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� aktuality
 5 ROzVOj KaMeNCOVÉHO 

jezeRa bUdOU řešIT 
aRCHITeKTI V SOUTěžI
Město vyhlásí architektonickou 
soutěž na rozvoj Kamencového 
jezera. Chce získat koncepční 
dokument pro další rozvoj 
areálu jezera a jeho blízkého 
okolí.

� téma
 6 Led, VOdU I fILM 

zařIzUje POčíTač POd 
dOzOReM čLOVěKa
Zimní stadion, Aquasvět i kino 
Svět jsou v provozu drtivou 
část roku. Že je na zimáku led, 
v bazénu čistá voda a v kině 
se promítá bere veřejnost jako 
samozřejmou věc.

� rozhovor
 8 MILaN bOčeK: O ÚLeTU 

Se Nedá VYPRáVěT, 
ÚLeT Se MUSí zažíT! 
Vystupují hlavně na 
Chomutovsku, ale občas 
zavítají i do vzdálenějších krajů, 
jako jsou České Budějovice, 
Lysá nad Labem, Českolipsko 
či Sokolovsko, dokonce i do 
Německa.

� minitéma
 9 STOVKY běžCů 

PřILáKaL 
PRVNí ROčNíK 
CHOMUTOVSKÉHO 
PůLMaRaTONU
Přes jednadvacet kilometrů 
v téměř čtyřicetistupňovém 
horku zvládlo více než pět 
stovek účastníků prvního 
ročníku Chomutovského 
půlmaratonu.  

� kultura
 12 PeTR URbaN PřIVeze SVÉ 

VTIPY I POVěSTNÉ SáNě
Pobavit se při prohlížení obrazů 
budou moci návštěvníci galerie 
Zlatý klenot. Svá díla tam totiž 
ukáže kreslíř a ilustrátor Petr 
Urban. 

� historie
 13 KRáLOVNU NebeS 

dOPROVázejí Na 
IgNáCI UCTíVaNí SVěTCI
Východní polovině 
náměstí 1. máje dominuje 
mohutné průčelí kostela 
svatého Ignáce, který byl 
součástí jezuitského areálu 
v Chomutově. 

� školy
 16 MěSTO LeTOS 

INVeSTUje dO šKOL 
OSM MILIONů
Jakmile základní školy 
opustí žáci, zaplní se dělníky. 
V mateřských školách je 
to obdobné, avšak tam se 
některé práce řeší za provozu, 
pokud je to možné. 
 

7.9.
•   Pohádkový park od 15 hodin 

u Rodinného centra Rozmarýn
•   Koncert Velkého hornického 

dechového orchestru SD 
v atriu SKKS od 16 hodin

9.9.
•   Zpřístupnění historických 

a technických památek zdarma
•   Pokračování Rodinného 

zápolení s názvem 
Pohádková vesnice od 
13 hodin ve Staré Vsi

12.9.
Futsalový zápas mezi Českou 
republikou a Srbskem od 18.30 
ve sportovní hale

19.9.
Setkání v rámci tvorby Místního 
akčního plánu vzdělávání na 
radnici od 15 hodin

22. a 23.9.
Plavecké závody Velká 
cena Chomutova od 8.30 
v Aquasvětě

zaPIšTe SI 
dO dIáře

PIRáTI LeTOS dOMa 
V TMaVýCH dReSeCH
Chomutovští hokejisté vstupují do dvacáté sezony v nejvyšší 
soutěži. Na tiskové konferenci před jejím zahájením klub 
představil nové dresy, tmavou variantu pro domácí zápasy, 
světlou pro venkovní. Naživo je fanoušci mohou vidět už tento 
pátek, kdy Piráti v rámci 1. kola extraligy hostí Olomouc.

POdPOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme trnorepa afrického, 
ještěra z čeledi agamovitých, žijí-
cího na severu Afriky v pouštních 
a kamenitých oblastech. Je vyzbro-
jen zploštělým trnitým ocasem.
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Poteče fontánou voda? Možná ano

Rekonstrukce přinese více míst pro 
malé děti a více služeb poradny

Město zatepluje 
mateřské školky

Fontánu v parku a její okolí 
město začíná proměňovat. Prvním 
krokem bylo odstranění graffiti, dal-
ším bude doplnění drobného inven-
táře a je možné, že fontánou bude 
opět po mnoha letech téct voda.

O prázdninách se díky spolu-
práci města s firmou Sanace PO 
podařilo fontánu zbavit nevzhled-

ných nápisů a nečistot. „Kromě 
graffiti, které dokážeme odstranit 
ze stěn i podlah, jsme likvidovali 
i nánosy dalších nečistot. Umíme 
odstranit také lišejníky a mechy. 
Nejčastěji používáme k čištění 
tlakovou vodu nebo ekologickou 
certifikovanou chemii,“ řekl stav-
byvedoucí firmy Jan Zelenka. 

V rámci participativního roz-
počtu Chomutované rozhodli, že 
v okolí fontány budou doplněny 
a opraveny lavičky, přidány 
odpadkové koše a provedeny 
drobné revitalizační práce na 
zeleni. Po rozáriu, které se v nej-
bližších dnech začne obnovo-
vat, bude fontána dalším místem 

v parku, kam město upře pozor-
nost. Je možné, že fontánou opět 
poteče voda. „Nyní se prověřuje, 
v jakém stavu jsou podzemní 
rozvody, abychom mohli určit 
rozsah prací spojených s obno-
vením fontány,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje a investic Hana 
Nováková.

Bývalá školka a později slu-
žebna Policie České republiky 
na sídlišti Kamenná se promění 
v sociální centrum a sídlo dět-
ské skupiny Sociálních služeb 
Chomutov. Na obou budovách se 
začalo o prázdninách pracovat. 
„Rekonstrukce obou budov by 
měla být hotova na jaře příštího 
roku,“ řekla projektová manažerka 

Jaroslava Balogová.
Ve dvoupodlažní budově 

vznikne prostor pro dvě skupiny 
dětí do tří let věku. Jedna vznikne 
z dětí, které nyní navštěvují jesle 
na Písečné, a zbylá kapacita bude 
nabídnuta pracujícím rodičům. 
Součástí rekonstrukce je kromě 
opravy vnitřních prostor také ob-
nova zahrady a vybudování spe-

ciálních herních prvků pro malé 
děti. Rekonstrukce vyjde na 18 
milionů korun a město díky dotaci 
z Evropské unie vynaloží necelé 
dva miliony korun.

Druhá budova se připravuje 
pro přestěhování a rozšíření služeb 
Sociální poradny Písečná. „V nové 
budově chceme nejen zachovat stá-
vající služby, ale naopak je rozší-

řit, především se chceme ještě více 
věnovat dluhovému poradenství, 
a proto přijmeme dva nové od-
borné pracovníky,“ řekla ředitelka 
Sociálních služeb Chomutov Alena 
Tölgová.

I na tuto rekonstrukci město 
získalo devadesátiprocentní dotaci 
z celkových deseti milionů korun 
potřebných na opravy.

Mateřské školky Kvítek a Kamarád 
budou zatepleny a díky vzduchotech-
nice budou děti dýchat čistější vzduch. 
Město do rekonstrukce bude investo-
vat necelých devatenáct milionů ko-
run, z toho téměř sedm milionů korun 
tvoří dotace z evropských fondů.

V obou školkách budou zatepleny 
fasády a střechy a vyměněna okna. 
„Součástí úsporných opatření je i nu-
cená ventilace ve třídách. Moderní 
vzduchotechnika bude zároveň čistit 
vzduch pomocí prachových filtrů,“ 
řekla referentka oboru rozvoje a inves-
tic Jana Tröglová.

Mateřská škola Kvítek bude hotova 
do konce roku, větší školka Kamarád 
pak do poloviny května 2018.

Fanoušci hokeje, milovníci filmů a další návštěvníci sportovně společenského areálu na Zadních Vinohra-
dech mají o dvaatřicet parkovacích míst více. „Místo točny autobusu jsme vytvořili nové parkoviště. Budou 
na něm i místa pro parkování tří autobusů,” řekl tajemník dopravní komise Martin Kovácz. Odfrézování 
točny, nalajnování parkovacích míst a další práce vyšly na necelých sto tisíc korun. Autobusy se na místě již 
nebudou otáčet, ale budou projíždět rovnou ven z areálu.

dobrá zpráva, více míst u zimního stadionu

Před Po
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KRáTCe
Nové předNášky
Zcela nový druh přednášek 
nabízí SKKS. Každou třetí 
středu v měsíci se koná cyklus 
psychosomatických přednášek 
terapeutky Antonie Krzemieňo-
vé s názvem Tělo napoví.

kroužky začaly
Středisko volného času 
Domeček zahájilo pravidel-
né zájmové útvary. Do těch, 
kde jsou ještě volná místa, se 
mohou lidé přihlašovat on-line 
přes stránky www.domecek-
-chomutov.cz.

dNy evropského 
dědictví v zooparku
Zoopark se zapojí do akce Dny 
evropského dědictví. Program 
je připravený na 16. září od 
10 hodin ve skanzenu Stará 
Ves. Po celý den probíhá také 
vinobraní.

zazářili Na setkáNí 
seNiorů
Tříčlenná družstva z pečova-
telské služby CDS Bezručova 
a klubu seniorů se zúčastnila 
Letního setkání seniorů v Mos-
tě. Obě družstva se umístila na 
prvním místě ve své kategorii.

změNa v odbavováNí
Od 1. září 2017 přestal dopravní 
podnik vydávat nové Buskarty. 
Odbavení bude probíhat karta-
mi DÚK, jednotlivou jízdenkou, 
platbou bankovní kartou nebo 
odpočítanou hotovostí.

Parní krasavice budou 
k vidění o měsíc déle

čelakovského bude bezpečnější

Radnice připravuje zóny bez dávek

V letošním roce zpřístupnilo 
Národní technické muzeum želez-
niční depozitář v Chomutově na ce-
lou letní sezonu. Na sto kolejových 
vozidel ze sbírky NTM si od června 
přišlo prohlédnout přes 8 000 ná-
vštěvníků. „Velice nás potěšilo, že 
otevření železničního depozitáře 
mělo odezvu a že jeho návštěvnost 
je veliká. Máme radost, že je u nás 

hodně zájemců o dějiny železnice, 
a proto jim vycházíme vstříc a zpří-
stupnění depozitáře v Chomutově 
jsme prodloužili do 29. října 2017,“ 
řekl generální ředitel Národního 
technického muzea Karel Ksandr.

Železniční sbírka Národního 
technického muzea je největší státní 
sbírkou historických kolejových 
vozidel na území České repub-

liky. Dokumentuje technický vývoj 
železničních vozidel od druhé po-
loviny 19. století do současnosti. 
V chomutovském depozitáři, kde je 
shromážděna většina sbírky, mohou 
návštěvníci vidět více než sto kole-
jových vozidel: parní lokomotivy, 
lokomotivy elektrické a dieselové, 
osobní i motorové vozy, salonní 
vozy, historické drezíny a podobně.

V Čelakovského ulici pokračuje 
rekonstrukce povrchu silnice i chod-
níků. Ulice bude do posledního lis-
topadu uzavřena. Za necelých sedm 
milionů korun město nechá vymě-
nit v plné šíři asfaltový povrch od 
nedávno rekonstruované křižovatky 

v ulici Čelakovského – Zborovská – 
Politických vězňů až po vjezd do měst-
ského parku.

Součástí stavby bude vybudo-
vání sedmadvaceti parkovacích míst, 
výměna kanalizačních vpustí a dva 
nové přechody pro chodce. Jeden 

vznikne na téměř stejném místě na-
proti dětskému domovu, druhý bude 
úplně nový u východu z parku naproti 
Kouzelné školičce. „Druhý z přechodů 
a zúžení silnice by měly řidiče přimět 
stáhnout nohu z plynu. Ulice bude 
díky těmto opatřením bezpečnější,“ 
říká náměstek primátora David Dinda.

Chodníky na obou stranách budou 
mít minimální šíři dva metry a jejich 
součástí budou zatravněné a keři osá-
zené pásy. Vlastníci okolních domů se 
dočkají vytvoření nových vjezdů ze 
žluté zámkové dlažby. Dodavatelská 
firma také odstraní stávající veřejné 
osvětlení a nahradí ho novým. To 
bude vybudováno kompletně včetně 
výměny kabelů na obou stranách ko-
munikace. „Pro osvětlení ulice budou 
použita LED svítidla s designovým 
krytem vycházejícím z loga města. 

Doplněna budou také na křižovatku 
ulic Zborovská – Čelakovského,“ 
řekla vedoucí úseku investic Monika 
Macherová. Přechody pro chodce bu-
dou také nově nasvíceny.

Objízdná trasa pro motoristy 
vede ulicemi Mosteckou, Tomáše 
ze Štítného, Politických vězňů, 
Zborovskou, Palackého, Farského 
a Mánesovou. Uzavírka se týká au-
tobusové linky 306. Objízdná trasa 
vede obousměrně ulicemi Mostecká, 
Tomáše ze Štítného, Politických 
vězňů a částí ulice Čelakovského. Na 
objízdné trase linka obsluhuje pouze 
zastávku Gymnázium, jako náhradní 
za zastávku Čelakovského. Zastávky 
Letní kino a Tomáše ze Štítného linka 
neobsluhuje. Vzhledem k délce ob-
jížďky došlo k prodloužení doby jízdy 
a tím také ke změnám v jízdním řádu.

V některých lokalitách cho-
mutovských sídlišť nemusejí od 
nového roku sociálně slabí dostávat 
doplatky na bydlení. Jde o opatření 
k eliminaci zneužívání sociálního 
systému spekulanty s byty a byd-
lením. „Využíváme novel zákonů, 
například o hmotné nouzi, aby-
chom ztížili spekulantům s byty 
jejich praktiky, na které nejvíce 
doplácejí společenství vlastníků. 
Chceme tím také řešit zvýšený vý-
skyt narušování veřejného pořádku. 
V úvaze jsou území na sídlištích 
Březenecká, Kamenná, Zahradní 
a Písečná,“ říká náměstek primátora 
Jan Mareš. 

Už měsíc pracuje speciální sku-
pina, která má za cíl eliminovat uby-
tovací nešvary se sociálně slabými 
občany a zlepšit situaci v sídlištích. 

Jejím hlavním cílem je vytvořit 
podklady pro vydání tvz. opatření 
obecné povahy s definicí oblastí se 
zvýšeným výskytem sociálně nežá-
doucích jevů. Ty jsou definovány ve 
dvou rovinách. „První je zvýšený 
výskyt narušování veřejného po-
řádku, druhý pak zvýšený výskyt 
nepříznivých vlivů působících na 
děti, jako je například záškoláctví,“ 
upřesňuje Mareš. V těchto oblastech 
nově přistěhovaným dávkařům úřad 
práce nebude vyplácet doplatek na 
bydlení. Pracovní skupinu tvoří zá-
stupci městské policie, odboru škol-
ství, odboru sociálních věcí a úřadu 
práce.

Skupina se snaží zlepšit si-
tuaci v sídlištích dalšími opatře-
ními. Městská policie například 
zajišťuje stálou přítomnost pěších 

hlídek v sídlištích. Operativně jsou 
posilovány i noční hlídky v době 
od 18 hodin do dvou hodin ráno 
na sídlištích Zahradní, Kamenná 
a Písečná. „Výrazně jsme také 
zintenzivnili spolupráci mezi asis-
tenty prevence, územními strážníky 
a správci lokalit tak, aby si co nej-
účelněji předávali poznatky a jejich 
vzájemná činnost měla co největší 
preventivní dosah,“ vysvětluje ře-
ditel městské policie Tomáš Douda. 
Městská policie od září zvýšila po-
čty asistentů prevence kriminality 
z dvaadvaceti na třicet.

Radnice chystá i další preven-
tivní opatření. Jedním z nich je 
například stavba nové budovy pro 
sociální poradnu na Kamenné, která 
díky novým prostorám rozšíří svou 
činnost.
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Zimní stadion, Aquasvět i kino Svět jsou v provozu drtivou část roku. Že je na zimáku led, v bazénu čistá 
voda a v kině se promítá bere veřejnost jako samozřejmou věc. Takto to však rozhodně nevnímají lidé, 
kteří se o chod těchto zařízení starají. „Přestože jsou zařízení velmi moderní a o chod se starají chytré 
technologie, lidský faktor je nenahraditelný. Málokdo si možná uvědomuje, jak časově i fyzicky náročná 
je práce v útrobách těchto budov,” uvedla jednatelka společnosti Kultura a sport Věra Fryčová.

vodu v aquasvětě 
hlídá člověk i počítač

Zatímco je Aquasvět plný 
návštěvníků, pod jejich nohama 
v dusnu a vlhku pracují desítky 
různých zařízení. Hlídají kvalitu 
i teplotu vody i vzduchu, obojí 
čistí. Většina těchto strojů pracuje 
nepřetržitě pět let, tedy po celou 
dobu fungování vodního centra. 
„Hlavní část bazénové technologie, 
jako jsou filtry, cirkulační čerpadla, 
dmychadla, ozonová technologie, 
UV lampy a mnoho dalšího, se na-
chází ve strojovně. Ta je pod podla-
hou relaxační části, tedy na úrovni 
den bazénů,“ popsal provozní mistr 
Miroslav Laban. Mimo tuto hlavní 
strojovnu se nachází chlorovna, 
výměníková stanice a vzduchotech-
nika. Správná činnost veškerých 
těchto zařízení je sledována na po-
čítači v provozní části budovy.

Každý den v Aquasvětě začíná 
fyzickou kontrolou všech částí 
technologie. Tyto kontroly se bě-
hem dne opakují v pravidelných 
intervalech. „Každé čtyři hodiny se 
provádí měření kvality vody, první 

odběr musíme vykonat hodinu před 
otevírací dobou ve všech bazénech. 
Jednou za čtrnáct dní provádí podle 
vyhlášky rozbor kvality vody Státní 
zdravotní ústav. Za celých pět let 
provozu jsme nikdy neměli s kva-
litou vody problém, odběry vždy 
splňovaly požadované parametry,“ 
uvedl provozní mistr. Kvalitu vody 
hlídají nejen fyzické osoby, ale 
i počítač. Ten provádí odběr vody 
k přeměření neustále. Výsledek 

vyhodnotí sondy, porovnají ho s na-
stavenými parametry a podle po-
třeby upraví režim dávkování che-
mických prostředků. Za vysokou 
kvalitou odebrané vody z bazénů 
stojí také již velmi čistá voda, která 
se do bazénů denně dopouští. Čistí 
ji totiž UV lampa a ozon. Zatímco 
UV lampu má každý bazén svou, 
ozonové zařízení je pro všechny 

společné. Oba tyto systémy velmi 
efektivně ničí škodlivé látky. O ne-
čistoty se pak postarají filtry, kte-
rými voda rovněž prochází.

Po zavírací době začíná pro za-
městnance nejnáročnější část dne. 
Je zapotřebí vyprat či vyměnit pís-
kové filtry, vysát bazény podvod-
ními vysavači, dopustit vodu, do-
plnit gastro provoz a znovu provést 
celkovou kontrolu. „Různé opravy 
nebo údržbářské práce provádíme, 

je-li to možné, za provozu. Údržbu 
jsme schopni si provádět sami, na 
revize či opravy využíváme služeb 
externích specializovaných firem,“ 
vysvětlil Miroslav Laban.

Aquasvět byl otevřen v polovině 
října 2012. Letos se bude konat 
odstávka kvůli čištění plášťů ba-
zénů i generálnímu úklidu ostatních 
prostor. Všechny bazény i jejich 

akumulační jímky budou vypuštěny 
a mechanicky vyčištěny. Následné 
napouštění nové vody musí být po-
stupné, aby nedošlo k omezení do-
mácností na Zadních Vinohradech. 
Tato voda se bude muset opět 
upravit podle hygienických norem. 
Celkový objem všech bazénů je 
zhruba šestnáct set kubíků.

za hladký led může 
horká voda

Už dávno neplatí, že led na sta-
dionu je přístupný pouze v zimě. 
Hladká ledová vrstva na dvou 
plochách zimního stadionu se na-
chází po většinu roku. Odstraněna 
je pouze při nutné údržbě nebo 
odstávce.

Technologické zázemí stadionu 
tvoří dvě strojovny chlazení, vzdu-
chotechnika a další menší techno-
logické místnosti. Led vzniká díky 
čpavku. „V minulosti se od čpav-
kové technologie ustupovalo, ale 
nyní je opět moderní. Důvodem je 
vysoká efektivita chlazení. Někde 
používají nepřímé chlazení, kdy 
čpavkem ochlazují jiné chladící 

Každé čtyři hodiny se provádí měření Kvality 
vody. Jednou za čtrnáct dní provádí rozbor 
státní zdravotní ústav. za pět let provozu 
Jsme niKdy neměli s Kvalitou vody problém.

Led, vodu i film
zařizuje počítač pod dozorem člověka

Strojovna chlazení zimního stadionu.
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médium a vhánějí ho na plochu, 
kde mrazí vodu. My chladný čpa-
vek přímo vháníme do výparníku 
zabudovaného v ploše,“ vysvět-
lil vedoucí zimního stadionu Otto 
Štelcich.

Tři kompresory chlazení mají 
vysoký výkon. Běžně se používají 
jen dva a jeden je jako záložní. Při 
práci kompresory vytvářejí teplo, 
které zimní stadion využívá na 
ohřev vody i ústřední vytápění bu-
dovy. Přebytečné teplo je možné 
v zimních měsících využívat i pro 
ohřátí trávníku na vedlejším fotba-
lovém stadionu.

Ochlazení betonové plochy 
trvá zhruba jeden den. Poté se na 
ni může začít vrstvit voda, která 
postupně zamrzá. Do střední vrstvy 
se nastříká směs vápna a křídy, aby 
byl výsledný led bílý. Do vyšších 
vrstev se pak pokládají hrací čáry 
a případně i reklamy. Ty se opět za-
stříkají vodou, která umrzne. Když 
se docílí výšky ledu zhruba pět 
centimetrů, vyjede rolba. Ta plochu 
ledu seřezává dvoumetrovými noži 
do roviny a zároveň na ni stříká po-
slední vrstvu vody, nyní již teplé asi  
sedmdesát stupňů. „Teplá voda na 
ledové ploše rychle umrzá a vytvoří 
velmi hladký povrch bez nerov-
ností,“ vysvětlil postup vedoucí. 

Prvotní příprava plochy je hotová 
zhruba za pět dní.

Přestože chladicí zařízení i ná-
střik čpavku řídí počítač, je zde 
důležitá zkušenost pracovníků. „Je 
rozdíl v přípravě ledu pro dospělé 
hokejisty a pro malé žáky nebo 
krasobruslaře. Profesionálové mají 
radši tvrdý led, zatímco krasobrus-
laři nebo méně zkušení hokejisté 
bruslí na měkčím ledu. Takový led 
na míru může připravit jen zkušený 
ledař,“ poznamenal Otto Štelcich.

Když je zapotřebí led odstra-
nit, začnou na odmrazování plochy 
ledaři pracovat tři dny předem. 
Nejprve ztlumí chlazení a rolbou 
pak postupně led seřezávají. Sníh 
z tohoto ořezu sbírá rolba do nádrže 
a odváží z plochy pryč.

Zimní stadion má i svou vlastní 
požární nádrž. Ta se nachází ve 
sklepení budovy. Ve všech pro-
storách jsou čidla, která v případě 
zaznamenaného kouře spustí trysky, 
alarm a přivolají hasiče.

Technologie zimního stadionu je 
velmi moderní a spořivá. Například 
množství čpavku je o více než dvě 
třetiny nižší, než se používalo na 
ochlazení plochy v bývalém zim-
ním stadionu. „Zde využíváme 
zhruba tři tuny čpavku, který dopl-
ňujeme jen výjimečně. Například 

při odolejování kompresorů vždy 
malé množství unikne, tak je za-
potřebí ho jednou za čas doplnit. 
Na bývalém zimáku jsme čpavku 
potřebovali deset tun a doplňo-
vali jsme jej častěji,“ řekl vedoucí. 
Oproti provozu v bývalém stadionu 
je v novém více strojoven. Pro chod 
je zapotřebí čtrnáct místností, za-
tímco dříve musely stačit tři.

Zimní stadion má dvě ledové 
plochy. Ta větší má rozměry 28 krát 
60 metrů a dá se podle potřeby pře-
stavět na 26 krát 60 metrů. Kapacita 
tribun je 5 250 míst.

promítáNí je hlavNě 
o přípravě

Nadvláda nových technologií je 
zřejmá i v kině Svět. Ruční měnění 
kotoučů s filmy nahradily počítače 
a filmy v elektronické podobě. 
Kvalita jejich obrazu i zvuku je 
však nesrovnatelně vyšší. V promí-
tací místnosti kina jsou tři promí-
tačky – dvě nové digitální a jedna 
starší pro možnost promítání 

starších filmů ve formátu 35 mm. 
Každá z promítaček má svou jed-
notku chlazení. „Ve velkém sále je 
možnost promítání ve formátu 2D 
i 3D a 35 mm, v malém sále pouze 
2D. Moderní technologie nám dá-
vají více možností. Pořízením sa-
telitu začalo kino nabízet přímé pře-
nosy a nejednalo se vždy jen o váž-
nou hudbu. První přímé přenosy 
mělo naše kino již v roce 2012,“ 
uvedla Dana Tomášková.

Před vysíláním samotným se 
provádí v daném čase hned několik 
zkoušek, aby na všech cílových 
místech byl v pořádku obraz i zvuk. 
Poslední zkouška se koná ještě do-
poledne před večerním promítáním.

K obsluze projektorů pro oba 
sály stačí přítomnost jednoho 
promítače. Ten není přítomen jen 
v době promítání, jak by se mohlo 
zdát, ale má mnoho práce i v do-
poledních hodinách. „Vše si musí 

připravit, včetně reklam. Nejprve 
stáhnout film, který nám distributor 
zašle na harddisku ve formátu DCP. 
To je nosič, který slouží pro přesun 
filmu od distributora do projektoru 
kina a je zabezpečen tak, že jej ne-
lze přehrát na jiném zařízení, než 
pro které bylo určeno,“ vysvětlila 
Dana Tomášková.

Z harddisku se film stahuje 
na server DOREMI, kde se ověří 
správnost stažených dat. Poté film 
uloží do úložiště a musí si zažádat 
o takzvaný klíč, který byl vyvi-
nut pro bezpečnost DCP nosičů. 
Obsahuje i časový interval, ve 
kterém je možné film přehrát. 
Distributor si může zadat, dokdy 
bude klíč funkční. Může se tak 
jednat o dny, ale i o danou hodinu 
v daný den. Bez tohoto klíče nelze 
film spustit.

Jeden promítač tedy může zá-
roveň obsluhovat promítačky na 
malém i velkém sále. Pokud však 
souběžně v jednom sále běží film 
a v druhém se koná jiná akce, třeba 

nájemní, jsou zapotřebí promítači 
dva, přičemž fungují i jako technici.

Chomutovské kino Svět má 
vlastní úložiště pro ukládání filmů. 
Může ukládat data o celkové kapa-
citě čtrnáct terrabytů. Na úložišti 
není film pouze jednou, může tam 
být uložený třeba hned čtyřikrát – 
ve 2D formátu s dabingem nebo 
s titulky a ve 3D formátu s dabin-
gem nebo s titulky.

Moderní jsou v kině i 3D brýle, 
aby si díky nim mohl divák užít 
takzvaný 4K obraz, tedy v nejvyšší 
možné kvalitě současné doby. Aby 
si je diváci neodnášeli domů, má 
odevzdání na starosti uvaděčka 
a zcizení je chráněno i čipovým 
rámem, který na průchod s brýlemi 
upozorní pípáním.

Kino Svět má svůj vlastní záložní 
zdroj. Pokud tedy na určitou dobu 
vypadne elektřina, zůstane zabez-
pečeno ochlazení projekční techniky.

Akumulační jímka rekreačního bazénu.

Údržba promítacího stroje.

Hlavní rozvaděč bazénové technologie.
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Kde se vzal nápad na založení 
kapely?

Vznikli jsme tak nějak přirozenou 
cestou z hraní v hospodě. S bráchou 
Honzou jsme začínali hrát po hospo-
dách jen tak u stolu. Naší základnou 
se stala jirkovská hospůdka, které 
se říkalo Papučárna, kde se schá-
zela parta prima kamarádů Papučáků 
a Špenátů. Zpočátku jsme vystupovali 
pod názvem BB & spol. Jak přibývali 
posluchači, potřebovali jsme koupit 
první vlastní reprobednu a mikrofony, 
abychom překřičeli hluk hospody. 
Našetřili jsme na basovou kytaru ze 
zastavárny a přibrali k sobě basáka 
Vlastu Geryho Bulfínka. Když se nám 
nějaká písnička nepodařila zahrát tak, 
jak se má, byl to prostě úlet. A tak 
jsme si z tohoto slovíčka udělali název 
kapely.
Jaké byly největší úlety Úletu?

Největší úlety byly určitě k vidění 
na oslavách kulatých výročí skupiny. 
Například když jsme dělali kačeny jen 
v pemprskách se zobákama a polepení 
peřím, převlečení za surikaty, hrochy, 
zajíčky nebo tuleně. Při oslavách de-
seti let Úletu jsme na pódiu předvedli 
dokonce akvabely. Legendární je 
také loutková pohádka o Hňonzíkovi 
a Hňařence, ve které vystupujeme jako 
živé loutky přivázaní na provázkách. 
Tradicí na těchto výročích se již stala 
travesti show. Kdybychom ale měli 
uvést všechny úlety, bylo by to spíše 
na knihu. O Úletu se nedá vyprávět, 
Úlet se musí zažít!
Jak se postupem času měnilo složení 
kapely?

Aby se naše muzika obohatila 
i o dívčí zpěvy a byl na nás hezčí 
pohled, přibrali jsme k sobě svoje 
manželky Martinu a Janu. Po čase 

z rodinných důvodů skončil basák 
Gery a na basovou kytaru ho vystří-
dal Milan Sieber. Na sólovou kytaru 
se přidal Jarda Šupík a kapela byla 
pětičlenná. Po čase odešla z kapely 
zpěvačka Jana a Milan. Na místo 
basáka nastoupil šikovný muzikant 
a prima kamarád Honza Řáha a ka-
pela hrála dál ve třech. Po několika 
letech skončil ze zdravotních důvodů 
Honza Řáha. Od roku 2005 hraje na 

basovou kytaru Jirka Pedál z Kadaně. 
O rok později začala, zpočátku jako 
host, s kapelou vystupovat zpěvačka 
Soňa Salvequartová. Brzy se však stala 
platným členem a nyní si již Úlet bez 
Soni nikdo nedovede představit. Tím 
se naše sestava na mnoho dalších let 
ustálila. Začátkem července z kapely 
po jedenadvaceti letech odešel můj 
brácha Honza Boček. Nyní vystupu-
jeme ve třech, a jestli přijmeme dalšího 
muzikanta, to ukáže čas.
Zpočátku jste hráli výhradně folk 
a country, ale postupně jste přidá-
vali další styly. Proč?

Je to tak. Ze začátku u stolu jsme 
hráli hlavně folk a country. Žánry jsme 
rozšířili, protože si to vyžádala doba. 
Začali nás zvát do klubů a na různé 
oslavy, kde se na naše písničky začalo 
tancovat, proto jsme repertoár po-
stupně obohacovali o další styly. Aby 
se na hudbu dobře tancovalo, začal 
jsem se učit programovat a obsluhovat 
automatického bubeníka a postupně 
i další přístroje, které dokážou nahradit 
nástroje, které v kapele nebyly, ale pro 

dokonalý zvuk písniček byly potřebné. 
Díky tomu jsme se z hospod a klubů 
dostali také na taneční zábavy, plesy, 
poutě, svatby, motorkářské srazy, 
obecní slavnosti a festivaly.
Máte i vlastní tvorbu? Kdo ji 
skládá?

Hned od začátků kapely, v hospodě 
Papučárna, začaly vznikat naše první 
vlastní písničky, které jsme dávali 
dohromady s bráchou. Později ně-

kolika skladbami přispěl také Honza 
Řáha. Další, kdo se zapojil do autor-
ské tvorby, byl hned po nástupu Jirka 
Pedál. Od počátku jsme se snažili ka-
marády a posluchače pobavit, proto ve 
většině skladeb najdete humorné texty. 
Inspirací pro vlastní skladby bylo to, 
s čím jsme se kolem sebe na svých vy-
stoupeních i v životě setkávali.
Například?

Podle vietnamské tržnice u cho-
mutovského náměstí vznikla písnička 
Stánky. Na základě popularity kres-
leného seriálu písnička Pokémon 
Pikaču, silvestrovská oslava před 15 
lety v country salonu U Bizona s ob-
sluhou nahoře bez inspirovala skladbu 
Nečum tam. Moje manželka má doma 
chovnou stanici, o které jsem napsal 
písničku Modrý oči kočičí. Jirka Pedál 
napsal většinu písniček při jízdě autem, 
při služebních cestách. To, co viděl 
z auta, bylo inspirací například pro 
skladby Čmelák a ryba nebo Jabko 
padá ze stromu. Jednou Jirku oslovil 
kamarád z vojny, známý zpěvák Jakub 
Smolík, aby zkusil napsat český text 

k písni Haleluja. Teprve po čtrnácti 
dnech snahy přišel nápad a text vznikl 
během jedné cesty autem z Kadaně do 
Prahy napsaný na volantu. Jakubovi 
se líbil a poslal Jirkovi natočený demo 
snímek. Potom ale dostal text od Hany 
Sorrosové, který se jeho týmu líbil víc, 
a ten natočil. Úlet si ale Jirkův text ne-
chal pro sebe a má s ním mnoho úspě-
chů. Na přání jsme napsali hymnu pro 
naše kamarády jirkovské hasiče.
Vydáváte vlastní CD?

Máme na svém kontě čtyři CD, 
na kterých najdete hlavně naši tvorbu, 
ale i některé písně převzaté. Kulatá 
výročí jsou zdokumentována na DVD 
k 10, 15 a 20 letům kapely. V roce 
2016 jsme vydali zpěvník, kde najdete 
osmadvacet našich písniček a jako bo-
nus i tři humorné básnické sbírky, kte-
rými doplňujeme naše vystoupení.
Při svých vystoupeních recitujete? 
Jaké jsou to básně?

Někdy jsou tyto básně přímo sou-
částí klubového vystoupení, jindy je 
využijeme třeba k tomu, aby si některý 
z muzikantů vyměnil prasklou strunu. 
První básnická sbírka se jmenuje 
Čtvero ročních období, ale protože 
jsme Úlet, vymysleli jsme i páté, které 
se jmenuje Zbůhdarmí. Další sbírka 
se jmenuje Ze života hmyzu a jsou 
v ní básně Moucha, Muňka, Hovnivál 
a Tasemnice. Zatím poslední sbírka 
básní se jmenuje Ze života úchylů, ale 
z té bych názvy básní raději neuváděl.
Kde vás můžeme v nejbližší době 
vidět vystupovat?

V Chomutově pravidelně vystu-
pujeme v restauraci Pecka na Písečné, 
tradicí se již stalo, že uzavíráme 
Chomutovské Vánoce. Seznam vy-
stoupení najdete na našich stránkách 
www.ulet.cz.

Vystupují hlavně na Chomutovsku, ale občas zavítají i do vzdálenějších krajů, jako jsou České Budějovice, 
Lysá nad Labem, Českolipsko či Sokolovsko, dokonce i do sousedního Německa. Během své existence hráli 
na více než dvou stovkách pódií. Skončili na 70. místě Zlatého slavíka a skládali písničku pro Jakuba Smolíka. 
Chomutovská kapela Úlet už hraje jedenadvacet let. Zpovídali jsme jejího kapelníka Milana Bočka.

Milan boček:

O Úletu se nedá vyprávět, 
Úlet se musí zažít! 

Když se nám něJaKá písničKa nepodařila 
zahrát taK, JaK se má, byl to prostě úlet. a taK 
Jsme si z tohoto slovíčKa udělali název Kapely.
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Stovky běžců přilákal první ročník 
Chomutovského půlmaratonu

Očima běžce: Okolo řeky to bylo kouzelné

Přes jednadvacet kilometrů 
v téměř čtyřicetistupňovém horku 
zvládlo více než pět stovek účastníků 
prvního ročníku Chomutovského 
půlmaratonu. Velmi vydařená akce 
přilákala na start na náměstí 1. máje 
nejen sportovce, ale i spoustu fa-
noušků. Souhra povzbuzování a vzá-
jemné podpory běžců a často vyčer-
pávající doběh do cíle vytvořily ne-
opakovatelnou atmosféru. „Myslím, 

že si to lidé užili, že to byl perfektní 
závod. Pevně doufám, že příští rok 
se poběží znovu. Byla by škoda ne-
využít zkušenosti z letoška,“ řekl ná-
městek primátora David Dinda.

Půlmaraton zavedl sportovce do 
Bezručova údolí, ke Kamencovému 
jezeru, do zooparku i do historic-
kého centra.  „Trať byla trošku 
delší než pravý půlmaraton, měla 
zhruba 21 kilometrů a 300 metrů, 

takže každý z běžců může říct, že 
běžel půlmaraton, což je důležité,“ 
uvedl jeden z organizátorů Stanislav 
Mrkáček. Trať se běžcům zamlou-
vala, kladně hodnotili střídání rovi-
nek a kopců, i když to pro ně bylo 
velmi namáhavé.

vyčerpáNí i NadšeNí 
v cíli

Vítěz Josef Procházka z Děčína 
potvrdil roli favorita závodu a trať 
zdolal za hodinu a osmnáct minut. 
„Myslel jsem si, že Chomutov znám, 
ale ty kopce mě tedy velmi překva-
pily. Střídání kopců a seběhů bylo 
náročné. S teplem se počítalo, je léto, 
ale trať byla náročná. Chtěl jsem za-
běhnout lepší čas, takže s výsledkem 
moc spokojený nejsem. Podmínky 
ale byly pro všechny stejné,“ uvedl 
bezprostředně po doběhnutí.

Už za dvě minuty doběhl stří-
brný běžec Jan Sokol ze Sokolova. 
„Nejnáročnější část tratě byla asi od 
prvního do jednadvacátého kilome-
tru, ale nikam jsem nespěchal, hezky 
jsem se opálil,“ zažertoval v cíli. 

„Věděl jsem, že Josef Procházka je 
dobrý běžec a že je to tedy pro mě 
bez šance. Chtěl jsem s ním alespoň 
držet krok do desátého kilometru, ale 
odpadl jsem dřív. S druhým místem 
jsem spokojený, ale čas jsem mohl 
mít lepší,“ dodal.

První žena Zuzana Rusínová 
z Ústí nad Labem zvládla trať za 
hodinu a osmadvacet minut. „Mám 
hroznou radost, strašně se mi to lí-
bilo, krásná trasa, nádherný závod. 
Děkuji, že jsem tady mohla být,“ 
uvedla v cíli.

Domácí reprezentant Stanislav 
Ouzký doběhl pátý. „S výsledkem 
jsem spokojený, chtěl jsem to dát 
pod hodinu dvacet pět a dal jsem to. 
Závod byl moc pěkný, spousta zná-
mých mě povzbuzovala, nejhezčí 
část tratě byla v Bezručáku a na 
Kamenčáku,“ řekl po doběhnutí. 
Místo na oslavu ale vyrazil do sprch 
a hned potom do práce. Kromě jed-
notlivců běžely půlmaraton i štafety. 
Jedné z nich se zúčastnil dvaadvace-
tiletý odchovanec chomutovských 

Na startu panuje přátelská nálada. 
Někdo cucá magneziové tablety, jiný 
energetický gel, někdo probírá tak-
tiku. A už je to tady – start. Nejsem 
právě běžecký typ, spíše naopak – 
namísto ladné gazely vypadám jako 
želé odložené na ždímačce, proto 
to pro mě bude spíš boj s časem 
a horkem.

Naštěstí organizátoři volí trasu 
tak, aby její velké části vedly stínem. 

Přesto umístit první občerstvení až 
na sedmý kilometr bylo v tomto 
počasí až příliš optimistické. To 
už se začaly ozývat první bolístky, 
především seběh na Březenecké dal 
nohám i zádům zabrat.

Táhlý kopeček Bezručova údolí 
krade síly nejednomu běžci a přibývá 
těch, kteří střídají běh a chůzi. Po 
obrátce si člověk aspoň užije cestu 
zpět, kdy mu v pohybu pomáhá gra-

vitace. Cesta městem kolem řeky je 
pro mne zcela nová, s úžasem pře-
mýšlím, jak se mi tato kouzelná část 
mohla tak dlouho skrývat.

Šestnáctý kilometr a Kamencové 
jezero. To už by si člověk raději sedl 
k fanouškům na limonádu. Silnici 
zase vystřídala tráva a unavené nohy 
si na to zvykají stále hůř. Při táhlém 
kopečku na Vinohrady už to není 
zábava a já začínám stále častěji kon-

trolovat počet zbývajících kilometrů.
Poslední kilometr městem. Čas 

mám dobrý, můžu chvíli jít, ne? Ne. 
Jít do cíle by bylo trapné, a jestli pů-
jdu, tak už se nerozběhnu. Při vyběh-
nutí na náměstí trošku doufám, že ho 
nemusím oběhnout celé. A sakra, ale 
cíl se blíží a je tady. Sedím na obrub-
níku a cpu do sebe banán. Příští rok 
běžím zas.

Kateřina Králová

tomáš
Most

Za mě byl maraton úžasný, 
vzhledem k počasí to bylo 
náročné. Nejobtížnější byl 
začátek, protože první občerst-
vovací stanice byla až po sedmi 
kilometrech.

daNiel 
hušek 
Černovice

Běželo se mi dobře do devátého 
kilometru, pak to byla smršť až 
sem na náměstí. Tady jsem 
díky skvělé atmosféře ale chytil 
druhý dech. Příští rok určitě po-
běžím zas.

leNka 
loNgauerová
Litvínov

Běželo se mi moc dobře. Trošku 
mi dělalo problém střídání te-
rénu – kameny, štěrk, asfalt. Ale 
jinak se mi trasa moc líbila.

josef  
hojdar
Most

Na to, že hlásili, že bude pod 
mrakem, tak to byla výheň. 
Jakýkoli stín na trase přišel 
vhod. Ale těšíme se na další roč-
ník, určitě poběžíme zas.

aNKeTa – jaK jSTe SI UžILI PRVNí CHOMUTOVSKý PůLMaRaTON?

Pokračování na straně 23
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Vaše témata
 podNěty

Nešvar 
v dostojevského 
ulici

Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou, 

jako na vedoucí stavebního odboru.
Do zaměstnání jezdím vlakem ze 

zastávky Chomutov-město, vycházím 
z ul. Tomáše ze Štítného, prochá-
zím ulicí Dostojevského a asfaltkou 
přes lesík a kolem panelového domu 
č. 4712 k vlaku. U domu č. 4712 
v těchto dnech probíhaly stavební vý-
kopové práce a nyní rekultivují okolí. 
Kdysi kdo trochu přemýšlel (ne jako 
páni na úřadech, kteří pěšky nechodí, 
aby viděli špatný stav chomutov-
ských chodníků), zasypal zřejmě 
načerno, ale ku prospěchu procháze-
jících lidí bahnitou část pozemku za 
zadní stranou domu č. 4712 směrem 
k cyklostezce kačírkem a udělal ces-
tičky (cca 15 m). Samozřejmě že teď 
po výkopových pracích zpevněná 
cestička neexistuje, krásně jste to tam 
srovnali zeminou, všechna čest.

Je problém pro město na zadní 
straně paneláku 4712, kde je asfal-
tový chodník, prodloužit ho až k cy-
klostezce (třeba ze zámkové dlažby)? 

Lidé stejně jinudy chodit nebudou 
a tu plochu stejně ušlapou, je to nej-
kratší cesta k vlakové zastávce od 
zástavby Kamencového jezera.

Ještě k průchodu tou asfaltkou 
(kde jste opět zničili povrch při 
předcházejících stavebních pra-
cích a nikdo se neobtěžuje to dát 
aspoň do stavu, v jakém asfaltová 
cesta byla) přes lesík k ulici Krátké 
a Dostojevského. Je možné ty po-
stranní koruny stromů a různých 
keřů ořezat či zlikvidovat a přivést na 
tu asfaltku trochu světla, když není 
možno tam dodat aspoň jednu po-
uliční lampu, která by tu část osvět-
lila? Manželka z odpolední chodí 
tudy s baterkou.

V ulici Dostojevského skončily 
výkopové práce, pracovníci tam za-
nechali plastový odpad, když řezali 
plastové potrubí – to je asi v pořádku, 
jsme v ČR (nikdo zřejmě po firmách 
nekontroluje stav okolí po stavebním 
zásahu).

Nezlobte se na mě, ale mám rád 
pořádek a čisté a upravené město 
s kvalitními chodníky a všímavost 
lidí by měla být prioritou pro každého 
Chomutováka pěšky chodícího.
S pozdravem a přáním hezkého dne

L. Z.

Dobrý den,
jako referent veřejné zeleně 

reaguji na část Vaší stížnosti z 15. 
července 2017, která se týká ve-
řejné zeleně.

Výkopové práce, o kterých 
píšete, nerealizovalo město, ale 
soukromá firma, byly to práce 
nepovolené, tudíž o nich nikdo 
předem nevěděl a ani je tedy nikdo 
nemohl přebrat. V současné době 
se podařilo objasnit, která firma 
práce prováděla, následně s ní 
bylo zahájeno jednání, aby došlo 
k nápravě, k narovnání závazku 
vůči městu a k uvedení ploch do 
původního stavu.

Co se týče dřevin podél komu-
nikace, ty budou prořezány v ob-
dobí říjen až listopad. Případnou 
možnost osvětlení komunikace řeší 
odbor rozvoje a investic ve spolu-
práci s odborem majetku, stejně 
tak jako část Vaší stížnosti, která 
se týká poškozených komunikací.

Pevně věřím, že společným 
úsilím se nám podaří město do 
budoucna zvelebit k Vaší i naší 
spokojenosti.

S pozdravem
Mgr. Lucie Průšová,

odbor životního prostředí

Dobrý den,
reaguji na druhou část podnětu, 

která se týkala absence veřejného 
osvětlení a nezpevněného chod-
níku. Dnes byla podána výzva na 
zpracování projektové dokumentace 
nového veřejného osvětlení v ře-
šené oblasti. Vzhledem k malému 
rozsahu akce pevně věříme, že nové 
osvětlení bude osazeno ještě v le-
tošním roce. Co se týče vyšlapané 
pěšiny, tento podnět bychom rádi 
vyřešili vysypáním štěrku, aby lidé 
nechodili v blátě.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

máte také zajímavý Nápad, podNět či zkušeNost 
s Něčím ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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czSOBOTA 9. 9. / 23. 9.  
NÁM. 1. MÁJE, 8–12 HOD. 

SOBOTA 23. 9., NÁM. 1. MÁJE, 8–12 HOD. 
JABLEČNÉ SLAVNOSTI

4. ROČNÍK JABLEČNÉ SOUTĚŽE
CHCETE VYHRÁT KOŠ FARMÁŘSKÝCH DOBROT?

UPEČTE, UVAŘTE ČI VYROBTE POKRM NEBO  
NÁPOJ, JEHOŽ DŮLEŽITOU INGREDIENCÍ  
BUDOU JABLKA, A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE!

SVÉ VÝROBKY PAK PŘINESTE MEZI  
8. A 10. HODINOU NA FARMÁŘSKÝ TRH 23. 9.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

2017 zari Inzerce Chomutovske noviny 92x130.indd   1 28.08.17   19:28
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šTěPáNKa 
dOKONaLOVá
Už třiadvacet let se věnuje paličkování a celou tu dobu 
pomáhá udržet tradici této staré krajkářské techniky. 
Paličkování se naučila hned po maturitě ve dvouletém kurzu. 
Věnuje se i šité krajce a patchworku. Byla členkou kroužku 
paličkování v chomutovském Domečku, nyní je v Klubu šité 
krajky při oblastním muzeu. Jako muzejní pracovnice se snaží 
s kolegyní udržovat tradici a místním krajkářkám pomáhat s 
prezentací jejich prací.

PaVeL VYdaReNý 
První kurz promítače absolvoval na střední škole, druhý pak 
na vojně. Pak na téměř dvě desítky let promítačky opustil. 
Když se dozvěděl, jak dopadl promítací stroj v kině Kolčugino, 
začal promítačky sbírat, aby je zachránil. Ruku v ruce s nimi 
sbírá i klasické filmy. Objíždí městečka a vesnice a patrá po 
starých a kvůli digitalizaci nevyužívaných promítačkách. Zatím 
neví, jak s mnohačetnou sbírkou naloží. Důležitá je nyní jen 
záchrana strojů a filmů. Jeho nejstarší promítačka Zeiss Ikon 
Ernemann 7B fungovala už za Charlese Chaplina.
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Vystřídaly parní krásky na ranžírech

Vokální skupina fragile rozezní kostel

Petr Urban přiveze své 
vtipy i pověstné sáně

Vedle elektrizace hlavních tahů 
mělo po II. světové válce dojít k na-
hrazení parních lokomotiv i na po-
sunu a v lehčí traťové službě. Nárůst 
nákladní dopravy v 50. letech totiž 
způsobil, že se v rámci železničních 
uzlů, ranžírů, překladišť a průmyslo-
vých vleček stávalo znečištění ovzduší 
neúnosným. Prvními hnacími vozidly, 
které měly střídat parní lokomotivy 
na těchto výkonech, se staly stroje 
řady T 435.0 vyráběné od roku 1958 
v ČKD Praha. Prototypová lokomotiva 
T 435.001 (720.001), které se přezdí-
valo Hektor pro její sílu, se nachází 
v expozici železničního depozitáře 

NTM v Chomutově. Lokomotiva je 
kapotová s jedním stanovištěm stroj-
vedoucího. Srdce stroje tvoří dnes 
již legendární šestiválcový spalovací 
motor 6 S 310 DR s přírubově připoje-
ným generátorem elektrického proudu, 
který napájí čtyři stejnosměrné trakční 
motory. Na základě dobrých zkuše-
ností s tímto spalovacím motorem byl 
v 60. letech použit tento typ doplněný 
o turbodmychadlo i na strojích řady 
T 478.1 (751) tzv. Bardotkách a na pře-
vážně exportních lokomotivách ČME 
3 (ČSD T 669.0 a 1) tzv. Čmelácích, 
jejichž zástupce lze v depozitáři rovněž 
zhlédnout (770.069).

Nevšední zážitek čeká na návštěv-
níky kostela sv. Ignáce. Vystoupí tam 
totiž slovenská skupina Fragile, která 
je složená z populárních osobností 
známých z různých televizních seriálů, 
divadelních, muzikálových produkcí 
či TV show. Nejznámější osobností 
je zřejmě zpěvačka a herečka Soňa 
Norisová. 

Skupina se věnuje interpretaci 
známých světových rockových nebo 
popových hitů v působivých a velmi 

zajímavých originálních a cappella 
aranžmá, tedy bez hudebních nástrojů. 
Vše, co návštěvníci uslyší, je opravdu 
tvořeno jen hlasem a ústy interpretů. 
Čistě vokální prvky se v jejich hlasech 
uplatňují jako rytmická opora.

Vystoupení skupiny Fragile v kos-
tele proběhne 26. září od 19 hodin. 
Vstupenky mohou lidé získat zdarma 
v soutěži na facebookovém profilu 
města Chomutova či na stránkách 
www.echomutov.cz.

Pobavit se při prohlížení obrazů 
budou moci návštěvníci  galerie Zlatý 
klenot. Svá díla tam totiž ukáže kres-
líř a ilustrátor Petr Urban. Autor je 
známý především kreslenými vtipy 
nebo humornými obrázky s postavou 
Rudy Pivrnce. Tyto i další obrazy 
návštěvníci galerie uvidí. „Výstava 
představí průřez všeho, co od roku 
1985, kdy vyšel první kreslený vtip 
v humoristickém časopise Dikobraz, 
Petr vytvořil. Tedy kreslené vtipy, 
ukázky reklamní tvorby, které se 
věnuje autor nejvíce, ale také oleje, 
které jsou největším koníčkem. 
Nebude chybět ani zmínka o spor-
tovní kariéře, k níž patří závodní 
sáně, ty do Chomutova dorazí též,“ 
uvedla autorova manželka Inka 
Urbanová.

Sáňkování jako sportu se Petr 
Urban již nevěnuje, ale jako odpo-

činkovou aktivitu ho vítá. „Letošní 
zima přála přírodnímu sáňkování, 
které v Čechách zažívá renesanci, 
tak se Petr společně se svojí vnučkou 
Melanií zúčastnil závodů právě na 
přírodní dráze ve Smržovce,“ dodala 
manželka a manažerka v jedné osobě.

Ilustracím, vtipům a kreslení 
vůbec se Petr Urban věnuje řadu 
let. Inspiraci ale hledá stále lehce. 
„Díkybohu inspirace přichází dnes 
a denně, není vlastně dne, kdy by 
Petr nekreslil. Vymýšlení je lehké, 
obtížnější je potom obrázky vybar-
vovat, to je pro Petra taková ruční 
řemeslná práce a musí si ji odse-
dět jako dělník. Takže vymýšlení 
humorných situací a malování na 
plátna je vlastně relaxací,“ popsala 
Inka Urbanová.

Kreslené vtipy Petra Urbana mo-
hou lidé najít snad kdekoli. Každý 

rok připravuje stolní kalendář, který 
je již pětadvacet let nejprodávanější 
v republice, nyní pracuje na Velké 
knize vtipů, připravuje i vlastní in-
ternetové Pivrncoviny, knížku vtipů 
beze slov nebo Pivrncův lexikon 
jmen a mnoho dalšího.

Výstava v galerii Zlatý klenot 

začne vernisáží s osobní účastí au-
tora 11. října v 17 hodin. Jak bude 
vernisáž probíhat, je ještě tajem-
stvím. Autor by ji chtěl uspořádat, 
kromě návštěvníků, i za přítomnosti 
svých přátel. Kdo ho ale doprovodí, 
ještě není známo. Výstava potrvá do 
31. prosince.
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Královnu nebes doprovázejí na Ignáci 
uctívaní světci a patron města

Východní polovině náměstí 
1. máje dominuje mohutné prů-
čelí kostela svatého Ignáce, který 
byl součástí jezuitského areálu 
v Chomutově. Jezuitská kolej 
v Chomutově se stavěla přes osm-
desát let. Po položení základního 
kamene v roce 1591 bylo poměrně 
rychle do roku 1613 dokončeno ar-
kádové nádvoří a provizorní kostel 
v budově, v níž dnes sídlí galerie 
Špejchar. Stavební ruch pak na pa-
desát let utichl. Až v únoru 1663 
uzavřel rektor chomutovské koleje 
Georg Helmreich smlouvu se zná-
mým architektem italského původu 
Carlem Luragem o výstavbě nového 
kostela, jenž měl vtisknout chomu-
tovské koleji konečnou podobu.

Kostel měl mít podle smlouvy 
v interiéru polosloupy, nad kap-

lemi empory a nad korunní římsou 
ochoz. Nad sakristií měla být oratoř 
s tribunou a měl být vyzdobený 
štukem obdobně jako jezuitský 
kostel svatého Salvátora v praž-
ském Klementinu. Výstavba kostela 
započala v březnu 1663 a základní 
kámen byl slavnostně položen 
3. května 1663. K požehnání dokon-
čeného kostela pražským arcibis-
kupem Matoušem Ferdinandem 
Sobkem z Bílenberku došlo na 
svátek svatého Ignáce, tedy 31. čer-
vence 1668. Samotné vysvěcení 
se uskutečnilo až v roce 1671, kdy 
bylo zřejmě dokončeno i vybavení 
interiéru.

Použití vysokých polosloupů je 
pro české prostředí značně neob-
vyklé, avšak to je také jediný prvek, 
který tento chrám odlišuje od ostat-

ních soudobých jezuitských staveb. 
Dispozice vychází ze stejného sché-
matu, jaký Lurago použil v kostele 
svatého Ignáce na Karlově náměstí 
v Praze. Loď člení zdvojené pasy do 
tří klenebních polí. Polokruhovou 
valenou klenbu prolamují vstřícné 
výseče. Jednotlivým polím odpo-
vídají boční kaple, nad kterými 
je provedena průchozí empora. 
Presbyterium je pravoúhlé a zúžené, 
stejně jako hudební kruchta.

Průčelí chomutovského kostela 
je dvouvěžové. Věže v něm ale 
nemají dominantní postavení. Před 
vstupním severním průčelím kostela 
byl vybudován portikus, který se 
v českém prostředí poprvé objevil 
u kostela sv. Salvátora na Starém 
Městě pražském. Čtyři vysoké 
sloupy nesou úzký pás klenby za-
končený obloukem s římsou.

Na vrcholku portiku stojí socha 
Panny Marie s Jezulátkem a pod-
stavec, na němž stojí, nese lobko-
vický erb, jehož iniciály G. P. D. L. 
(Georgius Popel de Lobkowicz) 
připomínají zakladatele koleje. 
Po jejím levém boku se nachází 
socha sv. Ignáce, zakladatele je-
zuitského řádu, a po pravém boku 
sv. Františka Xaverského, patrona 
koleje. Na vnějších okrajích ob-
louku je vlevo umístěna socha sv. 
Jiří v brnění a vpravo socha patrona 
města Chomutova sv. Floriána. 
Podstavce prvních tří soch zdobí 
ještě jeden erb rodu Lobkoviců 

a dva erby rodu Martiniců, pod 
nohama sv. Floriána je umístěn cho-
mutovský městský znak.

Volba ani umístění těchto světců 
nebyla náhodná. Nejvýše postave-
nou královnu nebes Pannu Marii 
doprovázejí dva uctívaní světci 
jezuitského řádu, patron města 
Chomutova a doplňuje je bojovný 
sv. Jiří. Je jen škoda, že nevelká 
šířka chomutovského náměstí nedo-
voluje galerii hodnotných soch vy-
niknout tak, jak by si zasloužily.

Jaroslav Pachner

slavNí chomutovaNé Na městských hřbitovech

Výroba cihel ze sprašové cih-
lářské hlíny začala růst od konce 
18. století, kdy se začal zvy-
šovat počet cihelen. Vykopaná 
hlína se po projití mrazy hnětla 
a vytvarované cihly se po vy-
sušení pálily v milířích nebo 
jednoduchých zemních pecích. 
První cihelna s parním pohonem 
vznikla roku 1872 mezi Horní Vsí 
a Černovicemi. Největší cihel-
nou s částečně mechanizovanou 
výrobou byla První parní cihelna 
a továrna na šamotové zboží 
a obklady firmy Weber&Comp. 
v Chomutově z roku 1899, ve 
které pracovalo až 40 dělníků. 
Podle pozdějšího majitele byla 

všeobecně známa jako Legitova 
cihelna. 

Díky vstřícnosti staré paní 
Legitové, která poskytla původní 
hrob své rodiny s náhrobkem 
ke zbudování pomníku vyhna-
ných německých krajanů, získal 
neopracovaný blok žuly novou 
podobu. Po odhalení pamětní 
desky s dvojjazyčným nápisem 
„Bývalým německým spoluob-
čanům, kterým byl Chomutov 
po staletí milovaným domovem“ 
slouží pomník od září 2007 jako 
pietní místo tichých vzpomínek 
krajanských návštěv i chomutov-
ské německé menšiny na domov, 
který má člověk jen jeden.

z hrobu majitele 
cihelny se stal 

pomník 
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Handicapovaní si užili letošní 
léto na kolech i v kánoích

Nevidomí umožnili poznat život ve tmě

Členové klubu Handisport vyjeli 
o prázdninách za sportem do jižních 
Čech. Psychorehabilitační pobyt měl 
za cíl zajistit dostupnost různých 
sportů pro postižené děti i jejich 
rodiny. „Rovinatý terén třeboňské 
rybniční pánve a okolí Lutové je 
protkán sítí cyklostezek a tras vyty-

čených přímo pro vozíčkáře. Děti se 
tak mohly naplno věnovat turistice 
a cyklistickým výletům na speciál-
ních kolech. Jízda na nafukovací ká-
noi, šlapadlech a koupání v nedaleké 
pískovně Tušť bylo téměř nutností 
k přežití tropických veder, která 
panovala po celý týden,“ uvedla 

předsedkyně Asociace Pro Handicap 
Dana Patočková.

V průběhu pobytu výletníci vy-
zkoušeli i nový typ invalidního vo-
zíku, který je vhodný pro náročnější 
terén.

Účastníci pobytu navštívili 
i město Třeboň. „Všichni byli 
uchváceni malebností historického 
centra a nenechali si ujít okružní 
jízdu vláčkem Třeboňáčkem s ne-
napodobitelným komentářem Petra 
Nárožného. Také projížďka výletním 
parníkem po rybníku Svět byla kou-
zelná,“ doplnila Dana Patočková.

Nedocenitelným atributem 
pobytových výjezdů členů klubu 
je výměna znalostí a zkušeností 
z praktického života týkajících se 
problematiky pečujících rodin. Také 
vzájemná psychická podpora není 
zanedbatelným prvkem takovýchto 

projektů. Psychorehabilitační pobyt 
uspořádala chomutovská Asociace 
Pro Handicap za podpory statutár-
ního města Chomutova.

Sportovní klub Handisport 
umožňuje seniorům či handicapo-
vaným seznamovat se s různými 
sporty a provozovat je. Klienti 
klubu mohou například jezdit na 
koních, plavat, lyžovat a podobně. 
Letos se činnosti klubu rozší-
řily o pěší turistiku a cyklistiku. 
„V rámci těchto aktivit mají i po-
stižení možnost poznat zajímavá 
místa nejen v České republice, ale 
i v okolních státech. Turistické 
stezky jsou vždy vybírané tak, aby 
bylo možné je absolvovat nejen 
pěšky, ale i na elektrických či me-
chanických vozících s doprovodem 
nebo na speciálně upravených ko-
lech,“ doplnila předsedkyně.

Oblastní pobočka Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozra-
kých zorganizovala zajímavou exkurzi 
pro žáky střední zdravotnické školy. 
Členové organizace připravili pro žáky 
pět stanovišť pro praktická cvičení 
a nácvik dovedností. „Pro představu 
života ve tmě měli žáci možnost vy-
zkoušet si simulační brýle a poté se za-
krytýma očima nácvik prostorové ori-
entace s bílou holí. Na dalších stano-

vištích psali na Pichtově psacím stroji 
a seznámili se s používáním pomůcek 
v domácnosti lidí se zrakovým postiže-
ním,“ popsala Eva Čížková ze Střední 
odborné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Chomutov. 

Další část programu byla věnovaná 
moderním kompenzačním pomůc-
kám, třeba zvětšovacím kamerovým 
lupám, počítačům se zvětšenou obra-

zovkou, čtečkám s hlasovým výstu-
pem, speciálně upraveným mobilům 
a podobně. „Silným zážitkem bylo 
pro žáky vyprávění nevidomého mla-
dého muže, kterého doprovázel vodicí 
pes Sheldon. Bylo zřejmé a obdivu-
hodné, že mu nechybí nadhled, humor 
a životní optimismus,“ doplnila Eva 
Čížková.

O tom, jaké možnosti mají lidé 
s vadou zraku v oblasti zábavy, si 

povídali a vyzkoušeli na stanovišti 
společenských her. Každý výklad byl 
kromě osobních zkušeností doplněn 
o důležité informace týkající se výběru 
vhodné pomůcky či možnosti získání 
příspěvku na její pořízení.

Z pobočky odcházeli žáci plni 
nezapomenutelných dojmů a nově 
nabytých vědomostí a praktických 
dovedností, které využijí jak v průběhu 
studia, tak ve svém profesním životě.

Kamínek zabavil fotbalem i vzděláváním
Sociální centrum Kamínek připra-

vilo pro klienty na prázdniny pestrý 
program. Kromě běžných aktivit 
a služeb si mohli mladí lidé i rodiny 
s dětmi užít soutěže, hry, turnaje či 
přednášky. 

Nízkoprahové zařízení Kámen 
mělo otevřeno celé prázdniny, a to 
pět dní v týdnu. „Prázdninový provoz 
byl obohacen dopoledními volnoča-
sovými aktivitami, kterých se zúčast-
nila především mladší věková sku-
pina. Mladí v klubu tedy třeba tančili, 
hráli společenské hry nebo tvořili 
různé dárečky či ozdoby,“ uvedla 
vedoucí nízkoprahového klubu Mirka 
Hanyková.

Již počtvrté se klienti z klubu za-
pojili do turnaje Pouliční ligy v malé 
kopané. Tu pořádá klub Kámen z or-

ganizace Světlo Kadaň za podpory 
Městské policie Chomutov a ve spo-
lupráci s Chomutovskou ligou ma-
lého fotbalu. „V předchozích letech 
byla liga rozdělena do jednotlivých 
samostatných turnajů a na konci kaž-
dého dne byl znám vítěz. Letos mohli 
mladí fotbalisté poměřit síly v dlou-
hodobé soutěži, která trvala celé letní 
prázdniny a jejíž vítěz byl znám až 
po odehrání všech zápasů,“ vysvětlila 
Mirka Hanyková.

V oddělení služeb pro rodiny 
s dětmi bylo také pěkně veselo. 
Prázdniny klienti totiž přivítali dnem 
plným soutěží a zábavy. Pracovnice 
byly přestrojeny za pohádkové by-
tosti a u každého stanoviště byla při-
pravena soutěžní disciplína vztahující 
se k pohádce. „Akce byla napláno-

vána nejen za účelem stmelování ro-
din, ale rodiče se zde mohli i inspiro-
vat a vidět, jaké aktivity děti baví, jak 
by mohli se svými dětmi trávit volný 

čas. Na závěr si mohli udělat fotky 
v našem fotokoutku,“ uvedla vedoucí 
služby pro rodiny s dětmi Monika 
Peřinová.
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Na odpadky s rozumem

zářivky a svítidla

Zářivky a výbojky patří do 
zpětného odběru, lze je tedy 
bezplatně odevzdat ve sběrných 
dvorech. Zářivky nekončí na 
skládce, ale recyklují se specia-
lizovanou firmou. Na zářivky se 
musí pohlížet jako na nebez-
pečný odpad. Jedním z hlavních 
důvodů pro zpětný odběr zářivek 
je potřeba zabránění úniku rtuti 
do životního prostředí. V úspor-
ných a lineárních zářivkách či 
výbojkách je sice obsažena jen ve 
velmi malém množství, zásadním 
problémem je ale stále poměrně 

velké množství zářivek, které lidé 
i přes veškerou osvětu vyhazují 
do komunálního odpadu nebo do 
kontejnerů na sklo. Recyklační 
technologie zpracování zářivek 
je poměrně složitá. Rtuť se musí 
bezpečně odseparovat tak, aby 
ostatní materiály nebyly konta-
minovány a mohly být znovu pou-
žity. Materiálové využití dosahuje 
u světelných zdrojů 96 %, u sví-
tidel je to 79 %. Nezanedbatelný 
je také fakt, že recyklace přináší 
zdroj druhotných surovin, ze-
jména pak vzácných kovů.

O nároku na invalidní důchod 
rozhoduje Česká správa sociálního za-
bezpečení (dále jen ČSSZ). Před tím, 
než ČSSZ vydá rozhodnutí o přiznání 
či zamítnutí nároku na invalidní dů-
chod nebo o změně stupně invalidity, 
probíhá proces posuzování invalidity. 
Posouzení zdravotního stavu provádí 
posudkový lékař.

Posudek je pouze jedním z pod-
kladů pro rozhodnutí o nároku na 
invalidní důchod, které učiní ČSSZ. 
Proti posudku o zdravotním stavu 
proto není možné se odvolat ani podat 

námitky. Opravných prostředků mů-
žete využít až poté, kdy obdržíte roz-
hodnutí ČSSZ o nároku na invalidní 
důchod, a to formou podání písemné 
námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.

V rámci námitkového řízení je 
nově přezkoumáván zdravotní stav 
jiným posudkovým lékařem, výsle-
dek odborného posouzení tak může 
být odlišný. Jestliže ČSSZ na základě 
nového posudku potvrdí předchozí 
rozhodnutí o důchodové dávce a vy 
jste přesvědčeni, že je rozhodnutí o ná-

mitkách nesprávné, lze se i proti němu 
dál bránit. Máte možnost podat do 
dvou měsíců od jeho doručení správní 
žalobu u krajského soudu. V rámci 
soudního přezkumu opět dojde k dal-
šímu posouzení zdravotního stavu 
komisí Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Může tak dojít k přehodnocení 
přechozích posudkových závěrů.

Není od věci upozornit, že ve věci 
invalidního důchodu můžete také po-
dat podnět veřejnému ochránci práv, 
který se při šetření zabývá správností 
postupu orgánů sociálního zabezpe-

čení a v omezeném rozsahu i výsled-
kem činnosti posudkových lékařů.

Zásadní informací je také skuteč-
nost, že řízení ve věcech důchodového 
pojištění jsou osvobozena od soudních 
poplatků, a proto i v případě, že ne-
budete ve sporu úspěšní, nemůže po 
vás ČSSZ nárokovat náhradu nákladů 
řízení před soudem.

Renata Pašková,
sociální pracovnice,

Sociální poradna Písečná,
tel. 728 897 523,

e-mail poradna@soschomutov.cz.

Zdravotní pojišťovna mě vyzvala 
k náhradě škody z důvodu mnou 
zaviněné dopravní nehody přesto, 
že si řádně platím pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. Postupuje 
zdravotní pojišťovna správně?

Postup zdravotní pojišťovny 
je správný. Její nárok na náhradu 
škody vychází z ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, 
kde se říká, že zdravotní pojiš-
ťovna má vůči třetí osobě právo na 
náhradu těch nákladů na hrazené 
služby, které vynaložila v důsledku 
zaviněného protiprávního jednání 
této třetí osoby vůči jejímu pojiš-
těnci. Z dotazu je zřejmé, že jste 
zavinil dopravní nehodu, při níž byl 
zraněn náš pojištěnec. Při uplatňo-
vání náhrady škody podle zákona 
o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla má 

poškozený (zde je třeba rozumět 
"pojištěný", tedy vy jako viník do-
pravní nehody) právo uplatňovat 
svůj nárok na plnění u příslušného 
pojistitele, tedy smluvní komerční 
pojišťovny, s níž uzavřel pojištění 
motorového vozidla, tzv. povinné 
ručení. O plnění ze strany pojisti-
tele k náhradě škody, kterou způ-
sobí pojištěný (řidič) při dopravní 
nehodě, přitom nejsou pochyb-
nosti, samozřejmě jsou-li splněny 
všechny smluvní podmínky.

Podle zákona o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla uplat-
ňuje regresní náhradu z pojistného 
plnění i příslušná zdravotní pojiš-
ťovna, i když ta má právo na výběr, 
zda uplatní svůj zákonný nárok 
vůči řidiči, který způsobil dopravní 
nehodu, nebo u příslušné komerční 
pojišťovny.

Problém nastává, pokud po-

jistitel viníka dopravní nehody 
nereaguje z nějakého důvodu na 
výzvu zdravotní pojišťovny k ná-
hradě škody nebo ji v zákonné 
době neuhradí. Potom má zdravotní 
pojišťovna z důvodu možného pro-
mlčení jejího nároku na náhradu 
škody právo řešit věc v občansko-
právním řízení u příslušného soudu. 
Je tedy nucena vyzvat přímo i vi-
níka předmětné dopravní nehody 
k náhradě škody. Aby se přede-
šlo zbytečným soudním sporům, 
žádá vždy pojišťovna současně 
viníka dopravní nehody, aby se ve 
vlastním zájmu spojil s pojistite-
lem a požádal o uhrazení škody 
zdravotní pojišťovně. Faktem je, že 
téměř ve všech případech nakonec 
pojistitel za pojištěného viníka do-
pravní nehody škodu uhradí.

Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP

jak se bránit při zamítnutí invalidního důchodu

zavinil jsem nehodu, může po mně 
zdravotní pojišťovna vymáhat škodu? 

Společné 
jmění manželů

Běžným právním úkonem je vy-
pořádání společného jmění manželů 
po rozvodu manželství. Vypořádat se 
manželé mohou dohodou nebo po-
dáním žaloby, a to do tří let od právní 
moci rozsudku o rozvodu manželství. 
Pokud tak neučiní, nastává ohledně 
vypořádání zákonná fikce, což zna-
mená, že hmotné movité věci budou 
ve vlastnictví toho z nich, který je 
pro potřebu svou, své rodiny nebo 
rodinné domácnosti výlučně užívá 
jako vlastník, ostatní hmotné movité 
věci, ostatní majetková práva, pohle-
dávky a dluhy budou nově spadat do 
podílového spoluvlastnictví s velikostí 
podílu ½ pro každého z nich. Je tedy 
velmi důležité, aby manželé v roz-
vodovém období mysleli i na shora 
uvedenou prekluzivní lhůtu a učinili 
včasné kroky buďto k uzavření do-
hody nebo k podání žaloby k přísluš-
nému soudu. 

Jiří Dostál, advokát 
advokátní kancelář DOSTÁL & SOROKÁČ 
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Město letos investuje 
do škol osm milionů

Jakmile základní školy opustí žáci, 
zaplní se dělníky. V mateřských ško-
lách je to obdobné, avšak tam se ně-
které práce řeší za provozu, pokud je to 
možné. Do konce roku se ve školách 
a školkách proinvestuje zhruba osm 
milionů korun z fondu oprav.

V mateřských školách v ulicích 
Blatenská, 17. listopadu a Školní pě-
šina byly namontovány nové dveře 
s obložkami. Zahradní takovéto 
opravy čekají v listopadu. V Blatenské 
a Zahradní bude opraveno ven-
kovní požární únikové schodiště. 
Jen v Blatenské pak opravami prošly 
přístupové cesty, odvodnění a stožáry 
osvětlení. Na budově školky v Růžové 
ulici bude opravena střešní krytina 
a další rekonstrukční práce budou 
překlenuty do příštího roku. „Školku 
v Zahradní ulici čeká oprava plotu, 
který je v některých místech v hava-
rijním stavu, včetně nové podezdívky 
a vstupních vrat i vrátek,“ uvedla Ivana 
Nováková z odboru majetku města.

Plot byl opraven i v mateřské škole 
Palachova. Z pravé strany pozemku 
nahradil dřevěný plot nevyhovující 
drátěné oplocení. Děti z mateřinky 
v ulici Dostojevského si už hrají 
v nově opravených vymalovaných 
učebnách.

Nákladnou rekonstrukcí v mateřin-
kách bylo vyplášťování jídelních vý-
tahů nerezovým plechem podle hygie-
nických požadavků v ulici Kundratická 

a Školní pěšina. V Kundratické byly 
opraveny přístupové cesty velkoformá-
tovou dlažbou. Celkem si rekonstrukce 
ve školkách vyžádaly přes 4 miliony 
korun.

Opravy na základní školách vyšly 
letos celkem také na více než čtyři mi-
liony korun. Základní škola Školní se 
dočkala opravy stoupaček teplé i stu-
dené vody a kanalizace včetně nových 
obkladů a umývadel. V budově v ulici 
Na Příkopech bylo opraveno schodi-
ště, přístup do tělocvičny a družiny 
i sociální zařízení pro zaměstnance 
školy. „Žáci ZŠ Zahradní dostali nové 
moderní skříňky, v Beethovenově byla 
zrekonstruována družina. Došlo tam 
ke spojení dvou místností zbouráním 
zděné příčky, výměně oken, podlah 
a elektroinstalace,“ doplnila Ivana 
Nováková.

Sociální zařízení bylo opraveno 
na Březenecké a Písečné, v Hornické 
město opravilo elektroinstalaci v jed-
nom z pavilonů, vstupní haly a také 
opravilo hlavní rozvaděč. V ZŠ 
Akademika Heyrovského byly opra-
veny odpady v pavilonu A. Kadaňská 
má opravenou kanalizaci v družině, 
jídelně a kuchyni. Sanace opěrných 
zdí ve vstupní části do areálu a další 
stavební úpravy jsou nutné v základní 
umělecké škole. Opravy jsou naplá-
nované na září a říjen letošního roku. 
Dokončena je oprava dešťové kanali-
zace v atriu.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

zlobivé děti čerti 
v Safari expresu 

nenašli

Ze zooparku do pohádkového 
světa vjelo Safari expresem několik 
stovek návštěvníků. Při cestě se setkali 
s hodnými i strašidelnými postavami 
a pomohli zachránit princeznu ze 
spárů zlého draka. Pohádkové safari 
se v zooparku konalo po čtyři letní ve-
čery, vláček vyjížděl celkem šestatři-
cetkrát a svezl více než čtrnáct set lidí.

Po cestě čekalo na přítomné hned 
několik pohádkových stanovišť. Do 
vody je chtěl nalákat vodník, zbavit 
cenností zas loupežníci, klid nastal až 
u krásného tance motýla Emanuela 

a víly Amálky. Nejděsivější a zároveň 
nejoblíbenější byla zastávka v pekle. 
Zrádní čerti okamžitě chtěli vniknout 
do vláčku a odnést si zlobivé děti. 
Žádné takové však ve voze nebyly, 
a tak se všichni v pořádku dostali 
až k hradu, kde krásnou princeznu 
věznil zlý drak. Společnými silami 
ji osvobodili a dál zamířili do světa 
modernějších pohádek. O spoustu 
zábavy se tradičně postarala ro-
dina Simpsonových, děti se setkaly 
i se Šmouly, Spongebobem nebo 
Spidermanem.

festival orientálních tanců se 
otevřel i jiným žánrům

Východní kulturu přinesl 
do atria Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb festival 
V rytmu Orientu. Šestý ročník 
akce by se dal nazvat jako ote-
vřený, protože vystoupení nebyla 
striktně zaměřená na orientální 
tanec. „Letošní ročník se od ostat-
ních odlišoval v tom, že klasické 
orientální tance doplnilo vystou-
pení pole dance, akro jógy nebo 
klasický orientální tanec byl do-
plněný o moderní prvky,“ uvedla 
organizátorka festivalu Pavla 
Kostková.

Večer tradičně zahájila chomu-
tovská skupina tanečnic V rytmu 
Orientu, jejímiž členkami jsou 

často začátečnice nebo jednotliv-
kyně, které si ještě netroufají na 
sólové vystoupení. Návštěvníci 
si dále mohli užít třeba orien-
tální tanec s prvky tanga nebo hip 
hopu. Se šavlí nebo ohněm tančila 
Shenai z Pardubic, která byla zá-
roveň hlavním hostem festivalu. 
K vidění byl i velmi oblíbený ta-
nec s andělskými křídly. Nevídaný 
ohlas měla akro jóga. Akrobatické 
vystoupení čtyř párů za doprovodu 
orientální hudby bylo velmi pou-
tavé a sklidilo veliký potlesk.

Atmosféra festivalu byla tra-
dičně velmi příjemná, letošní 
ztvárnění navíc nasadilo velmi vy-
sokou laťku pro další ročníky.

Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. vyhlašuje

výběrové řízení na odbor dopravních a správních činností, oddělení dopravních a přestupkových agend pro obsazení 6 pozic 

 „reFerent řešení dopravních přestupKů“
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Více informací na www.chomutov-mesto.cz/cz/nabidka-uradu
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Plán vzdělávání zkvalitní 
výuku na školách

Park potřetí obsadí pohádkové bytosti

„Spolupráce mezi všemi zúčastně-
nými je při plánování i realizaci velmi 
důležitá. Školy si mezi sebou mohou 
předávat dobré i špatné zkušenosti, 
jiné organizace mohou upozornit na 
problémovou oblast a podobně. Je to 
vlastně základ našeho projektu,“ uvedl 
koordinátor MAP Karel Straka.

Právě předáváním zkušeností, hod-
nocením různých činností, nastavením 
potřeb i přemýšlením o budoucnosti 
plán vzdělávání vzniká. Podílí se na 
něm mnoho odborníků z různých od-
větví vzdělávání, od pedagogů z mateř-
ských, základních i středních škol, přes 
zástupce neziskových organizací až 
po rodiče a obce. Na jeho tvorbě se ale 
může podílet kdokoli, třeba prostřed-
nictvím internetových stránek www.
mapchomutovsko.cz, kde lidé najdou 
veškeré informace o projektu, nebo 
při setkání na radnici v Chomutově, 
které se uskuteční 19. září od 15 ho-
din. „Tam se bude projednávat finální 
návrh Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávací soustavy na Chomutovsku. 
Součástí setkání bude i diskuze s od-
borným konzultantem společnosti 
EDUin Tomášem Feřtekem na téma co 
změnilo svět vzdělávání,“ pozval Karel 
Straka. Vzhledem k omezené kapacitě 
sálu je zapotřebí se na zmiňovaných 
stránkách předem zaregistrovat. Akční 
plán musí být hotový do konce letoš-
ního roku.

map je zapotřebí
Místní akční plán je soubor 

různých aktivit, které povedou ke 
zvyšování kvality vzdělávání na 
Chomutovsku. Prioritně jsou zaměřené 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání žáků do patnácti let, a to 
jak ve škole samotné, tak i při odpoled-
ních zájmových kroužcích nebo jiném 
neformálním vzdělávání. Ke zvýšení 
kvality vzdělávání má docházet hned 
několika způsoby, například vzdělá-
váním učitelů, moderním vybavením 
škol, motivací žáků, spoluprací ro-
dičů se školami a dalšími. Na každou 
z těchto aktivit si jednotlivá škola nebo 
více organizací dohromady připraví 
projekt a může si zažádat o dotaci. „To 
je další důvod, proč místní akční plán 
vzniká. Pro účely čerpání prostředků 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu musí být aktivity, na 
které jsou žádány dotace, zařazené 
v plánu. V praxi lze říci, že pokud bude 
chtít škola získat prostředky například 
na bezbariérové řešení a modernizaci 
učeben chemie a fyziky a v daném 
území nebude zpracován MAP, nemá 
škola, respektive její zřizovatel, šanci 
podporu získat,“ vysvětlil koordiná-
tor. Další podmínkou získání dotace 
v rámci místního akčního plánu je 
takzvaný přesah činností popsaných 

v projektu. To znamená, že například 
zmiňovaná modernizace učeben ne-
bude sloužit pouze žákům dané školy, 
ale třeba i dětem z mateřinek nebo 
z odpoledních zájmových kroužků. To 
vše musí být už v projektu zohledněno. 
„Znovu zde narážíme na důležitost 
spolupráce. Aby mohl být takový pro-
jekt podpořen, musí se na jeho aktivi-
tách domluvit například více ředitelů 
škol nebo jiných organizací,“ doplnil 
Karel Straka.

zajímavé vzděláváNí
Díky vytvoření plánu se budou 

konat různé modernizace ve všech 
chomutovských základních školách. 
Dojde například k rekonstrukcím 
učeben IT, chemie, fyziky nebo dílen 
a mnoha dalších.

Kromě budování a modernizace 
učeben se v rámci MAP uskutečnila 
i řada zájmových aktivit pro děti. 
Do IQ Landie v Liberci se spo-
lečně podívali žáci za základní školy 
v ulicích Akademika Heyrovského 
a Březenecká. „Jak žáci, tak učitelé 

se vrátili doslova nadšení a žáci také 
bohatší o nová přátelství. Mohli si 
vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů 
z oblasti fyziky, přírodních jevů i fun-
gování lidských smyslů. Co prožili, to 
si zaznamenávali do pracovních listů 
a po návratu z nich vytvořili soutěžní 
kvíz pro své spolužáky,“ popsala fyzi-
kářka Monika Margitičová ze základní 
školy Březenecká.

Šest profesí si vyzkoušeli žáci 
z různých škol v základní a mateřské 
škole Duhová cesta. V rámci Dne sta-
rých řemesel na děti čekalo třeba vy-
metání komína, hrnčířský kruh, plstění 
a další. Seznamování se s tradičními 
řemesly je pro děti důležité nejen pro 
zábavu, ale i při výběru budoucího 
povolání.

kvalita vzděláváNí 
v rukách učitelů

Už v průběhu přípravy plánu se 
nakupovaly pomůcky, vyráželo se na 
exkurze a probíhaly desítky seminářů, 
přednášek a setkání s cílem zvyšovat 
kvalitu ve vzdělávání. Sbíraly se tipy 
na nejlepší lektory a programy, které 
se následně realizovaly na školách pro 
místní učitele. V dalších měsících se 
bude pokračovat v naplňování více 
než osmdesáti cílů plánu zahrnujících 
nejen odborné kurzy a sdílení místních 
dobrých praxí, ale také modernizaci 
učeben a zajišťování podmínek pro 
vzdělávání talentovaných i méně na-
daných žáků.

Vše bude i nadále podřízeno prů-
běžnému naplňování společné vize, 
která říká, že učitel na Chomutovsku 
má mít nejlepší dostupný servis pro 
výkon svého povolání.

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 bu-

dou provázet jednotlivými 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 budou 
připravené pohádkové soutěže nebo 

diskotéka. V rámci doprovodného 
programu se veřejnosti představí stro-
llering, tedy cvičení s kočárky, nebo 
bumper fotbal, což je hra ve velkých 
nafukovacích bublinách. Kdo bude 
chtít, může si nechat na obličej namalo-
vat třeba nějakou pohádkovou masku.

První návštěvníci Pohádkovým 

parkem projdou ve čtvrtek 7. září ve 
tři hodiny odpoledne, za posledními se 
pomyslné dveře zavřou v šest hodin. 
Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě 
děti činí osmdesát korun, dospělý a dítě 
zaplatí padesát a jednotlivec třicet ko-
run. Není zapotřebí se dopředu objed-
návat, kapacita není omezená. 

Necelé dva roky se na Chomutovsku pracuje na vytvoření takzvaného Místního akčního plánu vzdělávání 
(MAP). Veškeré činnosti zaštiťuje Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří. Plán nastaví směr 
vzdělávání do dalších let, určí oblasti, které je zapotřebí zlepšit, a hlavně zajistí spolupráci mezi všemi subjekty, 
které mají se vzděláváním co do činění.
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Synthomer a. s. – chemická společnost v Karlovarském kraji 
se sídlem v Sokolově hledá kandidáty na tyto pracovní pozice

CHEMIK – OBSLUHA CHEMICKÉHO ZAŘÍZENÍ – OPERÁTOR
MISTR – CHEMICKÁ VÝROBA

Požadujeme 
• SŠ – vzdělání chemického směru (případně vyučen v oboru)
• Praxe v oboru 3 – 5 let
• Práce na směny
• Dlouhodobý pracovní úvazek
• Zodpovědnost, samostatnost a pozitivní přístup k práci

Nabízíme
• Základní mzda 23.000 – 29.000 Kč dle pozice a zkušeností
• Směnový příplatek 5.220 Kč
• Roční odměny ve výši měsíční mzdy (min 10 % z roční mzdy)
• Penzijní připojištění ve výši 3 % z hrubé mzdy
• Příspěvek na bydlení prvních 12 měsíců ve výši 4.000 Kč hrubého pro kandidáty mimo Karlovarský kraj
• Příspěvek na přestěhování do 20.000 Kč
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na stravování (obědy i večeře – cena jídla 22 Kč)
• Příspěvek na lázeňské pobyty a finanční odměny při významných pracovních a životních výročích
• Možnost čerpání finančních příspěvků ze sociálního fondu (na kulturu, sport a další účely)

Těšíme se na Váš strukturovaný životopis  
zaslaný nejlépe e-mailem na adresu jitka.ivanovova@synthomer.com.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 

vedoucí (vedoucího) 
odboru vNějších vztahů 
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.
Více informací na www.chomutov-mesto.cz/cz/nabidka-uradu

požadavky: vysokoškolské vzdělání. 

výhodou: 
•   praxe ve veřejné správě,
•   znalost anglického jazyka nebo německého jazyka, 
•   zkušenosti s řízením zaměstnanců,
•   flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
•   organizační, řídící a komunikační schopnosti,
•   aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), 
•   vysoké pracovní nasazení
•   řidičský průkaz skupiny B. 
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křížovka Před sedmdesáti lety Městský národní výbor v Chomutově od Krajského filmového podniku převzal…
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osmisměrka Devátého záři si prohlédněte památky… vtipy

„Proč pláčeš, chlapečku?” 
„Búúúú....náš pan ředitel uklouzl 
na náledí a upadl, búúú.” 
„Tak už neplač, to přece není nic 
tak strašného.” 
„Jo není! Všichni kluci to viděli, 
jen já ne.”

„Že se nestydíš, takový malý..... 
a už jsi cítit tabákem. Ty kouříš?” 
„Já ne, paní učitelko, ale 
maminka mi dala pusu, než jsem 
šel do školy.”

„Studente, dělá vám otázka 
nějaké potíže?” 
„Otázka ne, pane profesore, ale 
odpověď.”

Potkají se dva spolužáci na hřišti: 
„Proč nejsi ve škole?” 
„Mám těžkou angínu.” 
„Se mnou je to horší — mám 
zápal plic!”

„Tati, zítra bude ve škole třídní 
schůzka, ale jen pro užší 
kroužek.” 
„Co to má znamenat? Tomu 
nerozumím…” 
„No, že budete sami dva: učitel 
a ty."

„Pane profesore, prosím vás,” 
povídá paní Kropáčková, 
„nekažte tomu našemu klukovi 
život. Línej je, nepořádnej, na 
řemeslo se nehodí… Tak alespoň 
tu maturitu ho nechte udělat!”

aPORT, bUNKR, dOPINK, dUSNO, eSKORTa, eTYLY, eXPaNze, ILjUšIN, 
KáRKa, KOPCe, KYTKa, LIjáK, MšIčKa, OSLaVY, OTřeSY, PLUIe, POVYK, 
RaKeV, RIKša, SUNaR, šUfLe, TaINe, TeROR, TUNeL, YeLLOW, záKUP
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 8.9. pá 17.30  chomutov – olomouc – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 12.9. út 18.30  česká republika – srbsko – futsal – sportovní hala
 15.9.  pá 17.30  chomutov – jihlava – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 16.9. so 08.00  krušNohorské šlápoty – 10. ročník dálkového pochodu. Start – 

Havlíčkova 3675, ZŠ Duhová cesta 
 17.9. ne  fc chomutov – fk souš – fotbalové utkání divize B – letní stadion 
 22. a 23.9. 08.30  velká ceNa chomutova – 34. ročník plaveckých závodů 

s exhibicí 
 22.9.  pá 17.30  chomutov – vítkovice – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 23. a 24.9.  09.00  softbal – mezidivizní turnaj kadetů o postup do extraligy – hřiště ZŠ 

Akad. Heyrovského 
 23.9.  so 14.00  běh za Novým Úsměvem – charitativní běh pro podporu 

rozštěpových dětí – PZOO
 29.9. pá 17.30  chomutov – plzeŇ – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 30.9.  so 12.00  chomutovský pohár lyží a sNoWboardu 

s maXimal aNimal a českými olympioNiky 
a reprezeNtaNty – 2. ročník – náměstí 1. máje 

    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

 6.9. st 17.00 hurvíNek a kouzelNé muzeum (3d)
 6.9. st 19.00 tulipáNová horečka
 7.9. čt 17.00 logaNovi parťáci 19.00 termiNátor 2: deN zÚčtováNí (3d)
 7.9. čt 20.00 to
 8.9. pá 17.00 hurvíNek a kouzelNé muzeum 18.00 po strNišti bos 19.30 to
 9.9. so 15.00 velká oříšková loupež 2 16.00 oklamaNý 18.00 to
 9.9. so 19.00 temNá věž
 10.9. ne 15.00 já, padouch 3 17.00 logaNovi parťáci 
 10.9. ne 18.00 zabiják & bodyguard 20.00 to
 11.9. po 17.00 temNá věž 19.30 zabiják & bodyguard
 12.9. út 17.00 to 19.00 tulipáNová horečka
 13.9. st 17.00 po strNišti bos 19.00 david gilmour v pompejích
 13.9. st 20.00 červeNá
 14.9. čt 17.00 americký zabiják 19.00 termiNátor 2: deN zÚčtováNí (3d)
 14.9. čt 20.00 červeNá
 15.9. pá 17.00 velká oříšková loupež 2 18.00 který je teN pravý? 
 15.9. pá 19.30 NejsledovaNější 
 16.9. so 15.00 hurvíNek a kouzelNé muzeum (3d) 17.00 víNo Nás spojuje
 16.9. so 18.00 NejsledovaNější 20.00 který je teN pravý? 
 17.9. ne 15.00 já, padouch 3 (3d 17.00 který je teN pravý? 
 17.9. ne 18.00 americký zabiják 19.30 to
 18.9. po 17.00 NejsledovaNější 19.00 víNo Nás spojuje
 19.9. út 17.00 aNNabelle 2: zrozeNí zla 19.00 po strNišti bos
 20.9. st 17.00  duNkerk 18.00 aNiNetfest - 20 Nejlepších aNimací 

(MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ)
 20.9. st 20.00 americký zabiják
 21.9. čt 12.00 filmový festival výboru pro NárodNostNí meNšiNy
 21.9. čt 17.00 lego® NiNjago® film 20.00 kiNgsmaN: zlatý kruh (3d)
 22.9. pá 12.00 filmový festival výboru pro NárodNostNí meNšiNy
 22.9. pá 17.00 lego® NiNjago® film 20.00 kiNgsmaN: zlatý kruh
 23.9. so 15.00 lego® NiNjago® film (3d) 17.00 dobrý časy
 23.9. so 18.00 kiNgsmaN: zlatý kruh 20.00 duNkerk
 24.9. ne 15.00 lego® NiNjago® film (3d) 17.00 NejsledovaNější 
 24.9. ne 18.00 po strNišti bos 0.00 který je teN pravý? 
 25.9. po 17.00 americký zabiják 19.00 víNo Nás spojuje
 26.9. út 20.00 Nerodič
 27.9. st 17.00 kiNgsmaN: zlatý kruh (3d 19.00 temNá věž
 28.9. čt 15.00 lego® NiNjago® film 17.00 dobrý časy
 28.9. čt 19.00 black sabbath: the eNd of the eNd 
 28.9. čt 20.00 zahradNictví: dezertér
 29.9. pá 17.00 lego® NiNjago® film (3d) 18.00 WiNd river
 29.9. pá 19.30 zahradNictví: dezertér
 30.9. so 15.00 hurvíNek a kouzelNé muzeum (3d)
 30.9. so 17.00 kiNgsmaN: zlatý kruh 18.00 zahradNictví: dezertér
 30.9. so 20.00 WiNd river
 1.10. ne 15.00 velká oříšková loupež 2 17.00 temNá věž
 1.10. ne 18.00 zahradNictví: dezertér 19.30 WiNd river
 2.10. po 17.00 dobrý časy 19.00 zahradNictví: dezertér

 6.9.  st 18.00  povídáNí o byliNkách – SKKS 
 7.9. čt 15.00  pohádkový park – odpoledne plné soutěží a zábavy pro celou 

rodinu – RC Rozmarýn
 9.9. so 08.00  severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 9.9. so 09.00  deN evropského dědictví – zpřístupnění historických 

a technických památek ve městě a jeho okolí zdarma 
 9.9. so 10.00  mezi městy – 4. ročník festivalu
 9.9. so 13.00  rodiNNé zápoleNí 2017 – Pohádková vesnice – skanzen Stará Ves
 11.9.  po 18.00  mužská pýcha – diskuzní večer na téma sex, city a vztahy – SKKS 
 12.9.  út 17.00  výběr základNí školy, co je alterNativNí škola – 

přednáška Pavla Kraemera – Café Atrium
 16.9. so 09.00  deN historických sídel – mistři řemesla ve Staré Vsi, Pexeso 

trochu jinak – skanzen Stará Ves
 16.9.  so 14.00  bezručák – hudební festival, vystoupí Fast Food Orchestra, Michal 

Ambrož a Hudba Praha, Znouzectnost, Nebe, Timudej, Malé divy – 
Hřebíkárna

 19.9. út 15.00  setkáNí v rámci tvorby místNího akčNího pláNu 
vzděláváNí – projednávání plánu s odborníky a veřejností – 
radnice

 20.9. st 17.00  vliv myšleNí Na zdraví – psychosomatická přednáška z cyklu 
Tělo napoví – SKKS

 20.9.  st 17.00  vývoj státu izrael od 70. let – přednáška Karla Hrdličky – 
Café Atrium

 23.9. so 08.00  severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 23.9. so 13.00  rodiNNé zápoleNí 2017 – Sherlock Holmes – více na www.

rodinnezapoleni.cz.
 26.9. út 09.00  metodika práce se seNiory v kNihovNách – SKKS
 26.9. út 09.00  zákoN o korporacích – seminář – Okresní hospodářská komora
 28.9. čt 10.00  Xvi. svatováclavská pouť – kulturní program, zábava pro 

děti i dospělé, stánkový prodej – u kostela sv. Václava, obec Výsluní
 Do 12.9. geNerálNí odstávka aquasvěta – zařízení uzavřeno

  prohlídky pevNosti muzea čs. opevNěNí z let 
1936-1938 Na kočičáku – Muzeum Na Kočičáku – 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

 20.9. st 17.00  večerNíček – tradiční taneční podvečer nejen pro seniory. K tanci 
a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

 24.9. st 15.00  káťa a škubáNek – V malém domku spolu bydlí dva nerozluční 
kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají 
nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Jednou takhle 
zjara Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, 
aby se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té 
doby jsou nerozluční kamarádi. Nebylo by to ale jen tak, aby jim někdo 
nezáviděl jejich přátelství. Škodolibý kocour Luciáš se snaží všemožným 
způsobem jejich kamarádství překazit.

 26.9. čt 19.00  teĎ Ne aneb Na tohle teĎ NeNí ta pravá chvíle – Fre-
derik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující 
firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak 
se tato událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě totiž nic 
není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří se jeho 
firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny 
pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě… Ne, na nic 
z toho teď očividně není ta pravá chvíle! Nebo ano?

MěSTSKÉ dIVadLO

 
KINO SVěT

 7.9. čt 16.00  velký horNický dechový orchestr sd – koncert 
u příležitosti Dne horníků – atrium SKKS 

 9.9. so 15.00  iNdiaN summer opeN air – vystoupení kapel Noční klid, 
Martin Jáchym & The Common Sense, When goodbye means end, 
Nirvana Revival, Hot pants, Dokruhu – atrium SKKS

 14. a 21.9.  17.00  big baNd zdeNka tÖlga – pravidelné čtvrteční koncerty – 
atrium SKKS

 15.9. pá 19.00  petra bormeová trio – Café Atrium
 22.9. pá 20.00  koNzert 11 – vystoupí Midi Lidi, Ventolin – Kulisárna 
 26.9.  út 19.00  fragile a soŇa Norisová – všechno, co uslyšíte, je 

opravdu tvořeno jen hlasem a ústy interpretů v komorním a cappella 
provedení – kostel sv. Ignáce

KONCeRTY

Pravidelné 
akce

 Od 7.9.  fotografie evy pagáčové – v duši stromů – vernisáž 
výstavy 7. září v 16 hodin – Café Atrium

 Od 8.9.  Nude emotioNs – fotografie – vernisáž výstavy 8. září v 16 hodin, host 
Robert Vano – galerie Lurago

 Od 9.9.  70 let hlaholu – tři generace zpěváků v Chomutově, vernisáž výstavy 
9. září v 10 hodin – Dům J. Popela

 Od 12.9.  primárNí zdroj – Pure Beauty, Pavlína Jana Lörinczová, Matěj Lipavský – 
vernisáž výstavy 12. září v 17 hodin – galerie Špejchar

 Od 15.9.  křest poštovNích ceNiN – aršík známek a dopisnice se zvířaty – 
výstavní síň PZOO

 Od 23.9.  prádlo z dob Našich babiček – prádlo spodní, ložní i kuchyňské 
od počátků textilní výroby na Chomutovsku ze sbírek vícero muzeí – muzeum 
na radnici

 Do 30.9.  poezie všedNích dNů – fotografie Moniky Stachové – výstavní síň 
knihovny

 Do 30.9.  výstava obrazů malířky a ilustrátorky emmy 
srNcové – galerie Zlatý klenot

 Do 28.10  osudová léta v moravském kravařsku 1945/46 – 
porozuměNí v současNosti – výstava spolku Alte Heimat – kostel 
sv. Kateřiny

 Do 29.10.   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

 Do 31.12.  kresby a orNameNty – heidi šottová – galerie Na schodech

VýSTaVY

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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KOMPLeXNí bLOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

chomutovské NoviNy
měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

iNzerce:
ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

   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

 6.9.  Jiráskova, Erbenova, Seifertova, Havlíčkova, Lužická, Děvínská, Svahová, 
Václavská, Roháčova

 7.9.  Alešova, Klicperova, Matěje Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 12.9.  alešova, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, Karla 
Čapka, Podhorská, Višňová, Železniční

 13.9  Kadaňská, Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, 
Kukaňova, Osvobození, 5. května

 14.9.  Nové Spořice, Potoční, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční – 
Osadní, průmyslová zóna EATON

 19.9.  Lipská, Elišky Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, 
Blanická, Sládkova, Sukova, parkoviště u areálu Verosu

 20.9.  Elišky Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 21.9.  Blatenská, Na Spravedlnosti, Lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, 
Dobrovského, Blatenská – okály, Pod Lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 26.9.  Březenecká, Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689, 4596, 4750

 27.9.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450 – 4454, Kundratická, Dřínovská, 
Pod strážištěm

  3.10.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

SOBOTA 
9. ZÁŘÍ 2017

Zpřístupnění historických 
a technických památek 

v Chomutově a jeho okolí
v sobotu 9. září 2017.

Informace o časech otevření 
jednotlivých památek najdete na webu 

www.chomutov-mesto.cz

DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ

V CHOMUTOVĚ
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Chomutovská softbalová pětice 
slaví historický úspěch

Street Hard Workout battle vyhrál domácí Sasyn

bišický se loučil světovým úspěchem

Pětice mladých nadějí ženského 
softbalu a jeden trenér k tomu. Takové 
bylo zastoupení softbalového klubu 
Sportclub 80 Beavers Chomutov na 
mládežnickém turnaji Little League 
Major v americkém Portlandu. 
Český výběr složený z chomutov-
ských a pražských hráček obsadil 
na americkém turnaji pátou příčku. 
Chomutovské barvy reprezentovaly 
Kateřina Kindermannová, Štěpánka 
Boučková, Eliška Peterková, Tereza 
Kursteinová a Alexie Moravčíková 
a spolu s nimi chomutovský trenér 
Pavel Kurstein. 

Páté místo je historicky nejlepší vý-

sledek českého výběru na Světových 
sériích, napříč všemi kategoriemi Little 
League. A chomutovská děvčata, která 
loni vyhrála mistrovský titul v žá-
kovské kategorii, patřila mezi velké 
opory výběru Northwest, který si účast 
v Portlandu vybojoval vítězstvím v ná-
rodní kvalifikaci a poté i v evropsko-
-africké v Polsku. 

„Je to historický úspěch a pro nás 
všechny velká zkušenost. Úspěchem 
bylo už jen to, že se nám povedlo 
dostat se přes kvalifikaci v Polsku 
až do Portlandu ve státě Oregon,“ 
přiznává trenér. Český výběr ale v zá-
moří předvedl pohlednou hru a pře-

devším velmi dobré výsledky. „Hra 
v Americe byla daleko jiná. Hrálo se 
velmi útočně, bylo vidět spoustu od-
palů,“ hodnotí turnaj Pavel Kurstein, 

který prý netušil, že se v kategorii 
do 13 let hraje v USA až tak kvalitní 
softbal, v Česku nevídaný ani ve star-
ších kadetkách. 

Hra svalů, špičkové výkony 
na hrazdách, bradlech i na zemi 
a super atmosféra – taková byla 
soutěž Street Hard Workout Battle 
2017, která se konala v polovině 
srpna v areálu Kamencového je-
zera. Jednalo se freestylovou soutěž 
ve street workoutu čili ve cvičení 
s vlastní vahou těla. „Soutěžící 
předvedli řadu originálních cviků. 
Mezi absolutně nejobtížnější patří 
antigravitační levitující cviky, které 

ukazují nejlepší závodníci na mis-
trovství světa a nebo na světovém 
poháru,“ řekl organizátor Rostislav 
Vošický. 

Borce k výkonům motivovala 
i porota složená ze světových špi-
ček workoutového sportu a zá-
vodníci se před ní chtěli předvést. 
„Každý z nich mě během tréninku 
inspiroval k nějakému cviku a jsem 
nadšený, že do Chomutova přijeli,‟ 
řekl domácí Yuriy Sasyn. 

Na letošním třetím ročníku 
Street Hard Workout Battle se sou-
těžilo ve třech mužských váhových 
kategoriích do 75 kg, 75–85 kg 
a nad 85 kg a v jedné kategorii žen. 
Vítězem kategorie do 75 kg se na-
konec stal sedmnáctiletý domácí 
borec Yuriy Sasyn, který si připsal 
i absolutní vítězství napříč všemi 
kategoriemi. Ve váhové kategorii 
75–85 kg vyhrál Polák Stanislav 
Januszewski. „Kluci z Polska přijeli 

až od Severního moře a velmi mile 
mě překvapili. V kategorii vytvo-
řili výraznou konkurenci a zaslou-
ženě obsadili první a třetí místo,‟ 
popisuje střední váhovou kategorii 
Rostislav Vošický. Nejtěžší váho-
vou kategorii vyhrál úřadující mistr 
republiky Petr Skokan. V ženách 
zvítězila Veronika Szaboová, na 
druhém místě skončila chomutov-
ská Pavla Šulistová, vítězka letoš-
ního MČR. 

Na novou sezonu se Ondřej 
Bišický, velký talent chomutovské 
rychlostní kanoistiky, bude připravo-
vat již pod dohledem trenérů USK 
Praha. Ještě před rozloučením s do-
mácím chomutovským klubem však 
svému dosavadnímu trenérovi Petru 
Doležalovi staršímu dal dárek v po-
době úspěchu na mistrovství světa 
v rychlostní kanoistice, které v letoš-
ním roce hostila Česká republika.

Se svým parťákem Martinem 

Seidlem si vyjel na trati 200 metrů 
čtvrté místo ve finále B. „Před deseti 
lety jsme v našem klubu změnili 
způsob práce s mládeží a již před 
několika lety jsme začali sklízet 
úspěchy v podobě předních umístění 
Ondry či Michala Čeřovského,“ 
říká Petr Doležal starší, trenér od-
dílu rychlostní kanoistiky SC 80 
Chomutov. Právě Ondřej Bišický 
na sebe v minulosti upozornil nejen 
v rámci juniorských soutěží, ale 

například i účastí v nominačním 
závodě na olympijské hry v brazil-
ském Riu.

A to má mladý závodník nejlepší 
roky před sebou. „V našem sportu 
nastává vrchol až kolem pětadva-
cátého roku, takže Ondřej i jeho 
parťák jsou do budoucna velkým 
příslibem,“ vysvětluje Petr Doležal 
a připomíná, že v letošním roce 
byla navíc tréninková zátěž Ondry 
Bišického hodně ovlivněna přípra-
vou na maturitní zkoušku. Teprve po 
jejím úspěšném složení se mohl plně 
pustit do tréninku. Nyní si sportovec 
může dát chvíli oddych a pak se už 
vrhne do přípravy, jejímž vrcholem 
by mohl být i boj o další olympijské 
hry. „Bohužel nominační kritéria 
jsou velmi tvrdá a v rámci redukce 
počtu tratí nyní z olympijského pro-
gramu vypadla Ondrova excelentní 
disciplína – 200 metrů deblkajak,“ 
říká Petr Doležal a dodává, že proto 

se Ondřej v další přípravě zřejmě 
zaměří více i na tratě o délce 500 
metrů.

I po odchodu Ondřeje Bišického 
však budou mít trenéři oddílu ka-
noistiky plné ruce práce, neboť 
chomutovský talent má následov-
níky. „V tuto chvíli máme v klubu 
šikovné závodníky, jako je Jakub 
Remuta, Tomáš Fridrych či Kateřina 
Vrbenská, kteří ve svých kategoriích 
patří k absolutní špičce,“ potvrzuje 
Petr Doležal, že chomutovská ka-
noistika se o svou budoucnost bát 
nemusí. „Od května jsme do našeho 
klubu přijali 45 nových dětí, jejichž 
rodiče vědí, že my to tady děláme 
dobře. Potvrzením, že naše cesta je 
správná, jsou nejen úspěchy našich 
odchovanců, ale také skutečnost, že 
část české národní reprezentace si 
vybrala naše Kamencové jezero za 
místo závěrečného soustředění před 
MS v Račicích,“ uzavírá.



sport fotostrana

fotostrana | 23

Pirátů a současný hráč NHL David 
Kämpf. „Bylo krásné zaběhnout si 
půlmaraton ve štafetě. Byla to moje 
první zkušenost a jsem rád, že jsem 
přišel,“ popsal své pocity.

Závod byl určený i pro běžce, 
kteří se na svůj první půlmaraton te-
prve připravují. Děti proto zdolávaly 
trať, která vedla kolem náměstí. Malí 
sportovci s sebou s radostí vzali i ro-
diče. Půlmaraton přivítal i závodníky 
s postižením. „Navzdory handicapu 
zdolali nejkratší tratě, ale bylo to 

pro ně jako by běželi celých jedna-
dvacet kilometrů,“ sdělila předsed-
kyně Asociace Pro Handicap Dana 
Patočková.

Úspěch 
pro orgaNizátory

Na organizaci celého závodu se 
podíleli jak zástupci města, tak stráž-
níci a pracovníci technických služeb. 
Jelikož se konal poprvé, znamenalo 
to pro všechny i první zkušenost. 
Svou práci však zvládli bravurně, což 
dokazují hlavně komentáře běžců 

v cíli. A tam, kde se ukázaly nedo-
statky, vznikl prostor pro nápravu 
v dalších ročnících. „V průběhu 
příprav i při závodě museli spojit 
síly nejen organizátoři, ale celá řada 
úředníků, pracovníků městských 
organizací a také mnoho dobrovol-
níků. Měl jsem velkou radost, že ve 
správný okamžik spojili všichni své 
síly v cestě za společným výsledkem. 
A ten byl skvělý.“ řekl David Dinda.

Vytyčit trasu se vydal Stanislav 
Mrkáček v půl sedmé ráno v den 
závodu, záhy byly rozmístěné ob-

čerstvovací stanice. Pomoc na trati 
zajišťovalo sedmdesát dobrovolníků. 
Jednalo se hlavně o registraci běžců, 
navigaci v místech, kde nemohla být 
trať jasně vyznačená, usměrňování 
dopravy třeba na výjezdech z parko-
višť a zajišťování občerstvení.

O bezpečnost běžců i fanoušků 
a také o zastavování a odklon do-
pravy z tratě maratonu se staralo dva-
náct strážníků a zhruba stejný počet 
policistů. Vyčištění tratě, instalaci 
stánků na náměstí i úklid odpadků 
zajistily technické služby.

Stovky běžců přilákal první 
ročník půlmaratonu
Pokračování ze strany 9
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ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC S.R.O.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16.09.2017

Společnost ZF s více jak 137.000 zaměstnanci a obratem přes 35,2 Mld Eur působící ve 40 zemích je po akvizici 
firmy TRW jedním z největších dodavatelů do automobilového průmyslu. 

Více informací naleznete na webových stránkách: www.zfklasterec.cz.

Zájemci se mohou hlásit na kls-personalni@zf.com

nebo na telefonním čísle +420 474 359 129.

ZF Electronics Klášterec s.r.o., Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří

 Vystoupení protagonistů muzikálu Pomáda

 Soutěže a atrakce pro děti

 Segwaye, Hoverboardy

 Elektroautíčka pro děti 

 Skákací hrady, bike trial 

 Prohlídky výroby 

 Výstava vozů

 Občerstvení a další 

1992-2017

25
let v ČR

Zveme Vás na den otevřených dveří k 25. výročí ZF Electronics Klášterec s.r.o.

16.09.2017   10-16 hod


