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Návštěvnost:
rok 2013 – 182 492 návštěvníků
rok 2014 – 210 600 návštěvníků

Uskutečněné akce: 
•  Soustředění ČSPS 
•  Chomutovská ploutev 
•  Mistrovství České republiky v plavání
•  Jarní prázdniny v AQUASVĚTĚ 
•  Memoriál Jaroslava Jezbery v plavání
•  Velikonoční prázdniny v AQUASVĚTĚ 
•  Den ve fi tness 
•  Chomutovský hastrmánek 
•  Vodní hrátky – od města k městu 
•  Velká cena Chomutova v plavání

NAVŠTIVTE ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM

V AQUASVĚTĚ 
TO ŽIJE 

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”
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6. 3.
vzpomínkové setkání 
u příležitosti 165. výročí 
narození T. G. Masaryka 
ve 12 hodin u sochy T. G. M 
na stejnojmenném náměstí

14. 3.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

16.–20. 3. 
zápisy dětí do mateřských škol

21. 3.
RoZa: Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě od 9 hodin

Upozornění: 
uzávěrka tohoto čísla Chomutov
ských novin byla v pátek 27. února. 
Nezohledňuje tedy situaci, která na
stala po ustavujícím zastupitelstvu 
2. března. Informace ze zasedání 
nových zastupitelů a volby vedení 
města přineseme v příštím čísle.

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Benjik je dvouletý kříženec men
šího až středního vzrůstu, ke 
svým lidem hodný, milý, ale má 
snahu své lidi bránit. Hodí se spíše 
k domku se zahradou.

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

KlIeNTI I praCOVNíCI 
dOMOVů prO 

SeNIOrY SI VYMěňUjí 
ZKUšeNOSTI

více na straně 7

 téma
 4 FeNOMÉN SOpKO aNeb 

UMěNí jaKO HledáNí 
KráSY   
Nositel Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic, sochař, malíř, mi
lovník Rubense, věřící muž, hu
debník i učitel a didaktik – Ka
mil Sopko je zkrátka renesanč
ní člověk.

 aktuality
 6 rada VYHláSIla ZNOVU 

VeřejNOU ZaKáZKU Na 
SKládKU
Rada po lednovém zrušení 
výběrového řízení na 
rekultivaci skládky vyhlásila 
novou zakázku na rekultivaci 
a odplynění skládky na Pražské.

 aktuality
 7 rYS MUSpY Odjel 

dO MagdebUrgU
Samec rysa karpatského 
Muspy, který se narodil 
v květnu 2014 v Podkrušno
horském zooparku Chomutov, 
se zabydluje v novém domově.

 rozhovor
 8 CHOMUTOVSKá lIga 

MalÉHO FOTbalU je Se 
MNOU pOlOVINU žIVOTa
Chomutovská liga malého 
fotbalu láká stovky nadše
ných fotbalistů. O nových 
projektech i cílech CHLMF 
vyprávěl Jiří Kupec.

 kultura
 9 VSTUpeNKY dO KINa 

SVěT KOUpíTe ONlINe, 
V bUdOUCNU I dO 
dIVadla
Zatímco v minulosti se na fil
mové trháky stály dlouhé fron
ty před kasou v kině, dnes už si 
diváci mohou běžně zakoupit 
lístky v pohodlí domova.

 sport
 10 graTUlaCe leTěla Na 

FlOrIdU
Vyhlášení výsledků ankety 
Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska za rok 2014 
přivedlo do sálu městského 
divadla ty nejlepší reprezen
tanty sportovních klubů.

 bezpečnost
 11 KONTrOlY HereN 

ObjeVIlY NelegálNí 
HaZard
V celém Chomutově se pod
le nové vyhlášky zakazuje 
bednový hazard. Nyní koneč
ně začalo Ministerstvo finan
cí odebírat licence již dříve 
povoleným automatům.
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Nositel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, sochař, jehož skulptury zkrášlují město Chomutov, malíř s láskou v monu
mentálních obrazech, milovník Rubense, věřící muž, hudebník i učitel a didaktik hledající nové způsoby, jak učit 
děti kreslit – Kamil Sopko je zkrátka renesanční člověk.

Kdo by řekl, že na začátku byl 
chlapec, který zdědil výtvarný talent 
po mamince cukrářce a jehož první 
umělecké dílo byl obrázek kohouta? 
Toho prý nakreslil ve druhé třídě tak 
dokonale, že jej pak mohl překreslit 
na tabuli, aby se podle něj učily ma-
lovat děti z jiných tříd. 

Při příležitosti jeho 75. narozenin 
připravilo Oblastní muzeum v Cho
mu tově velkou výstavu, která při-
bližuje jeho dílo a podtrhuje, že dílo 
Kamila Sopka je svébytný umělecký 

fenomén podpořený svébytnou umě-
leckou filosofií. 

Sopko jako StUdent 
architektUry 

I když pro mnohé je Kamil Sopko 
znám jako výtvarný umělec, on sám 
původně nesnil o malířském plátně. 
„Až do svých šestnácti let jsem moc 
netušil, kam se vrtnout. Původně 
jsem chtěl studovat režii, líbilo se mi, 
nakolik je to univerzální a mnoho-
vrstevná činnost,“ vzpomíná Kamil 
Sopko, který si dokonce vyzkoušel 
režisérskou židli při jednom ochot-
nickém představení. „I když už tam 
jsem hrál malíře, takže to nakonec 
byl osud,“ usmívá se. 

Plány na studium režie skončily 
ve druhém kole přijímacího řízení, 
a tak se Kamil Sopko rozhodl po-
slechnout radu svého kamaráda a při-
hlásil se na archi tek tu ru. „Kde jsem 
bojoval s matematikou i fyzikou. Ale 
ta zkušenost pro mě byla dobrá, stal 
se ze mě racionálnější člověk,“ při-
znává Kamil Sopko s tím, že v pátém 
semestru dokonce odhalil, že mate-
matika je vlastně univerzální mluvou. 

Nakonec však zvítězilo výtvarné 
umění. „Stejně mě nejvíce bavily 

předměty, které souvisely s tvůrčí 
činností. Byl jsem hrdý, když mě 
přednášející pochválil u modelování. 
Byla to pro mě satisfakce za trápení 
s počítáním příkladů,“ směje se ma-
líř, který se pro změnu rozhodl ve tře-
tím ročníku. „Nakonec mi došlo, že 
bych stejně mohl navrhovat jen pane-
láky, a tak jsem se rozhodl pro cestu 
umění,“ doplňuje s tím, že při přijí-
macích zkouškách na akademii nako-
nec ukázal ilustrace, které vytvořil při 
studiu architektury. 

Sopko jako malíř 
A tak se zrodil Kamil Sopko ma-

líř, kterého výrazně ovlivnila přede-
vším studia u profesora Paderlíka. 
„Tam jsem pochopil, co znamená 
monumentální malba. Není to jen 
o samotné velikosti, ale vyplnění pro-
storu, vznešenosti a důstojnosti,“ vy-
světluje malíř, pro kterého se monu-
mentalita umění stala jedním z jeho 
základních principů, na který po-
stupně navazoval další. 

Teprve s postupem času objevil 
vlastní výtvarný styl, který ozna-
ču je jako strukturální novou figuraci. 
Za čí nal u svého autoportrétu. „Nej
dří ve jsem se snažil namalovat oko 

a různé úhly pohledu, mírný, usmě-
vavý či naopak ostrý pohled. A pak 
jsem chtěl tento vjem odrazit i uži-
tím určité struktury. U našeho vní-
mání obrazů totiž funguje také hap-
tická složka. Když se na ně díváme, 
jako bychom se jich dotýkali,“ říká 
malíř, který prý poprvé uvěřil v abs-
traktní umění ve chvíli, kdy na kon-
certě začal vnímat hudbu jako ba-
revné obrazce. 

Právě spojení reálného s abstrakcí 
je pro Sopkovu strukturální novou fi-
guraci určující stejně jako soustředění 
na předávání pocitů. Kamil Sopko 
nám prostřednictvím obrazů ani tak 
nevypráví příběhy, jako si podma-
ňuje naše smysly. Kromě haptického 
pocitu vkládá do obrazů stejně tak 
i vjem chuti, jako je tomu například 
u díla Vášnivá. 

„Strukturální nová figurace už 
nepředpokládá dokonalý obraz rea-
lity. Například už není nutné kreslit 
detailně celou ruku, stačí ji naznačit 
v gestu, které je pro obraz ústřední. 
Nemá to být abstrakce, tyto obra zy 
mají asociovat tvar a skrze lehkou 
nad sáz ku odrážet pocity,“ dodává 
Ka mil Sopko ke své umělecké 
cestě. 

Fenomén Sopko 
aneb umění jako hledání krásy

Charlestonka – vyjádření prudkého 
tanečního pohybu.
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Sopko jako grafik 
Ač příznivcem monumentální 

malby, nezastavil se Kamil Sopko 
ani před grafikou. Jeho ateliér zdobí 
drobné linoryty znázorňující hudeb-
níky, k nimž měl malíř vždy blízko. 
Právě grafiky využíval pro zachy-
ce ní vjemů hudby. „V základní umě-
lec ké škole bylo dost koncertů od zná-
mých hudebníků, kteří se vrátili do 
Cho mu tova. Tehdy jsem jejich hudbu 
takto vnímal, cítil jsem ji a zazname-
nával,“ ukazuje na linorytu hu deb ního 
tria malíř. 

Obraz má v sobě dynamiku, která 
zakrývá, že u Kamila Sopka bylo 
jeho období grafiky do jisté míry 
spjato s osobním smutkem. „Po tra-
gické smrti své první ženy jsem zjis-
til, že mne pálí barvy. Tyto pocity 
jsem překonával právě grafikou. 
Díky ní jsem začal uvažovat plas-
ticky a posunoval se směrem k tvorbě 
soch,“ svěřuje se Kamil Sopko, jehož 
k malbě a barvám nakonec dovedly 
drobné detaily všedního života, když 
jej zaujala jen drobná květinka, kte-
rou si přál namalovat. 

Sopko jako aUtor 
intarzií 

Období grafiky se částečně kryla 
s další oblastí specifickou pro Sop
kovu tvorbu – intarziemi, tedy obrazy 
tvořené skládáním dýh různých ba-
rev a struktur. „Základ jsem získal už 
na monu men tálce, kdy jsme se při-
pravovali na tvorbu vitráží. Ale v tu 
chvíli mi bylo dřevo svými teplými 
tóny bližší,“ říká umělec, který vy-
tvořil intarzie například pro lékárnu 
na Palackého ulici a nyní je toto dílo 
uloženo ve farmaceutickém muzeu 
v Kuksu. Kromě děl určených pro ve-
řejné prostory vyráběl také intarzie 
pro rodinné přátele. 

Ovšem neznámější intarzií Ka
mi la Sopka bude zřejmě dílo Kosmos 
s roz měry 5 × 3,2 metru. „Trvalo mi 
to deset let, než jsem ji vytvořil. Po 
částech jsem ji skladoval u školníka 
a následně jsme to dávali celé dohro-
mady,“ vzpo mí ná Kamil Sopko, který 
do svého díla Kosmos zahrnul nejen 
zemi, hvězdáře a astronauty, ale také 
nebeské bytosti. „Byl bych rád, kdyby 
se na dílo přijel podívat někdo z Gui
nes sovy knihy rekordů, protože vě-
řím, že je to možná největší intarzie 
v Evropě,“ podotýká autor. 

Sopko jako Sochař 
Láska k modelování a trojrozměr-

nému uvažování zůstala v Kamilu 
Sopkovi i po odchodu na výtvar-
nou akademii. Právě sochařské dílo 
Kamila Sopka je obyvatelům a ná-
vštěvníkům města Cho mu tova nej-
častěji na očích. Je autorem nejen 
sochy prvního československého 

prezidenta na náměstí T. G. Ma sa
ry ka či ležících manželů v Pod kruš
no hor ském zoo parku, ale také napří-
klad plastiky připomínající Františka 
Josefa Gerstnera či sochy Pedagogika 
ve Školní ulici. 

Právě tato socha úzce souvisí 
s jeho zatím posledním sochařským 
dílem a splněným snem – tedy so-
chou Pallas Athény, která už zase 
zdobí průčelí chomutovského gymná-
zia. „Jsem moc rád, že se mi podařilo 
tam tu moudrost znovu dostat, protože 
o to jsem bojoval hodně dlouho,“ při-
znává Sopko, který si první kvádr pro 
sochu vybral již v době, kdy tesal pro 
zo opark tuleně. 

„Za své peníze jsem koupil ká-
men a začal jsem tesat Pallas Athénu, 
ale na místě, kde jsem na ní praco-
val, museli postavit restauraci, a tak 
jsem sochu přestěhoval před základní 
školu, kde učila má dcerka a má první 
paní, a tak jsem sochu předělal na 
Pedagogiku. Dal jsem tam jiné atri-

buty, ale nakonec i pedagog musí být 
moudrý,“ vypráví se smíchem Kamil 
Sopko, který se nakonec přece jen do-
čkal návratu moudrosti na piedestal 
v průčelí gymnázia. Socha, k jejíž rea-
lizaci přispěla i dobrovolná sbírka, zde 
stojí od loňského prosince.

Sopko jako Učitel 
Ve svém životě Kamil Sopko ne-

přetvářel jen kameny, dřevo a neplnil 
prázdná plátna. Jako pedagog ovlivnil 
řadu mladých lidí a přivedl je na cestu 
umění. „Například při tesání vidíte vý-
sledek své práce ihned, s učením je 
to jiné. Proto mě těší, že nyní vím, že 
moji bývalí žáci absolvovali umělecké 
školy,“ říká malíř, který dodnes učí 
děti i dospělé malovat. 

Přitom jeho začátky coby peda-
goga nebyly jednoduché. Téměř tři 
roky hledal Kamil Sopko optimální 
náplň hodin pro studenty. „Nemohli 
jsme se inspirovat u uměleckých škol, 
protože gymnázium je určeno pro vše-
obecné vzdělání, a tak jsem objížděl 

ostatní školy a ptal se na rady,“ vzpo-
míná Sopko, který vypracoval vlastní 
metodiku, kterou následně předával 
i dalším učitelům. 

Sopko jako 
filoSof Umění 

Právě monumentalita jako oslava 
všelidských vlastností je také zákla-
dem Sopkovy filosofie umění jako 
lásce ke krásnu. Právě v ní se odráží 
podle Sopka požadavek umění, které 

hledá a nachází základní principy 
krásy, dobra a vznešenosti. „Bohužel 
v současnosti se na to zapomíná 
a akademické autority se v obavě 
z nařčení ze zastaralosti tomu ne-
chtějí postavit,“ lituje umělec, který 
je přesvědčen, že v umění se stále 
více prosazuje „hnusismus“. 

Ten se projevuje tak, že nová umě-
lecká díla nejsou pro své pozorova-
tele pohlazením, ale naopak jej zra-
ňují. Přitom podle Sopka v tomto pří-

padě nezáleží na vyspělosti autora, 
ale na jeho duši. „Jako učitel pozo-
ruji, že děti – pokud je k tomu neve-
dete – nemají potřebu zahrnovat ‚hnu-
sismus‘ do svých obrázků,“ upozor-
ňuje Kamil Sopko, podle kterého by 
se děti měly inspirovat právě v umění, 
jež hledá krásu. 

VýStaVa 
jako BilancoVání 
Umělecké ceSty 

Nakolik se Kamilu Sopkovi dařilo 
hledat krásu a vznešenost v jeho dí-
lech, můžete zjistit na výstavě věno-
vané jeho celoživotní tvorbě, kterou 
ve výstavních prostorách radnice při-
pravilo Oblastní muzeum v Cho mu
tově. Výstava bude otevřena až do 
5. dubna. 

Na výstavě lze pozorovat nejen 
známá malířova díla, ale také obrazy, 
které Kamil Sopko měl uložené na 
půdě. „Je to trošku taková mírně senti-
mentální reminiscence, ale člověk tak 
aspoň vidí spojitosti. Nyní chápu to, 
jak člověk hledá svůj princip umění, 
a věřím, že i já jsem ke svému vý-
sledku došel,“ uzavírá malíř Kamil 
Sopko.

NakoNec mi došlo, že bych stejNě mohl 
Navrhovat jeN paNeláky, a tak jsem se 
rozhodl pro cestu uměNí.

Kamil Sopko dnes… …a na autoportrétu z roku 1958

Ukřižování – vyjádření duchovní podstaty Pana Ježíše. Obraz je 
použitý pro oltář románskogotického kostelíka v Počedělicích.
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rada vyhlásila 
znovu veřejnou 

zakázku 
na skládku

Rada po lednovém zrušení vý-
běrového řízení na rekultivaci 
skládky vyhlásila novou zakázku 
na rekultivaci a odplynění skládky 
na Pražské. „S ohledem na opako-
vání výběrového řízení jsme u po-
skytovatele dotace dojednali po-
sunutí termínu dokončení, a to až 
do konce října. Vítěz by tak mohl 
mít na zhotovení asi šest a půl mě-
síce,“ řekl dosluhující primátor Jan 
Mareš. Zároveň byla také s projek-
tantem stavby domluvena úprava 
projektové dokumentace, aby 
nové řešení bylo časově úspornější 
a mohlo být prováděno bez ohledu 
na počasí. 

Cílem zakázky je utěsnit a re-
kultivovat skládku komunálního 

odpadu o rozloze 10,4 hektaru. 
Vítěz zakázky skládku utěsní ben-
tonitovými rohožemi a dalšími vrst-
vami a zprovozní systém svodu bi-
oplynu a systém jeho likvidace. 
Firma nakonec provede terénní 
úpravy se zatravněním a výsadbou 
keřů a odvodnění skládky.

Předpokládaná hodnota zakázky 
je 44,7 milionu korun bez DPH. 
Nyní vyhlášené výběrové řízení 
by mohla rada města projednat na 
přelomu března a dubna, smlouva 
s dodavatelem by mohla být uza-
vřena do konce dubna, aby zakázka 
mohla být dokončena do 31. října. 
Město na zakázku získalo dotaci 
v rámci Operačního programu Ži
vot ní prostředí.

Začátkem března se sešli 
noví zastupitelé

lidé mají 
nádoby 
na textil blíže

Knihovna darovala čtenářům stovky knih

Chomutovské slavnosti 
podvacáté určitě překvapí

Ustavující zastupitelstvo bylo 
svoláno na pondělí 2. března. Ale 
protože byl tento termín až po uzá-
věr ce Cho mu tov ských novin, v příš-
tím vydání vám přineseme in for ma ce 
o jeho průběhu i nových zastupite-
lích. Jednání bylo veřejné, novinkou 

však byl přímý online přenos, který 
umožnil lidem sledování zasedání 
doma u počítače. Tato nová služba se 
při každém dalším zasedání zastupi-
telstva bude spouštět proklikem z ti-
tulní strany webu města. 

Noví zastupitelé měli na programu 

složení slibu, volbu primátora, ná-
městků a dalších členů rady města, 
zřízení výborů a volbu jejich předsedů 
a v neposlední řadě měli projednat ná-
vrh na konání místního referenda. 
V Cho mu to vě zasedalo minulé zastu-
pitelstvo naposledy vloni 15. září.

Jarní úklid s sebou nese také tří-
dění nepotřebného oblečení. To vy-
řazené končilo často v popelnicích 
na komunální odpad, nyní je však ve 
městě několik desítek kontejnerů ur-
čených přímo na textil. „Vzhledem 
k tomu, že občané mají o tyto kontej-
nery zájem, dojednali jsme navýšení 
jejich počtu na 34 nádob. Tříděním 
textilu se sníží objem komunálního 
odpadu odváženého na skládku.“ 
uvedla pracovnice magistrátu Ilona 
Spoustová.

Kontejnery po městě rozmístila 
firma Koutecký, se kterou má město 
smlouvu. Ta také zajišťuje jejich svoz. 
Tímto krokem získá město i jeho oby-
vatelé. Lidé budou mít speciální ná-
doby na textil v blízkosti svých domů 
a navíc do rozpočtu města každý rok 
přibude jednapadesát tisíc korun jako 
odměna od spravující firmy. 

Loni obyvatelé odevzdali do sběr-
ných dvorů přes sedmdesát tun tex-
tilu, který by skončil v odpadních ná-
dobách.

Více než osm stovek nejrůzněj
ších knih rozdala cho mu tov ská kni
hovna v rámci oslav Me zi ná rod ní ho 
dne darování knih. Ten se konal 14. 
února. „V tento den a po celý ná-
sledující týden si mohli návštěvníci 
knihovny vybrat a odnést zdarma 
svazky vyřazené z fondu kni hov ny 
nebo darované čtenáři,“ uvedla zá-
stupkyně ře di tel ky Stře dis ka kni
hov nic kých a kulturních služeb 

Chomutov Kamila Jo ná šo vá.
Darování knih pořádala knihovna 

letos poprvé, akce sklidila u čtenářů 
velký úspěch. Takzvaný Inter na tional 
Book Giving Day se koná od roku 
2012 po celém světě a jeho cílem je 
rozvíjet zájem o knihy a čtení vůbec. 

Čtenáři si mohli vybrat zhruba 
z jednoho tisíce knih, ty zbylé za-
řa dí knihovna do pravidelně ko-
na né burzy. 

Sezonu městských slavností v re-
gionu zahajují vždy koncem dubna 
Chomutovské slavnosti. Ani letos 
tomu nebude jinak, pro obyvatele 
a ná v štěv níky města chystají bo-
hatý program, ale také několik no-
vinek. Za jí ma vé bude jejich téma. 
„Le toš ní slavnosti jsou jubilejní, dva-
cáté. Chceme tedy oslavit jejich vý-
ročí a zároveň čtyřicáté výročí zalo-
žení Pod kruš no hor ské ho zoo par ku,“ 

vysvětlil primátor Jan Mareš. Cho
mu tov ský m slavnostem bude patřit 
víkend 25. a 26. dubna.

Slavnosti letos výjimečně nepro-
běhnou na tradičním místě v měst-
ském parku, ale ve skanzenu Stará 
Ves v Podkrušnohorském zooparku. 
„Nemůžeme do centra města přestě-
hovat zoopark, proto stěhujeme slav-
nosti. Navíc skanzen je krásným mís-
tem k setkávání a pro pohodlí návštěv-

níků je objednaná kyvadlová doprava 
MHD,“ doplnila organizátorka Silvie 
Škubová. Přípravy městských slav-
ností jsou v plném proudu, chybět ne-
bude bohatý sortiment občerstvení, 
dětské aktivity, dílničky, řemesla, folk-
lorní soubory a zábava pro všechny 
věkové kategorie. Z programu se mo-
hou návštěvníci těšit například na 
noční rytířský turnaj a ohňovou show 
nebo na koncert kapely Sto zvířat. 
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KráTCe
pozor na cykloStezce
U cyklostezky v Bezručově údo
lí nyní Městské lesy Chomutov 
odstraňují poškozené stromy. 
Organizace žádá, aby lidé na 
místě dbali zvýšené opatrnosti. 

zoopark prodlUžUje 
VStUpní doBU
Otevírací doba vstupních po
kladen zooparku se v březnu 
opět prodlouží. Otevřeny bu
dou denně od 9 do 17 hodin.

Vylíhli Se pelikáni 
Koncem ledna se v zooparku vy
líhla mláďata u pelikánů bílých. 
Na skupinu s mláďaty se návštěv
níci mohou těšit na jaře, kdy bude 
přemístěna na Kamenný rybník.

přijďte k zápiSU 
do mateřinek
Zápisy do mateřinek se usku
teční 16. až 20. března mezi 
8. a 14. hodinou. Přesný den zá
pisu u konkrétních školek se ro
diče dozvědí na vývěskách či 
z jejich webových stránek. 

zaplaVat Si Večer
Každý sudý pátek v březnu, 
tedy 6. a 20., se koná v Aqua
světě večerní plavání od 20 do 
22 hodin. Vstupné platí podle 
aktuálního ceníku. 

Chomutov před sezonou lákal 
turisty na největším veletrhu

rys Muspy odjel do Magdeburgu

Klienti i pracovníci domovů pro seniory si vyměňují zkušenosti 

V prodeji jsou grafiky 
s motivem města

Před začátkem turistické sezony 
se koná několik veletrhů zaměře-
ných na cestovní ruch. Po výstavě 
v saském Chemnitz a Drážďanech 
se v předminulém týdnu Cho mu
tov prezentoval společně s krajskou 
Brá nou do Čech na pražském Ho
li day World, což je největší veletrh 
cestovního ruchu u nás. „Ná v štěv

níky zaujaly naše nové propagační 
materiály k městské památkové 
zóně a Bez ru čo vu údolí. Ptali se 
především po cílech rodinných vý-
letů do přírody v blízkosti města,“ 
uvedla pracovnice magistrátu Marie 
Heř ma nová. 

Město trvale podporuje turis-
tický ruch, který má v Cho mu to vě 

velký potenciál. Turisté zde totiž 
mohou zároveň navštívit historické 
památky, poznat přírodní krásy či si 
zde zasportovat a užít adrenalin. 

Zjara se ještě Cho mu tov chystá 
na veletrh do Ostravy či do Hradce 
Králové. Tradičně se také prezentuje 
na červnovém miniveletrhu v Mostě 
či na podzim v Plzni a Lipsku.

Samec rysa karpatského Muspy, 
který se narodil v květnu 2014 v Pod
kruš no horském zoo parku Cho mu
tov, se zabydluje v novém domově. 
V rámci chovatelské spolupráce byl 
15. února transportován do zoologické 
zahrady v německém Magdeburgu. 
„Transport proběhl bez problémů, 
mladého perspektivního samce jsme 
v Zoo Magdeburg umístili po dohodě 
se správcem plemenné knihy rysů,“ 
uvedl zoolog Miroslav Brtnický. 
Umístění tří samic ze stejného vrhu 

v evropských chovných zařízeních 
je prozatím ve fázi jednání. „Měly 
by doplnit chovy ve Švý car sku, Ma
ďarsku a Anglii,“ doplnil zoolog.

Čtyřčata rysů karpatských se 
v zoo parku narodila vloni 14. května 
geneticky cenné samici pocháze-
jící z volné přírody Kašperských hor 
a samci deponovanému z liberecké 
zoo. Jména pro mláďata vybrali ná-
vštěvníci zoo parku. Mus pyho, Nyu, 
Ratu a Laru pokřtili během loňských 
oslav Dne zvířat manželé Jakubiskovi.

Chomutovský Domov pro seni-
ory Písečná již několik let spolupra-
cuje s obdobným zařízením v ně-
mec kém Anna ber guBuch hol zi. 
Nyní se klienti i pracovníci setkali, 
aby zhodnotili práci v uplynulém 
roce. „Průběh slavnostního setkání 
byl značně netradiční a velmi pří-
jemný. Pořadatelé zvolili interak-
tivní metodu, do které zapojili pří-
tomné hosty, poskytli všechny po-

třebné informace a navíc pobavili. 
Sou částí videoprojekce byla také 
zmínka o spolupráci s Domovem 
pro seniory Písečná a fotografie ze 
společných akcí,“ uvedla ředitelka 
Sociálních služeb Chomutov Alena 
Tölgová.

Zajímavou a netradiční formou 
spolupráce byly právě výměnné 
stáže, které se týkaly všech profesí. 
„Probíhaly tak, že podle svého zařa-

zení se účastníci zapojovali do pří-
mých činností u klientů, tedy po-
máhali jim s běžnými úkony, vy-
konávali sesterské činnosti, praco-
vali i ve stravovacím provozu,“ řekla 
Tölgová. Díky těmto oboustranným 
stážím získávali velmi zajímavé in-
formace potřebné pro své další půso-
bení v oboru. 

Všichni zúčastnění si na setkání 
vyměnili další zkušenosti či po-

znatky z provozu. Nechybělo ani po-
zvání na Sportfest v Annabergu či na 
letní Zahradní slavnost na Písečné, 
kam se na oplátku přijedou podí-
vat němečtí kolegové. „Dlouholeté 
partnerství v minulosti probíhalo ne-
jen formou výměnných stáží zaměst-
nanců a vzdělávacích akcí, ale i mezi 
obyvateli, kteří se navštěvují při růz-
ných kulturních a sportovních ak-
cích,“ dodala ředitelka.

Jak vypadají chomutovské motivy 
v jemných grafikách Petra Růžičky, 
se můžete přesvědčit v městském in-
formačním centru. Do prodeje jdou 
grafické obrázky pěti motivů města 
ve dvou barvách. „Tyto veduty mo-
hou být hezkým dárkem nebo suve-
nýrem z Chomutova. Hodí se do bytu 
i kanceláře a lidé si z nich mohou slo-
žit celou sérii,“ uvedla pracovnice ma-
gistrátu Marie Heřmanová. Zobrazují 
městskou věž s kostelem, radnici 

s koste lem svaté Kateřiny, kostel sva-
tého Ignáce, městské divadlo nebo je-
zuitský areál, to vše v hnědé nebo 

modré barvě s bílou paspartou. Cena 
jedné grafiky je 60 korun.

V turistickém informačním cen-
tru v ulici U Městských mlýnů, které 
je v provozu denně od 9 do 17 ho-
din, jsou k zakoupení nejen tyto nové 
obrázky, ale také například kniha 
o cho mu tov ských sochách nebo film 
o městě z cyklu Perly českých měst. 
Dal ším sortimentem jsou tradiční su-
venýry, jako jsou pohledy, trička nebo 
hrnky s motivem Chomutova. 
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Máte představu, kolik lidí se zapojí 
například do každé sezony ligy ma-
lého fotbalu? 

Mám, protože si vedeme statistiky. 
Teď jsem je počítal pro zimní ligu. Za
po jilo se do ní 888 hráčů, do veterán-
ské potom 139 hráčů a do žákovské 
ligy 205 dětí. 
To je spousta lidí. Jak si pak uží-
vá te chvíli pauzy mezi zimní a letní 
li gou? 

Docela jo, protože ono zase není 
jednoduché soutěže připravit a or-
ganizačně zvládnout, i když je nás 
na to devět. Proto se po konci sou-
těží dostaví úleva, že vše dopadlo 
dobře a většina hráčů je spokojená. 
Je pravda, že si vždycky na konci 
oddechnu a pak si ten pocit někde 
u skleničky vychutnám. 
Napadlo Vás, že CHLMF se během 
23 let tahle rozroste? 

Určitě ne. Třiadvacet let, to je 
vlastně polovina mého života. Začínali 
jsme jako parta nadšenců, která měla 
ráda malou kopanou, s jednou ligou, 
ve které bylo osm týmů. Pak se to 
postupně začalo rozrůstat a v  roce 
1999 jsme pod sebe vzali i zimní ligu. 
V roce 1997 jsme byli u založení žá-
kovské ligy. 
Jak se objevil nápad zorganizovat 
soutěž pro děti? 

Můj tehdejší kolega Míra Šindelář 
se domluvil s panem Václavem 
Čechem a začala se na ZŠ Písečná dá-
vat dohromady soutěž dětí. Ukazuje 
se, že je to dobrý projekt, protože řada 
hráčů má zájem pokračovat s námi na-

dále a přestupuje z žákovské ligy do 
dospělých soutěží. A až jim bude jed-
nou 35 let, tak mohou zamířit do vete-
ránské ligy. 
Je mezi dětmi o žákovskou ligu 
zájem? 

Ano, máme tam hlavně chomu-
tovské školy, ale zapojují se i školy 
z Jirkova a okolních vesnic. Děti bě-

hem her poznávají pravidla hry a při-
chází tomuto sportu na chuť. Někteří 
pak složí vlastní tým do dospělé sou-
těže, jiní zapadnou do už existujícího. 
Pro nás je přínosem zajištění gene-
rační obměny soutěže. Dnes v době 
počítačů je těžké přivést děti a mlá-
dež ke sportu a my se o to snažíme 
tímto způsobem. Žákovskou soutěž 
pořádáme společně s Okresní radou 
Asociace školních sportovních klubů 
Cho mutov a podle ohlasů je s ní spo-
kojenost.
Není to jediný projekt pro mládež. 
CHLMF se zapojila také do organi-
zace Pouliční ligy…

Byl to nápad občanského sdru-
žení Světlo Kadaň. V Chomutově po-
řádalo Pouliční ligu sociální centrum 
Kamínek a CHLMF byla požádána 
o pomoc s organizací. Tento projekt 
se snaží zapojit do jedné komunity 
děti z vyloučených lokalit spolu s ma-
joritní společností. Původně jsme ne-

věděli, do čeho jdeme, ale když jsem 
pak viděl projekt naživo, věděl jsem, 
že to má smysl. 
Byl tedy mezi dětmi z vyloučených 
lokalit o futsal zájem? 

Ano, zájem byl ve všech věkových 
kategoriích. Dokonce jeden z týmů 
z Pouliční ligy už s námi hrál tento rok 
zimní soutěž. Zajistili jsme za něj vše 

potřebné k účasti a kluci si chodili za-
hrát spolu s ostatními. Myslím si, že to 
je velký úspěch. 
Není to jediný projekt zaměřený na 
děti z komplikovaného prostředí. 
CHLMF spolupořádá rovněž tur-
naje Pecka Cup. 

S tím přišel Dětský domov Vysoká 
Pec, kde pracuje jeden z našich ko-
legů. Letos to bude už šestý ročník 
turnaje, na který jezdí osm až deset 
dětských domovů z regionu i vzdá-
le něj ších lokalit. Máme informace, 
že děti tento turnaj také inspiruje ke 
sportu. To nás těší. Paradoxně mě 
v posledních letech baví víc žákov-
ská liga a další projekty pro děti než 
pro dospělé. Děti si vaší práce daleko 
víc váží. 
A co další projekty? Chystá 
CHLMF nějakou novinku? 

Máme toho, myslím, dost. Snad 
kdyby se objevilo víc žen, které by 
chtěly hrát futsal, tak můžeme při-

pravit soutěž pro ně. Hlavně bychom 
chtěli pokračovat ve sportovních akti-
vitách u žáků základních škol. Pro ně 
ještě spolupořádáme tradiční vánoční 
turnaj a minulý týden se odehrálo vů-
bec poprvé v Chomutově krajské fi-
nále soutěže mladších žáků základ-
ních škol, což je pro nás i OR AŠSK 
Chomutov velký úspěch. 
Na CHLMF sem jezdí i hodně mi-
mochomutovských týmů. Kde vi-
díte důvod? 

Snažíme se to dělat dobře a lidi si 
to mezi sebou řeknou. Například kluci 
z jednoho týmu z Mostu říkají, že 
se tu cítí jako doma. To je pochvala, 
která potěší, protože my se snažíme 
chovat ke všem týmům stejně.
Objevuje se i kritika na CHLMF? 

Také, nejčastěji si hráči stěžují na 
rozhodčí, ale to je asi problém kaž-
dého sportu. Podle mého názoru ale 
nemáme špatné rozhodčí. Mrzí osobní 
útoky, ale ty jsou ojedinělé a člověk je 
musí hodit za hlavu. Jinak na předá-
vání cen slyšíme i nějaké ty pochvaly.
Kritika bere i sílu. Chtěl jste někdy 
odejít? 

Už několikrát jsem přemýšlel 
o tom, že skončím, ale pak si říkám, 
že když to funguje a máme podporu 
od silných partnerů jako je město, tak 
proč končit. Samozřejmě právě přízeň 
partnerů je pro nás a pro projekty ur-
čené dětem stěžejní, bez ní by to asi 
nešlo. Takže pokud to vydrží, chtěl 
bych se jako předseda dočkat oslav 
25 let od založení, protože nakonec 
i pro mě to bude kulatá oslava.

Byl u vzniku chomutovského sportovního fenoménu. Chomutovská liga malého fotbalu láká v zimě 
i v létě na hřiště či palubovku stovky nadšených fotbalistů a dalších sportovců všech věkových kategorií 
a hledá nové možnosti. O nových projektech i cílech CHLMF vyprávěl Jiří Kupec. 

jiří Kupec:

Chomutovská liga 
malého fotbalu je se 
mnou polovinu života 

začíNali jsme jako parta NadšeNců, která 
měla ráda malou kopaNou, s jedNou letNí 
ligou, ve které bylo osm týmů.
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Čtenáři mohou 
využít amnestie 
nebo ušetřit

jitka Malczyk a Vojtěch jindra přivezli chuť 
Irska ve dvou nástrojích 

Vstupenky do kina Svět koupíte 
online, v budoucnu i do divadla

Březen bude patřit čtenářům. 
Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb připravilo hned několik 
akcí pro návštěvníky knihovny. 

Od pondělí 9. března do soboty 
21. března je vyhlášena takzvaná 
amnestie pro dlužníky. V těchto 
dnech mohou čtenáři vrátit zapo-
menuté knihy či jiné dlužné doku-
menty, aniž by museli platit penále 
z prodlení. 

Od začátku března navíc ve 
středisku fungují dva biblioboxy. 
Ty jsou umís těné po obou stranách 
hlavního vchodu do knihovny 
a slouží k navráce ní knih v době, 
kdy je uzav řená. 

Po celý březen také mohou čte-
náři ušetřit. Zcela zdarma mohou 
totiž navštívit výstavy v galerii Lu
ra go a Špejchar. Stačí jen předložit 
čtenářskou průkazku. 

Další Setkání se světovou hudbou 
tentokrát návštěvníky přeneslo hned na 
několik míst na zeměkouli. Houslistka 
Jitka Malczyk a kytarista Vojtěch Jin
dra ukázali, že jim world music není 
cizí a v rychlém sledu představili ně-
kolik tradičních i vlastních autorských 
písní s inspirací na věčně zeleném os-
trově, věčně zasněženém severu, ale 
i melodii zrozenou na horkém turec-
kém písku. 

Dvojice hudebníků hledá inspi-
raci především v Irsku a Skandinávii. 
„Necháváme se jejich hudbou inspi
ro vat, a když se nám něco líbí, tak si 
to půjčíme,“ vysvětlila během kon
cer tu Jitka Malczyk, která společně 

s Vojtěchem Jindrou představila ně-
kolik tradičních irských melodií i tra-
diční norskou úpravu houslí z Hardan

geru. „Podle starých bájí na har dan
gerské housle hrají mystické vodní by-
tosti, proto jsou tyto housle často zdo-

beny mnoha obrázky, stejně jako kera-
mika z dané oblasti,“ prozradila Jitka 
Malczyk, která je nadšenou turistkou 
a posluchač by klidně uvítal ještě více 
jejích postřehů z cest. 

Dvojice předvedla také řadu autor-
ských melodií inspirovaných irskou 
a severskou hudbou, které si zanechaly 
její dynamiku a hudební nadhled. 
Ovšem oba účinkující nabídli i výlet 
do Kanady a Spojených států americ-
kých, kde tato hudba společně s uprch-
líky zakotvila. Nestandardním odsko-
kem pak bylo představení otomanské 
melodie, kterou podle další z bájí slo-
žil sám turecký sultán. Zřejmě však 
pochází až z 20. let minulého století. 

Zatímco v minulosti se na fil-
mové trháky stály dlouhé fronty 
před kasou v kině, dnes už si diváci 
mohou běžně zakoupit lístky v po-
hodlí domova prostřednictvím inter-
netu. Tento komfort jim nově nabízí 
i kino Svět. Jeho provozovatel, spo-
lečnost Kultura a sport Chomutov 
na přelomu ledna a února změnila 
provozovatele prodejního portálu. 

Nyní si návštěvníci kina mohou 
zakoupit lístky na všechny filmy 
prostřednictvím internetového por-
tá lu Co los seum ticket. „Společnost 
se rozhodla pro tuto změnu z dů-
vodu zkvalitnění zákaznických slu-
žeb i garance kvalitní a rychlé tech-
nické podpory ze strany pro vo zo va
tele systému,“ vysvětluje jednatelka 
společnosti Kul tura a sport Cho mu
tov Věra Flaš ková a dodává, že je-
dinou nutnou podmínkou úspěšného 
nákupu je provedení jednoduché re-

gistrace formou zadání adresy elek-
tronické pošty. 

Nový portál umožní zájemcům 
o koupi vstupenek jednoduše zvolit 
požadované místo v hledišti a také 
způsob platby a vyzvednutí lístků. 
„Rádi bychom upozornili také na 
skutečnost, že vstupenky lze vy-
zvednout na dvou prodejních mís-
tech v Cho mu to vě – v Čedoku 
a Firotouru. Zákazníci tak musí vě-
novat dostatečnou pozornost vý-
běru výdejního místa,“ připomíná 
Věra Flašková, která zdůrazňuje, 
že zákazníci si musí také zvyknout 
na novou adresu webového portálu, 
tedy Colosseumticket.cz.

Výměna systému se podle spo-
lečnosti Kultura a sport Chomutov 
nesetkala s žádnými potížemi. „By
lo pouze nutné proškolit zaměst-
nan ce a důkladně je připravit na 
změnu prodejního systému, který 

následně zvládli bez problémů,“ 
po tvr zuje Věra Flaš ko vá, podle 
které se nový systém nebude ome-
zovat jen na prodej lístků do kina. 
„Plánujeme rovněž online před-
prodej vstupenek na kulturní akce 
v městském divadle, který by měl 
být spuštěn již během jarních mě-
síců,“ dodává. 

Online prodej vstupenek do kina 
Svět podle zástupců společnosti 
Kultura a sport Cho mu tov stále 
stoupá. „Podíl prodeje touto formou 
nyní představuje asi patnáct procent 
z celkových tržeb, ale tato situace se 
často mění v závislosti na programu 
kina a cílové skupině, pro kterou 
jsou dané filmy určeny,“ uzavírá 
Věra Flašková. Například uvedení 
filmu Padesát odstínů šedi prý zatí-
žilo nový systém výrazně. Divačky 
vykoupily lístky na tento film až do 
konce února i díky online prodeji. 

dotek Orientu 
tentokrát předvedl 
vzácné hosty

Příznivci orientálních tanců si už 
zvykli, že uprostřed studené zimy 
je zahřeje Dotek Orientu. Nejinak 
tomu bylo i v tomto roce. „Opět se 
zde představí amatérské i profesio-
nální tanečnice a děvčata, co se učí 
tančit v Domečku. Je to takové pří-
jemné setkání všech, kteří mají rádi 
orientální tance,“ řekla organizátorka 
Lenka Tomášová. 

Dotek Orientu i tentokrát předvedl 
škálu orientálních tanců. „Dnes mů-
žeme opět nabídnout folklorní tance 
i jejich moderní variantu,“ potvrdila 
Lenka Tomášová a róby tanečnic, 

z nichž některé vypadaly jako z po-
hádky Tisíce a jedné noci a jiné se ne-
bály džínoviny, jí daly za pravdu.

Oproti předchozím ročníkům 
představil Dotek Orientu tentokrát 
i vzácné hosty. Bollywoodský tanec 
předvedla tanečnice Barya. „Barbora 
Slámová je mnohonásobná vítězka 
řady soutěží u nás i v zahraničí,“ při-
pomněla Tomášová. Perličkou na zá-
věr bylo vystoupení Osamy Mimi 
Faraga, jehož tanec s pestrobarev-
nými suknicemi znají i všichni di-
váci pořadu Česko Slovensko má ta-
lent.  
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gratulace letěla na Floridu

piráti usilují o MHl Mladí levharti jsou vysoko 
a chtějí se dostat ještě výš

Vyhlášení výsledků ankety Nej
úspěš nější sportovec Cho mu tov ska za 
rok 2014 přivedlo do divadla ty nej-
lepší reprezentanty sportovních klubů 
z celého okresu. Pokud si každý z nich 
spolu s diváky před začátkem pro-
gramu kladl otázku, na které příčce 
skončil, v případě obsazení prvního 
místa v nejprestižnější kategorii jed-
notlivců nikdo pochyby mít nemusel. 
Ano, na sportovní trůn pošesté v řadě 
usedla Simona Bau mrtová.

Plavkyně TJ Slávie Chomutov sice 
uplynulý rok nehodnotí jako nejpo-
vedenější v kariéře, přesto ji sedmé, 
osmé a deváté místo na mistrovství 
světa a dvě pátá na mistrovství Evropy 
řadí ke špičkovým sportovcům pla-
nety. Bohužel si pro cenu nemohla 
přijít osobně, protože zrovna pobývala 
na Floridě, kde trénovala s dánskou 
reprezentací, a tak milým překvape-
ním byl alespoň její živý telefonický 
rozhovor s moderátorem Radkem 
Šilhanem přenášený do sálu. Cenu za 

sestru převzal Ondřej Baumrt, tak-
též český plavecký reprezentant, je-
hož loňské výsledky vynesly na šestou 
příčku ankety. Druhé místo stejně jako 
loni obsadil zástupce chomutovské ka-
noistiky, tentokrát to byl reprezentant 
ČR do 23 let Daniel Pokorný. Z tře-
tího místa se radoval zápasník v řec-
kořímském stylu Artur Omarov, čtvr-
tou příčku obsadil hokejista Ondřej 
Kaše, pátou pak nejvýše postavený 
nechomutovský sportovec, kadaňský 
kickboxer Tomáš Nešuta.

Nejúspěšnějším sportovním ko-
lektivem se stala ženská štafeta Slávie 
Chomutov, která na mistrovství re-
publiky získala první štafetovou me-
daili pro Chomutov v seniorské ka-
tegorii, přestože věkem mezi dospělé 
spadá pouze Simona Baumrtová, za-
tímco Šilhanová s Klímovou jsou do-
rostenky a Veselá dokonce žákyně. 

Vyhlašování výsledků jednotli-
vých kategorií bylo prokládáno umě-
leckými vystoupeními. Divákům se 

tak postupně představily zpěvačky 
Eva Matějovská, Kamila Nývltová 
a Gabriela Goldová, stejně jako malí 
členové taneční školy Star dance, je-
jichž taneční číslo mělo i sportovní 
parametry. Hlediště se dobře bavilo, 
i když vyhlašované sportovce zpovídal 
moderátor nebo když mladší žákyně 
basketbalových Levhartů přímo na je-
višti předvedly svůj bojový pokřik.

První místo mezi jednotlivci v na-
bité kategorii mládeže odborníci a hla-
sující veřejnost přiřkli judistovi Da
vi du Vopatovi, v mládežnických ko-
lektivech zase ocenili mistrovský ti-
tul hokejových juniorů Chomutova. 
Vítězem mezi trenéry byl vyhlášen 
Martin Bocian, který i z pozice klu-
bového činovníka stojí za vzestupem 
chomutovského florbalu. Nejlepším 
veteránem roku 2014 je díky úspě-
chům na dračích lodích Blanka Do
le žal ová, sportovní hvězdou pořáda-
jícího Cho mutovského deníku pak 
Simona Bau mr tová. 

Zatímco A tým Pirátů Chomutov 
usiluje o návrat do extraligy, jejich ko-
legové junioři pokukují po světovější 
metě. Konfrontaci na mezinárodní 
úrovni si mladí hokejisté vyzkoušeli 
již loni na Světovém poháru v Ufě, 
kam odjeli jako úřadující mistři ČR. 
Nyní klub uvažuje o účasti v pres-
tižní mládežnické ruské soutěži MHL, 
v níž ještě v tomto lednu působili také 
karlovarští junioři. 

Piráti nedávno požádali Český 
svaz ledního hokeje o povolení účasti 
juniorského týmu v MHL a výkonný 
výbor na únorovém zasedání tuto žá-
dost schválil. „Těší nás, že vedení čes-
kého hokeje podporuje naši snahu zís-
kat místo v kvalitní evropské soutěži,“ 

řekl Jaroslav Veverka ml., statutární 
ředitel klubu, který nyní od prestižní 
juniorské MHL dělí již jen souhlasné 
stanovisko šéfů této soutěže. 

Vedení Pirátů Chomutov si od 
vstu pu do juniorské obdoby Kon ti nen
tál ní hokejové ligy slibuje především 
přínos v podobě mezinárodní konfron-
tace. „Domníváme se, že mladým hrá-
čům by účast v MHL usnadnila pře-
chod do seniorského hokeje,“ potvr-
zuje Jaroslav Veverka ml., podle kte-
rého ruská strana zatím zájem Pirátů 
kvituje příznivě. „Věříme, že se po-
vede dotáhnout do zdárného konce 
všechny potřebné náležitosti tak, aby 
se projekt mohl od příští sezony roz-
jet,“ dodává statutární ředitel klubu. 

Basketbalová sezona pomalu vr-
cholí a mládež Levhartů Cho mu to v 
si v ní vede velmi zdatně. Junioři 
U19 sice před uzávěrkou Cho mu
tovských novin v prodloužení pro-
hráli s vedou cí Plzní, ale v tabulce 
juniorské ligy jim patří třetí místo 
a po odehrání dvou odložených zá-
pasů by se měli po su nout na druhé. 
Kadeti U17 dokonce ligu, což je 
druhá nejvyšší soutěž, těsně před 
koncem její základní části vedou. 
Oba týmy tak mají slibně nakro-
čeno do baráží o extraligu. O opo ry 
Jana Kar lov ského, Martina Kloudu, 
Jakuba Seiferta a Vla di mí ra Do lan
ské ho, který se vrátil zpět z USK 

Praha, právě aby pomohl vybojovat 
extraligu, se navíc zajímají repre zen
tační trenéři.

Děvčata U14 si skvě le počínala ve 
skupině A žákov ské extraligy, kde vy-
bojovala 2. místo. V play off se mladé 
Lev har ti ce 7. a 8. března doma dva-
krát utkají s Va lo su nem Brno. Pokud 
proti Mo ra van kám uspějí, postoupí na 
Final 8, což je název pro mistrovství 
republiky, v němž se utká osm nejlep-
ších celků.

V krajských soutěžích má Cho
mu tov ještě družstvo mladších mini-
žákyň U12, které je druhé, a tým star-
ších minižáků U13, jenž hraje o 7. až 
9. místo.

VýSledky ankety:
jednotliVci doSpělí:
1.  Simona Baumrtová 

(plavání, TJ Slávie Chomutov)
2.  daniel pokorný 

(kanoistika, Sportclub 80 Chomutov)
3.  artur omarov 

(zápas, Czech Wrestling Chomutov)
4.  ondřej kaše  

(hokej, Piráti Chomutov)
5.  tomáš nešuta 

(kickbox, SK Kosagym Kadaň)
6.  ondřej Baumrt 

(plavání, TJ Slávie Chomutov)
7.  jiří nezbeda 

(softbal, Beavers 80 Chomutov)
8.  zdeněk Burda 

(florbal, FbC 98 Chomutov)
9.  michaela musilová  

(národní házená, SK Chomutov NH)
10.  Štěpán hřebejk 

(hokej, Piráti Chomutov)
kolektiVy doSpělí:
1.  tj Slávie chomutov 

(plavání, štafeta žen)
2.  Sportclub 80 Beavers chomutov a 

(softbal)
3.  Betis kadaň (futsal ženy)
jednotliVci mládež:
1.  david Vopat (judo, TJ VTŽ Chomutov)
2.  ondřej Bišický 

(kanoistika, SC 80 Chomutov)
3.  tomáš franta 

(plavání, TJ Slávie Chomutov)
4.  lukáš kříž (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov)
5.  Babeta dlouhá 

(karatekumite, Karate klub Kadaň)
kolektiVy mládež:
1.  junioři pirátů chomutov (hokej)
2.  mladší žákyně U14 levhartů 

chomutov (basketbal)
3.  junioři fbc 98 chomutov (florbal)
trenér:
1.  martin Bocian 

(florbal, FbC 98 Chomutov)
2.  františek filip 

(vzpírání, TJ VTŽ Chomutov)
3.  jakub Vrba 

(softbal, SC 80 Beavers Chomutov)
maSterS:
1.  Blanka doležalová (dračí lodě, oddíl 

kanoistiky, Sportclub 80 Chomutov)
SportoVní hVězda deníkU:
1.  Simona Baumrtová 

(plavání, TJ Slávie Chomutov)

Útočník Pirátů Chomutov Ondřej Kaše přijímá gratulaci 
sportovního manažera téhož klubu Borise Čaply, vpravo 

kickboxer Tomáš Nešuta.
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pachatelé 
Strážníkům neUtekli
Dva mladíci se sprejem v ruce 
„zkrášlili“ fasádu domu v uli
ci Pod Břízami. Všimla si jich ale 
tamní obyvatelka a strážníkům 
předala popis. Hlídka mladíky 
dostihla o ulici dál, jednomu 
koukaly spreje z kapsy, druhý je 
měl pod bundou. Skončili v ru
kou policie. 

peS UVízl V jímce 
V areálU nemocnice
V areálu nemocnice s polikli
nikou v Edisonově ulici spadl 
do jímky pes a nemohl ven. 
Pomo ci se mu snažili strážníci, 
ale pes byl velmi agresivní. Na
konec mu pomohl ven přivo
laný veterinář. Chlupáč skon
čil v útulku. 

požár na kamenné 
BlokoVal dopraVU
Strážníci asistovali hasičům 
a policistům při požáru v objek
tu Obu šek na Ka men né. Hlídky 
městské policie zatarasily při
lehlou komunikaci z obou smě
rů a řídily dopravu až do doby, 
než se hasičům podařilo po
žár uhasit.

Strážníci zachránili 
žiVot SeBeVrahoVi
Z mostu u Písečné chtěl skočit 
šestadvacetiletý muž. Než tak 
učinil, zavolal strážníkům na 
tísňovou linku 156. Ti se jej sna
žili konverzací udržet co nej
déle na telefonu, aby na mís
to stihla dojet hlídka. Jeden ze 
strážníků pak rychle přiskočil 
k muži a přetáhl ho přes zábra
dlí. Nešťastníka odvezla sanita 
záchranné služby.

MěSTSKá pOlICIe

Opilý muž mířil na druhého plynovou 
pistolí kvůli cigaretě

policie prošetřuje herny

Plynovou pistolí mířil šestadvace-
tiletý Rus na osmadvacetiletého Cho
mu to vana. Vše začalo žádostí o ciga
re tu a skončilo obviněním z trest-
ných činů.

Oba muži spolu s dalšími popíjeli 
v nonstop baru na Písečné. Kolem 
třetí hodiny noční chtěl Rus po jiném 
muži cigaretu, ten mu ji ale odmítl dát, 

protože u sebe žádnou neměl. S tím 
se však podnapilý cizinec nespokojil 
a začalo dohadování. To pokračovalo 
i před barem, znenadání však vytáhl 
Rus plynovou pistoli. „Asi ze dvou 
metrů ji namířil na druhého muže. To 
už ale na místo přijížděli strážníci, 
a tak se útočník ještě s dalším dal na 
útěk,“ uvedla mluvčí chomutovských 

policistů Marie Pivková. Druhý muž 
byl cizincův kumpán, celé události 
s ohrožováním pistolí v tichosti přihlí-
žel. Naštěstí nedošlo k výstřelu a ni-
kdo nebyl zraněn.

Hlídce se podařilo oba muže do-
padnout, pistoli však u sebe neměli. 
Tu útočník odhodil při útěku pod 
blízké auto. Tam ji strážníci po chvilce 
našli. „Při zajišťování výtržníků mu-
seli strážníci použít hmaty a chvaty 
sebeobrany,“ doplnil mluvčí strážníků 
Vladimír Valenta. 

Oba muže si na místě převzali po-
licisté. „Dechovou zkouškou bylo 
u útočníka naměřeno 2,25 promile al-
koholu. Kri mi na lis té jej obvinili ze 
spáchání trestných činů výtržnictví 
a nebezpečného vyhrožování,“ infor-
movala policejní mluvčí.

V celém Chomutově se podle 
nové vyhlášky zakazuje bedno vý 
hazard. Nyní konečně začalo Mi
nis ter stvo financí odebírat licence 
již dříve povoleným automatům. 
Pravidelné kontroly heren však ob-
jevily nelegální hazard. „Ve třech 
hernách bylo celkem deset nele-
gál ních přístrojů, kterými provozo-
vatelé nahrazují ty, jimž minister-
stvo odebralo licence,“ sdělil eko-
nom města Jan Mareš. Město na ne-
oprávněné provozování loterie a po-
dobných sázkových her podalo 
trestní oznámení. „Po li cie Čes ké re-
publiky již potvrdila, ze zahájila 
úkony v trestním řízeni. Věc jsme 

současně předali k řešení na Mi nis
ter stvo financí a Specializovanému 
finančnímu úřadu,“ doplnil ekonom 
města Mareš. Kontroly budou po
kra čo vat i v ostatních hernách.

Kontroly se nezaměřují jen na sa-
motné automaty, ale strážníci pra-
videlně vyjíždí po hernách s pra-
covnicemi odboru ekonomiky a od-
boru sociálních věcí. Ty se soustře-
ďují především na mladistvé, kteří 
v nočních hodinách hrají na automa-
tech. „Strážníci je za doprovodu so-
ciálních pracovnic doprovodí na slu-
žebnu, kde s nimi sepíší zápis o po-
daném vysvětlení a celou věc do-
ře ší oznámením a následným předá-

ním rodičům. Rodiče a nezletilí hráči 
jsou dále řešeni a sledováni odborem 
sociálních věcí,“ řekl vrchní velitel 
směn městské policie Jan Novotný.

Kontroly se zaměřují na všechny 
herny ve městě Chomutov bez vý-
jimky, což znamená, že jsou kontro-
lovány a následně řešeny i ty herny, 
které byly podle předešlé obecně zá-
vazné vyhlášky povoleny. Tyto kon-
troly jsou komplexní. Nezaměřují 
se pouze na kontrolu porušování zá-
konů, ale i na pátrání po závado-
vých osobách a po osobách v pát-
rání Policie České republiky, které 
se v hernách často objevují,“ dodal 
Jan Novotný.

Technické služby 
platí za vandaly, loni 
vydaly devadesát tisíc

Technické služby města Cho mu
to va musely loni vydat nemalé peníze 
za nové kontejnery, které shořely. Ve 
většině případů se jedná o práci van-
dalů. „Suma se sice oproti předloň-
skému roku značně snížila a dostala se 
na úroveň let minulých, ovšem stále 
se pohybuje kolem sta tisíc. A to jsou 
peníze, které by technické služby roz-
hodně mohly uplatnit jinde a lépe,“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda. 

Loni shořelo devatenáct kontej-
nerů, z toho třináct na komunální od-
pad, pět na papír a jeden na plasty. 
„Kontejnery ve městě jsou častým 
terčem vandalů a opilců. Poničení 
však ve většině případů dokážeme 
opravit. Pokud ale nádobu a odpad 

v ní zapálí, musíme dát novou, což 
je samozřejmě dražší,“ vysvětlil ve-
doucí provozovny odpadového hos-
podářství Marek Pohl. 

Loňský počet shořelých kontej-
nerů je srovnatelný s rokem 2012, 
kdy shořelo osmnáct nádob. Také 
škoda je srovnatelná. V tomto ohledu 
byl daleko horší rok 2013, kdy tech-
nické služby na výměnu nových kon-
tejnerů za shořelé vydaly dvě stě tisíc 
korun. „To, že letos škoda nebyla tak 
vysoká, nemění nic na tom, že jsou 
to zbytečně vynaložené peníze, které 
bychom mohli investovat do potřeb-
nějších věcí pro zkvalitnění života ve 
městě,“ upozornil ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek. 
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z hor opět do laVic
Lyžařský výcvik mají za sebou 
děti ze ZŠ Na Příkopech. Kromě 
jízdy na lyžích a snowboardech 
si děti užily i zábavu v teple 
a ještě více stmelily kolektiv. 

angličtinU zVládá 
na jedničkU
Při okresní olympiádě v ang
lickém jazyce v Klášterci nad 
Ohří se velmi dařilo Janu Wohl
gemuthovi ze ZŠ Zahradní. Po
stoupil do krajského kola.

žákoVSký 
projekt USpěl
Žák SPŠ Zdeněk Fišr prezento
val svůj projekt s názvem Moder
nizace trati Ústí nad Labem – Ka
daň – Prunéřov a nový model do
pravy v rámci soutěže Cena děka
na FD ČVUT. Obhájil tím 5. místo.

KráTCe

budoucím 
řemeslníkům 

z Chomutova se 
opět daří

Chomutovským žákům se velmi 
dařilo v regionálním kole soutěže 
KOVO Junior 2015. Ta se konala 
na Střední škole technické, gastro-
nomické a automobilní v Cho mu
to vě a zúčastnili se jí žáci z deseti 
středních škol Ústeckého kraje. 

Do celostátního kola soutěže 
postou pili hned dva žáci z Cho mu
to va. V kategorii zámečník uspěl 
Jaroslav Feler ze sloučených střed-
ních škol ESOZ, v kategorii me-
chanik seřizovač postoupil Petr Ho
mo la ze SŠTGA. „Úspěchy v regi-
onálních kolech strojírenských sou-
těží ukazují na velmi dobrou úro-
veň přípravy žáků chomutovských 
středních škol na budoucí povo-
lání a držíme jim palce ve finálo-

vých kolech,“ uvedl zástupce ředi-
tele SŠTGA Jiří Mladý. 

Soutěž organizuje CECH KO
VO ČR a je zařazena do soutěží 
Čes ké ručičky. Již minulý ročník byl 
pro Střední školu tech nic kou, gas
tro no mic kou a automobil ní velmi 
úspěšný, Zde něk Šes ták z této školy 
byl totiž nejlepší v kategorii mecha-
nik seřizovač z celé republiky. Loň
ského celostátního kola se zúčast-
nilo čtrnáct soutěžících, kteří soutě-
žili v tvorbě programu pro výrobu 
součásti na CNC obráběcích strojích 
vybavených systémem Hei den hain 
nebo Sinu meric a také v doplňko-
vých disciplínách měření součástí 
strojírenskými měřidly a ve strojí-
renských výpočtech.

Zmáčknout spoušť není jako 
ve hře, vysvětloval voják dětem

Salutováním přivítali čtvrťáci ze 
základní školy ve Školní ulici de-
sátníka Pavla Kuchaře. Ten nějaký 
čas pobyl na misi v Afghánistánu 
a právě o této době přišel dětem vy-
právět. 

Osmadvacet dětí poslouchalo 
s napjatýma ušima, voják své zku-
šenosti vyprávěl přiměřeně je-
jich věku. Velmi ošemetná byla od-
pověď na otázku, zda při misi ně-
koho zastřelil. „Vy svět lo val dě-
tem, že to opravdu není lehký úkol. 
Pokud jde proti vám mladý člověk 
nebo skoro dítě a má na sobě výbuš-
niny, je takové rozhodování velice 
těžké a není to jako ve filmech, kde 
se střílí hlava nehlava. Zdůrazňoval 
dětem, že to opravdu není stejný po-
cit, jako když střílí ve hrách. Zmáč

knout spoušť je velká zodpověd-
nost,“ uvedla třídní učitelka čtvr-
ťáků Michaela Hošková. 

Pavel Kuchař školáky naučil 

větu „Tam vidím dva nepřátelské 
tanky“ ve vojenské posunkové řeči, 
ukázal jim odznaky, nábojnice i ko-
rán a nakonec rozdal i podpisy. 

děti ze základní školy Hornická 
zažily zemětřesení i vichřicipřijďte tvořit 

ke skautům Žáci druhého stupně ze základní 
školy v Hornické ulici, kteří mají 
rádi fyziku, vyrazili koncem ledna do 
Liberce do iQLANDIE. Je to první 
české science centrum.

Téměř všechny exponáty jsou zde 
interaktivní a žáci si spousty vědo-
mostí, které znají ze školy, mohli ově-
řit v reálných situacích. „Na vlast ní 
kůži zažili zemětřesení o síle 8 stupňů 
Richtera, stáli ve vichřici, viděli 
zblízka blesky a spoustu dalšího. V 
sekci lidské tělo zkusili hlukoměr, pro-
cvičili svůj zrak či porovnávali rent-
genové snímky zlomenin. Byla pro ně 
také připravena science show k tématu 
teplo, kde si formou pokusů rozšířili 

a shrnuli znalosti k danému tématu,“ 
popsala učitelka Lucie Nguyen.

iQLANDIA je také svět plný hla-
volamů, které tu všichni řešili, nebo 
si je mohli i koupit jako milou vzpo-
mínku na pěkně strávený den.

Pro všechny, kdo rádi vyrábí zají
ma vé věci, pořádají cho mu tov ští 
skau ti kreativní sobotu. Akce je ur-
čena pro širokou veřejnost, především 
pro děti od šesti let a jejich rodiče. 
Vyrábět se budou nejrůznější ozdoby, 
předměty či dárky. 

Kreativní sobota se uskuteční již 
potřetí. S sebou si lidé nemusí no-
sit žádné pomůcky, stačí zaplatit še-
desát ko run vstupného. „Všechny 
potřeby k vý ro bě předmětů dosta-
nou účastníci od nás. Své výrobky 
si pak mohou odnést do mů,“ uvedla 

organizátorka Pavlína Jakabová.
Kreativní sobota začne 7. března 

v deset hodin dopoledne v klubovně 
při ZŠ Duhová cesta v Havlíčkově 
ulici. Zájemci by měli přijít vhodně 
oblečeni, aby nevadilo případné uma-
zání oděvu. Připravené jsou nejrůz-
nější techniky – stříhání, lepení, na-
vlékání, vykrajování, modelování, 
žehlení a mnoho dalších. 

Další akcí skautů, ke které se může 
přidat veřejnost, je každoroční úklid 
Bez ru čova údolí. Odpadky z pří ro dy 
díky dobrovolníkům zmizí 11. dubna.
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oSmiSměrka Letošní Chomutovské slavnosti budou ve (tajenka). Vtipy ze zahrádky

Stěžuje si nešťastný zahrádkář 
svému sousedovi: „Pepo, já se 
z toho snad zblázním, slimáci 
mi sežrali celou úrodu!“ Soused 
Pepa ho uklidňuje: „Neboj se, oni 
to přežijí.“

„Jak ti chutnaly ty višně, co 
jsem ti posledně dal?“ zajímá 
se děda zahrádkář. „Byly moc 
dobré,” hodnotí vnouček z města. 
„Jenom ty jejich pecky byly jaksi 
tvrdé  tatínek je nakonec musel 
rozbít kladivem, abychom je 
mohli aspoň trochu rozkousat!”

Jak vypadá zahrádkářský zázrak? 
Z broskví máme houby.

 
Mezi zahrádkáři: „Sousede, já se 
na to nemůžu dívat, kolik máte 
na té vaší zahrádce plevele.” 
„Já se taky nemůžu dívat, kolik 
chlapů máte na té vaší manželce, 
a neříkám vám to.”

„Ten záhon potřebuje okopat 
jako sůl,“ upozorňuje zahrádkáře 
jeho manželka. „Takže vůbec,” 
shrne to manžel. „Jak to?” „No, sůl 
přece nepotřebuje okopávat.”

Chlubí se babička sousedům: „My 
máme tak dobré třešně, že jsou 
plné červů!”

Víte, proč se bojí blondýny jara? 
Protože se sklízí duté makovice.

aUTOr, blINKr, daTel, dlUHY, držeT, eTYlY, eUNUCH, CHraSTí, KadIdlO, 
KOrábY, lIleK, lISTY, OdCHYT, páSeK, prOTlaK, přeSYp, rOUCHa, SlONI, 
SMYSl, šaNSON, šperK, TUNIS, ÚNIKY, ValCHY, VOlHa, ZáTIší, žUlIT
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Inzerce

 4.3. st 18.00  zpoVědnice radoVana Smokoně 
a martina jáchyma – moderovaná beseda, host Josef 
Šporgy – výtvarník, sochař, ilustrátor – Café Atrium

 4.3. st 18.00 poVídání o Bylinkách – SKKS
 6.3. pá 12.00  VzpomínkoVé Setkání U příležitoSti 165. Výročí 

narození t. g. maSaryka – parčík u ZUŠ T. G. Masaryka
 7.3. so 15.00 kreatiVní SoBota – Junák Chomutov – ZŠ Duhová cesta
 11.3. st 17.00  žijeme S láSkoU – autorské čtení – Jana Polcarová a Jan Šesták – 

Café Atrium
 11.3. st 17.30 aStrologie – zaměstnání a povolání – SKKS
 11.3. st 18.00  Věda – SpiritUalita, tradice a kUltUra Staré indie, 

láSka a Bůh – SKKS
 12.3. čt 17.30 art zaStaVení – prezentace ZUŠ T. G. Masaryka – Café Atrium
 13.3. pá 18.00 kUBánSký Večer – Café Atrium
 14.3. so 08.00 SeVeročeSké farmářSké trhy – náměstí 1. máje
 14.3. so 09.00 den poezie – okresní kolo soutěže v recitaci dětí – SKKS
 16.3. po 17.00  Večery pod lampoU – autorský večer se spisovatelkou, cestova-

telkou a redaktorkou Českého rozhlasu Pavlou Jazairiovou – SKKS
 18.3. st 16.00 křeSŤanStVo – literatura doby husitské – SKKS
 18.3. st 18.00  zpoVědnice radoVana Smokoně 

a martina jáchyma – moderovaná beseda, host Blanka Pittnero-
vá – bylinkářka, homeopatka a příležitostná fotografka – Café Atrium

předNášKY, beSedY, aKCe

 10.3. út 19.00  ani SpolU, ani Bez SeBe – Jejich byty dělí jen pár metrů společ-
né chodby, ovšem jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psy-
choložka, on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními 
přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat.

 11.3. st 14.30  mateřinka 2015 – oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti
 18.3. st 17.00  Večerníček pro Seniory – tradiční taneční podvečer pro seni-

ory s Malou českou muzikou

MěSTSKÉ dIVadlO

 4.3.  st  17.00 hodinoVý manžel
   19.00 padeSát odStínů Šedi 19.30 ida
 5.3.  čt  17.00 aSterix: SídliŠtě Bohů 18.00 focUS 
   20.00 americký Sniper
 6.3.  pá  17.00 aSterix: SídliŠtě Bohů (3d) 18.00 diVočina
   20.00 americký Sniper
 7.3.  so  15.00 aSterix: SídliŠtě Bohů (3d) 16.00 Big eyeS
   18.00 americký Sniper 19.00 padeSát odStínů Šedi
 8.3. ne  15.00 aSterix: SídliŠtě Bohů (3d) 17.00 WhiplaSh
   19.00 anna BoleynoVá 20.00 focUS
 9.3.  po  17.00 fotograf 19.00 padeSát odStínů Šedi
 10.3.  út  17.00 americký Sniper 19.00 Big eyeS
 11.3.  st  17.00 padeSát odStínů Šedi 17.00 perný den 19.00 diVočina
 12.3.  čt  17.00 chappie 18.00 VyBíjená 20.00 VyBíjená
 13.3.  pá  17.00 SpongeBoB Ve filmU: hoUBa na SUchU
   18.00 chappie 20.00 VyBíjená
 14.3.  so  15.00 SpongeBoB Ve filmU: hoUBa na SUchU (3d)
   17.00 VyBíjená 18.00 chappie 20.00 VyBíjená
 15.3.  ne  15.00 zVonilka a tVor netVor (3d) 17.00 chappie
   18.00 VyBíjená 20.00 VyBíjená
 16.3.  po  17.00 VyBíjená 19.00 focUS
 17.3.  út  17.00 padeSát odStínů Šedi 19.00 americký Sniper
 18.3.  st  17.00 VzkříŠení démona 19.00 fotograf 19.30 ceSta Ven

 
KINO SVěT

 5.3. čt 17.30 Učitel, žák, rodič – koncert – sál ZUŠ T. G. Masaryka

KONCerTY

 Od 12.3.  jiří altman – malBy, grafiky, kreSBy 
a milan Vácha – Sochy – galerie Špejchar

 Do 26.3.  VýStaVa žáků zUŠ t. g. maSaryka – Rytířský sál radnice
 Do 27.3.  komUnikace – výstava Katedry výchov uměním pedagogické fakulty 

UJEP v Ústí nad Labem – galerie Lurago
 Do 30.3.  preVence – výstava tvorby z výtvarné soutěže 2. tříd základních škol ve 

spolupráci s Městskou policií Chomutov – výstavní síň knihovny
 Do 4.4.  jeden jágr za dVa kaŠe – výstava sběratelských hokejových karet – 

Dům Jiřího Popela
 Do 5.4. Sopko – výstavní sál muzea na radnici
 Do 30.6.  makrofotografie – okamžiky V tráVě – Eva a Karel 

Benešovi – galerie Na schodech

VýSTaVY

 7.3. so 09.30 o tomáŠůV pohár – florbalový turnaj pro veřejnost – SVČ Domeček
 15.3. ne 14.30 2. zimní fUtSaloVá liga – městská sportovní hala

SpOrT
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Polovina února je tradičně ve 
znamení masopustních radovánek 
a průvodů. Chomutov si jich tento-
krát užíval naplno. Zatímco v sobotu 
14. února vládu nad městem pře-
vzaly masky z Podkrušnohorského 
zooparku, v neděli připravila svůj 
průvod koza Róza se spolkem 
Domovina.

„Masky přinášejí úsměv, radost, 
pohodu a klid, což všichni v hektické 
době potřebujeme. Tak jen ať nám 
vládnou celý rok,“ řekl tehdy s úsmě-
vem primátor města Jan Mareš, když 
předal maskám klíč od města.

Na radnici pro klíč a také pro 
něco k snědku si maškarní průvod 
Podkrušnohorského zooparku do-
šel až od restaurace Tajga, kde za-
čínal. Jeho cílem byl poté skanzen 
Stará Ves. „Vracíme se k nám na sta-
tek, kde máme připravenou maso-
pustní veselici,“ potvrdila organizá-
torka Věra Stejná. Ve stodole tak vo-
něly zabijačkové dobroty, hrála mu-
zika a pivo teklo proudem, především 
při soutěži v pití piva na rychlost.

Koho sobotní veselice neuna-
vila, mohl si dát repete. V areálu 
Domovinka připravila svůj maso-

pustní průvod koza Róza ve spolu-
práci se spolkem Domovina. „Na 
dlouhou tradici domovinských ma-
sopustů jsme s naším spolkem na-
vázali asi před jedenácti lety. Již po-
druhé jsme masopust spojili také 
s akcí Rodinného zápolení,“ potvrdil 
předseda spolku Domovina Rudolf 
Kozák, který s masopustním průvo-
dem obcházel celé území Domoviny, 
na kterém lidé dle dobré tradice na-
bízeli maškarám tu něco k snědku, tu 
něco k pití. Podle tradice by totiž po 
karnevalovém veselí mělo následovat 
období půstu.
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Masopustní masky 
převzaly klíč od města 
a vládly na domovině

Videoreport  
na eChomutov.cz



také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz/kalendar-akci

  6.3.  Vzpomínkové setkání
 od 12.00  Vzpomínkové setkání u příležitosti 165. výročí narození 

T. G. Masaryka. Parčík před ZUŠ

 7.3.  Florbalový turnaj O Tomášův pohár

 od 9.30  Florbalový turnaj pro týmy z řad veřejnosti. 

SVČ Domeček

 10.3.  Ani spolu, ani bez sebe   

 od 19.00   Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý 

na jiné planetě. Městské divadlo

 11.3.  Mateřinka 2015 
 od 14.30  Oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti. 

Městské divadlo

 16.3.  Večery pod lampou 
 od 17.00  Autorský večer se spisovatelkou, cestovatelkou a redaktorkou Českého rozhlasu 

Pavlou Jazairiovou. SKKS

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí

Vybíráme
z kalendáře akcí

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

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum


