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Jazykový klub Mortimer - od září 2013 příležitost i pro Vaše děti!
V Kochově ulici, v posledním, druhém patře útulné vilky, během prázdnin vznikl nový Club pro děti – MORTIMER. 
Navštívili jsme ho, abychom zjistili, jak probíhali jejich první dny otevřených dveří a abychom zjistili čím je výjimečný…

V jakém věku je vhodné s výukou 
angličtiny začít? Není to teď jen 
jakýmsi módním stylem začínat 
s výukou cizího jazyka, ještě když 
dítě neumí pomalu mluvit?

Podle jakých knížek Mortimer 
učí? Pokud nějaké používá?

Jak často probíhá výuka?

Čím je Mortimer klub jiný, oproti 
klasické výuce angličtiny?
Lektorka Veronika:  Výuka  je 
postavena  tak,  aby  se  v  dítěti 
postupně budovalo sebevědomí. 
Tím  je  vytvořen  solidní  základ 
pro další učení na základní ško-
le. Mortimer (tj. postavička ang-
lického rytíře ze středověku) učí 
anglicky  metodou  mateřského 
jazyka – skrze všechny smysly, 
hry,  písničky  a  cvičení,  malo-
vání  a  především  se  spoustou 
legrace.  Hlavní  důraz  je  dáván 
na  porozumění  a  volný  projev. 
Lekce jsou vedeny proškolenými 
a neustále vzdělávanými lektory 
v  neformální,  příjemné  atmo-
sféře  a  probíhají  téměř  výlučně 
v anglickém jazyce. Ve výjimeč-
ných  případech,  např.  vysvětlo-
vání  pravidel  náročnějších  her, 
může lektor použít tzv. sendvičo-
vou metodu, kdy češtinu použije 
podprahově.

Lektorka Petra:  Naopak  začít 
co nejdříve se mnohými studie-
mi ukázalo jako velice efektivní. 
Rychlost a  lehkost,  s  jakou děti 
vstřebávají  a  ukládají  slovíčka 
a  gramatickou  strukturu  jazyka, 
bere  dechu.  Děti  jsou  schopny 
vstřebat jazyk lehce a mluvit bez 
přízvuku,  pakliže  jim  je  výuka 
podána ve správný čas a správ-
ným  způsobem.  Vystavit  dítě 
cizímu jazyku v časném věku je 
skvělou volbou.

Lektorka Veronika:  Metoda 
výuky  podle Mortimera  používá 
vlastních  speciálně  vydáva-
ných  studijních  materiálů,  které 
jsou  doplněny  o  poslechové 

Lektorka Petra:  Jednotlivé 
lekce v rozsahu 45 minut probí-
hají  obvykle  1x  týdně  v malých 
skupinkách 4 – 8 dětí. 

V  současné  době  již  nikdo  ne-
pochybuje,  že  znalost  a  aktivní 
ovládání  anglického  jazyka  patří 
mezi  základní  dovednosti,  které 
člověk využije jak v osobním, tak 
pracovním životě. Pro každého je 
cesta k osvojení  této dovednosti 
různá, každý člověk nejen různé 
příležitosti,  jak  se  anglický  jazyk 
naučit,  ale  též  různé  dispozice 
a vlohy pro zvládnutí cizího jazy-
ka. Je však zřejmé, že čím dříve 
se  s  ním  dítě  ocitne  v  bezpro-
středním kontaktu,  tím  snazší  je 
cesta k jeho dobrému zvládnutí. 

Máte-li zájem se dozvědět více, informace naleznete na: www.mortimer.cz
www. facebook.com/MortimerEnglishClubChomutov

Můžete též kontaktovat lektorky na tel. číslech 732 328 662 nebo 728 183 708. 

Ukázkové 
hodiny zdarma

2. 9. a 9. 9. 
vždy od 15 do 18 hodin.

Od září 2013 bude zahájena 
výuka

 “English for Minis” 
– pro děti od 2 do 4 let  

“English for Childern” 
– pro děti od 4 do 10 let. 

CD,  a  pohádkový  příběh.  Byla 
vyvinuta  před  dvaceti  lety.  Od 
té  doby  přibylo  mnoho  kurzů, 
původní  se  rozšířily  a  všechny 
výukové materiály  se  několikrát 
aktualizovaly.  Metoda  “mateř-
ského  jazyka”  s  Mortimerem  je 
v současné době v patnácti ze-
mích  světa,  kde  se  učí  desítky 
tisíc studentů. 

Mortimer_188x130.indd   1 27.08.13   14:45
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 4 TeCHNICKÉ SlUžbY 

MYSlí eKOlOgICKY, 
praCUjí eKONOMICKY 
Technické služby města Cho
mutova, organizace s letitými 
zkušenostmi a dlouhodobě vy
rovnaným rozpočtem, zajišťu
je po celý rok bezproblémový 
chod města.

 aktuality
 6 CHOMUTOV Nezřídí 

NízKOeMISNí zóNY
Chomutov zatím nevyužije 
možnosti vyznačit na svém 
území v zájmu zlepšení stavu 
ovzduší takzvané nízkoemisní 
zóny.

 aktuality
 7 SálY KINa SVěT láMOU 

NáVšTěVNICKÉ reKOrdY
Chomutovské kino se 
v návštěvnosti může srovnávat 
se slavnými pražskými kiny.

 rozhovor
 8 NeSMíM zTraTIT 

KONCeNTraCI a NeCHaT 
Se STrHNOUT pUblIKeM
Performerka a chomutovská 
rodačka Klára Alvarenga 
Alexová po většinu roku žije 
a pracuje v Holandsku.

 kultura
 9 dIVadelNí NabídKa 

bUde OpěT peSTrá 
Podzimní část divadelní 
sezony potěší směsí proslulých 
komedií a dramat. Světlana 
Nálepková se například 
představí v roli Edith Piaf.

 sport
 10 VYdařeNÉ prázdNINY 

HOrOlezCe jeCHa
Sedmnáctiletý Martin Jech 
z chomutovského Horoklubu 
dosáhl zatím největších 
úspěchů v kariéře.

 fotostrana
 15 S OTázKOU „a CO dál?“ 

Se dOTKlI NITerNýCH 
pOCITů
Jedenáctý ročník festi
va lu Obnaženi nabídl 
návštěvníkům mix 
workshopů, poezie, výstav, 
koncertů i performance.

5. 9.
•  diskotéka pro handicapované 

v městském divadle 
od 14 hodin

•  setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

6. a 7. 9.
Žijeme tady:
•  6.9. od 10.00 sportovní hry – 

atletický stadion
•  6.9. od 16.00 The Tap Tap, 

Oklep, Jana Lota – letní kino
•  7.9. od 09.00 sportovní hry – 

atletický stadion

7. 9. 
•  Kladenské fedrování 

s účastníky Rodinného zápolení
•  Dny evropského dědictví – 

otevření památek
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

16. 9.
zasedání zastupitelstva města 
na radnici od 9 hodin

zapIšTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Za částku 2000 korun adoptujte 
puštíka obecného. Je to noční 
pták vyskytující se v Evropě, 
Africe i Asii. 

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.

róza S brášKOU  
CelÉ lÉTO jezdIla

Na VýleTY
více na straně 6
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Technické služby: 
myslí ekologicky, 
pracují ekonomicky
V prudkých lijácích, bouřích, mrazech i ve vysokých teplotách pečují technické služby o město. Mnozí 
často ani neví, co všechno ve městě tato organizace zajišťuje. Od jarních příprav záhonů a úprav zeleně, 
letního sečení travních porostů ve městě, uklízení odhozených papírků na náměstí, přes letní úklid ulic, 
podzimní starost o dřeviny až po zajištění bezproblémové sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků 
v zimě, opravy komunikací a chodníků v létě a údržbu a správu hřbitovů. K tomu pak patří celoroční svoz 
odpadu a zabezpečení správné funkčnosti osvětlení. To všechno má na starost jediná organizace s letitými 
zkušenostmi a dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem.

Odpad a ekOlOgie
Jednou z nejdůležitějších činností 

organizace je svoz a nakládání s od-
padem. „Velmi důležitá je motivace 
obyvatel k třídění odpadů, ale i za-
jištění dobré dostupnosti kontejnero-
vých stání,“ uvedl ředitel Tech nic kých 
služeb města Cho mutova Zbyněk 
Koblížek.

Ve městě je celkem 1 030 kontej-
nerů na komunální odpad na 457 sta-
novištích. Na 231 stanovištích jsou 
pak kontejnery na tříděný odpad, cel-
kem 256 nádob na papír, 297 na plast 
a 255 na sklo. Biologicky rozloži-
telný odpad mohou lidé vhazovat do 
2 653 nádob. Minulý měsíc technické 
služby přistavily i osm kontejnerů na 
elektroodpad.

Za loňský rok svezly vozy celkem 

2 530 tun separovaného odpadu, 821 
tun smetků z komunikací při bloko-
vém čištění ulic a 7 066 tun komunál-
ního odpadu. To vše zvládá šestadva-
cet zaměstnanců.

Při samotném nakládání s od pa dy 
se organizace chová ekologicky i eko 
nomicky. Téměř dva roky totiž sama 
recykluje bioodpad. Posekanou trávu 
i odřezané větve z činnosti pro vo zov ny 
veřejné zeleně i biologický odpad 
z takzvaných kom pos tej nerů přemění 
nově pořízené stroje, fer men tor a drtič, 
na kvalitní kompost, který si zahrád-
káři mohou zdarma odvézt k dalšímu 
využití. Část pak použijí pracovníci na 
hnojení městských záhonů.

Až dva miliony za odvoz komu-
nálního odpadu z překládací linky na 
skládku pak ušetří nový lis. Díky to-

muto stroji se do kontejnerů vejde až 
dvakrát více odpadu a sníží se tak ná-
klady na dopravu samotnou i výdaje 
za opotřebené části vozů.

péče O kOmunikace
Více než čtyři měsíce v roce se 

průměrně devatenáct pracovníků 
stará o úklid silnic i chodníků při blo-
kovém čištění ulic. „Tuto práci nám 
stále více znesnadňují neukáznění ři-
diči, kteří své vozy nepřeparkují a my 
pak místo pod nimi nemůžeme vy-
čistit. Při prvním kole čištění v letoš-
ním roce se tak zachovalo více než tři 
sta majitelů aut. Tento počet se však 
nadále zvyšuje,“ podotkl Koblížek. 
V létě i v zimě se provozovna míst-
ních komunikací stará o 112 kilome-
trů vozovek a 161 kilometrů chod-

níků a pěších komunikací.
Blokové čištění má za cíl kom

plet ně zbavit ulice nečistot i po sy
po vých materiálů ze zimy. O čis-
totu měs ta se však zaměstnanci orga-
nizace i lidé z veřejně prospěšných 
prací starají celoročně.

Na zimu se pak provozovna ko-
munikací připravuje uprostřed léta. 
To je totiž nejvyšší čas nakoupit posy-
povou sůl a dobře ji uskladnit. Každý 
rok je předem připraveno zhruba tisíc 
tun soli. „Letos jsme již nakoupili 902 
tuny, zhruba osmdesát tun nám zbylo 
z loňského roku,“ uvedl Vladimír 
Hurník, vedoucí provozovny místních 
komunikací.

Necelých tisíc tun soli stačí i na 
extrémní zimu, horší je to někdy se 
sněhem samotným. Zima na přelomu 
roků 2011 a 2012 pracovníky tech nic
kých služeb velmi potrápila právě ob-
rovskými přívaly sněhu. Za osmačty-
řicet hodin napadlo půl metru, což je 
na městské podmínky opravdu dost. 
Sníh nebylo kam odklízet. „Ihned 
jsme vypravili náklaďáky a sníh jsme 
museli odvážet za město,“ uvedl Zby
něk Ko blí žek. Než bílá pokrývka 
z ulic zmizela, odvezla auta přes dva-
náct tisíc tun.
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Zeleň plná ZajímavOstí
O každý strom, keř i květinu se po 

celý rok stará průměrně čtyřicet pra-
covníků provozovny veřejné zeleně, 
kteří mají na starosti 296 hektarů ze-
lených ploch. Kromě rutinní péče vy-
mýšlejí i neokoukané záhony. V loň-
ském roce tak díky šikovným rukám 
vznikla velmi pěkná skalka v Mos
tec ké ulici. Tamní svah byl hustě za-
rostlý a nevzhledný. Nyní již upra-
venou skalku technické služby osá-
zely jalovcem, tisy, borovičkami či ro-
dodendrony. Kromě rostlin ale do-
tváří celkový dojem také okrasné ka-
meny, terén je upraven do terásek, 
zem pokrývá mulčovací kůra a kačí-
rek. Jednotlivé části skalky jsou ohra-
ničené pískem.

Již několik let zdobí ulice města 
přes léto květinové pyramidy. Vkusné 
patrové konstrukce z kovu drží hned 
několik nádob s barevnými květy. 
„Osázeli jsme je především muškáty 
a surfiniemi, což jsou nejoblíbenější 
druhy letniček,“ popsal vedoucí provo-
zovny veřejné zeleně Daniel Voborník.

pOhřeb pOdle vkusu
Každý rok vypraví pohřební služba 

desítky obřadů. Jejich podoba je čistě 
závislá na požadavcích pozůstalých. 
Pracovníci provozovny jsou ochotni 
vyjít vstříc rozmanitým návrhům. 
„Pozůstalí mohou volit z nepřeberných 
možností podob parte, dokážeme za-
řídit živou hudbu i reprodukovanou, 
mnoho možností je pak i ve výzdobě,“ 
vyjmenoval vedoucí pohřební služby 
Stanislav Drexler.

V loňském roce rozšířil vozový 
park provozovny nový vůz. Volks
wagen Transporter se technicky ne-
liší od jiných vozů této značky, roz-
dílná je však výbava. Zadní část vozu 
je upravena pro bezproblémový pře-
voz rakví. „Navíc je možné pustit 
reprodukovanou hudbu, například 
v případě pohřebních průvodů,“ do-
plnil Drexler. Stávající vozový park 
pohřební služ by tvoří ještě Mer ce
des Vito a starší typ vozu Volks wagen 
Tran s por ter.

Správu hřbitova a pohřební služby 
má na starosti čtrnáct zaměstnanců.

beZpečně i Za tmy
Aby se lidé dostali domů či do za-

městnání v pořádku, rozsvítí se každý 
večer ve městě téměř šest tisíc svíti-
del připojených na necelou stovku roz-
vaděčů. Šest techniků zajišťuje, aby 
tomu tak bylo každý den.

Od loňského podzimu rozsvěcí 
některé pouliční lampy fotobuňky. 

Rozvaděče osvětlení spínají dva typy 
těchto přístrojů. Klasické fotobuňky 
se aktivují při zaznamenání jakéhokoli 
zdroje světla. „To znamená, že tyto fo-
tobuňky reagují jak na nasvětlení auto-
mobily, tak i na zdroje světla ve svém 
okolí,“ vysvětlil Dvořák. Druhým ty-
pem zařízení jsou modernější foto-
buňky, které reagují pouze na vlnovou 
délku denního světla. Jiné nasvětlení 
pak na ně nemá žádný vliv.

práce naZmar
Zhruba tři sta tisíc korun ročně 

stojí technické služby náprava řádě ní 
vandalů. Ti maří práci a přidělávají 
další. „Každoročně vydáváme ne-
ma lé částky, abychom dali vše do po-
řádku. K tomu pak musíme připočíst 
i tisíce hodin práce našich zaměst-
nanců,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Doslova terč si pobertové dělají 
z lamp veřejného osvětlení, do jejich 
krytů střílejí, hází kameny nebo je po
spre jují. Neváhají ani ukrást součástky. 
„Loni nás opravy po řádění těchto po-

bertů stály téměř sto tisíc korun,“ infor-
moval vedoucí provozovny veřejného 
osvětlení Jan Dvo řák. Na opravách 
strávili pracovníci 1 400 hodin, celkem 
museli řešit 967 případů. Nejhorší si-
tuace nastala letos v centrálním parku, 
kde kdosi zničil celou řadu osvětlení. 
Cesta se rázem ocitla ve tmě a pracov-
níci museli ihned alespoň některá svíti-
dla nahradit součástkami z jiných částí 
města. Pořízení nových svítidel pak 
vyšlo zhruba na 50 tisíc korun.

Zhruba sto tisíc ročně pak stojí po-
řízení nových kontejnerů, které pobu-
dové zapálí nebo zničí. Loni shořelo 
celkem 18 kontejnerů, od jednoho pak 
chytla i střecha stání, čímž se škoda 
ještě navýšila.

Více než dvě stě tisíc ročně musí 
organizace vydat na náhradu ukra-
dených kanálových vpustí a poklo
 pů. Ty lapkové odnášejí do výku-
pen. Vzniklá díra v zemi ale ohro-
žuje zdraví i životy lidí či jejich 
mazlíčků. Může dojít také ke škodě 
na majet ku, když do díry vjede auto. 
Letos již tyto opravy stály přes še-
desát tisíc. Nejčastěji mizí kovové 
kryty z Písečné a Palackého ulice.

S krádežemi se potýkají i pracov-
níci na hřbitově. Tam kdosi krade vo-
dovodní ventily. Urazí je a prodá ve 
sběrně. Letošek je v tomto ohledu 
horší než předešlé roky, zmizely už de-
sítky ventilů.

Zřejmě pro své potřeby si lidé při-
svojují i popelnice. Loni zmizelo cel-

kem 98 kontejnerů, letos už ze skladu 
musely technické služby vydat 72 no-
vých. Oproti loňsku se více než dva-
krát zvýšil počet ukradených košů, a to 
ještě není konec roku. V předešlém 
roce někdo ukradl 7 košů a 5 plecho-
vých vložek do košů, nyní je to již 15 
ztracených košů a 9 vložek.

Uchráněny od zlodějíčků nejsou 
ani květiny a dřeviny. Ze záhonů lidé 
kradou sazeničky letniček. Vandalové 
klidně zničí i stromy. Loni musely 
technické služby ošetřit hned dva, 
které vandal zlomil v půli.

snadná pOmOc
Obyvatelé města se mohou sami 

přičinit a zlepšit tak kvalitu života. 
Tato pomoc není složitá, stačí se řídit 
několika pravidly. „Například, že vel-
koobjemový odpad nepatří ke kon-
tejnerům na komunální odpad, ale do 
sběrných dvorů,“ připomněl ředitel. 
Loni poklesla kvalita třídění odpadů, 
lidé třídili méně a navíc špatně.

Technické služby s obyvateli města 
také úzce spolupracují v otázce nové 
výsadby zeleně. Lidé si mohou sami 
zvolit, jaké rostliny či dřeviny chtějí 
mít u svého domu, pokud je to možné, 
organizace jim přání splní.

Významnou pomocí technickým 
službám ze strany obyvatel je přivo-
lání strážníků k osobě podezřelé z krá-
deže poklopů. Těch zmizí ročně de-
sítky, několik z nich se však na místo 
vrátí právě díky všímavým lidem.

práce s úsměvem
Starost o čisté město za každého 

počasí není pro zaměstnance vždy jed-
noduchá, jsou však dny, kdy odcházejí 
ze služby s úsměvem. Tak tomu bylo i 
tehdy, když obyvatelka města nechtěně 
vyhodila obálku se sto tisíci korunami. 
V tunách odpadu se snažili zaměst-
nanci obálku najít a povedlo se.

Raritou při procházce městem jsou 
jistě psí pisoáry. Technické služby 
už vybudovaly čtyři. Místa sloužící 
k venčení psů jsou nyní v Bezručově 
ulici, na Březenecké a nově i u 
Dehtochemy. „Pejsci si na svůj zácho-
dek zvykli. Aby se u něj netvořila při 
venčení fronta, rozhodli se hned vedle 
využívat i ceduli označující pisoár,“ 
popsal ředitel organizace. 

dObré hOspOdářství
Technické služby v minulosti do-

staly několik certifikátů jakosti kvality. 
Aby dokument obdržely, musejí je-
jich zaměstnanci splňovat přísné pod-
mínky. „To však není problém, po in-
terních auditech se organizaci daří cer-
tifikáty obhajovat,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda.

Kromě již zmíněných činností se 
technické služby starají také o chod 
fontán, seřizování věžních hodin, pro-
voz odstavného parkoviště a nabízejí 
i doplňkové činnosti pro soukromé 
firmy či obyvatele samotné. 

Technické služby zaměstnávají 
zhruba dvě stovky lidí. Loňský ob-
rat organizace dosáhl více než 125 mi-
lionů korun, a to včetně příspěvku od 
zřizovatele a dotace necelých 92 mi-
lionů korun. Tržby přesáhly 33 mili-
onů korun. 

Za loňský rok sveZly voZy celkem 2 530 tun 
separovaného odpadu, 821 tun smetků 
Z komunikací a 7 066 tun komunálního odpadu

SlUžbY 
ObYVaTelůM:
•  Vyznačení parkovacího místa 

pro osoby ZTP
•  Zapůjčení plošiny
•  Odvoz odpadu ve velkoobje

mových kontejnerech
•  Prodej použitého stavebního 

materiálu
•  Čištění žump, jímek a septiků
•  Nájem místa na lampách a sto

žárech pro možnost reklamy
•  Odtahová služba
•  Kompost pro obyvatele 

zdarma
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róza s bráškou 
celé léto jezdila
na výlety

Celoprázdninová soutěž Pošli 
kozu na výlet má své vítěze. Soutěžící 
rodinné týmy s sebou vozily mas-
koty Ro din ného zápolení na dovo-
lené a výlety a pořízené fotografie za-
slaly or ga ni zá to rům. Koza s kozlíkem 
se podívali do různých krásných míst 
v okolí Chomutova, celé České repub-
liky a dokonce i do světa. Na vernisáži 
soutěžních fotografií v Rytířském sále 
chomutovské radnice si cenu za nej-
hezčí fotku převzalarodina Burdových 
(č. 83) a v kategorii nejoriginálnější 
foto zvítězili Bártovi (č. 66) Výstava 
potrvá až do pondělí 9. září. 

Fotku z Pitztalu také zaslala ro-
dina Moravcových, kteří v loňském 
ročníku Rodinného zápolení právě 
tento pobyt vyhráli. „Milá kozo Rózo, 
díky Tobě jsme letos vyrazili na ly-
žovačku na ledovec. Moc Ti děku-
jeme za úžasný zážitek,“ vzkázala ro-
dina maskotu i organizátorům soutěže 
z vyhraného zájezdu. 

Město bude s černými skládkami 
v lesích bojovat fotopastmi

Městské lesy v okolí Chomuto va 
znečišťují nevychovanci z Ně mec ka. 
Dovážejí do příhraničních oblastí 
odpad a volně ho vyhazují do pří-
rody. Likvidace těchto černých 
skládek stojí desítky tisíc ročně, 
proto město chystá na znečišťova-
tele pasti. 

Lesy, stráně i údolí u hranic na 
Chomutovsku hyzdí černé skládky. 
„Ročně stojí až padesát tisíc korun 
tento odpad zlikvidovat. V letoš-
ním roce jsme na tuto činnost vy-
naložili zatím čtrnáct tisíc,“ uvedl 

náměstek primátora Jan Řehák. 
Odvézt vyhozený nepořádek není 
vždy zcela snadné, mnohdy jsou 
odpadky ve špatně přístupném te-
rénu a pracovníkům nezbývá, 
než ho na přistavenou avii nahá-
zet ručně. Někdy se přitom jedná 
o skládky, které obsahují několik 
set kilogramů odpadu. 

V přírodě končí hlavně pneuma-
tiky, lednice, vysavače, ale i počí-
tače a komunální odpad. Množství 
se za poslední roky příliš nemění, 
případů jsou desítky ročně. To se 

ale město nyní snaží změnit. „Na 
určitá místa nainstalujeme foto-
pasti. Uvidíme pak na fotografii, 
kdo za nepořádkem stojí,“ informo-
val Jan Řehák. „Poté po něm bu-
deme požadovat úhradu nákladů na 
odstranění skládky. Při zjišťování 
totožnosti budeme spolupracovat 
s německými úřady.“ Past se akti-
vuje pohybem, za krátkou dobu po-
řídí hned několik snímků na mís-
tech, která mají vandalové rádi, ale 
i na náhodně vybraných místech, 
kam je snadný příjezd. 

Chomutov nezřídí 
nízkoemisní zóny 

Chomutov zatím nevyužije mož-
nosti vyznačit na svém území v zá-
jmu zlepšení stavu ovzduší takzva né 
ní zko emis ní zóny. Zřídit místa s ome
ze ným přístupem automobilů podle 
množství vy pro du kovaných škodli-
vin legislativa umožňuje tuzemským 
městům od letošního roku. Řidiči, 
kteří do zóny mohou vjíždět, si mu-
sejí pořídit emisní plaketu vydanou 
ministerstvem. 

„Zabývali jsme se tím, zda je 
Chomutov vhodným městem pro 
zřízení nízkoemisní zóny. Analýza 
ukázala, že z dopravního hlediska 
není. Stejný názor vedení města po-

tvrdili i sami občané v anketě,“ vy-
světlil náměstek primátora Jan 
Řehák. V Chomutově proto v nej-
bližší době taková zóna nevznikne.

Z měření podle Řeháka vyply-
nulo, že emise z automobilů ne-
zatěžují výrazně centrum města. 
Zhoršená situace je dlouhodobě na 
průjezdné silnici I/13, která vede 
v blízkosti chomutovských sídlišť. 
Jde o komunikaci regionálního vý-
znamu, z níž dopravu nelze v sou-
časné době odklonit. Řešením by byl 
jižní obchvat města. 

V anketě na webu města se 
k dané problematice vyjádřili ob-

čané. Do hlasování se zapojilo 190 
lidí. Pro zavedení nízkoemisní zóny 
bylo pouze 23 z nich, dalších 5 nevě-
dělo. Zato 121 respondentů si zóny 
nepřeje, 41 je označilo za zbytečné. 
Někteří obyvatelé města poslali na 
radnici emailové zprávy, v nichž 
dali najevo, že si zóny nepřejí. 

„V tuto chvíli proto nevidíme 
žádný důvod pro zavedení nízkoe-
misních zón. Zároveň nechceme ři-
diče zatížit dalšími poplatky, které 
by v tomto případě představovala 
nutnost zakoupení ekologické 
znám ky pro vjezd do zóny,“ dodal 
Řehák.

rekonstrukce 
uzavřely 

několik ulic

Několik uzavírek komunikací 
ještě Chomutovany do konce roku 
čekají. Město nyní opravuje tři sil-
nice – Mosteckou, Beetho ve no vu 
a Kostnickou. „Do jejich oprav město 
postupně investuje jedenáct a půl 
milionu korun,“ uvedl primátor Jan 
Mareš. V zásadě se jedná o rekon-
struk ce kompletní, tedy s výměnou 
rozvodů vody, kanalizace, plynu a dal-
ších sítí, proto termíny dokončení zá-
visí i na dodavatelích a také na počasí. 

Pokud budou dobré povětrnostní 
podmínky, otevře se znovu Mostec ká 
ulice na začátku prosince. „Nyní 
v ulici pracuje dodavatel Se ve ro čes
kých vodovodů a kanalizací, který re-
konstruuje kanalizační a vodovodní 
řad,“ uvedl Petr Svo boda z odboru 
rozvoje, investic a majetku města. Na 
konci září na staveniště nastoupí doda-

vatel města, který postaví zcela novou 
komunikaci.

Do Vánoc by měl dodavatel do-
končit rekonstrukci Kostnické ulice, 
i tam stavbu komplikuje výměna sítí. 
Obyvatelé ulice se mohou těšit na no-
vou silnici, chodníky, veřejné osvět-
lení i autobusový záliv. Beethovenova 
ulice, kde je budován nový povrch, 
bude hotová do konce listopadu.

V řadě případů oprav a rekon-
struk cí není město jejich zadavate-
lem. Zajišťují je majitelé rozvodných 
sítí. Rekonstrukce vodovodního a ka-
nalizačního řadu si vyžádá v ulicích 
Buchenwaldská (slepá komunikace 
mezi č.p. 1704 a 1757), Vaníčkova, 
Schubertova a na Štefánikově náměstí 
omezení provozu. Předpokládaný ter-
mín dokončení poslední etapy je začá-
tek listopadu.

Rodina Moravcových  
si výlet v Pitztalu užila.
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Na 1600 lidí si nenechalo 
ujít pohádkové safari 

Už tradičně měli návštěvníci Pod
krušnohorského zooparku šanci po ně-
kolik letních večerů navštívit pohád-
kový svět v safari a ve skanzenu Stará 
ves. „Letos pořádáme Pohádkové sa-
fari nejméně po třinácté,“ potvrdila 
vedoucí propagace Martina Pelcová. 
I když tentokrát musel zoopark i po-
hádkové bytosti bojovat s deštivým 
počasím, fantazijní cesta nakonec stála 
za to. Pohádkový svět si nenechalo ujít 
přes 1600 návštěvníků.  

Zatímco první den trvalé deště ne-
dovolily pohádkovému Safari ex-
presu vyjet, následující termíny už 
byly vstřícnější. Přes občasné pře-
háňky se děti i dospělí mohli setkat se 

svými starými známými z minulých 
let. Na začátku na ně číhala tlupa ne-
andrtálců, kterým mohl ve studeném 
větru závidět ohýnek a kůže i nejeden 
návštěvník. Pak už se na soupravu 
vrhli loupežníci, které vystřídali tr-
paslíci se zlatem. Z nedalekého je-
zírka kynul vodník, zatímco na statku 
se čerti ženili.

Asi proto andělé raději obsadili 
starý mlýn. Pak už Safari expres zamí-
řil do orientálního světa, který byl sou-
částí pohádkové říše vůbec poprvé. 
„Každý rok je zde novinka, nějaké 
nové stanoviště. Kolegové dostanou 
další nápad a objeví se jiné pohádkové 
bytosti,“ řekla Martina Pelcová.  

KráTCe
ZOOpark mění 
Otvírací hOdiny
Od 1. září došlo ke změně 
otevírací doby zooparku. Jeho 
vstupní pokladny jsou v provozu 
denně od 8.30 do 17.00 hodin.

the tap tap vystOupí 
v chOmutOvě
Vystoupení skupiny The Tap 
Tap se uskuteční v rámci akce 
Žijeme tady, kterou pořádá 
chomutovský Domeček 6. září 
od 16 hodin. Dále jsou na pro
gramu výtvarné dílny a mno
ho dalšího.

dravci a sOvy na 
fOtOgrafiích
Do konce září je v zooparku 
nainstalovaná výstava fotografií 
představujících dravce a sovy. 
Autorkou snímků je Alena 
Tučímová. 

třetí seč je 
v plném prOudu
V těchto dnech začala ve 
městě třetí seč. Zhruba třicet 
pracovníků technických služeb 
nyní seká trávu, pleje záhony 
a prořezává dřeviny. 

lidé pOZnají, 
jak vZnikají sOchy
Práci sochařů si mohou lidé 
prohlédnout od 9. do 13. září 
ve skanzenu Stará Ves při 
zooparku vždy od 10 hodin při 
českoněmeckém sochařském 
sympoziu.

radnice nechá zateplit 
budovy dalších tří škol 

Snížit náklady na energie, vylep-
šit vzhled města a zpříjemnit žákům 
a učitelům pobyt ve škole jsou hlav-
ními důvody, proč město pokračuje 
i letos v zateplování školních budov 
a výměně oken za plastová. Zvelebení 
se týká tří škol. Stavby si vyžádají 
57,8 milionů korun, 45 procent cel ko
vých nákladů pokryjí dotace z Ope
rač ního programu životního prostředí. 
Rada města svým usnesením schvá-
lila vítěze veřejné zakázky, pražskou 
firmu Petrom Stavby.

„V důsledku složitého průběhu 
výběrového řízení začnou práce v 

září, termín jejich ukončení je stano-
ven na květen příštího roku. Měly by 
být co nejohleduplnější k probíhající 
výuce,“ uvedl primátor Jan Mareš. 

Zateplení obvodových stěn, vý-
měna oken za okna s izolačním 
dvojsklem či trojsklem, zateplení 
střešní konstrukce a ve dvou pavi-
lonech také zateplení stropu prů-
chodu chodby si v základní a mateř-
ské škole v ulici 17. listopadu vy-
žádá 18,3 milionu korun. 

Zateplení obvodových stěn, 
střešních konstrukcí i podlahy pod 
suterénem a výměna oken čeká 

i základní školu v ulici Písečná. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 
21,5 milionu korun.

Také učitelé a žáci základní 
školy v Březenecké ulici se mohou 
těšit na nový vzhled zateplené fa-
sády školní budovy a na plastová 
okna. Město zde včetně dotace in-
vestuje 18 milionů korun.

V loňském roce dostala nový 
vzhled základní škola v Zahradní 
ulici, investice dosáhla 39 mili-
onů korun. I na tuto stavbu zís-
kalo město příspěvek z evropských 
fondů.

Weby lze číst 
snadněji

Odstraňování komunikačních, so-
ciálních a stavebních bariér je dlouho-
dobým záměrem města Chomutova. 
K této snaze se přidávají i organizace 
města. Své internetové stránky na-
příklad doplnily o novou službu ur-
čenou zrakově handicapovaným kli-
entům a seniorům. „Jde o aplikaci, 
která těmto skupinám občanů umožní 
snadnější vyhledávání důležitých in-
formací,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Na webech organizací Sociální 
služby Chomutov (soschomutov.cz) 
a Technické služby města Chomutova 
(tsmch.cz) lze nyní jednoduchým 
způsobem vyhledat velké ikony, které 
navedou na potřebné informace, jež 
se navíc dají výrazně zvětšit. Web so-
ciálních služeb na jeho uživatele do-
konce mluví a nahlas přečte základní 
instrukce. 

Sály kina Svět lámou 
návštěvnické rekordy

Bezmála 50 diváků na každém 
promítání. To je výsledek, který 
nové dvousálové kino Svět v areá lu 
na Zadních Vinohradech katapul-
toval mezi desítku nejnavštěvova-
nějších kinosálů v České republice. 
Umístilo se na páté příčce, což je nej-
lepší výsledek ze všech mimopraž-
ských kin. Vyšší návštěvností se mo-
hou pochlubit jen kina z metropole, 
a to Světozor, Lucerna, Aero a Oko. 

Vícesálové multiplexy, jež nelze 
s klasickými kiny porovnávat, jsou 
hodnoceny zvlášť. 

„Být v pořadí hned za tak věhlas-
nými pražskými biografy je pro nás 
čest. Za úspěchem jsou nové krásné 
sály s pohodlnými sedačkami, per-
fektním ozvučením a pestrá nabídka 
programu. Velmi ale ke skvělému vý-
sledku napomohli věrní návštěvníci, 
kterým patří velký dík,“ uvedl náměs-

tek primátora Jan Řehák.
Od ledna do konce června letoš-

ního roku chomutovský Svět nabídl 
470 představení, která zhlédlo téměř 
23 tisíc lidí. Kromě tradičního pro-
mítání nabízí spoustu mimořádných 
akcí: dopolední, odpolední či prázdni-
nové pohádky pro různé věkové sku-
piny dětí, noční premiéry světových 
filmů, přímé přenosy či záznamy kon-
certů vážné, rockové i jiné hudby. 
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Označujete se jako performerka. 
Co si pod tím máme představit? 

Vystudovala jsem tanec, ale taneč
nice nejsem. Vystudovala jsem fyzic
 ké divadlo a spolu pra cuji pře váž ně 
s jedním divadelním souborem, ale za 
herečku se nepovažuji. A tak si říkám 
performer pohybového divadla. 
Prozradíte nám, co vlastně jako 
performer v Holandsku děláte? 

Od roku 2010 pracuji v Gronin
genu pro divadelní skupinu NNT. 
Spolupracuji s nimi přes tři roky, z če-
hož rok a půl v angažmá a zbytek na 
volné noze, což mi dovoluje zapojit se 
i do jiných, menších projektů. 
Jak vypadá taková příprava na 
projekt?  

Dostanu nabídku a musím se roz-
hodnout. Pak už se vše odvíjí od ve-
likosti souboru. V Groningenu je 
velký soubor, a tak před premiérou 
zkouší me intenzivně sedm týdnů 
osm hodin denně. Pak přijde premi-
éra a násle duje turné obvykle v délce 
dvou a půl měsíce.
Tak, jak to popisujete, mi to hodně 
připomíná klasické divadlo… 

Je to činoherní divadelní soubor, 
ve kterém se klade velký důraz na vi-
zuální stránku, scénografii, hudbu 
a propojování žánrů. V představení 
Jedenáct minut podle Coelha jsme 
měli operní zpěvačku a člověka, co 
maloval naživo na jevišti. Atmosféru 
v jednu chvíli umocnily plující řady 
zářivek. Ve Zločinu a trestu se obje-
vila padesátiletá balerína na špičkách. 
V Alence v říši divů jsme založili ži-
vou kapelu a vzduchem létaly sedmi-
metrové dřevěné loutky. 

Jste pouze v roli herce, nebo 
ovlivňujete konečnou podobu 
předsta vení?

Umělecká ředitelka NNT říká, 
že nenajímá herce, ale tvůrce. 
Během zkoušek o všem hodně mlu-
víme a z diskuse se rodí dílo. Ale 
samozřej mě v jednu chvíli přijde 
moment, kdy má rozhodující slovo 
režisér. 

Co vám více vyhovuje? Práce pod 
režisérem, nebo vlastní invence? 

Baví mě dělat vlastní věci. Inspi
ruje mě to, ale práce ve velkém di-
va dle je taky zkušenost. Nejenže 
potkáte spoustu lidí, ale jedno před-
stavení odehrajete třeba padesátkrát. 
Vystupujete třikrát čtyřikrát týdně 
a vidíte představení růst. To se vám 
při malém projektu nepovede.
Vaše vystoupení jsou fyzicky ná-
ročná. Setkala jste se už někdy se 
zraněním? 

Dvakrát jsem si zranila koleno. 
Jednou hned po absolvování Duncan 
Centre, kdy byl člověk plný ideálů 
o začátku kariéry. Podruhé do mě ně-
kdo na začátku čtvrťáku v Amster
da mu vrazil na večírku. Vždy jsem 
měla štěstí a neodnesly to vazy. 
A co při vystoupení? 

V jednom představení jsme po-
užívali biče a mně se podařilo praš-
tit se jeho rukojetí do čela. V tu 
chvíli jsem měla jen několik vteřin, 

kdy jsem mohla být mimo pohled 
divá ků. Viděla jsem všude hvěz-
dič ky a bylo mi špatně, ale dokon-
čila jsem celé představení. To mě na-
učilo, že se musím neustále koncen-
trovat na výkon a nenechat se strh-
nout publikem. 
Snila jste od dětství o práci perfor-
merky či tanečnice?

I když jsem od mala chodila na 

tanec a na piano, nebyl to můj sen. 
Vá šeň se rodila postupně. Začala 
jsem jezdit na soutěže a vtáhlo mě to. 
Moje mamka mě podporovala, ale 
odmítala pustit dvanáctiletou holku 
na baletní konzervatoř do Prahy. 
Vše se vyřešilo až při výběru střední 
školy, kdy mi kamarádka doporu-
čila taneční školu Dun can Cen tre. 
Přihlásila jsem se tam i na gymná-
zium a dostala se na obě. Tehdy to 
nebylo jednoduché rozhodování. 
Rozhodla jste se pro Duncan 
Centre. Věděla jste už tehdy, že po 
škole vyrazíte za hranice? 

Vůbec. Psala jsem diplomku na 
romské tance, proto jsem po ukon-
čení Duncanu začala studovat romis-
tiku na FF UK. Jenže po studiu na ta-
neční škole to byla velká změna a 
po prvním semestru jsem byla depri-
vovaná z nedostatku pohybu. Tehdy 
mi bývalá spolužačka a velká ka-
marádka Tereza řekla o škole fy-
zického divadla Mime School v 

Amsterdamu. Vždy jsem tíhla k di-
vadlu, proto jsem se tam jela podí-
vat. Nadchlo mě to, a tak jsem se 
tam přihlásila a studovala další čtyři 
roky v Nizozemí. 
Jak jste se vyrovnávala s odlouče-
ním od rodiny a přátel? 

Na začátku jsem myslela, že to 
není daleko. Říkala jsem si, že budu 
každé dva měsíce jezdit domů. A pak, 
když jsem se tam po pár měsících usa-
dila, uvědomila jsem si, že jsou přede 
mnou čtyři roky a já musím přijmout 
tuhle novou realitu a žít ji naplno. 
V Holandsku nyní žijete i se svým 
manželem původem z Brazílie… 

Do Jižní Ameriky jsem odje la 
kvůli svému absolventskému pro
jektu na Mime School za jedním 
umělcem, který na naší škole vedl 
workshopy. Měla jsem tam pod 
jeho dohledem měsíc a půl praco-
vat na projektu. Cipo byl v jeho sku-
pině, rozuměli jsme si. Náš vztah 
rostl po mém návratu i přes oceán, na 
dálku. Chvílemi to bylo velmi těžké. 
Líbí se mi, že jsme z jednoho oboru. 
Navzájem se inspirujeme. 
A jaké je soužití kultur? 

Rozdílné kultury vzájemnou in-
spiraci ještě umocňují. Vždy jsem si 
myslela, že jsem otevřená a nic mě ne-
překvapí. A najednou člověk pozná, 
jak obtížné je v některých chvílích po-
rozumět tomu druhému, co vlastně 
myslí a co chce říci. Zároveň však při-
cházím na to, že je to někdy složité 
i s lidmi, kteří mluví stejný jazykem 
jako já a mají shodné kulturní kořeny. 
Nejdůležitější pro porozumění je na-
slouchat.

Kláru Alvarenga Alexovou budou znát hlavně milovníci alternativního umění a divadla. Už jedenáct 
let patří do organizačního týmu festivalu Obnaženi. To je také jediná příležitost spatřit chomutovskou 
rodačku v akci. Po většinu roku totiž žije a pracuje v Holandsku. 

Klára alvarenga alexová:

Nesmím ztratit 
koncentraci a nechat se 
strhnout publikem

vystudovala jsem tanec, ale tanečnice 
nejsem. vystudovala jsem fyZické divadlo, 
ale Za herečku se nepovažuji. 
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Festival orientálních tanců V ryt mu 
Orientu už podruhé okouzlil Cho mu
tov. Tentokrát na návštěvníky čekala 
dvojitá porce blízkovýchodní kultury. 
„Nechali jsme se inspirovat festivaly 
ve větších městech, které jsou obvykle 
rozděleny do více dnů a skládají se ne-
jen z galavečera, ale také z otevřené 
scény a workshopů,“ vysvětlila změnu 
organizátorka Pavla Kostková. 

Proto byl páteční večer v bývalém 
kině Oko věnován takzvané otevřené 
scéně. „Tam vystupují amatérské ori-
entální tanečnice, aby prezentovaly 
svůj talent a um,“ řekla Kostková a 
dodala, že díky tomu mohou dívky ně-
koho zaujmout a v příštím roce či na 
jiném festivalu už vystupovat v rámci 
galavečera. Chomutovské show pod 
otevřeným nebem atria SKKS před-
cházely také tři zajímavé worksho py. 
„Taneční workshopy si připravily 

Atiya a Sahar. Největší zájem byl 
o seminář Tiny Ahmed o základech 
arabštiny pro tanečnice,“ prozradila 
Kostková, která pro galashow se svou 
skupinou pojmenovanou podle fes-
ti va lu V rytmu Orientu připravila 
ukázku tradičního tance raks sharki.

Hlavním hostem večera pak byla 
zmíněná tanečnice Sahar. „Je to ve-
liká profesionálka a studnice vědo-
mostí a zkušeností. Vystupuje na 
mnoha mezinárodních festivalech. 
Pro Chomutov si připravila tance be-
ledi a tarab,“ řekla Kostková, podle 
které je tarab určený především zku-
šeným tanečnicím, neboť má za cíl 
diváka emocionálně vtáhnout. Kromě 
představení Sahar se diváci dočkali 
i vášnivého cikánského tance nebo 
spektakulárního vystoupení s vějíři 
a mnoha dalších ukázek blízkový-
chodních tradic.  

V rytmu Orientu 
tančil Chomutov 

podruhé

divadelní 
nabídka bude 
opět pestrá

V luragu představili jiřina 
a jakub romovi zrcadlení

romský festival prezentuje 
bohatství romské kultury 

Podzimní část divadelní sezony 
potěší příznivce Thálie zajímavou 
směsí proslulých komedií a dramat. 
„Abychom si udrželi přízeň diváků, 
musíme jim nabídnout kvalitní a zá-
roveň atraktivní tituly,“ uvádí jed-
natelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov Věra Flašková s tím, 
že pečlivá dramaturgie vyžaduje 
i mnohdy obtížné hledání termínů 
v diářích nejžádanějších umělců.

Vytrvalost se však vyplácí, a tak 
se v této sezoně chomutovští divá ci 
na divadelních prknech dočkají Svě
tlany Ná lep ko vé v roli Edith Piaf, 
Evy Ho lu bové v tragikomedii Druhý 
břeh nebo Simony Stašové s hrou 
Římské noci. „Mnoho herců se do 
Chomutova rádo vrací. Oblíbili si 
zdejší publikum a jsou spokojeni se 
zázemím, které jim naše divadlo na-
bízí,“ prozradila k hereckým návra-
tům Flašková. Komedie na seznamu 
zastoupí úvodní hra Jeppe z vršku 
a Tři bratři v nesnázích. Stříbrné 
plátno připomene Tančírna, kterou 
proslavil film Ettore Scoly. 

Všechny zmíněné hry jsou sou-
částí divadelního abonmá pro nad-
cházející podzim. „Divadelní abon má 
má několik výhod. Na všechna di-
va del ní představení zajišťuje stejné 
sedadlo v sále a odpadá nutnost 
opakovaných nákupů,“ dodala Flaš
ko vá a připomněla, že abonentní 
vstupenka je přenosná, a tak není 
problém ji v případě absence zapůj-
čit jiným divadelním nadšencům. 

Říká se, že jablko nepadá daleko 
od stromu a v případě rodiny Ro mo
vých je to pravda. Proto mohla Jiřina 
Ro mo vá společně se svým synem 
Jakubem v galerii Lurago předsta-
vit výstavu obrazů a dřevořezeb s ná-
zvem Zrcadlení. „Asi je v nás obou 
zakořeněná nějaká touha nebo po-
třeba vyjádřit se právě uměleckým 
způsobem,“ řekla o rodinném vztahu 
k umění Jiřina Romová. 

Její obrazy v Luragu nabídnou bo-
hatý průřez tvorbou, od realistické 
olejové malby, přes drobné kresby 
pastelem až po snivé abstraktní kra-
jiny. Vše je spojeno tématem přírody. 
„Inspirace ke mně přichází sama ně-
kde venku v krajině. Nakonec i abs-
traktní obrazy jsou určitým zrcadle-
ním pobytu v přírodě,“ řekla bývalá 
porodní asistentka, která nyní pracuje 
a žije střídavě v Ostrově a Vejprtech. 

Na rozdíl od své matky Jakub 
Rom vyznává především abstraktní 
umění, a tak jsou jeho dřevořezby 
značně symbolické. „On si jede víc 
po své lajně a nenechává se ovliv-
ňovat poptávkou. Já střídám abs-
trakci s realistickou tvorbou, pro-
tože je o ni větší zájem,“ přiznala 
Jiřina Romová, která společně se sy-
nem vede i malou galerii Ja.Ro ve 
Vejprtech.

Šestý rok v řadě tančilo letní kino 
v Chomutově v rytmu romské mu-
ziky. „Romfest se v minulých letech 
stal jedním z největších romských fes-
tivalů v ČR,“ řekl organizátor Roman 
Tirpák, který se před šesti lety pustil 
do organizace přehlídky romské kul-
tury kvůli hecování s přáteli. „Zjistili 

jsme, že široko daleko tady nic není, 
proto jsme chtěli udělat nějakou akci 
prezentující naši kulturu,“ dodal orga-
nizátor Romfestu, kterému s akcí po-
máhá především rodina. 

Romský festival nabídl vystoupení 
několika romských kapel a tanečního 
souboru Bachtale Čhave. „Kapely se 
mezi sebou znají a já sám za tu dobu 
už získal také dost kontaktů, a tak není 
problém se s hosty spojit,“ řekl Tirpák 
a dodal, že je stále z čeho vybírat. 
„Romských kapel je nespočet. V kaž-
dém větším městě se najdou tři, pět 
i deset skupin. Jen v Chomutově jich 
působí šest,“ dodal organizátor. 

Pro tento rok se Tirpák rozhodl 
snížit počet účinkujících. „Chtěli 
jsme, aby každá skupina měla svůj čas 
na přípravu i vystoupení. Muzikanti 

se potřebují prezentovat, proto fes-
tival vznikl,“ vysvětlil organizátor. 
V rámci současných nálad v ČR však 
festival získal i další poslání. „Je důle-
žité, aby široká veřejnost poznala naši 
kulturu. Řadě lidí se naše hudba líbí. 
Proč by právě ona nemohla být mezi-
článkem porozumění?“ ptá se Tirpák, 
který se otázce soužití menšin dlouho-
době věnuje. 

V loňském roce navštívil festi-
val slovenský rapper Rytmus, což při-
spělo k proslulosti akce. „Minulý rok 
se opravdu povedl a mezi lidmi se to 
rychle rozkřiklo. Proto doufám, že le-
tos přijde ještě trochu víc lidí,“ řekl 
na začátku festivalu Tirpák a dodal, 
že svou účast ohlásili návštěvníci ze 
Sokolova, Chodova, Chebu, Děčína 
nebo Prahy. 
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Vydařené prázdniny 
horolezce jecha

dva mladíci 
z beavers jsou 
mistry evropy 

Kanoisté zúročili na MČr celoroční přípravu 

Sedmnáctiletý horolezec Martin 
Jech z chomutovského Horoklubu 
pokračuje ve výkonnostním růstu. 
Během prázdnin se zúčastnil evrop-
ského i světového šampionátu v le-
zení na umělých stěnách a v obou 
případech dosáhl dosud největších 
úspěchů v kariéře.

V závěru července se v rakous-
kém Imstu konal závod Evropského 
poháru mládeže v lezení na obtíž-
nost, který byl zároveň mistrov-
stvím Evropy. Martin Jech starto-
val v kategorii chlapců 16 až 17 let, 
kde se sešlo 66 závodníků. Součet 
obou kvalifikačních cest mu vy-
nesl 31. místo, což je oproti loň-

ské účasti výrazné zlepšení. O tři 
týdny později talentovaný chomu-
tovský lezec výbornou formu potvr-
dil i na svém premiérovém junior-
ském mistrovství světa, které pro-
běhlo v Central Saanich v Kanadě. 
Zde mu dva kvalifikační výsledky 
určily celkové vynikající 27. místo, 
které ovšem bylo prvním nepo-
stupovým. „Škoda. Kdyby se mu 
v závěru podařilo třeba jen rych-
leji dohmátnout, mohl být v semifi-
nále. Ale i tak je to skvělý úspěch. 
Reprezentační trenér ho chválil za 
obrovský pokrok,“ doplnil k tomu 
Jiří Šťastný, člen výboru Horoklubu 
Chomutov. 

Chomutovský sport každým ro-
kem dokazuje, že budoucnosti se bát 
nemusí. Mladí softbalisté Marek Malý 
a Jakub Petřík se z Dánska vrátili s ti-
tulem juniorských mistrů Evropy. 
„Úspěchem je nejen jejich přítomnost 
v české reprezentaci, ale i skutečnost, 
že jsou tam velmi platní,“ řekl Jan 
Přibyl z SC 80 Beavers Chomutov. 

Hlavní přínos šampionátu pro 
mladé hráče tkví hlavně v možnosti 
naučit se týmovému výkonu. „Každý 
vyhraný zápas zvedne sebevědomí, 
ale důležitější je, že spolu v zahra-
ničí hráli a bydleli, a tak vytvořili je-
den tým. Museli se dohodnout a po-
tlačit své vlastní zájmy. To jim dalo 
více než zápasy samotné,“ vysvětlil 
Přibyl, podle kterého evropský šam-
pionát nedosahuje úrovně světových 
turnajů. „Ale s ohledem na kvalitu zá-
zemí v ČR a jiných západních zemích 
to úspěch určitě je,“ připomněl Přibyl 
nesrovnatelné podmínky přípravy 
v rámci Evropy. 

O budoucnosti obou mladíků v se-
niorské reprezentaci nechtěl bývalý 
dlouholetý trenér Beavers spekulo-
vat. „Řada lidí v jejich věku končí, 
protože se jim změní zájmy a prio-
rity. Navíc softbal se dá hrát klidně 
do čtyřiceti, a tak musí být dvaceti-
letý mladík opravdu velký talent, aby 
se prosadil. Musí nastupovat v extra-
lize a mít štěstí na starší spoluhráče, 
kteří se rozhodnou ukončit kariéru,“ 
popsal Přibyl a vzápětí dodal, že oba 
chomutovští mladíci však mají k úspě-
chu dobře našlápnuto, a tak vše uká-
žou nadcházející roky. 

Český vrchol sezony v rychlostní 
kanoistice krátkých tratí je minulostí. 
Do Račic na MČR odjeli i závodníci 
z oddílu SC 80 Chomutov. „Byl jsem 
zvědav, jestli se podaří vyladit formu 
čtrnáctidenním oddílovým soustředě-
ním na přehradě Hracholusky,“ pro-
zradil předseda oddílu Petr Doležal. 
Povedlo se, ve velké konkurenci zúro-
čili jeho svěřenci předchozí přípravu 
a odvezli si cenné kovy. 

Některé medaile Doležala nepře-
kvapily. „Očekávali jsme úspěchy ze-
jména u dorostenců, kteří v průběhu 
sezony patřili ke špičce. Proto byl zisk 
cenných kovů jen jedním z cílů. Ti nej-
lepší si chtěli především zajistit účast 
v zářijovém Závodě olympijských na-
dějí,“ řekl Doležal, jehož mladým svě-

řencům se podařilo naplnit oba cíle. 
Čtveřice Bišický, Holo pírek, Čeřov ský 
a Urban bude v září repre zentovat ČR. 
Navíc se jim zdařilo společně se Štej
narem vytvořit dobrou výchozí pozici 
pro zařazení do Sportovního centra 
mládeže pro rok 2014. 

Pro bronzovou medaili si dojel 
Pokorný, který soutěžil v kategorii 
mužů se zkušenými profesionály 
z Dukly nebo USK Praha. Zá vo dy 
odhalily také nové talenty v líhni 
kanoistického oddílu. „Uvedu Re
mu tu, Kaisera, Stanka, Fridrycha, 
Novotného, Novotnou, Ammerovou 
nebo Markovou, o kterých při pocti-
vém tréninku v budoucnu určitě usly-
šíme,“ řekl Doležal a dodal, že oddíl 
rychlostní kanoistiky se nyní chystá 

na MČR na dlouhých tratích na po-
čátku září, závody dračích lodí na 
Kamencovém jezeře a také na nábor 
nových talentů. „Na začátku školního 
roku se většina rodičů rozhoduje, ja-
kou sportovní aktivitu svým dětem 
doporučí. Proto chceme šikovné 
chlapce a děvčata pozvat do našeho 

velmi úspěšného oddílu. Máme zá-
jem zejména o ročníky 2001, 2002 
a 2003,“ dodal Doležal a doplnil, že 
případní zájemci se mohou dostavit 
do loděnice na Kamencovém jezeře 
každý den od 16 hodin, případně se 
obrátit s dotazy právě na něj na tele-
fonním čísle 603 894 199.

Chomutovský pohár vstoupil 
do druhé dvacetiletky 

S novým názvem Logistic Euro 
Bus Cup vstoupil nejstarší chomutov-
ský futsalový turnaj do druhé dvace-
tiletky. Tím však změny skončily, ne-
boť celkový triumf už počtvrté v řadě 
bral L. A. Interiér. „Ale mají to rok od 
roku těžší,“ upozornil předseda pořá-
dající Chomutovské ligy malého fot-
balu Jiří Kupec. 

Proti L. A. Interiéru tentokrát nestáli 
jen silní soupeři, ale také poča sí. Hráči 
se museli vyrovnat s úmor ným horkem, 

které pro semi fi nále a fi ná le vystřídaly 
silné přívalové deš tě. V jednu chvíli ve-
dení uvažovalo o možnosti finálový zá-
pas zrušit. „Uva žo va li jsme o penalto-
vém rozstřelu, ale hráči Interiéru i FC 
Viet Cho mu tov chtěli hrát, což jsme 
všichni ocenili,“ řekl Kupec, podle kte-
rého byl zápas spravedlivější než lote-
rie pokutových kopů. 

Během 21. Chomutovského poháru 
se potkala i většina organizátorů úvod-
ních ročníků v čele s Jiřím Kupcem. 

„Sešla se nás čtveřice – já, Petr Kasika, 
Zdeněk Šnóbl a Jaroslav Hašek, která 
tradici poháru tehdy zakládala,“ řekl 
Kupec, který zavzpomínal na začát ky 
turnaje. „Na psacím stroji mého dědy 
jsem napsal informační letáčky a pak 
jsme je vylepovali všude po Cho mu
to vě. A jednou měl turnaj i oficiální 
vůz, byl jím můj Trabant 601,“ usmál 
se předseda CHLMF, který je přesvěd-
čen, že start do druhé dvacetiletky se 
povedl na výbornou. 
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prOdávali 
beZ pOvOlení
Dost svérázným způsobem 
nutila dvojice prodavačů 
magnetky lidem u marketu ve 
Wolkerově ulici. Strážníkům 
muž a žena tvrdili, že výtěžek 
půjde na pomoc dětskému 
domovu. Nevěděli ale jakému. 
K prodeji neměli povolení, čeká 
je tedy přestupková komise.

ZlOděj se lekl, 
OdhOdil mříž a utekl
Preventista městské policie 
při kontrole centrálního parku 
uviděl zloděje, který ukradl 
velkou železnou mříž. Lapka ale 
okamžitě mříž zahodil a začal 
utíkat. Hlídce strážníků se muže 
nepodařilo chytit, mříž ale 
v pořádku zajistili. 

usnul uprOstřed 
silnice
Uprostřed silnice v Edisonově 
ulici usnul muž na vozíku. 
Ko lem jdoucí ihned přivolali 
strážníky. Ti muže probudili 
a odtlačili do bezpečí. Jelikož 
měl zdravotní problémy, od
vez la ho přivolaná záchranná 
služba do nemocnice. 

MěSTSKá pOlICIezájem o cyklobusy 
postupně stoupal

Vyznavači cykloturistiky letos 
hoj ně využívají letní rekreační do-
pravu. Od 18. května je vyvážejí o ví-
kendech z Cho mu to va a Jirkova do 
Krušných hor za zvýhodněné jízdné 
autobusy Dopravního podniku měst 
Cho mu to va a Jir ko va (DPCHJ) s při-
pojeným vlekem na kola. Poslední vy-
razí 8. září. „Jarní období a začátek 
léta ovlivnilo chladné počasí, lidí jez-
dilo méně. Se stoupajícími teplotami 
ale počet pasažérů výrazně vzrostl, 
v červenci i v srpnu byly víkendové 
linky téměř plné. Rekordem se stal 
21. červenec, do Lesné se nechalo vy-
vézt 54 cyklistů či pěších turistů,“ 
uvedl ředitel divize linkové a zájez-
dové dopravy DPCHJ Milan Toms.

Zatímco v květnu obsadilo každý 
ze tří vypravených cyklobusů v prů-
měru deset lidí, v červnu už to byl 
v každém ze sedmi spojů dvojnáso-
bek. Tento trend pokračoval v čer-
venci, kdy každý ze šesti vyprave-
ných cyklobusů vyvezl do hor v prů-
měru 40 mužů, žen a dětí. Žhavé srp-

nové dny zájem o levnou dopravu do 
hor ještě vystupňovaly, průměr do-
sáhl 41 pasažérů v každém ze šesti au-
tobusů. Od poloviny května do konce 
srpna tak využilo levnou víkendovou 
dopravu do krušnohorských středisek 
více než 650 lidí.

Nárůstu počtu cestujících podle 
předsedy představenstva dopravního 
podniku a náměstka chomutovského 
primátora Jana Řeháka pomohla i le-
tošní novinka. Cyklobusy totiž vyjíž-
dějí v avizovaných termínech vždy, 
a to bez ohledu na počasí či počet pa-
sažérů. „Tato záruka podle mě pozi-

tivně ovlivnila počet cestujících pře-
devším v chladnějších dnech. Kdyby 
neměli jistotu, že autobus do hor vy-
razí byť třeba jen s jedním pasažérem, 
určitě by cestu na nádraží neriskovali. 
Pokud při vyhodnocení celé sezony 
zjistíme, že zájem byl opravdu větší, 
i příští léto určitě tuto výhodu zacho-
váme,“ uvedl Řehák. 

Spojení do hor zajišťují autobusy 
s připojeným vlekem pro 44 bicyklů 
na třech linkách: Chomutov–Jirkov–
Malý Háj, Lesná, rozcestí; Jirkov–
Chomutov– Hora Sv. Šebestiána; 
Jirkov–Chomutov–Boží Dar a zpět.

zákazu pobytu čelí 
první tři notoričtí 
ignoranti vyhlášek

Už tři recidivisti, kteří se opa-
kovaně dopouštějí přestupků, si vy-
sloužili od magistrátu zákaz pobytu. 
Dva na celém území města, třetí ne-
smí vstoupit do jeho středu. „Každý 
z nich má na svědomí pět stejných 
přestupků, jimiž znepříjemňovali ži-
vot obyvatelům,“ řekl náměstek pri-
mátora Jan Řehák. 

Jedním z perzekvovaných je 
i nechvalně známý opilec a výtrž-
ník. Má na svědomí už desítky pře-
stupků. Osmačtyřicetiletý muž chtěl 
například nedávno pod vlivem al-
koholu skočit z budovy radnice, bu-
dil také pohoršení u kruhového ob-
jezdu v Palackého ulici. V opilosti 
často znečišťoval veřejné prostran-
ství. Stejně si počínal i ve Zborovské 
ulici, kde okolo sebe nadělal nepořá-
dek. V tomto případě zasáhla měst-
ská policie. „Strážníci muže pro pře-
čin maření úředního rozhodnutí pře-
vezli na služebnu Policie ČR,“ po-

tvrdil ředitel městské policie Vít 
Šulc. 

Zákaz pobytu platí i pro prosti-
tutku, která nabízela sexuální služby 
v Lipské ulici a jejím okolí. Ta se od 
vyslovení zákazu ve městě neuká-
zala. Také třetí čerstvě vykázaný vý-
tržník svými přestupky soustavně 
obtěžoval občany města. 

Novelou přestupkového zákona, 
který prosadila poslankyně Ivana 
Řápková, strážníci získali účinný 
nástroj boje s přestupci. Vykázání 
za hranice města se tak nyní musejí 
obávat zloději krytů kanálů, bez-
domovci, jež lidé jdoucí ráno do 
práce musejí překračovat ve svých 
vchodech, a další individua pácha-
jící drobnou kriminalitu. „Zákazy 
pobytu jsou první vlaštovkou, pro-
sazování novely do praxe je naší 
prioritou, jedině tak můžeme 
ochránit obyvatele města,“ doplnil 
Vít Šulc.
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týden práZdnin 
se škOlOu
Stesk po spolužácích během 
prázdnin ukojili gymnazis
té společným vodáckým po
bytem. Zdatní vodáci i amatéři 
spolu sjeli Berounku.

pOmOhli druhým
Jirkovská umělecká škola pomo
hla zatopené umělecké škole 
v Lo vo sicích. Uspořádala totiž 
be ne fiční koncerty a výtěžek 
z nich nyní pomůže při opravách.

putOvat budOu 
v nOci
Ani letos nepřijdou skauti o 
dobrodružný noční výsadek. 
Ten se uskuteční 12. října. Po
chod prověří orientaci účastní
ků i jejich spolupráci. 

navštíví lOndýn
Žáky sloučených středních škol 
ESOZ čeká zjara příštího roku 
poznávací zájezd do Londý
na. Poznají při něm nová místa 
a procvičí cizí jazyk. 

KráTCe

Začátek školního roku znamená 
nový start i pro děti a rodiče z Mateř
ského centra Kolibřík. Od září totiž 
mohou děti navštěvovat již tradiční, 
ale i nové kroužky. Rodiče jistě přiví-
tají zajímavé a poučné besedy, které 
se vždy konají v příjemné rodinné at-
mosféře. 

Pro kojence i batolata je určen 
Cvičínek. Rodiče nebo prarodiče s 
dětmi příjemně protahují svá těla, vše 
je vždy podmíněno náladou dětí, aby 
jim pohyby nebyly nepříjemné. 

Spousty písniček, říkadel i her se 
děti mezi jedním a šestým rokem na-
učí při kroužku Šáša Jája. Zruční 
malí umělci pak mohou navštěvo-
vat Tvořínek. Z dílničky si každý od-

nese vlastní výrobek. Stejně zaměřený 
kroužek Kreativ je určený pro starší 
děti. Milovníci muziky si pak přijdou 
na své při hudebních kurzech Yamaha.

Velmi zajímavý kroužek je za-
jisté Pohádkář. Ten od 17. září kaž-
dých čtrnáct dní přiblíží dětem děj po-
hádek zábavnou formou. „Nejprve 
si pohádku společně přečteme, poté 
zapojíme k pohádce básničky, zku-
síme si ji zahrát i namalovat,“ uvedla 
Kateřina Nevolová, koordinátorka 
MC Kolibřík.

Pro rodiče chystá mateřské cen-
trum na podzim přednášku zaměře-
nou na hledání a udržení zaměstnání. 
Ta se uskuteční 12. října od 9 hodin. 
Důležité je dopředu se zaregistrovat. 

V Kolibříku 
si každý přijde 

na své

prázdniny trávili v bazénu 
hrami i plaváním

Volnější měsíce plní střední školy údržbou budov i přípravami

Šest desítek dětí si letošní prázd-
niny užilo v Aquasvětě. Dva pěti-
denní turnusy pobytu byly plné pře-
devším her ve vodě, které ale pro-
spěly jak dětskému zdraví, tak i jejich 
plaveckému umění. 

Prázdniny v Aquasvětě zname-
nají hlavně koupání v bazéně. „Děti 

podstoupily základní plavecký vý-
cvik a v něm se postupně zdokona-
lovaly. Připraveny byly i zábavné 
stolní hry, soutěže a závody ve vodě 
i na dětském hřišti,“ uvedla Lucie 
Ry chec ká, projektová a marketin-
gová referentka společnosti Kultura 
a sport Chomutov, která byla jed-

ním z organizátorů pobytů. Největší 
ohlas u dětí měly vodní atrakce. 
Nejraději sjížděly tobogány, do-
váděly v divoké řece a odpočívaly 
ve vířivce. Moc je bavily také sou-
těže na velkých deskách, které se 
na hladině houpají, a tak není nouze 
o pády a legraci. 

Čilý ruch panoval o prázdninách 
na středních školách. Opravovaly se 
nedostatky, ale mnoho času také za-
brala pedagogům příprava na další 
školní rok. 

Žáci sdružených středních škol 
ESOZ mohou nyní využívat zrekon-
struovanou tělocvičnu v objektu Na 
Průhoně. „Měnili jsme tam stará okna 
za plastová, opravovalo se vytápění 
a povrchová úprava,“ uvedla Irena 
Ka la š ová, vedoucí provoznětechnic-
kého úseku ESOZ. U budovy domova 
mládeže a školní jídelny v Palackého 
ulici bylo zapotřebí zajistit sanaci vlh-

kého zdiva, rekonstrukce výměníkové 
stanice se uskutečnila v budově ob-
chodní akademie. Budoucí hasiči 
v no vém školním roce využijí speci-
ální technické i materiální vybavení. 
Nová a moderní je i učebna pro výuku 
podnikání. 

Opravy za 42 milionů už má 
za sebou Střední škola technická, 
gastro nomická a automobilní. „Zre
kon stru ovali jsme zateplení obvodo-
vého pláště budovy v Praž ské ulici, 
vyměnili tam okna, opravili střechu 
a tělocvičnu,“ in for mo val Jiří Mladý, 
zástupce ředitele školy. V ostatních 

budovách pak škola nechala opravit 
elektro zařízení a vymalovat.

Gymnázium významnou rekon-
strukci teprve chystá. Ta se týká spor-
tovní haly, kde v zimě kondenzují 
na povrchu stropu vodní páry a sté-
kají pak na podlahu. Ideální technické 
řešení problému je však dosti ob-
tížné, proto se projekt časově posunul. 
„Před po klá dám, že se tato poměrně 
náročná stavební akce uskuteční, bo-
hužel, v průběhu školního roku. Bu
de me se samozřejmě snažit, aby její 
průběh nenarušil zásadně výuku tě-
lesné výchovy ve škole,“ podotkl ře-

ditel Gymnázia Cho mutov Jaroslav 
Zahrádka. 

Volnější dny prázdnin strávili uči-
telé gymnázia tvorbou digitálních 
učeb ních materiálů, jejichž tvorba byla 
podmínkou v projektu na zakou pení 
digitální techniky. Data pro jek to ry, po-
čítače či inter ak tivní tabule jsou nyní 
již v každé učebně. Pe da go gové vytvo-
řili zhruba osm set materiálů. 

Žáci si hned první školní den jistě 
všimli i menších úprav ve škole, na-
příklad opravených šatnových skříní, 
nového nábytku a lavic či oprave-
ných oken. 

děti i umělci z ruska vystaví svá díla
Návštěva z Ruska potěší příznivce 

umění z Chomutova. Od 12. září totiž 
na několika místech vystaví svá díla 
umělci z Moskvy, a to jak malí začína-
jící, tak i ti zkušení.

Rytířský sál chomutovské radnice 
zaplní tvorba dětí ze základních škol 
Moskevské a Vladi mir ské oblasti, 
v kostele sv. Ignáce pak návštěvníci 
spatří ruskočeskou výstavu výtvar-

níků na téma Anděl. „Ve Špejcharu se 
můžeme těšit na známou ruskou vý-
tvarnici Galinu Kim,“ uvedla Hana 
Šťastná, jedna z organizátorek výstavy. 
Návštěva ruských umělců se uskuteční 
v rámci spolupráce SKKS s galerií 
Nasledie v Moskvě. Již v květnu v této 
galerii daly na odiv svá díla děti ze zá-
kladních škol v Cho mu to vě i někteří 
jejich pedagogové. Nyní se obdobná 

akce v rámci projektu RuskoČesko
Tranzit uskuteční v Chomutově. 
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křížOvka Na zimák, na fotbal, atletiku, do kina i do bazénu od 2. září všechny návštěvníky doveze (tajenka).

Osmisměrka Dům dětí a mládeže pořádá 6. a 7. srpna akci s názvem … vtipy Ze škOly

„Pepíčku, řekni nám, co se dává 
do jitrnic!“ 
„Nevím!“ 
„Jak to, vždyť je tvůj otec řezník?“ 
„No právě, kdybych to řekl, 
nařeže mi!“

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám 
můžeš povědět o vlaštovkách?“ 
„To jsou velice moudří ptáci – jak za
čne škola, odletí do teplých krajin.“

Pan učitel píše na tabuli vzorec 
H2SO4 a ptá se podřimujícího 
Petra, co je to za vzorec. Petr koktá: 
„Pane učiteli, mám to na jazyku.“ 
„Tak to honem vyplivni, protože to 
je kyselina.“

 
Při hodině biologie se ptá Max 
učitelky: 
„Co je to – má to šest noh, velké 
oči a je to chlupaté?!“ 
Učitelka: „Nevím Maxíku.“ 
Max: „Škoda já taky ne, ale sedí 
vám to na hlavě.“

Profesor přednášel atomovou 
fyziku a napsal na tabuli řadu 
vzorců. 
„Podívejte se, prosím, na tyto 
výpočty. Na konci máme o pět 
elektronů méně, než jsme měli na 
začátku. Kam se poděly?“ 
V posluchárně je mrtvé ticho. 
„No, kam se poděly?“ opakuje 
profesor otázku. Vtom se ozve 
z hloubi posluchárny hlas: 
„Ať nikdo neopouští posluchárnu!“

aCHáT, aNTI, aUTOřI, drdOl, dýKa, CHOTI, KaMIlKa, KVITaNCe, laUr, 
lžíCe, MeCHY, MeTaN, NIKdO, ObINadlO, Oblá, OSel, OVCe, pOCHOdNě, 
SCHMITzer, SINTr, SKICa, SONarY, VedrO, VýSTřel, zlOM, zNalý, žleb
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Inzerce

 4.9.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od Škroupovy po Husovu – chodníky 
a parkoviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, jiráskova od Šafaříkovy 
po Husovu, parkoviště a chodníky v okolí Luny, chodník u MŠ Šafaříkova.

 5.9.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, Bezručova od Husovy 
po Lužického – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po Kostnickou, Akademika 
Heyrovského vč. parkoviště za č. p. 4238 a 4239, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od 
Husovy po Kostnickou, Kostnická, Zengerova vč. parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť.

 10.9.  Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seifertova vč. parkovišť, Havlíčkova od 
Kostnické po Lužickou, Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodníků, Erbenova 
u Václavské ulice, Svahová vč. parkovišť a chodníků, Lužická, Děvínská, komunikace 
souběžná s ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky).

 11.9.  Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského vč. chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, Fibichova, 
Palachova od Kadaňské po Klicperovu, Alešova od Kadaňské po Adámkovu.

 12.9.  alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, 
Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita rodinné domy 
Filipovy rybníky.

KOMplexNí blOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

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 osobně 
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 
soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.
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 4.9.  st  17.00 jObs 19.00 millerOvi na tripu 
 5.9.  čt  17.00 One directiOn 3d: this is us (3d)
    18.00 ObchOdníci 20.00 One directiOn 3d: this is us (3d)
 6.9.  pá  17.00 já, padOuch 2 18.00 One directiOn 3d: this is us (3d)
   19.30 riddick 
 7.9.  so  15.00 šmOulOvé 2 (3d) 
   18.00 One directiOn 3d: this is us (3d) 19.00 ObchOdníci 
 8.9.  ne  15.00 percy jacksOn: mOře nestvůr (3d)
   17.00 líbánky 19.00 riddick 
 9.9.  po  17.00 jObs 19.00 revival 
 10.9.  út  17.00 ObchOdníci 19.00 elysium 
 11.9.  st  17.00 riddick 19.00 futurOlOgický kOngres 
 12.9.  čt  17.00 One directiOn 3d: this is us (3d) 19.00 cOlette 
 13.9.  pá  17.00 justin: jak se stát rytířem (3d)
   18.00 nejvyšší nabídka 20.00 millerOvi na tripu 
 14.9.  so  15.00 justin: jak se stát rytířem (3d)
    16.00 jasmíniny slZy 19.00 cOlette 
 15.9.  ne  15.00 šmOulOvé 2 18.00 mOrtal instruments: městO Z kOstí 
    19.00 nejvyšší nabídka 
 16.9.  po  17.00 cOlette 19.00 líbánky 
 17.9.  út  17.00 ObchOdníci 19.00 riddick 
 18.9.  st  17.00 mOrtal instruments: městO Z kOstí 
    19.00 příběh filmu: Odysea

 
KINO SVěT

 5.9.  čt 16.00  velký dechOvý Orchestr severOčeských dOlů – 
u příležitosti oslav Dne horníků – atrium, velký sál SKKS

   17.30 big band Zdeňka tÖlga – atrium, velký sál SKKS
 7.9. so 15.00 indian summer Open air – atrium SKKS
 12.9. čt 17.00 big band Zdeňka tÖlga – atrium, velký sál SKKS
 13.9. pá 19.00 neXt cOmpany + Okrej – Hřebíkárna
 16.9. po 18.00  setkání se světOvOu hudbOu – menOrah – 

krásná hudba židovského národa – velký sál SKKS 
 19.9. čt 17.00 big band Zdeňka tÖlga – atrium, velký sál SKKS

KONCerTY

 8.9. ne 17.00 afk lOkO–vyšehrad – fotbal divize – hřiště Březenecká
 11.9. st 17.00 fc chOmutOv–sk Zápy – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 14.9. so 10.15  fc chOmutOv–meteOr praha viii – fotbal ČFL – 

fotbalový stadion
 15.9. ne 17.30 chOmutOv–sparta – hokej extraliga – zimní stadion

SpOrT

 Do 30.9. krajiny – jindřich vytiska, václav nedvěd – galerie Lurago
  sOchy – pavla kleinhamplOvá – galerie Lurago 
   ručně vyšívané ObráZky – Zdeňka jirgalOvá – 

výstavní síň knihovny
  akvarely – jarmila jirákOvá – galerie Na schodech SKKS
  sOchařské sympOZium bOlebOř – atrium SKKS
 Do 31.10.  napOleOnica – Chomutov jako centrum diplomacie konce 

napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny
 Od 12.9. ObraZy – prOjekt mOskva – Galina Kim – galerie Špejchar
   ruskO-českO-tranZit – společná výstava českých a ruských 

výtvarníků – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

 4.9. st 18.00 pOvídání O bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 7.9. so 08.00 farmářské trhy – náměstí 1. máje
   09.00 dny evrOpskéhO dědictví – památky v Chomutově
 10.9. út 18.00  jak přežít v divOčině – beseda s cestovatelem, horolezcem 

a dobrodruhem Oldřichem Hahnem – učebna č. 66 SKKS
 17.9. út 18.00  česká klasická hOmeOpatie – chronické nemoci – 

učebna č. 66 SKKS
 18.9. st 14.00  herecký chansOn ljuby hermanOvé – komponovaný 

pořad slova a hudby ke 100. výročí narození herečky – učebna č. 14 SKKS
   16.00 úvOd dO bible – učebna č. 66 SKKS

 4.9. st 08.30  dětský den beZ úraZu – děti se po prázdninách hravou 
formou seznámí, jak se chránit před úrazy a nejzávažnějšími riziky 

 6.9. pá 10.00 žijeme tady – mezigenerační sportovní klání – atletický stadion
 6.9. pá 16.00 žijeme tady – koncert The Tap Tap, Oklep, Jana Lota – letní kino
 7.9. so 09.00 žijeme tady – mezigenerační sportovní klání – atletický stadion

předNášKY, beSedY, aKCe

důM děTí a Mládeže

 Do 19.9.  antOn enders – výstava k 90. narozeninám hudebního skladatele – 
Dům Jiřího Popela

OblaSTNí MUzeUM

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.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz



servis fotostrana

Jedenáctý ročník festivalu Obna
ženi nabídl návštěvníkům mix work-
shopů, poezie, výstav, koncertů i per-
formance s mezinárodní účastí na 
úrovni, která by slušela alter na tivním 
scénám české metropole. „Ale tam 
by to nefungovalo. Obnaženi patří do 
Chomutova,“ smála se organizátorka 
Klára Alvarenga Alexová, podle které 
je festival spjat s prostředím a atmo-
sférou města. 

Do umělecké přehlídky se za-

pojila řada hostů. „Organizační zá-
kladna je stále stejná. Klára, já, 
Šporgy a Dan Černý. Hosté každý 
rok festival rozšiřují a je pravda, že 
spolupráce s některými nabývá trva-
lého charakteru,“ řekla organizátorka 
Jana Nuslauerová, podle které jsou 
nové vazby obohacující. „Například 
Honza Chabr, který s námi letos 
prvně vystavuje, je ve věku jako my 
při prvním ročníku. Má stejné nad-
šení a entuziasmus jako my.“ 

Mottem letošního ročníku byla 
otázka „A co dál?“. „Je to fatální 
otázka, která osloví každého. Někteří 
z umělců se zaměřili na ztvárnění 
této otázky, jiní hledali odpověď,“ 
dodala výtvarnice Nuslauerová. 
Letošní motto volně navazovalo na 
předchozí ročníky. „Otázka vyšla od 
Šporgyho a přímo navazuje na loň-
ské téma Teď, nebo nikdy,“ potvrdila 
Alexová, jež si pro tentokrát připra-
vila dvě netradiční vystoupení, která 

se dotkla niterných pocitů publika.
To bylo ještě početnější než 

v předchozích letech. „Návštěvnost 
je ideální, alespoň na ty hlavní akce. 
Workshopy jsou stále ještě novin-
kou, a tak se lidé učí na ně chodit,“ 
potvrdila Nuslauerová, podle které je 
hlavní, že Obnaženi dokážou ve svém 
publiku vyvolat reakci. „Pokud re-
akce není neutrální, je to dobré. Je to 
reakce, která by z jiného zdroje nevy-
šla,“ uzavřela výtvarnice.

fotostrana | 15

S otázkou „a co dál?“ 
se dotkli niterných pocitů 



PÁTEK
16.00–19.00 hodin / letní kino
koncert TH

E TA
P TA

P
 a dalších 

Připraveny jsou dílny výtvarných a řem
eslných 

aktivit, doprovodný program
 a nejedno 

překvapení, program
em

 Vás elegantně provede 
Radek Šilhan.

SO
BO

TA
9.00–13.00 hodin / Atletický stadion

Každé kolo pom
áhá

charitativní akce, za jednu jízdu zaplatíte pětikačku a 
přispějete tím

 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
program

, soutěže pro děti i dospělé, autogram
iáda 

sportovců, m
alování, tancování.

Registrace a podm
ínky:

Registrace a výdej hracích karet v registračním
 

stánku. Soutěžní znám
ku obdrží rodinné tým

y 
v pátek za účast a v sobotu za absolvování 
alespoň jedné charitativní „jízdy“.

pátek 6. září a sobota 7. září
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 Vás elegantně provede 
Radek Šilhan.
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9.00–13.00 hodin / Atletický stadion
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charitativní akce, za jednu jízdu zaplatíte pětikačku a 
charitativní akce, za jednu jízdu zaplatíte pětikačku a 
charitativní akce, za jednu jízdu zaplatíte pětikačku a 
charitativní akce, za jednu jízdu zaplatíte pětikačku a 
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 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
přispějete tím

 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
přispějete tím
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 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
přispějete tím

 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
přispějete tím

 dobré věci, Dovolená kolečka: inline brusle, 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
kolo, kočárek, trakař, invalidní vozík. Bohatý doprovodný 
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Registrace a výdej hracích karet v registračním
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y 
v pátek za účast a v sobotu za absolvování 
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pátek 6. září a sobota 7. září
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D
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Projekt je realizován 
s � nanční podporou 
Ústeckého kraje


