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OPERÁTOR/KA VÝROBY
Dále hledáme posily do oddělení kvality, 
technologie, výroby, údržby, nástrojárny, 
logistiky a skladu

KONTAKT: 
GESTAMP LOUNY s.r.o
Průmyslová zóna Triangle 61, 438 01 Velemyšleves
lkopecka@cz.gestamp.com, +420 727 947 603

Průmyslová zóna Verne, Klášterec nad Ohří

kontakt: 474 616 615 / 614 / 611      E-mail: lucie.janegova@donaldson.com

Benefity:
*stravenky *příspěvek na dopravu * dovolená 5 týdnů  *ZAME - zvýhodněné volání 

*firemní akce *příspěvek na penz. připojištění a kulturní akce

ź MECHANIK ÚDRŽBÁŘ

ź ELEKTROMECHANIK / vhodné i pro absolventy

ź SKLADNÍK

ź OPERÁTOR VÝROBY

ź MANIPULANT 

LETNÍ BRIGÁDA - OPERÁTOR VÝROBY / SKLADNÍK
od srpna do konce září / práce ve třísměnném provozu

od 110,- až 130,- / hod, min. na 4 pracovní týdny / od 18 let
benefity: stravenky, příspěvek na dopravu

PŘIDEJTE SE K NÁM!

PRACUJTE V ČISTÉM, NEHLUČNÉM, PŘÍJEMNÉM 

PROSTŘEDÍ A KOLEKTIVU 

 / NEPŘETRŽITÝ A 3 SMĚNNÝ PROVOZ /

ź KVALITY INŽENÝR

ź  PROJEKTOVÝ ( PRODUKTOVÝ) INŽENÝR

Benefity:
*notebook a služební mobil - samozřejmostí - považujeme za pracovní nástroj *stravenky *příspěvek 
na dopravu *dovolená 5 týdnů *flexibilní začátek/konec pracovní doby, možnost si napracovat hodiny 

*občerstvení na pracovišti *vzdělávací kurzy vč. angl.jazyka, školení  *ZAME - zvýhodněné volání 
*firemní akce *příspěvek na penz. připojištění a kulturní akce

AUTODŮM CHOMUTOV
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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každou středu
Koncerty dechových hudeb od 
17 hodin v altánu městského 
parku

5. 8.  
Chomutovský půlmaraton od 
10 hodin na náměstí 1. máje

11., 12., 18. 
a 19. 8. 
Pohádkové safari od 18 hodin 
v Podkrušnohorském zooparku

12. 8. 
Street hard workout battle 
2017 od 11 hodin na 
Kamencovém jezeře

19. 8. 
Taneční a hudební show 
V rytmu Orientu od 20 hodin 
v atriu SKKS

27. 8.
Country fest od 14 hodin 
v atriu SKKS

ZapIšTe SI 
dO dIáře

SVaTba Na pIráTSKÉM ledě
Svatby se odehrávají na různých místech. Nyní svou první svatbu zažila i chomutovská SD aréna. Jiří 
Vošta a Petra Jelínková se v polovině července rozhodli říct si své „ano” na ledě Pirátů. Novomanželé jsou 
spolu sedm let a spoustu času strávili už na starém stadionu. „Manžel stále hraje, proto je pro nás hokej 
směrodatný po celý rok jak na ledě, tak v hledišti. Když jsme se rozhodli pro svatbu, byl stadion a hokejová 
svatba jasnou volbou. Ženich a svědek na bruslích, prstýnky zasazené v hokejovém puku či čestné 
vhazování byly nápady, které vyplynuly během příprav svatby,” prozradila novomanželka Petra Voštová.

� aktuality
 5 přeS MIlION KOrUN prO 

VOlNý čaS Ve šKOláCH 
a V dOMečKU
Město rozdělilo základním 
a speciálním školám a školským 
zařízením 1,3 milionu na 
mimoškolní volnočasové 
aktivity.

� téma
 6 NOVý feNOMÉN: 

příMěSTSKýCH TábOrů 
je STále VíCe, přeSTO 
KapaCITa NeSTačí
Příměstský tábor jako tu 
správnou letní zábavu volí 
pro své dítě stále více rodičů. 
V letošním roce chomutovské 
organizace opět zvyšovaly 
kapacitu táborů nebo přidávaly 
další turnusy.

� rozhovor
 8 MarKÉTa šTOlOVá pO 

MS V NaIrObI: bYlY TO 
KráSNÉ ZáVOdY Na 
SKVělÉM MíSTě
Šestnáctiletá překážkářka 
TJ VTŽ Chomutov Markéta 
Štolová se v polovině července 
probojovala do světové 
atletické špičky.

� minitéma
 9 CeNU jIříHO pOpela 

ZíSKalY dVě UčITelKY 
HUdbY
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
letos získaly dvě pedagožky 
Základní umělecké školy  
T. G. Masaryka v Chomutově 
a shodou okolností obě z oboru 
hudby.

� kultura
 12 díla eMMY SrNCOVÉ 

pOTěší dUšI
Malebné obrázky Emmy 
Srncové jsou k vidění v galerii 
Zlatý klenot. Její díla zahřejí duši, 
dýchá z nich potěšení a klid.

� historie
 13 Kaple VZNIKla Na 

pOčeST a Z peNěZ 
radNíCH UNeSeNýCH 
šVÉdY
Vinohradská kaple Panny 
Marie byla postavena na 
konci sedmnáctého století 
u staré cesty z Chomutova do 
Mostu.

� fotostrana
 23 lIdÉ SVIšTělI Na 

VOdNí KlOUZačCe
Tak to byla jízda! Stovky 
Chomutovanů vzaly šupem 
Přemyslovu ulici na obří vodní 
skluzavce. 

CHCeTe Mě?
Bonynka je krásná, asi 3 roky 
stará kříženka německého ovčá-
ka a možná labradora. Je hodná, 
klidná a přátelská. Vhodná 
k domku se zahradou, ale při do-
statečně dlouhých procházkách 
by jistě mohla žít i v bytě.
V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách 
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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V novém rozáriu 
bude skoro pět 

stovek růží

Výraznou proměnou projde ro-
zárium v městském parku. Stávající 
keře, lavičky, betonové nádoby, zá-
hony a betonové zdi zmizí. „Rozárium 
se změní v krásnou relaxační zónu 
a jeho proměna je pokračováním 
obnovy městského parku,“ řekl ná-
městek primátora David Dinda s tím, 
že se v něm budou moci konat svatby 
či menší akce. Práce začnou v srpnu 
a poslední sadové úpravy skončí v po-
lovině příštího roku. Město na rozá-
rium vyčlenilo 3,7 milionu korun.

Novinkou je kruhová výseč, která 
vznikne před altánem a bude zpev-
něná dlažbou. Tam se mohou umístit 
lavičky a v altánu se může odehrát 
svatební obřad nebo malý koncert. 
Rekonstrukce se dočká také samotný 
altán. „Jeho dřevěné části budou 
odborně rozebrány, některé projdou 
opravou, zbytek bude nahrazen,“ popi-

suje práce referentka odboru rozvoje 
a investic Kateřina Vránová. Opravena 
bude podezdívka, keramické prvky 
a schodiště. Nově budou před altán 
namontovány dva stožáry veřejného 
osvětlení.

Středový bazén bude zasypán, 
pískovcové obvodové obruby budou 
opraveny. Nově vzniklá plocha bude 
zasypána hlínou a zahradním substrá-
tem a uprostřed bude vysazena višeň. 
Nově budou navrženy cesty, na které 
bude použita nová i stávající pískov-
cová dlažba.

V rozáriu bude založen nový 
trávník, vysazeno devět set keřů 
a skoro pět set růží. U vzniku rozária 
byl světoznámý šlechtitel Vinzenz 
Berger, který z čínské růže vyšlechtil 
růži zvanou Dr. Eckener. Město plá-
nuje, že mu obnovené rozárium bude 
věnováno.

plavčíci zachránili 
tonoucího chlapce

Originální kryty 
zdobí lampy

Kluby mají šanci na další podporuZpoplatnění  
se odkládá 

Velmi rychlým zásahem za-
chránili život topícímu se chlapci 
plavčíci na Kamencovém jezeře. 
Patnáctiletý rekreant z Německa 
plul na nafukovacím lehátku, z toho 
však najednou sklouzl, zazmatko-
val a začal se topit. Vše se odehrálo 
asi patnáct metrů od bočního mola 
u půjčovny loděk. „Okamžitě jsem 
se rozeběhl, z mola skočil do vody 
a plaval k němu. Mezitím hochovi 
skočil na pomoc také kolemjdoucí 
muž ze břehu,“ popsal situaci plav-
čík Jakub Valta. Ten mladíka chytil 
a doplaval s ním k molu. Vytáhnout 
hocha na molo mu pomohl kolega 
Patrik Exner.

Zásah, který se udál v polovině 
července, byl velmi rychlý. „Chlapci 
se nic nestalo, díky opravdu bles-
kové pomoci se ani nestačil napít 
vody. Plavčíci ho následujících 

dvacet minut pozorovali, kdyby ná-
hodou došlo ke zhoršení zdravot-
ního stavu. To se však nestalo a hoch 
mohl odejít,“ uvedla Iveta Rabasová, 
ředitelka Podkrušnohorského 
zooparku, který jezero spravuje.

Plavce na Kamencovém jezeře 
po celý den hlídá pět plavčíků. Ti 
jsou pro svou práci pravidelně pro-
školováni každé dva roky.

Chomutov má vlastní design svíti-
del veřejného osvětlení. Ten vychází 
z loga města. „Nápad na vlastní styl 
krytů svítidel vyšel z týmu odboru 
rozvoje a investic a dává městu kus 
vlastní jedinečnosti,“ říká náměs-
tek primátora David Dinda. Podle 
dodavatele svítidel je Chomutov asi 
jediným městem, který si nechal de-
sign veřejného osvětlení navrhnout 
jen pro sebe. 

 Tvůrci designu využili logo 
města Chomutova.  „Logo je tvořeno 
čtyřmi částmi ve tvaru gotického ob-
louku. Jedna z těchto částí byla z loga 
oddělena a ve stylizaci listu na stonku 
ovinuta kolem svítidla. Tato varianta 
zjemnila minimalistický vzhled svíti-
del a propojila historický odkaz místa 
s moderní úspornou technologií,“ 

popisuje ředitel dodavatelské společ-
nosti SATHEA VISION Jan Horák.  

Pilotním projektem umístění 
designového krytu na svítidla bylo 
vybráno obnovené náměstí T. G. 
Masaryka. „Dále budou designová 
svítidla instalována v Čelakovského 
ulici v rámci druhé etapy její rekon-
strukce,“ dodává vedoucí odboru roz-
voje a investic Hana Nováková.

 Veřejné osvětlení je nejhustší 
technickou infrastrukturou města. 
Nyní prochází postupnou rekon-
strukcí. Radnice se přitom chce vy-
hnout situaci, kdy by v každé ulici 
byla svítidla nahrazena jiným typem, 
proto pracuje na standardizaci jejich 
obměny. Součástí je i vlastní design 
některých komponent, které jsou ne-
jen funkční, ale také estetické. 

Sportovní kluby a volnočasové 
organizace mohou získat pod-
poru od města v novém dotačním 
programu Sport a volný čas 2017. 
„V programu jsou vyčleněny čtyři 
miliony korun, které budou roz-
děleny na sportovní činnost dětí 
a mládeže na základě velikosti 
registrované aktivní členské zá-
kladny v dětských a mládežnic-
kých kategoriích,“ říká ekonom 
města Jan Mareš. Žádosti bude 

město přijímat od poloviny srpna.
Dotace může činit až sedmde-

sát procent uznatelných nákladů 
na činnost sportovních klubů. 
Žádost o poskytnutí dotace mo-
hou podat kluby a spolky, jejichž 
hlavní činností je tělovýchovná, 
sportovní a volnočasová činnost. 
„Žadatel musí mít sídlo na území 
města, nebo musí být tréninková 
a zájmová činnost prováděna jen 
v Chomutově,“ přibližuje ekonom 

města Jan Mareš.
 Lhůta pro podávání žádostí 

o dotační podporu je od 15. srpna 
do 28. srpna. O poskytnutí dotací 
rozhodnou na svém zářijovém jed-
nání zastupitelé města. 

Popis a podmínky dotačního 
programu a elektronický formu-
lář žádosti o finanční podporu 
lze nalézt na grantovém portálu 
města na internetové adrese bit.ly/
CV-dotace.

Změny v parkování a jeho zpo-
platnění ve Školní ulici a v okolí 
Blatenské ulice se z technických 
důvodů odkládá a začne platit až od 
poloviny září.

Rezidenti, tedy občané žijící 
v místě změny parkování, si již 
mohou roční tisícikorunové nebo 
měsíční stopadesátikorunové karty 
vyzvedávat na infocentru magist-
rátu ve Zborovské ulici.

Plavčík Jakub Valta.
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KráTCe
Sázejí keře
Technické služby v těchto dnech 
vysazují 1 600 kusů meruzalky po-
dél cyklistické stezky u Aquasvěta. 

InStalují lavIčky
Osm nových laviček přibude díky 
technickým službám v městském 
parku, v ulici Za Zborovskou 
zase organizace vybourá staré 
pískoviště. 

Pošta Se uzavře 
Dne 23. srpna bude pošta v Jirás-
kově ulici uzavřena pro veřejnost 
od 8 do 13 hodin. Důvodem je 
instalace nového operačního 
systému. 

vydalI Se do zooParku
Klienti Centra pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná se 
vydali do zooparku. Pro všechny 
zúčastněné to byla zábava i zdroj 
nových informací ze světa zvířat.

ukončIlI První ročník
Studenti Euroinstitutu obdrželi 
vysvědčení a ukončili tím první 
ročník. Mají za sebou velký kus 
práce. Předání vysvědčení probí-
halo ve slavnostní atmosféře.

užIlI SI grIlování
Teplé červencové odpoledne si 
klienti DOZP Písečná zpříjemnili 
grilováním. Nakoupili si klobásy, 
buřty a sýry, na kterých si velice 
pochutnali.

BruSlení v SrPnu
Veřejné bruslení na zimní stadio-
nu v srpnu se koná pravidelně 
každou neděli od 10 hodin.

InStalují vedení
V ulici Dr. Janského ČEZ distribu-
ce, a.s., pokladá nové elektrické 
vedení. Po skončení prací musí 
uvést asfaltový povrch do pů-
vodní stavu. Musí být celý nový, 
protože ho město nedávno 
vybudovalo. 

Chomutov nakoupí elektřinu 
a plyn na burze, chce ušetřit

Molo na jezeře je plavidlo 
s technickým průkazem

Stará hřiště a pískoviště 
budou odstraněna

Město Chomutov opět na-
koupí hromadně plyn a elektřinu na 
Českomoravské komoditní burze 
Kladno. Plánuje tak ušetřit. „Před 
dvěma lety město nakoupilo na burze 
energie a oproti tehdejším cenám ušet-
řilo skoro čtyři miliony korun,“ komen-
tuje obchod primátor Marek Hrabáč.

Výhodné ceny chce radnice cen-
tralizovaným nákupem získat pro 
organizace města Sociální služby, 
Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova, Městské lesy, Kulturu a sport, 
Domeček, SKKS, Podkrušnorský 
zoopark a pro všechny základní a ma-
teřské školy. Největší profit byl u zem-
ního plynu, kde cena poklesla o 26 pro-
cent a úspora činila 2,6 milionu korun. 
U elektřiny cena klesla o 21 procent 
a radnice ušetřila 1,1 milionu korun.

Energie bude město nakupovat na 
podzim. Celkový objem minule činil 
osmnáct a půl tisíce megawatthodin 
energií.

V průběhu první půlky srpna 
zřejmě bude pro Chomutovany 
a rekreanty na Kamencovém jezeře 
otevřena hlavní část mola a jeden ze 
tří bazénů. K dispozici tak je 27 me-
trů pevného nástupního a 70 metrů 
plovoucího mola o šíři sedm metrů 
a relaxační molo s dětským bazénem. 
„Stavba mola byla rozdělena na dvě 
části, aby mohli návštěvníci jezero 
využívat alespoň v části sezony,“ 
popisuje primátor Marek Hrabáč. 
Zajímavostí je, že molo není stavbou, 
ale plavidlem a bude mít i svůj tech-
nický průkaz s identifikačním číslem. 
Pro jeho obsluhu musí být personál 
Kamencového jezera proškolen od-
bornou firmou.

Dodavatelské firmy pomocí člunů 
přeplavily dvě celé části mola od 
nudapláže, kde probíhala montáž, na 
místo původního mola. Práce trvaly 
skoro čtyři hodiny.

Chomutovské molo je technickou 
raritou pro svoji variabilitu dílčích 
sekcí. „Jeho pevná část je ukotvena 
na 34 dubových pilotech. Ty se příliš 
často nepoužívají. Naposledy zhruba 
před deseti lety u Karlova mostu, kde 

piloty ledolamů chrání pilíře mostu,“ 
řekla vedoucí úseku investic Monika 
Macherová. Molo využívá tuto tech-
nologii s ohledem na historii původ-
ního mola a plní zde funkci ukotvení 
plovoucího mola. Piloty jsou větši-
nou delší než u původního mola, do-
sahují až pětimetrové délky od hla-
diny a díky tomu se opírají o uhelnou 
sloj pod dnem Kamencového jezera. 
Na pevnou část mola je připevněno 
plovoucí molo z betonových pontonů 
vyplněných voděodolným polysty-
renem. Betonové pontony jsou vy-

robeny ze speciálního betonu, který 
je navíc speciálně ošetřen, protože 
léčivá voda jezera s ohledem na její 
specifické chemické složení betonu 
neprospívá. Výdřevu a pochozí část 
tvoří sibiřský modřín. Boční mola 
jsou vyrobená z odolné oceli a vypl-
něná opět voděodolným polystyre-
nem. Z nich je sestaveno relaxační 
molo s dětským bazénem a na pod-
zim se z nich vytvoří také sportovní 
a výukový bazén a prostor padesátky. 
Město do mola investuje 47 milionů 
korun.

Málo využívaná a hlavně zasta-
ralá hřiště a pískoviště Technické 
služby města Chomutova, které 
je spravují, zruší. Týká se to hřišť 
a pískovišť v ulicích Blanické, 
Borové, Matěje Kopeckého a tří 
hřišť v ulici Zahradní. „U vět-
šiny hřišť v blízkosti vzniklo nové 
moderní hřiště a stará se postupně 
přestala používat a ztrácela na vý-
znamu,“ řekla vedoucí odboru ma-

jetku města Pavlína Kolářová.
U hřišť se jedná o staré a nevy-

hovující betonové plochy. „U nich 
budou odstraněny zbylé stožáry 
na sítě a další nebezpečné prvky. 
Pískoviště budou zasypána,“ dodává 
Kolářová. Ani jedno z hřišť, která 
jsou jen historickými pozůstatky 
ve veřejném prostoru, již nesplňuje 
přísné normy, a tak nemohou být ani 
jako hřiště provozována.

přes milion korun pro volný čas 
ve školách a v domečku

Město rozdělilo základním a spe-
ciálním školám a školským zaříze-
ním 1,3 milionu korun na mimo-
školní volnočasové aktivity. „Město 
tak chce zlepšit nabídku sportovního 
a volnočasového vyžití dětí a mlá-
deže v odpoledních hodinách po 
skončení vyučování,“ řekl primátor 
Marek Hrabáč. Cílem je podpořit děti 

a mládež v jejich zájmech a podnítit 
tak jejich nadání v různých dovednos-
tech s důrazem zejména na pohybové 
aktivity. Současně tím město posiluje 
i prevenci sociálně patologických jevů 
u dětí a jejich další výchovu a vzdělá-
vání. Každá základní škola obdržela 
50 tisíc korun, které mohou od září po-
užít na rozšíření nabídky odpoledních 

zájmových kroužků a jejich dovyba-
vení, od sportovního náčiní až po ke-
ramickou hmotu. Základní umělecká 
škola obdržela na zájmové vzdělávání 
400 tisíc korun a Středisko volného 
času Domeček na mimoškolní volno-
časové aktivity 450 tisíc korun, které 
budou opět sloužit k rozšíření aktivit 
a dovybavení.
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Příměstský tábor jako tu správnou letní zábavu volí pro své dítě stále více rodičů. V letošním roce chomutovské 
organizace opět zvyšovaly kapacitu táborů nebo přidávaly další turnusy, vznikl dokonce i zcela nový tábor. 
Přesto se zdá, že to stále nestačí. „Zvažujeme, že na příští rok opět navýšíme kapacitu našich táborů. Není to však 
jen o rozhodnutí, musíme vše zajistit hlavně personálně a to není vůbec jednoduché,” uvedl Milan Märc, ředitel 
Střediska volného času Domeček, které pořádá tábory po celé prázdniny, a to jak ty příměstské, tak i pobytové. 

Děti si ale o prázdninách užívají 
i na táboře v zooparku, v lesích 
nad Kočičákem, na chomutov-
ských sportovištích nebo v rodin-
ném centru. Týden mezi zvířaty 
tráví děti na příměstském táboře 
v Podkrušnohorském zooparku. 
Tam se sjíždějí školáci i předškoláci 
z širokého okolí a nikomu nevadí, 
že třeba už v zooparku byl s rodiči. 
Táborníkům totiž zoopark nabízí 
víc než návštěvníkům. „Dostanou 
se přímo mezi zvířata, mohou na-
příklad krmit tuleně, pohladit po-
níky a zkusit si se o ně starat nebo 

mohou s ošetřovatelem do prostorů 
terárií, kam se běžně návštěvníci 
nedostanou,“ popsala specifika tá-
bora hlavní vedoucí Aneta Břízová.

Jeden turnus tábora v zooparku 
je zaplněn třiceti dětmi rozdělenými 
do dvou skupin, počet účastníků se 
oproti minulému roku zdvojnáso-

bil. Každý den je zaměřený na jiné 
druhy zvířat. Nejprve děti poznají 
obyvatele terárií, kde si mohou 
pohladit a vzít do ruky hady a ješ-

těrky. Druhý den je zaměřený na 
savce, třetí na ptactvo ve voliérách 
i na rybníce. Druhá polovina tábora 
začíná péčí o poníky a prohlídkou 
skanzenu a poslední den poznávají 
děti bezobratlé živočichy. „To je 
jedna z nejoblíbenějších činností. 
Kromě bezobratlých v expozicích 
zooparku totiž děti chytají různý 
hmyz volně v přírodě. Stalo se 
nám, že kobylkám udělaly domeček 
v krabičkách od svačiny a odnesly 
je domů rodičům. Ti však moc rádi 
nebyli,“ popsala úsměvnou historku 
vedoucí.

Tábor v zooparku navštěvují 
děti zhruba mezi pěti a dvanácti 
lety. Nejvíce je zajímají králíci 

a ovečky na farmě, opičky, poníci 
i medvědi.

Vůbec poprvé mají letos děti 
možnost pobýt týden v lese s členy 
muzea Na Kočičáku. Tábor je pře-
devším pro malé dobrodruhy a mi-
lovníky vojenské historie. „Přestože 
jsme uspořádali první ročník pří-
městských táborů, dětí se přihlásilo 
hodně. Dokonce se nám už něko-
likrát stalo, že se nám kluci vrátili 
v dalších turnusech, což nás velmi 
potěšilo,“ řekl předseda muzea Jiří 
Piramovský.

Děti v lesích nad Chomutovem 
poznávají historii, která se váže 
k vojenským opevněním, učí se 
žít v souladu s přírodou, postarat 
se o sebe v lese a mnoho dalších 
dobrodružných věcí. „Některé děti 
zajímavá historie těchto míst tak 
nadchla, že se staly členy našeho 
spolku. Jsou mladí a velmi rychle 
se učí, někteří jsou již nyní schopni 
provádět návštěvníky bunkrů,“ do-
dal předseda.

Tábory muzea Na Kočičáku 
mají velkou výhodu v tom, že ro-
diče nemusejí děti přihlašovat na 

Dostanou se přímo mezi zvířata, mohou 
napříklaD krmit tuleně, pohlaDit poníky 
a zkusit si se o ně starat nebo mohou 
s ošetřovatelem Do prostorů terárií.

Nový fenomén: 
příměstských táborů je stále 
více, přesto kapacita nestačí

Letní tábor Podkrušnohorského zooparku.

Miniškola sportu.
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celý týden, ale i jen na jednotlivé 
dny. Táborníci tráví takřka veškerý 
čas venku, jen prudký a vytrvalý 
déšť je zažene do stanů. Učí se 
třeba bezpečně rozdělávat oheň po-
mocí křesadla a poté jej zase uhasit 
tak, aby ani po jejich odchodu ne-
hrozilo nebezpečí požáru. Členové 
muzea je provádějí po celé linii vo-
jenského opevnění, někde je třeba 
historii vysvětlit, jinde dají prostor 
volnému poznávání.

Neustále v pohybu jsou děti 
na příměstském táboře Miniškola 
sportu, který pořádá společnost 
Kultura a sport. Již tradiční tábor 
opět nalákal malé sportovce. Ti 
si mohou vyzkoušet od každého 
sportu trochu. Jedním z cílů tohoto 
zaměření je pomoci dětem i rodi-
čům vybrat sport, který se může 
později stát koníčkem dítěte a bude 
ho bavit. „Navštívili jsme několi-
krát bazén v Aquasvětě, kam naši 
táborníci chodí moc rádi, na atle-
tickém stadionu si vyzkoušeli skok 
do písku, hod oštěpem a další disci-

plíny. Navštívili jsme také zoopark, 
Červený Hrádek nebo horolezec-
kou stěnu. Tam se děti moc těšily 
a mnozí si tento sport vyzkoušely 
poprvé,“ uvedla instruktorka Radka 
Chytrová. Děti si také užijí po-
hybu v areálu Tomáše ze Štítného. 
Ten nabízí široké možnosti, od 
hraní fotbalu přes pobíhání a ská-
kání až po jízdu na bruslích nebo 
koloběžkách.

Miniškolu navštěvují děti od 
předškoláků až po zhruba dva-
náctileté děti. Většina z nich je 
z Chomutova a okolních obcí 
a měst, jeden z chlapců byl ale do-
konce z Mariánských Lázní.

Zaměření příměstských táborů 
Domečku je rozmanité. Ze školáků 
se stanou třeba farmáři, dobro-
druzi, sportovci nebo výletníci. Při 
dobrodružném týdnu se výletníci 
podívali třeba do Karlových Varů, 
na vyhlídku do Strupčic a na další 
zajímavá místa. Týden plný legrace 
a pohybu znamenal rozmanité vý-
lety do okolí města, ale i sportování 

na venkovních hřištích či v kry-
tých halách. Táborníci z Domečku 
si užili i týden zaměřený pouze na 
výlety na zajímavá turistická místa 
nebo tábor pro milovníky chůze 
a procházek. Tábory Domečku byly 
již před prázdninami plně obsazené.

Zatímco většina táborů je určená 
pro děti starší pěti let, Rodinné 
centrum Kolibřík nabízí příměstský 
tábor pro již tříleté děti. Centrum 

pořádá čtyři turnusy, dva v červenci 
a dva v srpnu, s kapacitou vždy 
zhruba pětadvacet dětí. Tábory jsou 
zaměřené na poznávání zajímavých 
míst v Chomutově a blízkém okolí. 
„Máme v plánu například výšlap 
na městskou věž, návštěvu muzea, 
skanzenu Stará Ves či projížďku 
Safari expresem po zooparku,“ 
řekla vedoucí Rodinného centra 
Kolibřík Jana Svobodová.

tomáš Pečkar

Rád pozoruji buvoly a hady. Toho 
jsem měl i v ruce a také jsme 
viděli vajíčka ještěrek. To bylo moc 
zajímavé. Trochu jsem se ale bál 
poníků, mají velké zuby a bál jsem 
se, aby mě nekousli.

Sára Srnková

Nejvíce se mi líbilo, že jsme si 
mohli vzít do ruky hady nebo 
želvy, to byl velký zážitek. Ráda 
jsem i nakrmila tuleně. Od 
pelikánů jsem šla ale dál, jejich 
velké zobáky se mi zrovna příliš 
nelíbily.

matěj SkuPa

První den tábora jsme si vyzkoušeli 
střílení vzduchovkou na terč. To mě 
moc bavilo a trefil jsem všechny 
tři velikosti terčů. Zajímavé je také 
procházet bunkry, v některých si 
můžeme s kamarády i hrát.

majda PIramovSká

Navštívili nás pánové se psy 
a ukazovali nám, jak je mají 
vycvičené a co všechno pejskové 
dokážou. Také nám vysvětlovali, 
co máme dělat, kdyby nás chtěl 
pes napadnout. Ti jejich ale byli 
hodní a mohli jsme si je pohladit.

antonIe novotná

Bavilo mě zkoušet si různé druhy 
sportů. Plavali jsme, hráli hry 
s míčem, bruslili nebo jezdili na 
koloběžkách. Nejvíc se ale těším na 
horolezeckou stěnu, to si vyzkou-
ším úplně poprvé. Také poprvé 
jsem házela oštěpem.

davId Bžoch

Já nejraději plavu a dovádím ve 
vodě, takže jsem si tábor nejvíce 
užil, když jsme šli do Aquasvěta. 
Sport mě moc baví, ale není pro 
mě žádnou novinkou. Během 
roku chodím na atletiku a karate.

aNKeTa – CO Se VáM Na TábOře NejVíCe líbIlO?

zooPark

muzeum na kočIčáku

mInIškola SPortu

Letní tábor muzea Na Kočičáku.
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Čekala jste, že se nominujete na mis-
trovství světa?

Štolová: Upřímně moc ne. Když 
jsem ze začátku viděla přísná nomi-
nační kritéria pro start na mistrovství 
světa, věděla jsem, že to tak jedno-
duché nebude a že budu mít co dělat, 
abych je splnila.

Hyjánková: V letošním roce, 
stejně jako vloni, jsme měly jasný 
cíl, splnit alespoň B limit na vrchol-
nou akci a podívat se na mistrovství 
světa. Markéta měla letos šanci jet na 
mistrovství světa naposledy, pak už 
pro tuto věkovou kategorii bude jen 
kontinentální mistrovství. Na B limit 
stačilo zaběhnout čas 13,82 sekundy, 
ostřejší limit byl o desetinu kratší. 
Markétčin loňský osobní rekord byl 
13,86. Limit se povedlo splnit hned na 
druhých závodech v Praze, kde v roz-
běhu prolétla cílem za 13,61 sekundy. 
Do finále pak nastoupila jako favoritka 
a nechala za sebou svou největší sou-
peřku, vícebojařku Annu Kerbachovou 
téměř o jednu překážku a časem 13,31 
sekundy vytvořila český rekord.
Jaká pak byla příprava? Jak jste la-
dila s trenérkou Janou Hyjánkovou 
formu?

Štolová: Příprava byla dostatečná 
a určitě na mě pozitivně zapůsobila. 
Díky tak skvělé přípravě mi narostla 
forma. S trenérkou Janou Hyjánkovou 
jsme do toho daly všechno a díky tomu 
byla sezona dost dobrá.

Hyjánková: Zimní přípravu 
jsme úspěšně začaly soustředěním 
v Nymburce. Markéta navštěvovala od 
září gymnázium v Mostě, kam denně 
dojížděla. Rozhodla se, že přestoupí 
na městské gymnázium v Jirkově, což 
jistě bylo plus pro budoucí přípravu. 

Dojíždění zabralo dost času a sil. Zima 
proběhla průměrně, v podstatě máme 
ještě obrovské rezervy. Markéta je 
netknutá vrcholovým tréninkem a to je 
velké plus do budoucna. V dubnu pak 
absolvovala s reprezentačním výběrem 
soustředění ve Španělsku. Jakmile za-
běhla český rekord a tím i limit na mis-
trovství světa, zvýšily jsme tréninkový 
objem a už nevyhledávaly závody. 
Výborný měsíc přípravy Markéta zavr-
šila dvěma tituly mistryně republiky.
Měla jste problémy s aklimatizací 
na africké podmínky?

Štolová: Vůbec ne. Podmínky byly 
skvělé a bylo tam podobné počasí jako 

tady u nás.
Hyjánková: Po příletu do Nairobi 

jsme měly ještě pět dní do závodů a ty 
byly opravdu dlouhé. Absolvovaly 
jsme jeden trénink na hlavním stadioně 
a další dva pak na rozcvičovacím. 
Tréninky měly stejné složení jako vždy 
před závody. Aklimatizace nebyla po-
třeba, časový posun byl pouze hodinu 
a 1 800 metrů nad mořem na Markétu 
také vliv nemělo. V Keni je v tomto 
čase období zimy, přes den kolem 24 
stupňů a k večeru se pak ochladí.
V kterých disciplínách jste repre-
zentovala Českou republiku? Jak 
probíhaly jednotlivé starty?

Štolová: Reprezentovala jsem 
Česko v disciplíně 100 metrů pře-
kážek. Do rozběhu jsem šla s tím, 
že bych určitě chtěla přímým časem 
postoupit do finále a rovnou jsem si 

chtěla udělat osobní rekord. Splnila 
jsem si jenom přímý postup, osobní re-
kord jsem si o jednu desetinku bohužel 
neudělala.
Skončila jste šestá. Je to pro vás 
velký úspěch, nebo po omrknutí 
konkurence to mohlo být třeba 
lepší?

Štolová: Konkurence byla jed-
noznačně dost velká a šesté místo na 
světě je určitě velký úspěch. Jenom 
mě mrzí, že jsem ve finále u druhé 
překážky špatně došlápla a rozhodila 
si rytmus. Tajně jsem snila, že bych se 
umístila do pátého místa.
Jaká byla konkurence?

Štolová: Holky byly dost rychlé 
a bylo náročné běžet s tak těžkou kon-
kurencí. Bála jsem se, že se mezi nimi 
ztratím. Největší obavy jsem měla 
z Britany Anderson, která reprezen-
tovala Jamajku. Byla to jediná holka, 
která tam přijela s výkonem pod třináct 
sekund.

Hyjánková: Velké státy, jako jsou 
USA, Austrálie, Kanada nebo Británie, 
se rozhodly, že se šampionátu nezú-
častní z bezpečnostních a hygienic-
kých důvodů. Na kvalitu to na pře-
kážkách vliv nemělo. Přijely všechny 
dívky, které byly před Markétou ve 
světových tabulkách, takže to opravdu 
bylo světové finále se stoprocentní 
účastí.
Jaká byla organizace tak velkých 
závodů?

Štolová: Čekala jsem, že organi-

zace nebude nic moc, ale Keňané se 
dost snažili a dost se jim to povedlo. 
Mile to na mě zapůsobilo.

Hyjánková: Všichni jsme se báli 
bezpečnostních rizik, ale i hygienic-
kých podmínek. Byli jsme očkovaní. 
Obavy ale nebyly na místě. Hned od 
prvního okamžiku o nás bylo posta-
ráno. V autobuse s námi jezdil voják 
se samopalem a cestu nám razilo hou-
kající policejní auto. Všude kolem nás 
byly stovky vojáků. Na druhou stranu 
bylo vidět, že Keňané nemají zkuše-
nosti s takto velkou akcí. Když začalo 
pršet, koulařský sektor byl hodinu pod 
vodou, než přišli na to, jak se vody 
zbavit. Nebo v den závodu teprve do-
končili rozcvičovací stadion.
Čím vás Afrika a Keňa překvapily?

Štolová: Překvapila mě samotná 
organizace, závody a jídlo. Pořadatelé 
se o nás starali, byly to krásné závody 
na skvělém místě. Určitě na ně jen tak 
nezapomenu.

Hyjánková: Keňa je samozřejmě 
úplně jiná země, s jinými zvyky, s ji-
nou kulturou. Nairobi je ohromné 
město, které projedete po hlavní silnici 
za tři hodiny. V jeden okamžik vidíte 
plno černochů válejících se po zemi, 
desítky tržišť, zápach a prach a za 
pár minut jste ve městě jako každém 
jiném. Největším zážitkem zcela 
zaplněný padesátitisícový stadion 
Kasarani. Atmosféra se vůbec nedá 
popsat, jak lidé fandili, skandovali 
a organizovali mexické vlny. Bydleli 
jsme ve střeženém kampusu Kenyatta 
University v nově zrekonstruova-
ných kolejích a z areálu jsme nesměli 
vycházet. Kampus byl tak ohromný, 
že jsme ho ani nestihli za dvě hodiny 
celý projít.

Šestnáctiletá překážkářka TJ VTŽ Chomutov Markéta Štolová se v polovině července probojovala do světové 
atletické špičky. Na Mistrovství světa atletů do 18 let v keňském Nairobi v běhu na sto metrů překážek 
vybojovala šesté místo. Podle trenérky Jany Hyjánkové je studentka gymnázia talent, který se objeví jednou 
za několik let. Obě nám přiblížily atmosféru mistrovství.

Markéta štolová po MS v Nairobi:

byly to krásné závody 
na skvělém místě

holky byly Dost rychlé a bylo náročné běžet 
s tak těžkou konkurencí. bála jsem se, že se 
mezi nimi ztratím.
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Cenu Jiřího Popela z Lobkovic letos získaly dvě pedagožky Základní umělecké školy T. G. Masaryka 
v Chomutově a shodou okolností obě z oboru hudby – hlasová pedagožka a dirigentka několika pěveckých 
souborů Magda Martincová a bývalá ředitelka ZUŠ a učitelka klavíru Jaroslava Hanousková. 

Cenu jiřího popela získaly 
dvě učitelky hudby

Rada statutárního města Chomu-
tova cenou vyznamenává osobnosti, 
které se zasloužily o věhlas města 
a přispěly k životu ve městě. „To 
obě dámy plnily a plní vrchovatě. 
Zasloužily se o kulturní rozvoj 
města a jejich sbory a žáci hlásají 
dobré jméno Chomutova, a to nejen 
v republice,“ řekl primátor Marek 
Hrabáč.

za oBětavý a cItlIvý 
PříStuP

Magda Martincová působí 
v Chomutově od roku 1988, do 
letošního února učila v základní 
umělecké škole, v roce 2013 zalo-
žila sbor Aurum. Ten dodnes vede. 
„Ve svém životě jsem založila 
několik sborů, například v roce 
2000 v Nové Pace nebo před-
tím v roce 1993 v Sezimově Ústí. 
V Chomutově jsem působila dvacet 
let jako hlasový pedagog a druhý 
sbormistr ve sboru Hlahol a jako 
hlasový pedagog v Loutně české,“ 
uvedla pedagožka, která v současné 
době vyučuje hru na klavír a meto-
diku hudební výchovy na Střední 
pedagogické škole v Mostě.

Důvodem založení nového 
sboru Aurum byla poptávka ze 
strany budoucích členů. Ti již ne-
mohli působit v dětském sboru 
a hledali tedy další vhodné tě-
leso. „Jádro sboru jsem tedy měla 
z těchto členů, ostatní jsem musela 

hledat. Nebylo to však příliš ob-
tížné, dokonce se nám přihlásili 
i muži, takže je Aurum od začátku 
smíšený sbor,“ doplnila Magda 
Martincová.

Na Cenu Jiřího Popela z Lob-
kovic učitelku nominovali členové 
sboru Aurum. „Za její dlouholetý 
kulturní přínos Chomutovsku, který 
nejen obohatil a stále obohacuje 

vlastní kulturní dění v Cho mutově, 
ale vždy šířil a stále šíří dobré 
jméno města daleko za jeho hra-
nicemi a také v zahraničí,“ uvedl 
jeden z navrhovatelů Ladislav 
Kučera. Cenu si zasloužila také za 
dlouholetý obětavý a citlivý přístup 
při práci s dětmi. Přivedla k lásce 
k hudbě mnoho svých žáků, kteří 
svou dovedností obhajují a dokazují 
kulturní úroveň Chomutova nejen 
ve městě samotném, ale i v jeho 
blízkém okolí a také daleko za jeho 
hranicemi. Vždy si za to zasloužila 
obdiv a uznání nejen žáků a rodičů, 
ale i odborné veřejnosti.

Magda Martincová se hudbě vě-
nuje takřka celý život. Vystudovala 
obor sólový zpěv na konzervatoři 
v Praze a od dvaadvaceti let půso-
bila ve školství. Se sborem Aurum 
reprezentovala Chomutov například 
ve Francii, lidé si však sbor mohou 
poslechnout při mnoha koncertech 
přímo v Chomutově nebo v blízkém 
okolí.

za laSkavoSt 
a elegancI

Jaroslava Hanousková si Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic zaslou-
žila především za své působení na 
pozici ředitelky základní umělecké 
školy. „Hlavně její zásluhou se 
škola proměnila do stávající po-
doby. Byl vybudován koncertní sál 
z bývalé tělocvičny, výstavní síně 
v prostorách půdy, změnil se vzhled 
interiérů tříd. Pro potřebu výuky 
keramiky získala škola bezúplatně 
keramickou pec, vznikla učebna 
fotografování, designu, sochařství. 
Přičiněním ředitelky Hanouskové 
pak přiznal tehdejší ministr škol-
ství škole čestný název LŠU 
T. G. Masaryka,“ uvedla v nomi-
naci Jaroslava Merxbauerová.

Jaroslava Hanousková působila 
v umělecké škole od roku 1984 do 
roku 2015. Mezi lety 1984 a 1993 
jako ředitelka. Současně vyučo-
vala hru na klavír, komorní hru 
a klavírní improvizaci. Vystudovala 
Vyšší hudebně pedagogickou školu 
v Teplicích.

Učitelé umělecké školy na 
její působení na pozici ředitelky 
vzpomínají jako na období s velmi 
klidnou a tvůrčí atmosférou. Měla 
přirozenou autoritu a dokázala 
poradit a pomoci jak žákům, tak 
i pedagogům. „Kdykoliv zaslechnu 
její jméno, vždy si vzpomenu na 
laskavý přístup ke všem. Ať to byl 
učitel, nebo uklízečka. Když jsem 

něco nezvládla, vždy mi taktně 
nabídla pomoc, radu. Bylo mi 
velmi líto, když ze školy odešla,“ 
uvedla Jana Justýnová, učitelka 
ZUŠ. S tímto tvrzením se ztotož-
ňuje i její bývalý žák, který nyní 
sám učí na umělecké škole. „Vážím 
si Jaroslavy Hanouskové pro její 
dokonalý cit v přístupu k lidem. 
Jsem její bývalý žák a nezapomenu, 
jak mne nenápadně vedla, táhla, 
ale přitom mne do ničeho nenutila. 
Nikoho k ničemu nenutila. Jednala 
s grácií a elegancí. Svojí přiroze-
nou autoritou dokázala, že za ní lidé 
šli,“ řekl Antonín Vávra.

V oblasti veřejného života zahá-
jila Jaroslava Hanousková spo-
lupráci mezi hudebními školami 
v Rakovníku, Jirkově a Chomutově 
formou společných koncertů. 
Pokračovala v tradici vzájemných 
setkání a koncertů s hudebními ško-
lami v německé Riese a Grosenheinu. 
Navrhovala a pořádala odborné 
semináře pro učitele lidových škol 
umění celého okresu. Dále jako nad-
šená a neúnavná organizátorka déle 
než třicet let uváděla koncerty Kruhu 
přátel hudby v Chomutově, kdy měli 
možnost žáci, učitelé i veřejnost sly-
šet tehdejší nejlepší umělce. Od roku 
2013 do 2016 pro Akademii 3. věku 
vystupovala ve Středisku knihovnic-
kých a kulturních služeb s přednáš-
kami, které byly doplněny hudebními 
ukázkami v podání žáků umělecké 
školy.

Jaroslava Hanousková

Magda Martincová
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Vaše témata
 Podněty

více lavIček 
v Parku 

Dobrý den, 
chtěla bych se vyjádřit k nově 

zrekonstruovanému parku na ná-
městí T. G. Masaryka. Myslím, že 
je všechno moc pěkně uděláno, 
kytičky, trávník a technické služby 
se o zeleň dobře starají. Je tam více 
laviček než v parku předchozím, ale 
má to jednu chybu – jediná lavička 
je ve stínu, ostatní jsou na prudkém 
slunci. Náhodou jsem v parku po-
tkala dva mladé lidi, kteří si prohlí-
želi, jak je park uspořádán. Napadlo 
mě, že by to mohl být někdo, kdo 
park navrhoval, a tak jsem se ze-
ptala. Zajímalo mě hlavně, proč není 
více laviček ve stínu. Jsou prý na 
to normy, podle kterých se lavičky 
mohou zabudovávat. Ještě více mě 
pobavilo, když mi bylo řečeno, že 
až vyrostou ty stromy, pak tam ten 
stín bude, ale to já už tady nebudu. 
Mluvila jsem v okolí parku s více 
staršími lidmi, kteří se mnou souhla-
sili a rádi by si v parku poseděli, ale 

jedna lavička je stále plná a prudké 
slunce už pro seniory také není. Asi 
se nedá nic dělat, když se musí dodr-
žovat normy, je asi vše v pořádku. 

Za zvážení děkuje seniorka.
Vážená paní,
v parku T. G. Masaryka podél 

cesty ve Smetanově ulici se v sou-
časné době nacházejí dvě parkové 
lavičky ve stínu. Tato cesta bude do-
plněna o další tři parkové lavičky. 
Dále bylo po konzultaci s kraji-
nářskou architektkou a střediskem 
veřejné zeleně Technických služeb 
města Chomutova rozhodnuto 
o umístění dalších čtyř parkových 
laviček za solitérními stromy po 
okraji pláně sochy T. G. Masaryka. 
Děkujeme za Váš podnět a věříme, 
že nově doplněné lavičky budou 
sloužit k Vaší spokojenosti. Zároveň 
Vás prosíme o pochopení s nově 
založeným parkem, není standardní 
vysazovat vzrostlé nové stromy, 
které by zajišťovaly okamžitý stín.

S přáním hezkých letních dnů 
Radka Zemanová,

odbor rozvoje a investic,
úsek investic

lePší Parkování ve 
Fügnerově ulIcI

Dobrý den,
v ulici Fügnerova došlo 

12. června 2017 k zasypání příjez-
dových cest na travnatou plochu, 
která byla dlouhodobě využívána 
k parkování z důvodu nedostatku 
parkovacích míst v ulici. Již dříve 
bylo zákazovou dopravní znač-
kou znemožněno parkování podél 
chodníku pro zhruba čtyři vozidla. 
Zajímalo by mě, zda-li město o této 
situaci ví a hodlá nějakým způso-
bem řešit parkování pro obyvatele 
v této ulici?

Děkuji za odpověď.
V. M.
Dobrý den,
předmětný pozemek, na který 

poukazujete, je v soukromém vlast-
nictví firmy a práce na něm prová-
děné jsou výlučně v její režii s tím, 
že pozemek je řádně označen pro 
zákaz vstupu. Pokud se majitel roz-
hodl a nechce trpět další parkování 
vozidel na svém pozemku, nemů-
žeme mu my jako statutární město 
Chomutov v tomto jednání bránit. 

Co se týče druhé části Vašeho do-
tazu, plánujeme rozšíření stávají-
cího počtu parkovacích míst v loka-
litě ulice V Alejích (kolmo k silnici 
č. I/13), které máme zpracované ve 
fázi studie a které bude zařazeno do 
plánu investičních akcí. V současné 
době Vám ale bohužel nemohu sdě-
lit přesný termín provedení stavby 
s ohledem na její schválení a zajiš-
tění finančních prostředků.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

máte takÉ 
zajímavý 
náPad, Podnět 
čI zkušenoSt 
S něčím 
ze žIvota 
ve měStě?
Napište nám na e-mail: 
vasetemata@chomutov-mesto.cz

•   dětské hřiště s lanovou dráhou a vodními prvky
•   dětské hřiště pro děti předškolního věku
•   in-line dráha – půlkruh od zimního stadionu k dětskému hřišti 
v délce 800 m

•   kamerový systém v celém areálu
•   oplocení celého areálu IPRM (areál bývalých kasáren)

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –  
ve městech: 1,38 ha

Revitalizace 
a RegeneRace  
pRostředí 
v zóně

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zve příznivce dechové hudby

na 

KONCERTY
DECHOVÝCH HUDEB 2017
každou středu v 16.30 hodin až do konce srpna

v Městském parku v Chomutově
hrají

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV
STAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY

TÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ve příznivce dechové hudby

na

KONCERTYKONCERTY
OVÝCH HUDEB 2017OVÝCH HUDEB 2017
edu v 16.30 hodin až do konce srpna
Městském parku v Chomutově

hrají
Ý DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV
TAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY

Inzerce
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daNa HáKOVá
Od mládí cestuje a cítí potřebu stále něco nového poznávat. 
Miluje dobrodružství a hory a k životu potřebuje adrenalin. 
Má za sebou cesty do nejrůznějších koutů světa a slezené 
hory na Slovensku, v Alpách, Pyrenejích, na Zakarpatské Rusi 
a v jihoamerických Andách. S manželem, se kterým nejčastěji 
cestuje, vystoupili na nejvyšší horu Severní Ameriky Denali na 
Aljašce, kde čelili nebezpečným trhlinám na ledovci Káhiltna, 
kamenným a sněhovým lavinám i padesátistupňovému mrazu. 
Má ráda zimu a na lyžích a běžkách putovali krajinou severního 
Finska, Laponska a Špicberských ostrovů, které leží necelých 
1 000 km od severního pólu.

jaN MaTOUšeK
Před třemi lety se přistěhoval s manželkou do Chomutova. 
Město i lidi v něm si záhy zamilovali. Před dvěma lety proto 
stál u založení Křesťanského centra pro rodinu Horizont, které 
spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací a nabízí 
volnočasové, preventivní i vzdělávací aktivity pro děti, mládež 
i celou rodinu. Coby protestantský kazatel se dále vzdělává 
v psychoterapii. Vede spirituální poradnu, kde lze otevírat 
spirituální témata bez nutnosti navštěvovat církev.
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Moderní gamebook zavede děti do historie

Symbol nové éry železnice 
je vidět v depozitáři

díla emmy Srncové potěší duši

Marta Kubišová 
ukončí kariéru 
v divadle

O čtyři sta let zpět zavede 
mladé čtenáře nová kniha Renaty 
Šindelářové z Klášterce nad Ohří 
s názvem Ztraceni v rudolfinské 
Praze. Je to příběh dvou součas-
ných dětí, které se shodou okol-
ností ocitnou v Praze na přelomu 
16. a 17. století. Kniha však není 
obyčejná, je to takzvaný game-
book. Co to znamená a čím kniha 
děti přitahuje, řekla autorka 
v rozhovoru.

Devět vašich knih nebylo pro 
děti, desátá ano. Proč jste se 
rozhodla napsat dětskou knihu 
a plánujete v tom pokračovat?

O napsání dětské knihy jsem 
přemýšlela už dlouho, ale i když 
jsem měla několik nápadů, po-
řád jsem si nebyla jista formou. 
V nakladatelství mě upozornili na 
možnost gamebooku, což mi přesně 
připadalo jako to pravé. Pokračovat 
v tomto stylu se rozhodně chystám, 

ať už ve spolupráci s nakladatel-
stvím, nebo ve vlastní režii.
Co to znamená gamebook?

Zatímco na sudých stranách se 
nachází text, na lichých je úkol, 
který posunuje příběh dál. Úkol je 
buď logický, matematický nebo 
obrázkový. Jelikož nejsou stránky 
v knize seřazeny číselně, bez spl-
nění úkolu není možné pokračovat 
ve čtení příběhu. Důležitým před-
pokladem pro schopnost plnění 

úkolů je logické uvažování a zna-
lost násobilky, má kniha je proto 
určena pro děti od 9 do 13 let.
Netradiční forma knihy má za cíl 
zaujmout mladé čtenáře?

Ano, dnešní děti málo čtou. 
Jejich zájem se soustředí na elek-
tronickou zábavu, knihy je nudí. 
Vytvořit gamebook vyšlo ze snahy 
zvýšit opět zájem dětí o litera-
turu. Aby se s využitím myšlenky 
J. A. Komenského čtení stalo hrou.

Chomutovský železniční depozitář 
neskrývá jen krásy parních lokomo-
tiv, ale i vozidla, která byla symbo-
lem nové epochy Československých 
státních drah (ČSD) po druhé světové 
válce, kdy se po železnici začaly stále 
více prohánět elektrické lokomo-
tivy. Jedním z nich je stejnosměrná 
lokomotiva řady 140.089-4 vyrobená 
v závodech V. I. Lenina (Škoda Plzeň) 
roku 1958. Stojí trochu mimo hlavní 

zájem návštěvníků, protože ji mohli 
donedávna vídat v provozu. 

Lokomotiva 140.089-4 byla pře-
vzata ČSD dne 31. října 1958 jako 
89. exemplář své řady ze sta vyrobe-
ných a odeslána do Prahy, kde vyko-
nala zkušební jízdy. Stroj postupně 
sloužil v České Třebové, v depu 
Praha-střed (dnešní Masarykovo ná-
draží) a v Žilině, až byl na přelomu 
70. a 80. let předán do Olomouce, kde 

roku 2008 dojezdil. 
Symbolickou předzvěst měnícího 

se světa železnice představovala sku-
tečnost, že lokomotivy řady 140 (dříve 
E 499.0) byly sestavovány v halách 
po boku posledních typů parních lo-
komotiv. A poslední parní lokomotiva 
pro potřeby ČSD 556.0510 vyrobená 
rovněž roku 1958 ve Škodě Plzeň stojí 
také v chomutovské expozici. 

Na svou dobu šlo o velmi moderní 
stroje a zcela první elektrické loko-
motivy pro rychlíkovou službu čes-
koslovenské provenience využívající 
některých prvků licenčně převzatých 
ze Švýcarska (Winterthur, Sécheron). 
Tyto lokomotivy byly v letech 1953 až 
1958 vyráběny pro provoz na páteř-
ním tahu mezi Prahou a Košicemi. 

Do konce září má depozitář ote-
vřeno od čtvrtka do neděle, vždy od 
10 do 17 hodin. Více na www.goo.gl/
JLLAHB.

Malebné obrázky Emmy 
Srncové jsou k vidění v gale-
rii Zlatý klenot. Její díla zahřejí 
duši, dýchá z nich potěšení a klid. 
Malování však nebylo její celo-
životní vášní. „Od mládí jsem 
nemalovala, neměla jsem ani jed-
ničku z kreslení. Horko těžko jsem 
odmaturovala na gymnáziu, kde 
mě při tělocviku vybrali do školy 
manekýnek. Toto povolání jsem dě-
lala do roku 1960. Na českosloven-
ské výstavě v Kyjevě jsem dostala 
nabídku stát se herečkou v Černém 
divadle Jiřího Srnce, ve kterém 
jsem setrvala dvacet let. Se mnou 
do souboru nastoupili samí výtvar-

níci a já, i pod jejich vlivem, jsem 
začala také tvořit,“ popsala začátek 
své výtvarné kariéry autorka.

Nejprve malovala pro své potě-
šení, později začala spolupracovat 
na divadelních výpravách a fil-
mech. Malováním obrazů se živí 
od roku 1980. „Od té doby jsem 
vystavovala zhruba sto sedmdesát-
krát v různých zemích, nyní nerada 
cestuji, a tak vystavuji převážně 
v Čechách,“ dodala Emma Srncová.

Náměty na obrazech mají spo-
lečné barevné spektrum, většina je 
pestře barevná. Náměty jsou však 
různorodé – od pohádkových přes 
romantické až po realistické.

Autorka se narodila 22. srpna 
1942. Pochází z Plzně, ale během 
života se několikrát stěhovala. Nyní 
si užívá života na venkově, ráda 

chodí na houby. Výstava v gale-
rii potrvá do 30. září. Vernisáže se 
autorka kvůli zdravotnímu stavu 
nezúčastnila.

Marta Kubišová se na podzim 
rozhodla definitivně ukončit svou pě-
veckou kariéru. V rámci turné Marta 
Naposledy zavítá i do Chomutova.

Marta se s chomutovskými fa-
noušky rozloučí v divadle. Vstu-
penky jsou již nyní v prodeji v síti 
TicketStream a je o ně opravdu zájem. 
„Organizátoři se rozhodli vyhradit 
dvacet VIP vstupenek do volného 
prodeje. Ty zaručují setkání s Martou 
Kubišovou,“ uvedla Jitka Doubravová 
z agentury VDN promo.

Zpěvačka a zároveň vlastenka, 
která bojovala proti komunismu, 
v Chomutově vystoupí 12. října od 
19 hodin. Komu tento termín nevy-
hovuje, může za Martou Kubišovou 
vyjet 27. října do pražské Lucerny.

Marta Kubišová v rámci turné ob-
jede sedm českých a čtyři slovenská 
města. Poslední zastávkou turné a ab-
solutně posledním koncertem v její ka-
riéře budou České Budějovice.
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Kaple vznikla na počest a z peněz 
radních unesených švédy

Vinohradská kaple Panny Marie 
byla postavena na konci sedmnáctého 
století u staré cesty z Chomutova do 
Mostu jako výraz poděkování za oběť 
dvou zdejších měšťanů, které v roce 
1645 odvlekli Švédové do svého tábora 
u Annabergu jako rukojmí. Chomutov 
měl za ně zaplatit výkupné ve výši 
1 500 říšských tolarů. Chomutov byl 
schopen zaplatit pouze polovinu, tak se 
radní již nikdy nevrátili.

Vojenské planýrování Chomu-
tova začalo 10. ledna 1645, kdy sem 
dorazilo několik set švédských vo-
jáků pod vedením generá la Golde-
steina. Ve městě byly po jejich od-
chodu vyčísleny škody na 5 000 to-
larů. V únoru 1645 se v Chomutově 
usadil dokonce štáb generála Lin-
narda Torstensona. Město bylo nu-
ceno vojáky zásobovat potravinami. 
Celkové škody za pobyt švédské 
armády v Chomutově byly vyčís-
leny na 36  459 zlatých. Chomutov 

po odchodu Švédů obsadila císařská 
armáda a město bylo nuceno od 
května 1645 zabezpečit pobyt 160 
kyrysníků. Válečné pohromy tak 
pokračovaly až do dubna 1648, kdy 
se vrátili Švédové a požadovali po 
zbídačeném městě válečnou kontri-
buci 7 000 tolarů a měsíční poplatek 
300 tolarů. Poslední Švédové odešli 
z Chomutova až po ukončení třiceti-
leté války 29. prosince 1648.

Podle pověsti Švédové chytili 
dva radní, přivedli je do svého tábora 
v Annabergu, kde je mučili. Když 
umírali, odkázali svůj majetek pro 
postavení kaple a sousoší Sejmutí 
z kříže na místě švédského tábora 
v Chomutově. Protože peníze na 
stavbu získalo město prodejem ma-
jetku svých dvou zemřelých radních, 
kterými byli punčochář Michael 
Kreisiger a řezník Schnabel, zdobí 
průčelí kaple ozdobná kartuše s ce-
chovními znaky jejich řemesel – pun-
čocha a dvě sekery. Podle letopočtu 
na průčelí byla kaple postavena v roce 
1697. Barokní sousoší Sejmutí z kříže 
z roku 1725, které mělo také připomí-
nat události ze švédské války, bylo při 
úpravách Mostecké ulice v roce 1977 
přemístěno před hřbitov v Horní Vsi.

Vinohradská kaple je bloková, 
mírně hloubkově podélná stavba se 
štítovým průčelím orientovaným 
k východu a bohatě profilovanou 
kamennou římsou. Průčelí zakončuje 
segmentový štít s plastikou archan-
děla Michaela zápasícího s ďáblem. 
Dříve na průčelí býval ještě dvou-
ramenný kovaný kříž a pískovcové 

sochy svatého Josefa s Ježíškem 
a svatého Jana Nepomuckého. Tyto 
plastiky se nedochovaly. Zmizely 
z průčelí kaple někdy po roce 1945. 
Interiér je klenutý, v bočních stěnách 
se nacházejí niky. Z původního vyba-
vení se dochoval jen oltář, kropenka 
a pokladnička. Pod omítkou jsou 
zbytky původní barevné výmalby.

Vinohradská kaple Panny Marie 
se dochovala ve velmi špatném 
stavu. Tomu napomohlo i rozšíření 
komunikace v dnešní Mostecké ulici 
v roce 1989, čímž zaniklo přirozené 
předpolí kaple. Krajnice vozovky 
nyní prochází těsně před vchodem. 
Došlo také ke zvýšení okolního 
terénu a tak zaniklo i předsunuté 
schodiště. Až v roce 2015 se kaple na 
Vinohradech dočkala větší opravy. 
Byla obnovena původní střešní kry-
tina a opraven krov nad klenbou, 

polosloupy a hlavice patek. Byly 
odstraněny nevhodné cementové 
omítky a soli ze zdiva. Restaurátoři 
ošetřili plastické prvky fasády, dveře 
kaple a vápenné omítky, které dostaly 
světlé pískové zabarvení. Pískovcové 
sochařské prvky na průčelí a štítu 
byly doplněny. Podél blízké vozovky 
byla postavena ochranná stěna před 
opraveným průčelím. Opravy, které 
probíhají v roce 2017, jsou zaměřeny 
na obnovu podlahy a interiéru kaple.

Umělecká hodnota kaple na 
Vinohradech spočívá v bohatě členě-
ném a zdobeném hlavním průčelí, jež 
plně vychází z raně barokního tvaro-
sloví. Pro město Chomutov předsta-
vuje kaple výrazný historický doklad 
kvalitní drobné barokní architektury, 
ojedinělé svojí podobou i časovým 
a stylovým zařazením.

Jaroslav Pachner

Slavní chomutovanÉ na měStSkých hřBItovech

Nedaleko vchodu do historické 
části hřbitova narazíme na roz-
lehlý, ale značně zanedbaný hrob 
rodiny Leidlovy. Ze čtyř náhrob-
ních desek se jmény pohřbených 
se dochovaly pouze tři, na kterých 
je uveden Karl Leidl, (1. 9. 1868-
14. 8. 1930), jeho vdova Marie 
Leidl (12. 8. 1870–20. 8. 1938), 
syn Otto Leidl (18. 1. 1893–24. 5. 
1925) a vnučka Ernamarie Leidl 
(7. 10. 1929–6. 6. 1930). Jména 
ze zmizelé desky se již nedocho-
vala. Pro náš seriál je důležité 
povolání otce Karla – kinobesi-
tzer neboli majitel kina. Ano, on 

to byl, kdo do Chomutova přinesl 
jednu z nejdůležitějších vymože-
ností moderní doby – film. Rodina 
Leidlů sídlila v budově č. p. 119, 
vybudované na parcele měšťan-
ského domu z 16. století, která 
původně sloužila jako zájezdní 
hostinec. Dne 14. září roku 1915 
zde v době první světové války 
majitel Karl Leidl otevřel první 
chomutovské kino, které po-
jmenoval Zentral. Po roce 1945 
neslo kino jméno Praha a veřej-
nosti sloužilo až do roku 2008, 
kdy bylo uzavřeno pro nízkou 
návštěvnost.

rodina leidl – 
majitel kina
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Kolibřík nabízí zapůjčení pomůcek pro děti

Skauti přivítají nové dětské i dospělé členy

park opět obsadí pohádkové bytosti

Nejrůznější dětské pomůcky 
a vybavení si mohou lidé zapůjčit 
v Rodinném centru Kolibřík. Široké 
veřejnosti centrum půjčuje pomůcky 
jak pro novorozeňata, tak i pro větší 
miminka. „Půjčovna vznikla už v mi-
nulém roce a zájem byl veliký. Proto 
nyní stále ještě rozšiřujeme sortiment 

věcí, reagujeme tím na poptávku na-
šich členů nebo návštěvníků,“ uvedla 
vedoucí centra Jana Šilhánková.

V současné době si tedy lidé 
mohou půjčit například odsávačku 
mateřského mléka, kojeneckou váhu, 
cestovní postýlku, šátek, krosnu či 
nosítko na nošení dětí nebo různé 

pomůcky na plavání. V následu-
jících týdnech rozšíří sortiment 
i velmi žádaný monitor dechu pro 
novorozence.

Cílem služby je pomoci rodičům, 
kteří danou věc nepotřebují používat 
často nebo po delší dobu. Vypůjčit si 
pomůcku mohou lidé přímo v cen-

tru, je ale lepší se předem domlu-
vit osobně nebo po telefonu a věc 
si zarezervovat. Rodinné centrum 
Kolibřík lidé najdou v Dřínovské 
ulici. Informace o dostupnosti pomů-
cek mohou získat prostřednictvím 
e-mailu info@rckolibrik.cz nebo na 
telefonu 776 413 039.

Vzít život do svých rukou, roz-
hodovat se podle vlastního vědomí, 
vytyčit si cíl a jít za ním a mnoho 
dalšího se mohou děti naučit v od-
dílu skautů. Chomutovský Junák 
totiž pořádá doplňující nábory členů, 
a to nejen do řad mladých skautů, ale 
i mezi vedoucí.

Rodiče, kteří chtějí své dítě ke 
skautům přihlásit, mohou středisko 
kontaktovat osobně v budově zá-
kladní školy Duhová cesta nebo na 

telefonu 608 226 822. Nejvhodnější 
doba pro nové členy je začátek září. 
„V současné době bychom chtěli 
přijmout hlavně chlapce i děvčata 
mezi osmi a jedenácti lety, protože 
mnoho z nich nám letos přestoupí do 
starších oddílů. I v jiných věkových 
kategoriích však jsou volná místa 
a uvítáme nové členy,“ uvedl ve-
doucí střediska Jiří Gärtner.

Děti se ve skautských oddílech 
věnují velmi pestré činnosti. Učí se 

rozdělávat oheň, slaňovat, sjíždět 
vodu, ale také přespávají pod širá-
kem, poznávají přírodu, pořádají 
veřejná vystoupení a mnoho dal-
šího. Navíc se učí používat moderní 
technologie, jako je například GPS 
a další.

Skauti se v současné době poo-
hlížejí i po nových vedoucích. „Tam 
je však situace mnohem složitější. 
U náboru dětí hlavně chceme, aby 
dítě mělo o kroužek zájem. U dospě-

lých je ale kritérií mnohem více,“ 
upozornil Jiří Gärtner. Nový vedoucí 
musí nejen umět pracovat s dětmi 
a zaujmout je, ale navíc musí mít 
i základní pedagogické a psycholo-
gické znalosti a skautské doved-
nosti. Po nástupu složí nováčkov-
skou zkoušku, po několika měsících 
musí složit čekatelskou zkoušku a po 
roce ho čeká vůdcovská zkouška. 
Tím získá oprávnění být oddílovým 
vedoucím.

Část městského parku se pro-
mění v pohádkovou cestu. Pro 
malé i velké děti tam totiž Kultura 
a sport Chomutov uspořádá již třetí 
ročník Pohádkového parku. „Je to 
již tradiční akce k uvítání školního 
roku, kterou pořádáme ve spolupráci 
s organizací ADRA. Dobrovolníci 
z organizace budou provázet jednot-
livými stanovišti,“ uvedla jednatelka 
společnosti Věra Fryčová.

Na návštěvníky čeká animační 
program s názvem Škola hrou, tedy 
zábavné tančení, zpívání a soutěžení 
pro děti jakéhokoli věku. Dále bu-
dou připravené pohádkové soutěže 
nebo diskotéka. V rámci doprovod-

ného programu se veřejnosti před-
staví strollering, tedy cvičení s ko-
čárky, nebo bumper fotbal, což je 
hra ve velkých nafukovacích bubli-
nách. Kdo bude chtít, může si nechat 
na obličej namalovat třeba nějakou 
pohádkovou masku.

První návštěvníci Pohádkovým 
parkem projdou 7. září ve tři hodiny 
odpoledne, za posledními se po-
myslné dveře zavřou v šest hodin. 
Rodinné vstupné pro dva dospělé 
a dvě děti činí osmdesát korun, do-
spělý a dítě zaplatí padesát a jednot-
livec třicet korun. Není zapotřebí se 
dopředu objednávat, kapacita není 
omezená.

luxusní ubytování včetně wi-fi

Hledáte práci?
mzda až 180 Kč čistého/hod (dle pracovního zařazení)
týdenní zálohy, bonus 3.000,- za doporučení kamaráda

800 128 128
Bezplatná linka:

800 128 128

Inzerce
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na odPadky S rozumem

Televize

Televize jsou nebezpečným 
odpadem a patří mezi spotřebiče, 
na které se vztahuje povinnost 
zpětného odběru. To znamená, 
že je odeberou prodejny nových 
televizí. V Chomutově lze navíc 
starou televizi zdarma odevzdat 
do sběrného dvora.

V recyklační dílně se z televizoru 
odeberou součásti s barevnými kovy, 
které jdou na další roztřídění, pří-
padně se odvážejí do hutí. Monitor 
televize je vyroben ze speciálního 
skla a uvnitř obsahuje vrstvičku 

luminoforů, v nichž jsou obsaženy 
oxidy těžkých kovů. Monitor se tedy 
musí rozřezat rozbrušovačkou nebo 
pomocí odporového drátu a poté se 
z něj vysavačem odsaje nebezpečný 
luminoforový prášek. Luminofory 
končí na skládce nebezpečného od-
padu, ale v poslední době dochází 
k jejich částečné recyklaci. Sklo 
z monitorů se nedá využít k recyk-
laci ve sklárnách, ale dá se roztavit 
a využít pro výrobu nových TV ob-
razovek, případně ho lze použít jako 
struskotvornou přísadu v hutích.

Co se stane, pokud je sepsána 
smlouva na byt na dobu určitou a po 
skončení doby nájmu nájemce ani pro-
najímatel nájem neprodloužili žádným 
písemným dodatkem či neuzavřeli no-
vou smlouvu?

V takovém případě se neděje 
vůbec nic, pokud pronajímatel ve 
lhůtě tří měsíců od skončení nájmu 

dle smlouvy nepošle nájemci výzvu 
k opuštění bytu. Nedojde-li ze strany 
pronajímatele k zaslání písemné výzvy 
nájemci, aby byt opustil, nájem dál trvá 
za podmínek uvedených v původní 
nájemní smlouvě. Nájem se tedy pro-
dlužuje automaticky, a to vždy na tutéž 
dobu, na kterou byl původně sjednán. 
Pouze v případě, že by původní ná-

jemní smlouva byla na dobu delší než 
dva roky, vztahuje se na automatické 
prodloužení nájmu prodloužení pouze 
o dva roky, nikoliv například o 10 let, 
pokud by původní smlouva na nájem 
bytu byla na 10 let. Popisovaná úprava 
v občanském zákoníku je praktická, 
a to z důvodu, že často se zejména na 
počátku nájemního vztahu sjednávají 

smlouvy na kratší dobu, například na 
rok, nicméně pokud je spokojenost na 
obou stranách, nemusí se sepisovat 
dodatek upravující prodloužení ná-
jmu, případně nová smlouva, a strany 
mohou dál počítat s trváním původní 
nájemní smlouvy.

Lucie Kotyzová, advokátka,
www.nomika.cz

Pozůstalí se často domnívají, že 
jejich žal je projevem slabosti nebo 
dokonce nemoci. Mohou si myslet, 
že dát průchod zármutku je morbidní, 
nezdravé nebo pro okolí otravné, proto 
se ho často snaží potlačit nebo skrývat. 
Někdy se také stává, že pozůstalí ani 
nemají ve svém okolí nikoho, kdo by 
byl ochoten je vyslechnout, pocho-
pit a projít s nimi bolestnou cestou 
ztráty… 

Zármutek je ovšem přirozená 
a zdravá odezva na ztrátu, nepřiro-

zené naopak je, pokud se zármutek 
vůbec nedostaví nebo je potlačován či 
ignorován.

Pokud se potýkáte se ztrátou 
blízké osoby a nemáte dostatek pří-
ležitostí si odžít zármutek za pomoci 
své rodiny či přátel, pomocnou ruku 
vám nabízí Sociální poradna Písečná 
v Chomutově, která je jedním ze dvou 
středisek v Ústeckém kraji, které na-
bízejí kvalifikované poradenství pro 
pozůstalé, a to v těchto oblastech:
•  Pomoc při postupu po úmrtí (např. 

objednání pohřbu a hrobového 
místa, vystavení úmrtního listu aj.).

•  Podporu při truchlení (pomoc nalézt 
prostor a čas pro truchlení).

•  Pomoc snáze přijmout ztrátu a žít 
bez zesnulého.

•  Podporu v emocionálním odpoutá-
vání se od zesnulého.

•  Podporu ve využívání dostupné 
svépomoci a zprostředkování ná-
vazných služeb (např. psycholog, 
psychiatr).

•  Pomoc při posilování životní akti-

vizace pozůstalého a nápomoc při 
uspokojování jeho psychosociál-
ních potřeb (budování smyslu života 
– znovu „žít“, motivace k novým 
zájmům či návratu k opomíjeným 
zálibám…)

Sociální poradnu Písečná lze kon-
taktovat na telefonních číslech 474 
620 005, 474 659 241, 728 897 523 
nebo e-mailu poradna@soschomu-
tov.cz.

Renata Pašková,
sociální pracovnice

Základem úspěšné prevence je 
opatrnost. To platí nejen pro všechny 
kriminalitou ohrožené skupiny, ale 
i pro běžné životní situace. Takovou 
může být i obyčejné nakupování. 
Nakupující žena je snadným cílem 
zlodějů. Něžná část populace je známá 
tím, že dokáže (a často jí nic jiného 
nezbývá) dělat vícero věcí najednou. 
V obchodě se soustředí na nákupní 
seznam, přijatelné ceny, má s sebou 
i děti. V takové chvíli se občas stane, 
že pustí z dohledu například do košíku 

odloženou kabelku s doklady a penězi. 
Na takový moment čekají zlodějíčci. 
Z úst okradených žen často slýcháme: 
„Jen jsem tu kabelku pustila na malou 
chvíli z očí.“ „Otočila jsem se a byla 
fuč.“ „Ukládala jsem si jen nákup do 
tašky a odložila peněženku na pult.“ 
Tato vteřinka nepozornosti zloději 
stačí a peníze jsou pryč.

Proto v obchodech:
•  Tašku noste vždy zapnutou, 

těsně u těla a s rukou na za-
pínání, nenechávejte ji bez 

dohledu.
•  Při placení nenechávejte ka-

belku ani peněženku volně na 
prodejním pultě.

•  Nenechávejte peněženku na 
vrchu kabelky nebo nákupní 
tašky.

•  Nemějte při sobě zbytečně vel-
kou hotovost či jiné cennosti.

•  Při placení neukazujte vše, co 
vaše peněženka obsahuje.

•  Nenoste doklady v peněžence.
•  Nebavte se s lidmi, které ne-

znáte, mohou odlákat vaši 
pozornost.

Předejdete tak nechtěným situ-
acím a odcizení peněz či dokladů. 
Okradený člověk prochází tak-
zvanými třemi P – panika, potupa 
a policie. A to si neplánoval, když 
si odskočil jen na nákup. Proto se 
vyplatí dodržovat jednoduché rady, 
i když, ruku na srdce, kolik žen se 
jimi skutečně řídí?

Tým prevence 
Městské policie Chomutov

Nájemní smlouva se prodlužuje automaticky

Když zemře někdo blízký…

jdete na nákupy? buďte opatrní
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Hrady z písku ozdobily pláž jezera

Žáci z Hornické se oblékli  
do brnění a stříleli z kuše

Hasiči ukázali svou 
techniku i práci

V bezručově údolí se pobavily 
děti i vychovatelky

Pařížská pevnost Bastila vyrostla 
na břehu Kamencového jezera. 
Postavila ji tam rodina Kulkových, 
která si tím vysloužila první místo 
v červencové části Rodinného zápo-
lení. „Neměli jsme předlohu, stavěli 
jsme podle paměti. Trvalo nám to asi 

dvě hodiny. Nejobtížnější bylo ohlídat 
děti, aby nám hrad nezbořily,“ řekla 
s úsměvem maminka rodiny. Pokyn 
zněl jasně – postavit hrad. Do práce 
se vrhlo neuvěřitelných 104 rodin 
a pláž jezera se během dopoledne za-
čala měnit v různá opevnění. Všechny 

hrady byly z písku, ozdobené však 
byly rozmanitě. Někdo použil větve 
imitující stromy, někdo plastové au-
tíčko, které zrovna projíždělo přes pa-
dací most, a jiní prostě jen místo věže 
zapíchli do hradu nafukovací balonek 
na tyčce. Všechna díla se účastníkům 

velmi podařila, překvapení neskrývali 
ani maskoti soutěže koza Róza a koz-
lík Rozmarýnek.

Rodinné zápolení bude pokračo-
vat 9. září ve skanzenu Stará Ves. Tam 
vyroste pohádková vesnice, kterou 
budou rodiny procházet a plnit úkoly.

Na Hasištejn se vyjeli podívat 
žáci čtvrtých tříd ze základní školy 
Hornická. Připraven pro ně byl pěkný 
program o životě ve středověku. 
Viděli, jak se lidé oblékali, v jakých 
žili domech a co jedli. „Mohli si i pro-
hlédnout středověké zbraně, zkusit 
si obléknout brnění a střílet z kuše. 
Také se dozvěděli, jak se lidé léčili 

bylinkami a jaké se o nemocech říkaly 
pověry,“ řekla třídní učitelka Zuzana 
Elšlégrová.

Na závěr výletu si žáci společně 
s kuchařem uváleli a upekli na ohni 
obilné placky s domácí jablečnou mar-
meládou. „Všem se program velice 
líbil. Byl zábavný i poučný,“ doplnila 
třídní učitelka Martina Koudelková.

V červnu měli žáci ze školních 
družin a klubů základní školy Na 
Příkopech možnost navštívit služebnu 
chomutovských hasičů. Pro děti byl 
připraven speciální program. „Dětem 
se věnovala směna C. Průvodci byli 
Michal Jančov a Jan Malcovský. 
Dětem ukázali vozy, které používají 
při různých zásazích, například eva-

kuační Tatru 815-7, CAS 20 Scania 
a mnoho dalších. Dále předvedli práci 
automobilového žebříku a ukázali vy-
sokotlaké hašení,“ popsala vychova-
telka Hana Hladká.

Sobotní den tak děti strávily v pří-
jemné atmosféře a odnesly si spoustu 
zajímavých informací a poznatků 
o práci chomutovských hasičů.

Než se všichni rozutekli na 
prázdniny, uspořádaly vychova-
telky ze školní družiny základní 
školy Kadaňská celodružinový 
výšlap na První mlýn v Bezručově 
údolí. Přestože bylo na den výletu 
hlášené veliké horko, vydalo se na 
cestu přes sto dětí ze všech oddě-
lení školní družiny. Všechny děti, 
včetně prvňáčků, statečně a zve-
sela šlapaly Bezručovým údolím. 
Na trase bylo celkem příjemně, a to 
díky ochrannému zelenému porostu 
kolem stezky a také svlažování 
v Chomutovce, o které se postaraly 
vychovatelky formou kšiltovkových 

vodních bomb. „Prostě bylo veselo,“ 
popsala zábavu zástupkyně ředitelky 
Sabina Dudová Fiedlerová.

Na Prvním mlýně na děti čekalo 
překvapení – špekáčky, které si 
mohly opéct na ohýnku. Všichni si 
tam odpočinuli, občerstvili se a po-
hráli si. „Pro některé děti si přijeli 
rodiče, a tak cestou zpět nás byla už 
jen hrstka. Čekalo nás ještě jedno 
překvapení u rybníka Hřebíkárna. 
Postaral se o něj manžel jedné z vy-
chovatelek, který tam na nás čekal 
s výborným nakrájeným melounem 
pro každého,“ dodala zástupkyně 
ředitelky.

Závěr roku 
strávili v lese 

nebo v japonsku

Prvňáci a čtvrťáci ze základní 
školy Akademika Heyrovského pro-
žili před koncem školního roku zají-
mavé akce v lese. Prvňáčci se dozvě-
děli zajímavé informace o zvířátkách 
a rostlinách, dále si připomněli, jak 
se v lese správně chovat, zkoumali 
les dalekohledem a zahráli si hry. 
Čtvrťáci vysázeli nové stromky v lese 
v Bezručově údolí a zúčastnili se pro-
gramu v rámci lesní pedagogiky na 
téma co se dělá ze dřeva. „Každý 
program je velice flexibilní a doká-
žeme ho upravit podle požadavků 
učitelů. Pro děti je velmi zajímavý 
tím, že se v něm střídají jednot-
livé činnosti. Máme připraveno 
velké množství různých aktivit, 

her, ukázek i praktických činností, 
takže i děti, které navštíví jeden 
program vícekrát, se nikdy nebudou 
nudit a učit se to samé,“ uvedla 
Martina Zdiarská, lesní pedagožka 
Městských lesů Chomutov.

Zatímco se děti z prvního stupně 
proháněly po lese, sedmáci se 
pomyslně přesunuli do Japonska. 
„Závěrečné hodiny zeměpisu se 
nesly v duchu japonských tradic 
a japonské kuchyně. Ze třídy se 
linula vůně připravovaného sushi 
a zněla hudba japonských mistrů. 
Pro mnoho dětí to byl nezapome-
nutelný zážitek, protože řada z nich 
ochutnala sushi poprvé,“ doplnila 
učitelka Jana Pondělíčková.
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Středoškoláci sportovali 
a kreslili komiks

Žáci ovlivní rozpočet

děti zpívaly slovinským přátelům

Vyzkoušeli si 
zdravovědu

Zůstaňte s námi po škole. To je ná-
zev projektu, který má za cíl nabídnout 
žákům základních i středních škol ta-
kovou zábavu, které se mohou věnovat 
i odpoledne po vyučování. V areálu 
sloučených středních škol ESOZ Na 
Průhoně se v rámci projektu konalo 
sportovní zápolení. „Samotná akce pod 
názvem Zamakáme a užijeme si to! 
byla určena žákům základních a střed-

ních škol, kteří zápolili v devíti soutěž-
ních disciplínách. Nejatraktivnějšími 
disciplínami pro všechny účastníky 
bylo prolézání hasičským polygonem, 
slackline a motání hasičské hadice,“ 
sdělila manažerka projektů a propagace 
Gabriela Tenková.

Akce se zúčastnilo sedm základ-
ních škol z Chomutovska a Mostecka 
a dvě střední školy. Nejvzdálenější sou-

těžní posádka přijela ze Sokolova. Více 
než stovka účastníků si závěr školního 
roku užila. Vítězství mezi základními 
školami si odvezla základní škola Na 
Příkopech a ocenění středoškoláků zů-
stalo pořadatelské škole.

Další akcí v rámci stejného projektu 
byl Den s komiksem. „Komiksové 
fandy jsme přivítali prezentací o vývoji 
komiksu a seznámili je s typickými ko-
miksovými pojmy,“ popsala Gabriela 
Tenková.

Ti odvážnější mohli porovnat své 
znalosti v připravených kláních, třeba 
si vyluštit komiksovou křížovku nebo 
soutěžit s historickým komiksem. 
V učebně informatiky je čekal učitel 
Jan Kliment s připraveným programem 
na tvorbu komiksu. „Zde si žáci mohli 
vyzkoušet svoji fantazii a vymyslet 
vlastní komiks,“ dodala manažerka.

Vymyslet, co by se dalo ve 
městě vylepšit, vypracovat projekt 
a předložit ho vedení města. Takový 
úkol nyní čeká na žáky chomutov-
ských základních i středních škol. 
„Ti se totiž budou od září podílet na 
rozpočtu města. Budou moci spolu-
rozhodovat o tom, kam město vloží 
část prostředků, které je nutné při-
dat k financím, jež v rámci projektu 
Podílej se školy městu přinesou,“ 
řekl náměstek primátora Jan Mareš.

Se svým projektem může při-
jít kdokoli, ať už jednotlivec nebo 

skupina žáků. Návrhy pak zpracují 
pracovní týmy žáků a prostřednic-
tvím Studentského parlamentu se 
dostanou k posouzení úředníkům 
magistrátu a veřejnosti. Studentský 
parlament, který bude místem dis-
kuse nad projekty, sdružuje žáky 
základních i středních škol a před-
stavuje vhodný prostor pro zapo-
jení širokého spektra mladých lidí. 
„V rámci projektu budou vytvořeny 
náměty, které principem participa-
tivního rozpočtu vylepší veřejná pro-
stranství v našem městě. Na pokrytí 

nákladů je připraveno celkem 90 
tisíc korun z programu Erasmus+ 
a stejná částka je vyhrazena z roz-
počtu města,“ vysvětluje vedoucí 
odboru školství Dagmar Mikovcová.

Celý projekt zaštiťuje Agora 
CE, což je česká nezisková or-
ganizace, která usiluje o zlepšení 
dialogu a navazování partnerství 
mezi státní správou, samosprávou, 
širokou veřejností a dalšími sub-
jekty. Své cíle naplňuje například 
koordinací a realizací konkrétních 
projektů.

Koncertní výměnný pobyt ve 
Slovinsku si užily děti z pěveckého 
sboru Hlásek základní školy Písečná. 
Podívaly se do městečka Vojnik. Spolu 
s chomutovským sborem jel i dětský 
sbor Slavíček z Jirkova a několik bý-
valých členek obou sborů. „Přátelství 
mezi sbory trvá již dvacet let. Za ta 
léta jsme uskutečnili mnoho společ-
ných koncertů u nás i ve Slovinsku. 
Navštívili jsme společně obě země, 
jejich významná místa a strávili jsme 
krásné společné chvíle, které si děti 
ponesou do svých životů,“ uvedla ve-
doucí sboru Hlásek Liana Jíchová.

Letos ve Slovinsku členové sboru 

pobývali již po desáté. Na programu 
zájezdu byl slavnostní společný 
koncert sborů v kulturním domě ve 
Vojniku, dále dopolední vystoupení 

pro místní žáky.
Součástí zájezdu byla také pro-

hlídka známé jeskyně Postojnska 
jama. „To byla opravdu nádhera. 

Cestou z jeskyně jsme ještě jeli 
k moři, k pobřežnímu městu Koper,“ 
doplnila vedoucí. Děti byly ubytované 
v rodinách přátelského sboru, a tak 
měly možnost poznat život slovin-
ských rodin.

Výlet do Slovinska byl odměnou 
pro členy sboru za skvělé výkony, 
které podávali před koncem školního 
roku. „Absolvovali jsme dvě soutěže. 
Část sboru se zúčastnila krajské sou-
těže Puškinův památník, kde získala 
třetí místo, a celý sbor pak soutěžil 
v Litoměřicích v krajském kole pěvec-
kých sborů, kde ve své kategorii získal 
stříbro,“ řekla Liana Jíchová.

Kdo by čekal, že se závěr školního 
roku ve střední zdravotnické škole 
ponese spíše v duchu výletů, mýlil by 
se. Studenti si totiž oblékli uniformy 
a nastoupili do odborných učeben, 
aby ukázali žákům šesté a sedmé třídy 
Městského gymnázia a Základní školy 
Jirkov, jaké odborné dovednosti získali 
za dva roky studia oboru zdravotnický 
asistent.

Žáci ze základní školy vyzkoušeli 
každodenní činnosti zdravotnického 
personálu, jako je úprava lůžka, polo-
hování pacienta, podávání léků nebo 
třeba měření krevního tlaku. „Podle 
zájmu a někdy i odvahy školáků bylo 
možné vykoupat a obléknout figurínu 
novorozence, píchnout inzulínovou in-
jekci pod dohledem odborné učitelky, 
naučit se něco z obvazové techniky 
nebo vyzkoušet chirurgické nástroje,“ 
uvedla učitelka Marcela Malíková.

V průběhu dopoledne se žáci vě-
novali i praktickým ukázkám z první 
pomoci a navštívili také zdravotnické 
minimuzeum, kde se dozvěděli mnohé 
z historie ošetřovatelství i chomutov-
ské zdravotnické školy. „Potěšily nás 
bezprostřední kladné ohlasy ze strany 
žáků i učitelů jirkovské základní školy, 
kteří prý netušili, že zdravověda může 
být tak zajímavá a zábavná zároveň,“ 
doplnila učitelka.
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vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzunadnárodní společnost, působící v oblasti automobilového  
průmyslu v chomutově, hledá vhodné kandidáty na pozici

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Nabízíme:

• zajímavé mzdové ohodnocení
• nadstandardní příplatky
• práce v mladém kolektivu
• závodní stravování

Náplň práce:
• práce na výrobních linkách
• sestavování komponentů
• zpracování jednotlivých dílů v automotive
• výroba a kompletace pryžových součástí
• fyzicky náročné zaměstnání (práce z těžkými břemeny)

Požadujeme:
• manuální zručnost
• spolehlivost
• ochotu pracovat na směny
• praxe ve výrobní společnosti

Kontakt:
Irena Krátká, e-mail: kratka@ariete-group.eu

ARIETE personal s.r.o.

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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křížovka Před 120 lety navštívil Chomutov slavný německý (tajenka).
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oSmISměrka Vezměte děti na pohádkové (tajenka). vtIPy

Pán shání levnou zahraniční 
dovolenou. V cestovní kanceláři 
mu na to slečna povídá: 
„Ale ano, mám tady ještě jednu – 
cesta okolo světa.“ 
„Okolo světa?” zajásá pán. 
„Ano. Pěšky.“

Turista se vydal na dovolenou na 
Moravu. Potkává babičku a ptá 
se jí: „Babičko, kde se tady pálí 
slivovice?“ 
„Mladíku, vidíte ten kostel? Tak 
kromě něj všude.“

Manželé jedou na dovolenou 
a manželka si stěžuje, že nemá 
nic nového na sebe.

„Jen si nestěžuj, když tak můžeš 
nosit ten můj nový batoh!”

Přijedou manželé na dovolenou 
do Španělska a tam dva dny prší. 
Ptají se tedy malého chlapce: 
„Prší tady už dlouho?” 
„Nevím, mně je teprve osm let!”

Vrátí se dcera z dovolené a matka 
se jí ptá: „Tak jak? Vyvedla se 
dovolená?” „Jistě, babi.”

„Byl jsi v Chorvatsku?” „Byl.” 
„A v Řecku?” „Jo, taky.” 
„A kde bylo líp?” 
„Těžko říct, já byl všude 
s manželkou!”abSCeS, eleMI, HaSIT, HeSlO, HlTaN, IdYla, jMÉNO, KrabI, MaGIe, MOčOVOd, 

MOdeM, NajMě, NaZad, NáZeV, OdSUN, OpIUM, rOdáK, řeMeNY, SláVa, 
SMYSl, SUšeNKY, SYSel, TOrZO, VOáleK, VrKOč, VZdUCH, ZeVlOUN
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  Do 31.8.  SochařSkÉ SymPozIum BoleBoř – SKKS atrium
  Do 03.9.  Prodejní výStava maSožravých roStlIn – výstavní síň PZOO
  Do 18.8.  FantazIe S oBrazy Petry horovÉ a veršI martIny jíro-

vÉ – galerie Lurago
  Do 27.8.  horní měSta krušných hor – výstava česko-saského projektu 

Montanregion Krušné hory – kostel sv. Kateřiny 
  Do 27.8.  hIStorIckÉ maPy krušnohorSkých dolŮ – výstava důlních 

map – kostel sv. Kateřiny
  Do 28.8.  Pod jednou Střechou – výstava ukazuje soužití lidí na příbězích 

vysídlených a českých rodin, které jejich domy obývají nyní – Dům J. Popela 
  Do 31.8.  FotograFIe – roBert vano – galerie Špejchar
  Do 31.8.  chomutovSkÉ dámy vyStavují – galerie Na schodech v SKKS
  Do 31.8.  všehochuŤ – kamIla a mIlan tothovI – výstavní síň knihovny
  Do 30.9.  výStava oBrazŮ malířky a IluStrátorky emmy Srnco-

vÉ – galerie Zlatý klenot
  Do 1.10.  zPříStuPnění železnIčního dePozItáře národního 

technIckÉho muzea – vždy od čtvrtka do neděle mezi 10. a 17. 
hodinou – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

 4., 5., 25. a 26.8.  20.15  večerní SaFarI – dobrodružná projížďka večerním 
eurosafari – Podkrušnohorský zoopark

 5.8.   10.00   PŮlmaraton v chomutově – jedinečný městský 
půlmaraton napříč historickým centrem Chomutova, 
areálem světově unikátního Kamencového jezera, Podkruš-
nohorským zooparkem a Bezručovým údolím – start na 
náměstí 1. máje

 5., 19., 20. a 27.8.  08.30   cyklovlakem do krušných hor – trasa 
Chomutov – Vejprty

 5. a 13.8.  14.00   Skanzen ráj malířŮ – malování na sklo a porce-
lán, malování akrylem – skanzen Stará Ves

 6., 12. a 20.8.  14.00   čímže to z kuchyně vonívalo – vaření podle 
starých receptů – brambory stokrát jinak, bylinkové dobro-
ty – Podkrušnohorský zoopark

 11., 12., 18. a 19.8.  18.00   PohádkovÉ SaFarI – cesty do světa tradičních 
a moderních pohádek na voze Safari expresu a zoovláčku – 
Podkrušno horský zoopark

 12.8.   11.00   Street hard Workout Battle 2017 – 
sportovní soutěž pro všechny občany bez rozdílu věku ve 
cvičení s vlastní vahou těla – Kamencové jezero

 19.8.   20.00   v rytmu orIentu – taneční a hudební show – atri-
um SKKS

 27.8.   14.00   country FeSt – festival country, folku a trampské 
hudby. Vystoupí Do trio, Album, Pardálové, Makovec, IV. ce-
nová skupina, taneční skupina country tanců Medovina 
a host – atrium SKKS.

 Do 31.8.    letní čítárna – atrium SKKS
 Do 31.8.    volnÉ hraní deSkových a karetních her 

a Skládání oBřího Puzzle – studovna SKKS
 Do 3.9.    jízdy SaFarI eXPreSu – dle jízdního řádu – PZOO

    Prohlídky PevnoStI muzea čS. oPevnění 
z let 1936–1938 na kočIčáku – Muzeum Na Ko-
čičáku – každou sobotu od 10 do 17 hodin 

    Prohlídky InterIÉrŮ StaveB ve StarÉ vSI 
S PrŮvodcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – 
skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 2.8. st 17.00  BaBy drIver 19.00  Pěkně BlBě
 3.8. čt  11.00  letíme! 17.00  křIžáček
 3.8. čt  19.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI 19.30  čára
 4.8. pá  16.00  letíme! 17.00  křIžáček 19.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI
 5.8. so  15.00  letíme! 17.00  čára 19.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI
 6.8. ne  15.00  já, Padouch 3 (3d) 17.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI
 6.8. ne  18.00  křIžáček 20.00  BaBy drIver 
 7.8. po  17.00  valerIan a měSto tISíce Planet (3d) 19.00  Pěkně BlBě
 8.8. út  17.00  BaBy drIver 19.00  holky na tahu
 9.8. st 17.00  valerIan a měSto tISíce Planet
 9.8. st 19.00  válka o Planetu oPIc
 10.8. čt  16.00  emojI ve FIlmu 18.00  SPIder-man: homecomIng
 10.8. čt  19.00  annaBelle 2: zrození zla
 11.8. pá  16.00  emojI ve FIlmu (3d) 17.00  všechno úPlně všechno
 11.8. pá  19.00  annaBelle 2: zrození zla
 12.8. so  15.00  emojI ve FIlmu (3d) 16.00  Srdečně váS vítáme
 12.8. so  18.00  annaBelle 2: zrození zla 19.00  křIžáček
 13.8. ne  15.00  emojI ve FIlmu 17.00  mIlovník Po Přechodu
 13.8. ne  18.00  annaBelle 2: zrození zla 20.00  holky na tahu
 14.8. po  17.00  křIžáček 9.00  PoBřežní hlídka 17.00  já, Padouch 3
 15.8. út  19.00  oklamaný
 16.8. st 17.00  válka o Planetu oPIc (3d) 19.00  PoBřežní hlídka
 17.8. čt  11.00  emojI ve FIlmu 16.00  já, Padouch 3
 17.8. čt  18.00  Po StrnIštI BoS 19.00  Po StrnIštI BoS
 18.8. pá  16.00  letíme! 17.00  zaBIják & Bodyguard 19.00  Po StrnIštI BoS
 19.8. so  15.00  já, Padouch 3 17.00  Po StrnIštI BoS 19.00  Po StrnIštI BoS
 20.8. ne  15.00  emojI ve FIlmu (3d) 17.00  holky na tahu
 20.8. ne  18.00  Po StrnIštI BoS 19.30  zaBIják & Bodyguard
 21.8. po  17.00  Po StrnIštI BoS 19.00  zaBIják & Bodyguard
 22.8. út  17.00  křIžáček 19.00  Po StrnIštI BoS
 23.8. st 17.00  Po StrnIštI BoS 19.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI
 24.8. čt  16.00  velká oříšková louPež 2 18.00  temná věž
 24.8. čt  19.00  Barry Seal: neBeSký gauner
 25.8. pá  16.00  velká oříšková louPež 2 
 25.8. pá  17.00  Barry Seal: neBeSký gauner 19.00  temná věž
 26.8. so  15.00  velká oříšková louPež 2 17.00  doBrý čaSy
 26.8. so  18.00  Po StrnIštI BoS 19.30  Barry Seal: neBeSký gauner
 27.8. ne  15.00  velká oříšková louPež 2 
 27.8. ne  17.00  annaBelle 2: zrození zla 18.00  temná věž
 27.8. ne  20.00  zaBIják & Bodyguard
 28.8. po  17.00  BaBy drIver 19.00  doBrý čaSy
 29.8. út  17.00  atomIc Blonde: Bez lítoStI
 29.8. út  19.00  mIlovník Po Přechodu
 30.8. st 17.00  Po StrnIštI BoS 19.00  aXolotl overkIll
 31.8. čt  16.00  hurvínek a kouzelnÉ muzeum (3d)
 31.8. čt  17.00  hurvínek a kouzelnÉ muzeum
 31.8. čt  19.00  tulIPánová horečka
   letní kIno   
 2.8. st 21.30  InStalatÉr z tuchlovIc
 3.8. čt  21.30  rozPolcený
 4.8. pá  21.30  lIchožroutI
 5.8. so  17.00  FeSŤáček letňáček
 9.8. st 21.30  jack reacher: nevracej Se
 10.8. čt  10.00  červík jIřík a Světluška lIduška
 10.8. čt  21.30  mIlujI tě modře
 11.8. pá  21.30  hledá Se dory
 12.8. so  11.00  autISmuSIc FeSt
 16.8. st 21.00  aSSaSSIn’S creed
 17.8. čt  21.00  maSaryk
 18.8. pá  21.00  SIrotčInec Slečny PeregrInovÉ Pro PodIvnÉ dětI 
 19.8. so  21.00  anděl Páně 2
 23.8. st 21.00  ghoSt In the Shell
 24.8. čt  10.00  louPežník rumcajS 21.00  SPojencI
 25.8. pá  21.00  zootroPolIS: měSto zvířat 
 26.8. so  21.00  zahradnIctví: rodInný Přítel
 27.8. ne  19.00  čechomor - kooPeratIva tour 2017
 30.8. st 21.00  rychle a zBěSIle 8
 31.8. čt  21.00  alenka v říšI dIvŮ: za zrcadlem 
 1.9. pá  21.00  angry BIrdS v e FIlmu
 2.9. so  21.00  the cIrcle

KINO SVěT

 2., 9., 16., 23. a 30. 8. 17.00  koncerty dechových hudeB – tradiční 
středeční koncerty dechových hudeb – altán 
v městském parku

KONCerTY

VýSTaVY

pravidelné akce

 Do 31.8.  PrázdnInový Provoz domečku – možnost využít posilovnu, 
horostěnu, tělocvičnu, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek

   country taneční kluB laSo – každou středu od 18 hodin
   autodráha Pro veřejnoSt – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   doPolední keramIka – každé úterý od 10 hodin
    keramIka Pro doSPělÉ a mládež – každou středu od 17 hodin
   zumBa FIt nejen Pro mamInky – každou středu od 10 hodin
   cvIčínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

pravidelné 
akce

SVč dOMečeK

    calISthenIka + Parkour trÉnInk – posilování s vlastní váhou těla – 
každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 hodin – tréninky s vlastní 
váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách a žíněnkách. Cvičení vychází 
z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat hluboký stabilizační systém, zpevňuje 
páteř a pomáhá rychleji zlepšit postavu – cvičitel Milan Dvořák – SVČ Domeček

SpOrT
pravidelné 

akce

   všemu Světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

   Svět krušných hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  mInerály a hornIny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   Pohledy do Pravěku – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  laPIdárIum – kamennÉ PlaStIky – expozice muzea na radnici
  FIalŮv PohyBlIvý BetlÉm – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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 1.8.   Palackého za střední zdravotnickou školou, Vodních staveb vč. zadních traktů 
a parkoviště, sídl. Zd. štěpánka, Školní, Vršovců, Vikové-Kunětické

 2.8.  Čechova, Smetanova, Legionářská, Purkyňova, Meisnerova, Křižíkova, náměstí T. G. 
Masaryka, Školní

 3.8.   Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. dr. beneše, Spořická, Školní, Poděbradova + 
vnitroblok, Wolkerova, Nádražní

 8.8.   28. října, Školní, Karolíny Světlé, Palackého – zadní trakt u magistrátu, Zborovská, Za 
Zborovskou, Bezručova, cykl. stezka podél Chomutovky

 9.8.  U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova, Na Moráni – k býv. masokombinátu – Dvůr Anna

 10.8.  Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, raisova, Jugoslávská, Pražská, 
spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna

 15.8.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, Maxima Gorkého, Pionýrů, 
bělohorská, Haškova, Spořická

 16.8.   Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., revoluční, 
Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od ul. Na Bělidle po 
Alfonse Muchy – chodníky, Farského, Mánesova

 17.8.  Partyzánská, Heydukova, Alfonse Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – část, K. Buriana, 
Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na Příkopech

 19.8.  edisonova, dr. janského 
 22.8.   Kosmonautů, Patočkova, Vítězslava Nezvala, Sluneční, Alfonse Muchy, Zadní 

Vinohrady, U Kamencového jezera
 23.8.  Čelakovského, Mostecká, přemyslova, Tomáše ze Štítného, Politických vězňů, 

Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše
 24.8.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, Přemyslova, 

Scheinerova, Maroldova, Krátká
 29.8.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo 

nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, Buchenwaldská
 30.8.  Cihlářská, Marie pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, Jeseniova, 

Blatenská, Moravská
 31.8.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, jiráskova
 5.9.   Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, Gerstnerova, 

Akademika Heyrovského, Bezručova

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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Zase dostat čtyři týmy pod 
sebe, velí trenér růžička

Na hodinovce padaly rekordy

baumrtová 
opět ve světové 
špičce

češi nejlepší z evropy i díky hráčům beavers

Zápas s účastníkem ruské KHL 
Avtomobilistem Jekatěrinburg, který 
proběhl minulý pátek těsně po uzá-
věrce novin, byl dalším předělem 
v přípravě hokejistů Chomutova na 
nadcházející sezonu. Ti do té doby 
individuálně nabírali fyzickou kon-
dici, od 10. července se pak společně 
připravují na ledě. Devět příprav-
ných utkání, z toho tři se soupeři 
z prestižních zahraničních soutěží, 
nyní hráčům zpestří mnohdy nezá-
živné tréninkové období.

Počet odchozích a příchozích 
hráčů je letos mnohem nižší, než tomu 
bývalo v předchozích letech. Přesto 
kádr utrpěl citelný zásah. Ten spočívá 
v odchodu opor Jana Rutty a Davida 
Kämpfa do NHL. „Za to, co tady 
v Chomutově odvedli, si to kluci za-
slouží. Přeju jim, ať se jim daří,“ vzka-
zuje na adresu nových hráčů Chicago 
Blackhawks trenér Vladimír Růžička. 
„My je musíme nahradit, další hráči 
dostanou prostor a já věřím, že šanci 
pořádně chytnou za pačesy.“ Mezery 
mají zacelit někteří ze šestice mladých 

hráčů, z nichž čtyři jsou zatím u Pirátů 
na zkoušku, a také ostřílený obránce 
Tomáš Slovák, který už v Chomutově 
hrál v sezoně 2010/2011. „Byla to 
jiná hala, jiné mužstvo a jiní hráči, ale 
vzpomínám na to rád,“ uvedl odcho-
vanec Košic. Nabídku z Chomutova 
vzal i kvůli osobě Vladimíra Růžičky. 
„Je to vynikající trenér. Je radost pod 
ním hrát.“

Příprava chomutovských hoke-
jistů probíhá v intencích předcho-
zích let a přes možná větší očeká-
vání fanoušků vzhledem k histo-
rické účasti v semifinále v minulé 
sezoně trenér Růžička nemění ani 
výkonnostní cíl: „Zase budeme 
chtít dostat čtyři mužstva pod sebe. 
A pak se třeba odrazíme k něčemu 
takovému jako v minulé sezoně.“ 

Pětadvacet běžců se zúčastnilo 
osmatřicátého ročníku Chomutovské 
hodinovky. Závod, který pořádá TJ 
VTŽ Chomutov, se velmi povedl, 
řada účastníků si vylepšila osobní 
rekordy. „Přestože bylo teplé po-
časí, výkony byly lepší než vloni. 
Vítězství obhájil Jakub Patúc, který 
se zlepšil o několik stovek metrů. 
Lepší výsledky měli i veteráni. První 
dva uběhli více než patnáct kilome-
trů. V kategorii žen obhájila loňské 
vítězství Ivana Vávrů,“ popisuje 
výsledky závodu hlavní rozhodčí 

Zdeněk Brůžek.
Celkový vítěz Jakub Patúc 

uběhl 15,563 kilometru a zlepšil si 
osobní rekord. Závod vyhrál už po-
druhé, přitom neběhá příliš dlouho. 
„Běhu se věnuji intenzivně třetím 
rokem, dva roku trénuji pod panem 
Brůžkem. Běhám šestkrát týdně,“ 
řekl Patúc. Osobní maximum si vy-
lepšila i Ivana Vávrů. Letos uběhla 
13 170 metrů. Jak se svěřila, běhá 
už šestnáct let, z toho poslední dva 
roky s kočárkem, ve kterém vozí 
malého syna. „Běhá mi to lépe než 

před tím. Kočárek je zátěží, kterou 
při závodech nemám, tak asi proto,“ 
říká Vávrů.

Nejstarším účastníkem tradič-
ního závodu byl pětasedmdesátiletý 
Miroslav Anděl. I přes svůj věk běhá 
každý den. „Tedy pokud nejsem po 
nějaké operaci,“ tvrdí s úsměvem. 
Má za sebou stovky závodů, napří-
klad Košický maraton s časem 2 ho-
diny a 39 minut. Na Chomutovské 
hodinovce uběhl 8 673 metrů. „Už 
neměřím kilometry, jsem rád, že 
jsem hodinovku běžel,“ dodává. 

 Vynikající sedmé místo z mist-
rovství světa rozšířilo minulý týden 
výčet největších úspěchů Simony 
Baumrtové. Jeho výjimečná hodnota 
tkví především v tom, že přišlo po 
třech hubenějších letech.

Chomutovská závodnice si na MS 
v plavání v Budapešti přivezla výbor-
nou formu, kterou už před měsícem 
naznačilo dvojnásobné překonání 
osobního i českého rekordu na 50 m 
znak na závodech v Římě. V ma-
ďarské metropoli ji zúročila hned ve 
svém prvním startu na 100 m znak, 
kde z rozplaveb postoupila do semi-
finále, v němž také dosáhla českého 
maxima časem 59,65 sec., který ji 
poslal do osmičlenného finále. V něm 
doplavala časem o šest setin horším 
na zmíněném sedmém místě.

Také na padesátce podala 
Simona Baumrtová parádní výkon, 
který ale stačil už jen na semifinále. 
Celkově chomutovské plavkyni pat-
řilo čtrnácté místo. Seznam úspěchů 
měla šanci rozšířit i v disciplíně 
200 m znak, ta však proběhla po 
uzávěrce novin.

Oči všech softbalistů se v čer-
venci upřely na Kanadu, která hostila 
světový šampionát. S českým ná-
rodním týmem se do zámoří vydali 
i hráči Beavers Chomutov Václav 
Svoboda a Marek Malý.

„Václav Svoboda potvrdil roli 
jednoho z nejlepších českých hráčů 
současnosti. Byl v základní sestavě 
ve všech důležitých zápasech a vel-
kou měrou tak přispěl ke konečnému 

výsledku českých barev,“ shrnuje 
působení známého specialisty na 
dlouhé odpaly tiskový mluvčí klubu 
SC 80 Beavers Chomutov Jan Řápek. 
Marek Malý, který jel tentokrát na 
šampionát v pozici nadhazovače, sice 
nebyl součástí základní sestavy, ale 
i on předvedl dobrý výkon a přispěl 
k tomu, že český tým skončil na mis-
trovství na pozici nejlepšího mužstva 
z Evropy. I proto je pro hráče zklamá-

ním, že to zároveň nestačilo na po-
stup do play off šampionátu.

Možná i z toho důvodu chtějí 
oba hráči v reprezentaci pokračovat. 
Jejich společným cílem je účast na 
světovém šampionátu v roce 2019, 
který bude jako první evropské město 
v historii hostit Praha. „Mojí metou je 
vydržet hrát do domácího mistrov-
ství světa v Praze. Pak s reprezentací 
pravděpodobně skončím a budu se už 

věnovat pouze klubu,“ potvrzuje soft-
balový reprezentant Václav Svoboda.

O pražské mistrovství bude 
kromě obou zmíněných Bobrů bojo-
vat i nadhazovač Jakub Petřík, který 
v červenci absolvoval s reprezen-
tací do 23 let turné po USA. I on je 
totiž součástí širšího kádru seniorské 
reprezentace a vidina domácího šam-
pionátu pro něj bude velkou motivací 
k dalším výkonům.
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Tak to byla jízda! Stovky Chomu-
tovanů vzaly šupem Přemyslovu ulici 
na obří vodní skluzavce. Na kruhu, 
lehátku nebo třeba velrybě kopec 
sjížděly nejen děti, ale i dospělí či se-
nioři. Neobvyklou atrakci si zkrátka 
užili všichni. „Usilovali jsme o to, aby 
jednou ze zastávek na této tour byl 
Chomutov, a podařilo se to. Hlavní je, 
že se lidé pobavili,“ uvedl náměstek 
primátora David Dinda.

Kdo přišel, rozhodně se nenudil. 
V areálu letního kina byl připraven 

skákací hrad, klima zóna – tedy stan 
s chladným vzduchem a mnoho růz-
ných soutěží. Skluzavka však byla 
prioritou všech návštěvníků. „Jedná 
se o obří vodní nafukovací skluzavku 
dosahující délky až tří set metrů. 
V Chomutově máme největší sklon 
z celé republiky, a proto si tu lidé užijí 
největší zábavu v rámci celé tour,“ 
řekl organizátor projektu Slide Czech 
Sanny Muharem.

Vůbec poprvé namočit dráhu 
pomohl hned v poledne déšť, voda 

pak ale stejně proudila po celý den. 
Spotřeba však nebyla velká. Co 
se nahoře vystříkalo, zachytil dole 
bazének a čerpadla vyhnala opět 
ke startu. A stejně tak to fungovalo 
s lidmi – kdo jednou sjel, pospíchal 
rychle nahoru.

Samotná akce měla i charitativní 
část. Dominik Hašek, který byl jed-
ním ze sponzorů akce, předal šek na 
10 tisíc korun do nadačního fondu 
Chomutov pomáhá, který převzal 
náměstek primátora David Dinda.
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lidé svištěli na vodní 
klouzačce



Vyhraj NÁKUP V HODNOTĚ 30 000 kČ
15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SUPER CENY

Zapůjčení vozu značky Hyundai
na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ /

SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz 

Zavedená mezinárodní společnost s pobočkou v Chomutově  

hledá kandidáty na pozici Operátor. 
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, flexibilitu.

Hledáme nové kolegy/kolegyně 
na ranní směnu od 6:00–14:15 nebo na dvousměnný provoz (6:00–14:15 a 14:30–22:00).

Popis práce: 
Výroba a montáž elektromechanických dílů a součástí dle výrobní dokumentace a pokynů. 
Kontrola vyrobených montáží před dalším použitím nebo odeslání k zákazníkovi.

Potřebné dovednosti: 
Základní znalosti a zručnost + schopnost odhalit chybu.

JJS Electronics S.R.O. 
Pražská 585,
Chomutov, 43001,
Česká republika

Také 
nabízíme 
upravenou 
pracovní 
dobu pro 
rodiče 
s malými 
dětmi 
od 7:00
do 14:15.

katerina.kolarova@jjsmanufacturing.com  
Tel.: 474 331 853 
Mobil: 727 974 497 


