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facebook.com/
echomutov

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

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

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

www.chomutov-mesto.cz

pronájem prostor

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

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

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

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služba

Magistrát města chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
úředník na odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní 
prostředí, oddělení stavební úřad a životní prostředí 
„Zaměstnanec stavebního úřadu“  
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení
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24. 1.
RoZa: Veselé narozeniny! – 
zahájení 5. ročníku soutěže 
v kině Svět od 9 do 12 hodin

30. 1. 
pololetní prázdniny

31. 1.
opakované hlasování 
do komunálních voleb 
v Chomutově od 7 do 22 hodin 
ve všech 40 volebních okrscích

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

ZapIšTe SI 
dO dIáře

NelegálNí 
aUTOMaT bYl 
OdHaleN
více na straně 6

 téma
 4 CHOMUTOV Ve VírU 

lOňSKýCH UdálOSTí 
Všichni vítají nový rok 2015 a 
hledí s očekáváním, co přine-
se. My jsme se na jeho počátku 
ohlédli za právě uplynulým ro-
kem. Jaký byl v Chomutově? 

 aktuality
 6 KaMíNeK MI pOMOHl 

Z průšVIHU, říKá 
daNIel
Daniel, žák jedné chomutovské 
střední školy, se dostal do 
problémů v matematice. 
Než nastal problém, učení se 
nevěnoval. 

 aktuality
 7 šKOlY Se CHYSTají Na 

ZápISY dO prVNíCH Tříd
Začátkem února se v cho mu-
tov ských základních školách 
a speciální škole uskuteční 
zápisy dětí do prvních tříd.

 rozhovor
 8 dIVadlO NaHOď je prO 

SVÉ čleNY rOdINOU. 
Už deSeT leT
Začalo to před deseti lety 
jako školní projekt. Po deseti 
letech má Divadlo Nahoď 
početný herecký ansámbl 
a velkou zásobu her.

 kultura
 9 VýSTaVa SdrUžeNí 

egÉrIa V CafÉ aTrIUM 
NapOVí, jaK CHUTNá 
žIVOT 
První letošní výstava v Café Atri-
um zabydlela prostor kavárny 
řadou usměvavých tváří. Patří 
klientům občanského sdružení 
Egéria z Kadaně, které pomáhá 
lidem s handicapem.

 sport
 10 ješTě pOřád CíTíM, 

že Na TO MáM, říKá 
jIří žáK
Návštěvníci listopadového 
Souboje titánů – Pyramida 
2014 v Plzni se stali svědky 
výjimečné události. Jiří Žák 
nastoupil ke svému stému 
zápasu v profesionální 
kariéře.

 fotostrana
 15 TřI KrálOVÉ pO rOCe 

přIjelI dO MěSTa
První veřejnou akcí nového 
roku v Chomutově je 
tradičně tříkrálový průvod, 
který zahajuje Tříkrálovou 
sbírku na Chomutovsku.

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

Vybíráme kozorožce alpského, 
který ve volné přírodě obývá hor-
ské svahy na hranici lesa až do 
nadmořské výšky 6 700 metrů.

ilustrační foto
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Všichni vítají nový rok 2015 a hledí s očekáváním, co přinese. My jsme se na jeho počátku ohlédli za 
právě uplynulým rokem. Jaký byl v Chomutově? Připomeňte si s námi jeho nejvýznamnější události. 

Zeptali jsme se primátora města 
Jana Mareše na osobní pohled na 
uplynulý rok. „Z mého pohledu je vý-
znamné, že město i nadále hospodaří 
ziskově a podařilo se nám dokončit 
většinu naplánovaných investic, čímž 
se město rovnoměrně rozvíjí,“ uvedl 
primátor. „Čeho si ale opravdu vážím, 
je to, že se nám daří zapojovat do ve-
řejného života více organizací a osob. 
Je to znát při velkých akcích, jako jsou 
slavnosti, Vánoce nebo Rodinné zápo-
lení,“ dodal Mareš. 

oCenění zápasniCkýCh  
olympioniků a mistrů 

Při příležitosti mistrovství ČR 
v řec ko římském zápase si město Cho
mutov v březnu připomnělo slavné zá-

stupce tohoto sportu. Pri má tor města 
Jan Mareš předal ocenění olympij-
ským medailistům Jiřímu Kor ma
ní kovi a Bohumilu Kubátovi, deví-
tinásobnému mistru ČSR Oldři chu 
Dvořákovi a mistru Evropy Petru 
Švehlovi. 

lidé mohou zkoumat 
rozpoČet i smlouvy

Lepší orientaci v hospodaření na-
bídlo město široké veřejnosti díky 
aplikaci s názvem Kli ka cí rozpočet. 
Ten zobrazuje informace, které jsou 
pro obyvatele přehledné. Zve řej ňo
vá ny jsou ihned po provedení mě-
síční závěrky. Na webu jsou také 
zveřejněné smlouvy města s jeho 
partnery.

hořkosladký 
florbalový rok 

Zatímco junioři FbC 98 Cho mu tov 
minulý rok bojovali o udržení nejvyšší 
soutěže nakonec bez úspě chu, dospě-
lému áčku se postup povedl. Nebyl to 
sice posun do vysněné první ligy, ale 
suverénní FbC 98 si zajistilo postup 
do nově vzniklé národní ligy, kde opět 
neochvějně kraluje. V souhrnu to byla 
jedna z nejúspěšnějších sezon FbC 98 
Chomutov. 

mladí piráti 
podruhé mistry

Fanoušky chomutovského hokeje 
mohla v minulém roce těšit alespoň 
forma juniorů. Ti se ve finále potkali 
se sousedním Litvínovem. Zatímco 
první zápas vyhráli Piráti, ve druhém 
se radoval Litvínov. O vítězi tak roz-
hodl až třetí zápas, v němž Piráti sou-
peře jasně přehráli a podruhé ve třech 
letech slavili titul mistrů ČR. 

nad piráty se zavřely 
extraligové vody 

Zatímco první rok Piráti Cho mu
tov v extralize propluli sice na vyso-
kých vlnách, ale bez katas trofy, druhý 
rok se jim stal osudným. Tým složený 
sportovním manažerem a trenérem 
Jiřím Če lan ským neměl formu a v lize 
plnil roli otloukánka. Ani výměna tre-
néra už tým od sestupu nezachránila. 

Chomutov podal 
kandidaturu 

Město se uchází o čestný titul 
Evropské město sportu 2016. V sou-
vislosti s touto kandidaturou předsta-
vil primátor Jan Mareš při zahájení zá-
vodu dračích lodí na Kamencovém 
jezeře nové logo. To je založeno na 
sportovní stylizaci písmen C a h, 
tedy prvních písmen názvu města. 
Znázorňuje cvičící postavy a jeho ba-
revnost vychází z loga města.

premíér slíbil poliCisty 
Návštěva premiéra Bohuslava 

Sobotky měla pro město zásadní vý-
znam. Premiér přislíbil, že jeho vláda 
dá zelenou penězům ze státního roz-
počtu na posilování stavu policistů 
v Chomutově. Premiér přislíbil také 
změnu ministerské vyhlášky, která 
by měla do Chomutova vrátit bio-
logickou léčbu onkologických one-
mocnění.

rodáCi se sešli v sále 
rytířů

Vedení města se setkalo s cho-
mutovskými rodáky, kteří se ve ve 
městě narodili před rokem 1938. 
V Rytířském sále chomutovské rad-
nice přivítali oba náměstci primá-
tora Jan Řehák a Martin Klouda té-
měř třicítku rodáků. Při této příleži-
tosti město vydalo sbírku vzpomínek 

Chomutov ve víru 
loňských událostí
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některých z nich s názvem Návraty do 
téměř ztracených domovů.

město získalo oCenění
Ocenění a k němu se vztahující 

odměnu v soutěži Obec přátelská ro-
dině roku 2013 převzal primátor Cho
mu tova Jan Mareš. Odměnu ve výši 
jednoho milionu korun použije rad-
nice na provozování nové služby pro 
rodiny. V městském parku v objektu 
bývalé správy parku vzniká bezbarié-
rové rodinné centrum Rozmarýn. 

otevřeno nabídlo 
delikatesní menu

Program festivalu Otevřeno opět 
připomínal luxusní hudební a diva-
delní bonboniéru. Odstartoval jej ví-
kend v Hřebíkárně, kde potěšili pře-
devším nezničitelní Mňága a Žďorp 
a Michal Hrůza. U divadla se předsta-
vili Tata bojs, hudební naděje Coffee
break a Oklep či Bratři Orffové. 

loko Chomutov 
povstalo z popela 

LoKo Chomutov na jaře roku 
2014 srdnatě bojovalo o setrvání 
v divizní soutěži a díky pomoci mos-
teckých fotbalistů i zkušenostem tre-
néra Přemysla Bičovského se jim to 
téměř povedlo. Až poslední zápas 
a chyby sudího znamenaly sestup. 
Díky nedostatku mužstev se však 
LoKo mohlo vrátit.

padlý voJák získal 
oCenění za hrdinství 

Chomutov se rozloučil s padlým 
vojákem Davidem Benešem, který 
jako chomutovský občan zemřel při 
plnění úkolu na vojenské misi v Af
ga nis tánu. Pietní akt s vojenskými 
poctami se konal v kostele svatého 
Ignáce, pohřeb pak na místním hřbi-
tově. Pozůstalí převzali od primátora 
města ocenění in memoriam Za hr-
dinství.

Chomutovská taneČní 
horeČka  

Víc než 1 500 tanečníků ze sedm
nácti stá tů navštívilo na konci léta 
cho mu tovskou SD arénu, ve které 
se konalo Dance Fever 2014 – ofici-
ální mistrovství Ev ropy v disco tanci. 
Tanečníci z pořadatelského klubu 
Beethoven D.C. EXE získali čtyři 
cenné kovy a klub sbíral pochvaly za 
bezproblémovou organizaci. 

letní filharmonie 
rozezněla letní kino 

Potřetí vážná hudba rozezněla letní 
oblohu nad Chomutovem. Letní kino 
opět hostilo Letní filharmonii, které 
znovu velela malá velká žena Kajsa 
Boström. V takřka stohlavém orches-
tru a stejně početném sboru zasedlo 

hned deset národů. Třešničkou na 
dortu bylo vystoupení ruského sólisty 
na lesní roh. 

barevná planeta spoJila 
síly s žiJeme tady 

V tradičním termínu na konci 
prázdnin se znovu konal festival Ba
rev ná planeta, který se tentokrát spo-
jil s akcí Žijeme tady. „Oba festivaly 
se spojily, protože k sobě mají hodně 
blízko – je to hlavně o toleranci. Jsme 
různě barevní, různě postižení, ale ži-
jeme tady,“ vysvětlil ředitel Domečku 
Milan Märc. Celé odpoledne ukončilo 
vystoupení skupiny The Tap Tap. 

kamínek sfoukl první 
svíČku

Sociální centrum Kamínek osla-
vilo své první narozeniny. Dopoledne 
narozeninového dne patřilo zaklada-
telům centra, pracovníkům či zástup-
cům organizací, se kterými Kamínek 
úzce spolupracuje. Odpoledne se již 
otevřely slavnostní dveře pro bývalé, 
současné i potenciální klienty. Celkem 
se oslavy zúčastnilo asi pět desítek ná-
vštěvníků. 

domeČek pod křídly 
města

Dům dětí a mládeže Chomutov 
byl převeden na nového zřizovatele, 
z Ústeckého kraje na město Cho mu
tov. Změnil se také jeho název na 
Středisko volného času Domeček 
Cho mu tov. Rada města jmenovala 
Milana Märce ředitelem na dalších 
šest let. 

na píseČné vyrostlo 
moderní hřiště 

U základní školy Písečná bylo ote-
vřeno nové multifunkční sportoviště, 
které slouží dětem ze školy i veřej-
nosti. V areálu je hřiště s umělým po-
vrchem na malou kopanou, nové 
fot ba lové hřiště s umělým trávní-
kem, hřiště na street ball, volejbal, bě-
žecký ovál, doskočiště, kruh pro vrh 
koulí, inline drá ha a herní prvky. 
Vybudování celého areálu stálo 26,8 

milionu korun, z čehož dotace činila 
téměř 23 milionů. 

prvoligové královny 
sportu 

Výtečné období chomutovského 
atletického klubu TJ VTŽ Chomutov 
pokračuje. Pod vedením trenérky a zá-
roveň závodnice Jany Hy ján kové 
druž stvo žen doslova prolétlo dru-
hou ligou a míří o ligu výše. V soutěži 
družstev Cho mu to van ky nenašly pře-
možitele a vyhrály druhou ligu s ná-
skokem takřka dvou set bodů. 

dobíJeCí staniCe 
pro elektromobily 

Chomutovanům i návštěvníkům 
města začala sloužit nabíjecí stanice 
pro elektromobily. Od společnosti 
ČEZ dostal magistrát elektromobil 
Peugeot iOn, který úředníci využívají 
k vyřizování agendy ve městě i v při-
lehlých obcích. 

k foxíkovi přiCestovala 
nevěsta

Nový přírůstek v zooparku, sa-
mice pandy červené Himalaya byla 
slavnostně představena veřejnosti. 
Přicestovala z Francie a nyní dělá spo-
lečnost samci Foxíkovi. Chovatelé ne-
trpělivě očekávají, jestli se dvojici po-
daří zplodit potomka. 

na Chomutovsku 
se obJevil vlk

Dva vlci byli spatřeni v lesích na 
Chomutovsku. Zřejmě se jedná o do-
spělé a mladé zvíře. Jednoho zachy-

tila fotopast, druhý přeběhl přes cestu 
před zraky lesníka. Zatímco fotogra-
fie zachycuje silné a statné zvíře, tedy 
zřejmě starší, lesník na vlastní oči vi-
děl vlka mladého. 

v galerii špeJChar 
vystavovali mistři skla

Galerie Špejchar už v minulosti 
dokázala, že její prostor sedí nejen vý-
tvarnému umění, ale také umění sklář-
skému. Možná i proto dostala gale-

rie výsadu vystavovat práci českých 
sklářských mistrů. Výstava předsta-
vila dílo více než dvou desítek výtvar-
níků, kteří v posledních letech spo-
jili své umění a talent s karlovarskou 
sklárnou Moser.

olympiC v Chomutově 
představil nové album 

Na konci listopadu duněla měst-
ská sportovní hala kytarami legendár-
ního Olympicu. Petr Janda a spol. při-
jeli do Chomutova představit nové al-
bum Souhvězdí šílenců, které věno-
vali svému tragicky zesnulému bube-
níkovi Milanu Peroutkovi. Při turné 
Janda v Chomutově prozradil, že ka-
pela chystá i dvě další alba. 

oCenění za služby 
Chomutov uspěl v průzkumu 

Město pro byznys. Umístil se na dru-
hém místě. Chomutovský magistrát 
nabízí občanům i podnikatelům nej-
větší počet úředních hodin, výborně 
uspěl v testu elektronické komuni-
ka ce, na předních místech je i díky na-
bídce a rozsahu služeb městského in-
formačního centra.

zoopark měl vzáCné 
odChovy

Chovatelé v Podkrušnohorském 
zooparku loni slavili několik velmi 
úspěšných a vzácných odchovů. 
Bezesporu největším úspěchem byl 
odchov největšího a nejmohutnějšího 
evropského ještěra blavora žlutého, po 
deseti letech se opět podařilo odchovat 
malé trnorepy africké. Mláďaty své 
pečovatele potěšila také užovka amur-
ská, zmije růžkatá, přísně chráněná 
želva stepní – čtyřprstá i želva zele-
navá. Vzácností byl například odchov 
vzácného orlosupa bradatého, orla 
skalního či čtyřčat rysa karpatského. 

simona baumrtová 
stále neJlepší

Byť se to dá hodnotit jako mírný 
ústup ze slávy, stejně má Simona 
Baumrtová za sebou povedený rok. 
Vždyť dvěma 5. místy ze srpnového 
mistrovství Evropy a dvěma účastmi 
ve finále prosincového mistrovství 
světa potvrdila, že je nejlepší českou 
plavkyní současnosti. Její stabilní vý-
konnost se odrazila i v anketách: po-
třetí se stala plavcem roku, popáté nej-
lepším sportovcem Chomutovska 
a počtvrté Ústeckého kraje.
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Sbírka byla 
rekordní

Letošní tříkrálová sbírka překo-
nala rekord z roku 2006, kdy se vy-
bralo 54 tisíc korun. Tentokrát se v po-
kladničkách nastřádalo 65 216 korun. 
„Chomutované byli štědří, za což jim 
patří velké poděkování. Podpora této 
největší charitativní sbírky má velký 
smysl, protože její výtěžek bude po-
máhat tady v Chomutově,“ řekl pri-
mátor města Jan Mareš. „Velký podíl 
na rekordním výtěžku mají organizá-
toři z Oblastní charity v Chomutově, 
kteří letos s dalšími partnery rozší-
řili doprovodné akce třeba o rozdá-
vání guláše, koncert nebo o hokejové 
utkání,“ vyzdvihl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Sbírka je největší dobrovolnic-
kou akcí u nás a její výtěžek je určen 
na pomoc handicapovaným, nemoc-
ným, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak znevýhodněným skupinám lidí, 
a to zejména v regionech, ve kterých 
sbírka probíhá. „Spolupracujeme 
s chomutovským sociálním odbo-
rem a díky sbírce tak můžeme materi-
álně pomoci rodičům s dětmi v nouzi. 
Pomáháme i charitativním šatníkem 
nebo jídlem z fary,“ řekla ředitelka 
Oblastní charity Chomutov Denisa 
Albrechtová. „Těší nás, že se sbírka 
rozrůstá, v letošním roce se připojili 
i koledníci z Kadaně, pro příští rok se 
chtějí přidat ve Vysoké Peci,“ dodala. 

posledního ledna budou 
v Chomutově volby

Nelegální automat byl odhalen

Kamínek mi pomohl z průšvihu, říká daniel 

pozor, v okolí 
partyzánu 
se těží dřevo

Opakované hlasování v komunál-
ních volbách bude ve všech čtyřiceti 
chomutovských volebních okrscích 
v sobotu 31. ledna od 7 do 22 hodin. 

Neopakují se celé volby, ale jen hla-
sování, proto budou moci občané vy-
bírat ze stejných kandidátek třinácti 
volebních stran a hnutí jako v říjnu. 

Hlasovací lístky budou občanům do 
schránek doručeny do 28. ledna, v den 
voleb je možné je také získat přímo ve 
volebních místnostech. 

Kontrola heren v Chomutově od-
halila nelegální videoloterijní přístroj 
ve Škrou pově ulici. „Na provo zo
va te le jsme podali trestní oznámení. 
Po ru šení zákona jsme ozná mili mi nis
ter stvu financí a spe ci ali zo va né mu fi-
nančnímu úřadu, který herny kontro-
luje,“ sdělil primátor města Jan Mareš. 
Trestní oznámení je výsledkem pravi-
delných kontrol v hernách.

Vyhlášku, kterou město zakázalo 
bednový hazard, provozovatelé nere-
spektují, protože mají stále platné li-
cence udělené ministerstvem financí. 

To hatí veškerou snahu města. Ve vět-
šině případů již ministerstvo rozhod-
nutí k provozu hazardních zařízení na 
podzim loňského roku zrušilo, ještě 
podle předchozí vyhlášky. Odejmutí 
licencí však není pravomocné, protože 
pro vo zo vatelé podali rozklad. To by 
mělo být dokončeno do pololetí. 

Město dlouhodobě proti hazardu 
bojuje. Několikrát se soudilo i s mini
sterstvem financí, které nerespektova lo 
místní regulaci hazardu. Za poslední 
čtyři roky poklesl počet hazardních za-
řízení ze 700 na 275, což je asi třetina 

původních. „Herny pravidelně kon tro
lu je me a při porušení loterijního zá-
kona podáváme podněty ke správnímu 
řízení. Nejčastější zjištění jsou mla-
diství v herně či hra nezletilého,“ do-
plnil vedoucí odboru ekonomiky ma-
gistrátu Jan Mareš. Město několikrát 
vedlo správní řízení za nepovo le ný au-
tomat a udělilo tvrdé poku ty do výše 
150 tisíc korun. Dnes porušení loterij-
ního zákona řeší ministerstvo a speci-
alizovaný finanční úřad, proto jim rad-
nice posílá upozornění na porušení zá-
kona k zahájení správního řízení. 

Daniel, žák jedné chomutovské 
střední školy, se dostal do problémů 
v matematice. Než nastal problém, 
učení se nevěnoval. Jenže najednou tu 
bylo ultimátum – zvládni zítřejší test, 
nebo propadneš. A to chlapec nechtěl.

Naštěstí věděl o Sociálním centru 
Kamínek. Párkrát si tam zašel s kama-
rády zahrát fotbálek ve volném čase, 
a že ho bylo. Lidé z centra ho něko-
likrát informovali o všemožné po-
moci, kterou nikdy nevyužil. Nebylo 
proč. Teď ale dobře věděl, že je čas 
se nabízené ruky chytit. „Byl jsem v 
průšvihu, tak jsem požádal o pomoc 

a okamžitě jsem ji dostal. Jedné z pra-
covnic jsem předal učební materi-
ály a měl jsem přijít za hodinu na do-
učování. Test jsem druhý den napsal 
na dvojku,“ popsal svou zkušenost 
s Kamínkem Daniel. 

Pomoc z Kamínku však nebyla 
jen v doučování, ale právě i v pomoci 
při hledání té správné životní cesty. 
Daniel pochopil, co dělal špatně, a za-
čal žít jinak. Do Kamínku stále chodí 
se svými kamarády na fotbálek. Před 
tím ale zvládne školu i doučování a po 
pár hrách pospíchá do práce. Té se 
teď poctivě věnuje některá odpoledne 

a víkendy. V doučování mu nyní po-
máhá majitelka restaurace Mertin, kde 
Daniel pracuje. Petra Helbichová Bůš
ková s chlapcem denně opakuje látku 
a vysvětluje.  

Centrum funguje od září roku 
2013. Smysluplně strávený čas nebo 
pomoc tu našly tisíce mladistvých, 
svůj život se tu snažily zlepšit stovky 
rodin. „Činnost centra má pro město 
smysl. Dokazuje to nejen příběh 
Daniela, ale i mnohých dalších, kteří 
by bez Kamínku byli ve svízelné si-
tuaci. Do problému se může dostat 
opravdu každý obyvatel a město se 

o něj musí postarat, třeba prostřednic-
tvím Kamínku,“ uvedl primátor Jan 
Mareš. 

V lednu, únoru a březnu budou 
Městské lesy Chomutov těžit dřevo 
v lesích města Chomutova, a to ze-
jména v okolí hotelu Partyzán. 
„Jedná se o mýtní úmyslné těžby 
a přibližování dřevní hmoty v pře-
stárlých porostech smrku a zejména 
topolu,“ řekl ředitel Městských lesů 
Chomutov Petr Markes.

Na vytěžených plochách se 
v jarních měsících budou vysazovat 
převážně původní listnaté dřeviny, 
jako je dub, buk, javor, lípa, olše 
a jasan. „Upozorňujeme občany, 
aby při vycházkách do lesů v okolí 
Chomutova dbali zvýšené opatr-
nosti a pohybovali se pouze po les-
ních cestách,“ dodává ředitel. 

Městské lesy také pokračuji v li-
kvidaci smrku pichlavého napa-
deného kloubnatkou smrkovou. 
Vytěžené dřevo bude zpracováno 
na štěpku.
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KráTCe
žádosti o dotaCe
V běžných termínech a podle 
platných zásad si mohou spolky, 
kluby i jednotlivci žádat o do-
tace z rozpočtu města. Žádosti 
pak projednají noví zastupitelé.

po světě 
se zooparkem
Podkrušnohorský zoopark při-
pravil pro školáky na jarní prázd-
niny příměstský tábor. Tentokrát 
na téma Cesta kolem světa. 

v zooparku 
ČekaJí odměny
Návštěvníci zooparku mohou 
vyhrát poukaz na dovolenou 
nebo permanentní vstupen-
ku. Soutěž o ceny se koná od 
30. ledna do 1. února.  

krmení s návštěvníky
I v zimních měsících je v zoo-
parku na co koukat. Napří-
klad na krmení tuleňů kuželo-
zubých. To se koná každý den 
v 11 a 14 hodin. 

Chodí po novém
Technické služby opravily hned 
v několika ulicích chodníky. Nová 
zámková dlažba je v ulicích Bla-
tenská, Přísečnická, Politických 
vězňů, Kyjická a Zborovská. 

na hory skibusem
Pro příznivce běžeckého i sjez-
dového lyžování a dalších zim-
ních radovánek vyjíždí skibusy 
DPCHJ směrem Pyšná, Lesná až 
Mníšek. Výjezd závisí na klima-
tických podmínkách.

bylinky pro seniory
Přednáška a workshop na téma 
Bylinky v našem životě se koná 
pro účastníky Univerzity třetího 
věku v úterý 27. ledna.

jak se mění 
v novém roce 
poplatky?

Chomutov dá zázemí 
olympijským sportovcům

školy se chystají na 
zápisy do prvních tříd

Každý rok s sebou většinou při-
náší změnu v různých poplatcích. 
V Chomutově ten letošní bude ve 
znamení levnějšího poplatku za od-
pady. „Chomutované ušetří za svoz 
odpadů, místo 456 korun za osobu 
a rok nově zaplatí pouhých 250 
korun,“ říká primátor města Jan 
Mareš. Město navíc, jako v uply-
nulém roce, za každého občana za-
platí za odpady dalších 330 korun. 
Dalšího snížení poplatku je možné 
docílit správným tříděním do kon-
tejnerů v ulicích nebo sběrných 
dvorů, jež jsou ve městě čtyři, a ne-
zakládáním černých skládek u kon-
tejnerů. 

Poplatky za psy jsou splatné 
k po sled nímu březnu, odpady 
by měly být zaplacené do konce 
června.

Chomutov se stane olympij-
skou vesnicí. Mladým sportovcům 
z celé republiky nabídne zázemí při 
hrách VII. zimní olympiády dětí 

a mládeže, které se v kraji uskuteční 
v lednu 2016. „Přípravy jsou v pl-
ném proudu. Již nyní je jasné, že 
sportovci v Cho mu to vě najdou uby-
tování se vším komfortem a odtud 
budou za jednotlivými sporty vyjíž-
dět na Klínovec, do Nového Města 
v Krušných horách, do Litvínova 
a do Mostu,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš. 

Při zimní variantě her se spor-
tovci utkají v alpském a akrobatic-

kém lyžování, snowboardingu, v bě-
žeckém lyžování, biatlonu, led-
ním hokeji, rychlobruslení a kra-
sobruslení. Zápasy v ledním ho-
keji se uskuteční v nové moderní 
chomutovské SD aréně. Olympiáda 
dětí a mládeže je největší akcí svého 
druhu v Česku. Soutěže jsou rozdě-
lené do několika kategorií, kraje tak 
budou reprezentovat mladší a starší 
žáci a žákyně, dorostenci a doros-
tenky, kadeti a kadetky.  

Začátkem února se v chomutov-
ských základních školách a speciální 
škole uskuteční zápisy dětí do prv-
ních tříd. K těm se musí dostavit děti 
narozené mezi 1. zářím roku 2008 
a 31. srpnem roku 2009.

Zápisy dětí k povinné školní do-
cházce pro školní rok 2015/2016 bu-
dou 4. a 5. února od 14 do 17 hodin. 
K zápisu si musí dítě zvolit pouze 
jednu školu, není možné absolvovat 

zápisů více. Rodiče si mohou vybrat, 
do jaké školy své dítě umístí, pokud 
ale zvolí jinou školu než spádovou, 
není zaručeno, že bude dítě přijato. 

K zápisu se s dítětem musí dosta-
vit jeho rodič či zákonný zástupce, 
a to i v případě, že chtějí žádat o od-
klad školní docházky. S sebou je za-
potřebí přinést občanský průkaz ro-
diče či zákonného zástupce a rodný 
list dítěte.

Stavba 
změní vchod 
na poštu

radnice: ať se šmejdi připraví 
na důrazné kontroly

Provoz pošty zůstane zachován, 
i když v únoru začne dlouho pláno-
vaná revitalizace okolí Kulturního 
domu na Zahradní. První etapa se 
bude týkat právě veřejného prostoru 
v místech, kde je vstup do kulturního 
domu a v horní části vstup do pasáže 
a na pobočku České pošty. Pošta bude 
po celou dobu venkovní stavby v pro-
vozu, jen změní vstup z pasáže. Pro 
občany to bude znamenat, že budou 
muset z druhé strany projít celou pa-
sáží, neboť z důvodu stavby nebude 
pasáž přístupná ze strany od Tabarinu. 

Chomutov bojuje proti „šmej-
dům“. Nepoctiví prodejci, často po-
užívající při prodeji psychický ná-
tlak na kupující, zkoušejí ve městě 
své triky. Úředníci ze živnostenského 
úřadu ve spolupráci s policií a Českou 
obchodní inspekcí provedli kontrolu 
jedné z akcí takzvaných šmejdů.

Prodejní akce se uskutečnila 
v hotelu Český dům. Pozvaní lidé 
si zde mohli zakoupit předražený 
masážní přístroj na nohy za 70 ti-
síc korun a čističku vody za 20 ti-
síc. Součástí akce byla i losovačka, 
a tak rádoby sleva se pak týkala ná-

kupu obou přístrojů za 30 tisíc korun. 
„Pro kontrolní orgány je velmi ob-
tížné se na podobnou akci vůbec do-
stat. Po změně zákona zpřísnili orga-
nizátoři vstup na jejich prodejní akce. 
U vstupu kontrolují přítomné a navíc 
mají i své lidi, kteří v přestrojení hlí-
dají okolí budovy, zda se tam nevy-
skytují úředníci nebo policie. Přesto 
se inspektorům ČOI povedlo na tuto 
akci dostat,“ uvedl vedoucí živnos-
tenského úřadu Vladimír Dědeček. 

Organizátoři akce se zřejmě 
o kontrole dozvěděli, protože nepo-
užívali při prodeji žádný nátlak na 

možné zájemce, většinou z řad se-
niorů. „Dali jsme tím však jasně na-
jevo, že jsme při kontrolách velmi 
důslední a pečliví a dozvíme se 
i o utajovaných akcích. V tomto bu-
deme i nadále pokračovat, abychom 
dali šmejdům jasně najevo, že ve 
městě pro ně není místo,“ vzkázal 
primátor Jan Mareš.  

Úředníci již nyní vědí, že se plá-
nují další akce šmejdů. „Důvěřiví se-
nioři by na ně vůbec neměli chodit, 
a když už se tam jdou podívat, musí 
se snažit odolat nevýhodným nabíd-
kám,“ varoval Vladimír Dědeček.  
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Napadlo Vás na začátku Divadla 
Nahoď, že bude fungovat deset let 
a budete v něm stále aktivní? 

Ladja: Určitě mě to nenapadlo. 
Nahoď se zakládalo jako školní diva-
dlo, takže na začátku ani nebyl před-
poklad, že bychom to táhli nějak dál. 
Pak se objevily děti, které ve škole 
skončily, ale chtěly dál působit v di-
vadle, a tak jsme se teprve postupně 
transformovali i do divadla mimo-
školního. 

Lukáš: Vlétl jsem do toho tehdy 
po hlavě, protože mě to prostě chytlo. 
Nelze říct, že by mě něco napadlo. 
Divadlo se stalo mým životem, mým 
oborem i mou rodinou. 
Víte, kolik her nazkoušelo a před-
stavilo Divadlo Nahoď za svou 
existenci? 

Lukáš: Je to nějakých patnáct her, 
ale s tím, co se už připravuje, tak by to 
bylo asi…

Ladja: Já to vím přesně. I se 
škol ními hrami je to osmnáct, dal-
ších pět jsme připravili ve spojitosti 
se základní uměleckou školou a nej-
méně pět šest dalších je rozpraco-
vaných. 
Byly to hlavně autorské hry? 

Lukáš: Víceméně. Měli jsme i ně-
jaké hry převzaté a více či méně upra-
vené. Většinu her napsal sám Láďa, 
teď už se do toho zapojuji i já.

Ladja: To je největší bolest ama-
térských divadel. Poplatky za scénář 
a nastudování a poplatky za předsta-
vení jsou pro nás příliš velké až ne-
dostižné. Takže jsem vlastně nucený 
psát své hry. 

Představujete si při psaní hry jed-
notlivé herce a myslíte na složení 
souboru?

Ladja: Určitě. To je nezbytné. Je 
pro mě jednodušší psát hercům role do 
pusy. Je to pak snazší také při zkouš-

kách, neboť už mám představu, co 
zvládnou zahrát. 
Je to pravda? Jsou divadelní role 
psané hercům do pusy? 

Lukáš: No jo, jsou. Když jsem 
třeba po čtyřech pěti letech dostal 
roli, tak už jsem věděl, že by ji ani ne-
mohl hrát nikdo jiný, protože je psaná 
na mě. 
Probíráte s jednotlivými herci jejich 
role? A prozradíte jim, že píšete no-
vou hru? 

Ladja: Ne, ne. Napíšu to a o pří-
padných změnách se bavíme až bě-
hem zkoušek. Ale jinak herci ví, na 
které hře pracuji. Přece jen mám v an-
sámblu mladé lidi a já jsem starej dě-
dek, takže je lepší se domluvit s nimi, 
co by chtěli hrát. Oni mi vlastně zadá-
vají, o čem mám psát hry. 
Jak dlouho trvá nastudovat hru 
v Divadle Nahoď? 

Ladja: Jak kterou, záleží na hře 
i ansámblu. Samozřejmě se u mla-
dých nadšenců nejvíce potýkáme se 
spolehlivostí, takže většinou se zkou-
šení prodlužuje. Někdy i déle, než je 
zdrávo. 

Jak často se schází Divadlo Nahoď? 
Lukáš: Prakticky každý den v tý

dnu. Jsme rozděleni podle věku i her, 
takže každý den se tady někdo schází 
na zkoušky. My, kteří studujeme nebo 
pracujeme, pak máme víkendy. 

Kdybyste měli určit hru, která za 
těch 10 let byla nejlepší či pro vás 
nejoblíbenější… 

Ladja: Největší práce je s ma-
lými dětmi, proto si budu nejvíc vá-
žit těch nejmenších, dětí ve čtvrté páté 
třídě, s nimiž jsme nastudovali Ferdu 
Mravence nebo Fim fá rum. Dostat 
z dětí hodinovou hru s písničkami byl 
obrovský výkon. 

Lukáš: Musím zmínit Husary, 
protože to byla srdeční záležitost. 
Ale pro mě osobně je úplně nejsil-
nější hra Jako noc a den o maďar-
ském herci Bé lo vi Lu go sim. Ten 
text je silný a herecky nejnáročnější, 
proto to nemůže hrát nikdo jiný než 
náš principál. 
A co nové hry? 

Ladja: Teď píšeme s Lukášem 
společně, takže teď jsme se hodně 
hnuli. Stěžejní práce je nyní na 
Lukášovi, protože jemu to pomůže 
i do školy. Na začátku jsme si řekli, co 
od hry chceme a kam by měla smě-
řovat. Myslím si, že to bude něco no-
vého, co jsme ještě nedělali a co nás 
posune zase dál. 

Zabýváte se spíše komediemi, nebo 
tragickými příběhy? 

Ladja: Nejezdíme na divadelní 
přehlídky. Mnoho amatérských di-
vadel dělá přímo hry pro poroty. 
My chceme hrát pro diváky, a tak 
se především věnujeme komediím. 
Přece jen naši diváci se jdou za-
smát. Vážná hra je spíše taková třeš-
nička, která má vypíchnout herecké 
výkony. Navíc jsme veselé kopy, 
takže budeme stále hlavně u kome-
dií. Ovšem čím dál více herců si 
žádá vážné role. 
Nakolik se vlastně proměnil soubor 
za daných deset let? 

Lukáš: Několik let se snažím 
udělat soupis her a lidí, kteří jsou 
spojeni s Divadlem Nahoď. Zatím 
to nejsem schopný dopsat, protože 
se nám herci dost točí, ale vytvořilo 
se pevné jádro nějakých šesti sedmi 
lidí, kteří už jsou v divadle déle než 
tři čtyři roky. Jinak v současnosti pů-
sobí v divadle třicet lidí včetně ve-
dení souboru. 

Ladja: To je strašně moc. Zkuste 
potom každého uspokojit rolí… Proto 
děláme tolik her. Problémem je fluk-
tuace herců a také stále se měnící roz-
vrhy na středních školách, které nám 
každý rok zasahují do zkoušek. 

Lukáš: A do toho ještě situace, že 
nemáme skoro žádné kluky. Je zá-
bava hledat hry nebo vymýšlet jejich 
úpravu, aby to vyšlo. I když situace 
se už trošku zlepšila, ale stále je nás 
méně než třetina. 

Kompletní rozhovor najdete na 
stránkách echomutov.cz.

Začalo to před deseti lety jako školní projekt. Po deseti letech má Divadlo Nahoď početný herecký an-
sámbl a velkou zásobu her. Na uplynulé desetiletí na prknech, která znamenají svět, vzpomínali princi-
pál souboru Ladja Dlouhý a herec a začínající scénárista Lukáš Křížek. 

ladja dlouhý a lukáš Křížek:

divadlo Nahoď je pro své 
členy rodinou. Už deset let  

Přece jen MáM V ansáMblu Mladé lidi 
a já jseM staRej dědeK, taKže je lePší 
se doMluVit s niMi, co by chtěli hRát.
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Výstava sdružení egéria v Café 
atrium napoví, jak chutná život

galerie Nemesis podruhé víří 
fantazii návštěvníků ve špejcharu

projekt Světa podporuje setkávání kultur

První letošní výstava v Café 
Atri um zabydlela prostor kavárny 
řadou usměvavých tváří. Patří kli-
entům ob čan ského sdružení Egéria 
z Kadaně, které pomáhá lidem s han
di ca pem. „Ve správnou chvíli jsme 
potkaly dobrého kamaráda Jana Po
spí šila, který se nabídl, že vyfotí naše 
klienty, vše graficky připraví a ob-
sáhne psaným slovem,“ vypráví za 
trojici žen ze sdružení Egéria Leona 
Hrnková, jak se zrodila výstava Chuť 
do života.

Prostřednictvím velkoformáto-
vých fotografií v kombinaci s psa-
ným slovem představuje výstava 

příběhy asi dvaceti klientů, kterým 
ka daň ské sdružení pomohlo. „Je 
to jakési shrnutí naší dosavadní 
prá ce s lidmi, kteří se neustále vyví-
její a mění. Chtěli jsme ukázat, kdo 
jsou,“ vysvětluje Hrn ko vá, podle níž 
se ústřední téma výstavy shoduje 
s hlavní myšlenkou sdružení. „Přes
tože mám han dicap, můžu pracovat, 
tvořit a dokonce pomoci sám sobě 
i druhým,“ cituje Hrn ková a připo-
míná, že velkým ins pi rá torem jim 
v tomto přístupu je herec a kamarád 
Jan Potměšil.

Fotografie na výstavu vznikaly 
půl roku. „S klienty jsme se scházeli 

v přírodě, parcích, prostě venku na 
slunci a v krásné harmonii a pohodě, 
která je cítit z fotek. Chtěli jsme, aby 
na nich všichni byli krásní, pozitivní 
a šťastní, aby se handicap nespojo-
val pouze s lítostí a utrpením,“ vy-
světluje Leona Hrnková. Výstava má 
podle ní inspirovat také širokou ve-
řejnost v tom, že každý může pomá-
hat jasně a konkrétně.

„Lidé se s námi mohou spojit přes 
email a přihlásit se jako pekaři a při-
nést na nějakou naši akci své pekař-
ské výtvory nebo přispět na náš účet, 
který je na našich stránkách Egeria 
Kadaň,“ vyjmenovává Hrnková mož-

nosti pomoci a dodává, že lidé také 
mohou posílat návrhy na další klienty 
a své přátele, kteří potřebují pomoci. 
„Zpravidla podporujeme děti s handi-
capem, ale také děti kreativní, tvořivé 
a zdravé, které mají třeba jen horší 
sociální zázemí,“ doplňuje.

Vernisáž výstavy Chuť do ži-
vo ta ozvláštnila svým vystoupením 
Lenka Du si lo vá. Byla patronkou 
již první výstavy a přislíbila účast 
vždy, když sdru žení bude potřebo-
vat. Jak sama říká, netušila, jak da-
lece ji příběhy lidí s handicapem za-
sáhnou. Výstavu lze zhlédnout až 
do 17. února.

Bájná zvířata, kosmické koráby, 
nekonečnost vesmíru i nepřekona-
telná krása žen – to vše lze najít na 
nové výstavě Galerie Nemesis ve 
Špejcharu. Výstava fantasy a scifi vý-
tvarných děl se do Střediska knihov-
nických a kulturních služeb vrátila té-
měř po roce, aby znovu rozvířila fan-
tazii svých návštěvníků. 

Galerie Nemesis manželů Kriš
to fových disponuje zřejmě nejlepší 
sbírkou obrazů se scifi a fantasy te-
matikou. Spolupracuje s takovými 
osobnostmi této žánrové tvorby, jako 
jsou Karel Jerie, Martin Zhouf a Jiří 
Houska, jejichž díla jsou známá i v za-
hraničí. „Fantasy a scifi výtvarná 
tvor ba nejsou jen obrazy draků či jed-

norožců. Je to umělecký žánr, který 
obsahuje řadu výjevů, témat i výtvar-
ných technik,“ vysvětluje galeristka 
Veronika Krištofová, která na galerii 
spolupracuje s manželem Václavem. 

Jejich smělý projekt galerie fan-
tasy a scifi děl zatím slaví úspěch pře-
devším u fanoušků žánru, ale čím dál 
více se prosazuje také u širší popu-
lace. „Tyto dva žánry jsou v součas-
nosti všude kolem nás. Podívejte se 
do kin nebo do knihkupectví a zjis-
títe, že výraznou část produkce tvoří 
fantasy a scifi,“ připomíná Veronika 
Krištofová současné úspěchy zfilmo
vaného Hobita či Hladových her. Je
jich divákům tak lze výstavu jen do-
poručit. 

Filmoví fanoušci z Chomutova 
jsou zvyklí, že jim kino Svět nena-
bízí jen hollywoodské hity, ale také 
umělecké filmy či dokumenty nej-
různějších proveniencí. Ke druhému 
typu filmů patří i ty, které kino Svět 
uvádí v rámci projektu Setkávání. 

Jeho cílem je seznámit Cho mu
to va ny s kulturou národnostních mi-
norit. „Kulturně společenské cen-
trum, jehož součástí je kino Svět, 
bylo od počátku koncipováno i jako 
místo setkávání minorit a kultur,“ 
vy svět lu je jednatelka společnosti 

Kul tura a sport Cho mutov Věra 
Flaš ko vá vznik projektu. „Právě 
tento způsob prezentace v jednom 
z nejvýznamněj ších center společen-
ského živo ta ve městě pokládáme za 
důležitý příspěvek ke vzá jem nému 
poznání a pochopení odlišných kul-
tur, s nimiž občané města přicházejí 
nejčastěji do styku,“ dodává. 

Prozatím se v kině Svět předsta
vila vietnamská a ukrajinská men
ši na. „V publiku při obou dosavad
ních akcích převládali zástupci 
pří sluš ných menšin,“ poznamenala 

or ga ni zá tor ka Vě ra Flaš ko vá, že pro 
men šiny projekt slouží jako pros tor 
pro vzájemné setkávání uvnitř kul-
tury. „Správ nost volby prostor pro 
Set ká vání však potvrdila skutečnost, 
že značnou část publika tvořili ná-
hodní návštěvníci, kteří přišli do ob-
jektu kina na filmová představení,“ 
doplňuje Flašková s tím, že naho-
dilí návštěvníci byli mile překvapeni 
také pohoštěním, kterého se jim ze 
strany organizátorů dostalo. 

Výběr dvou prvních témat Set
ká vá ní v podobě Ukrajiny a Viet

na mu nebyl náhodný. Hlavním kri-
tériem při výběru zemí prezentova-
ných v projektu byla četnost zastou-
pení emigrantů v regionální popu-
laci. „Významným faktem pak byla 
i skutečnost, že kultury obou zemí 
jsou natolik bohaté, že organizáto-
rům podobných aktivit nečiní pro-
blém vytvořit vskutku důstojnou 
prezentaci života na Ukrajině a ve 
Vietnamu,“ osvětluje Věra Flašková 
další důvod, proč se již nyní připra
vují další setkání s ukrajinskými 
a viet namskými občany. 
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ještě pořád cítím, že na 
to mám, říká jiří žák 

Sokol je 
správná parta

jablíčka slaví první triumf 
v Memoriálu jaroslava Svobody 

Návštěvníci listopadového Sou
boje titánů – Pyramida 2014 v Plzni 
se stali svědky výjimečné události. 
Jedna z největších osobností českého 
thai bo xu Jiří Žák nastoupil ke svému 
stému zápasu v profesionální kari-
éře. A vyhrál. „Nepřikládal jsem to-
muto utkání o nic větší důležitost než 
ostatním. Na každý zápas se připra-
vuji svědomitě a přípravě přikládám 
stejnou důležitost, ať je to běžný zápas 
nebo ten o titul,“ říká Jiří Žák a do-
dává, že v ringu se vždy snaží podat 
nejlepší výkon.

Tomu odpovídají i jeho osobní sta-
tistiky. Ze stovky zápasů jich vyhrál 
78, z toho ukončil 32 stylem k. o. Jen 
ze 22 soubojů odešel poražen. „Někdy 
člověk vyhraje, někdy prohraje. Je to 
sport a tohle k němu patří. Umět vy-
hrát, ale také umět přijmout porážku,“ 
vysvětluje několikanásobný mistr 
světa. Ve stovce svých zápasů má nej-
raději jeden z nejkratších. „Bylo to 
den po mých narozeninách, kdy jsem 
zápas ukončil po 25 vteřinách kno-
kautem a fanoušci z klubu skando-
vali a zazpívali mi Happy birthday to 
you. Byla to neuvěřitelná atmosféra 
a hezký dárek k narozeninám,“ vzpo-
míná Jiří Žák. 

Na otázku, zda jsou souboje, 
které by raději vymazal z paměti, od-
povídá thaiboxer zamítavě. „Každý 

zápas je vryt v paměti. Na některé, 
a že jich je většina, vzpomínám rád, 
na některé nerad. Je to jen o tom, jak 
jsem se na zápas připravil a mohl jej 
svým výkonem ovlivnit. Pokud se mi 
nějaký zápas nepovedl, můžu být na-
štvaný jen sám na sebe,“ vysvětluje 
svůj postoj. 

Při úctyhodném čísle 100 člověka 
napadne, kolik zápasů vlastně thai-
boxeři absolvují. Na to však podle 
Jiřího Žáka neexistuje jednoznačná 
odpověď. „Je to individuální. Někdy 
jsem stihl i dva nebo tři zápasy bě-
hem měsíce, ale také třeba jen jeden 
zápas během roku, kdy přišlo nepří-
jemné zranění a musel jsem se dát 

do kupy,“ doplňuje zápasník a při-
pomíná, že každé zranění ovlivňuje 
i přípravu na další duely. Ta se tak 
může oproti obvyklým dvěma měsí-
cům výrazněji protáhnout. 

A jakou metu v počtu zápasů by 
chtěl Jiří Žák ještě zdolat? „Každý 
další zápas je pro mě metou a výzvou, 
kterou musím zdolat. Ještě pořád cí-
tím, že na to mám. Až tenhle pocit 
přejde, popřemýšlím o ukončení ka-
riéry zápasníka a budu se věnovat to-
muto sportu jako trenér. Své zkuše-
nosti budu předávat dál,“ odmítá je-
den z nejúspěšnějších chomutovských 
sportovců blízký odchod do sportov-
ního důchodu. 

Jsme správná parta. Tak znělo 
hlavní resumé průzkumu mezi 
členy Tělocvičné jednoty Sokol 
Chomutov. Starostka jednoty 
Michaela Bielíková oslovila všechny 
členy starší deseti let, kteří odpoví-
dali anonymně na předtištěných lis-
tech papíru.

Na první otázku proč chodím 
cvičit do Sokola ji potěšila odpo-
věď většiny členů, která zněla: je zde 
dobrá parta, dobrý kolektiv, je zde le-
grace, mám zde dobré kamarády a 
podobně. „Toto zjištění bylo velmi 
potěšující, členstvo k nám nechodí, 
protože by se mělo sportovat, ale 
vlastně je jim zde dobře. Naplňuje se 
tím krédo Sokola cvičit pro radost,“ 
okomentovala výsledek průzkumu 
starostka jednoty.

Na další otázky co se mi zde líbí, 
co se mi zde nelíbí a co bych zlepšil 
zaznělo minimum kritiky a několik 
podnětů na zlepšení. Mládež by pře-
devším uvítala větší vybavenost po-
silovny, která je členům k dispozici.

Tělocvičná jednota se tak mohla 
zamyslet nad svou činností a na-
plánovat zlepšení. „Je třeba říct, že 
bez dotační podpory města by naše 
správná parta 225 členů nemohla 
dobře fungovat, za to mu patří velký 
dík,“ dodala Michaela Bielíková. 
Nejdůležitějším bodem činnosti jed-
noty v prvním pololetí je příprava na 
červnový všesokolský slet v Brně, 
konkrétně nácvik skladeb dětí, star-
šího žactva a dorostu a také žen. 

Dvakrát hráči Jablíček Chomutov 
sahali po trofeji na Memoriálu Jaro
slava Svobody v malém fotbale. 
Dva krát odešli poraženi. Teprve třetí 
účast proměnil ambiciózní tým v cel-
kové vítězství a odnesl si Pohár ředi-
tele Gene rali pojišťovny. 

Cestu za vítězstvím přitom Jab
líč ka neměla jednoduchou. „Letošní 
ročník memoriálu byl obzvlášť kva-
litně obsazen, protože se jej zúčast-
nilo hned devět týmů chomutovské 
první ligy, dva týmy třetí ligy a také 
tým z velkého fotbalu z Ervěnic,“ po-
tvrdil předseda CHLMF Jiří Kupec. 

Kvalitní obsazení si málem vy-
bralo daň už v základních skupinách. 
Vůbec nejúspěšnější účastník turnaje 
LoKo Cho mu tov postoupil do vyřa-

zovací části jen díky vysokému ví-
tězství Jablíček nad Technoline. Ve 
čtvrtfinále však futsalisté z Bře ze
nec ké nestačili na Ervě nice a s me-
moriálem se rozloučili. Stejný osud 
potkal i loňského vítěze. Esap Cho
mu tov se utkal s nováčkem turnaje 
L. A. Interiér, který i díky mladým 
fotbalistům v sestavě zvítězil 4:1. 

V semifinále na sebe narazila 
Jablíčka Chomutov, která si ve čtvrt-
finále poměrně přesvědčivě poradila 
s FC Viet, a Sport restaurant Jirkov, 
který několik let prokazuje stoupa-
jící formu. Jablíčka poslal do vedení 
v prvním poločase Haviar, ale utkání 
bylo dramatické až do posledních 
chvil, kdy přidal pojistku Banovič. 
Jablíčka tak potřetí za sebou postou-

pila do finále. Ve druhém semifi-
nále si L.A. Interiér i díky hattricku 
Nobsta snadno poradil s Ervěnicemi 
6:0. 

V rozstřelu poražených semi fi
na listů o třetí místo se nakonec ra-
dovaly Er vě nice, když rozhodla 
až sedmá série pokutových kopů. 
A pak už odstartovalo finále. Ja
blíč ka Cho mu tov se snažila hrát, ale 
Interiér dobře napadal rozehrávku 
a sázel na rychlé protiútoky. První 
branku tak diváci viděli až dvě mi-
nuty před změnou stran, když se 
prosadil Bano vič. Ve druhém polo-
čase už L. A. In te riér působil una-
veným dojmem a Jablíčka po zá-
sluze přidala druhý gól, když rychlý 
brejk zakončil Šlajchrt. Nejlepším 

střelcem turnaje se stal Jiří Kukačka 
z L. A. Interiéru se sedmi brankami, 
nejlepším brankářem Petr Novotný 
z Ervěnic a nejlepším hráčem Jan 
Kopta z Jablíček. 

Vítězové pak převzali ceny z ru-
kou předsedy CHLMF Jiřího Kupce 
a otce Jaroslava Svobody, jehož ro-
dina se pravidelně účastní vzpomín-
kového turnaje za svého syna. „Je 
dobře, že se jednou za rok sejdeme 
a společně na něj zavzpomínáme,“ 
dodal Jiří Kupec a připomněl, že je to 
již 16. ročník memoriálu připomína-
jícího tragický odchod pětadvacetile-
tého futsalisty. „Jsem rád, že se této 
tradice účastní i mladí hráči, kteří jej 
osobně neznali, ale pomáhají tak udr-
žovat jeho památku,“ doplnil. 



sport doprava a bezpečnost

doprava a bezpečnost | 11

muž byl mrtev
Mrtvého staršího muže našel 
jeden z obyvatel v ulici Tomá-
še ze Štítného v ranních hodi-
nách. Tělo leželo v trávě mezi 
stromy. Strážníci na místě zjisti-
li, že muž nemá tep. Prostor ná-
sledně hlídka zabezpečila pás-
kou proti vstupu nepovolaných 
osob a přivolala policii.

Chtěl po ní vlas
Na strážníky se obrátila žena, 
která tvrdila, že ji na Písečné 
obtěžoval neznámý muž. Ten 
po ní měl chtít její vlas. Žena 
chtěla odejít, ale muž se na ní 
přitiskl a opakoval svůj poža-
davek. Pak se ale zalekl kolem-
jdoucího a utekl. Strážníkům se 
muže najít nepodařilo. 

strážníCi stařenCe 
vyhověli
Devětasedmdesátiletá seniorka 
se dostavila na služebnu stráž-
níků s prosbou, zda by zkont-
rolovali zdraví psa. Ten ji totiž 
kousl a ona si chtěla být jistá, že 
nemá vzteklinu. Nic víc řešit ne-
chtěla. Podle průkazu strážníci 
zjistili, že pes je očkovaný. 

MěSTSKá pOlICIe

Strážníci pomohli opilci se ztrátou paměti, 
ženě mrznoucí na balkoně i bezpočtu zvířat

Silný vítr lámal stromy 
a povalil také lampy

Městská policie řešila v loňském 
roce tisíce různých případů. Některé 
jsou rutinní, jiné nebezpečné. Některé 
ale bývají jiné než ostatní  zajímavé 
či úsměvné. „Právě na takové strážníci 
jen tak nezapomenou, ať už se situace 
týkala bizarních krádeží, nepochopi-
telných opileckých stavů či záchrany 
dětí i zvířat,“ říká náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák. 

Že ukrást se dá cokoli, vědí moc 
dobře mnozí lidé i strážníci. Přesto 
jsou případy, které dokážou překvapit. 
Například odcizení šicího stroje. Ten 
zmizel z pasáže v Puch may ero vě ulici. 
„Stroj i zloděje jsme dostihli v blízké 
sběrně. Dvaadvacetiletého pobertu 
jsme předali policii a stroj vrátili ma-
jiteli,“ doplnil ředitel Městské policie 
Chomutov Vít Šulc. 

Kuriózní byla i „krádež“ lavičky. 
Své chování si dostatečně neuvědo-
mily dvě ženy, které lavičku odnesly 
z dětského hřiště o kus dál a tam se 
na ni posadily. Strážníci ženám vy-
světlili, že lavička musí zůstat na 
hřišti, kam patří a ženy ji tam opět 
musely vrátit. 

Pro oblečení se neváhali vyšplhat 
na balkon uprostřed noci dva mladíci 

v Jirkovské ulici. Měli ovšem smůlu, 
z vedlejšího domu si jejich pohybu 
všimli sousedé, takže netrvalo dlouho 
a byli v rukou mužů zákona. 

Trest za krádež může být různý, ta-
kový, jaký dostal třiadvacetiletý mla-
dík, by si však jen málokdo přál. Své 
matce totiž povedený synek ukradl 
mobil. To neměl dělat, matka to zjis-
tila a na mladíka se vrhla se vší ver-
vou. Divokou rvačku uklidnili až 
strážníci. Dvojice se nakonec usmířila, 
hoch však dostal pěkně za vyučenou.  

Ztracené či zapomenuté věci lákají 
k odcizení snad nejvíce, ne všichni ale 
podlehnou pokušení. Žena z Bře ze
nec ké našla šest tisíc korun u banko-
matu. „Nález si nenechala, ale o všem 
informovala strážníky. Majitele peněz 
pak hledali policisté,“ vypráví Šulc.

Připraveni pomoci byli strážníci 
i jednoho letního rána. Byli totiž po-
voláni k nehybné osobě v autě u Ot
vic kého rybníka. Se smíšenými po-
city se hlídka k autu přiblížila, aby za-
krátko zjistila, že muž je v naprostém 
pořádku. Po ranním chytání ryb se 
v autě jen ohříval. 

Vlídná slova a pochopení pomohla 
zachránit život devětapadesátiletému 

muži z Březenecké. Ten chtěl spáchat 
sebevraždu. Tento úmysl mu ale stráž-
níci vymluvili a předali ho do rukou 
zdravotníků. 

Vlídného slova ani pochopení 
se naopak nedočkal bezdomovec, 
který se obnažoval ve Farského ulici. 
Nechtěl tady vyloženě vystavovat své 
vnady na obdiv, pouze se převlékal. 
Přesto pohoršil kolemjdoucí. Strážníci 
muži nařídili urychlené obléknutí 
a pak ho z místa vykázali. 

Samostatnou kapitolu při práci 
městského policisty tvoří zvířata. Za 
rok odvezou strážníci do útulku něko-
lik desítek psů, pomáhají však i jiným 
zvířatům. Například osvobodili ze sítě 
na balkoně zamotaného holuba, od-
vezli k chovateli prokřehlého osmáka, 
téměř zmrzlé bylo i nalezené morče 
v Kundratické ulici. Pomoci od stráž-
níků se dočkal i týraný pes na zahradě 
v Dukelské ulici. Než byl odebrán 
majiteli veterinářem, zajišťovali mu 
strážníci dostatek pitné vody. „Dále 
jsme pomáhali ptáčatům, srně uvízlé 
v oploceném areálu, ptákovi zaseknu-
tému v okapu, kotěti po srážce s au-
tem, zraněnému králíkovi či kuně,“ 
doplnil Řehák. 

Spojení práce strážníka a dětí bývá 
většinou spíše smutné. Hlavně, když 
strážníci asistují sociálním pracov-
nicím při řešení případů týrání či za-
nedbání dětí. Malé ratolesti však do-
kázaly připravit i úsměvné chvilky. 
Teprve dvouleté dítě si dokázalo ote-
vřít dveře u bytu v domě v Palackého 
ulici. Spokojeně se pak procházelo 
chodbou. Ještě než si jeho zmizení 
všimli rodiče, hlídka mrňouse po za-
volání sousedů dovedla domů. Stejně 
staré dítě pak připravilo krušné chvíle 
třiašedesátileté ženě, která ho měla na 
starosti. Seniorku totiž zavřelo na bal-
koně. Strážníci ihned přivolali hasiče 
k otevření bytu a než přijeli, sehnali 
pro ženu teplé oblečení, aby v mra-
zech na balkoně nenastydla. 

Opilce ze země sbírají strážníci 
snad denně. Někteří se za své chování 
omluví, jiní potřebují pomoc, další 
beze slova zamíří domů. Sám domů 
odešel i osmnáctiletý mladík, který 
v opilosti usnul u bankomatu v jedné 
z bank. Nedělal žádné problémy, před 
strážníky svůj prohřešek uznal. Jedna 
věc mu však nešla do hlavy – jak se 
na místo dostal? Na to si zaboha ne-
mohl vzpomenout.

Silný vítr, který se druhý led-
nový týden přehnal přes republiku, 
způsobil škody i v Cho mu to vě. 
Ná sled ky musely likvidovat tech-
nické služby. „Vítr lámal stromy 
a povalil stožáry veřejného osvět-
lení. Naštěstí se nikomu nic nestalo 
a technické služby okamžitě začaly 
s nápravou,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda.

Silný vítr rozlomil tři vzrostlé 
stromy. Téměř čtvrtina jasanu se 
utrhla v parku ČSA u veřejných zá-
chodků a spadla na jírovec, který po-
škodila. Jírovec pracovníci technic-
kých služeb pokáceli a jeho části roz-
řezali a odvezli. „Přesto část parku 
musí zůstat uzavřena, protože hrozí 
pád jasanu. Jeho pokácení je složi-
tější, přijedou ho postupně rozře-
zat vyškolení stromolezci,“ uvedl 
vedoucí provozovny veřejná zeleň 
Daniel Vo bor ník. Další strom poško-
dil vítr v Cihlářské ulici, tam se roz-

lomila vrba. „Ta byla také pokácena 
a navíc jsme při kontrole okolí zjis-
tili, že jsou ve špatném stavu další 
dvě vrby, které jsou navíc v blízkosti 
chodníku. Ty tedy budou také poká-
ceny,“ doplnil vedoucí. 

Nárazům silného větru neodo-
laly ani dvě lampy. Jednu vítr pova-
lil v Bezručově ulici u Plusu, druhou 
v Kostelní ulici u tamních garáží. 

„V co nejkratším čase jsme propo-
jili kabely, aby osvětlení fungovalo, 
poté jsme povalené stožáry z místa 
odvezli, aby nepřekážely. Škoda je 
v těchto případech minimální, sto-
žáry byly staré a naštěstí nespadly na 
auta nebo někoho nezranily,“ sdělil 
vedoucí provozovny veřejné osvět-
lení Jan Dvořák. Oba stožáry nahradí 
technické služby novými. 
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poznali hlavní město
Čtvrťáci ze základní školy Škol-
ní se vydali poznávat Prahu. 
Prošli si významné památky, 
podívali se na orloj a projeli se 
metrem.

v angliČtině 
bodovali 
Malí angličtináři ze základní 
školy Na Příkopech reprezento-
vali školu v soutěži v přednesu 
a výrazném čtení v angličtině. 
Odnesli si tři zlaté, dvě stříbrné 
a jedno bronzové umístění. 

osmák skoČil 
neJvýše
Žáci základní školy na Zahradní 
se utkali ve skoku do výšky. Ze 
čtyřiceti sportovců byl nejlepší 
osmák Daniel Radek, který zdo-
lal 155centimetrovou hranici. 

zadovádí si 
v obří herně
Do mostecké Jungle arény se 
podívají děti s chomutovským 
Domečkem. Výlet se uskuteční 
11. února, stále jsou volná místa. 

KráTCe

děti z březenecké pomohly překonat rekord

žáci eSOZ potěšili malé 
děti ve školce i v nemocnici

Vzdušná znamení 
provázela děti zimou

Přes čtyři sta žáků ze základní 
školy Březenecká se pokusilo vy-
tvořit nový rekord v počtu do vzdu-
chu najednou vypuštěných balonků. 
Společně s dalšími 419 organiza-
cemi z celé České republiky se jim 
rekord překonat povedl. 

Ke každému balonku připev-
nily děti z prvních až šestých tříd 
své tajné přání, pak již vyčkaly 

na přesný čas patnáct hodin a pat-
náct minut. V tu chvíli dal všem za-
pojeným organizacím povel herec 
Václav Vydra prostřednictvím rá-
dia, aby všichni balonky pustili. 
„Do vzduchu najednou v celé re-
publice vzlétlo 103 738 balonků, 
čímž byl překonán rekord z roku 
2008. Tehdy bylo balonků sto ti-
síc,“ uvedla zástupkyně ředitelky 

Alena Nazarčíková. 
Děti z Březenecké se akce zú-

častnily poprvé, některé přišly 
i s rodiči a sourozenci, takže sku-
tečný počet účastníků se vyšplhal 
zhruba k pěti stovkám. Ne všichni 
balonky vypouštěli a některým 
bouchl ještě před startem, nad Cho
mu tov nakonec vyletělo 379 fialo-
vých balonků.  

Již tradičně pořádají žáci ze slou-
čených středních škol ESOZ kulturní 
akce pro děti z mateřských škol a pro 
pacienty chomutovské nemocnice. 
Stejně tak tomu bylo i na konci loň-
ského roku. 

Pořady zaměřené na zdravotní vý-
chovu s prvky první pomoci připra-
vili žáci oborů zdravotnický asistent 
a sociální činnost. „Odměnou pro nás 
byly nejen rozesmáté dětské tvářičky, 
ale i krásné obrázky sestřiček, záchra-
nářů a lékařů, které nám děti nakres-

lily,“ uvedla odborná učitelka Eva 
Kosinová. 

Konec roku nemůže každý strá-
vit v kruhu rodiny, mnoho dětí svátky 
promarodí v nemocnici. Třeťáci právě 
pro tyto děti připravili pásmo vánoč-
ních koled a vlastnoručně vyrobená 
vánoční přáníčka. Malí pacienti své 
starší kamarády dobře znají, starají se 
o ně totiž v rámci praxe během celého 
školního roku. Vánoční charitativní 
akce se uskutečnila na oddělení lé-
čebny pro dlouhodobě nemocné.

Živel vzduch provázel děti ze zá-
kladní školy Hornická posledními 
dny loňského roku. Byl to druhý ži-
vel, o jehož znamení se žáci zábav-
nou formou učili a nesl se v zimní 
náladě. 

Nejrůznějším zpracováním vzduš-
ných znamení v rámci projektu 
Ta jem ství zvěrokruhu se zabývaly 

všech ny třídy školy. „Malí hokejisté 
z 1.C si dolepili další tři znamení do 
svého zvěrokruhu, potom se věnovali 
výzdobě třídy výrobou vzdušného 
mobilu z vloček. Sněhová vločka pro-
vázela při práci i žáky 4.B. Zahrála si 
s nimi hru Zvěrokruh, pomáhala při 
řešení problémové úlohy, jejímž vý-
sledkem byla vzdušná znamení a je-

jich výtvarné znázornění,“ uvedla uči-
telka Zuzana Hejcmanová. 

Druháci a páťáci se dohromady 
zamysleli nad ochranou životního 
prostředí, potažmo čistého vzduchu. 
Co znamená zvěrokruh a živly, už 
vědí i třeťáci, kteří si vyrobili vzduš-
ného ptáčka. Čtvrťáci zhlédli ves-
mírnou exkurzi v knihovně a začetli 
se do knih o vesmíru a o hvězdách. 
Páťáci v knihovně o vesmíru besedo-
vali. Osmáci na vzdušných živlech 
pracovali graficky a doplnili tak svůj 
zvěrokruh. 

Projektový den o vzduchu jako 
živlu i o zvěrokruhu byl protkán vá-
nočními svátky, takže si jej děti zpes-
třily o ochutnávku cukroví nebo zpí-
vání koled. Mnozí z nich se obda-
rovali navzájem a nezapomněli ani 
na opuštěná zvířátka. „Všechny děti 
se pobavily, udělaly radost ostat-
ním a předvánoční čekání jim rychle 
uteklo,“ doplnila učitelka. 
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křížovka Chomutov kandiduje na Evropské město sportu v roce 2016. Tento rok se dokonce stane (tajenka).
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osmisměrka Hotel na jezeře nese nový název (tajenka). vtipy ze života

Vězeňský dozorce se ptá trestance: 
„Jak je možné, že vás nechodí 
nikdo navštěvovat? To nemáte 
žádné příbuzné?“ 
„Mám, ale všichni jsou tady.“

Kartářka: „Do padesáti let budete 
strádat nedostatkem peněz.“ 
Klientka: „A potom?“ 
Kartářka: „A potom si zvyknete.“

Vědci tvrdí, že lidský organismus 
roste jen do 25 let. 
Ale břicho a zadek o tom asi neví.

Lidé jsou jako holubi. 
Když jsou dole, zobou ti z ruky, 
když jsou nahoře, kálí na tebe.

 
Po třech hodinách strávených ve 
frontě na finančním úřadě a jed-
nání s otrávenými, mizerně place-
nými úředníky se vytočený chlá-
pek vydal do supermarketu kou-
pit synkovi baseballovou pálku. 
U pultu se ho prodavačka ptá: 
„Budete platit kartou nebo ho-
tově?“ 
Chlápek naštvaně vyhrkne: „Ho-
tově!“ 
Pak si uvědomí, že prodavačka si 
takové chování nezaslouží a vy-
světluje: 
„Promiňte, víte, strávil jsem do-
poledne na finančním úřadě.“ 
„Nic se nestalo. Chcete tu pál-
ku zabalit nebo se tam ještě vra-
cíte?“

agáVe, baCHař, baNjO, bUráK, bYdla, čaKaN, děVUCHa, faraO, HřbITOV, 
HYberNa, INKOUST, KOrZa, NáHON, NápOje, OdraZ, raUTY, SalTO, STeSK, 
TaNgO, TáZač, TrYSK, ValaCH, VálKY, VařIč, VYNáleZ, ZádUCHa, žalUd
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podrobný 
kalendář akCí 
najdete na webu:

 22.1. čt 15.00  autodráha pro veřeJnost – Věková hranice účastníků není 
omezena, u malých dětí jsou vítáni ochotní tatínkové.

 24.1. so 15.00  masopusŤáČek – Tradiční veselé skotačení v maskách. Nebudou 
chybět ani hry a tombolička.

 29.1. čt 15.00  autodráha pro veřeJnost – Věková hranice účastníků není 
omezena, u malých dětí jsou vítáni ochotní tatínkové.

dOMečeK

 21.1. st 16.00  křesŤanstvo – literatura předhusitská – učebna č. 66 SKKS
   17.00 veČerníČek pro seniory – kulturní dům na Zahradní
   17.00 geopatogenní zÓny troChu Jinak – velký sál SKKS
 22.1. čt 17.00  kreativita v nás aneb Jak se stát umělCem – 

učebna č. 66 SKKS
 23.1. pá 17.30 veČerní proCházka zooparkem – Podkrušnohorský zoopark
 24.1. so 17.30 veČerní proCházka starou vsí – skanzen Stará Ves
 26.1. po 17.00  velehorským pásmem Ťan-šan – cestopisná přednáška Še-

bestiána Šulce – velký sál SKKS
 29.1. čt 17.00  veČery pod lampou – literárně hudební autorský večer s Jiřím 

Dědečkem – velký sál SKKS
   18.00 teChnika emoČní svobody – učebna č. 66 SKKS
 30.1. pá 17.30 veČerní proCházka zooparkem – Podkrušnohorský zoopark
 31.1. so 17.30 veČerní proCházka starou vsí – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 26.1. po 19.00  každý den, šŤastný den – Vydařená komedie estonského her-
ce, dramatika a slavného písničkáře Jaana Tättea, v níž tento mistr poba-
vené nadsázky popisuje svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment 
s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které se sice 
vysmívají konvenční morálce, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš 
zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěstí nekončí jako tragédie, ale 
jako výsměch kýčovitým představám o lásce. 

MěSTSKÉ dIVadlO
 21.1.  st  17.00 exodus: bohové a králové (3d) 
   19.00 s láskou, rosie
 22.1.  čt  17.00 velká šestka 18.00 e. a. poe: podivný experiment
   20.00 babovřesky 3
 23.1. pá  17.00 velká šestka (3d) 18.00 babovřesky 3
   20.00 babovřesky 3
 24.1.  so  15.00 velká šestka (3d) 17.00 babovřesky 3
   19.00 babovřesky 3 20.00 haCker
 25.1.  ne  15.00 velká šestka 17.00 babovřesky 3
   18.00 birdman 20.00 babovřesky 3
 26.1.  po  17.00 hobit: bitva pěti armád (3d) 19.00 babovřesky 3
 27.1.  út  17.00 birdman 19.00 babovřesky 3
 28.1.  st  17.00 96 hodin: zúČtování 19.00 hobit: bitva pěti armád
 29.1.  čt  17.00 babovřesky 3 19.00 mortdeCai: grandiÓzní případ
 30.1.  pá  17.00 tuČňáCi z madagaskaru (3d) 18.00 slídil
   20.00 mortdeCai: grandiÓzní případ
 31.1.  so  15.00 velká šestka (3d) 
   18.00 e.a. poe: podivný experiment 19.00 haCker
 1.2. ne 15.00 paddington 17.00 slídil
   19.00 mortdeCai: grandiÓzní případ
 2.2. po 17.00 hodinový manžel 19.00 birdman
 3.2. út 17.00 babovřesky 3 19.00 kÓd enigmy

 
KINO SVěT

 22.1. čt 18.30 eržika trio – Café Atrium
 27.1. út 16.30 lísteČek – vystoupení pěveckého sboru – Café Atrium

KONCerTY

 Od 26.1. andělíni – zdeněk rada – galerie Lurago
 Do 31.1. evropou z Jihu na sever – Podkrušnohorský zoopark
 Do 23.2. zimní boleboř – blanka pittnerová – galerie Na schodech SKKS
 Do 28.2. obrazy – heidi šottová – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 28.2. galerie nemesis – galerie Špejchar

VýSTaVY
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 21.1. st 17.30 piráti Chomutov–ústí nad labem – hokej 1. liga – SD aréna
 24.1. so 08.00 2. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
 26.1. po 17.30 piráti Chomutov–havířov – hokej 1. liga – SD aréna
 31.1. so 08.00 1. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
   17.30 piráti Chomutov–České buděJoviCe – SD aréna
 1.2. ne 08.00 3. zimní futsalová liga – městská sportovní hala
   14.00 2. zimní futsalová liga – sportovní hala Spořice
 4.2. st 17.30 piráti Chomutov–prostěJov – SD aréna

    veřeJné bruslení – každé úterý od 18.00 a každou sobotu a neděli od 
10.00 a od 17.00 –SD aréna

SpOrT

 pravidelné 
akce

 Do 13.2. vánoČní Cesta karla maye – Dům Jiřího Popela

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

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

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: 

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

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

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

Bc. Pavel Jenč
pro úseky Kamenná, Zahradní 
a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
p.jenc@chomutov-mesto.cz

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

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.
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Tři králové po roce 
přijeli do města

První veřejnou akcí nového roku 
je v Chomutově tradičně tříkrálový 
průvod, který zahajuje Tříkrálovou 
sbírku na Chomutovsku. „Je to 
hez ká symbolika. Každý rok sbírka 
shromáždí desetitisíce korun, které 
pak pomáhají potřebným. Děkuji 
všem Cho mu to vanům za jejich pří-
spěvky,“ řekl primátor města Jan 
Mareš, jenž mudrce a jejich dopro-
vod uvítal na radnici a nabídl jim 
malé občerstvení.

Kromě tradičního průvodu, který 
na náměstí přijel opět ze skanzenu 
Stará Ves, aby zde požehnal ce-
lému městu, byl tentokrát u městské 
věže připraven také speciální stá-
nek Oblastní charity v Cho mu to vě. 
Zde bylo možné zakoupit si guláš či 
svařené víno a přispět tak do sbírky, 
jež pomůže i potřebným z Cho mu
to va. „Šedesát pět procent nám li-
toměřická diecéze vrací zpátky a ty 
pak rozdělujeme pro potřebné. Po

má há me matkám s dětmi, nakupu-
jeme jídlo pro lidi bez domova a při-
spíváme sociálně slabým rodinám na 
kroužky pro děti,“ vysvětlila Denisa 
Albrechtová, asistentka Tříkrálové 
sbírky. 

V šestnáctém ročníku sbírky 
od 4. do 12. ledna spojily své síly 
Oblastní charita v Chomutově, Pod
kruš no hor ský zoo park, Globus, 
Piráti Chomutov, pěvecký sbor 
Happy Smile a město Chomutov. 
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