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města Krupky

BŘEZEN 2014        Informační měsíčník pro občany města ZDARMA

Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Právě proběhlo zase-
dání zastupitelstva
města, které se zabývalo
především tou nejdůle-
žitější položkou - pro-
jednáním a schválením
rozpočtu města na le-
tošní rok. Jak jej tedy
hodnotíte?

V dnešní ekonomické
a finanční realitě na poli veřejných rozpočtů je se-
stavování návrhu našeho městského rozpočtu
velmi složitý a náročný úkol. Laická veřejnost by
se mohla domnívat, že je to nějaké „hraní si“ s čísly
a přehazování peněz z řady hromádek na nějaké
jiné. Věřte, že to tak není. Pro obsluhu všech na-
šich potřeb se musí vycházet ze základní a jediné
priority, kterou po celé volební období sledujeme.
Je to naše železné pravidlo, které rada a zastupitel-
stvo města i aparát městského úřadu pevně do-
držujeme - totiž, že výdaje na chod a provoz města
nebudou vyšší, nežli veškeré reálné příjmy, které
do městské pokladny získáváme. Zachovat a udržet
tento trend je nesmírně zavazující, protože se ne-
chceme do budoucnosti zadlužovat, žít na úkor zá-
vazků, které by nás v dalších letech dusily a vedly
by k vážným hrozbám. Není kumšt sestavit fi-
nanční plány tak, abychom si letošní rok užívali
v duchu „po nás potopa“. Základem je naopak hle-
dání rezerv a možností, jak lze i s nedostatkem fi-
nancí slušně vyjít a vše nezbytné a potřebné zajis-
tit. Ze zkušeností vím, že se stejně vždy najdou
hlasy a názory, jak se co mělo řešit jinak, kde se to
dalo udělat zázračně lépe. Ale nikdo nám už ne-
řekne, že je to vždy dražší a hlavně, kde se na to
získají nové a další finanční zdroje. Proto je věno-
vána sestavování návrhu rozpočtu spousta hodin
práce, a pracuje se během několika týdnů kolem
něho na plné obrátky, jak na úrovni jednotlivých
odborů na úřadě, tak i v komisích a výborech při
zastupitelstvu. Takže jej mohu hodnotit jako ro-
zumný, odpovědný a dobrý.

Před nedávnem jste byl společně s tajemní-
kem našeho městského úřadu pozván do Kan-
celáře prezidenta republiky na velmi užitečné
jednání. O co tedy šlo?

Potvrzuje se, že dlouhodobá snaha vedení města
o naše historické dědictví nemá odezvu pouze
v nejbližším okolí, ale dá se bez nadsázky říci, že
se donesla až na Pražský hrad. O naše aktivity na
tomto poli se začali zajímat dokonce i představi-
telé z této vrcholové instituce. Díky tomu, že máme
za sebou řadu dobrých výsledků, hlavně při zá-
chraně a obnově církevních objektů na území
města, které jsou velmi často cílem poznávání
a návštěv ze zahraničí, všiml si toho i ředitel za-
hraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky
pan PaedDr. Hynek Kmoníček. U toho ale nezů-
stalo, ale naopak, rozhodl se i on sám osobně nějak
aktivně zapojit do možností, jak za účelem zejména

záchrany našich kostelů „přiloží ruku k dílu“. Vý-
sledkem tedy v první etapě bude to, že se zúčastní
ještě v tomto pololetí osobně některé z našich akcí
ve městě, a hodlá významněji přispět k populari-
zaci zdejšího veřejně prospěšného díla. Zároveň
nám neformálně sdělil, že se mu jako reálná jeví
i možnost, jak by se dala nově orientovat pozornost
některých zahraničních partnerů k jejich spolupráci

při poskytování finanční pomoci a podpory. Mu-
sím se přiznat, že když jsem obdržel pozvání k to-
muto pracovnímu setkání, byl jsem nejenom pře-
kvapený, ale trochu i zaskočený. Výsledky
z jednání jsou pro mě ale daleko větším překvape-
ním. Hlavně však věřím, že naše mise nebyla zby-
tečná a nebude marná.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Někteří z Vás si možná všimli, že se kolem této
historické památky po dlouhé době začalo něco dít.
Před rokem v létě se totiž skupina nadšenců pus-
tila do její opravy. Je to parta dobrovolníků, kteří
již po mnoho let v tichosti pomáhají při opravě na-
šich památek. 

Osud tohoto objektu nebyl v posledních dvaceti
letech příliš radostný. V roce 1993 sice zahájil bý-
valý soukromý vlastník Staré kovárny její pře-
stavbu na penzion, ale tu nikdy nedokončil.
 Zejména šindelová střecha je dnes již zcela
ztrouchnivělá a na mnoha místech děravá. 

Pár lidí se nechtělo smířit s tímto stavem, a proto
se rozhodlo založit spolek, který by Starou kovárnu
nejprve odkoupil a potom opravil. Vznikl histo-
rický spolek „Společenstvo zvonu“, který se pustil
do spousty práce a starostí. Ty mají jediný cíl - za-

chránit tuto rozpadající se kulturní památku a za-
chovat její původní charakter i pro další generace
a vrátit tomuto památkovému domu jeho historický
charakter krupské kovárny. Proto se již zahájila re-
konstrukce místnosti vlevo od vchodu, kde se pů-
vodně nacházela kovářská dílna. Potom se prostory
vybaví historickým kovářským nářadím a znovu se
zbuduje kovářská výheň. Dále zde bude zřízena
i expozice starých řemesel a vytvoří se i spolková
místnost pro kulturně-vzdělávací účely. 

Díky tomu bude po dokončení všech prací tento
historický dům ve významných dnech sloužit pro
turisty i širokou veřejnost. Návštěvníci se zde bu-
dou moci seznámit s prací kováře a dalšími starými
řemesly, jako je výroba keramiky, proutěného
zboží, duch minulosti se oživí. Ať se tedy celému
spolku dílo daří… /red/

Do staré kovárny v Husitské
ulici se vrací nový život
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Z bloku městské policie
KONTROLA NEZLETILCŮ 

Hlídka strážníků v noční době spatřila
v sídlišti dva chlapce, kteří byli očividně ne-
zletilí. Byla provedena jejich kontrola a do-
mněnka strážníků se potvrdila. Oba byli pře-
vezeni do místa bydliště a předáni zákonným
zástupcům. Zpráva o potulování se nezletilců
městem v nočních hodinách bude předána od-
boru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ
Krupka k přijetí dalších opatření. 

ZMATENÁ SENIORKA 
O víkendu přijalo operační středisko ozná-

mení o zmatené a nemocné seniorce, která se
pohybovala po ulici. Jak bylo hlídkou posléze
zjištěno, žena si nepamatovala, jak se dostala
na ulici. Následně se hlídce podařilo zjistit pe-
čovatelku, které byla následně předána. 

OHNULI DOPRAVNÍ ZNAČKU 
Kamerový systém ve večerních hodinách

zaznamenal tři mladíky, kteří se bavili tím
způsobem, že se postupně střídali v houpání
na svislé dopravní značce, kterou svým jed-
náním ohnuli. Hlídka strážníků všechny tři
mladíky zastihla, tito se po chvíli ke svému
jednání doznali. Kontrolou dopravní značky
bylo zjištěno, že nedošlo k jejímu zlomení ani
vyvrácení, ale pouze k ohnutí. Značku se po-
dařilo uvést do původního stavu a všichni tři
mladíci byli za své jednání po zásluze odmě-
něni. 

KOUŘENÍ V AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVKÁCH 

Zákonem č. 379/2005 Sb., v platném znění,
k ochraně před škodami způsobenými tabá-
kovými výrobky, alkoholem a jinými návy-
kovými látkami, se mimo jiné zakazuje kou-
řit na krytých nástupištích, v přístřešcích
a čekárnách veřejné dopravy. Proto se stráž-
níci i této problematice při výkonu služby vě-
nují a v několika případech již za přestupkové
jednání postihli cestující, kteří si čekání na
autobus zpříjemňovali kouřením v krytých
autobusových zastávkách. 

RODINNÉ SPORY 
Muž nejprve kopl do dveří od bytu a když

majitel dveře otevřel, útočník vnikl do bytu,
kde fyzicky napadl majitele i ženu, která se
v bytě nacházela. Šetřením na místě strážníci
zjistili, že napadený muž je otec útočníka
a napadená žena je jeho sestra. K násilnému
vniknutí do bytu a fyzickému napadení otce
a sestry vedly nevyjasněné majetkové vztahy.
Útočník se stal důvodně podezřelým z pře-
činu porušování domovní svobody. 

KRÁDEŽ KABELŮ 
Na základě přijatého oznámení na operační

středisko byla v odpoledních hodinách moto-
rizovaná hlídka vyslána do lesního porostu
k rybníku Kateřina, kde má docházet ke krá-
deži spojovacího kabelu. Hlídka na místě za-

držela mladíka, který není městské policii ne-
známý, při pokusu odcizit spojovací kabel.
Mladík se bude nyní zpovídat z několika
 trestných činů. 

ŘÍDIL POD VLIVEM DROG 
Zvláštní kličkující jízdou na sebe řidič upo-

zornil motorizovanou hlídku, která ho zasta-
vila. Následnou kontrolou speciálním přístro-
jem na zjišťování přítomnosti drog
v organizmu, byla zjištěna přítomnost anfeta-
minu. Řidič se nyní za jízdu pod vlivem ná-
vykových látek bude zpovídat orgánům čin-
ným v trestním řízení a soudu.

ZADRŽENA HLEDANÁ OSOBA 
Při prováděné pochůzkové činnosti si

hlídka všimla jednoho sběrače železných
kovů. Při následné lustraci bylo zjištěno, že
se jedná o osobu v pátrání, na kterou byl vy-
dán příkaz k zatčení. Hlídka muže zajistila
a předala k dalším úkonům. 

OD PORUŠOVÁNÍ OZV MĚSTA
NEODRADÍ ANI CHLADNÉ
POČASÍ 

Přestože je poměrně chladné počasí, ně-
které občany našeho města ani toto neodradí
od popíjení alkoholických nápojů na veřej-
nosti v místech, kde je to obecně závaznou
vyhláškou města zakázáno. V měsících leden
a únor 2014 strážníci řešili několik tako-
výchto případů, většinou uložením blokové
pokuty. 

POPÍJELI KRADENÝ ALKOHOL 
Dva mladíci popíjeli nedaleko jednoho

z marketů alkoholické nápoje. Tím na sebe
přilákali pozornost nejenom kolemjdoucích,
ale i strážníků. Při kontrole vyšlo najevo, že
jeden z mladíků alkohol, který popíjeli, před-
tím odcizily právě v tomto marketu. Z krá-
deže se nyní budou zpovídat příslušnému
správnímu orgánu. 

NEPOŘÁDEK PO SOBĚ
UKLIDILI 

V ranních hodinách si obsluha kamerového
systému všimla mladíků, kteří si v marketu
koupili svačinu a tuto pojídali na travnaté
ploše u parkoviště. Když dojedli, tak veškeré
obaly od svačiny pohodili na zem a z místa
odcházeli. To už ale na místo dorazila hlídka,
která zjistila, že se mladíci vrací z „nočního
tahu“ a vyhládlo jim. Byli upozorněni na zne-
čištění veřejného prostranství vyhozeným od-
padem, znečištěné místo ihned uklidili a za

znečištění veřejného prostranství jim byla
uložena bloková pokuta. 

KONTROLY PEJSKAŘŮ
POKRAČUJÍ 

S přibývajícími kontrolami pejskařů se
hlídky setkávají s nedostatky, které pak maji-
telům komplikuji jejich finanční situaci. Ce-
lému lze velmi efektivně předcházet, a to ze-
jména tím, že si budou majitelé mazlíčků své
pejsky řádně přihlašovat a dále dodržovat po-
vinnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce
města Krupky. 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI V OBCI
POKRAČUJE 

Nepříjemnou zkušenost bude podstupovat
mladý řidič z Litvínova, který nejen že pře-
kročil se svým vozidlem rychlost v obci, ale
ještě ke všemu u sebe neměl žádné doklady
potřebné k řízení a provozu motorového vo-
zidla. Nyní se bude zpovídat ze svého jednání
správnímu orgánu. 

SVÝM CHOVÁNÍM OHROŽUJE
NEJEN SEBE 

V dopoledních hodinách bylo oznámeno na
operační středisko, že na silnici u parku Herty
Lindnerové leží nějaká osoba. Na místo byla
neprodleně vyslána motorizovaná hlídka,
která po příjezdu na místo zjistila, že se jedná
o ženu, která je silně podnapilá a neudrží se
ani na nohou. Hlídka na místo přivolala sa-
nitní vozidlo, které ji odvezlo k ošetření.         

PES SE TOPIL VE VODNÍ
NÁDRŽI 

V dopoledních hodinách přijala hlídka
oznámení o topícím se zvířeti v bývalém
areálu Policie ČR v Unčíně. Pes spadl do
vodní nádrže a nemohl se dostat ven. V koor-
dinaci s krupskými hasiči byl pejsek vytažen.
Při zákroku byl lehce zraněn jeden ze zasa-
hujících hasičů, kterého pes kousnul do ruky,
a proto musel být pes převezen na veterinární
stanici, kde byl podroben kontrole na výskyt
vztekliny a dalších onemocnění.

NEÚCTA UKÁZALA SVOU TVÁŘ 
Vandalové si vzali za cíl památník 313

obětí pochodu smrti a vedlejšího kostela sv.
Prokopa v Krupce, který byl poničen a po-
sprejován urážejícími nápisy a nacistickými
symboly. Ten, kdo toto má na svědomí, ne-
jenže způsobil materiální škodu, ale přede-
vším svojí bezcitností zneuctil nejen památku
padlých, ale i těch, kteří přežili, jejich rodin
a všech, kteří prožili hrůzy 2. světové války.
Toto nepochopitelné jednání je prošetřováno
pro podezření z trestného činu. 

Jiří Petrák, ředitel MěPo Krupka

Informace pro občany
Dne 19. 3. 2014 od 14.00 do 16.00 hodin budou občanům - daňovým subjektům v pro-

storách Městského úřadu Krupka k dispozici pracovníci Finančního úřadu v Teplicích,
kteří pomohou s podáním daňových přiznání za rok 2013. /red/
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Pravidelné akce:
Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub

v DPS Dlouhá 636, Krupka - vždy od 13.00 do
17.00 hod.

Každou středu od 9.00 do 11.00 hodin v klubu
Dlouhá 636, Krupka výtvarný kroužek (kera-
mika, malovaní kraslic, pletení z papíru a další
aktivity pro šikovné ruce dle návrhů a zájmu
účastnic).

Každý pátek od 9.00 cvičení jógy pro seniory
v tělocvičně klubu Dlouhá 636, Krupka.

V plánu od března každé úterý dopoledne pra-
videlné cvičení seniorů v tělocvičně klubu.

Naučné:
- přesné termíny v klubu Dlouhá 636 cca 14

dní před akcí 
- 1x za čtvrtletí promítání z archivu Filmo-

vého klubu Krupka 
- 1x za čtvrtletí Cestománie po Česku i za-

hraničí - projekce diapozitivů a povídání na vy-
brané téma 

Jednorázové akce plánované
na letošní rok

Jarní a podzimní hry seniorů - soutěž druž-
stev ve vědomostních i sportovních disciplínách,
které si připravili sami senioři + občerstvení
a volná zábava

• pro Jarní hry je již určen termín: 25. 3.
2014 od 13.00 hodin v KD Dlouhá 636, Krupka 

• termín pro Podzimní hry bude k dispozici
cca 1 měsíc předem v KD.

Dovolená seniorů v Chřibské se v letošním
roce bude konat ve dnech 29. 8. - 5. 9.

Divadelní soubor Domu kultury Krupka se
každoročně zúčastňuje soutěže Pohárek SČDO.

Na tuto soutěž vysílají soubory ukázky mo-
nologů a dialogů. Účast krupských amatérských
herců v této soutěži se stala již tradicí a vítěz-
ství v národním kole si v minulých letech od-
nesli Irena Víznerová, Irena Olšáková, Jitka Lo-
patová, František Rýsl, Rudolf Rýsl, Jaromír
Kejzlar, Václav Vašák, Veronika Rubášová, Šte-
fan Olšák.

I letos soubor připravil pro tuto soutěž dialog
ze hry Fráni Šrámka MĚSÍC NAD ŘEKOU

PŘIJETÍ NAŠEHO ŽÁKA KE STUDIU
NA KONZERVATOŘI

V lednu tohoto roku proběhly na teplické kon-
zervatoři přijímací talentové zkoušky pro nové
uchazeče. Krupská hudebka se opět může  po -
chlubit úspěchem přijetí dalšího žáka ke studiu
na konzervatoři. 

Klarinetistu Tadeáše Richtera dlouhé roky
vedl náš výborný pedagog pan Mgr. Radek
 Arnold.

Tadeáš disponuje výrazným talentem a během
let se jeho muzikální schopnosti silně rozvinuly.

Za naši školu a jménem všech vyučujících mu
k přijetí na školu blahopřeji. Věřím, že při studiu
konzervatoře bude stejně tak pracovitý jako do-
posud a po letech svého dalšího studia získá ab-
solutorium hry na hudební nástroj, který si vy-
bral. 

PROBÍHAJÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
V OBORU HRA NA KLAVÍR A KYTARU

Naše škola do těchto soutěží deleguje osm
dětí. Paní učitelky Lada Abrahamová a Marie
Reichlová na soutěž připravily tyto žáky:  Da -
nielu Kohutovou, Annu Jesypenko, Annu Va-

chatovou, Terezu Horvátovou, Veroniku Skoře-
povou a Janu Damkovou. Samotné soutěže pro-
běhly již po uzávěrce krupské Radnice a tak
jsme bohužel ještě nemohli oznámit výsledky.

Konkurence na soutěži je opravdu velká. Zde
převažuje ZUŠ Teplice, která vysílá do soutěže
23 svých žáků. Ostatní zušky, tj. Bílina, Duch-
cov a Dubí, má v soutěži po jednom žákovi.

Také do soutěže kytarové hry, která probíhá
stejně jako soutěž hry na klavír jednou za čtyři
roky, připravil pan učitel Mgr. Jan Záruba své
dva žáky. Jsou to Karolína Srpová a Kateřina
Svobodová.

Očekávám, že naši žáci budou svým hudeb-
ním výkonem reprezentovat Krupku důstojně
a na dobré úrovni. Držíme všem našim soutěží-
cím palce. 

DUBNOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
Srdečně zveme rodiče, žáky a veřejnost na

vystoupení našich žáků ku příležitosti Veliko-
noc.

Koncert pořádáme v úterý dne 8. dubna 2014
v DK - Olympie. Koncert začíná v 16.30 hodin.

ředitel školy Pavel Krs

Základní umělecká škola informuje...

Plán aktivit Klubu důchodců Krupka na rok 2014
Výlety a soutěže

• Květen - výlet na hrady a zámky ČR dle vý-
běru seniorů 

- oslava svátku matek v KD Dlouhá 636,
Krupka

• Červen - Plavba labským kaňonem z Dě-
čína do Drážďan a zpět dne 20. 6. 2014. 

Odjezd z Krupky v 7.30 hod. od DPS Dlouhá
636 do Děčína, 9.00 hodin odplutí z Děčína do
Drážďan, po trase výklad průvodce. Na lodi je
podáván oběd - tříchodové menu. V Drážďa-
nech prohlídka města s průvodcem nebo indivi-
duální volno. V 15.00 hodin odplutí z Drážďan,
po cestě ochutnávka 4 druhů vín, večeře formou
bufetu, hudební produkce (klávesy + zpěv).
V Děčíně konec plavby a návrat autobusem zpět
do Krupky. Cena výletu cca 900,- Kč. 

• Srpen - SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
v netradičních sportovních disciplínách

6. ročník her o Pohár starosty města Košťan.
Bližší informace budou k dispozici od organi-
zátorů soutěže počátkem června 2014. 

• Září - zájezd na houby 
• Říjen - soutěž o DUBSKÝ KOLÁČ
ve sportovních a kreativních hrách a soutěž

o nejlepší zákusek na dané téma. Bližší infor-
mace budou k dispozici po zaslání od organizá-
torů soutěže počátkem října 2014. 

• Listopad - někam za kulturou - divadlo,
koncert dle aktuální nabídky a zájmu seniorů.

• Prosinec - Vánoční besídky 
Tímto zveme mezi nás všechny seniory

z našeho města.
Ing. Cébeová Eva

Aktivity Divadelního souboru
Domu kultury Krupka v únoru 2014

v podání Aleny Aksamitové a Kláry Sottnerové.
Porota soutěže, která proběhla v Horšovském
Týně dne 15. února ocenila jejich výkon dopo-
ručením na národní kolo přehlídky. O nominaci
na národní přehlídku se bude ucházet i David
Pražák, který vystoupí v roli Harpagona z Mo-
liérovy hry LAKOMEC v České Lípě
2. března t.r.

Divadelní soubor se 19. února zúčastnil i cha-
ritativní akce, která probíhala ve dnech 19. až
23. února v Sokolově. Jedná se o přehlídku, kde
vybrané soubory z celé České republiky zahrály
zdarma své představení a výtěžek celé akce jde
ve prospěch NADACE HRAJEME O ŽIVOT.
Tato nadace chce pomáhat lidem se závažným
onkologickým onemocněním, které vyžaduje
léčbu v Protonovém centru, na kterou nepřispí-
vají nemocenské pojišťovny a jejíž náklady pře-
sahují finanční možnosti většiny pacientů. Krup-
ský soubor tuto přehlídku zahajoval a dovolíme
si ocitovat hodnocení organizátorů, které se ob-
jevilo v místním tis ku:

„Ve středu dne 19.2.2014 jsme zahájili soko-
lovské benefiční pásmo Hrajeme o život. Ti
věrní, kteří představení navštívili, jistě nelito-
vali. Uváděli jsme představení AŤ ŽIJÍ NE-
BOŽTÍCI v podání Divadelního souboru DK
Krupka. Je to pásmo humorných monologů
o posledních věcech člověka. Můžu zodpovědně
prohlásit, že tak dobře jsem se dlouho nepoba-
vil. Podle reakcí ostatních diváků soudím, že
i oni nelitovali své přítomnosti. Vtipné texty
a skvostné herecké výkony byly balzámem na
duši. Nutno podotknout, že komedianti
z Krupky jsou velmi skvělý soubor. Jsou drži-
telé nespočetných cen, ocenění a čestných
uznání z mnoha přehlídek. Úspěšně reprezento-
vali i v zahraničí. Prostě jsou skvělí a my jsme
velmi rádi, že k nám dorazili. Takže. Benefiční
pásmo se nám podařilo zahájit skvěle.“

Jana Urbanová,
režisérka souboru
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Už jste si někdy zkusili vyrobit hrneček, vá-
zičku, misku nebo třeba obrázek? V naší školce
to dovedou nejen děti, ale i jejich rodiče, bráš -
kové a sestřičky. Možná si myslíte, že to není
jen tak, že udělat takovou věc dovedou jen od-
borníci. Ale ve skutečnosti to není zase tak slo-
žité. Stačí jen dobrá nálada, šikovné ruce, ně-
jaký ten nápad a pak už jde všechno samo.
Samozřejmě, že je k tomu zapotřebí i pravá ke-
ramická hlína, váleček, hadřík, šlikr a všelijaká
tvořítka a udělátka. Pak už jen výrobek položit
do bedýnky, nechat řádně usušit a nakonec upéct
v peci. 

A tak jsme si to vyzkoušeli. Sešli jsme se po-
slední lednové úterý odpoledne plni nadšení
a chuti do práce. Přišla téměř polovina dětí ze
školky v doprovodu svých blízkých. Po nezbyt-
ném úvodu a instrukci, jak se s hlínou pracuje,
se všichni pustili do díla. Práce se všem pěkně
dařila, některé děti navštěvující keramický pro-
gram svým rodičům dokonce radily. Pod ru-
kama vznikala krásná společná dílka, některá
jen tak pro potěšení a jiná zase jako dárek pro
babičku či dědu. Ve všech třídách vládla pohoda

Všem známým a přátelům se zármutkem ozna-
mujeme, že nás dne 28. 2. 2017 ve věku 75 let
navždy opustila milovaná maminka, babička a pra-
babička Marie Pachtová. 

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

VV zz pp oo mm íí nn kk aa
Dne 25. 2. 2014 tomu bylo tři

roky, co nás navždy opustil man-
žel, tatínek a dědeček Werner
Pokorný. Děkujeme za tichou
vzpomínku, kteří jste ho znali.
Nikdy nezapomeneme. Man-
želka Růžena, syn Roman, dcera
Petra s rodinou a dcera Lenka
s rodinou.

OO zz nn áá mm ee nn íí

Dne 28. 3. 2014 je to již 30 let
od chvíle, kdy jsme se přestali
potkávat a radovat se z každého
nového dne s naší tolik milova-
nou manželkou, maminkou, ba-
bičkou, ale především hodnou
a laskavou paní RENATOU
VAJRYCHOVOU, která od
svých 43 let dává pozor na nás
všechny, bohužel již z jiného
světa. NIKDY NEZAPOME-
NEME!

Děti z MŠ Sluníčko Krupka
pomáhají dětem v Africe aneb 

„Sněhuláčkový týden“
Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví,

mnohé z nich se ale nedostanou ani do školy. Na
první informaci nic nezměníme, s tou druhou je
v našich silách něco udělat. 

Naše mateřská škola se rozhodla dětem
v Africe pomoci. Zapojili jsme se do projektu
„Sněhuláci pro Afriku“. Projekt proběhl
v týdnu od 27. ledna do 31. ledna 2014.
 Záměrem bylo seznámit děti s projektem „Sně-
huláci pro Afriku“ (http://snehulaci-pro-
afriku.webnode.cz/), vysvětlit jim, jak děti
v Africe vypadají, jak žijí, a jak náročný je jejich
způsob života. Hravou formou jsme s pedagogy
ukázali dětem, že i my ze vzdálené země mů-
žeme být nápomocni, a to i tak prostou a zábav-
nou činností jakou je stavění sněhuláků. 

Aktivity pro pomoc Africe prostupovaly kaž-
dým dnem v MŠ - děti si vyzkoušely vyrábění
sněhuláčků z rozličných materiálů (tvořily z pa-

píru, modelovací hmoty, malovaly, používaly
netradiční výtvarné materiály), využívaly svou
fantazii a kreativitu, učily se jednoduché básně
a písně s motivy sněhuláka a nakonec si vy-
zkoušely i stavění z přírodního sněhu. V den vy-
hlášení celorepublikového společného stavění
sněhuláků (27. ledna) jsme se s dětmi sešli na
zahradě mateřské školy, kde jsme tvořili jednot-
livé sněhuláčky. Děti se do činnosti aktivně za-
pojily, pomáhaly si a spolupracovaly. Hotové
sněhuláky jsme poté vyfotili a připravili k odes-
lání do projektu. Na akci se také v nemalé míře
podíleli rodiče dětí, které jsme formou letáčků
vyzvali ke spolupráci - v den stavění sněhuláků
oblékli děti do bílé barvy a pomohli nám zapla-
tit startovné za jednotlivé sněhuláky. Cílem bylo
vytvořit co nejvíce sněhuláků a pomoci vydělat
peníze na jízdní kola pro děti do Afriky. Při vý-
robě a stavění sněhuláčků jsme si s dětmi užili
mnoho legrace a zábavy. Děti se učily spolupra-
covat, domluvit se, být ohleduplné a trpělivé
k mladším nebo pomalejším kamarádům, cítit
sounáležitost s dětmi v nepříznivých životních
podmínkách v Africe. Zapojení do celorepubli-
kového projektu bylo pro naši mateřskou školu
a děti velkým přínosem. 

Mgr. Romana Krejčová, Mgr. Bc. Eva Kyjovská
MŠ Sluníčko Krupka  

Keramické odpoledne ve Zvonečku

a dobrá nálada, pokud někomu došly nápady,
stačilo se jen kouknout k sousedům. Hlavně ne-
zapomenout podepsat a pak už jen trpělivě če-
kat, až budou výrobky vypáleny.

Domů jsme se rozcházeli s pocitem příjemně
stráveného odpoledne a slibem, že za rok se tu
sejdeme zas. 

učitelky z MŠ Zvoneček
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Nedělní zábavy s Krušnohorkou v Unčíně ve Mlejně.
Nejen dechovka, ale hudba i pro odvážnější.
Od 15.00 do 20.00 hodin. Vstupné: 40,- Kč.

Maškarní
rej 2014

Únor je vždy časem masopustů a maškarních
rejů. U nás jsme tuto již tradiční akci také měli.
Letos sice jen v komorním prostředí herny
v DDM Cvrček Maršov, ale o zábavu nouze ne-
byla. Děti soutěžily o nejlepší masku ve dvou
kategoriích - předškolní věk a 7 až 11 let. Vítě-
zem se stal předškoláček Norbert Hrudka
a v druhé kategorii Péťa Müller. Ale vyhrávali
všichni. V krátkých soutěžích, do některých se
zapojili i rodiče, získávali sladké odměny a na
závěr drobné ceny. Děkujeme za účast a poch-
valy a těšíme se na další akci na shledanou.

Milena Kasalová 
a Petra Ottenschlägerová
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Hrátky v DDM 
V době pololetních prázdnin byl v DDM Cvr-

ček Hamry pro děti připraven program s názvem
Hrátky v DDM. Přišlo 22 dětí a o zábavu nebyla
nouze. V klubovnách si děti měly možnost za-
hrát deskové a společenské hry, nebo tvořit z pa-
píru a jiných materiálů. Počasí nám přálo, sněhu
bylo dost a tak jsme byli i venku. Stavěli jsme
sněhuláky a nechyběla ani koulovačka. Na zá-
věr jsme uspořádali „Cvrčkovskou superstar“,
na které si všichni vyzpívali sladkou odměnu.

Kačka Jandová a Jiřka Barešová

DDM Cvrček, Krupka - Maršov
nabízí neobsazené zájmové kroužky: 

FIGURKA
• stolní a karetní hry (UNO, 6BERE,

UGONGO, Osadníci z katanu, stolní fot-
bálek a mnoho dalších)

• vždy v úterý od 14.00 do 16.00 hodin
• cena 50,- Kč

PINEC 
• hra stolního tenisu pro menší i větší
• vždy ve čtvrtek od 13.30 do 15.00 hodin
• cena 100,- Kč
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant -
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149-185,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé

slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V sobotu 12. dubna 2014
Krupka - u restaurace Černý kůň - 12.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena 20-30 Kč/ks

Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Kompletní servis a péče o klienta
V oblasti financování - výběr banky,vyřízení úvěru, půjčky k účelu:

Refinancování, Hypot.úvěry - koupě, rekonstrukce, výstavba, Americké hypotéky se zástavou, Úvěry na koupi
družst.bytu, bytu do OV, úvěry pro Společenství BJ na rekonstrukci, koupi, Rizikové pojištění úvěrů, pojištění

bytů, RD i byt. domů, Staveb. spoření a překl. úvěry bez zajištění - na rekonstrukci, modernizaci bytu,
rod.domů, Spotřeb.úvěry a Konsolidace kred. karet, úvěrů, kontokorentů bez zástavy , provozní úvěry pro PO,

OSVČ Příjmy jsou vždy podmínkou - pro fyz. osoby, OSVČ, firmy, družstva , Společenství...
Pojištění - výběr z pojišťovacích společností 

v oblasti majetku - RD, bytových domů, domácností, firemního majetku, auta - POV, HAV, flotily, cestovní
pojištění , odpovědnost občanská, profesní, podnikatelská, právní ochrana, poj. cizinců, pro fyzické i právnické

osoby - úvěrové, rizikové, životní , spořící účty, běžné účty, kompletní firemní pojištění 
Splácíte více než vyděláte? Řešení bez dalšího zadlužení: Insolvence - Oddlužení vašich stáv.závazků i po

splatnosti, zastavení exekuce, snížíme Vaše dluhy až o70%, vrátíme Vám důstojný život. Pro jednotlivce
i manželé. občany ČR (oficiální příjmy vždy podmínkou), Příprava podkladů pro zahájení řízení. Osobní

jednání podmínkou:

VÝZVA PRO ZÁJEMCE KE SPOLUPRÁCI V TÉTO OBLASTI 
tel: +420 776 884 931 Hypotéční makléř a finanční poradce M. Chládková

Zveme Vás na

VEPŘOVÉ HODY
Dne 14. 3. 2014 od 8.30 do 17.00 hod.

bývalé řeznictví u Vacků,
Komenského Krupka.

Jitrnice, jelítka, prejty, tlačenky, uzená masa
a klobásy z udírny, zabíjačkový guláš,

zabíjačková polévka a mnoho dalších vlastních
výrobků.

Při nákupu nad 100 Kč 1 balení polévky zdarma.
Výrobna VAKA s.r.o.

E. Dvořákové 69, Teplice. Tel: 417 537 485

Za pokladem
„Pevnosti Boyard“

V DDM Cvrček, Krupka Maršov v době pololetních prázdnin proběhla honba za pokladem „Pev-
nosti Boyard“. Děti postupně zdolávaly jednoduché i složitější úkoly, za jejichž splnění získávaly
písmenka, ze kterých sestavily slova. Slova jim pomohla uhodnout heslo, za které dostaly klíč k po-
kladu. Poklad už nebylo těžké najít. Ve zbývajícím čase si mohli všichni vyzkoušet stolní hry.

Petra Ottenschlägerová a Milena Kasalová

Stavebniny Černý
Krupka, Dlouhá 237

Vám nabízí široký výběr 
sortimentu stavebního
materiálu a nářadí.
V nabídce máme nově tapety, polystyrenové
ozdobné lišty 2 m, LED pásky prodej na bm.
Těšíme se na vaší návštěvu.

V březnu Vás zveme na sobotní snídaně
od 8 hod. do 10 hod.
Otevřeno: PO-PÁ 7 - 17 hod.

SO 8-12 hod.
Info: 774 232 192

Prodám
družstevní

byt 2+1
Sídliště Na Hamrech.

Tel.: 604 730 270
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Projekt Němčina nekouše
Projekt „Němčina nekouše“ se

u nás na Masarykově základní
škole a Mateřské škole Krupka
představil už na podzim. Tentokrát
k nám ze společnosti Tandem zaví-
tala Mgr. Šárka Váchová, která se
věnovala především žákům os-
mých a devátých tříd. V několika
činnostech shrnula výhodu znalosti
německého jazyka v našem  re -
gionu, zejména možnost uplatnění
na pracovním trhu našich němec-
kých sousedů. Formou drobných
her a interaktivních aktivit zapojila

všechny žáky do komunikace. Žáci devátých ročníků dokonce pantomimicky ztvárňovali klíčová
slova ze známých pohádek a přesvědčili se, že němčina skutečně nekouše. V projektu bychom chtěli
nadále pokračovat a přiblížit jej i dalším ročníkům našich žáků.

Mgr. Pavel Zítka, učitel NJ

Jménem vedení, učitelů a žáků Masarykovy
základní školy a Mateřské školy Krupka děkuji
panu Bc. Zdeňku Saifertovi za sponzorský dar,
jímž je LED televizor JVC. Tento dar najde ši-
roké uplatnění jak při výuce žáků, tak při vol-
nočasových aktivitách družiny na budově B
v ulici Boženy Němcové.

Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy

Ve středu 12. 2. 2014 proběhl Den otevřených
dveří také na hlavní budově A Masarykovy zá-
kladní školy a Mateřské školy Krupka. Během
něj zavítalo do školní budovy několik desítek
bývalých i současných žáků, rodičů a přátel
školy. Všichni si ji důkladně prohlédli a byli
spokojeni. Zejména zaujala nová výpočetní
technika s interaktivními tabulemi, jež byla po-
řízena z projektu EU - peníze školám. Zaslou-

Dne 31. 1. 2014 proběhl na Masarykově zá-
kladní škole a Mateřské škole Krupka zápis do
prvních tříd. Letos předškoláky i jejich rodiče
provázely postavy z animovaného seriálu Simp-
sonovi. U vchodu je vítala Marge v podání paní
uč. Láskové, rodičů se chopil Homer - pan Ko-
legar a předškoláky doprovázeli žáci naší školy
převlečení za Barta, Lisu a Maggie. Děti rychle
překonaly první ostych a zvládaly zápis velmi
dobře. Za odměnu získaly medaili od paní uči-
telky, která zjišťovala jejich dovednosti, a slad-
kou odměnu od Marge. Letos k zápisu přišlo 90
dětí, a tak chvílemi škola praskala ve švech. Dě-
kuji všem spolupracovníkům, mezi nimiž nově
byly i paní učitelky z MŠ Sluníčko, za pomoc
a rodičům děkuji za trpělivost, se kterou zápis
absolvovali. Budoucím prvňáčkům přejeme
dobrý start do školy! 

Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy

RMK Krupka připravil Modelářskou školu
pro děti z Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka, kterou
finančně zajišťuje z grantu Knauf Insulation.

V raketomodelářském klubu Krupka si žáci
a žákyně se svými učitelkami a vychovatelkami
prohlédli výstavní prostory, zhlédli video o ves-
míru a raketách, v modelářské dílně si vyrobili
a vybarvili letadélka z polystyrénu nebo balsy,
nakreslili obrázky raket, letadélka si zaházeli,
aby lépe létala. 

PP oo dd ěě kk oo vv áá nn íí

Modelářská škola
Této akce se zúčastnili žáci a žákyně z 1.C,

2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 3.A, 5.A + děti ze školní dru-
žiny na budově B + C. 

Dětem se věnovali členové RMK Krupka Be-
dřich a Věra Pavkovi.

Celkem se Modelářské školy zúčastnilo na
230 dětí.

V březnu bude Modelářská škola pokračovat
pro další děti ze ZŠ i MŠ.

Věra Pavková

Den otevřených dveří
ženou pozornost získala nově rekonstruovaná
učebna přírodovědných předmětů, stejně jako
úplná novinka v osmdesátileté historii budovy -
šatny. Průvodci hostů byli žáci. Každá třída byla
připravena na prohlídku, v každé byl zajímavý
program.

Další informace a fotografie lze získat na
školním webu www.mzskrupka.cz.

Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy

Zápis do prvních
tříd na ZŠ a MŠ

Masarykova
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V množství vědomostních soutěží a olympiád
se objevuje pouze jedna soutěžní přehlídka, kde
porota hodnotí schopnost zaujmout, vyjádřit cit
a využít své hlasové schopnosti. 10. února se
v Hudebním sále biskupského gymnázia konalo
Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna.

Tentokrát jsme se rozhodli tento ojedinělý zá-
žitek nabídnout i spolužákům, rodičům a přáte-
lům recitátorů. Hudební sál se před druhou ho-
dinou zaplnil téměř do posledního místečka.
A slavnostní ráz doplnilo i složení poroty -
kromě Mgr. Pechové a Mgr. Reichové, které za-
stupovaly komisi českého jazyka 1. a 2. stupně,

do čela komise usedla ředitelka školy Mgr. Pu-
charová a jako vzácný host Mgr. Jelenová ze
spřátelené Základní školy v Srbicích.

Náš výlet do krajů poezie jsme začali předne-
sem dětí z prvního stupně. Všechny děti recito-
valy s nadšením, ale i s velikou nervozitou, kte-
rou určitě v příštích ročnících překonají. Do
městského kola po velikém boji postupuje Nela
Jankurová a Matěj Dolejší v 1. kategorii a Jan
Kernaševič a Dana Kovalčuková v 2. kategorii.
Druhý stupeň nás nemile překvapil slabší účastí,
ale nebývale kvalitními výkony. Do městského
kola postupují Kateřina Lisnerová a Adam Je-

Výuka chemie a fyziky se na biskupském gym-
náziu díky společnosti Toyota Logistics Services
Czech Republic s.r.o. a Nadaci Renovabis posu-
nula zase o krok dopředu. Díky financím od zmí-
něných sponzorů se totiž mohl uskutečnit projekt
„ČÁRY, MÁRY, CHEMIE!“. 

Cílem projektu bylo dovybavit zrekonstruova-

Biskupské
gymnázium
má moře!

Členové Ekotýmu BGB přišli s nápadem, jak
zútulnit chodby gymnázia - postupně zde nama-
lovat život na naší planetě. Zatím se začalo
chodbou v přízemí, která se rázem proměnila
v mořský svět. 

Výzdoba má i naučný charakter, protože je
zde vyobrazena evoluce života v moři od prvo-
hor do současnosti. Práce na výzdobě byla sice
náročná, ale pro všechny zúčastněné velmi zají-
mavá a zábavná. Své síly spojilo široké spek-
trum našich žáků - nadaných umělců, a to od
1. stupně ZŠ až po vyšší gymnázium. Naši
umělci se pokusili propojit své estetické cítění
a vědomosti s výtvarným talentem a za podpory
Mgr. Mitúchové a Mgr. Pavlátové se jim povedl
výsledek, který předčil veškerá očekávání.

Z „mořského světa“ byli nadšeni i žáci a uči-
telé školy, kteří nedočkavě okukovali třídenní
dílo svých spolužáků (ve středu 12. 2. se před-
kreslovalo tužkou a celý pátek a sobotu se ma-
lovalo). Bylo velmi zajímavé pozorovat i to,
s jakou bravurností a profesionalitou si mladí
umělci počínají, ať to bylo při míchání různých
odstínů barev nebo při používání různých tech-
nik malby, s cílem zachytit co nejvěrnější po-
dobu díla. 

Úžasné bylo i to, že si spolužáci během práce
navzájem radili a pomáhali. I díky tomu se
z nich stala sehraná parta, která se již těší na
další výzvy - v prvním patře gymnázia si již
naplánovali nakreslit život stepí a savan, ve dru-
hém patře prales a v posledním patře vesmír.
Přejeme jim, ať se dílo dále daří.

vedení školy 

Školní kolo Dětské scény
na biskupském gymnáziu

bavý ve 3. kategorii a Eliška Panchartková ve 4.
kategorii. Největším a nejpříjemnějším překva-
pením si pro nás připravili Michal Ščotka a Da-
vid Urbánek, kteří s úžasným zápalem zarecito-
vali vlastní báseň.

Iva Reichová, biskupské gymnázium 

nou a hojně využívanou učebnu chemie/fyziky la-
boratorní digestoří s ventilací umožňující učitelům
i žákům demonstrovat další zajímavé chemické po-
kusy.

Rovněž učitelé i žáci naší školy uvítali zakou-
pení systému měření PASCO umožňující ještě více
zefektivnit a zinteraktivnit výuku fyziky, chemie
a oblíbených technických a environmentálních pro-
jektů. 

Systém PASCO nachází své uplatnění zejména
v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environ-
mentální výchovy, pro které nabízí specializované
sady měřících sond a senzorů (senzor pohybu, te-
pové frekvence, vodivosti, měření EKG, pH,
světla, síly, počasí, teploty, volného pádu, magne-
tického pole, rotačního pohybu, fotosyntézy aj.).
Některé z těchto senzorů jsme mohli do výuky díky
projektu pořídit.

Připravili jsme tak učebnu i pro pořádání tolik
oblíbených projektových dnů s environmentální te-
matikou a dalších komunitních aktivit - například
na jaro a léto plánujeme další zajímavé projekty,
jako bude „Chemická show“, „Bublinová škola“,
projekt „Čarování s dusíkem“, či projekt „Mladý
badatel“. 

A pozor, žáci zde nebudou jenom pouhými di-
váky, protože našim šikovným septimánům Mila-
novi Svobodovi, Oleně Maletych a Jakubovi Slou-
povi se povedlo získat z Nadace Think Big
(podporuje zajímavé projekty mladých lidí) pod-
poru pro jejich vlastní „Chemickou show“! 

Projekt tak pomohl zvýšit konkurenceschopnost
i prestiž církevní školy v regionu.

Mgr. Věra Pavlátová

„ČÁRY, MÁRY, CHEMIE!“
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Sportovní škola Krupka informuje

www.sportovniskola.webnode.cz

SK BOX Chlumec se zúčastnil ve dnech 14. 2. -
16. 2. 2014 MČR v boxu. Mistrovství se zúčastnilo
140 boxerů. Ve vyřazovacích bojích podlehli Erik
a Václav Brabec. 

Do semifinále se probojovali přes: 
36 kg Pončík Marek - Lesko Roman z Vítkovic
38 kg Gaži František z Krupky - Hruška Daniel

z Karviné
42 kg Herák Nikolas z Krupky - Pinc Dominik

z Českých Budějovic

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DRUŽSTEV

Dne 25. 1. se v plavecké hale v Chomutově ko-
nalo první kolo mistrovství ČR družstev severoče-
ské oblasti v plavání. Oddíl SŠ Krupka zde repre-
zentovalo 8 nejlepších plavkyň, chyběla pouze B.
Breiová. V kategorii žen naše 11 - 15leté žákyně
obsadily výborné 8. místo.

Konečné pořadí družstev:
1. Slávie Chomutov, 2. MPK Ústí n.L., 3. PK

Česká Lípa, 4. SPK Liberec, 5. PK Litvínov, 6. PK
Litoměřice, 7. TJ Jablonec, 8. SŠ Krupka, 9. MPK
Ústí n.L. B, 10. Chemička Ústí n.L., 11. Slávia Li-
berec, 12. PK Most, 13. PK Lovosice, 14. Sport
Česká Lípa 

Nejlepší výsledky našich plavců:
VAVŘICHOVÁ Petra (00) 3. místo 100 m kraul

(1:02,3), 4. místo 100 m znak (1:10,4) a 50 m kraul
(28,4), NĚMCOVÁ Lucie (99) 10. místo 100 m
kraul (1:09,0), 11. místo 200 m kraul (2:38,0),
 NOVÁKOVÁ Klára (99) 13. místa 100 m prsa
(1:27,0) a 200 m OPZ (3:00,4), KOVALČUKOVÁ
Dana (02) 18. místo 200 m motýl (3:29,5) a 200 m
OPZ (3:13,8), SLÁNSKÁ Pavla (00) 15. místo
200 m znak (3:03,5), 17. místo 800 m kraul

ním roce má za sebou náročné reprezentační sou-
středění v Chomutově. Letos se chystá pokořit své
osobní rekordy na tratích 50 metrů kraul (28,2),
100 metrů kraul (1:02,2) a 100 metrů znak (1:10,4).

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA
V NOVÉM ROCE

Stejně jako v minulém roce čeká plavce SŠ
Krupka kondiční příprava s vicemiss ČR Andreou
Kloboučkovou, která do přípravy zahrnuje náročné
prvky cvičení pilates. 

Kondiční tréninky budou jako vloni pokračovat
v krupské posilovně ve sportovní hale.

SOUSTŘEDĚNÍ VOLEJBALOVÉ
REPREZENTACE

Naši trenéři se v měsíci lednu zúčastnili již tře-
tího soustředění České volejbalové reprezentace
kadetek, která se vrátila z mezinárodního turnaje
ve Slovinsku, který vyhrála.

Podíleli jsme se na kondiční přípravě a zlepšo-
vání plavecké techniky tohoto výběru.

Zároveň došlo ke vzájemné dohodě, a volejba-
lové reprezentantky v létě přijedou odehrát přátel-
ský zápas do Teplic a na atletickou přípravu do
Krupky. 

SPORTOVNÍ ŠKOLA KRUPKA
DĚKUJE ZA PODPORU

Sportovní škola Krupka děkuje společnosti
KNAUF INSULATION za finanční podporu, kte-
rou obdržela na tento rok. Dětem budou zakoupeny
nové kraťasy, a další trika, uspořádáme několik
plaveckých závodů v Krupce, čeká nás letní sou-
středění v Krupce, zimní soustředění v Brandýse
n.L. a několik sportovně-kulturních akcí v průběhu
roku. Dotována bude doprava na soustředění, kraj-
ské přebory, mistrovství republiky a na další vy-
brané závody. 

Navštíví nás také účastníci Olympijských her,
kdy na děti čeká spoustu krásných zážitků.

Karel Majer, Sportovní škola Krupka

(12:28,9), DRAGOUNOVÁ Lenka (01) 18. místo
50 m kraul (33,4), SLÁMOVÁ Klára (02) 18.
místo 800 m kraul (12:43,9).

PETRA VAVŘICHOVÁ ČESKÁ
JUNIORSKÁ REPREZENTANTKA

Petra Vavřichová 14letá plavkyně ze SŠ Krupka,
se v minulém roce zúčastnila dvou reprezentačních
soustředění v Nymburce a jednoho na Tenerife.
Úspěšně také zvládla své první mezinárodní zá-
vody za Českou republiku na Slovensku. V letoš-

MČR Školní mládeže a kadetů
2014 v boxu České Budějovice

54 kg Holub Martin z Krupky - Čurda Nikolas
ze Znojma

57 kg Knor Filip - Kraml Jaroslav z Mostu
48 kg Holub Jaroslav z Krupky - Zachyenko Vo-

ladimir PCHC
Bronz získal Herák Nikolas, Holub Jaroslav, Ho-

lub Martin, Pončík Marek.
Do finále se probojovali:
38 kg Gaži František z Krupky - Vetešník Jakub

z Kladna
54 kg Bosman Denis z Krupky - Čurda Nikolas

ze Znojma
57 kg Knor Filip - Hamid Ahmed z Pardubic.
Stříbro získal Gaži Martin z Krupky. Zlatou me-

daili dostal Bosman Denis z Krupky - 54 kg, 57 kg
Knor Filip. S devíti boxery jsme dovezli čtyři bron-
zové medaile, jednu stříbrnou a dvě zlaté medaile.

Trenéři: František Uherek, Roman Rusňák a Ka-
rel Suja děkují svým svěřencům za dobrý výkon.

Nahoře zleva: Holub Martin, Holub Jaroslav,
Bosman Denis, Knor Filip, Herák Nikolas, Gaži
František. Dole zleva: Uherek František - trenér,
Rusňák Roman - trenér, Suja Karel - trenér, Pon-
čík Marek.


