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Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Zanedlouho se na našem městském stadionu
opět sejdou stovky dětí a mládeže a budou zápolit
na tradiční „olympiádě“ o Pohár města Krupka
a O pohár přátelství. Že se na ni mladí sportovci
těší, to je jasné, protože v tyto dny nemusí do školy.
Jak se ale na tuto akci těšíte Vy osobně?

Každoroční pořádání Sportovních her mládeže je
vždy jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí
pro nejmladší generaci a za ty roky si získala velkou
popularitu. Stala se již opravdovou tradicí a zároveň
jde i o náš společný závazek za její dobrou přípravu,
zajištění a úspěšný průběh. Navíc platí, že to není ně-
jakou samozřejmostí a běžnou „maličkostí“. V našem
širším okolí, v městech se srovnatelným počtem oby-
vatel, ale i v těch podstatně větších se obdobné akce
nekonají, nebo se tam preferují soutěže či turnaje
v jednom sportovním odvětví či sportu. 

No, ale abych reagoval na otázku. Opravdu
upřímně se těším na to, když vidím u každé disciplíny,
zápasu nebo rozplavby ohromné úsilí u každého ma-
lého sportovce „urvat“ co nejvíce bodů do celkové bi-
lance jeho školy. Je to paráda sledovat, jak každý
maká na maximum svých schopností a výkonnosti, je-
nom aby vybojoval co nejlepší místo ve své soutěži
a díky tomu přispěl svým dílem k získání poháru pro
svůj tým. Platí to i při pohledu do okolí sportovišť a na
tribuny, i tam je atmosféra parádní, fandění a podpora
právě pro tu svoji školu jsou opravdové a upřímné.

Myslím, že to je jasný a jedinečný důkaz smyslupl-
nosti a účelu pro nás všechny, kteří naší krupskou dět-
skou a mládežnickou „olympiádu“ pořádáme. Záro-
veň je to i naší maximální motivací pro její zajišťování
v dalších letech.

Blíží se i léto a čas dovolených. Což samo o sobě
nemusí přinášet jenom radosti a pohodu, někdy
s tím přicházejí i starosti. Ve spolupráci s naší měst-
skou policií jste připravili dvě novinky, které se
mohou stát pomocníkem v některých nesnázích
a problémech. Jako jejich tvůrce a autor nás s nimi
prosím seznamte!

Během letního počasí se zejména u starších lidí čas-
těji stává, že se u nich stupňují jejich zdravotní obtíže.
Horka, dusna či bouřky zvyšují rizika zhoršování
stavu, špatně se jim dýchá, srdíčka zlobí, zkrátka
a dobře, starší generace je během tohoto období da-
leko více ohrožená a zdravotní komplikace rostou.
Platí to sice individuálně, ale ještě hůře jsou na tom
senioři, kteří jsou sami, nemají nablízku nikoho dal-
šího, kdo by jim při náhlých komplikacích mohl po-
moci. Nyní jsme uvedli do „provozu“ pro kohokoliv
ze zájemců novou možnost, jak takové si tuace řešit
a kde najdou lidé pomocnou ruku. Každý zájemce,
kdo nadále o tuto službu bude usilovat a bude ji chtít,
si nejprve musí zatelefonovat na služebnu naši měst-
ské policie - čísla: 417 861 107 nebo mobil - 602 413
489. No a tam se nahlásí jako zájemce a domluví si
další potřebné věci. Potom bude zařazený do evidence
a pak už začne celá služba fungovat. Jako hlavní mož-
nost pomoci jsou uplatněné pravidelné telefonické
kontakty, při kterých vždy zavolá strážník na dohod-
nutý mobil uživatele a zeptá se jej, zda je vše v po-
řádku, co se děje a podobně. Může ale nastat i mož-
nost, že se na volaného seniora nepodaří dovolat. Pak
k němu zamíří hlídka „měšťáků“ do bytu, bude jej
kontaktovat osobně a případně i řešit vzniklou situaci.
Předem vzájemně dohodnuté podmínky přispějí
k operativnímu postupu. Hlavním úkolem bude nene-
chat člověka napospas, bezmocného za situace, kdy
jej vážně zradilo zdraví a sám si proto nedokáže po-
moci. Další samozřejmou cestou z takovýchto potíží
bude i to, že si klient sám kdykoliv zatelefonuje na
ústřednu a městští strážníci budou ihned operativně
reagovat.

Ještě druhou záležitost otevíráme pro naše spolu-
občany. Během léta spousta lidí odjíždí na dovolenou,
a zcela opouštějí své domovy a byty. Ty se pak stávají
středem zájmů zlodějů. Proto je tady nová možnost
pro kohokoliv ve městě. Přes služebnu městské poli-
cie si dohodnou to, že dočasně opuštěná obydlí budou
v namátkových prohlídkách navštěvovat strážníci.
Tyto formy dohledu budou určitě případným zájem-
cům o krádeže silným důvodem k tomu, aby si to  roz -
mysleli. Víme, že to nezaručuje absolutní prevenci
a ochranu. Zároveň věřím, že to nebude zbytečná for-
malita a našim občanům to může přinášet užitek.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Každá ze všech čtyř krupských základních škol
má své specifické zaměření. Odlišují se hlavně tím,
že se soustřeďují na různé druhy aktivit a zájmů
školáků, na jejich míru schopností a nadání.
O škole se sportovním zaměřením, tedy Základní
a Mateřské škole na Teplické ulici jsme si popoví-
dali s jejím ředitelem Mgr. Tomášem Liškou.

Nejprve tedy, škola se vám postupně rozrostla,
na nedostatek žáků si nemůžete stěžovat…

Ano, naše škola má už celkem 4 budovy, ve kterých
jsou na Teplické ulici základní škola se zaměřením na
atletiku, v její blízkosti na Bohosudovské ulici jsou 2
oddělení školní družiny a školní jídelna, prakticky přes

Nejprve - co „správcování“ znamená a zahr -
nuje?

Stručně řečeno jde o všestrannou technickou a pro-
vozní péči a zodpovědnost za bezpečný a spolehlivý
stav na všech sportovištích a zařízeních. Tím v první
řadě zabezpečujeme kompletní servis pro sportovně
zaměřené občany, sportovní kluby a oddíly a hlavně
vytváříme podmínky pro vyplňování volného času
dětí a mládeže. Do portfolia správy patří areál měst-

Na Základní škole „Teplická“ je o mladé
sportovce postaráno velmi dobře

plot v sídlišti Hamry se nachází naše mateřská škola
a nedaleko od krupského stadionu v sousedství dět-
ského domova je druhá základní škola, ale tentokrát
se zaměřením na plavání. Všechny budovy jsou tak
relativně v dosahu a tvoří tak jednu komunitu. Takže
máme veškeré zázemí pohromadě a to je dost dobrý
základ pro výborné podmínky ke studiu našich žáků.

To ale neznamená, že by se nic dalšího nedalo
zlepšovat, hledat další možnosti pro úspěšnější vý-
uku a rozvoj dětí na škole. Co se u vás v poslední
době na tomto poli podařilo realizovat?

ského stadionu, zahrnující sportovní halu, plaveckou
učebnu, fotbalová hřiště s přírodním i umělým povr-
chem, atletický komplex, tenisové kurty, hokejbalové
hřiště, skatepark, dětské hřiště a mimo areál fungující
halu pro stolní tenis, známou jako „pinčesárna“.

Na tolika sportovištích běží naplno sportovní
 život od rána do večera, a to během každého dne
v roce. Jeho organizace není určitě žádnou malič-

Sportovní areál v Krupce je velmi cenný
partner pro širokou sportovní veřejnost
Naše městská sportoviště nám mohou mnozí závidět. Jejich provoz zabezpečuje SPORT Krupka

s.r.o., jehož je město zřizovatelem. Se správcem celého sportovního komplexu panem Tomášem Sy-
ryčanským Vás provedeme starostmi i radostmi spojenými s děním na sportovištích města Krupky.

Permoníček ve škole
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kostí. Jak to může pokud možno bez problémů fun-
govat?

Roční cyklus probíhá v podstatě v rytmu školního
roku. V září vždy prakticky začínají všechny oficiální
soutěže, tréninky a kroužky sportovních sdružení. Od
října do května probíhají okresní školní turnaje v růz-
ných sportovních odvětvích. Pak se zde průběžně bě-
hem celého roku koná řada zajímavých sportovních
akcí, a to i na celorepublikové úrovni. Dále zde pro-
bíhá výuka tělesné výchovy pro krupské školy. No
a hlavním vrcholem sezóny jsou vždy v červnu již tra-
diční Sportovní hry mládeže, kdy mezi sebou soupeří
žáci všech zdejších základních škol, navíc i školáci
z nedalekého Geisingu v řadě různých sportů a disci-
plín, a to o velký, skoro metrový pohár. Během prázd-
ninových měsíců se ruch poněkud utlumí, takže se
můžeme zaměřit na údržbu, opravy či vylepšování
možností ke sportování. V této době je poměrně velký
zájem o tréninkové kempy sportovních klubů z celé
ČR a dokonce už i ze zahraničí. Najít pro každého
sportovce dobrý čas a správné místo tedy není legrace,
ale myslím, že se to daří úspěšně, nestává se, že by se
na někoho nedostalo.

V rámci bohatých možností areálu zde můžeme vi-
dět pestrou paletu sportovních odvětví a disciplín. Pů-

Z bloku městské policie
ALKOHOL ZA VOLANTEM 

V nočních hodinách si operátorka městského do-
hlížecího kamerového systému všimla, že do osobního
vozidla usedá žena, která drží v náručí malé dítě. S dí-
tětem usedla na zadní sedadlo za řidiče a dítě ji zů-
stalo sedět na klíně bez toho, aby jej řádně připoutala
do autosedačky. Následnou kontrolu hlídka zjistila, že
řidič vozidla je pod vlivem alkoholu. Nezodpovědnost
ženy i řidiče bude nyní hodnotit příslušný správní or-
gán.

PEJSEK SE VRÁTIL MAJITELI 
Hlídka strážníků na náměstí odchytla menšího pej-

ska. Tento byl kromě známky na obojku, také opatřen
telefonním číslem majitele. Pejsek tak byl bez zby-
tečných průtahů předán majiteli, kterému se zaběhl
v důsledku bouřky. Díky známce a telefonnímu číslu
se předešlo vystresování pejska z cesty do útulku, kam
by byl jinak převezen.

DOPRAVNÍ NEHODA 
Motorizovaná hlídka byla přítomna při drobné ko-

lizi dvou vozidel v ulici Komenského. Z důvodu ne-
dohody o zavinění dopravní nehody, byla na místo při-
volána služba dopravních nehod Policie ČR. Do
vyšetření nehody byl na místě řízen provoz kyvadlově.

OKRADENÝ NEZLETILEC 
Na oddělení městské policie se dostavil nezletilý

chlapec a oznámil, že byl před několika minutami
okraden neznámým mužem o mobilní telefon a pře-
nosné minirádio. Neznámý muž mu uvedené věci vzal
z ruky a řekl mu, že pokud to oznámí policii a bude
chycen, tak mu pak rozbije hubu, protože ho policisté
stejně nejpozději za 48 hodin pustí. Chlapec poskytl
popis muže i jeho oblečení a směr, kterým odešel. Mo-
tohlídka provedla kontrolu části města, kde předpo-
kládala, že by se muž měl nacházet. Zhruba po 10 mi-
nutách muže i s odcizenými věcmi zadržela, jedná se
o strážníkům „známou firmu“, která se již v minulosti
trestné činnosti dopustila. Odcizené věci byly vráceny
poškozenému a podezřelý muž putoval do cely před-
běžného zadržení. 

KRÁDEŽE V MARKETECH SE MNOŽÍ 
Strážníci jsou v poslední době i několikrát denně

přivolaní do marketů v Krupce, kde jsou zaměstnanci
obchodů přistiženi lidé při krádežích zboží. Ve většině
zjištěných případů se jedná o majetkové přestupky,
které jsou následně předávány správním orgánům

k projednání. Paradoxem je, že někteří přistižení zlo-
dějíčci mají u sebe dostatek finančních prostředků
k zakoupení zboží. Aby nemuseli být projednáni
u správního orgánu, raději na místě zaplatí blokovou
pokutu několikanásobně vyšší, než byla cena odcize-
ného zboží. Pokud však byla přistižená osoba v po-
sledních 3 letech pravomocně odsouzena pro majet-
kový skutek, je její jednání předáno soudu bez ohledu
na výši způsobené škody.

ZAPOMENUTÝ GULÁŠ 
V odpoledních hodinách motorizované hlídky asis-

tovaly jednotce hasičů JPO II Krupka v horním síd-
lišti u nahlášeného požáru bytu. Jak bylo posléze zjiš-
těno, majitel bytu opomenul, že na sporáku má ohřívat
hrnec s gulášem a odešel z bytu. Guláš v hrnci se za-
čal připékat a z hrnce začal do prostoru stoupat dým.
Tím došlo k zakouření celého bytu. Naštěstí nedošlo
k požáru a škoda vznikla jen na připáleném hrnci.

ROZBITÉ DVEŘE 
Na operační středisko bylo přijato oznámení o roz-

bitých vchodových dveřích v panelovém domě na síd-
lišti. Sloužící hlídka na místě provedla šetření, při kte-
rém zjistila, že dveře rozbil místní občan. Svým
jednáním způsobil na dveřích škodu, která převýšila
částku 5000,- Kč, a proto je jeho jednání kvalifiko-
váno jako trestný čin poškozování cizí věci. 

ODCIZENÁ KAMERA 
Na operační středisko bylo oznámeno, že došlo

k odcizení průmyslové kamery z výtahu panelového
domu. Následným šetřením a osobní znalosti, byl pa-
chatel brzy ustanoven, a protože odcizením průmys-
lové kamery způsobil škodu takřka 8 000,- Kč,- bude
nyní obviněn z trestného činu krádeže. 

OPAKOVANÉ RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
KONČÍ U KOMISE 

Již potřetí za poslední měsíc vyjížděla hlídka strá-
žníků na Sídliště Hamry, kde si žena v domě bezsta-
rostně pouštěla v nočních hodinách hudbu a hlasitě se
projevovala i přes to, že na ono jednání byla nájem-
níky domu několikrát upozorněna. Hlídka řešila situ-
aci nejprve blokovou pokutou, avšak po dalším ozná-
mení již celou záležitost zpracovala a postoupila
příslušnému správnímu orgánu pro podezření z pře-
stupku proti veřejnému pořádku.

Sportovní areál v Krupce je velmi cenný
partner pro širokou sportovní veřejnost

sobí zde mnoho sportovních klubů a oddílů, nejsou to
jenom fotbalisté, daří se zdejším atletům, plavcům,
florbalu, futsalu a dalším. Velkou oblibu si získal ska-
tepark, ten je využíván hojně. Snahou vedení města
i nás tady na stadionu, je umožnit přístup ke sporto-
vání všem, kdo o to stojí a usilují. Proto také udržu-
jeme spíše symbolické poplatky a většinou to má spor-
tovní veřejnost zadarmo. Chceme tím ulehčit klubům
a především zdejším školám.

Ale tak náročný provoz je nutné opravovat
a modernizovat. Jaké jsou výhledy a plány?

Před rokem se dokončila oprava střechy a částečná
rekonstrukce interiérů v plavecké hale. Ale ve frontě
čekají další sportoviště. Především sportovní hala už

KOMBINACI POŽITÍ DROG
S ALKOHOLEM PŘEHNAL 

Operační středisko přijalo telefonické oznámení
o nehybně ležícím muži na lavičce. Na místo byla oka-
mžitě vyslána motorizovaná hlídka, která zjistila, že
muž je při vědomí, ale vůbec nekomunikuje a je zcela
„mimo“, navíc z něj byl silně cítit alkohol. Muži bylo
přivoláno vozidlo záchranné služby a tento byl převe-
zen na vyšetření do nemocnice s podezřením na  pře -
dávkování drogami v kombinaci s alkoholem. 

BEZCITNOST LIDÍ NEZNÁ MEZÍ 
Opětovně bezcitní lidé vyhodili své čtyřnohé mi-

láčky do lesa. Na operační středisko bylo přijato ozná-
mení, že nad štolou Starý Martin jsou dva psi, kterým
hrozí zranění od projíždějících vozidel, neboť zma-
teně pobíhají po silnici. Na místo byla vyslána hlídka,
která zjistila, že se jedná o fenu se štěnětem. Hlídce
se podařilo pejsky odchytnout a převézt do útulku pro
opuštěná zvířata. 

PRODRAŽENÉ PIVO 
Prostřednictvím kamerového systému byly zjištěny

v horním sídlišti dvě ženy popíjející alkoholické ná-
poje. Vzhledem k tomu, že tato činnost je v místě za-
kázána obecně závaznou vyhláškou města, byla že-
nám za porušení právního předpisu uložena bloková
pokuta. 

ZÁPACH SE ŠÍŘIL ZAHRÁDKÁŘSKOU
KOLONIÍ 

Na silný zápach upozornila občanka Sídliště
Hamry, která oznámila, že z cisternové nádrže na užit-
kovou vodu je cítit značný zápach. K místu vyjela
hlídka, která zjistila, že v nádrži se nachází mrtvé
zvíře. Na místo proto byla přivolána jednotka hasičů
JPO II Krupka, která mrtvé zvíře z nádrže vyndala.
Ostatky byly předány kafilérii, kontaminovaná voda
byla vypuštěna a nádrž dezinfikována, tak aby jí ob-
čané mohli opět využívat k zalévání. 

OPILEC VYSTOUPIL,
ALE NA JINÉM NÁDRAŽÍ 

Těžká jsou rána opilcova, teď asi zní v uších muži,
který v silně podnapilém stavu doslova vypadl z vlaku
na Bohosudovském nádraží. Po příjezdu hlídky na
místo byl muž spatřen tvrdě spící na přilehlé lavičce.
Muž nebyl schopen komunikace, pouze silou vůle
z něho vypadla slova jedu do Chomutova. Jelikož však
hlídka nemohla vyloučit případná zranění, byla
k místu přivolána RZS, která muže převezla do ne-
mocnice na ošetření.

Jiří Petrák, ředitel městské policie

stárne, stejně tak fotbalová „umělka“ brzy překročí
svoji desetiletou životnost. Totéž platí i pro povrch at-
letického oválu. No a nutné je kompletní oplocení ce-
lého areálu, zvláště v problémových částech. Mým
snem je postavení nového ubytovacího objektu pro
sportovce při soustředěních a kempech nebo při více-
denních soutěžích. Je toho hodně, bohužel stále platí
ono, že „peníze jsou vždy až na prvním místě“. V úzké
spolupráci s vedením města hledáme proto různé mož-
nosti a cesty, abychom i nadále vytvářeli velmi dobré
a užitečné zázemí pro sport, především pro děti a mlá-
dež. Tato společná snaha má svůj velký smysl, pro-
tože zkrátka sport do naší společnosti určitě patří a je
výtečným nástrojem proti moderním „rizikům a hroz-
bám“ u nejmladší generace. A samozřejmě platí, že
sportování pomáhá všem lidem bez rozdílu věku k je-
jich zdravějšímu stavu, je to koneckonců hodně uži-
tečný lék na neduhy i zdravotní problémy. 

Děkujeme za rozhovor. /red/

(Pokračování ze strany 1)

Strážníci mají nový radar na měření rychlosti
Město Krupka pořídilo pro potřeby Městské policie Krupka nový laserový měřič rychlosti TRUCAM, který strá-

žníkům předal starosta města PhDr. Ing. Zdeněk Matouš. Jde o jeden z nejmodernějších radarů na měření rychlosti,
který bude strážníkům pomáhat při odhalování řidičů, kteří nedodržují stanovenou rychlost v obci. Nový radar TRU-
CAM nahrazuje zastaralý radar RAPID 2Ka, který již přestal vyhovovat po technické stránce. Radar TRUCAM poři-
zuje během prováděného měření videozáznam měřeného vozidla a pokud dojde k překročení stanovené rychlosti,
automaticky pořídí detailní snímek registrační značky vozidla a řidiče. Radar má dvě nové funkce a to je automatické
upravování přesného času prostřednictvím satelitů a zaznamenávání okamžité polohy radaru prostřednictvím GPS,
která je pak součástí pořízeného záznamu. Nový radar bude dán do výkonu služby po provedeném zaškolení stráž níků,
kteří budou radar TRUCAM používat.   Jiří Petrák, ředitel městské policie
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(Pokračování ze strany 1)
Vždy je na prvním místě potřeba získat podporu ve-

dení města a díky tomu onu „maličkost“ - finanční
prostředky na nové akce a projekty. Což se nám
úspěšně daří. Díky tomu jsme se mohli pustit v po-
slední době hned do několika věcí. K největším patří
přeměna a vnitřní rekonstrukce ZŠ Na Hamrech ze
Speciální školy na ryze útulnou základní školu pro
žáky prvního stupně, kde dýchá duch domácího pro-
středí a rovněž jsou zde 2 oddělení školní družiny. Zá-
roveň s tím nastartovat projekt Sportovní školy s od-
dílem plavání. Pod vedením pana Majera, dále velmi
šikovných a zkušených trenérů a trenérek a za velkého
přispění samotných dětí i jejich rodičů se u nás dnes
dosahují významné úspěchy na republikových či me-
zinárodních závodech. Velmi podstatnou změnou byl
též přechod základní školy i mateřské školy z běžného
typu školy na školu se sportovním zaměřením, pře-
pracování celé koncepce vzdělávání a vytvoření zcela
nových vzdělávacích programů, podle kterých se dnes
v mateřské škole, základní škole a školní družině vy-

Na Základní škole „Teplická“ je o mladé
sportovce postaráno velmi dobře

učuje. A díky ní ve spolupráci celého týmu, dětí, žáků
i rodičů jsme dnes škola zřizovaná městem Krupka,
kde došlo k nejmenšímu poklesu celkového počtu
žáků za posledních 10 let.

A co záležitosti z oblasti provozních a technic-
kých novinek? 

Je toho poměrně dost. Vyřešili jsme hlavní budovu
ZŠ - zastřešení průchodu mezi budovou školy a školní
družinou s jídelnou, výměnu oken na celé budově, re-
konstrukci schodiště před vstupem do školy a vnějších
dálkově řízených hodin. Uvnitř se podařilo kromě no-
vých krytin, nábytku, lavic, šatních skříní a postupné
obměny krytů topení, vybavit každou třídu interak-
tivní tabulí a každého vyučujícího vybavit noteboo-
kem. V naší Mateřské škole Na Hamrech jsme mohli
provést rekonstrukci všech 4 koupelen a záchodků
a vnitřního vybavení ve třídách, i kuchyně včetně no-
vých myček nádobí. Nyní probíhá celková rekon-
strukce střechy a vnějšího pláště spojená se zateple-
ním celé budovy. Díky sponzorům se mohl vybudovat
na zahradě pro děti altán. A za pomoci rodičů společně

v rámci sousedského dne se zadařilo i natřít plot kolem
školky na barevno. O významné změně budovy ZŠ Na
Hamrech jsem se již zmínil. Uvnitř máme díky osob-
nímu přístupu všech učitelek a vychovatelek pocit do-
mácího prostředí. Interiéry jsou barevné a útulné. Za-
jistili jsme i obměnu počítačů v PC učebně a instalaci
interaktivní tabule. Zřídila se 2 oddělení školních dru-
žin a šatna s novými šatními skříňkami. Chod školní
družiny na Teplické doznal též velkých změn v po-
době nových šatních skříní a vybavení obou oddělení
jak nábytkem, tak i výpočetní technikou. Velmi vý-
znamnou změnu zaznamenala také školní kuchyně,
kdy se podařilo navýšit počet vydaných obědů o cca
40%. 

Jste škola se sportovním zaměřením, čeho si z to-
hoto pohledu nejvíce ceníte a vážíte?

Určitě toho, že se nám v posledních dvou letech po-
dařilo vyhrát a obhájit Pohár města Krupka, přičemž
jsme působili jako jeden tým jak na sportovišti, tak
v hledišti.

A čeho si vážím? Že to platí i každodenně uvnitř
školy, i tady „funguje“ jeden tým. Jak děti mezi sebou
napříč celou školou nebo školkou, tak i všech zhruba
50 dospělých vzájemně a dohromady. Ti všichni se
prolínají do jednoho celku. Je pěkné, když vidím ra-
dost dětí, jejich rodičů či mých kolegů z úspěchů.

Děkujeme za rozhovor. /red/

V rámci lokálního partnerství v Krupce byla zahájena těsná spolupráce tří
partnerů - Města Krupka, Oblastní charity Teplice a Střední školy sociální
PERSPEKTIVA a Vyšší odborné školy, s.r.o. v Dubí. Spolupráce vyústila re-
alizací projektu, který získal podporu MPSV. V budoucnu by mohl pomoci
těm, kteří jsou bez vzdělání, bez stálého zaměstnání a bydlení.

Podmínkou schválení projektu bylo, že realizace nového nápadu nesmí být po
pilotním ověření závislá na veřejných zdrojích, včetně zdrojů ESF.

MPSV oslovilo organizace a firmy prostřednictvím výzvy OP LZZ. Výzva se
nazývala SOCIÁLNÍ INOVACE a potenciální žadatelé se museli nejdříve účastnit
vzdělávacího semináře k pochopení podstaty sociálních inovací. Důležitá byla
pro všechny informace, že navrhované inovace musí jít mimo zákon o sociálních
službách a musí vést ke snížení nákladů na sociální služby. Tyto náklady lze sni-
žovat i tím, že klienti vybraných služeb se co nejrychleji osamostatní a integrují.
Jednou z cílových skupin výzvy byli i lidé bez přístřeší. Bylo proto logické, že
inovační záměr, který museli partneři předložit ještě před psaním projektu, byl
zaměřen na obyvatele v domech AGAPÉ 1 a AGAPÉ 2, které provozuje oblastní
charita.

Projekt má název ZAMOTANÉ ŽIVOTY LIDÍ BEZ DOMOVA a zaměřuje se
na osamostatnění klientů azylových domů a na jejich začlenění do běžného života
bez podpory z veřejných zdrojů. 

Projekt využívá inovativního přístupu v učení klientů pro získání dílčí profesní
kvalifikace. Profesní kvalifikací může být kvalifikace strážný i kvalifikace údržba
veřejné zeleně nebo úklidové práce ve zdravotnických a nemocničních zaříze-
ních a mnoho dalších. V současné době je schváleno 606 profesních kvalifikací. 

Inovací je v projektu způsob přípravy klienta na kvalifikaci. Učí se spolu se stu-
dentem vyšší odborné školy podle speciálního postupu - materiálu, který využívá
specifik cílové skupiny a je zaměřen odborně na konkrétní profesní kvalifikaci.
Student jako mentor motivuje klienta, vede ho v učení a ověřuje získané poznatky.
Sám prochází odbornou supervizí a je veden zkušeným pedagogem. Zároveň si
student praxí v projektu plní mnoho povinností a je připraven po absolvování
školy pracovat efektivně s touto skupinou klientů jako sociální pracovník nebo
personalista. 

Další inovací je i zapojení organizací a firem do praktické přípravy klientů.
Jedná se o využití reciprocity, kdy organizace pomůže klientovi získat potřebné
odborné kompetence, klient zase pomůže s nekvalifikovanými pracemi. Zároveň
je to cesta pro firmy, které si potřebují prověřit potenciální zaměstnance. Z děje-
pisu víme, že na podobném principu probíhala příprava učedníků na řemeslo.

Vzdělávání a odborná příprava klientů jsou završeny ověřováním znalostí a do-
vedností u autorizované osoby pro konkrétní profesní kvalifikaci. 

Zkouškami to nekončí, protože klient ještě nemusí získat zaměstnání, které by
mu zajistilo obživu, bydlení i možnost adekvátní péče o děti. Z tohoto důvodu je
v projektu počítáno se systémem další práce s klientem. Je využito komunitního
přístupu a pomoci.

Projekt čerpá ze zkušeností předcházejících generací a je založen na tom, že
každý z účastníků projektu musí mít nějaký bonus ze spolupráce. Škola inovuje
odbornou praxi studentů, Oblastní charita Teplice dá nový rozměr sociální práci
s klienty a město Krupka získá zkušenosti s aktivitou, která by měla přispět k so-
ciální udržitelnosti.

Sociální inovace v Krupce vychází z předpokladu, že je špatné vnímat cílovou
skupinu jen jako objekt, kterému se pomáhá. Sama cílová skupina se musí velmi
snažit, aby uspěla. Klienti si svépomocí musí zajistit hlídání dětí, aby se mohli
pravidelně připravovat teoreticky i prakticky, šetří si na zkoušky a na dojíždění
na praxi. Hlavně to pro ně znamená měnit návyky svého běžného života a po-
stupně přejímat hodnoty, které jsou zaměřeny na budoucnost a osamostatnění.

Na podzim seznámíme občany Krupky s pokračováním projektu a představíme
zapojené firmy a organizace.

PhDr. Marie Bílová, členka LP v Krupce a manažerka projektu

Lokální partnerství dalo podnět k inovaci

Právě probíhá 1. fáze projektu:
Rodiče, zmapujme dětem Česko

Termín: 15. 5. - 30. 6. 2014
Pojďme se aktivně zapojit a zmapovat pro rodiny

s dětmi právě naše okolí. Máte nějaký zajímavý tip na
dětské hřiště, restauraci, ubytování, lékařskou ordinaci
nebo jakékoli jiné zařízení s dětským koutkem? Za-
dejte jej na portál eKoutky.cz staňte se součástí to-
hoto portálu. Již po zadání jediného záznamu získáte
certifikát, slevu na kosmetiku, ale hlavně internetovou
knížku „Jak naučit dítě bruslit“, vypracovanou dle in-
strukcí bývalého pražského hokejového trenéra. Ti

nejaktivnější rodiče mohou ještě navíc získat mnoho
dalších zajímavých odměn. Kromě toho, pomůžete
vytvořit jedinečnou databázi a ulehčit tak hledání
vhodného zázemí pro trávení času s dětmi. Děkujeme.

Zadávat záznamy o baby-friendly zařízeních mů-
žete také během léta. Záznamy zadané po 30. 6. se bu-
dou započítávat do 2. fáze projektu s novými odmě-
nami. Podrobné informace naleznete na
www.eKoutky.cz/Projekt.

Ing. Hana Lacyková
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Nikdy na nás nezapomenou
děti z mateřské školy

Dne 15. dubna přišly děti z MŠ Unčín, aby popřály
obyvatelům DPS v Dlouhé ulici k velikonočním svát-
kům. Zazpívaly nám písničky o jaru, velikonoční ko-
ledy a přednesly básničky, což je naučily paní učitelky
Červenková a Bergnerová. 

K svátku matek přišly tytéž děti a připravily nám
velké překvapení. Nejprve recitovaly a zpívaly a pak
rozvinuly plochý padák, se kterým prováděly různé
cviky. 

Potom to přišlo! Pozvaly k padáku obyvatelky DPS
a společně zacvičily a pochodovaly za doprovodu
hudby. Velice nás svou výzvou potěšily. Dne 12. 5.
s paní učitelkou Hubičkovou a Šrédlovou nám přišly
popřát k svátku matek děti z MŠ Písnička. Přednesly
nám básničky a písničky, které jsme ještě neslyšely.
Také nám předaly dárečky vyrobené pod vedením je-
jich učitelek. Děkujeme dětem a zejména jejich uči-
telkám, které své svěřence na tato vystoupení svědo-
mitě připravily. Klub důchodců Krupka

se sídlem v DPS, Dlouhá ul.

Žáci ze ZŠ a MŠ Krupka, Teplická
na divadelním představení

Dne 13. 5. 2014 shlédli žáci 8. a 9. třídy naší školy
v DK Olympie dokument Klára 3847 aneb příliš
mnoho hvězd, který byl zinscenován podle skutečných
událostí z období holocaustu během 2. světové války.
Jednalo se o příběh dívky Kláry Brodyové, která byla
v roce 1942 pro svůj židovský původ odvezena do
koncentračního tábora Osvětim a vězněna zde až do
konce války. 

Lidé, kteří v sobě našli ohromnou a nezlomnou
chuť přežít v nelidských podmínkách, snášet nesku-
tečné zlo, bolest, ponížení a ztrátu lidské důstojnosti,
si zaslouží neskutečný obdiv. Paní Klára o této své ži-
votní etapě dlouho nemluvila. Až v době, kdy jí bylo
85 let, kdy už vyprávěla o největších hrůzách s na-
prostým klidem a obrovským nadhledem, natočil svě-
toznámý režisér Steven  Spiel berg dle jejího vyprávění
jeden z dílů o holocaustu.

Nebyl to ale jen samotný děj příběhu, co nás
všechny velmi zaujal a doslova „přikoval“ do seda-
ček, ale i skvělé herecké výkony všech herců, kteří se
do svých rolí doslova vžili a umocnili tak ještě více
samotnou skutečnost. Na žáky to o to více zapůsobilo,
vždyť vše znají jen z vyprávění a učebnic, ale „pro-
žít“ si vše takto přímo, to je něco úplně jiného. Uvě-
domili si, že vše, co viděli, jiní skutečně prožili a že by
nechtěli, aby se takové hrůzné věci někdy opakovaly.
Velmi děkujeme všem, kteří se na představení podí-
leli a za skutečně emotivní zážitek.

Za pedagogický kolektiv ZŠ a MŠ Krupka,
Teplická 400 sepsala Mgr. L. Glogarová

Těžko na cvičišti, lehko na
bojišti konstatoval policista

Děti z Mateřské školky Na Hamrech si již podruhé
v pondělí 14. dubna vyzkoušely situace na dopravním
hřišti v Unčíně. „Trénujeme dopravní situace a značky,
aby děti věděly, jak se chovat v silničním provozu,“
prozradila zástupkyně ředitele MŠ Na Hamrech Marta
Husáková. Tentokrát byl přítomen i opravdový do-
pravní policista v uniformě pan nadporučík ve vý-
službě Dušan Olah, který děti prováděl a upozorňoval
na nejčastější dopravní přestupky a nebezpečné  si -
tuace. Děti si zkusily i provoz na silnici včetně jízdy
na kole, koloběžce i odrážedle samozřejmě s přilbou
na hlavě. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ kon-
statoval dopravní policista nadporučík ve výslužbě
Dušan Olah. Děti kromě praktických rad také tréno-
valy situace na soutěž Dopraváček, která proběhla na
dopravním hřišti v Krupce mezi mateřskými školkami
20. května. Mgr. Monika Doulíková, učitelka

Dne 30. dubna se od rána začaly v naší mateřské
školce Zvoneček slétat čarodějnice. Rodiče dokončili
poslední úpravy a spěchali do práce. Děti se jim pro-
měnily přímo pod rukama. Z krásných holčiček
a kluků jsme měli plnou školku čarodějnic a čarodějů.
Na dětských tvářičkách zářily spokojené úsměvy,
které se na požádání proměnily v příšerné grimasy.

Nejprve měly děti program ve svých třídách, kde
tancovaly s košťaty, zkoušely různá zaklínadla apod.

Pak následoval hlavní okamžik dne - pálení čaro-
dějnic. Děti si pro jistotu přinesly vlastnoručně vyro-
bené čarodějnice a tyto symboly zla hodily do ohně.
Nemusíte se bát. Dospělé čarodějnice doprovodily
každého do bezpečné vzdálenosti od ohně.

To ale nebylo všechno, čarodějnice musely také pl-
nit těžké úkoly. Lovily myši v pytli, přeskakovaly kou-
zelné kameny, namotávaly pavouky, prolézaly straši-
delným tunelem a přenášely kouzelný lektvar se
zavázanýma očima. Nebylo to jednoduché, zejména
pro naše nejmladší. Velmi nám pomohli předškoláci.

Dobří lidé ještě žijí
I když nás stále někdo přesvědčuje, že ne. Věřte, že

ano. Ráda se s Vámi podělím o svou zkušenost. Ztratila
jsem peněženku, byla jsem neopatrná. Neměla jsem tam
doklady a to mě uklidňovalo. S penězi jsem se už roz-
loučila. Jaké bylo moje překvapení, když mi ji do práce
paní Šourková přinesla a nic nechybělo. Prý našli v pe-

něžence mou fotografii. To jsem ale měla kliku, že jsem
narazila na poctivé pracovnice v Penny. Nevím, kdo
přesně mou peněženku našel. Chtěla bych mu touto ces-
tou poděkovat. Říká se, jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá. Přeju všem poctivým lidem, aby se jim jejich
dobré skutky mnohonásobně vracely. Malá rada na zá-
věr, zkuste si zapomenout v peněžence třeba svou adresu.
Jeden nikdy neví…

Hana Zápotocká

Letošní vítězné družstvo předškoláků v dopravě.

V úterý 20. 5. 2014 se na dětském dopravním hřišti
ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 uskutečnil již pátý
ročník soutěže pro děti z mateřských škol a příprav-
ných tříd základních škol „Předškoláci v dopravě“.

Vládci nebes na
ZŠ Krupka Teplická

Do rukou se mi v průběhu měsíce dubna dostal ča-
sopis ABC. Zde jsem se dočetla, že v květnu bude po-
řádaný celorepublikový turnaj pod názvem „Vládci ne-
bes“. Ani minutu jsem neváhala a hned naši školu
přihlásila. Zanedlouho jsem obdržela od „Ábíčka“ ba-
líček časopisů - 12 druhů modelů vlaštovek a plakáty
s rozpisem turnajů. Každý zúčastněný soutěžící si vy-
bral pár modelů vlaštovek, které si doma podle přilo-
ženého návodu složil a turnaj mohl začít. Do prvního
kola se přihlásilo 46 soutěžících. Do druhého kola po-
stoupilo 10 soutěžících, ze kterých vzešli 3 nejlepší
„vlaštovkáři“, a to 3. místo - Daniel Anýž - 3.A -
14,30 m, 2. místo - David Beňo - 9.A - 14,90m a 1.
místo - Petr Müller - 6.A - 16,40 m. Tyto výsledky jsem
odeslala do Prahy a v tuto chvíli čekám na celkové vý-
sledky. Jsem ráda, že se naše škola zúčastnila tohoto
turnaje. A jak se říká: „Není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se“. Tak nám držte palce. www.zskrupka.cz.

ZŠ Krupka Teplická - vychovatelka
Miroslava Černá

Ve Zvonečku se slétly čarodějnice 

Chodili ve dvojici malý a velký. Bylo pěkné je spolu
pozorovat. Pálení čarodějnic se letos vydařilo.

Možná Vás bude zajímat, že pomyslnou třešničkou
na dortu byl, co jiného, než dort. Nebyl to dort leda-
jaký, byl zaplacen potem a mozoly rodičů, kteří nám
pomohli upravit zahradu na jarní brigádě. Patří jim za
to velký dík. 

Hana Zápotocká, učitelka v MŠ Zvoneček 

Předškoláci v dopravě - 5. ročník
Pořadatelem této akce byla ZŠ a SŠ Krupka, Karla

Čapka 270. 
Soutěžního klání se zúčastnilo deset pětičlenných

družstev složených z dětí posledních ročníků mateř-
ských škol a přípravných ročníků základních škol
v Krupce. Cílem soutěže bylo zjištění znalostí před-
školáků v oblasti dopravní výchovy a využití získa-
ných dovedností v praxi. 

Po velmi vyrovnaném souboji si nakonec zlatou
medaili odnesli žáci z přípravné třídy (0.PA) ZŠ a SŠ
Krupka, Karla Čapka 270, stříbro putovalo do pří-
pravné třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka, Masary-
kova 461 a bronzové umístění získaly děti MŠ v Un-
číně, která je součástí MZŠ a MŠ Krupka,
Masarykova 461. Všichni malí účastníci si odnesli ze
soutěžního dne pěkné zážitky, medaile, krásné ceny
a první „řidičské oprávnění“. Právě keramické me-
daile vyobrazující různé dopravní značky, jež pro sou-
těž vytvořila paní učitelka Ludmila Koželuhová, a pu-
tovní pohár, který pro celý následující školní rok
zůstává v pořádající organizaci, byly novinkami to-
hoto ročníku.

Bc. Mgr. Martin Kaftan, ředitel školy
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Je to několik dnů, co ZŠ a MŠ Krupka, Teplická
400 podepsala Smlouvu o sociálním partnerství s Uni-
verzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Pedagogickou fakultou. 

Co to pro naší základní, ale i mateřskou školu
znamená? 

Jedná se o projekt oboustranné úzké spolupráce
obou institucí k vytvoření vzájemného přínosného
vztahu. Kdy obě strany budou iniciativně hledat pro-
spěšné aktivity a možnosti implementace moderních
trendů. Vytvoří se platforma mezi oběma subjekty,
která bude pomáhat studentům UJEP s aplikací teore-
tických znalostí v praxi a zároveň vzájemná konzul-
tační činnost. Studenti si formou workshopů či prak-
tickým výchovně-vzdělávacím procesem vyzkouší
získané zkušenosti a současné trendy v oblasti peda-
gogiky. Pedagogové naší základní školy i mateřské
školy se mohou podílet na realizaci bakalářských a di-
plomových prací studentů, mohou se účastnit kurzů,
seminářů a akcí pořádaných Univerzitou nebo získat
moderní metodické materiály. Žáci v naší základní
škole a děti v naší mateřské škole se tak podívají na

vzdělávání novýma očima a dozví se jistě pro ně řadu
nových a inspirativních zkušeností, vědomostí a vý-
ukových stylů a prvků. Vyučovací proces se tak obo-
hatí, zefektivní a obě strany získají evaluační nástroje
pro své další činnosti.

Pokud bude vše probíhat dle nastavených a vzá-
jemně dohodnutých pravidel, získá v dohledné době
ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400, pro svojí mateřskou
i základní školu, prestižní titul Fakultní škola PF
UJEP. Věřím, že tato kooperace na bilaterální úrovni
přinese pozitivní výstupy, které obohatí oba spolupra-
cující pedagogické subjekty. Všichni se na tuto spolu-
práci i na její výsledky těšíme a přejeme projektu
dobrý start a kognitivní přínosy. Jedná se o důležitý
milník historie naší školy a získání další prestiže naší
školy.

Velmi děkuji panu doc. PaedDr. Pavlu Doulíkovi,
Ph.D. za pozitivní přístup a vytvoření tvůrčího kli-
matu, který byl zárodkem této participace.
www.zskrupka.cz

Mgr. Tomáš Liška,
ředitel ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400

S vedením dětí k ochraně zdraví, osobního bezpečí
a prevenci úrazů je nutné začít již v předškolním věku.
V mateřské škole Základní školy a Mateřské školy

Děti mateřské školy Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka se seznamovaly
s prací složek integrovaného záchranného systému

Krupka děti získávají v průběhu celého roku nejen  teo -
retické znalosti, ale především praktické dovednosti. 

V dubnu - měsíci bezpečnosti a v květnu věnujeme
výuce bezpečnosti a ochraně zdraví zvýšenou pozor-
nost. V rámci projektu „Dbej o své zdraví a bezpeč-
nost v přírodě i na ulici“ vedeme děti k tomu, aby se
chovaly obezřetně při setkání s neznámými lidmi či
v neznámých situacích, aby dokázaly odmítnout ne-
vhodné chování i komunikaci, která je jim nepříjemná,
aby správně reagovaly v různých nebezpečných situ-
acích. Také dopravní výchově je věnována patřičná
pozornost. Děti navštěvují dopravní hřiště v Krupce,
kde si prakticky procvičují získané vědomosti. Již ně-
kolik let se děti seznamují s prací a významem tří slo-
žek integrovaného záchranného systému. 

2. 4. 2014 naše děti společně s žáky přípravné třídy
navštívily Sbor dobrovolných hasičů a Městskou po-
licii Krupka. Prohlédly si požární techniku, vybavení
auta a služebnu strážníků. Vyslechly zajímavé vyprá-
vění o práci obou složek. Děti byly upozorněny na

správné chování v různých nebezpečných situacích,
například, jak se zachovat doma při vzniku požáru
nebo při setkání s toulavými zvířaty v přírodě.

8. 4. 2014 mateřskou školu navštívil ředitel MěPo
Krupka pan Jiří Petrák. Povídal si s dětmi na téma,
„Jak se chovat při setkání s cizí osobou“. Upozornil je
na dodržování bezpečnosti silničního provozu, při-
pomněl nejdůležitější dopravní značky a chování
v různých dopravních situacích. Děti se seznámily
s povinnou výbavou kola a ochranou vlastního zdraví
při jízdě na kole, bruslích a koloběžce. Na závěr si
prohlédly policejní výzbroj. 

12. 5. 2014 v mateřské škole proběhlo odpoledne
se zdravotnickými záchranáři. Studenti VOŠZ Ústí
nad Labem měli připraven projekt „Umíme si pomoci
s první pomocí?“. Pod vedením Mgr. Evy Rohanové
na stanovištích seznamovali děti a rodiče s obvazovou
technikou, resuscitací, lidským tělem a funkcemi jeho
vnitřních orgánů, a s prevencí úrazů doma i v přírodě.
Akce se všem moc líbila, hlavně dětem, které si mohly
všechny pomůcky s rodiči vyzkoušet. Rodiče zaujal
automatický externí defibrilátor, který slouží k obno-
vení srdečního rytmu. Překonali zábrany a vyzkoušeli
si resuscitaci.

Všechny akce byly pro nás velkým přínosem. Děti
se dozvěděly, jak je důležitá součinnost všech složek
integrovaného systému při mimořádných událostech.
Učily se rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí,
mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví
a bezpečí. Učily se, jak je důležité vědět, jak se vy-
hnout nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit
o pomoc, koho přivolat a jak se přiměřeně bezpečně
chovat ve známém i neznámem prostředí.

Miloslava Červenková a Kamila Bergnerová,
učitelky MŠ

POZVÁNKA
AEROBIK KLUB CVRČEK ZVE všechny zájem-

kyně o cvičení v pátek 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na
nábor. Uvidíte malou ukázku naší práce, budete mít
možnost si vyzkoušet sestavičku a dozvíte se infor-
mace o plánech na příští školní rok. Aerobik klub midi
děvčata od 8 do 11 let. Aerobik klub junior děvčata od
12 do 16 let. 

Těší se na Vás stávající děvčata i vedoucí klubu
Vanda.

Dotkni se 20. století
Minulý týden tercie a kvarta Biskupského gymná-

zia, ZŠ a MŠ úspěšně završily projekt: Dotkni se
20. století iniciovaný Národním muzeem v Praze. Mu-
zea celé České republiky se zaměřila na podporu vzdě-
lávání o událostech 2. poloviny 20. století, na které
často v hodinách dějepisu nezbývá čas.

Naši studenti připravili dvě výstavy - jedna se za-
měřila na historii Krupky spjatou s pobytem Sovětské
armády v areálu školy, v druhé výstavě žáci pracovali
s předměty běžného života 80. let minulého století.
Svoji práci a výsledky svých výzkumů minulý týden
prezentovali v Muzeu východních Čech v Hradci Krá-
lové. Svojí prezentací porotu nepřesvědčili o jedineč-
nosti svých výzkumů, ale v tomto případě rozhodně
platilo heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Díky projektu studenti zjistili, co si mysleli, co dělali
a v co doufali jejich rodiče a prarodiče v listopadu
1989. 

Škola na Teplické se stane Fakultní školou PF UJEP

Díky besedě s panem Františkem Stárkem z Ústavu
pro studium totalitních režimů, vydavatelem  sa mi -
zdatového časopisu Vokno a organizátor koncertů
PPU si studenti uvědomili i to, že doba normalizace
měla své temné stránky a mnoho lidí nemohlo proje-
vit své názory, věnovat se svým zájmům, cestovat.

Celý projekt našim žákům otevřel obzory, vzbudil
v nich zájem o nedávnou historii a umožnil jim pra-
covat smysluplně.

Mgr. Bc. Jana Pucharová, ředitelka školy







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.
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Pozvánka na koncert
Srdečně vás zveme na koncert pěveckých sborů Berušky a Iuvenes

a divadelního souboru Bodlinka, který se uskuteční dne 12. 6. 2014 od
16.00 hodin v hudebním sále (3. patro školy) BG, ZŠ a MŠ Bohosudov.
Uslyšíte pohádkové písně, písně skupiny Beatles a divadelní provedení
pohádek. Květa a Helena

PERMONÍČEK POMÁHÁ A CHRÁNÍ DĚTI!
Mateřské centrum Permoníček Krupka pomalu ukončuje již druhý roč-

ník projektu Pomáhá a chrání děti. Ve své druhé fázi byl určen žákům 5. tříd
z krupských základních škol. Ve spolupráci s Městskou policií Krupka byl
program zaměřen na prevenci kyberšikany a rizikových situací na sociálních
sítích. Celkově se projektu zúčastnilo 253 dětí z mateřských a základních škol
v Krupce.

Lektoři používají prvky z waldorfské peda-
gogiky a pedagogiky osvobozeni. Děti pracují
ve skupinkách a samy hledají vhodná řešení,
hrají různé scénky a pomocí vybraných technik
poznávají jeden druhého. Mateřské centrum si
mj. klade za cíl zábavnou formou dětem ukázat
rozdíly v komunikaci „Face to Face“ a např. mo-
bilem. 

Projekt je realizován za finanční podpory spo-
lečnosti Knauf Insulation a Města Krupka. 

H.P. MCPK
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BB ll aa hh oo pp řř áá nn íí

Dne 1. června 2014 oslavil pan
Pavel Vágner své 71. narozeniny.
Do dalších let mu přejeme hodně
zdraví, štěstí a dlouhá léta s námi.
Manželka Helena a všichni známí.

Dne 26. 5. 2014 oslavila 85. narozeniny paní Eva
Venclovská. K životnímu jubileu Ti přeji náruč plnou
květů a blahopřání na tisíce, vždyť co je štěstí v lid-
ském věku, to je zdraví a nic více. Ať radost a štěstí Tě
provází, zdravíčko ať neschází, penízků může být py-
tel, ať nechybí Ti nikdy přítel, rodina ať Tě miluje a na
oplátku Ty zas je. Ať se všechna starost zruší, ať za-
vládne pokoj ve Tvé duši, co bolelo, ať se zahojí, co
těšilo, ať se zdvojí. Šťastný úsměv na tváři ať se denně
rozzáří. Za celou rodinu Venclovských

přeje vnuk Roman Venclovský

Dne 14. 5. 2014 oslavili
65. výročí svatby manželé

Eva a Václav Venclovských
Konečně sedám a přes

Radnici blahopřání k Va-
šemu svatebnímu výročí
předám.

Buďte jeden druhému
oporou, aby vaše prstýnky,
co jste si před lety dali, ne-
byly jen ozdobou.

Aby dobrá nálada u Vás
stále byla, vzájemná úcta nikdy nechyběla.

Aby se Vám nadále dobře žilo, ani zdravíčko Vám
nechybělo.

Ať další roky jsou Vám příjemné, to je jistě přání
Vaše a mé. Za celou rodinu Venclovských

přeje syn Václav Venclovský ml

Pozvánka
Sraz třídy - Hamry, Točna - po 50 letech (rok ukon-

čení 1964). Sraz se koná 20. 6. 2014 od 17.00 hodin
v Krupce, v ulici Koněvova čp. 114, v hotelu „Cava-
lier“. Podrobnější informace na webových stránkách
„Spolužáci“.

Za realizační tým: Herbert Fischer
a Jana Bednárová, roz. Šimčíková

V pondělí 28. dubna proběhla pro žáky naší školy
chemická show, na které se podíleli septimáni Milan
Svoboda, Olena Maletych, Jakub Sloup, finančně Na-
dace Think Big a hlavně Mgr. Jiří Králík z Přírodově-
decké fakulty UJEP, který přivezl kapalný dusík
a s ním i řadu zajímavých pokusů.

Kapalný dusík má teplotu -196 °C, přesto je možné
pod odborným dohledem si ho osahat a také zjistit pří-
činu zajímavých pokusů ochlazování v dusíku - na-

Umíte poskytnout
první pomoc? 

Družstvo děvčat 5. třídy z BG, ZŠ a MŠ Bohosudov
to umí. Předvedlo své znalosti a dovednosti v pondělí
12. 5. 2014 na okresním kole soutěže „Hlídka mla-
dých zdravotníků I“ v Teplicích. Soutěž probíhala
v areálu ZŠ Bílá cesta Teplice. Okresního kola se
zúčastnilo 12 hlídek ze základních škol. Děti soutě-
žily v dovednostech a znalostech, jak ošetřit různé
typy úrazů, transport zraněného, přivolání zdravot-
nické pomoci a komunikace s dispečinkem. Nesou-
těžní disciplínou byla historie ČČK. Po prezentaci
všech družstev proběhl slavnostní nástup, slib roz-
hodčích i závodníků a pak již na trať vyrazily první
hlídky soutěžících. Ostatní měli k dispozici školní
dvůr, kde mohli využít pingpongové stoly, trampolínu,
namalované skákací panáky, šachovnici a lavičky. Po-
časí se celkem vydařilo, velké teplo nebylo, ale nepr-
šelo. Všichni zúčastnění obdrželi malou odměnu a ví-
tězové navíc diplom a pohár. A ptáte se, jak dopadla
naše děvčata? Po pilné přípravě se jim podařilo obsa-
dit krásné 3. místo. Mgr. Eva Rubášová

Děti závodily s koly,
koloběžkami a odstrkávadly

Školní družina a Dětské centrum působící při BG,
ZŠ a MŠ Bohosudov uspořádaly v sobotu 17. 5. 2014
na hřišti pod školou 2. ročník závodů pro děti.

I přes nepřízeň počasí se sešlo téměř padesát zá-
vodníků ve věku od 1,5 roku - 10 let, kteří se utkali
v sedmi kategoriích.

Veliký dík za věnování cen pro vítěze patří
Mgr. Janu Tančinovi - KOLOSHOP. CZ, za drobné
upomínkové předměty pro všechny zúčastněné děku-
jeme Severočeským dolům a.s. a v neposlední řadě pa-
tří poděkování i manželům Pavkovým - Tomáš Pavka
LANDART za sladkou zdravou odměnu pro všechny
závodníky. Těšíme se na další ročník!

Veronika, Lenka, Maruška a Iva

Čáry máry chemie aneb nebojte se kapalného dusíku
příklad proč magnet levituje, pingpongové míčky ro-
tují, karafiát se roztříští, jahodu musíme roztloukat pa-
ličkou… Zde je výčet zajímavých pokusů. Každá sé-
rie byla zakončena sladkou tečkou - výrobou lahodné
smetanové zmrzliny. Pokusy se všem moc líbily a již
jsme si domluvili další spolupráci s tímto zajímavým
chemikem.

1. jak led způsobuje var dusíku
2. zmražování (karafiát, jahody, víno, ... ruka☺)
3. ledová koule
4. levitace magnetu (supravodič)
5. nafukování balónku na kuželové baňce
6. kinofilm - odskočení víčka
7. prasknutí balónku v ruce
8. samostatná rotace ping-pongových míčků
9. polití balónku v míse

10. tancující kapky (kapky dusíku na pečícím pod-
nosu)

11. pohyb křídy bez tření
12. piškoty - kouř z nosu
13. diskopára (kouř z odměrného válce)
14. hrnečku vař (výbušná kombinace dusíku, jaru

a horké vody)
15. výroba zmrzliny

Mgr. Věra Pavlátová

V týdnu od 1. do 4. dubna proběhlo v RMK
Krupka klubové soustředění mládeže, kterého se
pod vedením Mgr. Věry Pavkové, Bedřicha Pavky
a Pavla Broného zúčastnili: Richard a Jan Chárovi, To-
máš Podaný, Tomáš Kříž, Lukáš Pidrmann, Patrik
Hendrych, Ladislav Kůra, Marek Pospíšil, Jakub Red-
lich, Martin Strnad, Ota Železný, Jiří Chalaš, Denisa
Špalková a Viktorka Tržilová, která dětem moc po-
máhala.

V sobotu 5. dubna 2014 uspořádal RMK Krupka
pro žáky z RMK Krupka a RC Model Krupka okresní
kolo žáků do 15 let ve dvou kategoriích - S3A ra-
keta padák, S6A raketa streamer. Z našeho klubu
soutěžili tito závodníci: Richard a Jan Chárovi, Tomáš
Podaný, který byl v S6A třetí a celkově druhý, Tomáš
Kříž, Lukáš Pidrmann, Patrik Hendrych, Ladislav
Kůra, který získal 3. místo v S3A i v celkovém pořadí,
Marek Pospíšil, Jakub Redlich, Martin Strnad, který
byl v S6A i v S3A druhý a v celkovém pořadí zvítězil,

Krupští modeláři se zúčastnili
mistrovství ČR v Letovicích
Do Letovic odjeli 12. dubna z RMK Krupka 2 se-

nioři - Bedřich Pavka a Pavel Broný, čtyři junioři -
Kateřina Vaníková, Viktorie Tržilová, Kateřina Daň-
ková a Tomáš Podaný s rodiči. Jako rozhodčí jela Věra
Pavková.

Na MČR v S1A mezi seniory získal 3. místo Bed -
řich Pavka a v juniorské kategorii patřilo vše naší mlá-
deži: 1. Katka Vaníková, 2. Tomáš Podaný, 3. Viktorka
Tržilová, 4. Katka Daňková.

Dále se soutěžilo v nově testované soutěži S8Gp,
kde získal 2. místo Bedřich Pavka.

V Dlouhém streameru mezi seniory nad 50 let byl
druhý Pavel Broný a v kategorii do 50 let byla druhá
juniorka Katka Vaníková. První soutěž MČR v nové
sezóně se našim členům vydařila.

Věra Pavková

Raketomodelářský klub Krupka pořádal akce pro děti
Ota Železný, Jiří Chalaš, Denisa Špalková a Viktorka
Tržilová, která vyhrála S3A. Dětem pomáhali Pavel
Broný, Věra Pavková, Kateřina Vaníková, Bedřich
Pavka a rodiče.

Po skončení soutěže se v klubu oslavily narozeniny
Marka Pospíšila a Jana Cháry. Pohoštění zajistily ma-
minky oslavenců.

Poděkování patří všem závodníkům za skvělé vý-
kony, pořadatelům, časoměřičům i z DDM Teplice,
rozhodčím i rodičům za pomoc, Městu Krupka a firmě
Knauf Insulation za diplomy a ceny pro děti.

Po oslavě narozenin se jelo znovu na Srbický pa-
horek, kde se opět létalo pro radost. Pan Martin Srb
přinesl několik raket, které děti odpálily a na závěr vy-
letěla i velká skoro dvoumetrová raketa.

Věra Pavková
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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

Beauty&Visage
Kosmetické studio
Nabízíme kompletní kosmetické ošetření
pleti, depilace, líčení, barvení řas a obočí,

prodlužování řas, kosmetické masáže,
ošetření galvanickou žehličkou atd.

Více informací na
www.bv-studio.cz

nebo na tel.: 723 683 413.

Kosmetické studio naleznete
v plavecké hale v Krupce.

Otevírací doba dle telefonních objednávek.

Zveme Vás na

VEPŘOVÉ HODY
Dne 13. 6.2014 od 8.30 do 17.00 hodin

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

INZERCE

PŘINÁŠÍME DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘI-
HLÁŠENÝCH RUŠÍME LETNÍ TÁ-
BOR VE SLOUPU V ČECHÁCH.

RODIČŮM NABÍZÍME PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR V TERMÍNECH 30. 6. - 4. 7. A 7. - 11. 7.
2014 V DDM CVRČEK, KRUPKA - MARŠOV.
CENA 120,- KČ NA DEN VČETNĚ OBĚDA.
PROGRAM A PODROBNOSTI OBDRŽÍTE
V DDM CVRČEK, KRUPKA - MARŠOV NEBO
NA TELEFONNÍM ČÍSLE 724 681 770. 

Ottenschlägerová, Kasalová.
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Stolní tenisté z TJ
Krupka slaví úspěchy

Po desítkách let, kdy se v tradiční baště stolního te-
nisu na severu Čech, v tělocvičně U Zeleného stolu
v Husitské ulici hrály ligové soutěže, je to opět tady! 

V letošní sezóně dokázalo družstvo dospělých A ve
složení Michal Brožek, Jaromír Pivoňka, Marek Va-
niš, Martin Hromádka a Miroslav Brožek vybojovat
historický postup z divize do republikové soutěže 3.
ligy. Po umístění v divizi na druhém místě, dokázalo
přesvědčivě vyhrát play-off proti družstvům SKST
Děčín a SKST Teplice s bilancí čtyř vítězství a pouze
jediné porážky. 

Oddíl žáků a mládeže zaznamenává sportovní růst
nejmenších dětí od osmi let na regionální úrovni
a úspěchy našeho největšího talentu Honzy Blažka,
který reprezentuje náš oddíl a Město Krupka na repu-
blikové úrovni. Zejména za obětavou práci s mládeží
děkuji trenérovi Milanovi Klailovi, ale i rodičům dětí,
které u nás sportují.

Úspěchy oddílu stolního tenisu jsou ukázkou, jak
i oddíl s relativně malou členskou základnou 20 do-
spělých a 15 hráčů do osmnácti let dokáže trpělivou
činností dosáhnout na velmi dobré výsledky, jak v ka-
tegorii mládeže, tak dospělých.

Za veškerými těmito úspěchy stojí samozřejmě
podpora Města Krupka a sponzora, kterým je firma
Knauf Insulation. Závěrem velká gratulace a poděko-
vání všem, kteří se na této práci podílejí a přání úspěš-
ných následujících sezón ve stolním tenisu za Město
Krupka. Jiří Bayer, předseda oddílu

Chlumečtí boxeři měli úspěch
Dne 3. května se uskutečnilo oblastní kolo mládeže

severočeského regionu v boxu. Turnaje se zúčastnilo
17 dvojic. Z oblastního kola to byli boxeři z Jablonce
nad Nisou, Liberce, České Kamenice, Děčína, Ústí
nad Labem, Duchcova, Mostu, Chomutova a České
Lípy. 

Chlumečtí a Krupští boxeři měli 15 boxerů, z toho
6 borců bylo bez soupeře ve své váze. 

Do ringu nastoupilo devět borců z Chlumce
a Krupky. Osmkrát úspěšně zvítězili a jednou prohráli.
Bojovné srdce ukázal Jaroslav Holub z Krupky, který
nastoupil proti zkušenějšímu P. Sloupovi z oddílu
„Škola boxu Lukáše Konečného“. Jaroslav Holub vy-
hrál na body těsným výsledkem 3:2.

Trenéři Roman Rusňák, Karel Suja, František Uhe-
rek děkují svým svěřencům. 

V sobotu 17. 5. se uskutečnil Cyklistický závod do
vrchu KRUPKA - KOMÁŘÍ VÍŽKA „O POHÁR
STAROSTY MĚSTA KRUPKA“ a Memoriál JO-
SEFA MAREŠE 2014 pořádaný TOP TEN TEAM
Teplice o.s. jehož součástí byl i 8. ročník Běhu na Ko-
márku, na kterém se organizačně spolupodílel BK BĚ-
KODO při TJ Lokomotiva Teplice a TJ Krupka. Na
startu dětských závodů se objevilo 40 dětí. Na Ko-
márku vzdálenou 5,5 km s převýšením 507 m pak za-
mířilo 83 cyklistů, které následovalo 40 běžců. Z vý-
sledků jednotlivých kategorii. 

První kolo seriálu MČR bylo
tentokrát v Českém Těšíně

V pátek 25. 4. 2014 odjeli členové RMK Krupka
na 1. seriálovou soutěž MČR, kterou pořádal RCSO
Český Těšín a létalo se na letišti v Milíkově. V sobotu
26. dubna se začalo za velmi špatného počasí kat. S6A
raketa streamer. V seniorech zvítězil Bedřich Pavka,
který létal jen jednu kategorii, 2. místo získal Zdeněk
Kolář, v juniorech Kateřina Vaníková a druhý byl no-
váček na juniorských soutěžích Lukáš Pidrmann. Po-
stupně se počasí zlepšovalo a RMK Krupka uspěl
v další kategorii S4A raketoplán, v seniorech byl opět
druhý Zdeněk Kolář, v juniorech zvítězila opět Kate-
řina Vaníková, 3. místo získal Lukáš Pidrmann. 

V poslední kategorii dne v S9A raketa vírník získal
v seniorech 2. místo Zdeněk Kolář a 3. místo Pavel
Broný, v juniorech se o stupně vítězů podělili naši ju-
nioři 1. Richard Chára, 2. Viktorie Tržilová, 3. Tomáš
Podaný.

V neděli 27.4. se létala kategorie S3A raketa padák.
V seniorech zvítězil Pavel Broný, druhý byl Zdeněk
Kolář, v juniorech zvítězila Kateřina Daňková před
Kateřinou Vaníkovou.

V kategorii S8Dp Kateřina Vaníková zůstala těsně
pod stupni vítězů na 4. místě.

Závodníci z RMK Krupka předvedli na MČR vý-
borné výkony a dobře své město Krupku i Ústecký
kraj reprezentovali. Věra Pavková

Tenisové kurty jsou
opět k dispozici

Od pondělí 5. 5. 2014 jsou k dispozici všechny tři
antukové kurty a jeden kurt pro nácvik u zdi. Proná-
jem jednoho kurtu přijde na 100,- Kč/hod. (pondělí -
pátek od 8.00 do 15.00 hodin) a 150,- Kč/hod. (pon-
dělí - pátek od 15.00 do 21.00 hodin, sobota - neděle
od 8.00 do 21.00 hodin). Roční permanentky v ceně
1200,- Kč je možné zakoupit ve Sportovní hale od
9. 5. 2013. Permanentka je nepřenosná a nabízí oproti
standardním zákazníkům možnost rezervace kurtu
a využití šatny. Více informací získáte na webových
stránkách www.sportkrupka.cz (sekce „Ostatní“) nebo
na telefonních číslech 606 702 217, 733 180 646.

Tomáš Syryčanský, sportovní manažer

Součástí cyklistických závodů byl i běh
Kolo - kategorie muži do 29 let: 1. Petzolt Robert

(LBSpitze.de) 19:41, 2. Kamusella Gebbubel
(LBSpitze.de) 20:21, 3. Valeš Adam (SKC Tufo Pro-
stějov) 20:50. 

Muži do 39 let:1. Čapek Petr (Sweep cycling)
22:00, 2. Hoffmeister Thomas (Dresden Elbspitze)
22:03, 3. Krátký Luboš (Sweep cycling) 22:20.

Muži do 49 let: 1. Krátký Pavel (Sweep cycling)
21:32, 2. Synek Jaromít (SKP Most) 21:53, 3. Kresila
Miroslav (Sweep cycling) 22:26.

Muži do 59 let: 1. Hennlich Petr (Sweep cycling)
23:27, 2. Polan Miroslav (SKP Most) 24:06, 3. Hur-
dálek Karel (KL sport Most) 24:16.

Muži 60 a více let: 1. Kasal Jiří (KC Kooperativa)
24:47, 2. Opolecký Hynek (Opol Team) 25:14, 3. Je-
žek Antonín (cyklo Team DNT Chomutov).

Ženy: 1. Krejcárková Adéla (Tj Stadion Louny)
28:46, 2. Vápeníková Jana (Ústí nad Labem) 29:58,
3. Tichá Veronika (Sweep cycling) 37:50.

Běžci - kategorie muži do 39 let: 1. Hamr Jiří (TJ
Lokomotiva Teplice) 29:13, 2. Matěcha Miroslav (TJ
Hvězda Trnovany) 29:21, 3. Hamr Jiří (Dukla Libe-
rec) 31:31.

Muži do 49 let: 1. Procházka Josef (Děčín) 29:31,
2. Vlček Jiří (SPONA Teplice) 30:47, 3. Bartoš Jan
(Lamači skal Teplice) 31:42.

Muži do 59 let: 1. Veselý Miroslav (Glassman TT
Teplice) 29:46, Růžička Vladimír (Ústí nad Labem)
32:22, 3. Gombita Josef (Most) 33:10.

Muži 60 a více let: 1. Zelenák Dušan (Glassman
TT Teplice) 39:59.

Ženy do 34 let: 1. Vajrychová Renata (Krupka)
33:45, 2. Rusínová Zuzana (USK VŠEM UL) 35:47,
3. Čutíková Veronika ( TJ Krupka) 48:00. 

Ženy 35 a více let: 1. Vágnerová Veronika
(SPONA Teplice) 38:00, 2. Karešová Světla ( BK BĚ-
KODO Teplice) 39:46, 3. Kantová Olga (SPONA Tep-
lice) 40:15. 

Pořadatelé děkují Městu Krupka za poskytnutí fi-
nančního příspěvku na tento závod.

Petr Vorlíček předseda BK BĚKODO Teplice

Juniorští reprezentanti
jeli na soustředění

V týdnu od 5. do 9. května se v RMK Krupka ko-
nalo pod vedením Věry a Bedřicha Pavkových repre-
zentační soustředění juniorů. Všichni se připravovali
na světový pohár v kat. S4A, S6A, S9A, S8 a S7. Na
maketách S7 již mládež pod vedením vedoucích pra-
covala od listopadu. Během soustředění maketu ASP
dokončili všichni. Věra Pavková

zdroj: benyfoto.rajce.net

zdroj: benyfoto.rajce.net
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Sportovní škola Krupka informuje

www.sportovniskola.webnode.cz
SEVEROČESKÝ PŘEBOR SE KONAL
V JABLONCI NAD NISOU

Naši plavci na přeborech Ústeckého a Libereckého
kraje dorostu a staršího žactva, který se konal ve dnech
24. - 25. 5. 2014 získali celkem 10 medailí, z toho 7
bylo za 1. místo!!! 

Čtyřnásobnou přebornicí kraje se stala Petra
VAVŘICHOVÁ (00), trojnásobnou přebornicí se
stala Lucie NĚMCOVÁ (99), která přidala jedno
druhé místo, výborně také plavala Bára BREIOVÁ
(01), která získala dvě třetí místa.

Našich 11 plavců v konkurenci 220 plavců z 19 od-
dílů zaplavalo ve 49 startech celkem 33 osobních re-
kordů!!! 

Z nejlepších výsledků: NĚMCOVÁ Lucie (99),
50 m kraul 2. místo (0:30,3), 100 m znak 1. místo
(1:16,0), 100 m motýl 1. místo (1:22,5), 100 m kraul
1. místo (1:06,9), NOSEK Václav (99), 50 m kraul
18. místo 0:31,3, 100 m motýl 8. místo (1:28,2), VA-
VŘICHOVÁ Petra (00), 50 m kraul, 1. místo
(0:28,0), 100 m znak 1. místo (1:11,5), 200 m znak
1. místo (2:38,2), 100 m kraul 1. místo (1:02,2),

SLÁNSKÁ Pavla (00), 800 m kraul 4. místo
(12:06,9), 400 m kraul 6. místo (5:48,9), 200 m znak
8. místo (2:59,4), 400 m OPZ 7. místo (6:34,7),
BREIOVÁ Bára (01), 50 m kraul 3. místo (0:30,7),
100 m znak 3. místo (1:16,7), 200 m znak 4. místo
(2:46,5), SLÁMOVÁ Klára (02) 800 m kraul
13. místo (12:27,4), 400 m kraul 14. místo (5:53,3),
200 m prsa 8. místo (3:27,5), ZNOROVSKÝ Ondřej
(00), 50 m kraul 13. místo (0:30,2), 100 m kraul
10. místo (1:08,1), DRAGOUNOVÁ Lenka (01)
50 m kraul 10. místo (0:32,0), 200 m prsa 9. místo
(3:22,3), VALENTA Lukáš (01), 200 m motýl
4. místo (3:17,6), 200 m znak 4. místo (2:55,9),
BREJCHA Tadeáš (01), 200 m prsa 8. místo (3:26,3),
100 m kraul 10. místo (1:12,2).

ZÚČASTNILI JSME SE TAKÉ
SEVEROČESKÉHO PŘEBORU
V RUMBURKU

Dne 17. 5. 2014 se uskutečnil za účasti 190 plavců
z 20 oddílů přebor Ústeckého a Libereckého kraje. Zá-
vodů se zúčastnilo 6 našich plavců, nejvíce byla znát
neúčast naší plavkyně A. Formánkové (05), která by
se svými výsledky získala 4 zlaté medaile a loňské

Sokolský sportovní přebor
Sokolská župa Krušnohorská - Kukaňova připra-

vila pro žactvo soutěž v plavání, atletice, gymnastice
a ve šplhu. Závodníci byli rozděleni od 5 do 15 let do
pěti věkových kategorií, kteří zastupovali SOKOL
Chomutov, Spořice, Duchcov, Verneřice a Bohosudov. 

Závody v plavání a atletice se konaly v sobotu
10. května ve sportovním areálu v Krupce, gymnas-
tika a šplh proběhly 11. května v Chomutově. 

Všichni závodníci se snažili podat co nejlepší vý-
kony a získat tak alespoň jednu z medailí. Při atletice
pomohlo k dobrým výsledkům i pěkné počasí. Žákyně
ze SOKOLA Bohosudov obhájily tato umístění. 

Štěpánka Krejčíková 1x 2. místo; Kateřina
Chrastná 1x 1. místo, 2x 2. místo; Kamila Poláková
2x 3. místo; Nikol Přibíková 1x 2. místo; Johanka  Šev -
číková 2x 1. místo, 1x 3. místo; Natali Haňková 1x
2. místo; Anička Jančárková 2x 1. místo, 2x 2. místo;
Kristýna Smékalová 2x 2. místo, 1x 3. místo.

Po ukončení závodů v plavání a atletice měli radost
z dosažených výsledků nejen závodníci, ale i jejich ro-
diče, kteří sportovnímu zápolení přihlíželi. Věříme, že
i v příštím roce se většina žáků a žákyň opět sejde na
přeboru župy a možná, že přivedou i další zájemce.

Děkujeme všem účastníkům za pěkné sportovní vý-
kony, organizátorům za přípravu a průběh závodů. Též
i pracovníkům sportovního areálu za ochotu a vstříc-
nost. Tělocvičná jednota SOKOL Bohosudov

Oblastní přebor -
Jablonec nad Nisou

V jablonecké plavecké hale proběhl oblastní pře-
bor, který zhodnotil výkonost v oblasti plaveckého
sportu severních Čech v žákovských a dorosteneckých
kategoriích. 

Současně šlo o kvalifikační závody pro Mistrovství
ČR mladších a starších žáků pořádaného v prosinci.
Kvalifikuje se pouze 24 nejlepších plavců v každé dis-
ciplíně z ročníku a celé republiky.

Žáci a dorostenci z plaveckého oddílu klubu KL
Sport TEPLICE dosáhli v Jablonci na 4 zlaté, 6 stří-
brných a 6 bronzových medailí.

Z výsledků: Secká Adéla (02) 4x 1. místo, 2x 2.
místo; Nová Jana (00) 3x 2. místo, 3x 3. místo; Při-
byl Šimon (02) 1x 2. místo, 2x 5. místo; Kroupa On-
dřej (01) 2x 3. místo, 3x 4. místo; Sobotka Pavel (00)
1x 3. místo, 1x 5. místo; Sobotková Jana (00) 1x 6.
místo; Souček Jan (02) 1x 2. místo, 2x 6. místo; Ha-
sal Matěj (01) 1x 7. místo; Šédl David (02) 2x 7.
místo; Najman Martin (00) 1x 7. místo; Doležalová
Sára (01) 1x 7. místo; Doležalová Liliana (02) 1x 8.
místo; Růžek Martin (01) 1x 8. místo.

Vladimír Málek - předseda
Klubu KL Sport Teplice

Rumburk
Oblastní plavecké závody mladších žáků (03, 04,

05 a ml.) se konaly v rumburské pětadvacítce. Pro roč-
níky 03 a 04 to byly zároveň nominační závody pro
Český pohár žactva. Klub KL Sport Teplice vyslal cel-
kem 8 závodníků. Bohužel pět závodnic ze zdravot-
ních důvodů zůstalo doma. Závodů se zúčastnilo osm-
náct klubů a plavalo zde kolem 250 závodníků. Získali
jsme celkem 3 zlaté a 1 bronzovou medaili.

Z výsledků: Kvasničková Karolína (2005) 2x 1.
místo, 1x 3. místo; Holka Matěj (2006) 1x 1. místo;
Petrovová Natálie (2004) 3x 4. místo; Hadraba Jo-
náš (2003) 1x 4. místo, 2x 6. místo; Sršňová Kate-
řina (2004) 1x 6. místo, 2x 9. místo; Gradzielová
Mariane (2005) 1x 6. místo, 1x 9. místo; Kočí Emma
(2003) 2x 9. místo; Kurbauy Alexej (2003) 1x 9.
místo.

Všichni jmenovaní zaplavali v osobních rekordech
a jsou příslibem pro další závodní roky.

Vladimír Málek - hlavní trenér
a předseda Klubu KL Sport TEPLICE

medailistky S. Piťhové (03), další citelná byla neúčast
našich nadějných plavkyň V. Popovyčové (04) a D.
Soukupové (05).

Naši plavci si na přeborech vytvořili ve 31 startech
celkem 17 osobních rekordů. 

Sedmá místa získali K. FAISTLOVÁ (03) a J. OS-
TAPOWYCZ (03) ve výborných rekordech plavala
Z. CEJNAROVÁ (03).

Z nejlepších výsledků: FAISTLOVÁ Kristýna
(03), 200 m kraul 12. místo (3:20,6), 400 m kraul
7. místo (6:48,9), CEJNAROVÁ Zdena (03), 200 m
kraul 13. místo (3:31,3), 100 m prsa 12. místo
(1:51,7), OSTAPOWYCZ Jan (03), 50 m kraul
9. místo (0:39,2), 200 m znak 7. místo (3:51,3), DVO-
ŘÁK Jáchym (04), 50 m znak 13. místo, 200 m kraul
14. místo, NĚMEC Jan (05) 50 m kraul 9. místo
(0:48,7), 50 m znak 12. místo.

Karel Majer, Sportovní škola Krupka
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