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Statutární město Chomutov zveřejňuje záměr pronajmout

oplocený areál tvořený 
komplexem budov 
(pavilonů a–d)
 

v ul. Cihlářská 4132, Chomutov 
rozkládající na pozemcích viz nákres. 
Areál byl dříve užíván jako základní 
škola, v současné době je areál využíván 
jako technologický park pro převážně 
administrativní činnosti, zčásti učebny 
a dílny. 

Soutěžní podmínky, které lze vyzvednout 
na www.chomutov-mesto.cz, dále na 
podkladě písemné, telefonické nebo 
elektronické žádosti u pracovnice 
odboru rozvoje investic a majetku města 
p. Šárové, k.sarova@chomutov-mesto.cz, 
tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, 
je nutné odevzdat nejpozději do 18. 7. 2013.

www.chomutov-mesto.cz

pronájem areálu

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

červenec-srpen

Pravidla
Až pojedete na dovolenou, prázdniny nebo výlet, přibalte 
i plyšového maskota Rodinného zápolení – Rózu nebo 
Rozmarýnka – a vyfoťte jej na nějakém zajímavém místě. 
Fotografi i či fotografi e zašlete na e-mail info@rodinnezapoleni.cz 
– heslo VÝLET do předmětu e-mailu. Do e-mailu napište číslo 
soutěžní karty, jméno rodiny a nezapomeňte na krátké povídání 

o fotografi i.  Termín uzávěrky soutěže je 27. 8. 2013. 

Vyhlášení vítězů
Vernisáž fotografií s vyhlášením vítězů soutěže se 
uskuteční 2. září v 16.00 hodin v Rytířském sále 
starobylé radnice na nám. 1. máje. Na této vernisáži 
také soutěžící obdrží soutěžní známky. Výstava 
fotografií potrvá od 2. do 9. září.

Kategorie
1) Nejoriginálnější foto Rózy nebo Rozmarýnka na výletě.
2) Nejhezčí foto Rózy nebo Rozmarýnka na výletě.

Upozornění
Pokud z předchozích ročníků soutěže nemáte ještě plyšovou 
Rźu nebo Rozmarýnka a chcete se této fotosoutěže zúčastnit, 
je pro vás na webu připraven „Velký chomutovský kvíz“. 
Vyplňte jej a zašlete do 7. 7. na info@rodinnezapoleni.cz. 
Prvních 30 správných luštitelů získá plyšového maskota, 
kterého si budou moci vyzvednout od 8. do 12. 7. na staré 
radnici na náměstí 1. máje 1 v kanceláři č. 29 v čase:
PO, ST 8.00–11.00, 13.00–16.45 hodin.

ÚT, ČT 8.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Letní fotosoutěž o nejoriginálnější 
fotku Rózy nebo Rozmarýnka na výletě.

Sponzoři: Mediální partneři: Partneři:

Pošli kozu na výlet

Generální sponzor:

člen Skupiny ČEZ

Pomáháme

Severočeské doly a.s.
Chomutov Projekt je realizován 

s � nanční podporou 
Ústeckého kraje
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 téma
 4 MúzY NezNAjí 

HrANICe 
Základní umělecká škola 
Chomutov pořádá v polovině 
července koncert více než 
stočlenného orchestru, který 
bude doplněn stejně početným 
sborem. Obě tělesa budou 
složena z umělců z celé Evropy.

 aktuality
 6 CHOMUTOV rOzšíří 

řAdY HISTOrICKýCH 
MěST A Sídel
Chomutov se stane členem 
organizace sdružující historické 
obce nebo jejich části, na 
jejichž území jsou zachovány 
významné kulturní hodnoty.

 aktuality
 7 AqUASVěT VYUžIje 

OdSTáVKU K údržbě 
A OdSTrANěNí záVAd
Plavecký areál Aquasvět bude 
pro veřejnost do 14. července 
uzavřen kvůli provozní 
odstávce.

 rozhovor
 8 KNIHOVNA NeNí 

zAMěSTNáNí, 
Ale KONíčeK
Laureátka Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic za knihovnictví 
a ředitelka Střediska knihov-
nických a kulturních služeb 
Marie Laurinová chválí své 
zaměstnance.

 kultura
 9 MěSTSKý pArK pO CelÉ 

lÉTO zNOVU OžIVí 
HUdbA 
Milovníkům dechové hudby 
začalo s koncem června 
oblíbené období, každý týden 
se mohou těšit na koncerty 
v městském parku.

 sport
 10 jedeNáCTIleTí 

VYšperKOVAlI 
reKOrdNí MěSíC
Deset plavců TJ Slávie využilo 
domá cích podmínek k zisku 
rekordních de vatenácti 
medailí v Poháru ČR jedená-
ctiletých, který oddíl pořádal.

 školy
 12 GYMNAzISTÉ 

rOzpOzNAjí pAdělKY
Přímo v prostorách České 
národní banky poznávali 
chomutovští gymnazisté 
historii peněžnictví, výrobu 
měny i padělky.

3., 10., 17., 
24. a 31. 7.
koncerty dechových hudeb 
v městském parku od 17 hodin 

13. a 27. 7.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 hodin na náměstí 
1. máje 

14. 7.
RoZa: Běh na rozhlednu – 
v Málkově od 10 do 14 hodin 

15. a 16. 7.
Letní filharmonie – veřejná 
zkouška na náměstí 1. máje 

16. 7.
Letní filharmonie  
v letním kině od 20 hodin

zApIšTe SI 
dO dIáře

AdOpTUjTe Mě
Částkou 2 000 Kč můžete adoptovat 
kaloně egyptského, býložravce 
žijícího v jeskyních a lesních 
porostech Asie a Afriky.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku a 
adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 
rozhodnete stát se adoptivním rodičem, 
stačí vyplnit jednoduchý formulář na webo-
vých stránkách www.zoopark.cz nebo 
zavolat na telefon 474 624 412.

SKATepArK  
pO dVOU leTeCH 
OpěT OžIl záVOdY  
více na straně 10
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Múzy neznají
hranice 
aneb mezinárodní projekty zUš Chomutov

Hudba, zpěv či tanec neznají hranice. Výtvarná, hudební či taneční umělecká výpověď je chápána jako vyšší 
stupeň porozumění, jako mezinárodní řeč umělců. Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov nyní 
dokazuje platnost těchto vět. V polovině července před chomutovské publikum předstoupí více než stočlenný 
orchestr doplněný stejně početným sborem, přičemž obě tělesa budou složená z Čechů, Poláků, Bulharů, Italů, 
Němců, Nizozemců, Rumunů a Švédů. Tento velký mezinárodní koncert Letní filharmonie můžeme do jisté 
míry považovat za výsledek více než tříleté snahy chomutovské ZUŠ spolupracovat se zahraničními institucemi 
a hledat onu mezinárodní uměleckou řeč.

Začátky přeshraniční 
spolupráce 

Spolupráce mezi chomutovskou 
uměleckou školou a jejími němec
kými protějšky se nerodila snadno. 
Pr vot ním problémem bylo nalézt 
partnera, který by měl o spolupráci 
podobné představy. „Partnera na ně
mecké straně jsme začali aktivně hle
dat přibližně před třemi roky. Téměř 
rok nám trvalo, než jsme objevili 
Musik schule Chem nitz, jež měla na 
vzájemnou spolupráci podob ný po
hled jako my,“ vysvětluje Ka rel 
Žiž ka, ředitel ZUŠ Chomutov. 

A ani poté nebylo vyhráno. „Ač
ko liv jsme okamžitě naplánovali spo
lečné výměny několika žáků na kon
certech, stále jsme hledali téma vel
kého projektu, díky kterému by nedo
šlo jen k hostování vybraných žáků na 
koncertech, ale ke společné práci čes
kých a německých žáků,“ dodal Žižka 
a připomněl, že první velký projekt, 
který ZUŠ spolu s Musikschule na
psala, nebyl úspěšný. Žáci z Cho mu
to va si tak museli na první velký me
zinárodní projekt počkat o několik 

měsíců déle. Ten však nevyšel ze spo
lupráce s Musikschule, ale s druhou 
institucí, se kterou chomutovská škola 
vstoupila do kontaktu. 

moZart 
pod širým nebem 

Druhým výrazným partnerem 
ZUŠ Cho mu tov za hranicemi se 
sta la Saská Mozartova společnost. 
„V tomto případě se nejedná o škol
ské zařízení. Úkolem Mozartovy 
společnosti je pořádání nejrůzněj
ších kulturních akcí s významným 
zapojením dětí. To je filozofie, jež je 
nám blízká,“ vysvětlil Karel Žižka, 
proč jeho škola vstoupila do projektů 
společně s Mozartovou společností 
a proč s ní i nadále spolupracuje. 

První velkou příležitostí pro spo
lupráci s Mozartovou společností byla 
Letní filharmonie, tedy koncert kla
sické hudby pod širým nebem, při 
němž v orchestru usednou vedle pro
fesionálních hudebníků amatéři i žáci 
uměleckých škol. „V Chemnitz má 
tento koncert již desetiletou tradici, 
ale teprve s naším zapojením se za

čala naplňovat představa o meziná
rodním charakteru celé akce,“ vysvět
lil Žižka a dodal, že původně na letní 
filharmonii jely děti z českých základ
ních uměleckých škol jen v roli hostů. 
Teprve předminulý rok skutečně 
usedly v orchestru, aby německým 
kolegům předvedly, co umí. 

V minulém roce pak Letní filhar
monie poprvé zavítala do Cho mu tova. 
„Mezi 110 hudebníky byli žáci umě
leckých škol z Cho mu tova, Kadaně 
a Klášterce nad Ohří, amatéři i profe
sionálové z Chem nitz a Anna bergu a 
členové Mozartovy společnosti,“ vy
počítal loňské obsazení Žižka a dodal, 

že počet českých dětí na letošní filhar
monii vzrostl nejen o žáky z Vejprt, 
ale rozšířil se i počet cho mu tov ských, 
kteří zvládnou vybrané skladby. Nově 
nastoupí rovněž sboristé z Čech. 

I když se návštěvníkovi závěreč
ného koncertu může zdát, že připra
vit děti na koncert je hlavním účelem 
spolupráce, není tomu tak. Cílem je 
podpora a rozvoj spolupráce mezi ně
meckými a českými dětmi. I proto se 
v loňském roce orchestr sehrával pět 
dní v Chemnitz, kde malí čeští hudeb
níci bydleli u svých německých ko
legů. „Stali se z nás nejen kolegové, 
ale i přátelé,“ vystihl myšlenku Letní 
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filharmonie člen Mozartovy společ
nosti Franz Streuber. 

meZinárodní advent 
Zatímco léto vítala filharmonie, 

zimu ZUŠ Chomutov zahájila velkým 
adventním koncertem sborů z kruš
nohorského regionu. Do chomutov
ského městského divadla proto ne
zamířili jen sboristé ZUŠ Chomutov 
a německých partnerů, ale také dal
ších uměleckých škol na české straně. 
„Přijely sbory z Postoloprt, Teplic 
nebo Duchcova,“ řekl ředitel ZUŠ 
Chomutov a dodal, že tento adventní 
projekt byl z pohledu pořadatelství 
a organizace akcí chomutovské zá
kladní umělecké školy, jež na ně zís
kala podporu z fondů Evropské unie. 

V příštím roce leží břímě pořa
datelství na německých partnerech. 
„Tyto adventní koncerty se pořádají 
na střídačku mezi českou a němec
kou stranou. My jsme pozváni jako 
hosté,“ vysvětlil Žižka a dodal, že do 
budoucna zřejmě přenechají pořádání 
adventního koncertu i někomu jinému 
na české straně, neboť shánění financí 
pro daný projekt není jednoduché. 

piráti Z chemnitZ 
a chomutova 

Na začátku letošního roku byla 
ZUŠ Chomutov úspěšná ve shánění 
finanční podpory pro společný hu
debnětaneční projekt s Musikschule 

Chemnitz. „Po zamítnutí prvního spo
lečného projektu jsme byli schválením 
toho druhého mírně překvapeni, a tak 
přípravy probíhaly velice narychlo,“ 
přiznal Karel Žižka, podle něhož škola 

vybrala pro společný projekt Piráty 
z Karibiku i kvůli tomu, že skladby 
z filmu již byly v repertoáru orches
tru ZUŠ Chomutov. „Také jsme chtěli 
zvolit takovou hudbu a příběh, který je 
živý a populární,“ dodal Žižka, podle 
kterého však kvůli autorským právům 
doznal příběh i hudební doprovod ur
čitých změn.

I tentokrát nebylo konečné vystou
pení na začátku festivalu Otevřeno 
a následně ve velké sportovní hale v 
Chemnitz jediným důležitým výsled
kem. „Cílem projektu nebylo jen na
studovat představení, ale také navá
zat přátelské vazby mezi českými 
a německými žáky uměleckých škol. 

Chtěli jsme, aby se lépe poznali, byd
leli spolu a vzájemně spolupracovali,“ 
potvrdil Žižka, který se společně s ko
legy a žáky po konci představení rado
val z nadšené divácké odezvy. 

Proto si všichni přejí, aby spolu
prá ce mezi Musikschule a ZUŠ 
Cho mutov nadále pokračovala. 
„Společně jsme celý projekt Pirátů 
z Karibiku vyhodnotili jako velice 
zdařilý a přínosný. Pokračovat tedy 
určitě budeme,“ přislíbil ředitel 
ZUŠ Cho mu tov a dodal, že od září 
budou obě školy hledat nová témata 
a formy, aby obohatily nejen samot né 
žáky, ale i posluchače. 

hudba blíže k lidem 
Jen co si žáci oddechli po Pirá

tech z Karibiku, musí zkoušet na 
nad cházející Letní filharmonii. Pro
zatím trénují děti především samy 
doma, aby pět dní před startem sé
rie koncertů odjely do Německa, kde 
se orchestr tradičně sehrává. „V le
tošním roce jsme tento nácvik rozdě
lili na tři dny v Chemnitz a dva dny 
na chomutovském náměstí,“ prozra
dil Žižka a dodal, že tímto způso

bem chtějí oslovit i posluchače mimo 
okruh klasické hudby. „Doufám, že 
spojení velkého mezinárodního sym
fonického orchestru, zajímavého 
pro gra mu a letního večera pod širým 
nebem přiláká diváky i z jiných měst 
než Cho mu tova.“ Po chomutovském 
vystoupení 16. července se pak Letní 
filharmonie přesune do Drážďan 
a Chemnitz.

V Chemnitz má tento konCert již 
desetiletou tradiCi, ale teprVe s naším 
zapojením se začala naplňoVat předstaVa 
o mezinárodním Charakteru Celé akCe.

Katka lesáková: do Kajsy jsme se zamilovali 
Vedoucí orchestru Ponticello ZUŠ 

Chomutov Kateřina Lesáková měla 
v jarních měsících pořádně napilno. 
Za tři měsíce musela své svěřence při
pravit na vystoupení Piráti z Karibiku, 
aby se hned poté společně vrhli na 
Letní filharmonii. 
Jak se Vám líbí výběr skladeb 
pro Letní filharmonii? 

Moc. Tentokrát je to v takovém li
dovém duchu, abychom se zase na
učili něco nového. Švédská rapsodie 
je nádherná, tu jsem vůbec nečekala. 
Těší mě i Slovanský tanec nebo Proč 
bychom se netěšili. Myslím, že se li
dem tento výběr bude líbit. 
I tento rok bude dirigentkou 
Letní filharmonie Švédka Kajsa 
Boström. Těšíte se na ni? 

Určitě. Minulý rok jsme se do ní 
už po dvou dnech všichni zamilovali. 
Je úžasná nejen při samotném dirigo

vání, ale také během zkoušek při mo
tivaci hudebníků. Po celou dobu z ní 
sálá pozitivní energie. V minulém roce 
tady v Čechách koncert i uváděla a 
publikum z ní bylo unešené. Dává do 
celé akce neuvěřitelnou energii. 
Před chomutovským koncertem 
jsou plánovány dvě zkoušky na 
náměstí… 

V Německu je zvykem zkou
šet v prostoru před operou, aby se 
tam lidé mohli chodit dívat po celý 
den. Jsem zvědavá, co tomu řeknou 
lidé v Chomutově, kteří přece jen ne
jsou zvyklí na veřejnou zkoušku tak 
ohromného tělesa. Snad je taková ne
tradiční ochutnávka naláká do letního 
kina na večerní koncert. 

Jak jste vybrala hudebníky, kteří 
si na filharmonii zahrají? 

Jsou to děti, s nimiž pracuji po 
celý rok. Letní filharmonie je pro ně 
odměnou, neboť si zahrají společně s 
profesionály, což je pro ně obrovská 
motivace. 
Jak náročné bylo pro orchestr při-
pravit se na Piráty z Karibiku? 

Zkoušeli jsme jen tři měsíce a mu
seli jsme hodně pracovat, úroveň or
chestru z Musikschule Chemnitz je 
vysoká. Ovšem děti byly neuvěřitelně 
obětavé, nestalo se, že by někdo od
mítl zkoušku, i když jsme se scházeli 
i o víkendech. Všichni poctivě tréno
vali na hodinách orchestru i doma a 
výsledek pak stál za to. Návštěvnost 
nás mile překvapila a němečtí kole
gové i hráči z orchestru z ní byli nad
šení. Opravdu jsme si to společné vy
stupování na koncertech užili.

16. 7. od 20 hodin 
v letním kině

Účinkují:
•  Guibee Yang, sopránová 

sólistka z Koreje
•  Kajsa Boström, dirigentka 

ze Švédska
•  žáci a profesionální hudebníci 

z ČR, SRN, Švédska, Holandska, 
Itálie, Rumunska a Řecka

veřejné zkoušky 
na náměstí 1. máje
• 15. 7. od 11 do 18 hodin
• 16. 7. od 10 do 17 hodin

leTNí fIlHArMONIe
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KráTCe
opraví stoletou 
kanaliZaci
V červenci zrekonstruují 
Severočeské vodovody 
a kanalizace stoletou kanalizaci 
a zároveň i vodovodní 
potrubí v ulicích Prokopova 
a Daliborova.

knihovna mění 
otevírací dobu
Městská knihovna mění 
o prázd ninách otevírací dobu. 
Otevřeno bude ve všedních 
dnech od 9 do 17 hodin, pouze 
s výjimkou úterý. Otevírací 
dobu všech oddělení najdete 
na www.skks.cz.

do Zooparku navečer
Večerní safari startuje v Pod-
kruš nohorském zooparku 
poslední červnový víkend. 
Každý pátek a sobotu večer 
čeká návštěvníky výprava za 
zvířaty Eurasie.

atletický stadion 
prodlužuje 
provoZní dobu
Atletický stadion v areálu na 
Zadních Vino hradech mohou 
v červenci zájemci navštívit 
od 10 do 21 hodin.

cimrman se představí 
jako velikán operety
Kino Svět uvede v sobotu 13. čer-
vence od 20 hodin his toricky 
první koncertní provedení slav-
ných melodií odcizených jinými 
skladateli z operety největšího 
Čecha Járy Cimrmana. 

ranní plavaní 
je roZšířeno
Ranní plavání v Aquasvětě mo-
hou nyní sportovci absolvo-
vat čtyřikrát týdně. Od šesti do 
osmi hodin ráno bude přístup-
né od úterý do pátku.

Z Chomutova začnou mizet vý
her ní automaty. Zastupitelé zrušili 
časo vou regulaci provozování vý
herních hracích automatů na území 
města, která omezovala jejich fun
gování na dobu od 8 do 14 hodin. 
Nová vyhláška vstoupila v platnost 
ihned po vyvěšení na úřední desku.

 Vyhláška hazard omezí jen na dvě 
místa. V krytech za sportovní halou 
a na okraji sídliště Zahradní mohou 
provozovatelé případně nabízet zájem
cům hru na videoloterijních terminá
lech. Zastupitelé tak omezili hazard na 
základě ohlasů občanů z původně čtyř 
míst. Časová regulace byla podle pri
mátora Jana Mareše provizorním ře

šením stavu, kdy Ministerstvo financí 
neakceptovalo předchozí vyhlášku 
plošného zákazu a licence na přístroje 
nechalo v provozu po přechodné ob
dobí tří let. „Po nedávném rozhodnutí 
Ústavního soudu, kterým zrušil tříleté 
hájení, se můžeme vrátit k původnímu 
řešení. Tedy plošnému zákazu s výjim
kou určených míst,“ vysvětlil primátor.

O zrušení licencí by mohlo minis
terstvo rozhodnout zhruba do měsíce 
a půl. „Je velmi pravděpodobné, že lo
terijní firmy se pokusí proti rozhodnutí 
ministerstva odvolat,“ řekl vedoucí od
boru ekonomiky Jan Mareš. První by 
tak teoreticky mohly z města mizet ke 
konci roku. 

z města budou 
mizet automaty

Sbírka pomáhá ve Hřensku 

z fondu rozvoje komunikací 
se opraví vozovky v pěti ulicích

dětem zůstávajícím ve městě zpříjemní 
prázdniny tábory a miniškola sportu

Materiální povodňová sbírka, 
kterou vyhlásilo město, už pomá há 
při úklidu lidem v Hřensku na Dě
čín sku. „Naším záměrem bylo do
vézt materiální pomoc na konkrétní 
místo v Ústeckém kraji, kde oka
mžitě pomůže. Proto jsme shromáž

děné věci odvezli do poslední obce 
na Labi, do Hřenska,“ uvedl ná
městek primátora Martin Klouda. 
Balenou pitnou vodu, úklidové pro
středky a nářadí předal starostovi 
Hřenska společně s vedoucí odboru 
sociálních věcí chomutovského ma

gistrátu Kamilou Faiglovou.
„Velké poděkování patří obča

nům města i úředníkům, kteří do 
sbírky přispěli,“ řekl Klouda. O pří
padné finanční pomoci některé ze 
zatopených obcí rozhodnou při nej
bližším jednání radní města.

Rekonstrukci vozovek v pěti cho
mutovských ulicích město uhradí 
z fondu rozvoje místních komunikací, 
do něhož plynou výnosy z daně z ne
movitosti. Status totiž vymezuje pou
žití peněz z fondu právě na opravy sil
nic a chodníků. „Jak jsme avizovali, 
tak vybrané prostředky občanům vra

címe v podobě zrenovovaných komu
nikací,“ připomněl primátor Jan Mareš 
s tím, že tyto rekonstrukce jsou nad rá
mec schváleného plánu investic. 

Pracovat se začne v Mostecké 
ulici, na druhé etapě Beethovenovy 
a Kostnické ulice. Zakázku získala 
pražská firma Silnice Group, která po

dala ekonomicky nejvýhodnější na
bíd ku. „Následovat bude Legionářská 
a Smetanova ulice. Čeká je oprava ka
nalizace a po odvodnění se opraví 
i kon strukční a pojízdné vrstvy. 
Z fon du radnice uhradí také vybudo
vání zpevněných pojízdných ploch 
v Bělohorské ulici,“ uvedl primátor. 

Děti z Chomutova, které alespoň 
po nějakou část prázdnin zůstávají 
doma, mohou strávit volné chvíle 
v příměstském táboře, ekotáboře či 
v miniškole sportu. 

Dům dětí a mládeže připravil 
čtyři turnusy příměstských táborů 
zaměře ných na výlety do okolí, hry 
a pohyb. „Chybět nebude ani poznání. 
Letos zkoušíme entomologickou no
vinku. Děti budou poznávat život 
hmyzu žijícího v Chomutově a jeho 
okolí,“ řekl ředitel Domečku Milan 
Märc. Podkrušnohorský zoopark na
bízí sedm běhů ekotáborů s tradičními 
prohlídkami zvířecích expozic včetně 
terárií, velkou pátrací hrou, ale také 
svezení na ponících spojené s jejich 
hřebelcováním, krmením či čištěním 

stájí. Prázdninovou miniškolu sportu 
organizuje v devíti týdenních termí
nech po celou dobu prázdnin společ
nost Kultura a sport Chomutov. Na 
programu je basketbal, házená, vo
lejbal, tenis, plavání, skoky do vody, 

běh, jízda na kole, bruslení a minigolf. 
O velké oblibě příměstských tá

borů i miniškoly sportu mezi dětmi 
a jejich rodiči svědčí skutečnost, že 
všechna místa byla už dlouho do
pře du obsazena.
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Aquasvět využije odstávku 
k údržbě a odstranění závad

Město i letos podpoří provoz sportovišť

Město vstoupí 
do historických 
měst a sídel 

zákaz alkoholu na dalších místech

probíralo se parkování, psí 
záchody či opravené chodníky

Plavecký areál Aquasvět je do 
14. července pro veřejnost uzavřen. 
Důvodem provozní odstávky, která 
začala první červencový den, je 
kromě běžné údržby také odstranění 
reklamačních závad.

„Zkušební provoz areálu odha
lil některé závady či nedodělky, 
jež firmy musejí v souladu s rekla
mačním řízením odstranit. Bohužel 
to nelze za provozu. Hledali jsme 
proto vhodný termín odstávky, od 
září do konce června jsou však 
všechny termíny obsazeny. Kromě 
plavání pro veřejnost organizujeme 
řadu kurzů pro mateřské a základní 

školy, matky s dětmi, seniory a po
dobně,“ vysvětlila jednatelka spo
lečnosti Kultura a sport Chomutov 
Věra Flašková.

Práce na odstranění drobných zá
vad a nedodělků zahrnují napří klad 
opravu dětského bazénu, úpra vu 
technologie bazénové vody, opravu 
dlažby, odpadů relaxačního bazénu, 
opravu hliníkové fólie či doplnění 
izolace. „Osmi mě síč ní zkušební 
provoz už pochopitelně poznamenal 
i vstupní halu, tak si ji znovu vyma
lujeme,“ doplnila Flašková.

Lidé podle ní Aquasvět hojně vy
hledávají, a to i v teplých dnech. „Je 

to pro nás trochu překvapení, měst
ské lázně zely většinou o prázdni
nách prázdnotou. Nicméně věřím, 

že veřejnost nutnost odstávky po
chopí a nezanevře během ní na naše 
služby,“ dodala.

Chomutov letos uvolní 20 milionů 
korun na podporu sportovních, kul
turních a společenských organizací, 
které zajišťují ve městě pro občany 
volnočasové aktivity. Z této částky 
je vyčleněno 1,5 milionu korun na 

údržbu a provoz sportovišť, která ne
jsou ve vlastnictví města. 

Peníze si rozdělí čtyři sportovní 
svazy, použijí je na provoz a úhradu 
energií sportovišť. Chomutovská 
sportovní unie obdrží milion ko

run, Asociace tělovýchovných jed
not pro TJ Válcovny trub a železárny 
Chomutov získá 200 tisíc korun, 
Tě lo cvičná jednota Sokol Cho mu tov 
také 200 tisíc korun a Český střelecký 
svaz 100 tisíc korun.

Chomutov se stane členem orga
nizace sdružující historické obce nebo 
jejich části, na jejichž území jsou za
cho vány významné kultur ní hodnoty, 
zejména nemovité památ ky. Činnost 
Sdru že ní his to ric kých měst a sídel 
Čech, Moravy a Slezska je zamě
řena na uchování, ochranu a trva
lou využitelnost kulturního dědictví. 
„Účast ve sdružení nám pomůže při 
získávání dotačních peněz na opravy 
městské památkové zóny,“ řekl ná
městek primátora Jan Řehák. 

Nejvýznamnější aktivitou sdru
žení je společně s Ministerstvem 
kultury a Ministerstvem pro místní 
rozvoj péče o regeneraci městských 
památkových rezervací a měst
ských památkových zón. Cho mu tov 
se pyšní historickým centrem, které 
bylo v roce 1992 vyhlášeno měst
skou pa mát ko vou zónou. Rad nice 
během dvaceti let investovala spo
lečně s dotacemi do památek v zóně 
na sedmdesát milionů korun. 

Vedení města očekává také zvý
šení zájmů turistů o Chomutov. 
„Sdružení vydává mnoho turistic
kých materiálů k propagaci pamá
tek členských měst a obcí. Naše 
město tak bude prezentováno spo
lečně s významnými historický mi 
sídly, jako je například město Český 
Krum lov. Turisté tak poznají, že do 
Chomutova se vyplatí jezdit i za pa
mátkami a ne jen do Globusu,“ do
dal další důvod vstupu do sdružení 
náměstek Řehák.

Stížnosti občanů a kontroly hlí
dek městské policie vedly zastupi
tele k přijetí novely vyhlášky o zá
kazu konzumace alkoholu na veřej
nosti. „Vyhláška napomáhá v řešení 
situací, na něž strážníky často upo
zorňují sami obyvatelé. Pochopitelně 
se jim nelíbí shlukování a nevhodné 
chování lidí, kteří popíjením a ná
sledným močením či vyřváváním 

narušují veřejný pořádek,“ vysvět
lil omezující opatření náměstek pri
mátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. To platí například pro 
Hutnickou a Palachovu ulici a místa 
u řady večerek. Kromě drobných 
změn v seznamu již dříve vyjmeno
vaných lokalit se příznivci poulič
ního popíjení piva, vína či lihovin 
musejí zříci svého návyku v dalších 

místech v centru města. 
V současné době tak vyhláška 

vyjmenovává na 90 ulic a prostran
ství, kde v Chomutově v případě 
přistižení hrozí konzumentům al
koholu finanční postih. Vyhláška 
se nevztahuje na předzahrádky re
staurací, kulturní akce, farmářské 
trhy a oslavy prvního a posledního 
dne roku. 

Představitelé města na konci 
čer vna opět odpovídali na dotazy 
a podněty při dalším z pravidelných 
set ká ní s občany. „Lidé se tentokrát 
zajímali o pro ble ma ti ku parkování 
aut, psí záchody či stav chod ní ků 
po jejich opra vě. Po uká zali také 
na nezod pověd né cho vání majitelů 
psů, kteří velká plemena nechávají 
pobíhat bez vodítka a obecně ne
sbírají po svých miláčcích exkre
menty,“ popsal obsah setká ní pri
mátor Jan Mareš. Cho mu to va né také 
upozornili na mládež, která kouří 

u vchodů, na zastávkách či u škol.
Obyvatel Bezručovy ulice se ze

ptal na možnost čipování kol jako 
preventivní opatření proti zlodějům, 
které některá města nabízejí. Velitel 
městské policie Vít Šulc muže ubez
pečil, že zjistí současné možnosti 
včetně získání informací od radnic, 
kde systém funguje. 

Žena z panelového domu v Pa lac
ké ho ulici si postěžovala, že v ulici 
Vod ních staveb se seká tráva jen na 
půlce pozemku. „Řešil jsem to s pra
covníky příslušného odboru, část po

zemku však není v majetku města. 
Patří státu, muž najatý na sekání trávy 
však onemocněl. Úřad pro zastupo
vání státu ve věcech majetkových pře
sto přislíbil, že seč zajistí,“ ujistil ná
městek primátora Martin Klouda.

Lidé ze sídliště Kamenná pouká
zali na nepořádek kolem popelnic. 
Zástupce velitele městské policie Petr 
Zálešák vysvětlil, že osoby, které po
rušují zákon či vyhlášky města po
máhá strážníkům odhalit kamerový 
systém. Viníky pak čeká pokuta nebo 
správní řízení. 
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Kdy Vás poprvé napadlo, že byste 
chtěla pracovat jako knihovnice?

Už jako jedenáctiletou holku, 
když jsem v šesté třídě dostala ve 
školní knihovně funkci malé knihov
nice. Od té chvíle jsem věděla, co 
chci dělat, a jak vidíte, šla jsem si 
pevně za tím. (smích) S rodinou jsme 
objevili střední knihovnickou školu 
v Praze, kam jsem se posléze dostala, 
a po jejím skončení jsem nastoupila 
do chomutovské okresní knihovny, 
tehdy ještě ve Farské ulici. Při za
městnání jsem pak vystudovala obor 
knihovnictví na Univerzitě Karlově. 
A tak mě práce v knihovně provází od 
mých jedenácti let. Neberu to jako za
městnání, je to koníček. 
Co Vás na této práci bavilo a baví 
a co naopak mrzí? 

Zpočátku to byla především mož
nost být mezi knihami. Ale postupem 
času, když jsem pracovala v naučném 
oddělení, mne naplňovalo pomáhat 
čtenářům, hlavně vysokoškolským 
studentům, vyhledávat knihy, které 
by se jim hodily například pro di
plomovou práci. Čtení lidi kultivuje, 
proto mě baví probouzet v nich zájem 
o knihy. Ze stejného důvodu mě pak 
mrzí sobeckost některých čtenářů, 
kteří nechápou, že musí knihu vrátit, 
protože ji potřebují jiní lidé. 
Po celý svůj pracovní den jste ob-
klopena knihami. Při jaké příleži-
tosti ve volnu sáhnete po knize? 

Každý den. Pokud si nepřečtu ale

spoň pár stránek, tak se mi špatně 
usíná. Samozřejmě, že se knihovní
kům stává, že mají načteno a knížky 
je najednou tolik nebaví, takže ra
ději vytáhnou časopis. Ale to je jen 
na chvilku. Pak už zase chytnu slinu 
a čtu dál. 

Prozradíte nám, co v tuto chvíli 
čtete? 

Vratislava II. od Vlastimila Von
druš ky. Je to můj oblíbený autor, 
i když jsem mu v minulosti dlouho 
nemohla přijít na chuť. Ale mám ráda 
historické romány, a tak ta prvotní ne
chuť byla jen otázkou času. Ze zahra
ničních autorů patří mezi mé oblíbené 
autory Lion Feuchtwanger a Jane 
Austenová. Jejich knížky musím mít 
ve své domácí knihovně. 
Za dobu své praxe jistě znáte 
dobře chomutovské čtenáře. Mají 
nějaké zvláštnosti? 

V severočeských městech obecně 
tvoří čtenáři asi 12 až 15 procent cel
kové populace, na rozdíl například 
od jižních Čech, kde pravidelně čte 
i čtvrtina obyvatelstva. Vysvětlujeme 
si to specifickou skladbou obyvatel
stva našeho regionu. V současnosti 
v boji s internetem a elektronickými 
knihami čtenáři knihovnám ubý

vají téměř všude, ale díky usilovné 
práci zaměstnanců SKKS se nám 
daří udržovat relativně stálou čtenář
skou obec. 
O jaké knihy mají současní čte-
náři zájem? 

Starší generace čte především be

letrii, přičemž muži rádi sáhnou i po 
válečné literatuře. Mladé pak z belet
rie zajímá především scifi a fantasy. 
Mnoho čtenářů, především z řad stu
dentů, se zajímá také o naučnou lite
raturu. A oblíbené jsou i knihy s vol
nočasovou tematikou, mezi které patří 
nejrůznější kuchařky či návody na ru
kodělné práce a podobně. 
Řídí se knihovna vkusem čtenářů 
při výběru nových knih? 

Určitě. Pracovníci v jednotlivých 
odděleních mají dobrou představu 
o tom, co si lidé půjčují, a tak se podle 
toho snažíme doplňovat naši nabídku. 
Nejenže objednáváme nové knihy, 
ale doobjednáváme i výtisky knih, 
o které je velký zájem a čtenáři by na 
ně museli dlouho čekat. Nové knihy 
chceme při objednání vždy vidět ve 
fyzické podobě. Někdy jsou totiž po
pisy a tiráže velice lákavé, ale když 
pak otevřete knihu, raději byste ji co 
nejrychleji zahodili. 

Středisko knihovnických a kul-
turních služeb neslouží nyní jen 
jako knihovna… 

To je celorepublikový, snad i ce
losvětový trend ve vývoji knihovnic
kých služeb. Právě tváří v tvář elek
tronickým knihám a internetu musí 
knihovna nabídnout i jiné možnosti. 
Jak řekl ředitel Městské knihovny 
v Praze Tomáš Řehák: Knihovna 
zkrátka musí pochopit to, že už to 
není jen o půjčení knihy. 
Zdá se, že Vám se v SKKS tento 
trend daří podchytit. 

Celkem obstojně suplujeme vzdě
lávací středisko, neboť návštěvní
kům nabízíme celou řadu kurzů od ja
zykových přes kurzy malování či di
gitální fotografie až po kurzy určené 
především seniorům, jako je tréno
vání paměti či internet pro seniory. 
Dříve narozeným se věnujeme i pro
střednictvím Akademie 3. věku nebo 
Klubu aktivního života. Kromě dlou
hodobých kurzů pořádáme i velký 
počet přednášek s nejrůznější tema
tikou. Díky tomu, že jsme v minu
losti byli sloučeni s okresním kultur
ním střediskem, zabývá se SKKS vel
kou měrou i kulturním vyžitím od 
koncertů v atriu přes výtvarné výstavy 
až po adventní koncerty v kostele sv. 
Ignáce. Snažíme se působit jako kul
turní centrum orientované na podporu 
kultury regionu. Chceme zkrátka na
šim čtenářům nabídnout i jiné trávení 
volného času než jen četbu. 

I když je Marie Laurinová díky působení v roli knihovnice a posléze ředitelky Střediska knihovnických 
a kulturních služeb symbolem chomutovského knihovnictví a za jeho rozvoj získala Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic, skromně odmítá, že by to byly jen její zásluhy. „Cenu Jiřího Popela vnímám jako výraz uznání 
všem zaměstnancům SKKS. Jen díky jejich práci se nám daří udržet vysokou úroveň knihovnictví ve 
městě,“ vysvětluje Laurinová.

Marie laurinová:

Knihovna není 
zaměstnání, ale koníček

čtení lidi kultiVuje, proto mě baVí probouzet 
V niCh zájem o knihy. proto mě mrzí sobeCkost 
čtenářů, kteří neChápou, že musí knihu Vrátit.
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Městský park po celé 
léto znovu oživí hudba

Krušnohor 
v létě 
nezahálí

Kopakabanos zve do jazzových 
melodií brazilské rytmy 

Simona Stašová: Mám pochopení pro lidské slabosti

Milovníkům dechové hudby za
číná s koncem června oblíbené ob
dobí, kdy pro ně každý týden hraje 
v altánu městského parku Hornický 
dechový orchestr SD nebo Staročeská 
dechovka, obě pod vedením Josefa 
Zástavy. „Pořádání dechových kon
certů není jen milou tradicí, ale i kul
turní nabídkou města určité skupině 
obyvatel, především seniorům,“ řekl 
primátor města Jan Mareš. 

Podle kapelníka Josefa Zástavy 
se však okruh posluchačů dechové 
hud by v posledních letech rozšiřuje 
i mimo předpokládanou skupinu seni
orů. „V publiku vidíme každý rok asi 
třetinu nových tváří, objevují se v něm 
i mladší lidé,“ říká Zástava a dodává, 
že se při koncertech v parku neomezuje 
jen na dechovou hudbu. „Věnujeme se 
rovněž taneční hudbě, nechybí napří
klad valčíky či uherské tance skladatele 

Brahmse, ale i věci novější. Máme ve
lice šikovného zpěváka, který výborně 
interpretuje písně Karla Gotta.“ 

Sezona koncertů v městském 
parku začala tradičně na Den hudeb. 
„První letošní koncert jsme obohatili 
o vystoupení mažoretek Taneční školy 
Stardance, což posluchači ocenili,“ 

řekla organizátorka Silvie Šku bová 
z kanceláře primátora a dodala, že po 
oba prázdninové měsíce bude dechová 
hudba znít parkem každou středu od 
17 hodin. Město Cho mu tov tak i v le
tošním roce dodrží tradici dechových 
koncertů, jejíž historie sahá až do po
válečné doby. 

Folklorní soubor Krušnohor, je
den z no si telů lidových tradic na 
Chomutovsku, nezahálí ani v létě. 
Druhou čer vno vou neděli vystou
pil jako host na Po hád ko vém dni 
v areálu Lesná. Děti po čet nému 
publiku předvedly pásmo písní 
a tanců, které vycházejí z folkloru 
Krušnohoří. V těchto dnech se sou
bor pilně připravuje na 9. ročník 
Vik to ri án ských folklorních slav
ností, které pro běh nou 27. a 28. 
čer ven ce. Jedná se o ně ko lik kon
certů v Cho mu to vě a na Lesné 
v Krušných horách. Tyto slavnosti 
spolupořádá i soubor Krušnohor již 
od roku 2005.

Krušnohor vznikl v roce 1988 při 
Kul tur ním a společenském středisku 
v Cho mu tově, kde působí dodnes. 
Za 25 let své existence absolvoval 
558 vystoupení jak na domácí, tak 
i na zahraniční půdě, včetně účasti 
na velkých festivalech.

I když se jazz narodil v New Or le
ans, daří se mu dobře také na jiho ame
ric kém kontinentu. A právě tuto méně 
známou tvář jazzu nyní Cho mu to vu 
odhaluje skupina Ko pa ka ba nos. „Jak 
název napovídá, soustředíme se na 
jazz obohacený o brazilské rytmy,“ 
řekl duchovní otec skupiny Josef 
Řápek, podle kterého se Ko pa ka ba

nos orientují především na skladby 
Antonia Carlose Jobima. „Zbytek na
šeho repertoáru pak tvoří jazzové stan
dardy z poválečného období a 60. let.“ 

Jazzová formace složená z pěti 
postarších pánů a jedné mladé dámy 
a pojmenovaná podle populární bra
zilské pláže vznikla asi před rokem. 
„Přes patnáct let působím ve sku

pině Paradise Jazz Band, kde se hraje 
starší jazz z počátku 20. století. Chtěl 
jsem vyzkoušet něco nového, změnu,“ 
vysvětluje Řápek, který do kapely 
Kopakabanos přivedl i několik svých 
přátel ze zmíněné starší a chomu
tovským posluchačům známější for
mace. Sladění působení ve dvou jaz
zových kapelách jim problém nedělá. 

„Paradise Jazz Band se schází jen při 
příležitosti si zahrát, zkoušky už se ne
konají, a tak můžeme svůj volný čas 
věnovat Kopakabanos.“ Tato jazzová 
formace se posluchačům předsta
vila například při festivalu Otevřeno, 
kde společně s Whispering of Soul či 
Blues No More zastupovala domácí 
hudební scénu. 

Jestliže do chomutovského diva
dla přijede Simona Stašová, může te 
se klidně vsadit, že bude vyprodáno. 
Slavná dcera herečky Jiřiny Boh

da lové navštívila v uplynulé sezoně 
městské divadlo dvakrát. Jednou jako 
Shir ley Va len tine, podruhé jako Fi lu
me na Mar tu naro. Ač se osudy obou 
hrdinek stejnojmenných her od sebe 
liší, jedno mají společné – neutucha
jící zájem chomutovského publika. 
Naposledy jste se chomutovským 
divákům představila jako Fi lu
me na Mar tu ra no ve stejnojmenné 
hře. Co se Vám na hře líbí? 

Poselství, že láska mateřská je sil
nější než láska partnerská. Pamatuji si, 
že když ještě žila má babička, vždy ří
kala: „Počkej, až budeš mít děti, pak 
do nich vložíš veškerou svoji lásku.“ 
Tehdy jsem jí nevěřila a měla jsem 

po cit, že babička už tomu vzhledem 
ke svému věku nemůže rozumět. Jak 
bych mohla mít raději děti než svého 
milého, partnera. A pak se najednou 
přehouplo dvacetiletí a já zjistila, že 
měla pravdu a že ma teř skou lásku ne
může nic nahradit. O tom vypráví Fi lu
m ena Mar tu ra no, a to cítí hrdinka hry. 
A co se Vám kromě síly a odhod-
lání její mateřské lásky líbí přímo 
na roli Filumeny? 

Je v ní vidět a cítit ta síla obyčejný 
ženský. Ženský, která sice neumí číst 
a psát, ale tváří tvář životu je mnohem 
gramotnější než některé jiné ženy. 
Ženy, které mají třeba pocit, že nad 
svým životem vyhrály díky tomu, že 

si nechaly vzít dítě. Ale nevyhrály. 
Kromě Filumeny hrajete v sou-
časnosti i řadu jiných rolí. Je ně-
jaká, která by Vás vystihovala? 

Určitým způsobem jsem obsa
žená ve všech těch rolích, ale že bych 
to v jedné jediné byla celá já? To ne. 
Každé roli propůjčuji část své fantazie 
a charakteru. A pokud bych měla hle
dat jeden společný jmenovatel mých 
rolí, pak je to určitě porozumění pro 
lidské slabosti. Taky jsem se v životě 
dopustila chyb díky slabostem, a tak 
pro ně mám nyní porozumění a ráda 
o nich hraju. 

Celý rozhovor naleznete 
 na eChomutov.cz. 
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Slávie Chomutov uspořádala pla
vecký Pohár ČR jedenáctiletých, tedy 
republikový šampionát této věkové 
kategorie, kterého se v plavecké části 
Aquasvěta zúčastnilo 201 závodníků 
z 53 českých klubů. Deset zástupců 
pořadatelského oddílu využilo domá
cích podmínek k zisku rekordních de
vatenácti medailí.

Jednoznačně nejúspěšnějším re
prezentantem Slávie byla Kamila 
Slabihoudová, která včetně štafet zís
kala šest zlatých a dvě stříbrné me
daile. Zlatem a stříbrem v individu
álních závodech ke skvostné bilanci 
přispěla Alice Richtrová, dvě stří
brné a dvě bronzové medaile k ní při
dal Filip Jezbera. Na stupně vítězů 
v individuálních disciplínách vy
stoupali i Eliška Dvořáková a Karel 

Pěnkava, k medailovým úspěchům 
štafet pomohli také Martin Oharek, 
Jakub Kindl a Michaela Malinová. 
Pochvalu za osobní maxima si vyslou
žily Tereza Hošková a Ela Strašková. 
Předseda Slávie Radek Šilhan medai
lovou žeň okomentoval: „Bylo to pa
rádní završení historicky nejúspěš
nějšího měsíce Slávie.“ Připomněl 
přitom, že v červnu už čtrnáct me
dailí z MČR dorostu přivezli Tomáš 
Franta, Štěpánka Šilhanová (oba do
rostenečtí mistři), Ondřej Baumrt a 
Rebecca Klímová a další čtyři pak ze 
žákovského šampionátu Bára Veselá, 
Jakub Štemberk a František Štemberk. 
Nezapomněl zmínit ani mistrovský ti
tul Ondřeje Baumrta z MČR v dál
kovém plavání, o němž jsme psali 
v předchozím čísle CHN.

jedenáctiletí 
vyšperkovali 
rekordní měsíc

AfK loKo slaví, příští rok si zahraje divizi 

Skatepark ožil závody 

Latinské úsloví „per aspera ad as
tra“ říká, že cesta k úspěchu vede přes 
překážky. Sportovní manažer AFK 
LoKo Čestmír Řehák by s ním roz
hodně souhlasil. Rozpačitý start jarní 
části kvůli odloženým zápasům a ab
sencím jeho tým přetavil v historický 
úspěch v podobě 2. místa, díky kte
rému byla klubu pro příští rok nabíd
nuta účast v divizi. 

Historický úspěch se nerodil lehce. 

Začátek jara poznamenala sněhová 
ka la mita, jeho zbytek zase čet né ab
sence klíčových hráčů. „Ab sen ce hráčů 
základ ního kádru nás provázela celé 
jaro a je jen dobře, že kluci z rezervy 
i dorostu je zvládli nahradit a dovést 
tým na druhé místo,“ ocenil Řehák pří
nos mladých hráčů, kteří se na konci 
jara rozehráli k velkým výkonům. 
„U Von drá čka a Kadlece jsme věděli, 
že na to mají a určitě se do sestavy ča

sem prosadí. Při brz dilo je zranění a ne
moc, a tak jejich čas přišel až na konci 
sezony.“ Milým pře kva pe ním pro spor
tovního manažera byly výkony hráčů 
z dorostu Nutila a Chme la na, kteří po 
několika zápasech s B týmem naskočili 
za áčko a ve své premiéře nezklamali.

Prozatím není jasné, nakolik se 
během letní pauzy změní tvář týmu. 
Podle Řeháka lze některé změny oče
kávat, neboť postup do vyšší soutěže 

si žádá příchod dvou nebo tří hráčů. 
Ale tu nejvýraznější změnu má zřejmě 
A tým už za sebou. Klub na vlastní 
žádost opustil trenér Šroub a LoKo 
muselo po roce hledat nového tre
néra. „Vsadili jsme na vlastní zdroje. 
Hlavním trenérem bude dlouholetý 
bývalý kapitán týmu Lukáš Cejthamr 
a asistovat mu bude současný kapitán 
Pavel Heier a dlouholetý hráč LoKo 
Pavel Šorsák,“ uvedl Řehák.

Na Kamenný vrch se po dvou le
tech vrátily závody Skate Contest 
v dis ciplínách street a bowl. „Chceme 
jejich prostřednictvím propagovat 
cho mu tov ský skatepark a zároveň na
bídnout mladým lidem smysluplné 
trávení volného času jako alternativu 
k závislostem a kriminalitě,“ vysvětlil 
Petr Karásek z občanského sdružení 
Kuprospěchu, které Skate Contest 
pořádá.  

Tento záměr se podařil, do areálu 
si našlo cestu 25 závodníků. S cho
mutovskými příznivci skateboardin gu 
přijeli poměřit síly závodníci z Plzně, 

Čes kých Bu dě jovic, Mostu či Ra kov
níka. „Snažíme se objíždět skateparky 
v severních Čechách, takže chomutov
ský znám. Líbí se mi, protože je zasa
zen do přírody,“ řekl Tomáš Moravec 
z Duchcova, který se radoval z dru
hého místa ve streetu za Milanem 
Hul má kem. V disciplíně bowl zvítězil 
Martin Švec z Rakovníka. 

Na domácí závodníky zbyly 
bron zové stupně, ale to by se příště 
mohlo změnit. „Výkony se rok od 
roku zlepšují. Nejvíce je to vidět na 
mladších závodnících, kteří mají v 
dnešní době výborné podmínky,“ řekl 

Miroslav Nix, další z organizátorů, je
hož potěšil příznivý ohlas. „Určitě po
čítáme se závodem i v příštím roce. 
Proto dě ku jeme sponzorům a společ
nosti Kultura a sport Cho mu tov, pro
vozovateli skateparku, bez jejichž pří
zně by to nešlo.“ 

Členky úspěšné chomutovské štafety, zleva 
Kamila Slabihoudová, Eliška Dvořáková, Alice 

Richtrová a Michaela Malinová.

žízeň oslavila 20 let existence triumfem 
Futsalový klub S.L.Z.A. 

Žízeň patří k tradičním týmům 
Chomutovské ligy malého fotbalu, 
a proto byl letošní ročník Unique 
cupu věnován kulatému výročí to
hoto mužstva. „I pro to jsme chtěli 
na turnaj sezvat hráče, kteří už v 
CHLMF aktivně nenastupují, a tak 

jsme stanovili spodní věkovou hra
nici na 30 let,“ řekl Jiří Kupec, před
seda Cho mu tov ské ligy malého fot
balu. Záměr se povedl a ve sportov
ním areálu Duha se objevila řada bý
valých hráčů CHLMF. 

Nejlépe se na turnaji vedlo osla
venci. S.L.Z.A. Žízeň čtyři zápasy vy

hrála a v jednom remizovala. Tato bi
lance rozhodla o tom, že 20 let exis
tence klub oslaví ziskem trofeje. 
„V ro ce 1993 jsme se dali dohromady 
jako parta spolužáků a přátel z jedné 
hospůdky, kde jsme se scházeli. 
Tehdy bych rozhodně nevěřil tomu, 
že tým vydrží dvacet let,“ smál se Petr 

„Blesk“ Šimek, jediný zákládající člen 
v současné Žízni. „V roce 1998 se tým 
hodně obměnil, ale od té doby hra
jeme prakticky v současném složení,“ 
dodal Šimek, který byl spolu s ostat
ními spoluhráči i u největšího triumfu, 
když Žízeň v roce 2000 vyhrála ce
lou CHLMF. 

za reprezentaci 
vstupenka na MS

Asociace školních sportovních 
klubů ČR uspořádala celorepublikové 
finále soutěže trojic ve volejbale. Zú
čast nila se ho i děvčata z chomutovské 
ZŠ Ka daň ská Barbora Laš tov ko vá, 
Kateřina Hrbková, Kateřina Vod ráž
ko vá a Eliška Ná prav ní ková, jež jsou 
současně i členkami volejbalového od
dílu VEROS Cho mu tov. V konkurenci 
dalších devětadvaceti týmů zástup
kyně Cho mu tova bojovaly, co jim síly 
stačily, a nakonec obsadily patnácté 
místo. Od mateřského oddílu za úspěš
nou reprezentaci dostaly vstupenku na 
mistrovství světa juniorek ve volejbale.
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symboly nacismu 
opět v ulicích
Ve městě se objevily další háko-
vé kříže. Tyto symboly našli oby-
vatelé v Lipské ulici. Tam kdo-
si nalepil červený kříž na sklo za-
stávky. Další velký hákový kříž 
pak visel na stromě ve Výletní 
ulici. Strážníci je z míst odstranili.

chtěli ujet 
na skateboardech
Dva opilci se povalovali v Palac-
kého ulici na zemi. Když je stráž-
níci vzbudili, neváhali a ujeli jim 
na ska te bo ar dech. Stráž ní ci je 
však vystopovali pomocí kamer 
a došli si pro ně do domu v ulici 
28. října. Agresivní muže si pře-
vzali policisté.

opilí rodiče se 
přetahovali o kočár
Povedené rodiče má čtrnáctimě-
síční miminko, o jehož kočár se 
muž a žena na ulici přetahovali a 
hlasitě se u toho hádali. Muži zá-
kona na místě zjistili, že jsou oba 
silně opilí, nadýchali přes 3,5 pro-
mile. Dítě si převzala babička. 

MěSTSKá pOlICIe

Malého chlapce rodiče nechali 
samotného, vydal se do ulic

děti v rolích strážníků
úřednice 
překvapila 
ve střelbě

Městskou policii brzy ráno zalar
moval muž, který v Ka daň ské ulici 
objevil čtyřletého chlapce bez do
provodu rodičů či jiných příbuzných. 
Hlídka hocha odvezla na slu žeb nu, 
kde operační důstojník zkontaktoval 
sociální pracovnici. „Strážníci spo
lečně s pracovnicí sociálního odboru 
magistrátu chlapce přepravili do ne
mocnice, aby se vyšetřením vyloučilo 
jeho zranění nebo onemocnění. Na 
dětském oddělení pak našel útočiště 
do doby, než se podařilo zkontaktovat 

matku,“ informoval ředitel městské 
policie Vít Šulc. 

Žena po vyzvednutí syna v ne
mocnici vypověděla, že šla venčit psa. 
Chlapec ještě spal, pustila mu proto 
televizi, kdyby se náhodou vzbudil. 
„Domnívala se přitom, že při odchodu 
byt uzamkla. Chlapec se ale sám ob
lékl a šel ven. Otec byl v té době 
údajně na rybách,“ přibližuje příběh 
Šulc. Případ bude řešit sociální odbor 
magistrátu. 

Nebylo to přitom poprvé, kdy 

strážníci museli společně se sociál
ními pracovnicemi zachraňovat malé 
dítě. Sám v bytě se probudil v pozd
ních večerních hodinách tříletý chla
pec, jehož měl hlídat druh jeho matky. 
Chlapec vyšel z bytu spoře oblečený 
na chodbu domu, kde po zabouch
nutí vstupních dveří průvanem zůstal 
opuštěný a plakal. Ujali se ho sousedé 
a poté přivolaná hlídka městské poli
cie a sociální pracovnice. Matka tehdy 
dostala písemné napomenutí a je pod 
přísným dohledem sociálního odboru.

Všímat si svého okolí, podezře
lých osob a nesprávného chování do
spělých i dětí, to vše musí zvládnout 
účastník projektu Městské policie 
Cho mu tov s názvem Mladý preven
tista. Šesťáci, sedmáci i osmáci ze 
dvou základních škol i letos dokázali, 
že právě tuto úlohu zvládnou hravě. 
„Projekt je u dětí velmi oblíbený, do
voluje jim totiž si tak trochu zahrát na 
strážníka. Tím, že poznají špatné cho
vání u ostatních, se pak sami učí, jak 
se chovat správně,“ uvedl velitel měst
ské policie Jan Řehák.

Do projektu se zapojily základ ní 
školy Bře ze nec ká a Zahradní. Dvou

členná nebo tříčlenná družstva po celý 
školní rok „hlídala“ své okolí. Různé 
drobné přestupky obyvatel si mladí 
preventisté zapisovali do notýsků, 
vážnější pak hlásili přímo strážníkům. 
„Letos nás trochu překvapilo, čeho 
všeho si děti všimly. Nejen, že zazna
menávaly například nepořádek u po

pelnic, majitele psů, kteří po nich neu
klízí nebo volaly strážníky k odchytu 
zatoulaných zvířat. Navíc ještě ozná
mily, že se u bývalé vinárny Galaxie 
schází parta podezřelých osob,“ 
řekla Iva Ejim, manažerka prevence 
Městské policie Chomutov. Dvakrát 
žáci našli v trávě pohozenou injekční 
stříkačku. Ihned přivolali strážníky, 
aby ji zlikvidovali.

Letos bylo ze základní školy 
Březenecká nejúspěšnější dvoučlenné 
družstvo chlapců ze 6.A. Ze základní 
školy Zahradní se strážníkům nejvíce 
líbila celoroční práce dvoučlenného 
družstva děvčat z 8.A. 

Ve střelecké soutěži O pohár 
ředitele městské policie překva
pila pracovnice odboru sociálních 
věcí Vladimíra Molnárová, která 
skončila na třetím místě. První dvě 
příčky obsadili územní strážníci 
Pavel Jenč a Jiří Vaníček. „Výkon 
Vladimíry Molnárové byl fascinu
jící, protože strčila do kapsy řadu 
přihlášených dobrých střelců,“ řekl 
ředitel městské policie Vít Šulc.

Střeleckého klání se zúčastnili 
zástupci řady odborů magistrátu 
a městských organizací. „Prakticky 
se setkáváme jen při řešení pracov
ních záležitostí, například při exe
kucích či při zásahu proti nepřizpů
sobivým. Turnaj nám pomůže stme
lit pracovní kolektivy a strážníkům 
pomáhá v profesní přípravě,“ do
dal Šulc.

Strážníci přitvrzují 
kontroly sběren 

Strážníci opět přitvrdili v boji proti 
„šroťákům“ a mapují si terén před 
přijetím novely zákona o odpadech. 
„Zákon městu umožní určit provozní 
dobu sběren a dokonce i místo, kde ta

ková provozovna může vzniknout,“ 
uvedl náměstek primátora a velitel 
městské policie Jan Řehák. Novela 
počítá s pětiletou přechodnou dobou 
pro stávající sběrny. „Snažíme se s po
slanci do zákona prosadit, aby pře
chodné období neplatilo pro provozní 
dobu,“ upřesnil Řehák.

Pohyb kárkařů, kteří do sběren 
vozí železo a jiné kovy, v posledních 
dnech monitorovali asistenti pre
ven ce, tedy civilní pracovníci měst
ské policie. Jejich iniciativa nezů
stala bez povšimnutí. „Hned druhý 
den akce jsme zaznamenali výrazné 
omezení pohybu kárkařů po městě. 
Některé sběrny dokonce z provoz
ních důvodů zavřely,“ potvrdil ředitel 
městské policie Vít Šulc. 

Asistenti prevence upozornili 
na několik přestupců, kteří do sbě
ren vezli evidentně kradené zboží. 
Strážníci se proto okamžitě dotazovali 
na původ železných předmětů. „Pokud 
kárkař věrohodně neprokázal původ 
nákladu, strážníci jej zabrali. Poslouží 
jako důkaz u přestupkové komise. 
Totéž platí i pro jejich dopravní pro
středky, tedy kárky a podobně,“ dopl
nil zástupce ředitele městské policie 
pro výkon služby Petr Zálešák. 

Akce navazuje na pravidelné kon
troly sběren hlídkami městské i státní 
policie. Příslušníci republikové policie 
se zaměřují na provozovatele sběren, 
zda nevykupují kryty kanálů, ploty, 
hliníková obložení a další předměty, 
jež by mohly být kradené. 
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dělali pokusy s vodou
Zajímavé pokusy s vodou si vy-
zkoušeli žáci základní školy ve 
Školní ulici. V soutěži Vodní labo-
rant jim znalost vlastností vody po-
mohla získat třetí a druhé místo.

odvážlivci sjížděli 
vltavu
Šestadvacet žáků základní ško-
ly v ulici Na Příkopech zvládlo 
vodácký výcvik na Vltavě. Děti 
se naučily ovládat loď na řece, 
ale i základy přežití v přírodě. 

trénovali na stěně
Šesťáci ze základní školy na Za-
hradní poznali, co všechno musí 
umět horolezci. Zavítali totiž do 
lezecké arény a zkusili zdolat 
stěnu s jistícím lanem i bez něj. 

tvoření vonělo 
po mýdlech
Počtvrté se v základní škole na 
Kadaňské sešly děti a jejich ro-
diče na kroužku Šikulka. Tento-
krát odlévali hmotu do formiček 
a vyráběli vlastní mýdla. 

KráTCeGymnazisté rozpoznají padělky

předškoláci ukončili plavecký 
výcvik pirátskou slavností

Odešel muž, který ukázal dětem cestu ke sportu 

Přímo v prostorách České ná
rodní banky poznávali chomutovští 
gymnazisté historii peněžnictví, vý
robu měny i padělky. Před koncem 
roku totiž vyjeli na exkurzi, která 
měla za cíl informovat o důležitosti 
centrální banky. 

Žáci museli nejprve před vstu
pem absolvovat bezpečnostní pro

hlídku, poté zhlédli dva krátké filmy 
o historii a hlavních funkcích banky. 
„Pak se nás ujala průvodkyně, která 
nás zavedla do obrovského trezoru, 
v němž se nacházela expozice Lidé 
a pení ze,“ popsala gymnazistka 
Markéta Vaň ko vá.

Velmi zajímavá byla i ukázka 
nejrůznějších mincí a bankovek 

nebo jejich výroba. „Také jsme si 
mohli vyzkoušet, zdali rozeznáme 
paděla né bankovky, případně se po
učit, jak jejich pravost rozpoznat,“ 
uvedla žákyně. 

Výletníci mohli také vyhrát skarto
vané peníze na památku a potěžkat si 
pravou, více než dvanáctikilovou zla
tou cihličku.

Na letní radovánky u vody jsou 
velmi dobře připravené děti ze čtrnácti 
chomutovských mateřských škol. 
Slavnostně totiž ukončily výcvik pla
vání, který se v pravidelných interva
lech konal po celý školní rok. Nyní 
již dvě stě padesát malých plavců ví, 
jak se ve vodě chovat, jak se neutopit 
a dokonce také zvládnou pomoc to
noucímu.

Samotného závěrečného skota
čení s názvem Vodní hrátky aneb 
pirátské dovádění se zúčastnilo sto 
dvanáct plavců. Všichni si zadová
děli, ale hlavně se utkali v sedmi 

disciplínách s pirátskou tematikou. 
„Děti například zvládly skočit do 
vody, poté proskočit kruhem a vylo
vit perlu. Z vody ale také vynášely 
poklad nebo po sklouznu tí sbíraly 
míčky,“ uvedla Jitka Nez be dová, 
zástupkyně ředitelky MŠ Škol ní 
pěšina. 

Předškoláci pak také ukázali, jak 
se v hodinách tréninku naučili pomoci 
topící se figuríně. Na rozbouřeném 
moři se zas mistrně udrželi na vrat
kých člunech. Vrcholem akce byl zá
vod v plavání na pětadvacet metrů bez 
dopomoci. 

Plavecký výcvik pro děti před
školního věku pořádá Mateřská škola 
Chomutov každý rok. Účast není po

vinná, některé děti ho neabsolvují 
třeba ze zdravotních důvodů, obecně 
o něj ale mají rodiče velký zájem. 

Polovina června přinesla smut
nou zprávu o úmrtí Václava Čecha. 
Muže, který během své více než pa
desátileté pedagogické praxe naučil 
mnoho generací chomutovských dětí 
milovat sport a chovat v úctě sou
peře. „Školní práci Vašek miloval a 
děti milovaly jeho. On to vlastně ne
bral jako práci, ale jako radost a ži

votní poslání. Děti vždy vedl k vě
dění, ale také k lásce ke sportu a při
tom vždy upřednostňoval cestu fair 
play,“ řekl o prvním řediteli ZŠ Pí
seč ná jeho současný nástupce Karel 
Poláček, jenž rád přiznává, že mu 
Václav Čech byl nejen pracovním, 
ale i životním vzorem. 

Vztah Václava Čecha k dětem 

a sportu přesahoval jeho profesi pe
dagoga. Byl zakládajícím členem 
Asociace školních sportovních klubů 
na Cho mu tov sku a později předseda 
její okresní rady. „Jeho celoživotní 
láskou i posláním bylo vést děti 
a mládež ke sportování a i k chování 
v duchu fair play,“ vzpomíná sou
časný předseda OR AŠSK Pavel 

Nobst a dodává, že přínos Václava 
Čecha v této oblasti ocenil i ČOV 
udělením Školní ceny fair play. Jeho 
práci s dětmi i dospělými ocenilo 
rovněž město Chomutov. Václav 
Čech byl držitelem Stříbrné medaile 
za podíl na rozvoji města a rovněž 
laureátem Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic. 

V angličtině zvládli olympiádu

Mluvit, psát i číst anglicky není 
pro žáky základní školy Na Příkopech 
žádný problém. Učitelka Lenka Fe
do ro vá má spolu se svými žáky velké 

úspě chy v různých soutěžích, které 
jsou zaměřené na cizí jazyk, a tyto 
výhry svědčí o vysoké úrovni výuky 
na škole.

Anglicky se učící děti v poslední 
době zabodovaly v anglické olympi
ádě i divadelní přehlídce. Olympiáda 
se konala v Jirkově a byla určena 
pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Obě 
tyto kategorie vyhrála děvčata ze ZŠ 
Na Příkopech. „Lýdie Mos kvi ti no vá 
ze 4.A a Alice Richtrová z 5.B ne
da ly svým soupeřům šanci a obsadily 

každá ve své kategorii první místo,“ 
uvedla učitelka angličtiny Lenka 
Fedorová.

Zahrát divadelní hru v angličti ně 
také není žádná legrace. Skvěle to 
však zvládli třeťáci, kteří na 1. sou
těž ní di va del ní přehlídce konané 
v pro sto rách ZŠ Za hradní získali oce
nění za nejlepší představení ve své 
kategorii. „Ocenění za nejlepší he
recké výkony pak dostali čtyři žáci ze 
čtvrtého, sedmého, osmého a devá
tého ročníku,“ doplnila Fedorová.
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křížovka Redakce Chomutovských novin vám přeje krásné prázdniny a mnoho (tajenka). 

osmisměrka Na eChomutov.cz najdete také … vtipy o řidičích

Policejní hlídka zastaví auto. 
Příslušník přijde k autu a povídá: 
„Pane řidiči, budeme muset provést 
alkoholový test.“ 
„Výborně a v které hospodě 
začneme?“

Co je to 90-50-90?  
Jízda kolem policejní hlídky.

Pan Novák odstavil večer auto 
na parkovišti a nechal za stěračem 
papírek s nápisem:  
Peněženku v autě nemám, rádio 
také ne a motor mi ukradli. Ráno 
se pan Novák k autu vrátí a vidí, že 
je bez kol. Za stěračem si všimne 
dalšího papírku, na němž stojí:
Tak k čemu by ti byla kola?

V prodejně automobilů. 
„Tento vůz dosáhne během třiceti 
vteřin rychlosti 250 kilometrů 
v hodině a v případě potřeby 
zastaví na dvou metrech,“ říká 
prodejce. 
„A co potom?“ ptá se zákazník. 
„Pak se tadyhle vynoří malinký 
nožíček a jemně vás seškrábne 
z předního skla.“

Zimní plískanice, manželka 
za volantem povídá manželovi:  
„To je dneska smog, že není vidět 
na krok.“  
„Myslíš? Když si sundáš ten igelit 
z předního okna, třeba se vyčasí.“

Chci zemřít pokojně ve spánku 
jako můj strýc. A ne jako ti lidé, 
které vezl!

AMÍK, ARAB, BLOK, CVOK, DLAŇ, HÝLI, IDIOM, LÍDR, NAPADAT, NATĚ, OBAVA, 
OMAGRA, OPAR, OZVUK, PALUBKY, REKYNĚ, RUKA, SATAN, TALM, TRÁVA, TYKVE, 
ÚVAL, UZDA, VYNADAT, ZÁRUBA, ZIMA, ZRNA
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PřIhLÁšKA DO SOUTĚžE
 „Za ještě krásnější chomutov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2013 prostřednictvím pošty nebo osob-
ně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města chomutova – oriamm, Zborovská 4602, 
430 28 chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „Za ještě krásnější chomutov“. Podmínky sou-
těže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

chomutovské noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 22 
600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inZerce:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 3.7.  st  19.00 světová válka Z (3d)
 4.7.  čt  11.00 království lesních strážců 
   17.00 já, padouch 2 (3d) 19.00 osamělý jeZdec 
 5.7.  pá 17.00 já, padouch 2 19.00 osamělý jeZdec 
 6.7.  so  17.00 bling ring: jako vipky 19.00 osamělý jeZdec 
 7.7.  ne  17.00 já, padouch 2 (3d) 19.00 osamělý jeZdec 
 8.7.  po  19.00 světová válka Z (3d)
 9.7.  út  19.00 pařba na třetí 
 10.7.  st  19.00 osamělý jeZdec 
 11.7.  čt  19.00 revival 
 12.7.  pá  17.00 pacific rim – Útok na Zemi (3d) 19.00 revival 
 13.7.  so  16.00 meteora 19.00 revival 20.00 jára cimrman: proso 
 14.7.  ne  17.00 univerZita pro příšerky (3d) 
   19.00 pacific rim – Útok na Zemi 
 15.7.  po  19.00 revival 
 16.7.  út  19.00 bling ring: jako vipky 
 17.7.  st  19.00 pacific rim – Útok na Zemi (3d)
 18.7.  čt  11.00 osamělý jeZdec 17.00 jen bůh odpouští 
    19.00 r.i.p.d.-urna: Útvar roZhodně neživých agentů (3d)
 19.7.  pá  17.00 stážisti 19.00 liberace! 
 20.7.  so  17.00 před půlnocí 
    19.00 r.i.p.d.-urna: Útvar roZhodně neživých agentů (3d)
 21.7.  ne  17.00 croodsovi (3d) 19.00 revival 
 22.7.  po  17.00 r.i.p.d.-urna: Útvar roZhodně neživých agentů 
    19.00 liberace! 
 23.7.  út  19.00 pacific rim – Útok na Zemi (3d)
 24.7.  st  19.00 osamělý jeZdec 
 25.7.  čt  11.00 já, padouch 2 17.00 violet a daisy 19.00 Wolverine (3d)
 26.7.  pá  17.00 White house doWn 19.00 violet a daisy 
 27.7.  so  17.00 Wolverine (3d) 19.00 White house doWn 
 28.7.  ne  17.00 univerZita pro příšerky (3d) 19.00 Wolverine 
 29.7.  po 19.00 White house doWn 
 30.7.  út  19.00 před půlnocí 
 31.7.  st  19.00 r.i.p.d.-urna: Útvar roZhodně neživých agentů

 
KINO SVěT

 17.7.  st 14.00  trampské písničky pro naše babičky – komponovaný 
pořad slova a hudby o trampském hnutí v ČR ve 20. letech minulého 
století – učebna č. 14 SKKS

   19.00  jeugd orkest – holandský symfonický orchestr – atrium SKKS 
 23.7. út 19.30  le concert impromptu – koncert mezinárodního dechového 

kvinteta – kostel sv. Kateřiny
 24.7.  st 17.00 a-session – atrium SKKS
 28.7.  ne 10.00  viktoriánské folklorní slavnosti – mše v kostele 

sv. Ignáce, vystoupení souborů od 14 hodin v atriu SKKS 
 

    koncerty dechových hudeb 2013 – promenádní koncerty 
každou středu od 26. 6. do 28. 8. vždy od 17 hodin – městský park

KONCerTY

 5. 7.  pá 12.30 xc partyZán – cyklistický závod, okolí hotelu Partyzán
 13.7. so 10.00 chomutovská hodinovka – běžecký závod – atletický stadion

SpOrT

 3.7.  st 10.00 dětský kabaret – divadelní představení
 4.7.  čt  22.00 království lesních strážců
 5.7.  pá  22.00 méďa
 6.7.  so  22.00 la bohéme
 10.7.  st  10.00 o pejskovi a kočičce – divadelní představení
 11.7.  čt 22.00 tWilight sága: roZbřesk – 2. část
 12.7.  pá  22.00 cesta do pravěku
 13.7.  so  22.00 indiánské léto
 18.7.  čt  22.00 expendables: postradatelní 2
 19.7.  pá 22.00 croodsovi
 20.7.  so  22.00 atlas mraků
 25.7.  čt  22.00 království lesních strážců
 26.7.  pá 22.00 probudím se včera
 27.7.  so  22.00 ve stínu
 1.8.  čt  21.30 probudím se včera
 2.8.  pá  21.30 alvin a chipmunkové 3
 3.8.  so  21.30 tWilight sága: roZbřesk – 2. část
 7.8.  st  10.00 nešťastný šafářův dvoreček – divadelní představení

 
leTNí KINO

zájemci o vánoční prodej, pozor!
Přestože jsou Vánoce daleko, 

město Chomutov již nyní připravuje 
Chomutovské Vánoce 2013 a s tím 
spojené i vánoční trhy, které budou 
na náměstí 1. máje probíhat od 1. do 
23. prosince. V nabídce je pronájem 
16 prodejních stánků pro vánoční 
zboží a nájem prodejních míst pro 
ryby a vánoční stromky. Zájemci 

o pronájem mohou nabídky podat 
do 25. srpna 2013. Bližší informace 
o tom, co má nabídka obsahovat, 
formulář, vzor smlouvy a podrobné 
podmínky jsou na úřední desce webu 
města www.chomutovmesto.cz (na
bídka úřadu) nebo u S. Škubové 
(s.skubova@chomutovmesto.cz, 
tel.: 474 637 477). 

 Do 7.7.  rodina hohenlohe-langenburg – život na Červeném hrádku 
v dokumentech

 Do 4.8.  pohledem objektivu – zemská výstava z roku 1913 ve fotografiích – 
dům Jiřího Popela

OblASTNí MUzeUM

 Do 31.10.  napoleonica – Chomutov jako centrum diplomacie konce 
napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny

 Do 30.8.  keramické léto – vystavují přední čeští keramici – galerie Špejchar, 
kostel sv. Ignáce

  oka-mžiky – fotografie Jaroslavy Slivoňové – výstavní síň knihovny SKKS
  akvarely – jarmila jiráková – galerie Na schodech SKKS
 Od 8.7. afrika pod kůží – foto a artefakty Martina Šíla – galerie Lurago
 Od 5.8. obraZy a řeZby – Jiřina a Jakub Rómovi – galerie Lurago 

VýSTAVY

 13.7. so 08.00 farmářské trhy – náměstí 1. máje
 27.7. so 08.00 farmářské trhy – náměstí 1. máje

předNášKY, beSedY, AKCe

HLEDÁME VÝKUPCE JABLEK a OVOCE
● černý bez, šípek, jeřabiny, jablka, hrušky ●

Nabízíme zajímavé provizní odměny.  
Veškeré zázemí zajistíme.

Tel.: 602 319 623, 415 652 564

Inzerce



servis fotostrana

Akademie Stardance 
roztančila sportovní halu 

Aby si Chomutov mohl užít ta
lentu žáků taneční školy Stardance, 
pořádá tato škola každoročně aka
demii. „Na akademii mají všechny 
děti šanci ukázat, jak na sobě bě
hem uplynulého roku zapracovaly 
a jaký pokrok udělaly,“ vysvětlila 
Jana Zelenková z taneční školy 
Stardance. 

Na návštěvníky akademie če

kalo více než 40 tanečních čísel od 
tance čertíků v podání nejmenších 
žáčků přes zemi hraček a latinsko
americkou show až po připomínku 
legendárních Boney M. „Na akade
mii prezentujeme jen vybraná vy
stoupení. Kdybychom chtěli uká
zat všechna, hodně bychom pře
kročili časový rámec,“ řekla Jana 
Zelenková, jež může být na žáky 

Stardance opravdu pyšná. I tento 
rok totiž sbírali medaile na každé 
soutěži, kde se objevili. „Přihlásili 
jsme se do další organizace Taneční 
skupina roku a vyhráli tam všechny 
soutěže, v nichž jsme tančili,“ do
dala Zelenková, kterou těší, že 
i při vytíženosti ve dvou organiza
cích zvládli tanečníci školy nasbírat 
spoustu zlatých medailí. 

fotostrana | 15 fotostrana | 15

videoreport  
na eChomutov.cz



neděle 14. července, 10.00–14.00 h  |  M
álkov

START: dětské hřiště u m
ateřské školy

CÍL: turistická rozhledna na Skřivánčím
 vrchu

Program
:

• 
cesta na Skřivánčí vrch plná úkolů

• 
běh na rozhlednu na čas

• 
dětské hřiště

• 
hřiště na m

íčové hry
• 

při hezkém
 počasí m

ožnost koupaní v hasičské 
nádrži (na vlastní odpovědnost)

• 
stánek s občerstvením

• 
adrenalinové atrakce

• 
facepainting

Program
:

• 
auto – m

ožnosti parkování om
ezené; pokud 

m
ožno použijte jiný dopravní prostředek

• 
kolo – z Chom

utova lze do M
álkova dojet podél 

Podkrušnohorského přivaděče
• 

autobus – pro první přihlášené. V případě zájm
u 

napište na info@
rodinnezapoleni.cz číslo karty 

a počet m
íst (pro m

alé děti, které m
ohou sedět na 

klíně, m
ísto nepočítejte).

• 
O

djezd z panelové plochy u divadla:
 »

10.00 Chom
utov–M

álkov
 »

10.30 Chom
utov–M

álkov
 »

13.30 M
álkov–Chom

utov
 »

14.00 M
álkov–Chom

utov

První bonusová akce Rodinného zápolení 
20

13. Letní sportovní akce ve spolupráci 
s obcí M

álkov a dětským
 klubem

 Šikula.

G
enerální sponzor:

Sponzoři:
M

ediální partneři:
Partneři:

Běh na rozhlednu
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Projekt je realizován 
s � nanční podporou 
Ústeckého kraje


