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Výročí Chomutovska
21. 9. 1411 král Václav IV. využil celkového 

mocenského oslabení řádu německých 

rytířů po bitvě u Grünwaldu a donutil jej, 

aby mu postoupil chomutovské panství. 

Královským purkrabím v Chomutově se stal 

Štěpán Hanušmeister z Korbsheinu.

22. 9. 1946 narodila se Jitka GAVENDO-

VÁ, malířka, grafi čka a ilustrátorka, činná 

v Chomutově.

24. 9. 1841 zemřel Karel STÜLPNER, legen-

dární saský pytlák a pašerák, krušnohorský 

lidový hrdina. Pobýval též na Chomutovsku.

25. 9. 1951 byla založena Osvětová bese-

da, která se měla starat o pořádání kultur-

ních akcí. V lednu 1957 změnila název na 

Městský a později Okresní dům osvěty.

29. 9. 1571 Bohuslav Felix Hasištejnský 

z Lobkovic prodal chomutovským měšťa-

nům za 9000 kop grošů monopolní právo 

na distribuci a prodej piva ve 20 vesnicích 

panství.

2. 10. 1961 zemřel Karel KUTLVAŠR, 

armádní generál čs. armády, legionář, 

činný též v Chomutově.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Některé z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Jack a Prcek byli jako pětitýdenní bráš-

kové nalezeni spolu se 

čtyřmi dalšími brášky 

a dvěma sestřičkami 

v krabici na radnici. 

Nejspíše se jedná o kří-

žence menšího vzrůstu.

Technické služby mají 
dvě nová auta
Multifunkční a popelářské auto obohatilo fl otilu 

vozidel technických služeb.
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Radnice kontroluje 
sběrny
Magistrát vytáhl do boje proti krádežím poklopů 

a mříží kanálových vpustí, které stále více mizí 

z chomutovských silnic. Ve svém boji se zaměřil 

nejen na zloděje, ale také na sběrny.

Podpora sportu zajišťuje 
Chomutovanům skvělé 
sportovní zážitky
Pro město je podpora sportu jednou z hlavních 

fi lozofi í. Postupně představíme devět 

podporovaných sportů.

24. 9.
Slavnostní otevření nového kina Svět se 

uskuteční ve 14 hodin v novém areálu na 

Zadních Vinohradech.  

15. 10.
Drakiáda. Další akce Rodinného zápolení 

se uskuteční ploché dráze. Více na

www.rodinnezapoleni.cz.

Žáci z Průhonu i Moráně 
slaví šedesátiny své školy
K významnému jubileu jsme položili několik 

otázek bývalému řediteli i současné ředitelce 

střední školy energetické a stavební.

3



Téma

P
odporou sportu chce město Chomuto-
vanům zprostředkovat také zážitky z vr-
cholového sportu či setkávání se spor-

tovními hvězdami. „Řada chomutovských 
sportovců dosáhla nejen na republikové, ale 
i světové vrcholy,“ říká primátor. Podpora ze 
strany radnice pomáhá talentům v jejich roz-
voji. Ti se pak stávají vzory pro širokou základ-
nu žákovského i mládežnického sportu. Pojď-
me se podívat blíže na devítku podporovaných 
sportů. V tomto čísle přinášíme prvních pět. 

Mají mezi sebou olympioniky

Talenty mají ve svých řadách řecko-římští zá-
pasníci z ASK VALZAP Chomutov. Jsou mezi 
nimi olympionici, řada z nich stála na stup-
ních vítězů na mistrovství světa, Evropy a re-
publiky. Klub reprezentoval Bohumil Kubát, 
který získal  třetí místo na OH 1960, nebo Jiří 
Kormaník s druhým  místem na OH 1964. 
„Z novějších úspěchů musím zmínit druhé 
místo na ME kadetek 2002 Niny Sklenko-
vé, která se o rok později umístila na třetím 
místě ve stejné soutěži,“ říká Ladislav Šnel-
ly, předseda klubu. Závodníci jsou pravidelně 
zastoupeni v reprezentačních výběrech všech 
věkových kategorií a klub několikrát získal ti-

tul mistra ČR družstev ve všech věkových ka-
tegoriích. Mezi vyloženě aktuální úspěchy 
patří zlaté medaile Ladislava Šnellyho a Voj-
těcha Kukly, které přivezli z mistrovství světa 
v policejních a hasičských hrách.  

Klub si nestěžuje ani na množství fanouš-
ků. „Vzhledem k dlouholeté a úspěšné tradi-
ci chomutovského zápasu lze však tvrdit, že 
v Chomutově je divácká základna a základna 
příznivců klubu oproti republikovému prů-
měru zastoupena více než nadstandardně. 
A to i přesto, že se nejedná o komerční druh 
sportu a fanoušci se obecně rekrutují přede-
vším z řad bývalých a současných zápasníků,“ 
dodává Šnelly.  Pro nejbližší období si vedení 
klubu stanovilo za cíl ekonomicky a personál-
ně stabilizovat jeho chod a vytvořit podmínky 
pro znovupřidělení statusu sportovního cent-
ra mládeže a sportovní skupiny klubu minis-
terstvem školství a tělovýchovy. 

Mezi sportovní plány patří především účast 
v soutěžích mistrovství ČR družstev ve všech 
věkových kategoriích s cílem zisku alespoň 
dvou medailových umístění. Mezi další spor-
tovní mety patří  účast v soutěžích mistrovství 
ČR jednotlivců ve všech věkových kategoriích 
s cílem zisku alespoň 5 titulů mistra ČR, účast 
alespoň dvou sportovců na MS a ME a účast 
alespoň dvou sportovců na kvalifi kačních tur-
najích o účast na OH.

Volejbalistky se derou na vrchol 

I přes podporu města se nepodařilo Tělový-
chovné jednotě Veros udržet se v 1. lize mužů, 
což je druhá nejvyšší volejbalová soutěž, ve 
které Chomutovští hráli od sezony 2004/05 
až do  2010/11. „Bohužel jsme byli nuceni 
soutěž opustit pro nedostatek fi nancí,“ říká 

Miroslav Karel, předseda klubu. Ten si kla-
de za hlavní letošní cíl udržení 1. ligy junio-
rek, což nebude vůbec lehké, a hrát na špičce 
druhé ligy žen, které se do této soutěže probo-
jovaly v roce 2009 a již v loňském ročníku si 
vedly velice dobře.

Tělovýchovná jednota Veros Chomutov 
byla založena v roce 1983 a vznikla při teh-
dejším Okresním podniku služeb v Chomuto-
vě, pod vedením Ládi Dupala, který se zaslou-
žil ve spolupráci s členy jednoty o vybudování 
sportovního areálu, ve kterém působí dodnes.

Největším úspěchem Verosu u mládežnic-
kých týmů je právě účast v 1. lize juniorek, 
kterou hrají již druhým rokem. „Družstva ka-
detek, starších žákyň a mladších žákyň, které 
hrají čtyřkový  volejbal, se účastní krajských 
soutěží, ve kterých si vedou dobře a jsou naši-
mi nadějemi pro příští roky. V kategorii chlap-
ců máme jenom jeden tým, a to juniory, kteří 
hrají krajskou soutěž,“ vyjmenovává Karel.

 O volejbal je v Chomutově velký zájem. 
„Hraje se zde amatérská liga, jíž se účastní 
každý rok velké množství lidí. Ti dělají tento 
sport jen tak pro radost a pro dobrou partu,“ 
dodává předseda, který se i přesto bojí klesají-
cího zájmu u dětí, především chlapců.

Podpora sportu zajišťuje městu řadu hvězd  
Sport. Pro některé je to dřina, pro některé 

zábava a fandění. Pro rodiče dobrá výplň 

volného času pro jejich děti. Slovo sport 

může představovat pro každého zcela 

jiný význam. Nejinak je tomu u města. 

„Podpora sportu, kulturních, sociálních 

a neziskových aktivit patří do stálé fi lozo-

fi e našeho města. V případě sportu logic-

ky vnímáme dvě úrovně. Tu vrcholovou, 

respektive výkonnostní, a amatérskou,“ 

říká primátor Chomutova Jan Mareš. 

Město podporuje sport několika způso-

by. Buď přímo granty na rozvoj talentů, 

dotacemi pro kluby a podporou projektů, 

nebo zajištěním potřebných podmínek ve 

sportovních areálech. Samostatnou sku-

pinu tvoří devět podporovaných sportů, 

které lze označit jako vrcholové a repre-

zentující Chomutov v měřítku nejúspěš-

nějších, nejpopulárnějších a nejnavštěvo-

vanějších sportů v České republice a často 

i v zahraničí.
Chomutovští Beavers se rozcvičují před zápasem
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Na chomutovských tatami
trénuje 118 judistů

Také oddíl  juda TJ VTŽ  patří mezi podporova-
né sporty. V oddílu nyní trénuje 118 sportovců.  

Trenéři a vedení oddílu kladou velký důraz 
na práci s mládeží. „A vyplatilo se. Loňská se-
zona byla pro nás velice úspěšná. V mládež-
nických kategoriích vybojovali naši svěřenci 
jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzo-
vé medaile. Cenná jsou umístění na pátém 
a sedmých místech,“ říká Bohuslav Stareček, 
předseda oddílu juda. Družstvo mužů v první 
celorepublikové lize obsadilo ve fi nálové sku-
pině šesté místo.

Historie oddílu se začala psát v roce 1951, 
kdy ho založil Jaroslav Zetek. „V padesátých 
a začátkem šedesátých let minulého století byl 
nejúspěšnějším závodníkem oddílu Petr Kos-
telník, který vybojoval bronzovou medaili na 
mistrovství Evropy juniorů. Byl mnohonásob-
ným mistrem republiky,“ dodává Stareček. 
V novodobějších dějinách byl nejúspěšnějším 
závodníkem Martin Marták, který vybojoval 
sedmé místo na Mistrovství Evropy juniorů. 
Také on byl několikanásobný mistr ČR.

Oddíl má nejen sportovní úspěchy, ale i or-
ganizační. „Významnou stopu v řídících orgá-
nech českého svazu juda zanechal již zmíně-
ný Jaroslav Zetek, který na této úrovni působil 
jako sportovní ředitel a předseda komise roz-
hodčích,“ říká předseda Stareček. Oddíl po-
řádá každoročně tři mládežnické turnaje s ce-
lostátní působností: Velkou cenu Chomutova, 
Memoriál H. Tauda a Vánoční turnaj. „Každé-
ho se zúčastňuje 150 až 200 závodníků. V roce 
2009 jsme byli pořadateli mistrovství ČR 
mladších žáků a žákyň,“ doplňuje Stareček.

Na každý větší turnaj si berou dovolenou 

Jsou nejlepší v Evropě. Přesto si na každý ev-
ropský turnaj berou dovolenou, zatímco jejich 
soupeři jsou profesionálové. „Jsme amatéři 
a všichni to děláme pro radost. Devadesát devět 
procent týmu jsou vlastní odchovanci. Snažíme 
se je vychovávat od útlého věku,“ charakterizu-
je oddíl softbalu Beavers Sport clubu 80 Cho-
mutov hlavní trenér A týmu Jan Přibyl. Softbal, 
ač se to v Čechách nezdá, je ve světě velmi po-
pulární sport. Profesionální tým, jak je běžné 
v zahraničí, však v Čechách není žádný. „Měs-
to Chomutov je naším nejdůležitějším článkem 

mezi sponzory. Máme to štěstí, že patříme mezi 
podporované sporty a díky tomu jsme schop-
ni fungovat tak, jak fungujeme. I díky tomu re-
prezentujeme město v celoevropském měřítku. 
A rozhodně ne špatně,“ dodává Přibyl.

Oddíl byl založen v osmdesátých letech, 
v roce 1993 vstoupil do první softbalové ligy 
a v roce 2010 získal desátý titul. „Od roku 1998 
jsme nechyběli ani jednou ve fi nále první ligy, 
později přejmenované na extraligu. V historii 
evropského softbalu jsme podle dosažených vý-
sledků nejúspěšnější mužský tým,“ říká Přibyl. 
V družstvu má většina hráčů za sebou zkuše-
nost v reprezentaci, několik titulů mistrů Evro-
py, mnohonásobnou účast na mistrovství svě-
ta. Zároveň třináctinásobnou účast na Poháru 
mistrů evropských zemí. Dá se i říci, že pořád 
má nejlepšího evropského nadhazovače.

Softbal sice nepatří mezi mediálně zají-
mavé sporty a nikdy se ani trochu nepřiblíží 
klasickým „českým“ sportům. „Lidé neznají 
pravidla a bez toho je těžké samotný sport po-
chopit. Na druhou stranu se to vše zlepšuje, 
v létě pořádáme zápasy pro veřejnost a účast-
ní se stále víc a víc lidí, kteří chtějí softbal  zku-
sit,“ dodává Přibyl.

Dorostenci ČR vyhráli ME a my máme 
v týmu hráče z české reprezentace. Tihle mla-
díci si už dneska ochutnali i náročný turnaj 
PMEZ v Dánsku. Žáci a kadeti hrají úspěš-
ně extraligu a mladí si mohli připsat úspěch 
v českém Interpoháru s naším béčkem. Vloni 
ho vyhráli a letos mají úspěšně našlápnuto.

Plavci Slavie nastoupili „do práce“

Úspěšnou mládež má mají i plavci TJ Slavia 
Chomutov, kteří mají za sebou výtečný půl-
rok. „Letos v červnu si pro tituly mistrů ČR ve 
svých kategoriích doplavalo hned šest našich 
plavců – Baumrtová, Baumrt, Franta, Šilha-

nová, Kolumber a Veselá. Výbornou výkon-
nost chomutovského plavání dokresluje i his-
torická bilance reprezentantů, kromě dospělé 
české plavecké hvězdy Simony Baumrtové to-
tiž limity do reprezentace juniorů opakovaně 
splnili Ondřej Baumrt i Štěpánka Šilhanová 
a nově rovněž prsař Filip Škorvaga. S touto bi-
lancí se Slavie řadí mezi nejvýznamnější bašty 
českého plavání. Je to ocenění nejen jmenova-
ných závodníků, ale i všech trenérů, kteří u nás 
působí,“ řekl předseda oddílu Radek Šilhan.

Ani v následujícím závodním půlroce plav-
ci nebudou zahálet. „Hodně členů zejména 
závodního družstva čekají různá soustředění, 
ať už s reprezentací nebo se sportovním cent-
rem mládeže, kam se navíc probojovali Nikol 
Schindlerová, Radka Matuščínová, Kristýna 
Pěnkavová, Eliška Vetýšková, Barbora Holá 
a Miroslav Soukup. I tohle je historicky nej-
vyšší počet. Vrcholy zimní sezony nás čekají 
v prosinci, kdy proběhnou republiková mis-
trovství v krátkém bazénu,“ říká Šilhan. Od-
díl dosáhl i na obrovský organizační úspěch, 
protože ve dnech 15.–18. 12. bude mistrov-
ství ČR dospělých a dorostu v Chomutově. 
O týden dříve bude Simona Baumrtová obha-
jovat bronz na ME v polském Štětíně. 

Oddíl, jehož počátky sahají až poloviny mi-
nulého století, nemá problémy s členskou zá-
kladnou. „V přípravkách, sportovním a zá-
vodním družstvu máme dohromady přes 100 
závodníků, což je číslo, které nás uspokoju-
je. Je mezi nimi hodně šikovných plavců a vě-
řím, že o budoucnost máme postaráno. Nic-
méně pokud tyto řádky čte nějaký talentovaný 
plavec nebo nová Simona Baumrtová, rádi jej 
uvítáme na bazénu,“ uzavírá Šilhan. Každý 
den od 16 hodin je na bazénu některý z trené-
rů nebo lze získat informace na webu www.
slavie.cv-region.cz.

 a Chomutovanům skvělé sportovní zážitky

Juniorští reprezentanti Štěpánka Šilhanová a Ondřej Baumrt 

s medailemi z mezistátního utkání ČR-Slovensko-Polsko
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Multifunkční a popelářské auto obohatilo 
fl otilu vozidel technických služeb. Prv-

ní z nich se dá nazvat Ferda Mravenec, zvládá 
totiž práci za několik jiných vozidel. Druhé je 
moderní auto pro svoz odpadu. „Obě pomo-
hou k lepším službám pro občany města,“ 
řekl náměstek primátora Martin Klouda.
 Ferda Mravenec je nákladní automobil Man, 
na který mohou pracovníci technických slu-
žeb umístit několik nástaveb. „Může se tak 
proměnit v kropičku, v šípový pluh se sypa-
čem štěrku, odtahový vůz či fekální auto,“ 
říká Samir Kharboutli, vedoucí provozu do-
pravy technických služeb. Vůz může také vo-
zit velkoobjemové kontejnery. Jeho univer-
zálnost, díky které zastoupí řadu jiných aut 
z vozového parku technických služeb, dopl-
ňuje také jednoramenný jeřáb.
Nový automobil na svoz komunálního odpa-
du patří mezi nejmodernější. „Nahradí jede-

náct let staré auto,“ říká Kharboutli. I toto 
vozidlo patří k velmi výkonným moderním 
autům na podvozku Man. Například zásob-
ník na odpad má rotační lisovací mechanis-
mus. To je výhoda, pokud odpad v autě vzpla-
ne. Postupným překlápěním se požár uhasí. 
Díky tomuto mechanismu se také odpad v zá-
sobníku, který pojme až 16 kubíků, rovno-
měrně rozkládá. Automobil je vybaven pro 
vysypávání kontejnerů i popelnic. Vozidlo je 
vybaveno automatickou převodovkou. „To 
usnadňuje přejezdy mezi jednotlivými stano-
višti kontejnerů,“ dodává Kharboutli.
Oba vozy nahradily již zastaralé a porucho-
vé mechanismy, zrychlí a také zpříjemní práci 
osádkám. Občané jistě ocení nižší hlučnost. 
Podvozky jsou lépe ovladatelné, což zvyšuje 
manévrovatelnost v užší ulicích.

Hospodaření města Chomutova skonči-
lo k pololetí s přebytkem ve výši 111,5 

milionu korun. „Jásání však není na místě, 
protože údaj je značně zkreslený neproinves-
tovanými penězi určenými  na projekty,“ říká 
ekonom Jan Mareš.
Na místě není ani optimismus u příjmové 
stránky rozpočtu. „Celkové příjmy byly k po-
loletí naplněny na 44 procent ročního plá-
nu a příjmy provozního rozpočtu pouze na 
40 procent,“ říká ekonom Mareš. Důvodem 
jsou snížené výnosy ze státem sdílených daní, 
především z daní z příjmů u právnických i fy-

zických osob a u DPH, které je nosnou daní 
celého systému. Daňové příjmy v prvním po-
loletí nad vodou držely místní poplatky a daň 
z příjmů placená městem, které zapříčinily 
celkové naplnění daňových příjmů na 52 %. 
Z nedaňových příjmů se nejlépe plnily proná-
jmy, u kterých se podařilo snížit i meziroční 
stav pohledávek.
Ve výdajích naopak město šetří, kde může, 
a rozpočet škrtí na dvaatřiceti procentech 
ročního plánu. Výraznou úsporu však tvo-
ří doposud nezrealizované nebo nedokonče-
né investice. „Samotná úspora provozního 

rozpočtu je pět procent ročního plánu, což 
je pro představu zhruba 27 milionů korun,“ 
přibližuje úspory magistrátu primátor Jan 
Mareš. Provozní přebytek tak činí 101 mili-
onů korun.  
Chomutov už dlouhodobě hospodaří bez dlu-
hů. Ani v letošním roce se v hospodaření s vy-
tvářením dluhů nepočítá. Město má dluh jen 
ve výši jednoho procenta běžných příjmů. „To 
je způsobeno překlenovacím úvěrem, kterým  
město fi nancuje IPRM. Úvěr je vždy během 
dvou tří měsíců splacen z přijatých vratek do-
tací,“ dodává ekonom.

Do posledního srpna měli Chomutované 
zaplatit poplatek za komunální odpa-

dy. Většina občanů řádně zaplatila. Poplatek 
v termínu neuhradilo 6802 poplatníků, kteří 
za letošní rok dluží 3,3 milionu korun.
„Zapomnětlivcům dáváme možnost poplatek 
uhradit bezsankčně ještě do konce měsíce září. 
Tomu, kdo neuhradí svůj dluh ani v prodlouže-
ném termínu, se jeho zapomnětlivost prodraží. 
Místo základní sazby 480 korun zaplatí trojná-

sobek,“ upozorňuje ekonom města Jan Mareš.
Likvidace odpadů je velmi nákladnou služ-
bou, kterou město pro své občany zajišťuje. 
Cenu za odvoz a uskladnění odpadů město 
svým občanům každoročně dotuje, proto pa-
tří poplatek v Chomutově k dlouhodobě k nej-
nižším v republice. Částky vydané z rozpočtu 
města na likvidaci se měsíčně pohybují v mili-
onech korun. „Proto je město vůči dlužníkům 
nekompromisní. Kdo nezaplatí, může se do-

čkat i návštěvy exekutorů. Pak se mu jeho dluh 
ještě výrazněji prodraží,“ dodává Mareš. 
V minulých týdnech všechny nedoplatky vy-
měřil odbor ekonomiky hromadným předpis-
ným seznamem prostřednictvím úřední desky 
magistrátu. „To znamená, že dlužníci byli tak-
to v souladu se zákonem o svém dluhu vyro-
zuměni a již jim nepřijdou upomínky. Prvním 
krokem u neplatiče již bude návštěva správce 
daně a exekuce,“ doplňuje ekonom.

Technické služby mají dvě nová auta

Hospodaření města k pololetí je v plusu 

Odpady nezaplatilo 6802 lidí. Pozor, upomínky chodit nebudou 

Móda pomůže Klokánku
Jak spolu souvisí módní trendy a chari-
tativní akce? Na první pohled vůbec. Po-
kud si ale někteří lidé usmyslí, že i mó-
dou se dají vydělat peníze, které mohou 
pomoci potřebným, pak je souvislost 
jasně patrná. „Na říjen totiž připravuje-
me Gala fashion show v chomutovském 
divadle za účasti známých modelek, 
tanečníků a moderátora. Výtěžkem ze 
vstupného chceme podpořit chomutov-
ský Klokánek Fondu ohrožených dětí,“ 
představuje chystanou akci primátor 
města Jan Mareš. 
Gala fashion show představí 20. října 
nejnovější módní trendy pro sezonu 
podzim/zima 2011, a to prostřednictvím 
Vlaďky Erbové, Renaty Langmannové, 
Hanky Svobodové a Lili Sarah Fischero-
vé. Netradiční pak bude přehlídka mód-
ních faux pas, kterých se mnozí lidé do-
pouštějí. „Chceme vtipnou formou vedle 
módní přehlídky ukázat i tradiční módní 
nešvary, jako jsou například ponožky 
v sandálech,“ říká choreograf a taneč-
ník Yemi. O tom, že společenský večer 
nebude jen poučný, ale i zábavný, svědčí 
doprovodný program s tanečními čísly, 
ve kterých se představí Ben Cristovao, 
JAD Dance Company a Tantehorse, mo-
derovat bude hvězdný reportér Tomáš 
Kraus. Vstupenky budou v předprodeji 
od 7. října.
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Aktuality

V pořadí desátá akce Rodinného zápolení 
tentokrát navázala na otevření pamá-

tek v rámci Dne evropského dědictví, a proto 
i koza Róza zavedla soutěžící rodiny do dáv-
né minulosti Chomutova. Tajemná výprava 
do historie města se odehrála v potemnělých 
prostorách jezuitského areálu, kde bylo zapo-
třebí i ve dne putovat s baterkou. „Soutěžící 
procházeli sedmi stanovišti. Navštívili všech-
na oddělení knihovny, výstavní síň Lurago, 
kostel sv. Ignáce či venkovní atrium, kde ře-
šily tematické úkoly, které postupně odkrýva-
ly názvy nejvýznamnějších chomutovských 
památek, jako je Městská nebo Hvězdářská 
věž, morový sloup či kostel sv. Kateřiny nebo 
kostel sv. Ignáce, tam děti skládaly ze sta-
rých fotografi í podobu mrtvého jezuity, jehož 
ostatky byly v kostele kdysi uloženy,“ řekla 
knihovnice Dana Nepovímová.
Během zápolení v atriu zazněla i dobová hud-
ba, která navodila správnou atmosféru. Tam 
se rodinné týmy setkaly i s historickou cho-
mutovskou osobností Jiřím Popelem z Lob-
kovic, který spokojeně dohlížel na průběh 
akce a liboval si, jak se děti bavily. „Nejvíce 
se mi líbilo ve studovně, kde jsem odpovídal 

na různé otázky, například jak se dobývala že-
lezná ruda v Krušných horách, nebo jsem po-
znával rozdíly na obrázku,“ pochvaloval si je-
den z dětských účastníků.
Další akce Rodinného zápolení na sebe nene-
chá dlouho čekat. Už v říjnu se mohou účast-
níci těšit na podzimní drakiádu spojenou se 
soutěží ve sběru kaštanů. „Budeme vyhlašo-
vat pokus o rekord největšího sluníčka slože-
ného z kaštanů.“ řekla Marie Křenová z kan-
celáře primátora. Bližší informace o soutěži 
ve sběru kaštanů najdete na www.rodinneza-
poleni.cz.

Rodiny se vypravily s kozou Rózou 
do historie Chomutova

Radnice kontroluje sběrny, 
hledá kradené poklopy

Zoopark ocenil 
jubilejního návštěvníka

Nová fasáda

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově 
přivítal jubilejního dvousettisícího ná-
vštěvníka. Stala se jím Stanislava Proti-
vová, která do zooparku zavítala s manže-
lem a rok a půl starým synem Marečkem.
„Byli jsme velmi překvapeni, protože 
jsme do zooparku zavítali náhodou při 
zpáteční cestě z nemocnice, kde jsme 
předtím darovali krev,“ řekla jubilejní 
návštěvnice Stanislava Protivová.
O tom, že rodina přijela do zooparku ná-
hodně, svědčí také fakt, že pochází z Mu-
tějovic u Rakovníka, a není tedy jeho 
pravidelným návštěvníkem. „Já jsem tu 
poprvé a manžel podruhé,“ sdělila Stani-
slava Protivová.
Na jubilejního návštěvníka čeká celoroční 
vstupenka do Podkrušnohorského zoopar-
ku, upomínkové předměty, vstupenky na 
sportoviště a nocleh na Červeném hrádku.
Letos přišel jubilejní návštěvník o mě-
síc dříve než v minulých letech. Jedním 
z hlavních důvodů je otevření skanzenu, 
který je součástí zooparku, a velkou roli 
sehrálo také pěkné počasí. Ostatní mi-
lovníci zvířátek však nemusí zoufat. Pra-
covníci zooparku totiž doufají, že letos 
ještě ocení čtvrtmiliontého návštěvníka.

I tentokrát představíme další z projektů 
vybudovaných v rámci IPRM Sídliště, 
místo pro život,  který chomutovská rad-
nice společně s vlastníky domů na sídliš-
tích realizuje již druhým rokem.
V našem seriálu je na řadě projekt Za-
tepIení a sanace panelového domu čp. 
4497. Čtyřpodlažní dům s 16 bytovými 
jednotkami získal novou fasádu. Ná-
jemníci tak ušetří na teple minimálně 23 
procent. Celkově projekt vyšel na dva mi-
liony korun. Poskytnutá dotace dosáhla 
výše osmi set tisíc korun.

Radnice vytáhla do boje proti krádežím 
poklopů a mříží kanálových vpustí, kte-

ré stále více mizí z chomutovských silnic. Ve 
svém boji se zaměřila nejen na zloděje, ale 
také na sběrny, které kradené poklopy vyku-
pují. „Budeme nekompromisní. Sběrny čeka-
jí pravidelné kontroly. Zloději a sběrny, které 
vykupují jejich lup, hazardují totiž s lidskými 
životy. Neuvědomují si nebo je jim jedno, že 
ohrožují bezpečnost lidí. Do odkrytého ka-
nálu totiž může vjet cyklista nebo vozidlo 
a může se stát dopravní nehoda,“ vysvětluje 
tvrdý postup města Martin Klouda, náměs-
tek primátora.  Za posledních čtrnáct dní se 
uskutečnily již dvě mimořádné kontroly, na 
kterých spojily síly odbory magistrátu, měst-
ská i republiková policie a technické služby.  
A hned při první kontrole strážníci a úřední-
ci objevili v jedné sběrně několik poničených 

poklopů a krytů. A to i přesto, že zákon vy-
loženě zakazuje sběrnám takovéto předměty 
nebo jejich části vykupovat. Pracovníci sběr-
ny si ani nelámali hlavu s jejich ukrýváním. 
„Ležely volně v prostoru sběrny,“ řekl je-
den ze zasahujících strážníků. Obor životní-
ho prostředí zahájí s provozovatelem sběrny 
správní řízení a hrozí mu pokuta. O případ se 
také zajímala Policie ČR.
Městská policie kontroluje každého, kdo veze 
jakýkoliv šrot. „Je jedno, jestli ho objeví hlíd-
ka, nebo operátor kamerového systému. Vždy 
je zkontrolován obsah kárky,“ vysvětluje Petr 
Zálešák, zástupce velitele městské policie.  
Strážníci se snaží zjistit původ šrotu. V pří-
padě podezření železné předměty slouží jako 
důkaz pro šetření přestupkové komise. „Mno-
hokrát se stalo, že jsme ukradené předměty 
vrátili jejich majitelům,“ dodává Zálešák. 
Od července zloději  odcizili na šedesát poklo-
pů a krytů vpustí.  „Naštěstí se nestalo žádné 
neštěstí. Zloději však způsobili škody ve výši 
180 tisíc korun,“ doplňuje náměstek Klouda.  
Technické služby se snaží okamžitě doplnit 
odcizené kryty, na které je upozorňuje městská 
policie i občané. Řadu z nich objeví sami pra-
covníci technických služeb. Jedinými zbraně-
mi proti šroťákům je postupná  výměna všech 
krytů za plastové a právě pravidelné kontroly 
sběren, které vykupují kradené poklopy.

7



Rozhovor

Žáci z Průhonu i Moráně slaví kulatiny své školy 

Šedesát let. Přesně tak dlouho existuje Střední škola energetická a stavební v Chomutově. Pod tímto názvem vznikla teprve před dvěma lety, kdy se spojila se Střední 

školou stavební Chomutov. Než však mohla nést tento název, prošla zakládající škola mnohými změnami.  V roce 1951 vznikla jako Středisko pracovního dorostu energe-

tiky, které se pak proměnilo v odborné učiliště. Až do roku 1978 připravovalo žáky do dělnických profesí pro českou energetiku. Od tohoto roku učiliště získalo statut školy 

poskytující maturitní vzdělání a organizačně spadalo pod ČEZ. V roce 1991 škola získává právní samostatnost a o tři roky později do vzdělávací nabídky zařazuje obory 

středních průmyslových škol a stává se integrovanou střední školou.  Historie Střední školy stavební Chomutov, které je její součástí, sahá do roku 1972. Za šedesát let se 

škola proměnila v moderní vzdělávací instituci. Spolupracuje s podobnými školami téměř po celé Evropě. Je partnerem řady regionálních i nadregionálních zaměstnava-

telů. K významnému jubileu jsme položili několik otázek bývalému řediteli i současné ředitelce.

Jan Mareš,
bývalý ředitel školy,
primátor Chomutova

V čele této organizace jste půso-
bil téměř třetinu její existence. 

Za tu dobu prošla řadou proměn, ale slovíčko 
škola jí stále zůstávalo a asi zůstane. Můžete 
zmínit, jak se postupem času měnil význam 
tohoto slova?
Původně, když jsem přebíral ředitelské žezlo, 
jsme v názvu slovíčko škola neměli. Bylo zde 
učiliště. To slovíčko neberu nijak hanlivě a ani 
se za něj nestydím, jen je to ukázka toho, že 
nás vzdělávací a zaměstnavatelský trh vedl 
k zaměření na potřebnost a kvalitu naších 
služeb, přinesl i změnu názvu. Ještě v roce 
1994 si málokdo dokázal představit spojení 
oborů vzdělání s různou úrovní výstupu (buď 
maturitou nebo výučním listem) pod jednou 
střechou a dnes je to běžné a já jsem rád, že 
naše škola byla mezi průkopníky. Tak tomu 
bylo také na poli dalšího vzdělávání jak peda-
gogických pracovníků, tak dalšího profesního 
vzdělání a rekvalifi kací. To vše dnes tvoří ne-
dílnou součást školy, tak jako projektové ak-
tivity z národních či evropských grantů. Takže 
dnešní význam onoho prostého slova škola, 
které není jen symbolem pro vzdělávací insti-
tuce, ale i pro naše osobní zkušenosti = škola 
života, zahrnuje kompletní servis teoretické-
ho a praktického vzdělávání a školských slu-
žeb jak pro mládež, tak pro dospělé.  

Dílnami i učebnami prošly tisíce žáků. Po-
tkáváte či setkáváte se s nimi a popřípadě při 
jakých příležitostech?
Určitě. Je to jedna z příjemných stránek půso-
bení kantora. Potkávám se s nimi jak v rámci 
profesního setkávání při mých návštěvách 
a jednáních v podnicích či úřadech, tak také 
při neformálních akcích, jakými jsou třeba 
městské slavnosti, plesy, sportovní utkání 

apod. Někdy mi přece jenom trvá déle, než se 
zorientuji, ale to je dáno tím, že žáci stárnou 
a mění se. Velmi příjemné je třeba to, když se 
s nimi potkám při svatebních obřadech, kte-
ré z titulu své současné funkce vykonávám, 
a mohu je takto vyprovodit do dalšího života.

Jaký vztah máte dnes ke své bývalé škole? Je 
vlastně bývalá, nebo ten vztah je stále živý?
Logicky je živý, i když na škole dočasně nepů-
sobím. Vždyť jsem na této škole byl od roku 
1983 a z toho 18 let jako ředitel. Prošel jsem 
zde nesmlouvavou školou života, a to jak 
v době socialismu, tak polistopadové doby, 
která sice přinesla demokracii, ale také nut-
nost postarat se sám o sebe a prosadit se. To 
si myslím, že se podařilo. Není to logicky jen 
moje zásluha. Lví podíl na tom mají všich-
ni, kteří se mnou sdíleli všechny mé nápady 
a myšlenky, kam školu posunout, jak se pro-
sadit a přinést vždy něco navíc, co jinde není. 
Patří jim za to poděkování. Ale také děkuji 
těm, kteří byli a možná jsou moji odpůrci, 
neboť i tito byli v mnohém hnacím motorem 
k úspěchům naší školy. Poděkování patří také 
mé rodině, která vše se mnou zvládá. Prostě, 
těch bezmála třicet let nelze jen tak zahodit, 
a proto jsem rád za každé setkání s mými stále 
ještě kolegy.  

Soňa Valušková,
ředitelka Střední školy
energetické a stavební

Ředitelkou školy jste krátce, jak 
jste se dostala do jejího čela?

Téměř 30 let jsem působila na Střední zdra-
votnické škole v Chomutově, z toho poslední 
3 roky ve funkci ředitelky školy. Vzhledem 
k tomu, že od září příštího roku dojde v rámci 
optimalizace  sítě škol  ke spojení Střední ško-
ly energetické a stavební  Chomutov, Střední 
zdravotnické školy Chomutov a Obchodní 

akademie Chomutov, rozhodla jsem se při-
hlásit do konkurzu na místo ředitelky školy 
již na tento školní rok.

Co pro vás škola znamená?
Škola slaví 60. výročí založení, z čehož  plyne, 
že má bohatou historii a tradici. Stojí na pev-
ných základech a má z čeho stavět. Přesto je 
to škola fl exibilní a moderní. Je centrem celo-
životního učení a vzdělávání. Rychle reaguje 
na společenské změny, na požadavky součas-
ného trhu práce a umí rovněž individuálně 
pracovat se žákem a spolupracovat s rodiči.

Zkusme představit školu v číslech. Jaká by byla?
Střední školu energetickou a stavební v sou-
časné době navštěvuje 850 žáků, kteří se 
vzdělávají ve  22 oborech školy,  celkem škola 
nabízí 27 oborů vzdělávání. Jedná se o čtyř-
leté obory středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Dále pak o tříleté obory zakončené  
závěrečnou zkouškou  s  výučním listem a ná-
stavbové dvouleté a distanční tříleté obory 
s maturitní zkouškou.
Ke škole patří dílny odborného výcviku, tři 
domovy mládeže a dvě školní jídelny. Při škole 
působí poradenské středisko RaDoST neboli  
Rada dostupná studentům, na které se obra-
cejí žáci, rodiče a pedagogové o pomoc. Své 
služby škola poskytuje zákazníkům v souladu 
se standardem kvality ISO 9001:2008.

Co čeká školu v nejbližších letech?
Jak již bylo řečeno, v  tomto školním roce se 
budeme připravovat na spojení se zdravot-
nickou školou  a obchodní akademií. Má to 
svoji logiku, protože zdravotnická škola sídlí 
v sousední budově našeho domova mládeže 
a školní jídelny  na Palackého ulici, obchodní 
akademie se nachází v jednom areálu s budo-
vou naší školy Na Průhoně. Sloučením těch-
to škol zvýšíme nabídku vzdělávacích oborů 
a rozšíříme tak služby pro naše žáky.
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Při příležitosti 100. výročí narození vý-
znamného germanisty dr. Ericha Hel-

lera, který své dětství prožil v Chomutově, 
připravilo muzeum v kostele sv. Kateřiny 
výstavu obrazů s názvem Otisky slov. Obra-
zy německých umělců Petera Fischerbauera 
a Iris Hacklové inspirované četbou Hellero-
vých esejí doplnilo při vernisáži vystoupení 
komorního tria.
Výstava Otisky slov přitáhne především 
milovníky abstraktního umění, neboť díla 
obou autorů jsou odrazem pocitů vyplývají-
cích z četby Hellerovy knihy Thomas Mann 
– Ironický Němec, jež je věnována i románu 
Buddenbrookovi. „Tyto obrazy by měly být 
výzvou k přečtení Mannova románu, protože 
to by Ericha Hellera potěšilo nejvíce,“ prohlá-
sil při vernisáži Peter Fischerbauer, který své 
obrazy pojal jako určitou diskusi se známým 
germanistou a vyjádření svých pocitů nejen 
z díla Ericha Hellera, ale také Thomase Man-
na. Německého malíře pojí s Hellerem nejen 
četba zmíněného spisovatele, ale také české 
kořeny a láska k České republice.
Erich Heller, ač patří k nejvýznamnějším 

chomutovským rodákům, je pro českou ve-
řejnost osobou neznámou. „Čeká nás mnoho 
práce při snaze připomenout Ericha Hellera 
v českém prostředí a dostat jej do podvědomí 
veřejnosti,“ řekl při vernisáži ředitel muzea 
Stanislav Děd, jenž Hellera charakterizoval 
jako člověka, v němž se spojovaly intelektu-
ální tradice německého, židovského a čes-
kého národa. „Byl to muž, který ovlivňoval 
myšlení druhé poloviny 20. století. Po druhé 
světové válce velkou měrou přispěl k reha-
bilitaci nejen německé literatury, ale obecně 
k rehabilitaci německé intelektuální a kul-
turní tradice,“ doplnil Děd. 
Heller, jenž se od německé strany dočkal 
řady ocenění, musel z Chomutova uprchnout 
kvůli svému židovskému původu. Synovi 
chomutovského lékaře a studentovi fi loso-
fi e se podařilo usadit v Anglii, kde následně 
studoval na univerzitě v Cambridgi. „Erich 
Heller je symbolem lidského ducha, jenž se 
ani při nepřízni osudu nevzdává,“ pozna-
menal ředitel Děd. Výstava Otisky slov bude 
v kostele sv. Kateřiny otevřena zájemcům až 
do 29. října.

Jeden z výrazných severočeských výtvarní-
ků představil svou tvorbu v galerii Lurago.  

Vladimír Halíř nechal za sebe při vernisáži 
výstavy Žádné komorní příběhy mluvit své 
obrazy, které na rozdíl od tiše působícího 
umělce na návštěvníky galerie díky zvoleným 
barvám i technikám přímo volaly.
Vladimír Halíř, jak prohlásil Jan Škára, jenž 
dostal za úkol představit ústeckého malíře 
a designéra, nikdy nebyl přímo studentem 
umění a svůj osobitý styl, v němž především na 
začátku převažovala abstraktní tvorba, si tříbil 
sám. „Jeho tvorba je však daleka tomu, co na-
zýváme amatérismem, neboť Vladimír Halíř je 
svým přístupem veskrze profesionál,“ doplnil 
Jan Škára, který připomněl, že ústředním té-
matem Halířových obrazů bylo vždy vyjádření 
určitých niterných pocitů. Obrazy neřeší žád-
né velké téma, naopak spíše podtrhují některé 
rysy každodennosti, které autora zaujmou, 
aby je později spojil s tématy globálními, jako 

je konzum, vztek a násilí či korupce.
Ani výstava Žádné komorní příběhy není 
v Halířově tvorbě v tomto směru výjimkou. 
Naopak inspirace všedností a každodenností 
je z obrazů, jako jsou Pejskařky či Celebrita – 
Dáma s psíkem, zřejmá. „Každodenní realita 
skutečně není komorní a romantická, já v ní 
vidím satiru, vášeň, dramatičnost až drastič-
nost, což jsem se pokusil zachytit i na svých 
obrazech,“ vysvětlil Vladimír Malíř, který si 
hraje nejen se samotným tématem obrazu, ale 
také zpracováním. „Jeho výraznou charakte-
ristikou je zpracování a proměny povrchu,“ 
připomněl Jan Škára, a tak návštěvníky gale-
rie Lurago nemůže překvapit, že řada obrazů 
vystupuje i do třetího rozměru, ať se již jedná 
o nejrůznější vrypy či naopak přidaná plátna 
a plastiky. Výstava ústeckého výtvarníka zů-
stane v Luragu vystavena až do 27. září, če-
hož by měl využít každý, komu podzimní dny 
připadají bezbarvé, nudné a bez vášně.

Výstava Otisky slov připomíná 
dílo chomutovského rodáka

Komorní příběhy podle Halíře 
v každodennosti nenajdete

Až do konce září je možné na okamžik 
nahlédnout do dětského světa. Vernisáž 
výstavy Svět očima dětí v chomutovském 
městském divadle je tečkou za výtvarnou 
soutěží dětí z mateřských škol, kterou 
vyhlásila MŠ Chomutov. „Do soutěže 
se zapojilo několik školek v Ústeckém 
kraji včetně partnerského města Anna-
berg-Buchholz v sousedním Německu. 
Z těchto školek se nám sešlo 365 obráz-
ků,“ řekla ředitelka MŠ Chomutov Irena 
Kopecká.
Mateřské školy si mohly vybrat ze čtyř 
témat. První téma bylo Já a moje školka, 
druhé Já a město, ve kterém žiji, třetí Já 
a moje rodina a čtvrté Já a moji kama-
rádi. Každá školka si také mohla zvolit, 
zda bude soutěžit za celý kolektiv a pošle 
kolektivní obrázek, nebo zda každé dítě 
nakreslí obrázek vlastní. Soutěžilo se ve 
třech věkových kategoriích od 3 do 4 let, 
od 4 do 5 let a od 5 do 7 let. Odborná tří-
členná porota složená z učitelů výtvarné 
výchovy ZUŠ Chomutov a z učitelky MŠ 
Chomutov vybrala ze všech obrázků 32 
nejlepších, jejichž autoři dostali ocenění 
za první, druhá a třetí místa nebo čestná 
uznání. Mezi nimi byla i čtyři kolektiv-
ní díla. Ocenění dětští autoři získali dle 
věkové kategorie různé ceny, například 
vodovky, pastelky, formovací hmoty, pa-
nenky nebo nakupovací sady a hračky do 
školky.
Vítězné obrázky však po skončení výsta-
vy neupadnou v zapomnění. „Z těchto 
32 obrázků jsme nechali vytvořit pexeso, 
které má sloužit školkám jako učební po-
můcka,“ dodala Kopecká. MŠ Chomutov 
na soutěž získala dotaci z Ústeckého kra-
je v rámci dotačního programu Kultura 
2011, který podporuje kulturní projekty 
včetně soutěží.

Dětské obrázky 
se promění v pexeso
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Sport

Vy všichni, kdo milujete kolo, Krušné hory, 
Chomutovsko a dobrou zábavu, si nenech-

te ujít již 8. ročník závodu Chomutov Tour prv-
ní říjnovou sobotu 1. 10. 2011. Zázemí závodu 
bude pro všechny závodníky i diváky připrave-
no v Bezručově údolí v areálu II. mlýna.
Hlavní závod O pohár města Chomutova je 
určen jak pro hobby cyklisty, tak pro výkon-
nostní bikery, kteří si chtějí projet zajímavou 
50km trať vedoucí z areálu II. mlýna na Diet-
rovu štolu a Nový Dům. Trasa závodu je roz-
dělena do dvou 25km okruhů a vede převáž-
ně po zpevněných lesních a polních cestách 

Bezručova údolí a jeho okolí. Pro děti budou 
připraveny závody uvnitř areálu II. mlýna, 
rozdělené dle věkových kategorií. Pro ty 
nejmenší bude k dispozici skákací hrad. Pro 

širokou cyklistickou veřejnost bude připrave-
na 6km trať po cyklostezce v Bezručově údolí 
vedoucí k II. mlýnu.
Pro každého startujícího je připraveno občer-
stvení a nealko nápoj na trati závodu, v cíli 
pak nealko či pivo a porce teplého jídla. Pro 
všechny předem registrované pak dárek od 
pořadatele v podobě pamětního trička s lo-
gem závodu (dárek obdrží předem registro-
vaní závodníci při prezenci). Ceny pro první 
tři v každé kategorii a bohatá tombola.
Více informací naleznete na
www.chomutovtour.com.

Žáci šestého ročníku ze ZŠ Kadaňská pojí-
dali tak dlouho výživné müsli tyčinky, až 

se prokousali ke známému reprezentantovi 
v běhu na lyžích Lukáši Bauerovi. V soutěži 
o sestavení největšího hada složeného právě 
z obalů tyčinek totiž překonaly s 226 obaly 
všechny ostatní třídy v celé české republice. Vy-
hráli tak dvacet tisíc korun na nákup sportov-
ních pomůcek pro školu, oblíbené müsli tyčin-
ky a hlavně také setkání s Lukášem Bauerem, 
který také užívá výživné produkty. Ten dětem 
během slavnostního předání cen věnoval trič-
ka se svou podobiznou a vlastnoručním podpi-
sem a poté jim byl plně k dispozici a zodpověděl 
všechny jejich dotazy. A byly jich desítky.

Máte nějak speciálně upravenou stravu?
Nemám, ale samozřejmě v době těžkých 
závodů nebo tréninků si dávám pozor, co 
baštím, ale jinak jím normální jídla a spíš dá-
vám přednost těm lehčím jako třeba kuřecí-
mu masu nebo těstovinám.

Vaříte doma také někdy?
Nevařím, jednak jsem línej a jednak mě k tomu 
nic nenutí, protože moje žena vaří výborně a já 
mám obavy, že kdybych něco uvařil, tak by to 
nebylo tak dobré. Většinou ale vařím tak, že 
manželku vezmu někam do restaurace.

Jak vypadá váš všední den poté, co vstanete 
z postele?
Když jsem doma, tak vstanu kolem sedmé, 
udělám dětem snídani a jdu se proběhnout na 
půl hodinky, potom děti odvezu do školy a do 
školky, pak se naobědvám a jdu na dvě tři hodi-
ny na trénink na kolečkové lyže nebo na kolo, 
takže se vrátím někdy v pět nebo v šest hodin 
a to jsem rád, že je připravená doma večeře. 

Chtěl jste být odmalička vrcholovým sportov-
cem?
Určitě ne, když jsem byl ve školce, chtěl jsem 
být kosmonautem, prezidentem, popelářem, 

asi jako každé dítě. Až v patnácti letech jsem 
začal uvažovat o tom, že bych chtěl být nejlep-
ší v Čechách, pak na světě. Ale rodiče mi vždy 
říkali, ač jsem to slyšel nerad, že na prvním 
místě je škola.

Jaký závod vás čeká jako první a kde?
Letos mě čeká úvodní závod světového po-
háru v Norsku, a to v polovině listopadu. Vr-
cholem letošní sezony je pro mě Tour de Ski, 
což je devítietapový seriál závodů na přelomu 
nového roku.

Kolik párů lyží, kolik párů bot a kolik párů 
hůlek si berete na jeden závod?
Samotný závod samozřejmě jedu na jedněch 
lyžích, ale když cestujeme po závodech, tak 
s sebou tahám čtyřicet pět párů lyží. Zhruba 
polovina, tedy dvacet párů je na klasický styl 
a druhá polovina je na bruslení. Lyže se od 
sebe ale liší podle sněhových podmínek a tep-
lot. Ale musíte je mít všechny s sebou, není to 
jako třeba u atletiky, kde vám stačí tretry nebo 
jedny maratonky.

Věnujete se nějakému sportu také tolik jako 
lyžování?
V současné době už ne. Druhý takový můj 
nejprovozovanější sport bylo horské kolo, 
jezdil jsem i závody, ale samozřejmě musíte si 
vybrat, málokdo zvládne na vrcholové úrov-
ni víc sportů, takže já jsem si vybral lyžování 
a kolo je spíš jenom taková zábava.

Pozvánka na 8. ročník závodu Chomutov Tour v Bezručově údolí

Chomutovské děti se prokousaly 
až k Lukáši Bauerovi

Gymnastky z SC 80 
hledají nové talenty
Už tradičně patří září v klubu moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov náboru 
nových děvčátek. Vidina ladných pohy-
bů i slušivých a třpytivých kostýmů láká 
do řad moderních gymnastek spoustu 
malých holčiček, které chtějí ukázat, že 
do jednoho z nejlepších severočeských 
gymnastických týmů patří. 
Nábor, který probíhá každé úterý a čtvr-
tek mezi čtvrtou a šestou hodinou odpo-
lední ve sportovní hale Březenecká, je 
však věkově omezen. „Novými členkami 
se mohou stát děvčata narozená v letech 
2006 a 2007, která nemusí mít předchozí 
zkušenost s gymnastikou či tancem,“ pro-
zradila Věra Nedbálková, trenérka oddílu 
moderní gymnastiky SC 80 Chomutov, 
která doporučila rodičům, aby děvčátka 
na nábor přišla v oblečení umožňujícím 
velký rozsah pohybu, například tričko 
a legíny, a upraveném účesu. 
Nově přijaté gymnastky začínají postup-
ně. „Nejmenší děvčata trénují ze začátku 
jednou týdně a kromě gymnastiky mají 
také lekce baletu,“ řekla  Nedbálková 
a doplnila, že děvčata se zpočátku učí 
především správnému držení těla, chůzi 
a základním pohybům. „Později se sezna-
mují s náčiním, v první řadě se švihadlem 
a obručí,“ dodala trenérka. Tréninky od-
dílu jsou veřejné a návštěvníci mohou své 
ratolesti pozorovat z tribuny v hale. 
Na malé gymnastky pak čekají každoroč-
ně dva pohárové závody přímo v Chomu-
tově pořádané oddílem a dvě vystoupení 
určená především příbuzným a kamará-
dům. „V průběhu roku gymnastky vyjíž-
dějí na závody jednotlivkyň či společných 
skladeb po celé republice a během letních 
prázdnin se děvčata účastní týdenní-
ho soustředění, kde kromě nacvičování 
společných skladeb hrají nejrůznější hry, 
chodí na výlety po okolí a zažijí spoustu 
legrace,“ nastínila program Nedbálková.
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Bezpečnost a doprava

KOUPELNOVÉ 
STUDIO

www.eurokoupelny.cz

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE 
KOUPELEN

40 vzorových 
kójí se sanitou 
a obklady

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

Po-Pá  (800–1700), So (800–1200)

25 kg/m

LEHKÁ STØEŠNÍ KRYTINA

BRNO

 NÍZKÉ CENY
+

5 % SLEVA

poboèka

tel.: 725 876 906  

louny@borga.cz

LOUNY

5 %   SLEVA   ELEGANT

+

OKNO ZDARMA

(TAŠKOVÁ  KRYTINA)

2Ke každé objednávce ELEGANTU nad 130 m  
  støešní v cenì 8.000 Kè

nabízíme zdarma 
zamìøení a nabídku,
zajistíme montáž

Jako každoročně, tak i v tomto 
školním roce uspořádá  měst-

ská policie v rámci prevence 
přednášky na téma obecná kri-
minalita, nebezpečné situace a 
bezpečnost v silničním provozu 
pro předškoláky i školáky. Le-
tos se preventistky zaměří po-
prvé také na učně. „Obsah přednášek je vždy 
přizpůsoben věku dětí,“ říká preventistka 
městské policie Iva Ejim. Zkrátka nepřijdou 
ani senioři a osaměle žijící ženy. „I oni tvoří 
významné skupiny, kterým je nutné v rámci 
prevence pomáhat,“ dodává náměstek pri-
mátora a velitel městské policie Jan Řehák.
Malí předškoláci ze všech mateřských škol 
díky spolupráci s krajskou organizací Besi-
pu v rámci přednášek dostanou refl exní ves-
tičky a stavěcí terče. „Ty jim pomohou zvýšit 
bezpečnost při procházkách a hlavně při 
přecházení přechodů,“ doplňuje Ejim. Žáci 
od pátých tříd se mohou těšit na přednáš-
ky o šikaně nebo kyberšikaně a nevhodném 
chování na internetu. „Pro dospívající mlá-
dež posledních ročníků základních škol jsme 
i pro letošní rok zajistili odborné přednášky 
na téma drogová problematika, nebezpečí 

nechráněného pohlavního sty-
ku a možného přenosu pohlav-
ních chorob,“ upřesňuje výčet 
přednášek preventistka.
I v tomto roce pokračuje pro-
jekt Mladý preventista, který byl 
v loňském školním roce realizo-
ván na základních školách Za-

hradní a Březenecká. „Letos se rozšíří ještě na 
Základní školu Ak. Heyrovského, na které o ten-
to projekt projevili zájem,“ říká Ejim.  Městská 
policie nově rozšíří přednáškovou činnost též 
pro učiliště s tématem šikana na střední škole.
Strážníci nezapomínají ani na seniory a ženy.  
Již v předchozích letech v rámci přednáškové 
činnosti věnovali osobní alarmy seniorům, 
osobám tělesně postiženým, cukrovkářům 
a osobám nevidomým a slabozrakým. „Díky 
krajskému úřadu máme nyní k dispozici dal-
ších 300 osobních alarmů, které plánujeme 
věnovat osaměle žijícím ženám pro zvýšení 
pocitu jejich bezpečí,“ sděluje preventistka.  
Stále pokračuje také projekt vysílání spotů 
v MHD, které jsou každý měsíc zaměřené na 
jiné téma. Od října to bude například téma 
Kam se obrátit v případě nouze o pomoc a dů-
ležitá telefonní čísla.

Městská policie se nově zaměří 
na učně a osamělé ženy
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Chomutovští strážníci zadrželi šesta-
dvacetiletého mladíka z Teplic, který měl 
spadeno na zaparkovaná vozidla. Ve dvě 
hodiny ráno se v Holešické ulici zkusil 
dostat do dvou fordů a jedné škodovky. 
Měl však smůlu, že auta páčil pod dohle-
dem městské kamery. Na místě byli do 
pár minut strážníci.
„Mladík se neustále ohlížel, lomcoval 
s vozidly, některá se mu podařilo otevřít. 
Jakmile zahlédl přijíždějící hlídky městské 
policie, hodlal rychlým krokem zmizet. 
Zamířil mezi zaparkovaná vozidla, kde se 
zřejmě chtěl ztratit. Strážníci ho ale záhy 
lapili,“ řekl mluvčí chomutovské městské 
policie Vladimír Valenta.  Na rukou pode-
zřelého muže zacvakla policejní klepeta 
a skončil v rukou republikové policie.

Měl spadeno na auta, 
viděla ho ale kamera

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475

Inzerujte 
v Chomutovských novinách
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Školy a volný čas

Městské divadlo v Chomutově ožilo dis-
kotékou. Již devátý ročník diskotéky pro 

handicapované pořádal Městský ústav sociál-
ních služeb Chomutov. „Cílem akce je jednak 
umožnit zdravotně postiženým společenské 
aktivity, které jim pomohou zlepšit jejich psy-
chickou i fyzickou kondici, ale také prezento-
vat jejich aktivní životní styl na veřejnosti,“ vy-
světlila vedoucí střediska Centra pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná Soňa Dolejší.
Do chomutovského divadla se sjelo na dvě 
stě padesát tělesně i mentálně postižených 
z ústavní i rodinné péče nejen z Chomutova, ale 
i okolí, například z Vejprt, Kovářské, Litvínova 
a dokonce i z Německa. „Pozvali jsme také 
ústav v našem partnerském městě Annaber-
g-Buchholz, se kterým často spolupracujeme 
a vzájemně se navštěvujeme,“ řekla Dolejší.
Zábavné odpoledne moderoval DJ Lukáš Bu-
dai, který také mixoval nejrůznější diskoté-
kové hity, a navodil tak správnou atmosféru. 

Účastníci roztančili celý sál a bylo vidět, že se 
opravdu baví, v tanečních kouscích jim totiž 
nezabránil ani jejich handicap. DJ Budai také 
odměnil nejlepší tanečníky za jejich výkony. 
„Na tanečníky čekaly nejrůznější ceny, kte-
ré jsme volili s ohledem na jejich handicap, 
dostali například speciální obří hru Člověče, 
nezlob se. Ostatní ale také nepřišli zkrátka, 
každý si odnesl domů medaili a drobné dáreč-
ky,“ řekla Dolejší.

Výbor pro národnostní menšiny a poradna 
pro integraci pořádá letos první ročník 

multietnického hudebního festivalu Barev-
ná planeta. „Naším cílem je přitáhnout lidi 
a ukázat jim, že cizinci, kteří žijí mezi námi, 
nejsou hrozbou, jsou to lidé jako všichni jiní. 
Chtějí se začlenit do české společnosti a žít 
u nás plnohodnotný život, chodit do práce, 
vychovávat své děti,“ říká předsedkyně vý-
boru Marie Štáfková.  Festival se uskuteční 
u altánu v městském parku tuto sobotu od 13 
do 18 hodin.  
Návštěvníci festivalu se mohou těšit na sku-
pinu Les Grands Tam-Tam d´Afrique, která 
pochází z Angoly a Konga. Jedna z nejlepších 

afrických skupin v ČR, která hraje živě na 
džembe. Dále vystoupí kubánsko-rusko-čes-
ká skupina Atarés, která se specializuje pře-
devším na latinskoamerické rytmy. Tanečníci 
souboru SHARKA nabídnou ochutnávku ori-
entálního tance nejen pro vaše oči, ale i těla.  
Předvedou ukázkovou hodinu tance vhodnou 
jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří s tancem 
již mají zkušenost. Chomutov budou repre-
zentovat bubeníci Oklepu.
Návštěvníci festivalu se můžou těšit na celou 
řadu workshopů, kde cizinci představí své 
vlastní tradice a zvyky – lekce afrického tance 
i bubnování. Chybět nebudou ani etnoobchůd-
ky a ochutnávky různých národních jídel.

Handicapovaní to rozjeli na diskotéce

Barevná planeta zavítá do Chomutova

Tradiční Happy 
Day se blíží

Stalo se již tradicí, že v září se v Chomu-
tově koná Happy Day. Tuto akci pořádá 
preventivní pracovní skupina LINKS při 
Radě města Chomutova. Stejně tomu 
bude i letos, kdy se tato akce bude konat 
tuto sobotu od 14 do 18 hodin v prosto-
ru před Městským divadlem. „Tato akce 
je zaměřena spíše na mladší děti a jejich 
rodiče a měla by rozvíjet povědomí o pre-
venci rizikového chování. Děti se mohou 
těšit na dopravní hřiště, ukázky záchra-
ny raněného, ukázky hasičské techniky 
a mnoho dalšího,“ popisuje lákadla, na 
která se mohou děti a jejich rodiče těšit,   
vedoucí skupiny LINKS Pavel K. Mark-
vart.  Navíc dětem policisté, pokud bu-
dou chtít, odeberou otisky prstů a bude 
připravena i mobilní odběrová laboratoř, 
kde si mohou nechat dospělí lidé nabrat 
krev na testy pohlavních chorob či žlou-
tenky. „Zajímavé také budou ukázky bo-
jových umění, výcviku psů či tai-či. Pro 
děti máme připraveny sladké odměny 
a věříme, že je celá akce nejen pobaví, ale 
také poučí,“ dodává Markvart.

Dne 26. 9. 2011 se bude konat přednáška 
na téma Bolesti pohybového aparátu 

pro laickou veřejnost. Specialista představí 
nové metody, které jsou úspěšné v boji proti  
devastující bolesti.
MUDr. Daniel Hošek je ortoped se 17letou 
praxí. Pracuje jako zástupce primáře na oddě-
lení ortopedie chomutovské nemocnice. Do 
ambulance za ním nejčastěji přichází pacien-
ti s bolestmi nosných kloubů, zejména kolen-
ních a kyčelních kloubů. Častými problémy 
jeho pacientů jsou bolesti v ramenních klou-
bech spojené s obtížemi krční páteře a velmi 
časté jsou bolesti zad – dolní bederní páteře.
„Bohužel jsem nucen často pomáhat svým 
pacientům operativními metodami, jako je vý-
měna kyčelního a kolenního kloubu endopro-
tézou. Řada našich pacientů by do stadia vý-
měny těchto kloubů nemusela dospět. Stejně 

tak by nemuseli podstupovat těžké a nákladné 
operace páteře, které nemusí přinést očekáva-
ný výsledek,“ říká přednášející specialista.
„Přednáška, kterou pořádáme, se týká hlavně 
prevence.  Chceme lidem ukázat, že se mohou 
vyhnout těmto bolestivým a rizikovým opera-
cím. Samozřejmě se to týká i změny myšlení 
a přístupu jednotlivce ke stylu života,“ dopl-
ňuje MUDr. Daniel Hošek.
V současné době je společnost hypomobil-
ní, tzn. že většina lidí se pohybuje málo nebo 
špatně. „Proto část naší přednášky bude za-
měřena na rizika našeho současného stylu ži-
vota a odborný rehabilitační pracovník jim 
vysvětlí možnosti změny. Chtěl bych pozvat 
všechny, kteří mají zájem o své tělo. Dále ty, 
kteří mají problémy s pohybovým aparátem, 
a také ostatní, kteří těmto problémům chtějí 
předcházet,“ upřesňuje ortoped. (pi)

Máte bolesti kloubů nebo páteře? Začněte s nimi bojovat!
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Pořádá:
MUDr. Daniel Hošek a Klinika BIOSYNCHRON®  
www.biosynchron-chomutov.cz, tel.: 474 332 765

Přednáška se bude konat v pondělí 26. září 
2011 od 16 do 18 hodin ve velkém sále SKKS 
(areál Knihovny), 2. patro, č. dveří 51. Vstupné 
je symbolické 45 Kč včetně malého občerstvení 
a se slosováním zúčastněných o ceny vztahující 
se k tématu přednášky.
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Inzerce/Zábava

Křížovka

Sudoku
4 3 7 9

5 3 1 2

2 3

8 6 2 4

9 2 4 1

6 1

1 9 4 8

8 6 4 9

7 4

2 7 9 6

4 5 1

3 5 1

7 1

2 8 1

3 5 7

7 2 9 5

6 1

6 3 5 2 9

9 6

1 8

1 5

4 7 9 1 6

2 8

9 5

2 9

3 2 4 8 7

6 5 4 3

3 2 6 5 8

6

2 3

7 2 9

4 6

4

1 8 9 6 5

8 2 1 3
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Vtipy ze soudní síně
U soudu: „Takže tito dva svobodní žili 
jako manželé?“
„Ne, o mnoho šťastněji!“

„Pane soudce, to, že jsem klečel na silni-
ci, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl 
opilý.“ – „A jak mi vysvětlíte, že jste se 
pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou 
dělicí čáru?“

Soudce se ptá zloděje: „Stalo se to tak, 
jak to vylíčil prokurátor?“
„Ne, ale jeho plán je také dobrý!“

Chlapík přijde za soudcem: „Prosím vás, 
kolik bych mohl dostat za vraždu?“
„Vy jste někoho zabil?“ – „Ne, ale chci 
– svoji tchyni.“ – „Víte co, přiberte i tu 
moji a já vám rok slevím!“

„Obžalovaný, odsuzuji vás na tři roky 
vězení. Chcete něco dodat?“
„Spíš ubrat, pane soudce!“

„A odsuzujete se za urážku soudu 
k pokutě 30 000 Kč. Chcete k tomu něco 
říct?“ – „Rád bych. Ale za tyhle ceny...“

Soudce: Obžalovaný, kdo byl vaším 
spolupachatelem?
Obžalovaný: Ctihodnosti, přece ne-
prásknu vlastního bratra!

www.dumsalve.cz

Příliš vysoká úroveň stresu blokuje myšlení a účinné chování. Dům Salve vám nabízí aktivní odpočinek, meditace, reiki, masáže.

Odpovědi zašlete do 27. 9. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká dárek od fi rmy Dům Salve!

Výherce z minulého čísla je František Lehotský.
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Inzerce/Servis

V ulicích a místech, které jsou v textu zvýrazněné, bude po dobu blokového 
čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Občané tak mají dvakrát 
ročně možnost vyklidit si sklep či vyhodit starý nábytek.

21. 9. El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu.

22. 9. Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, 
Blatenské okály vč. chodníků, U Třešňovky, Barákova,  Na Lucině, Jabloňová, 
Na Vyhlídce, Winterova, Šrobárova, Kozinova, Lipanská, Tylova, V Zahradách, 
Na Spravedlnosti, Blatenská od Cihlářské po ul. Pod Lesem – chodníky

27. 9. Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště 
u č.p. 4689, 4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal, Březenecká 
stanoviště VOK

29. 9. Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, komunikace, chodníky 
a parkoviště u č.p. 4450 – 4454, komunikace a parkoviště u bývalého kina 
Evropa, Dřínovská u č.p. 4556 – 4559, komunikace u sport. haly, parkoviště 
u zdravotnického zařízení.

4. 10. Březenecká – 17. listopadu od  Dřínovské po Holešickou vč. par-
kovišť, komunikace a parkoviště u č.p. 4614 – 15, Holešická vč. parkovišť,  
plochy u nákupního Střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 4601.

Kdy bude blokové čištění

N o v ě  o t e v ř e n á  p r o d e j n a

TABÁK A KEYCENTRUM 
u kostela

Výroba klíčů, autoklíčů (i čipování) 
za super ceny. Otevřeno i v neděli.

Najdete nás v uličce mezi 
Nám. 1. Máje a Husovo náměstím.

Prodej PB lahví
za bezkonkurenční ceny ve městě

2 kg: 90 Kč
10 kg: 350 Kč

33 kg: 1 100 Kč
Telefon: 775 246 562

Alešova 4568, Chomutov

Mycí program Glanc obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie včetně 
prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 1,5 hod.

rezervace na tel.: 732 186 702 a raiscv@seznam.cz, min 24 hod. předem
Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456, Chomutov

AutoCentrum RAISOVKA slaví
Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 499 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč
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Z vysloužilého velkorýpadla přezdíva-
ného Březenský drak je atrakce. Stroj, 

který je vysoký podobně jako chomutovská 
městská věž, láká lidi nejen z regionu, ale 
i z jiných krajů. Pro děti je připravený příběh 
o draku Severusovi a rytíři, který zachránil 
obec Březno. Připraveny jsou pohádkové ku-
lisy, dárek pro malé rytíře a příběhy ze „živo-
ta“ tohoto stroje, který v Dole Nástup Tušimi-
ce pracoval více než 30 let. Vstup je zdarma. 
Start je na březenské vrátnici Severočeských 
dolů každou zářijovou sobotu v 10, ve 12 a ve 

14 hodin. Čas vydat se na výlet je do soboty 
1. října, kdy Severočeské doly uloží draka 
k zimnímu spánku.

Březenský drak láká celé rodiny

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 

So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

10. 10. 2011 
k nákupu probiotika Linex 

DÁ R E K !
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Kino Svět

24. 9. so 15.00; 17.00; 19.00
  SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

24. 9. so 15.30; 18.00
  ŠMOULOVÉ 3D

24. 9. so 21.00 U2 3D

25. 9. ne 17.00; 19.00
  SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

25. 9. ne 15.30; 18.00
  ŠMOULOVÉ 3D

25. 9. ne 20.30 U2 3D

26. 9. po 18.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC

26. 9. po 19.00 BARBAR CONAN 3D

27. 9. út 10.00 MUŽI V NADĚJI

27. 9. út 18.00 OŠETŘOVATEL 

27. 9. út 19.00 CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVANGER 3D

28. 9. st 17.00  AUTA 2 3D

28. 9. st 19.00 KOVBOJOVÉ A VETŘELCI 

29. 9. čt 16.00 AUTA 2 

29. 9. čt 18.00 PINA 3D

29. 9. čt 19.00 ALOIS NEBEL 

30. 9. pá 16.00 ŠMOULOVÉ 3D

30. 9. pá 19.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC

30. 9. pá 21.00 U2 3D

Městské divadlo

28. 9. st 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt
Hrají: Nataša Burger a Jaroslav Dušek
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život. Výkony 
J. Duška a N. Burgerové není možné nazvat jinak než 
hereckým koncertováním. Diváci se na Manželském vraždění 
krásně baví, a přesto je kdesi v kříži postupně začne mrazit. 
Geniální Schmittův text a Hřebejkova inscenace je obrazem 
nás samotných. Vstupné je 290 Kč.

Kulturní dům Zahradní

21. 9. st 17:00 VEČERNÍČEK
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

25.9. ne 15.00 O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY
Pohádka pro děti a jejich rodiče. Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

do 24. 9. CHOMUTOV ZA NÁBOŽENSKÝCH BOUŘÍ
 dům J. Popela

do 30. 9. RUCE SAHAJÍCÍ K OBLAKŮM – kostel sv. Ignáce

do 30. 9. RAINER PESCHL – MOJE BLUES – galerie Špejchar

do 30. 9. JAK JSEM POTKAL YAKA – výstavní síň SKKS

do 27. 9. ŽÁDNÉ KOMORNÍ PŘÍBĚHY – galerie Lurago

do 29.10. OTISKY SLOV – kostel sv. Kateřiny

Sport

21. 9. st 17.30  HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

24. 9. so 9.00–15.00 FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
   sportovní hala

25. 9. ne 15.00–17.30 FLORBAL – MUŽI A
   sportovní hala

26. 9. po 17.30  HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

28. 9. st   BASKETBAL – MATTONI NBL MUŽI
   sportovní hala

29. 9. čt   HOKEJ – EXTRALIGA JUNIORŮ
   zimní stadion

1. 10. so 17.30  HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

DDM

21. 9. st 9.00 ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ

21. 9. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

24. 9. so 9.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ,
  ALE NEJEN PRO NĚ

30. 9. pá 16.00 KOLOBĚŽKIÁDA

SKKS

21. 9. st 17.00 PODKARPATSKÉ POLONINY – sál 2. patro

22. 9. čt 17.00 BIG BAND ZDENKA TÖLGA – atrium

29. 9. čt 17.00 BIG BAND ZDENKA TÖLGA – atrium

inzerce

inzerce
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Fotoreportáž

Ostrostřelci oslavili své výročí překvapením

V sobotním dopoledni ostrostřelecké sbo-
ry nejen z české, ale i z polské a chor-

vatské republiky slavnostně vpochodovaly 
na náměstí 1. máje, kde předal ceremoniář 
chomutovské ostrostřelecké společnosti Jiří 
Šlajsna pamětní medaili Janu Marešovi, 
primátorovi města, a Janu Chábovi z Hospo-
dářské a sociální rady města. „Medaile byla 
symbolickým poděkováním oběma pánům 
za účast na akci a fi nanční podporu,“ vysvět-
lila Jana Krotilová, tisková mluvčí Chomu-
tovské ostrostřelecké společnosti. Součástí 
slavnostního ceremoniálu na náměstí byla 
krátká modlitba, svěcení praporů a přípitek.  
Poté už ostrostřelce vyprovodila z náměstí 
salva z děl.
Program ostrostřeleckého severočeského ví-
kendu pokračoval v sobotu odpoledne v Ka-
dani, kde byla zahájena výstava věnovaná 

oslavám 450 let od první zmínky o chomutov-
ských střelcích, na kterou navázala i odborná 
historická konference o střeleckých sborech 
v zemích Koruny české. Na tu si chomutovští 
střelci připravili i jedno historické překvape-
ní. „Ceremoniář naší společnosti a zároveň 
historik chomutovského muzea Jiří Šlajsna 
během svého výzkumu chomutovské tradi-
ce ostrostřelců zjistil, že původně stanovený 
rok první zmínky 1561 je chybný. Našel ještě 
starší zmínku v městských právech udělených 
Šebestiánem z Weitmile z roku 1497,“ pro-
zradila Krotilová a doplnila, že první zmínka 
o chomutovských ostrostřelcích je tedy již 
514 let stará. 
Na šedesát ostrostřelců ze tří zemí se však 
nesjelo jen kvůli oslavám, ale také kvůli zem-
ským střelbám, jež měly určit nového Krále 
králů. Tím se v nedělním dopoledni stal Emil 

Juriga z Privilegovaného měšťanského stře-
leckého sboru královského města Stříbra, 
který na nejvyšší pozici vystřídal chomutov-
ského Tollara. „Král králů má v současnosti 
především povinnosti. K nim patří zaštítění 
příštího ročníku zemských střeleb a účast 
na evropských střelbách, jež se budou ko-
nat v roce 2012 v Polsku,“ vysvětlila tisková 
mluvčí Krotilová, která připomněla, že pů-
vodně Král králů získával pozemek, z jehož 
výnosů či pronájmu mohl žít.  
Za ostrostřelce se v minulosti označovali 
členové uniformovaných spolků měšťanů 
zabývajících se střelbou. Jejich funkcí byla 
původně především domobrana, ale později 
se účastnili i nejrůznějších městských cere-
moniálů. V současnosti představují ostro-
střelecké sbory občanská sdružení pro lidi se 
zájmem o historii střeleckých společností.

Uplynulý víkend v Chomutově a Kadani patřil gentlemanům a dámám v ostrostřeleckých uniformách a elegantních róbách, kteří 

se sjeli do severočeských měst při příležitosti IV. Zemských střeleb O titul Krále králů i oslav 450 let od první zmínky o chomutov-

ských městských střelcích.
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