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Městské divadlo se konečně do-
čká bezbariérového výtahu. Jeho 
instalaci si může město dovolit 
díky daru Severočeských dolů, 
které poskytly radnici 2,5 miliónů 
korun. Jak uvedl bývalý ředitel 
Správy kulturních zařízení a sou-
časný místostarosta Rudolf Kozák, 
existují přitom dvě varianty, kde 
výtah vybudovat. První možnost je 
využít prostor současného vchodu 
pro zaměstnance z boku budovy, 
druhá by uvažovala o pravé věži 
divadla u vchodu do baru Pacifik. 
„V obou případech by měl výtah 

vést přímo na hlavní sál, aby vo-
zíčkáři nemuseli zdolávat zbytečné 
překážky, jako je tomu nyní,“ odů-
vodnil Kozák stávající situaci, kdy 
se musí vozíčkáři při jednotlivých 
akcích vynášet ručně po schodech. 
Do konce letošního roku vynaloží 
zároveň chomutovská radnice na 
rekonstrukci zázemí pro účinkující 
v divadle zhruba 15 miliónů ko-
run. „Dvě třetiny nákladů pokryje 
dotace z programu rozvoje seve-
rozápadních Čech ministerstva pro 
místní rozvoj,“ doplnil Kozák. 

                                                     (mile)

Divadlo se dočká bezbariérového výtahu 

Až do 20. srpna můžete zasílat 
fotografie svých oken a balkónů 
s květinou výzdobou, které zaměst-
nanci odboru životního prostředí 
na městském úřadě vyhodnotí 
v září letošního roku v soutěži 
„O nejhezčí okno.“ Děkujeme nejen 

paní Zdence Zochové z Březenecké, 
která zaslala snímek svého květino-
vého balkonu, ale všem, kteří pro-
jevili zájem se do zmíněné soutěže 
zapojit. Ti, co nemají možnost své 
zahrádkářské výtvory vyfotogra-
fovat a zaslali na odbor životního 

prostředí pouze své místo bydliště, 
budou v nejbližších dnech navští-
veni  pracovníky odboru životního 
prostředí, kteří okna či balkony 
do soutěže vyfotografují. Konečné 
rozhodnutí, která květinová okna 
zaujala nejvíce, by mělo padnout 
v polovině měsíce září. Připomíná-
me, že zapojit se do soutěže může 
každý, kdo bydlí v Chomutově. 
Soutěž vyhlásil v dubnu letošního 
roku odbor životního prostředí 
a služeb a rozdělil ji do třech ka-
tegorií. Okna na sídlišti, okna ve 
staré zástavbě a nejhezčí balkon. 
V prvních dvou případech získá-
te za 1. místo 1000 korun, za 2. 
a 3. místo obdrží majitel okna 500 
a 250 korun. Jestliže zvítězíte s nej-
hezčím balkonem, čeká vás odmě-
na 2000 korun, za druhý nejhezčí 
balkon přislíbil odbor životního 
prostředí částku 1000 korun a za 
3. místo 500 korun. Celkově inves-
tovaná částka 7000 tisíc korun má 
podle Evy Veselé z odboru životního 
prostředí motivovat naše občany ke 
zkrášlení svého okolí.                 (mile)

Majitelé nejhezčích oken obdrží finanční odměnu

(Dokončení ze str. 3)
Vzhledem k tomu, že je nebýva-

lý zájem o noční jízdy ve výběhu 
Eurosafari, dochází ke změně 
v nočním jízdním řádu. „Dosud 
jezdil Safari expres noční jízdy 
každý pátek a sobotu ve 21:15. Od 
1. srpna se jede první jízda již ve 
20:00 a poté ve 21:30. Doufáme, že 
se tak dostane na všechny zájemce 
a že lidé zachovají klid a rozvahu, 
pokud se nedostanou hned do prv-
ní jízdy,“ prozradil tiskový mluvčí 
PZOO Martin Šíl. Místo, odkud se 
bude jezdit, zůstává stejné - recep-
ce kempu na Kamencovém jezeře, 
stejná je i cena noční vyjížďky, pro 
dospělého 70 a pro dítě 40 korun.

Ve dnech 15.–17. srpna je při-
praveno noční Pohádkové safari. 
Kromě zvířat tedy můžete při 
noční jízdě spatřit i nejrůznější 
pohádkové bytosti. První jízda po-
jede po tyto tři dny ve 20.30 hod., 
další zhruba ve třiceti minutových 
intervalech.                                    (mile) 

Pohádkové safari
• Zdarma si zaplavat a ještě bez • Zdarma si zaplavat a ještě bez 
nutnosti sáhnout do vlastní kap-nutnosti sáhnout do vlastní kap-
sy přispět na boj proti rakovině? sy přispět na boj proti rakovině? 
Přesně to se podaří každému, 
kdo přijde 23. srpna v 15 hodin 
do Městských lázní v Chomutově. 
Onkologické občanské sdružení 
KAPKA 97 tam v rámci celore-
publikové akce Dokážeš to taky! 
pořádá štafetu Plaveme prsa, což 
je plavání do splnění souhrnné 
vzdálenosti 3 105 metrů. „Během 
života onemocní rakovinou prsu 
každá čtvrtá žena. Chceme proto 
o sobě dát vědět na veřejnosti, 
pobídnout ženy, aby nepodceňo-
valy rizika onemocnění a včas 
chodily na preventivní prohlíd-
ky,“ uvedla Soňa Novotná, koor-
dinátorka sdružení. Akce není 
určena jen příslušnicím něžné-
ho pohlaví, podporu projektu 
mohou vyjádřit i muži a děti. 
Za každého účastníka totiž far-
maceutická firma Roche vyplatí 
pořadateli dvacetikorunu.      (sk)

Celkem 156 vzácných stromů 
v Kaštance Podkrušnohorského 
zooparku mají za úkol ošetřit od-
borníci. Ty radnice vybrala po pře-
vedení sadu od restituentů do ma-
jetku města před necelými dvěma 
lety a po vypracování znaleckého 
posudku ve výběrovém řízení. Akce 
vyjde na 147 000 korun s tím, že 
80 procent z částky zaplatí státní 
fond a zbytek radnice ze svého 
rozpočtu. Specialisté se zaměřují 
na úpravu koruny jednotlivých 
stromů, ohled přitom musí brát na 
zdejší hnízdící ptáky. Z tohoto dů-
vodu také musely být práce na pár 
dní přerušeny.                              (mile)   

Ošetřují stromy v Kaštance

(Dokončení ze str. 1)
Na rozdíl od loňské soutěže bu-

dou řidiči letos sbírat jen kladné 
body, které mohou získat nejen při 
úspěšné policejní kontrole, ale i při 
akcích, které budou celou soutěž 
provázet. „Připraveny jsou na říjen 
dny prevence v městském divadle, 
v listopadu a lednu se pořádá ško-
la smyku,“ prozradil ředitel Městské 
policie. Jak uvedl místostarosta Jan 
Řehák, v soutěži se nezapomnělo 
ani na děti. Ty budou mít ale svou 
vlastní průkazku, získat ji mohou 
v chomutovském Domě dětí a mlá-
deže. Děti se mohou zapojit už 
v září do akce Jablko - citron nebo 
do soutěže motokár. 

„U řidičů bude rozhodovat i počet 
nasbíraných bodů, jelikož budou 
vytvořeny jednotlivá pásma pro 
výherní ceny. A ty jsou opravdu 
zajímavé. Právě tyto ceny možná 
přitáhnou do soutěže nejen jed-
notlivce, ale celé rodiny,“ netajil se 
záměrem místostarosta Řehák. Vy-
hrát můžete zahraniční dovolenou 
k moři pro čtyřčlennou rodinu 
nebo digitální fotoaparát či sadu 
pneumatik. Jako cenu fair play 
můžete získat mobilní telefon. 

Vyhrát můžete i zájezd k moři
Dostane jej ten řidič, který se bude 
během celé soutěže nejvýraznějším 
způsobem podílet při záchraně 
lidského života. Týkat se to může 
samozřejmě i těch nehod, které 
se stanou na území celé České 
republiky. Také děti mohou vyhrát 
zajímavé ceny, jako je jízdní kolo, 
diskmen nebo sportovní batoh. 
V únoru budou průkazky vybrány 
od soutěžících řidičů a v březnu 
příštího roku vylosováni ti nejlep-
ší.                                                      (mile) 

„Je mi smutno, ale zároveň 
i hezky. Pětatřicet let v uniformě je 
přece jen nějaká doba,“ vyjádřil své 
pocity správce chomutovské vojen-
ské posádky mjr. Beneš Vraný, který 
při nedávné slavnosti svátku armá-
dy - Dni ozbrojených sil ČR oslavil 
nejen pětapadesáté narozeniny, ale 
zároveň se loučil s armádou. „V roce 
1968 jsem nastupoval v Chomutově 
jako voják z povolání. Tady jsem 
kdysi fasoval dres a tady jej také 
dnes svlékám,“ řekl s dojetím mjr. 
Vraný a vyjádřil jistou symboliku 
nad tím, že jde do civilu ve stejné 
době, kdy vojenská posádka v Cho-
mutově končí. Jeho kolegové o něm 

shodně tvrdí, že byl na uniformu 
vždy hrdý. „Byl typ vojáka, který 
se snažil při plnění rozkazů udě-
lat vždy něco navíc, přidat prostě 
tu třešničku na dortu,“ vyjádřil se 
o něm velitel útvaru Václav Svo-
boda. Za dlouholetou a obětavou 
práci pro chomutovskou posádku 
mu byl právě tento poslední den 
udělen Zlatý kříž rytíře se třemi 
diamanty. Řád rytířů obdržel při 
této příležitosti rovněž poslanec 

Loučení s armádou doprovázelo i předání ocenění

Mjr. Beneš Vraný (vpravo) přijal oce-
nění z rukou Rostislava Lysoňka.

Řádem rytířů byl rovněž poctěn poslanec parlamentu ČR a chomutovský 
zastupitel Jaroslav Krákora.

parlamentu ČR MUDr. Jaroslav Krá-
kora, který neúnavně bojoval s mi-
nistrem Tvrdíkem a jeho náměstky 
pro to, aby byla vojenská posádka 
v Chomutově zachována. „Bohužel 
všechny bitvy nejsou vždy vítěz-
né, reforma byla v tu dobu již 
nastartována,“ vyjádřil se poslanec 
Krákora, jehož otec je plukovníkem 
v záloze a v roce 1953 v Chomuto-
vě radiotechnické vojsko zakládal.

                              (text a foto: mile)

Mažoretky chomutovské Taneční 
školy Stardance Milady Zelenkové 
reprezentovaly v nedávné době 
naše město na Mezinárodním fes-
tivalu Fanfáry bez hranic ve fran-
couzském Mazametu. Sedmidenní 
mažoretkový maratón však stál za 
to, osmnáct chomutovských děvčat 
ve věku od 16 do 20 let na festiva-
lu v konkurenci s dalšími jedenácti 
státy uspělo především svou přes-
ností a precizně sehranou choreo-

grafií. „Výkonu našich mažoretek 
si všimli i pořadatelé, kteří nás 
vyčlenili pro jednotlivá předsta-
vení. Děvčata dokázala roztleskat 
sedmitisícové publikum, při volbě 
Miss festivalu byla dokonce zvole-
na druhou vicemiss naše Barbora 
Lébrová. V osmatřicetistupňových 
vedrech, která nás doprovázela až 
do večerních hodin, vystupovala 
děvčata bez známek únavy, což 
je obrovský výkon, který stál za 
to,“ vyjádřila se pyšně na adresu 
mažoretek majitelka taneční školy 
Stardance a dodala, že navázáním 
mnoha přátelství už většina účast-
níků ví, jaká je Česká republika.

Získané zkušenosti využijí děvča-
ta podle Zelenkové už v září letoš-
ního roku na mezinárodním sou-
těžním festivalu EUROPEAN GRAND 
PRIX OPOLE v Polsku, kam je nomi-
nováno ze Stardance 70 mažoretek 
třech věkových kategorií. Také malí 
tanečníci této taneční školy se mají 
čím pyšnit. Před nedávnem zazářili 
na Mistrovství světa ve slovinské 
Ljubljani, kde skupina sedmi dívek 
získala 4. místo a stejnou pozici 
obsadila velká formace dvaceti 
dětí. Jedná se o nejlepší umístění 
České republiky na mistrovství 
světa za posledních deset let.

                                                     (mile)

Mažoretky roztleskaly Francii, v září je čeká festival v Polsku

Ve francouzském Mazametu chomutovské mažoretky zazářily. Pořadatele za-
ujala především jejich precizně sehraná choreografie.

• Rada města schválila uzavření • Rada města schválila uzavření 
smlouvy o spolupráci se společ-smlouvy o spolupráci se společ-
ností Autoklub Bohemia Assistance. ností Autoklub Bohemia Assistance. 
Na jejím základě bude pověřený 
pracovník odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství poskytovat 
ke zveřejnění v médiích dopravní 
informace, například o uzavírkách 
silnic a jejich zvláštním užívání. 
Cílem je zvýšení plynulosti a bez-
pečnosti dopravy v regionu, respek-
tive v celé ČR.

• Odbor majetku města řídí • Odbor majetku města řídí od 
srpna nový vedoucí Vladimír Záru-
ba. Dříve pracoval v armádě, poté 
u policie.
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VÝSTAVYVÝSTAVY
• ILUSTRACE PRO... MÉHO OBLÍBENÉHO AUTORA – ILUSTRACE PRO... MÉHO OBLÍBENÉHO AUTORA – nejlepší díla dětské výtvarné 

soutěže, výstavní síň knihovny, do 31. 8.
• BRONZOVÝ VĚK V PODKRUŠNOHOŘÍ – BRONZOVÝ VĚK V PODKRUŠNOHOŘÍ – výstava v muzeu na staré radnici, do 28. 9.
• NA HÁJOVNĚ U LESA – NA HÁJOVNĚ U LESA – z tvorby krušnohorských řezbářů Jana a Ireny Kudrno-

vých, muzeum na staré radnici, do 9. 9.
• TOLERANCE – VÝSTAVA ČLENŮ MALÍŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ TOLERANCE – VÝSTAVA ČLENŮ MALÍŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ v galerii Špejchar, 

výstava potrvá do 30. 9. 
• VIS A SIV – VIS A SIV – společná výstava českých a německých výtvarníků v kostele sv. Igná-

ce potrvá do 5. 9.
• ...KDE SE MI ZASTAVIL ČAS – ...KDE SE MI ZASTAVIL ČAS – Antarktida ve fotografii Dagmar Havlové – Ilkovičo-

vé, výstava v kostele sv. Ignáce potrvá do 30. 9.
• VARIACE GENU – VARIACE GENU – obrazy německé výtvarnice Barbary Lörz v galerii Lurago, vý-

stava potrvá do 10. 9.

KINA KINA 
Kino Praha – začátek vždy v 19.00 hodin, pokud není uvedeno jinakKino Praha – začátek vždy v 19.00 hodin, pokud není uvedeno jinak
              6. 8.6. 8.     ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ, ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ, komedie USA
        7.7. –      8. 8.8. 8.     EQUILIBRIUM, EQUILIBRIUM, sci–fi thriller USA
        9.9. – 10. 8.10. 8.     CHICAGO, CHICAGO, muzikál USA
  11.11. – 12. 8.12. 8.     RYCHLE A ZBĚSILE 2, RYCHLE A ZBĚSILE 2, akční USA
 13.13. – 15. 8.15. 8.     IDENTITA, IDENTITA, thriller USA
 16.16. –    17. 8.17. 8.     KURS SEBEOVLÁDÁNÍ, KURS SEBEOVLÁDÁNÍ, komedie USA
 18.18. – 19. 8.19. 8.     KRÁSNÁ POKOJSKÁ, KRÁSNÁ POKOJSKÁ, komedie USA
 20.20. – 21. 8.21. 8.     KŮŽE ANDĚLA, KŮŽE ANDĚLA, romantické drama Francie
            22. 8.22. 8.     CESTA DO FANTAZIE, CESTA DO FANTAZIE, animovaná pohádka USA/Japonsko s titulky, za-

čátek představení v 17.30 hodin!
 23.23. – 24. 8.24. 8.     TICHÝ AMERIČAN, TICHÝ AMERIČAN, válečné špionážní drama USA/Austrálie/Německo
 25.25. – 26. 8.26. 8.     ZKURVENÁ EXISTENCE, ZKURVENÁ EXISTENCE, drama V. Británie
  27.27. – 29. 8.29. 8.     JOHNNY ENGLISH, JOHNNY ENGLISH, komedie V. Británie
 30.30. – 31. 8.31. 8.     HULK, HULK, hororový a akční comics USA
Kino Oko – nehrajeKino Oko – nehraje
Letní kino – začátek vždy v 21.30 hodinLetní kino – začátek vždy v 21.30 hodin
              6. 8.6. 8.     DANNYHO PARŤÁCI, DANNYHO PARŤÁCI, krimikomedie USA
    7.7. – 10. 8.10. 8.     PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE, PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE, sci–fi USA
  11.11. – 12. 8.12. 8.     CHICAGO, CHICAGO, muzikál USA
 13.13. – 14. 8.14. 8.     RYCHLE A ZBĚSILE 2, RYCHLE A ZBĚSILE 2, akční USA
            15. 8.15. 8.     MUSÍM TĚ SVÉST, MUSÍM TĚ SVÉST, hořká komedie ČR
 16.16. –    17. 8.17. 8.     IDENTITA, IDENTITA, thriller USA
 18.18. – 19. 8.19. 8.     KAMEŇÁK, KAMEŇÁK, komedie ČR
            20. 8.20. 8.     ZKURVENÁ EXISTENCE, ZKURVENÁ EXISTENCE, drama V. Británie
 21.21. – 24. 8.24. 8.     PLNOU PAROU VZAD, PLNOU PAROU VZAD, komedie USA/Německo
            25. 8.25. 8.     MĚSTO BOHŮ, MĚSTO BOHŮ, drama USA/Francie/Brazílie
 26.26. –    27. 8.27. 8.     GANGY V NEW YORKU, GANGY V NEW YORKU, historický akční USA
 28.28. – 29. 8.29. 8.     HULK, HULK, hororový a akční comics USA
 30.30. – 31. 8.31. 8.     BLADE 2, BLADE 2, horor USA

Výstavu s názvem Tolerance pořádá 
v galerii Špejchar Malířské společen-
ství při Oblastním muzeu v Chomu-
tově. V jediné výstavní síni se tak 
sešlo 104 prací od 39 autorů, členů 
společenství. Vystaveny jsou obrazy, 
kresby, fotografie, grafiky, vše tvoře-
né širokou škálou technik a zobrazu-
jící stejně širokou škálu námětů.
Podle duchovního vůdce společen-
ství, akademického malíře Kamila 
Sopka (na snímku z vernisáže vlevo) 
lze název výstavy Tolerance chápat 
ve třech rovinách, coby základní znak 
demokracie ve společnosti, jako sdru-
žení umělců zabývajících se různými 
druhy umění a jako sladění jejich 
na první pohled nesourodé tvorby 
nainstalované v omezeném prostoru. 
Díla Kamila Sopka, Ladislava Chabra, 
Romany Hrdličkové, Miloše Schamse, 
Václava Suchopárka a dalších umělců 
tvořících v Chomutově a okolí budou 
ve Špejcharu vystavena do 30. září.
                                           (text a foto: sk)

(Dokončení ze str. 1)
Po osmadvaceti letech nechala 

další generace Wolfů postavit čtyři 
sochy v dolní části sloupu, v roce 
1732 vznikla balustráda a dalších 
sedm soch. Na počátku 19. století 
byl sloup opravován ještě rodi-
nou Wolfů, od roku 1884 se o něj 
staralo samo město. V roce 1962 
byl sloup dokonce přesunut z pů-
vodního místa ve středu náměstí 
z důvodu rozšíření vozovky do 
horní části náměstí více k radnici, 
kde stojí dodnes. Před dvěma roky 
podstoupila tato památka, která je 
odrazem předešlých událostí, zejmé-
na třicetileté války, bídy a hladu, 
rozsáhlou rekonstrukci. „Došlo 
k restaurování všech soch, polo-
žena byla nová desková podlaha 
z pískovce. Na sloup se vrátili rov-
něž andílci, kteří byli ve 30. letech 

Sloup je zkamenělou myšlenkou, která se stala věčností
20. století sundáni kvůli jejich 
zhoršenému stavu. Sedmdesát 
let se proto uchovávali v muzeu, 
před dvěma lety je restaurátoři 
opět i s lucerničkami umístili na 
sousoší,“ připomněl městský ar-
chitekt Jaroslav Pachner.  

„Ať nám tento společný krok 
přinese dnes znovu mnoho společ-
ného požehnání. Ať nám dá znova 
to vědomí a hrdost tehdejších oby-
vatel tohoto města. Nejsme bez-
významným zrníčkem prachu, ale 
jsme sami sebou. Ať tedy město 
Chomutov žije a vzkvétá pod moc-
nou ochranou Nejsvětější Trojice 
a na mocnou přímluvu sv. Anny. Ať 
sílí porozumění mezi jednotlivými 
občany. Ať město prosperuje a sta-
ne se znamením nejenom tomuto 
kraji, ale celé zemi,“ prohlásil páter 
Holeček.                                          (mile)

Regionální literaturu namluvenou na kazetách v podobě Pověstí Chomu-
tovska, Kadaňska či jiné tituly, jako díly Dějin Chomutova a Jan Hasištejn-
ský z Lobkovic, si můžete půjčit nejen v čítárně Střediska knihovnických 
a kulturních služeb na Palackého ulici v Chomutově, ale i zakoupit ve 
zdejším oddělení beletrie. Zvukové knihy jsou určené nevidomým a lidem 
se zbytkem zraku, ale mohou potěšit i ostatní. Jsou praktickým zpestřením 
například při jízdě automobilem. Dvě nahrávky pod názvem S bílou holí 
dokonce namluvili sami nevidomí, aby tak svému okolí představili své vi-
dění světa a postřehy. Problémy života nevidomých jsou zde vyjádřeny na-
tolik srozumitelně, že poslouží jako příležitost k vzájemnému porozumění. 
Chcete-li podle slov knihovnice Olgy Hanzlíkové (na snímku vlevo) potěšit 
své blízké drobným dárkem, kupte jim tuto kazetu v hodnotě 100 korun.
                                                                                                               (text a foto: mile)

Žádné dítě školního věku se ne-
musí celé prázdniny nudit v Chomu-
tově, dokonce ani dítě ze sociálně 
slabé rodiny. Právě pro takové po-
řádá od roku 2000 občanské sdru-
žení Cíl tábory, ten letošní v Novém 
Dvoře u Žihle na Plzeňsku. 

Deset dní v areálu uprostřed lesů 
na přelomu července a srpna proži-
lo 36 dětí, z drtivé většiny Romů. 
Dvanáct jich přijelo z Chomutova, 
ostatní z Prahy, Rakovníka a dal-
ších míst. Část nákladů pokryla 
státní dotace, zbylých patnáct set 
korun na jedince museli uhradit 
rodiče, ale chomutovští mohli o pa-
desát procent z této částky požádat 
Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví MěÚ. „Přesto mají rodiče ze 
sociálně slabých rodin dojem, že 
doplatek je příliš vysoký a většinou 
nejsou ochotni ho zaplatit. Oni to-
tiž takový tábor nepovažují za 
nutný a vůbec naši činnost nedo-
ceňují,“ posteskl si metodik tábora 
Milan Adam, v civilu terénní pra-
covník MěÚ pro romskou komunitu. 
„Přitom chceme Romy integrovat do 
společnosti. Ne je převychovat, ale 
ukázat jim, že se dá žít jinak. Pa-
matuji, že když jsme jeli poprvé, 
tehdy díky vysoké dotaci nemuseli 
rodiče doplácet nic, děti z Dukelské 
vydržely v koupelně i půl hodiny, 
protože pro některé to byla vůbec 
první příležitost v životě vykoupat 
se v teplé vodě.“

Adam: „Nechceme Romy převychovat, jen jim chceme ukázat, že se dá žít jinak.“

Na deset dní děti změnily styl života

Při naší návštěvě na místě děti 
rozhodně zanedbaně nevypadaly. 
Naopak působily a chovaly se jako 
všechny jiné, i táborový program 
nevybočoval z normálu. Místo 
v něm mělo poznávání okolí, mí-
čové sporty, orientační běh, střel-
ba ze vzduchovky, noční stezka 
odvahy, sbírání hub, ale i diskuse 
a projekce dokumentárního filmu 
z oblasti prevence proti drogám. Na 
návštěvu a krátkou besedu přijely 
pracovnice Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu 
v Chomutově a pan Beňák z kance-
láře Rady Vlády ČR, který si připra-

vil povídání na téma „proč je dobrý 
být vzdělaný a jak jsem dosáhl své-
ho postavení“. V běžném táborovém 
režimu se děti rozdělily do oddílů 
a podle jejich jmen Slunečnice, Pu-
sinky, 2 Pac a Rychlý blesk si také 
vyrobily vlajky. Včetně zdravotnice 
se jim věnovalo deset dospělých. 
„Je to tu dobrý, jsou tady na nás 
hodní. Je tu dobrá parta, rozumí-
me si hlavně s holkama z Prahy. 
Povídáme si, zpíváme a tancujeme. 
Jsem tady už potřetí a příště bych 
chtěla jet znovu,“ řekla patnáctiletá 
Sabina Tóthová z Chomutova.                  

                                  (text a foto: sk)

• Nezvyklou formu vlastní pre-
zentace zvolilo Oblastní muzeum 
v Chomutově. Informace o historii 
bývalého jezuitského gymnázia to-
tiž „do světa“ ponesou nafukovací 
balónky. Děti i dospělí je budou 
spolu s připsanými osobními vzka-
zy vypouštět v sobotu 9. srpna 
každou celou hodinu od 10 do 13 
hodin z ochozu hvězdářské věže 
gymnázia. Pak už nezbude než če-
kat, zda se nálezci ozvou na připo-
jenou e-mailovou adresu muzea.
                                                              (sk)

Máte pocit, že byste mohli vnést do kulturního života našeho města Máte pocit, že byste mohli vnést do kulturního života našeho města 
něco nového a podnětného? něco nového a podnětného? Máte pocit, že v nabídce kulturních pořadů 
něco chybí? Není nic snazšího, než přijít a podílet se na kultuře našeho 
města, ať již samotnými nápady či tipy, ale také konkrétní pomocí při 
zajišťování a organizování některých akcí. Můžete se totiž stát členy tzv. 
„ART klubu“, čili klubu přátel Správy kulturních zařízení Chomutov. Člen-
ství v tomto klubu je volné, kdykoliv jej můžete opustit. Navíc vás nebu-
de nic stát, naopak získáte možnost navštěvovat kulturní akce pořádané 
SKZ. Ani věk není rozhodující, může vám být 18, ale třeba také 60 let. 
Jediným omezujícím faktorem je počet členů, proto vy všichni, kteří máte 
zájem stát se členem „ART klubu“, neváhejte a volejte, pište či mailujte na 
adresu: Marie Hipská, SKZ Chomutov, B. Němcové 552, 430 01 Chomutov, 
telefon 474/686 303, 603/905 861, e-mail: hipska.divadlocv@tiscali.cz

(Dokončení ze str. 2)
Kdo tedy byl svatý Viktor, který 

asi nepatří k všeobecně známým 
světcům? Pojďme si tohoto svatého 
muže trochu představit. Datum na-
rození svatého Viktora není známo, 
ale obvykle se uvádí, že se narodil 
v Africe (tehdy provincii římského 
impéria) a dostal po svém otci jmé-
no Felix. Různé historické prameny 
se rozcházejí v údajích o počátku 
a konci Viktorova pontifikátu (papež-
ství). Nejčastěji se uvádí, že se stal 
papežem roku 189, kdy Římu vládl 
císař Commodus, a zemřel roku 
198 nebo 199, kdy byl římským 
imperátorem Septimius Severus. 
V prvních stoletích existence křes-
ťanské církve byli křesťané obvykle 
tvrdě pronásledováni, ale období 
pontifikátu svatého Viktora bylo 
v tomto ohledu velmi poklidné. Oba 
zmiňovaní císaři se ke křesťanům 
chovali milostivě, mnozí křesťané 
byli dokonce ve vysokých úřednic-
kých funkcích při císařském dvoře 
a mohli tak dokonce ovlivňovat dů-
ležitá státnická rozhodnutí. O bla-

Patron Chomutova měl svůj svátek
hosklonném vztahu Septima Severa 
ke křesťanům svědčí například i to, 
že svému synu Caracallovi pořídil 
kojnou z řad křesťanské komunity.

Jestliže papež Viktor nemusel na 
rozdíl od svých předchůdců příliš 
bojovat za bezpečí a životy svých 
oveček, musel o to více bojovat 
s rozkoly a tendencemi k sektářství, 
které se tehdy v křesťanské církvi 
silně rozmáhaly. Jednou z takových 
sekt byli i tzv. Kvartodecimáni. Ti 
se od většiny lišili především v tom, 
že slavili Velikonoce pravidelně 
14. den od prvního jarního úplňku, 
kdežto papež Viktor se snažil pro-
sadit, aby se Velikonoční hod Boží 
světil vždy první neděli po prvním 
velikonočním úplňku. Papež se 
rozhodl prosadit velikonoční neděli 
i přes odpor některých biskupů, 
zejména těch z Malé Asie. Nako-
nec svolal tzv. 1. římský synod, na 
kterém se většina biskupů z Itálie 
rozhodla papeže podpořit, takže 
Viktor pak mohl svou vůli prosadit 
v celé církvi. Tato zásada, kterou 
do oslav velikonočních svátků 

svatý Viktor prosadil, se udržela 
až do dnešních dob. Podobně tvr-
dě zasahoval papež Viktor i proti 
jiným, kteří se pokoušeli narušit 
celistvost církve. V Římě například 
osobně exkomunikoval jistého The-
odota, bohatého obchodníka a při-
stěhovalce z Konstantinopole, který 
prohlašoval, že Kristus není synem 
Božím, ale pouze jeho vyvolencem, 
tedy obyčejným člověkem. 

Jak je vidět, svatý Viktor byl vel-
mi zásadovým člověkem, který do-
kázal dát církvi, v jejímž čele stál, 
pevný řád. Byl to muž, který uměl 
vždy tvrdě i s dávkou diplomacie 
prosadit svůj názor. A tento muž je 
tedy patronem našeho města. Jeho 
sochu najdete na sloupu Nejsvětější 
trojice na náměstí 1. máje. Poznáte 
ji snadno. Světec je totiž zobrazen 
s listem v rukách, na kterém je na-
psáno jeho jméno. Od počátku křes-
ťanského středověku lidé věřili, že 
každé město by mělo mít patrona, 
který nad ním drží svou ochrannou 
ruku. Chomutov má zjevně dobré-
ho ochránce.                               (pama)   

Prostřednictvím fotoaparátu děti zamávaly svým blízkým.
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České reprezentaci se na Mistrov-
ství Evropy v softbalu v Chocni 
nepodařilo obhájit titul z předcho-
zích třech šampionátů. Přesto je 
druhé místo a současně postup na 
MS na Novém Zélandu výborným 
výsledkem.

Za českými úspěchy z posledních 
let už tradičně stojí také hráči SC 
Beavers VS Chomutov. Letos se do 
týmu kouče Kevina Hendersona do-
stali čtyři - stálé opory reprezen-
tace Lubomír Vrbenský, Jan Přibyl 
a Roman Matuška, cenné zkušenos-
ti sbíral talentovaný junior Václav 
Svoboda. Češi v Chocni vyhráli základ-
ní skupinu, přestože už v ní podlehli 
pozdějším vítězům z Holandska 
0:1. Porážku tradičnímu rivalovi 
vrátili v utkání o přímý postup do 
finále, když zvítězili jednoznačně 
8:3. Holanďané se přesto opravným 
zápasem prokousali do finále, a tak 
se v něm střetli dva největší favo-
rité mistrovství. V základní hrací 
době utkání o zlato vládli nadha-
zovači, na české straně Vrbenský. 
V prodloužení se hosté dostali do 
tříbodového vedení, a přestože 
Češi hnáni publikem mohutně dota-
hovali a snížili na 2:3, na evropský 
titul už nedosáhli. Třetí skončila 
Velká Británie, čtvrté Dánsko.

V českém táboře bezprostřední 
smutek postupně vyprchal. „Stříbro 

Ke čtvrtému titulu chyběl jen krůček
hodnotím pozitivně. Odvedli jsme 
výkony na dobré úrovni, takže až 
tak zklamaný nejsem. Důležité je, 
že jsme se kvalifikovali na Nový 
Zéland,“ poznamenal Lubomír Vr-
benský, který byl vyhodnocen 
nejužitečnějším hráčem šampio-
nátu. Spolu s dalšími softbalisty 
SC Beavers VS Chomutov ho brzy 
čeká další vrcholná akce. Na konci 
srpna Bobři pojedou s medailovými 
ambicemi do Itálie na Pohár mistrů 
evropských zemí.                            (sk)

Spíš příjemnou relaxací než dech-
beroucím sportovním výkonem 
byla Bezručák bike party, která se 
už počtvrté konala v horské oblas-
ti nad Chomutovem. Zhruba stovka 
příznivců cyklistiky vyfasovala na 
startu na Prvním mlýně mapku 
a postupně se vydala na doporu-
čenou trasu, která v té nejdelší 
verzi měřila 55 km. O co méně se 
závodilo, o to více se kochalo krá-
sou Krušných hor. Ti z účastníků, 
kteří přivezli razítka z kontrolních 
stanovišť v Kalku a Blatně, byli po 
dojezdu do cíle zařazeni do slo-
sování o ceny. Závěr patřil volné 
zábavě a tanci při hudbě country 
skupiny Petr nebo Pavel.              (sk)

Na kole za krásou hor

Další kvalitativní posun směrem 
vzhůru má přes sebou M. D. triat-
lon, celorepublikový přebor jednot-
livců a družstev lékařů, farmaceutů 
a zdravotníků v triatlonu. Šestý 
ročník proběhne v kategorii Open 
poprvé i jako závod Českého pohá-
ru (jeden z třinácti v sezoně), což 
zaručuje, že do Chomutova v sobo-
tu 23. srpna dorazí více závodníků 
z širší české špičky, než tomu bylo 
v předchozích letech.

Tratě čekají stejné na všechny 
bez výjimky, na profesionály i na-
prosté amatéry. Muži postupně 
uplavou 1,5 km, na kole ujedou 40 
km a uběhnou 10 km, ženy absol-
vují poloviční trasy. Plavecká část 
se odbude na Kamencovém jezeře, 
kde je také cíl a zázemí závodu, na 
cyklistický okruh bude uzavírkou 

přeměněna silnice mezi jezerem a kři-
žovatkou Údlice - Pesvice, běžecká 
trať povede okolím zooparku.

„Po loňském testování jsme se 
znovu rozhodli, že při plavecké 
části budou závodníci po každém 
kole vybíhat na břeh. Je to atrak-
tivnější pro diváky a pokud vím, 
podobně se to u nás v republice 
dělá už jen v Karlových Varech,“ 
uvedl ředitel závodu Jan Malecha. 
Do vody jezera se celé startovní 
pole vrhne ve 13 hodin, závod 
bude ukončen v 17 hodin. Uzávěr-
ka přihlášek je 15. srpna, poté je 
ještě možno se přihlásit, ale pořa-
datel si vyhrazuje právo přihlášku 
odmítnout. Startovné je 300 Kč, po 
15. srpnu o sto korun víc. Město 
Chomutov je garantem závodu.

                                                         (sk)  

Zdravotnický triatlon poprvé
i jako závod Českého poháru

Na prahu pomyslné nulté sezony 
stojí fotbalisté FK Chomutov. Jak 
se po sestupu z 2. ligy povede od 
základu nově sestavenému mužstvu 
v České fotbalové lize, je zatím vel-
kým otazníkem. Hodně napovědět 
ale může už tuto sobotu atraktivní 
zápas proti rezervě FK Teplice, kdy 
na obou stranách bude stát několik 
hráčů, kteří loni nastupovali v jed-
nom dresu.

Splín z pádu o soutěž níž v Cho-
mutově brzy vystřídala tvrdá práce. 
Za Džimise Bekakise byl angažován 
Miroslav Pavlov, který zde v osm-
desátých letech coby hráč úspěšně 
působil a loni se ve funkci asistenta 
podílel na vedení Mostu. Loňský 
kádr se rozpadl, a tak začal budovat 
nový. „Na začátku přípravy jsme se 
potýkali s komplikacemi, nebyli hrá-
či. Neodjeli jsme kvůli tomu ani na 
soustředění. Zapojili jsme dorosten-
ce, navrátilce z vojny a stáhli hráče, 
kteří hostovali v okolních klubech. 
Prvních čtrnáct dní jsme v podsta-
tě jen hledali, kteří hráči na soutěž 
budou mít. Podle toho také vypadal 
výsledek prvního přípravného zá-
pasu s Ústím,“ popsal úvodní peri-
petie završené potupnou prohrou 
3:7 s nováčkem ČFL trenér Miroslav 
Pavlov. Nicméně hra chomutovského 
týmu se brzy zlepšila, sehrál vyrov-
naný poločas s prvoligovými Blšany, 
byť po prostřídání nakonec podlehl 
0:4, dvakrát úspěšný byl v Českém 
poháru. Po výsledcích v Karlových 
Varech - Dvorech 2:2 - na penalty 
5:4 a v Rakovníku 4:2 postoupil do 
třetího kola, kde se 29. října doma 
utká s prvoligovou Marilou Příbram.

V úzkém, osmnáctičlenném kádru 
jsou z loňska jen Četverik, Džuban, 

Altman (přestoupili z Teplic), Rišian, 
Hruška, Poláček a hrající asistent 
trenéra Budka, do základní sestavy 
se tlačí mladí, kteří fotbalově vy-
růstali v Chomutově. „Pro ně je třetí 
liga velkým motivačním prvkem, 
dobře se uvedl třeba Nádeník, který 
v minulé sezoně hrál jen I. B třídu za 
Ervěnice,“ zdůraznil sekretář Franti-
šek Kroupa. Miroslav Pavlov doplnil: 
„Snažím se, aby hráči vytvořili par-
tu, aby táhli za jeden provaz. Zatím 
bojují a makají, ale vše se ukáže až 
v mistrovských zápasech, které jsou 
psychicky daleko náročnější.“ Výkon-
nost mužstva si odhadovat netroufá: 
„Myslím si, že je to především věc 

vstupu do soutěže. Když se povede, 
mohli bychom hrát do osmého mís-
ta.“ Postupové úvahy odmítá i Franti-
šek Kroupa: „Na to nemáme stadion, 
ale hlavně jsme realisté. Chceme 
hrát dobrý fotbal bez sestupových 
problémů.“                    (text a foto: sk)

V sobotu od 10.15 hodin začne fotbalistům sezona atraktivním zápasem proti Teplicím B

Do chomutovské sestavy se tlačí odchovanci

Rozpis podzimních zápasů FK Chomutov – doma v sobotu v 10.15 hod.Rozpis podzimních zápasů FK Chomutov – doma v sobotu v 10.15 hod.
1. kolo CV – FK Teplice B (9. 8.) CV – FK Teplice B (9. 8.) • 2. kolo SK Semily – CV (17. 8. v 17.00) 
• 3. kolo SK Karlovy Vary – Dvory – CV (24. 8. v 10.30) • 4. kolo CV CV 
– SK Hradec Králové B (30. 8.) – SK Hradec Králové B (30. 8.) • 17. kolo SK Slovan Varnsdorf – CV (3. 9. 
v 17.00) • 5. kolo MFK Ústí n. L. – CV (6. 9. v 17.00) • 6. kolo CV – FK CV – FK 
Kolín (13. 9.) Kolín (13. 9.) • 7. kolo FK Náchod – Deštné – CV (20. 9. v 16.30) • 8. kolo 
CV – AFK Chrudim (27. 9.) CV – AFK Chrudim (27. 9.) • 9. kolo CV – FK Marila Příbram B (4. 10.) CV – FK Marila Příbram B (4. 10.) • 
10. kolo CV – FC Střížkov Praha 9 (11. 10.) CV – FC Střížkov Praha 9 (11. 10.) • 11. kolo FC Slovan Liberec 
B – CV (19. 10. v 10.15) • 12. kolo CV – SK Slavia Praha B (25. 10.) CV – SK Slavia Praha B (25. 10.) • 
13. kolo FC Dragoun Břevnov – CV (2. 11. ve 14.00) • 14. kolo CV – FK CV – FK 
OEZ Letohrad (8. 11.) OEZ Letohrad (8. 11.) • 15. kolo SK České Budějovice B – CV (15. 11. 
v 10.30) • 16. kolo CV – SK Sparta Krč (22. 11.).CV – SK Sparta Krč (22. 11.).

Branku FK Chomutov budou hájit Jan Četverik (v popředí) a Radek Zaťko.

Už 24. ročník má za sebou běžec-
ký závod Chomutovská hodinovka. 
Na sluncem rozpálenou dráhu let-
ního stadionu tentokrát vyběhlo 26 
vytrvalců, mezi nimi i loňský mi-
str republiky a letos třetí na MČR 
v maratonu Jiří Wallenfels ze Soko-
la Královské Vinohrady. Největší fa-
vorit také nakonec s převahou vy-
hrál, ale s výkonem 17 042 metrů 
moc spokojený nebyl. I proto letitý 
rekordní zápis Miroslava Sajlera, 
který v roce 1989 za hodinu uběhl 
18 275 metrů, opět odolal.

Jiří Walenfels už před závodem 
avizoval ztrátu formy. Přesto 
v úvodu nasadil vysoké strojové 
tempo k ataku osmnáctikilo-
metrové hranice, ale postupem 
času rezignoval a doběhl jen na 
vítězství. „Jsem v hlubokém útlu-
mu, výkon je špatný. Ale nevadí, 
z prvenství mám radost,“ uvedl 
31letý atlet, který v Chomutově 
závodil vůbec poprvé. „V každém 
případě je to dobrý trénink, dal 
jsem běhání na škváře přednost 
před konkurenčním závodem do 
vrchu na Klínovec, tam bych se 
asi trápil strašně moc...“

Výkony nejlepších - ženy: Výkony nejlepších - ženy: 1. Kateři-
na Matoušová (VTŽ Chomutov) 13 948 
m, 2. Michala Kočkovská (VTŽ Chomu-
tov) 12 179 m, 3. Gabriela Švejdarová 
(PRIMA Karlovy Vary) 11 848 m; muži muži 
do 39 let: do 39 let: 1. Jiří Wallenfels (Sokol 
Král. Vinohrady) 17 042 m, 2. Tomáš 
Kujíček (VTŽ Chomutov) 15 014 m, 

Hodinovku přes ztrátu formy vyhrál favorit

3. Ivan Kyselý (VTŽ Chomutov) 14 922 
m; veteráni 40 - 49 let: veteráni 40 - 49 let: 1. Josef Keprt 
(VTŽ Chomutov) 15 649 m; veteráni veteráni 
50 a více let: 50 a více let: 1. František Kudláček 
(VTŽ Chomutov) 15 061 m.

„Úroveň výkonů byla pozname-
naná teplým počasím. Na to, jací 
tu byli borci, by výkony měly 
být vyšší. Příjemně překvapil jen 
Franta Kudláček mezi padesátníky, 
ale on je houževnatý a tyhle štre-

ky umí,“ hodnotil hlavní rozhodčí 
a organizátor závodu Zdeněk Brů-
žek.                               (text a foto: sk) 

Úderem desáté hodiny běžci vyrazili na trať, na vložené fotografii vítěz.


