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zjistěte si počet bodů pomocí sms
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV BODY POZ JménO PříJmení žaDatele ČíslO řP 
na tel. číslo 9020925
•  cenou sms (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace žádosti
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete 

do konce dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků
Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služby

Aktuální
z Chomutova

informace

 Aktuality
 Kalendář akcí

  Internetová televize

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

www.eChomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

KOUPELNY
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč

Euro koupelny, Kosmova 4721 (areál autoškoly Omega), Tel.: 474 626 191, 777 233 131
www.eurokoupelny.cz Otevírací doba PO-PÁ 8:00-17:00

Sleva 20% na kompletní sortiment
platí do konce června

Poskytujeme 5 let záruku 
na provedené práce

Zhotovíme Vám ZDARMA 
grafický 3D návrh

Prodej koupelnového vybavení

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, rovnající se ceně, uvedené ve 
zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria 
uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace: 474 721 233 - p. Elisová
www.chomutovska-bytova.cz

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě společnosti (tzv. byt za byt).
V těchto případech bude vyžadován poplatek dle článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů.
V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek - rok 2014
1 Legionářská 3879/1 0+1 22,33 9.075,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

2 Jakoubka ze Stříbra 108/4 1+1 50,06 15.125,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

3 Přemyslova 5394/30 1+1 48,33 15.125,- Kč 24.6. a 26.6. v 15.00 hodin

4 5. května 3705/4 1+2 61,92 21.175,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3676

5 5. května 3706/3 1+2 62,12 21.175,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3676

6 Sokolská 3709/2 1+2 72,09 21.175,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3676

7 Pionýrů 3780/6 1+2 52,15 21.175,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.45 hodin

8 Pionýrů 3780/8 1+2 53,76 21.175,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.45 hodin

9 Palackého 3954/9 1+2 52,24 21.175,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3951

10 Palackého 3996/5 1+2 53,98 21.175,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.30 hodin

11 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

12 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3676

13 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3676

14 Selská 3765/3 1+3 95,13 27.225,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.30 hodin

15 Legionářská 3879/12 1+3 58,25 27.225,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

16 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3879

17 Palackého 3951/6 1+3 71,90 27.225,- Kč 24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

18 Palackého 3954/4 1+3 74,25 27.225,- Kč
24.6. a 26.6. ve 14.00 hodin

sraz u čp. 3951
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21. 6.
Den hudeb – zahájení koncertů 
dechových hudeb od 17 hodin 
v městském parku

24. 6.
Žijeme tady – hry a sportování 
pro děti z MŠ ve sportovní hale

25. 6.
•  Žijeme tady – hry a sportování 

pro ZŠ, SŠ a odpoledne pro 
veřejnost kulturní program 
v rekreačním areálu Domovinka

•  koncert dechových hudeb 
od 17 hodin  
v městském parku

28. 6. 
•  začátek letních prázdnin
•  farmářské trhy na náměstí 

1. máje od 8 do 12 hodin
•  ROZA: Trampský den 

v letním kině

2. 7.
koncert dechových hudeb od 
17 hodin v městském parku

ZapIšTe SI 
dO dIáře

parNÉ dNY 
OSVěžIlY KapKY 
KrOpICíCH VOZů
více na straně 7

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 pro vás: arkal je vzácný 
druh stepní ovce, kterou můžete 
vidět v Česku pouze v Podkrušno-
horském zooparku. Ve volné přírodě 
se vyskytuje ve střední Asii a části 
Afghánistánu. 

 téma
 4 JedeNáCTý rOčNíK 

OTeVřeNa bYl 
HUdebNí a dIVadelNí 
bONbONIÉrOU 
Program multižánrového festi-
valu Otevřeno opět připomínal 
hudební a divadelní bonbonié-
ru. Návštěvníci si totiž mohli vy-
brat z bohaté nabídky koncert-
ních a divadelních delikates.

 aktuality
 6 MINISTrYNě MarKSOVá: 

ZáCHraNNý KrUH Je 
dObrýM příKladeM
Ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová přijela 
na návštěvu do Chomutova. Po 
nedávné návštěvě severní části 
Ústeckého kraje se zde zajímala 
o pří klady dobré praxe.

 aktuality
 7 OTeVřeNí NOVÉ SaUNY 

Se blíží
Sauna v bývalé budově 
vojenské ošetřovny ve 
sportovně společenském 
areálu na Zadních Vinohradech 
bude v červenci otevřena ve 
zkušebním provozu.

 rozhovor
 8 MIlaN MärC: žIJeMe 

TadY Učí pOMáHaT
Vloni po třinácti letech 
Domeček nepři pravil Bam-
bi riádu, místo ní pozval 
Cho mu to vany na akci Žijeme 
tady. Jaký bude letošní ročník, 
prozradil ředitel Milan Märc.

 kultura
 9 NáVšTěVNíCI SKKS 

prOCeSTOValI 
S KINTarI INdONÉSII 
Indonésie jako na dlani, tak by 
se dalo označit další Setkání 
se svě tovou hudbou, které 
tentokrát do SKKS zavedlo 
organizaci Kintari.

 sport
 10 šerMířI OZdObIlI 

SeZONU STříbreM 
a brONZeM Z Mčr
Už se stalo zvykem, že 
šermíři z Chomutova se na 
přelomu května a června 
radují ze zisku medailí na 
mistrovství České republiky.

 školy
 12 COMOdO 

SKlíZí úSpěCHY 
I Za HraNICeMI
Jaro začalo pro pěvecký 
sbor Comodo z Gymnázia 
Chomutov velmi optimis-
ticky a plodně. Svědčí o tom 
jeho nedávné úspěchy.
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Program multižánrového festivalu Otevřeno letos opět připomínal hudební a divadelní bonboniéru. Ná vštěv
níci si totiž mohli vybrat z bohaté nabídky koncertních a divadelních delikates, mezi kterými nechyběly české 
hudební legendy i začínající hvězdy. „Díky lidem z organizace Kultura a sport Chomutov jsme dokázali založit 
a udržet už jedenáct let tuto festivalovou tradici,“ řekl primátor Jan Mareš a připomněl, že by byl rád, kdyby se 
do Otevřena zapojily i další instituce se svými kulturními akcemi. 

Začátek jedenáctého ročníku mul
tižánrového festivalu Otevřeno sice 
neměl štěstí na počasí, ale měl šťast
nou ruku při výběru skupin. Hlavní 
hudební hosté obou úvodních víken
dových večerů přijeli ve skvělé formě 
a postarali se o pohodovou a uvolně
nou atmosféru doplněnou skvělým hu
debním zážitkem. Pozadu však ne
zůstali ani méně známí hosté a regio
nální kapely. 

Jedenáctý ročník festivalu Otev
ře no začal tam, kde loňský ročník 
končil, tedy na Hřebíkárně v Bez ru
čo vě údolí. Po dobré spolupráci z mi
nulého roku se společnost Kultura 
a sport Cho mu tov rozhodla přestěho
vat část programu právě do zařízení, 
které patří jednomu z významných 
partnerů festivalu, Vodohospodářské 
stavební. „Věřím, že pro návštěv
níky je to oživením. Nakonec festi
val Otevřeno vždy počítal s tím, že 
nebude situován na jediném místě,“ 
řekla Věra Flašková, jednatelka spo
lečnosti Kultura a sport Cho mu tov, 
která festival Otevřeno pořádá. 

Nejvýraznějším a nejvýznamněj
ším hostem úvodního večera byla bez
pochyby skupina Mňága a Žďorp, 

jež se na festival vrátila po sedmi le
tech. „Stává se nám docela často, že 
se vracíme na stejné festivaly,“ přiznal 
frontman skupiny Petr Fiala a vzápětí 
dodal, že více než na festival Otev
ře no si pamatuje na chomutovskou 
Ku li sár nu, kam Mňága rovněž v mi
nulosti zavítala. Spolu s Mňágou se 
na Hřebíkárně v rámci úvodního ví
kendu představili také Selective Mute, 
Michal Hrůza s kapelou, Hro mo svod, 
Schodiště, Next company nebo třeba 
chomutovští Ko pa ka banos a Blues 
No More. 

Ještě bohatší program pak nabídl 
o týden později hlavní víkend fes
tivalu, který se přesunul na tradiční 
místo před městské divadlo. „Opět 
jsme se snažili nabídnout návštěv
níkům hodně různých žánrů a stylů. 
Mladší generaci oslovilo například hu
dební vystoupení Vladimíra 518, mně 
se zase velice líbila jeho přednáška 
o současných městských subkultu
rách,“ řekla Věra Flašková, která při
znala, že skládání programu pro fes
tival není jednoduchou záležitostí. 
„Dali jsme do programu skupiny a di
vadla, která jsme chtěli návštěvníkům 
představit, a zjistili jsme, že nám do

chází volný čas,“ doplnila Flašková, 
která už podruhé do Otevřena zapojila 
také menší festival Mezi městy, jejž 
organizovalo Café Atrium. 

Díky tomu si návštěvníci festi
valu mohli vychutnat netypická di
vadelní představení v podání Divadla 
Bufet a Teatru Novogo Fronta, show 
Dáši Vokaté a Oldřicha Kaisera, ale 
i koncert Hájských kohoutů nebo 
skupiny Vega. Bohatou hudební na
bídku z prvního víkendu pak ještě do
plnili Tata bojs, Coffee break nebo 
Oklep. Novou muzikální krev zastou
pili čerství držitelé Ceny Anděl Bratři 
Orffové. „Koncert jsme s nimi do

mlouvali na sklonku loňského roku, 
takže jejich úspěch v soutěži byl pro 
nás milým překvapením,“ přiznala 
Věra Flašková. Dalším oceněným hu
debním hostem byla skupina Doctor 
Victor, která v roce 2013 vyhrála 
první ročník soutěže GBOB v České 
republice a letos v celosvětovém fi
nále skončila v thajském Chiang Mai 
druhá. Milovníky francouzského šan
sonu zase potěšila skupina Voila!

Příjemná atmosféra, která po dobu 
festivalu panovala na Hřebíkárně 
i v prostoru před divadlem, je tou nej
lepší pozvánkou na budoucí dva
náctý ročník festivalu. Ten se prý 

Jedenáctý ročník 
Otevřena

byl hudební a divadelní bonboniérou
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musí připravovat hned po konci je
denáctého ročníku. „Hlavní kapely 
je třeba domlouvat už rok dopředu, 
pokud chceme dodržet termín prv
ního červnového víkendu,“ řekla Věra 
Flašková, která chce do rozhodování 
o hostech pro budoucí ročník festivalu 
zapojit také jeho návštěvníky. „Pokud 
návštěvníci mají nějaký tip na zají
mavé české skupiny, budeme rádi, po
kud nám o nich dají vědět,“ vyzvala 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov. 

mňága a žďOrP: Z ČínY 
až DO ChOmutOVa 

Skupina Mňága a Žďorp zažívá 
období návratů. Ještě před svým ná
vratem do Chomutova na festival 
Otevřeno se totiž hudebníci z „Val
me zu“ vrátili z pracovního výletu do 
Číny. „Bylo to perfektní. Hráli jsme 
tam čtyři koncerty a natočili jsme tam 
novou desku,“ řekl zpěvák Petr Fiala. 

Toho čínská kultura velice zau
jala. „Je to životaschopný národ, který 
se ničeho nebojí. To má samozřejmě 
stinné stránky v jejich rozpínavosti. 
Například v metru se strkají daleko 
hůře než my tady. Ale má to i pozitiva, 
protože prostě nekecají a dělají. U nás 
je tomu často naopak,“ popsal své zá
žitky Fiala a dodal, že cestování je pro 
něj hodně důležité. „Vždy když takhle 
někam vycestuji, tak si pak nadávám, 
že jsem idiot a kretén, že jsem nevy
cestoval dříve a že necestuji častěji. Je 
totiž dobře podívat se ven, člověk se 
pak může lépe a s odstupem podívat 
také sám na sebe,“ vysvětlil Fiala. 

Písničky na novém albu nejsou ná
hodou, spojuje je inspirace v globali
začních procesech. „Je to inspirováno 
tím, jak je svět nyní propojený a vše 
se vyrovnává. My znavení západ
ním materialismem hledáme východní 
moudro, zatímco oni potřebují ty kli
matizace a velká auta,“ potvrdil Petr 
Fiala, který se se skupinou v předcho
zích letech věnoval především hudeb
ním návratům ke svým starým hitům. 
„Bylo to zábavné. Člověk si přitom 
řadu věcí zbilancuje,“ dodal zpěvák. 

Mňága zvolila hodně netradiční 
cestu, jak sehnat finance na nahrání 
nového alba v Číně. „Požádali jsme 

fanoušky, aby nás podpořili a přispěli 
na tuto desku,“ řekl Fiala a doplnil, že 
od fanoušků nakonec Mňága vybrala 
600 tisíc korun. „Je to zvláštní způ
sob financování, kdy jsme vynechali 
všechny ty gramofirmy a kamenné ob
chody. Je krásné, když vám lidé věří 
natolik, že si desku koupí dříve, než ji 
slyší,“ dodal Fiala. 

tata BOJs se Vrátili 
DO ChOmutOVa 
PO Deseti leteCh 

Před deseti lety v městském di
vadle vystupovali Tata Bojs se svou 
Nano tour. Teď se vrátili na festi
val Otevřeno jako hlavní host páteč
ního večera, ale zážitky z minulé ná
vštěvy měli hudebníci ještě v živé pa
měti. „My jsme ještě měli krásný starý 
auta. Mardoša měl modrou kachnu, 
já jsem od ženy měl půjčeného Mini 
Morrise a Jura měl starý erko. A tyhle 
tři bouráky jsme zaparkovali za rohem 
u divadla,“ vzpomínal zpěvák skupiny 
Tata Bojs Milan Cais. 

Tentokrát už kapela přijela do 
Cho mu tova pospolu jedním vozem 
a namísto koncertu zaměřeného na je
diné album přivezli průřez svou tvor
bou. „Je to hodinový program, kde se 
objevují písně z našich alb. Vybrali 

jsme ty, které máme teď v poslední 
době nejraději,“ řekl klávesista Jiří 
Hradil. „Máme tam takové letní ener
gické písně. Samozřejmě důraz kla
deme na Ležatou osmičku, což je naše 
poslední album,“ dodal Milan Cais, 
který během koncertu neváhal ve
jít mezi návštěvníky festivalu. „Když 
se ten koncert podaří a lidi se smějou 
a baví se, tak my jsme nabuzení a pro 
ty lidi bychom se klidně rozčtvrtili. 
Chceme jim tu radost vrátit,“ vysvět
lil zpěvák. 

Návštěvníci Otevřena měli jedi
nečnou možnost vidět Tata Bojs, kteří 
toto léto plánují v klidnějším duchu. 
„Vloni jsme při oslavě pětadvaceti let 

objeli všechny velké festivaly, proto 
jsme tento rok zvolili klidnější vari
antu. Z velkých akcí tak budeme jen 
na Rock for People a jinak máme na
plánované spíš menší hraní a solitérní 
koncerty,“ potvrdil Milan Cais a pro
zradil, že během léta chce kapela pra
covat na novém albu. „Chceme si ne
chat prostor pro tvorbu,“ dodal Hradil. 

róZa měla POháDkOVé 
OteVřenO 

Stejně jako v minulém roce, také 
letošní Otevřeno spojilo síly s Ro din
ným zápolením. Proto po dvou dnech 
večerního programu na Hřebíkárně 
patřil třetí den festivalu dětem, které 
tak mohly oslavit Den dětí. A byl to 
den vskutku pohádkový. 

Děti a jejich rodiče totiž během 
nedělního odpoledne potkali napří
klad princeznu, vodníka nebo prince. 
„Zaměstnanci organizace Kultura 
a sport Cho mu tov pro nás připravili 
pohádkovou cestu podél řeky Cho
mu tov ky. Děti se tak mohly vydat do 
říše pohádek,“ vysvětlila přítomnost 
pohádkových postav Marie Heř ma
no vá, organizátorka Ro din ného zá
polení. Koho pohádkový svět u řeky 
Cho mu tov ky zmohl, ten si následně 
mohl odpočinout na Hřebíkárně u di
vadla. „Přijelo sem Liduščino diva
dlo se zábavným kabaretem pro děti. 
Doufám, že si zde každý našel něco 
svého,“ dodala Heřmanová. Znovu se 
koza Róza s dětmi potká 28. června 
na Trampském dnu v letním kině. 

na OteVřenO DOraZil 
i hraBě DraCula 
a DémOniCký Jan PřeuČil 

Po loňském úspěchu Pirátů z Ka
ri bi ku připravila ZUŠ T. G. Ma sa ry ka 
Chomutov ve spolupráci s Mu sik
schu le Chem nitz na festival Otevřeno 
další vystoupení. „V projektu jsme vy
užili klasické literární předlohy Brama 
Sto kera a k tomu jsme vybrali hudbu 
čtyř skladatelů vážné hudby,“ vysvět

lil ředitel ZUŠ T. G. Masaryka Karel 
Žižka a připomněl, že představení ne
bylo inspirováno stejnojmenným mu
zikálem. 

Oproti Pirátům z Karibiku dostali 
žáci z chomutovské ZUŠ a Musik
schule Chem nitz posilu v podobě vy
pravěče příběhu Jana Přeučila. „Byl 
jsem velice potěšen, když jsem byl 
osloven uměleckou školou z Cho mu
to va. Ten projekt je velice vzrušující 
a myslím si, že je nesmírně důležité, 
že se takto vychovává mladá gene
race, protože v dnešní době internetu 
jsou výchova a osobní kontakt velice 
podstatné pro budoucnost nastupující 
generace,“ vysvětlil herec, proč se 
rozhodl do projektu zapojit. 

Protože šlo o přeshraniční pro
jekt, připravovali se žáci na vystou
pení odděleně. Dohromady se obě 
skupiny potkaly před premiérou jen 
dvakrát. „Zkoušky byly podmíněny 
rozpočtem. Výměna žáků je velice 
nákladná, proto jsme měli dvě gene
rální zkoušky. Jednu v Chomutově 
a druhou na německé straně,“ při
blížil ředitel Karel Žižka. Na gene
rálních zkouškách se s žáky a je
jich učiteli setkal také Jan Přeučil. 
„Bylo velice zajímavé je pozorovat, 
neboť se projektu věnovali s vel
kým zaujetím a vášní. Z pedagogů 
byla cítit radost, že mohou své zku
šenosti předávat,“ dodal herec, kte
rému jsou démonické postavy typu 
hraběte Draculy blízké. „To je můj 
herecký osud, hrát muže na šikmé 
ploše, zvláštní muže,“ smál se Jan 
Přeučil. 

Zatímco Piráty z Karibiku před
stavili žáci ZUŠ T. G. Masaryka 
Cho mu tov v městském parku, pro 
Dra culu bylo vybráno náměstí. „Pro
stor před věží a kostelem byl zvolen 
záměrně kvůli příběhu,“ dodal ředi
tel Žižka. Atmosféra náměstí zau
jala i Jana Přeučila. „Dra cula je svě
tové téma a v tomto prostředí je to 
ještě působivější, zajímavější a su
gestivnější,“ přisvědčil herec a da
bér. Pro žáky Dra cula vystoupením 
na Otevřenu neskončil. Stejně jako 
loni totiž vystoupení předvedli také 
na německé straně. 

Další fotografie z Otevřena  
najdete na straně 15…

příjemná atmosféra, Která po dobu festivalu 
panovala na HřebíKárně i v prostoru 
před divadlem, je tou nejlepší pozvánKou 
na budoucí dvanáctý ročníK festivalu.
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Ministryně 
Marksová: 

Záchranný kruh je 
dobrým příkladem

Ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová přijela na téměř 
půldenní návštěvu do Cho mu to va. Po 
nedávné návštěvě severní části Ús tec
ké ho kraje se zde zajímala o příklady 
dobré praxe. „I za stávající situace 
jsou města, která problémy aktivně 
řeší, dokonce jim předcházejí. Pří kla
dem je právě Cho mu tov se svým pro
jektem Záchranný kruh, v rámci kte
rého úzce spolupracují odbory magis
trátu, zejména sociální, policie, nezis
kové organizace a úřad práce. Vždy to 
však stojí určité úsilí, nejvíce záleží na 
přístupu samotného města a vůli jeho 
vedení i pracovníků,“ řekla ministryně 
Marksová.

Přestože Chomutov je podle mi
nistryně příkladem dobré praxe a mo
hl by být vzorem pro další města, rad
nice potřebuje pomoc od státu. A to 
nejen finanční pro realizaci projektů, 
které by zmírňovaly sociální problémy 
ve městě, ale především pomoc legis
lativní. „Nyní je v legislativním pro
cesu novela zákona o hmotné nouzi, 
která zabrání zneužívání dávek na 
bydlení,“ řekla ministryně. Podotkla, 

že nejpozději do konce roku bude ob
novena veřejná služba, která by měla 
zvýhodnit na dávkách dlouhodobě ne
zaměstnané, pokud budou několik ho
din denně pracovat. Než byla veřejná 
služba zrušena, byl Chomutov jejím 
průkopníkem. 

„Návštěva byla pro nás příleži
tostí nejen ukázat to, co se nám v so
ciální oblasti povedlo, ale také problé
mové lokality a diskutovat oblasti, ve 
kterých jako obec po tře bu je me pomoc 
vlády,“ sdělil primátor Jan Mareš, 
který by uvítal především více peněz 
na terénní pracovníky a znovuzave
dení veřejné služby. 

Ministryně si prohlédla azylový 
dům, sociální centrum Kamínek, sídlo 
městské policie, ale i problémové lo
kality na sídlišti Bře ze nec ká nebo bý
valou sociálně vyloučenou lokalitu na 
Dukelské. „Hovořili jsme o soci ál
ním začleňování, ko mu nit ním plánu, 
pro ro din né politice, o činnostech Zá
chran né ho kruhu, projektu Váš stráž
ník nebo dluhovém poradenství, ale 
také o ubytovacím byz ny su,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda. 

dobrodružství nečíhá daleko, 
děti si ho užijí skoro doma

Chomutov hostí mistrovství evropy v disco dance

až osm dní 
nepoteče 
teplá voda

Prázdniny poblíž domova si užijí 
stovky dětí. Městské organizace pro 
ně připravily příměstské tábory, při 
kterých si užijí legraci, naučí se nové 
věci a to vše přímo ve městě nebo 
v jeho okolí. 

Celkem sedm táborů pořádá Dům 
dětí a mládeže Chomutov, pět z nich 
je již obsazených. „Volná místa jsou 
už jen u dvou Piditáborů určených pro 
předškoláky. Program je přizpůsoben 
věku předškoláků, s ohledem na pří
pravu školní docházky,“ uvedl ředitel 
Domečku Milan Märc. 

Devět turnusů příměstského ekotá

bora pořádá Podkrušnohorský zoo
park pro děti mezi šesti a dvanácti 
lety. Letošní téma tábora je příroda 
v ohrožení a děti se tak nenásilnou 
formou dozví o globálních problé
mech či o ohrožených druzích zví
řat žijících nejen v zooparku. „Nebude 
chybět ani tradiční program jako ruko
dělné práce, jízdy na koních či krmení 
zvířat,“ doplnila vedoucí ekocentra 
Nikola Puchingerová.

Sportem stráví prázdniny děti při
hlášené do Prázdninové miniškoly 
sportu. Tento příměstský tábor pořádá 
Kultura a sport Chomutov. Při devíti 

turnusech si děti zaplavou v Aqua
svě tě, zaskotačí ve sportovní hale 
či v letních areálech, projedou se na 
kole, podívají do zoo parku a zahrají si 
minigolf. 

Pohyb, mládí, hudba, show. Na blý
ska né kostýmy, extravagantní účesy, 
elektrizující atmosféra. Všechny tyto 
atributy, ale především disco tanec 
nejvyšší úrovně přinese Mistrovství 
Evropy v disco dance a disco free
style, které od čtvrtka do neděle hostí 
zimní stadion v Chomutově.

Prestižní událost nejen pro taneč
níky, ale pro celý Chomutov z pově
ření mezinárodní taneční organizace 
IDO pořádá Beethoven D.C. v čele 
s Evou Vlkovou. „Je to výzva. Ač pat

náct let připravujeme různé akce na 
úrovni republiky, tak podnik tohoto 
významu a prostory zimního stadionu 
budí velký respekt,“ říká šéftrenérka 
chomutovského klubu. Starosti jsou na 
místě, do Chomutova zavítalo zhruba 
1 500 tanečníků ze sedmnácti zemí, 
což je, jak Eva Vlková soudí, maxi
mum toho, co začínající mezinárodní 
pořadatel může zvládnout. Vynikající 
účast ale pořadatelům přináší také ra
dost. „Těžíme z toho, že jsme srd
cem Evropy. Přijeli k nám tanečníci 

ze všech zemí, které se šampionátů 
účastní. Dokonce i ze Srbska, kde se 
nedávno potýkali se záplavami.“

Soutěžit se bude každý den od 
rána do večera, v blocích od 10.00 do 
zhruba 17.00 hodin, na které budou od 
18.30 do zhruba 21.00 navazovat finá
lové galavečery. Výjimkou je neděle, 
kdy se kvůli odjezdu a odletu zahra
ničních účastníků bude končit v 18.00 
hodin. Pro chomutovské diváky by 
atraktivním prvkem mistrovství měl 
být i fakt, že jednotlivé disciplíny se 

na pódiu budou rychle střídat. A fandit 
mohou domácím závodníkům. Česká 
reprezentace čítá 350 tanečníků, 
z toho 90 jich je z Beethovenu D.C. 
„Máme želízka v ohni, jsme mnoho
násobní mis tři ČR, Evropy i světa, 
Vítek Lukavec je v chlapecké kate
gorii dokonce úřadujícím mistrem 
Ev ro py a světa. Ale těžko dopředu od
hadovat výsledky, protože i soupeři 
se neustále zlepšují,“ komentuje vy
hlídky na další případné medaile pro 
Cho mutov Eva Vlková. 

Město čeká odstávka teplé vody. 
Letos se uskuteční od 24. července 
a většinou potrvá tři až pět dnů. Pouze 
ve dvou ulicích bude delší.

Teplá voda přestane téct 24. čer
vence na Březenecké, Kamenné, 
Pí seč né, Zahradní a v oblasti Hor ní 
Vsi. Tam si ji lidé bu dou muset ohří
vat po tři dny. Od stej   ného data, ale 
po čtyři dny nepoteče teplá voda ve 
středu města, pět dní pak v Moravské 
a Vrchlického ulici. Nejdéle, osm 
dní, potrvá odstávka ve Stromovce 
a v Jiráskově ulici kvůli rekonstruk ci 
výměníků a topných kanálů.
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KráTCe
uČili se i PlánOVali
Absolventi Univerzity třetího 
věku se sešli při přednášce 
a work shopu s lektorkou z úřa-
du práce. Následně si napláno-
vali výuku na další rok. 

POstižený mlaDík 
se PODíVal DO ZOO
Pro jednoho z klientů DPS Pí-
sečná zorganizovala soukromá 
firma návštěvu ústecké zoo. Kli-
ent by bez speciální dopravy 
na výlet nemohl. 

OPraVuJí i BuDuJí
Technické služby v uplynulých 
dnech opravily okrasnou zeď 
podél Cho mu tov ky, umístily 
nové vpustě na cyklostezce 
v centru města a zřídily bezba-
riérový přechod na Březenecké. 

Chrání mlaDé 
saZeniČkY
Městské lesy Chomutov započa-
ly s ochranou mladých lesních 
porostů proti plevelu. Ochrana 
se provádí pomocí křovinořezů, 
kdy se vyžíná plevel okolo vysá-
zených sazeniček.

DO ZOOParku 
ne PO sVýCh
O prázdninách bude Lokálka 
Amálka i Safari expres v zoo
parku jezdit podle jízdního 
řádu, lidé se tedy již nebudou 
muset předem objednávat. 

školy se chystají na opravy 

petice proti hazardu má formální chyby

parné dny osvěžily kapky kropicích vozů

Dělníci o prázdninách obsadí 
místo dětí chomutovské školy. Hned 
po vysvědčení začnou s potřeb ný mi 
opravami, aby na začátku dalšího 
školního roku bylo vše, jak má být. 
Z fondu oprav letos město vynaloží 
přes deset mili onů korun. „Školní 
budovy slouží již desítky let a pravi

delné investice nám umožňují trvale 
udržovat školy ve stavu, aby pro
vozně vyhovovaly náročným pod
mínkám pro vzdělávání a výchovu,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Nejčastěji se letos bude opra
vovat sociální zařízení a elektroin
stalace. Tyto práce čekají základní 

školy v ulicích Písečná, Školní, 
Aka de mika Heyrovského, Bře ze
nec ká, 17. lis to pa du i základní umě
leckou školu. Na ZŠ Za hrad ní děl
níci opraví osvětlení, Na Pří ko pech 
se zlepší vzhled omítek, Ka daň ská 
dostane nově opravenou družinu, 
Pa la cho va pro změnu fasádu. Město 

dále nechá opravit okna. Pohled 
na okolí se tak zlepší dětem ze 
ZŠ Hor nic ká a z mateřinky v ulici 
Vodních sta veb.

Kromě oprav město rekonstru
uje tři základní školy a jednu mateř
skou, ve kterých se vyměňují okna 
a zateplují fasády. 

Koncem května přijal magistrát 
návrh občanů, aby zastupitelé města 
vyhlásili referendum o úplném zákazu 
hazardu ve městě. V zákonem stano
vené lhůtě byly prověřeny formální 
náležitosti podání, které vykazuje pod
statné nedostatky. O tom byl informo

ván přípravný výbor. Po odstranění 
nedostatků bude možné návrh předlo
žit příslušným orgánům města. 

Přestože zmocněnci petice avi
zo va li 4 100 podpisů, ve skutečno
sti jich bylo na podpisových arších 
4 006. Po kontrole správnosti zbylo 

3 209 platných podpisů. Zákon však 
ukládá, aby návrh na vyhlášení refe
renda podepsalo 10 procent, v případě 
Chomutova 3 923 oprávněných vo
ličů. Magistrát celý postup konzultuje 
s příslušnými orgány dozoru a kont
roly veřejné správy. 

Parné tropické dny zpříjemnily 
Chomutovanům technické služby 
sprškami vody. Po tři nejteplejší dny 
v druhém červnovém týdnu vyjíž
děly do ulic kropicí vozy a zkrápěly 
ulice studenými kapkami. „Slunce 
dokáže ulice města doslova rozžha
vit a hlavně starší či nemocní lidé to 
špatně snášejí. Přesto i v tomto po
časí z různých důvodů musí vyjít ven. 

Zvlhčování vzduchu vodou z cisteren 
je jediný způsob, jak od veder trochu 
ulevit a alespoň trochu zpříjemnit po
byt na ulici,“ uvedl náměstek primá
tora Martin Klouda. 

Kropicí vůz poprvé vyjel v pondělí 
9. června, kdy se teploty vyšplhaly do 
tropických výšek. „Vzduch jsme osvě
žovali od půl jedenácté dopoledne do 
půl šesté odpoledne, podobně tomu 

bylo další dva dny. V úterý rozstřiko
valy vodu dva kropiče současně,“ sdě
lil vedoucí provozu dopravy Samir 
Kharboutli. Jeden vůz spotřeboval 
průměrně třicet kubíků vody denně.

Vodou osvěžují technické služby 
hlavní ulice města, po projetí vozu je 
vzduch vlhčí a lidem se v rozpálených 
ulicích lépe dýchá. Klesne i pocitová 
teplota. „Zkrápění ulic zajišťujeme, 

jakmile teploty tři dny po sobě vy
stoupí nad osmadvacet stupňů Celsia. 
Vodu čerpáme z veřejného řadu, takže 
splňuje všechny hygienické normy,“ 
doplnil ředitel technických služeb 
Zbyněk Koblížek. Voda je obohacena 
o příjemnou vůni svěžího vánku. 

Vozy skrápí silnice vpředu dvěma 
kropidly, vzadu pak tlaková lišta zvlh
čuje vzduch mlžící tryskou.

Otevření nové sauny se blíží
Sauna v bývalé budově vojen

ské ošetřovny ve sportovně společen
ském areálu na Zadních Vinohradech 
bude v červenci otevřena ve zkušeb
ním provozu. „Přízemí budovy, kde je 
sauna, je hotové a nyní ho začínáme 
vybavovat nábytkem a lehátky,“ řekla 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov Věra Flašková, která bude 
objekt provozovat. 

Pro milovníky saunování bude při
pravena téměř šestnáct metrů čtvereč
ních velká sauna pro patnáct lidí a sa
mozřejmě ochlazovací bazének. K po
hodlí návštěvníků se připravuje od
počívací prostor s lehátky, pohodl né 
velké šatny, místnost pro masáže 
a recepce. 

Předpokládaná otevírací doba ve 
zkušebním provozu bude od 16 do 
21 hodin. „Musíme skloubit zku
šební provoz se stavebními pracemi, 
které ještě probíhají v prvním po
scho dí, kde vznikají tělocvičny a po
silovna,“ uvedla Flašková, která 

upřesnila, že firma nyní zajišťuje 
personál, sestavuje ceníky a připra
vuje se na splnění všech hygienic
kých podmínek. 

Budova bývalé ošetřovny byla 
kompletně zrekonstruována. „Z ná
rodního programu Podpora revita

lizace bývalých vojenských areálů 
jsme získali dotaci na zateplení a vý
měnu oken,“ říká vedoucí odboru roz
voje, investic a majetku města Petr 
Chytra. Dotace přesáhla tři miliony 
korun. Vnitřní úpravy hradí město ze 
svých prostředků. 



rozhovor

8 | rozhovor

Festival Žijeme tady vznikl jako ja-
kási náhrada za Bam biriádu. Ta 
však měla trochu jiný charakter. 
Proč jste se rozhodli neúčastnit se 
celostátní Bambiriády a vlastně za-
ložit tradici vlastní akce?

Bambiriádu jsme dělali celkem tři
náctkrát a celý tým měl pocit, že této 
akci nemůžeme dát již nic nového, že 
nemůžeme již ničím překvapit. Laťku, 
kterou jsme nasadili v předchozích le
tech, nebylo snadné udržet či překonat. 
Každý rok jsme přicházeli s něčím no
vým a nápady přestaly přicházet. Akce 
Žijeme tady na Bambiriádu volně na
vazuje a hlavním cílem je všem říci, že 
žijeme tady…
Měl jste pocit, že tento typ akce 
v Chomutově chybí?

V Chomutově se každý rok ode
hraje velký počet akcí, ale osobně 
jsem měl pocit, že jednotlivé akce 
jdou vedle sebe a chybí jejich vzá
jemné propojení. Akce Žijeme tady 
má mimo jiné ukázat, že tu žije 
spousta šikovných lidí, kteří se mají 
čím pochlubit, umí spoustu věcí 
a mnozí ani neví, že je tady máme. 
Žijeme tady pomáhá na tyto lidi upo
zornit, ale také touto akcí říkáme, že 
jsou mezi námi lidé, kteří musí žít 
s nějakým handicapem či jsou něčím 
odlišní. Snažíme se tyto lidi více za
pojit do běžného života a pozitivně 
je motivovat. Součástí akce je rovněž 
charita… Myslím si, že se stále mu
síme učit pomáhat těm, kteří neměli 
v životě takové štěstí.
Letos se bude konat druhý ročník. 
Předpokládám, že ten první svůj 
cíl splnil…

První ročník se nám podle ohlasů 
podařil. Na chomutovské letní kino 
dorazilo na koncert přes šest sto
vek diváků, na atletickém stadionu 
si to užily čtyři týmy, měli jsme ra

dost z toho, že se mnozí Cho mu to vá ci 
zapojili do akce Každé kolečko po
máhá. Osobně mě potěšilo, že patron
kami se velmi ochotně staly Simona 
Baumrtová a Jana Španělová. Potěšilo 
mě, že si moderátor Radek Šilhan ne
vzal ani korunu za svoji práci, že 
nám moc pomohl tým Sociálních slu
žeb Chomutov, tým Sociálních slu
žeb Jirkov a také tým žáků chomu
tovské průmyslovky učitelky Dagmar 
Jonášové. Potěšila mě pomoc mno

hých dalších, kterých byla velká řada, 
třeba zvukař František Znamenáček. 
Obdivuhodní byli také mladí moderá
toři Eliška Vetýšková a Vašek Mock. 
Na konto pro Matýska jsme poslali 
přes jedenáct tisíc korun, což se dá 
jistě také považovat za úspěch.
Jaké bude letošní Žijeme tady?

Letošní akci Žijeme tady jsme roz
dělili na třetiny. První se odehraje 
v úterý 24. června v městské sportovní 
hale a je věnována dětem z mateř
ských školek. Máme pro ně připravený 
zábavný program plný pohybu a le
grace. Již v této chvíli máme vlastně 
vyprodáno, neboť se nám nahlásily 
tři stovky malých zájemců, pro které 
máme několik překvapení. Druhá část 
se odehraje ve středu 25. června v are
álu Do mo vin ka. Dopoledne je věno
váno žákům základních a středních 
škol, odpoledne je určeno široké veřej
nosti. Mohou se těšit na sportovní ak
tivity, netradiční atrakce, karaoke sou
těž, turnaj ve florbale nebo preventivní 
aktivity městské policie a Policie ČR. 
Poslední díl skládačky Žijeme tady 
složíme 30. srpna v letním kině, kde 

bude od 10 do 22 hodin program plný 
tance a zpěvu. Pro letošek je největší 
změnou to, že jsme Žijeme tady volně 
propojili s Barevnou planetou. 
Jak se zrodil nápad na propojení 
takto velkých akcí? 

Obě akce k sobě mají myšlen
ko vě velmi blízko. Konaly se v podob
ných termínech a roli tady také hrál 
fakt, že jejich spojením ušetříme ně
jakou tu korunu. Vystoupení odstar
tují již ráno v deset hodin a skončí ko

lem desáté hodiny večerní. Vrcholem 
bude „tradiční“ koncert skvělých The 
Tap Tap, kteří pro mnohé návštěv
níky jsou nejen hudební lahůdkou, ale 
také motivací pro překonávání překá
žek zdánlivě nepřekonatelných. Těšit 
se můžeme na děti z chomutovského 
Domečku, ka daň ského Šuplíku, cho
mutovské ZUŠ, své umění ukáže ta
neční škola Stardance, nahodíme diva
delní představení s divadlem Nahoď. 
Do světa muzikálu se vydáme s Bárou 
Novákovou a jejími kamarády, v pro
gramu diváci uvidí břišní tanečnice, 
kapely Martin Jachym and Common 
Sense, Sun Was Turned Off, Oklep, 
Sun, Counterfeits, Vodohraj, Skejušan, 
AneboAfro, Prince Alfredo and the 
Warriors, z Bolívie dorazí indiánská 
parta Comerca a z Nigérie skupina 
Igbo. Zapojí se rovněž německá, viet
namská, ukrajinská a romská menšina. 
A nyní se jen modlím, abych na ně
koho nezapomněl. 
A bude opět akce Každé kolečko 
pomáhá? 

Bude součástí dne na Domovince. 
Opět za pět korun prodáme zájemcům 

vstupenku na ovál, který mohou poko
řit na kole, na kolečkových bruslích, 
v kočárku, na vozíku, popřípadě se 
mohou proběhnout či jen tak projít. 
Vloni jste jako výraz solidarity 
v rámci Žijeme tady vybrali peníze 
na nemocného Matýska. Komu mo-
hou návštěvníci pomoci letos a co se 
bude dražit v aukci? 

Letošní sbírka bude rozdělena na 
tři části. Každé kolečko pomáhá po
může těžce nemocné Da ni elce z Cho
mu tov ska. Dobrovolné vstupné na 
koncert Žijeme tady/Barevná planeta 
rozdělíme mezi Asociaci pro handi
cap a část dáme na výstavbu vzdě
lávacího centra Studeo Jed lič ko va 
ústavu. Každý z nás se tak může za
pojit a přispět tam, kde to je potřeba. 
Dražit v aukci budeme opět věci od 
chomutovských Pirátů, jejichž marke
tingový ředitel David Dinda slíbil po
moc a podporu.
Jakýmsi stmelovacím prvkem a na-
konec i trvalou upomínkou loň-
ského ročníku se stalo malování 
obří kopie obrazu Sylvy Prchlíkové. 
Chystáte něco podobného i pro le-
tošní ročník? 

Obraz Sylvy Prchlíkové se nám 
podařilo přemalovat do rozměrů přes 
čtyři krát dva metry. Za tento skvělý 
nápad musím poděkovat mým kole
gům z Domečku, především Marušce 
Latinákové a Radku Malárikovi. Velký 
dík patří i všem malířům a malířkám. 
Díky skoro sedmi desítkám lidí se nám 
výsledek velmi podařil. Výsledné dílo 
mohli obdivovat návštěvníci knihovny 
a od září se tímto dílem pokochají ná
vštěvníci Domečku. Letošní překva
pení bude v odlišné poloze, ale to si 
necháme až na 30. srpen. Jen prozra
dím, že celou akci bude moderovat 
sedm známých i méně známých osob
ností z našeho města.

Vloni po třinácti letech chomutovský Domeček nepřipravil Bambiriádu, místo ní pozval Chomutovany 
na akci Žijeme tady – plejádu her, soutěží, tanečních a hudebních vystoupení, ve které hráli hlavní 
roli lidé šikovní, handicapovaní, jiné národnosti, staří, mladí. Všichni měli jedno společné – žijí tady. 
Jaký bude letošní ročník, nám prozradil ředitel Domečku Milan Märc. 

Milan Märc:

žijeme tady učí 
pomáhat 

vrcHolem bude Koncert sKvělýcH tHe tap tap, 
Kteří jsou nejen Hudební laHůdKou, ale taKé 
motivací pro přeKonávání přeKážeK.
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Návštěvníci SKKS procestovali 
s organizací Kintari Indonésii 

projekt artduel 2014 se zabývá 
uměním seniorů i mladých nadějí 

letní filharmonie představí elitního hornistu 

Indonésie jako na dlani, tak by 
se dalo označit další Setkání se svě
tovou hudbou, které tentokrát do 
SKKS zavedlo organizaci Kintari. 
„Vznikli jsme v roce 2006, abychom 
v Čechách jako jediná českoindo
néská skupina prezentovali indo
néské umění a získávali tak pro
středky pro realizaci rozvojových 
projektů,“ vysvětlila zakladatelka 
hnutí a zároveň tanečnice a teatro
ložka Jana Wolfová. 

Žena, která v Indonésii našla ne
jen druhý domov, ale především ná
plň života v podobě dětí na ostrově 
Lom boku. „Když jsem se s dětmi 
potkala, byly ze mne unešené, pro

tože nikoho takového neviděly. A tak 
jsem za nimi začala jezdit. Stal se 
z toho zvyk,“ zavzpomínala Wol
fová, která se jednou nechala dětmi 
odvést až k budově, která měla před
stavovat školu. Tam tanečnice a ces
tovatelka potkala své poslání, když 
se rozhodla pomoci rekonstruovat 
základní školu ve vesnici Ngolang. 

To se jí v letech 2009 a 2010 po
vedlo, ovšem v té době už organi
zace Kintari pomáhala dalším insti
tucím v Indonésii, proto Kintari i na
dále organizuje cestopisné přednášky 
i kurzy indonéského tance. V Cho mu
to vě návštěvníci přednášky procesto
vali takřka celou Indonésii. Poznali 

nejen místa ovlivněná západním živo
tem, kde je zvykem prodávat benzín 
v plastových lahvích od limonády, ale 
i odlehlé domovy přírodních kmenů. 

Cestopisnou přednášku obohatily také 
rozmanité lidové tance, mezi kterými 
nechyběl známý ptačí tanec či tanec 
s bubínky. 

Hodně široko se rozkročil pro
jekt Artduel občanského hnutí Pro 
kultura Chomutov. Nejenže pro
jekt navázal na loňskou uměleckou 
akci, která spojovala ruské a severo
české výtvarné umění dětí, ale navíc 
do sebe zahrnul seniorskou tvorbu 
i umění mladých nadějí. „Část pro
jektu již proběhla v Moskvě v ga
lerii Na sle die. Druhá část se pak 
uskuteční v podzimních měsících 
v Chomutově,“ řekla Hana Šťastná 

z hnutí Pro kultura. 
Zatímco první projekt mezi Mos

kvou a Chomutovem se snažil o vý
měnu uměleckých výpovědí dětí 
školního věku, tentokrát byla velká 
část projektu věnována seniorům 
a jejich výtvarné tvorbě. „V moskev
ské galerii vystavoval obrazy La di
slav Chabr a také tam byly prezento
vány artefakty chomutovských seni
orů, kteří v Cho mu to vě smysluplně 
tráví svůj čas,“ vysvětlila Šťastná, 

která v polovině května odletěla 
do Moskvy společně s Ladislavem 
Chabrem, aby zde výstavu připra
vila. „Zúčastnili jsme se zde také be
sedy o možnostech naplnění volného 
času seniorů a akce Noci muzeí, při 
které proběhla prezentace projektu 
Artduel 2014,“ dodala zakladatelka 
hnutí Pro kultura. 

Za Chomutov prezentovali svou 
tvorbu především lidé, kteří nejsou 
nikde organizováni. „Oslovili jsme je 

s nabídkou výstavy, případně jsou to 
senioři organizovaní při různých in
stitucích,“ vysvětlila Šťastná a do
dala, že za mladé začínající umělce 
vybrala tentokrát Jarmilu Novou, 
která se zabývá netradičním umě
ním malování na tělo, a designérku 
Martinu Andělovou, které ve spo
lupráci s chomutovským zoopar
kem vytvořily přehlídku zvířecích 
tváří namalovaných na lidských ob
ličejích. 

Léto v Chomutově patří hudbě 
v každé její podobě, proto letní kino 
23. července už potřetí rozezní Letní 
fil har mo nie. Ta do města znovu při
vede stohlavý sbor a stejně početný 
orchestr. „Projekt si během své exis
tence získal velkou popularitu, proto 

se nám hlásí mnoho muzikantů z ev
ropských zemí. Pro letošní rok regis
trujeme zájemce z Čech, Německa, 
Švédska, Polska, Finska, Itálie, Ru
mun ska, Dánska, Ja pon ska a Ni zo
ze mí,“ řekl organizátor a ředitel ZUŠ 
T. G. Ma sa ryka Karel Žižka, který 

opět spojil síly se Saskou Mozartovou 
společností. 

Za českou stranu se Letní filhar
monie zúčastní opět žáci ze ZUŠ 
v Chomutově, Klášterci n. O., Kadani 
a Vejprtech a také pěvecký sbor stu
dentů UJEP v Ústí nad Labem, kteří 
byli do projektu vybráni na základě 
svého zájmu i doporučení učitelů. 
„Dirigentka Kajsa Boström vyjád
řila požadavek na vyšší nároky při vý
běru účastníků,“ vysvětlil Žižka, že 
hudebníci i sboristé byli dobře prově
řeni. Samotných žáků z Chomutova 
se představí dvacet pět. „Zájem samo
zřejmě převyšuje tento počet, ovšem 
respektujeme dlouho dopředu stano
vené kvóty na počet účastníků z jed

notlivých škol,“ dodal ředitel Žižka. 
Návštěvníci se tentokrát mohou 

kromě energické švédské dirigentky 
těšit také na hudební sólo na roh. „Pro 
letošní sólové vystoupení jsme domlu
vili vynikajícího německého hornistu 
ruského původu Arkady Shilklopera,“ 
řekl Žižka a připomněl, že všechny 
koncerty tohoto hudebníka prová
zejí nadšené recenze. Multinárodní 
sbor a orchestr se ani v tomto roce ne
omezí na jedno vystoupení. Kromě 
Chomutova zazní například rozsáhlé 
dílo švédského komponisty a jiné 
skvosty vážné hudby také v Chemnitz 
a Lodži. V Chomutově je pak v den 
samotného koncertu na programu také 
veřejná zkouška na náměstí 1. máje. 
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Házenkářka lucie Mrákotová míří do reprezentace 

Judisté VTž Chomutov uspěli 
na závodním i organizačním poli

Po střídmých letech se Cho mu
tov může už druhý rok chlubit pří
tomností své národní házenkářky 
v nominaci na nejdůležitější akci se
zony, na utkání Čechy vs. Morava. 
V širší české reprezentaci je Lucie 
Mrákotová, která tak navázala na 
loňský úspěch Mirky Lizákové. „Je 
to dobrá volba. Lucka dokáže ode
hrát s přehledem beka i halva. Je 

dobře, že jsme ji ukázali světu,“ řekl 
manažer SK Chomutov NH Vojtěch 
Čihař. 

Hráčka byla svou nominací mile 
překvapená. „Dozvěděla jsem se to 
od trenéra, ale zatím nic bližšího ne
vím,“ řekla Lucie Mrákotová, je
jíž nominace si všimli i v jejím do
mácím klubu Bakově nad Jizerou, 
odkud odešla na hostování do 

Cho mutova. „Určitě mi přítom
nost v Chomutově pomohla, pro
tože tady hraju ligu. V kraji mě to 
trošku táhne dolů, protože tam se 
můžu flákat,“ přiznává talentovaná 
obránkyně. 

Zatímco ona byla překvapená, 
trenér Jan Malý nominaci očeká
val. „Mě to nepřekvapilo. Vím, jak 
hraje,“ řekl trenér Malý, podle kte

rého měla být Lucie Mrákotová 
v nominaci už dávno. „Ona si to za
slouží, je to jen odraz její práce. 
Má v sobě rychlost, důraz i pohyb
livost. Navíc se snaží číst hru,“ vy
počítal silné stránky hráčky trenér, 
který věří, že Lucie Mrákotová v 
budoucnu dokáže všechny své klady 
prodat ještě výrazněji. „Ještě má 
všechno před sebou,“ uzavřel. 

Městská sportovní hala patřila 
celý první červnový víkend judu. 
Domácí oddíl VTŽ Chomutov zde 
pořádal mezinárodní Velkou cenu 
Chomutova, která byla zároveň zá
vodem Českého poháru a třetím kva
lifikačním turnajem o postup na 
mis trovství republiky v žákovských 
a dorosteneckých kategoriích. Druhý 
den pak v obou sálech haly souběžně 
probíhalo mistrovství ČR juniorů 
a juniorek a 24. ročník Memoriálu 
Helmuta Tauda pro nejmladší judis
tické naděje.

Ve Velké ceně Chomutova, kte
rou zahájil primátor Jan Mareš, se 
představilo 550 závodníků z Česka 
a Německa. O co nejlepší umís
tění a body za 1. až 7. místo bojo
vali i judisté VTŽ Chomutov. Mezi 
mladšími žáky si nejlépe vedl Jan 
Vopat, jenž vybojoval zlatou me
daili, a mezi staršími se dařilo stří
brnému Matěji Burešovi a pátému 
Danielu Mertlovi. Bilanci domácích 

výrazně vylepšili dorostenci – David 
Vopat vybojoval zlatou, Jan Kittler 
a Martin Varmuža stříbrnou a Tomáš 
Petrlík bronzovou medaili. „Potěšil 
především David Vopat, který je čle
nem širší reprezentace a zde vyhrál 

v konkurenci všech dalších adeptů,“ 
zdůraznil předseda oddílu juda VTŽ 
Chomutov Bohuslav Stareček.

V obou nedělních akcích se na ta
tami představilo na tři sta mladých ju
distů. Chomutovské barvy na MČR 

juniorů hájili dorostenci, kteří přes 
handicap věku a účasti v sobotním 
zápolení vůbec nedopadli špatně. 
V silné konkurenci skončil Martin 
Varmuža na třetím, David Vopat 
na pátém a Tomáš Petrlík na sed
mém místě. Úspěšně si zástupci VTŽ 
Chomutov vedli i na Memoriálu 
Helmuta Tauda, kde většina z 24 do
mácích závodníků a závodnic obsa
dila první až třetí příčku. Pomyslnou 
zlatou medaili si domácí oddíl vy
dobyl i na organizačním poli. „Bylo 
to náročné, ale ohlasy máme kladné. 
Například Marián Hefko, náš nej
lepší mezinárodní rozhodčí, který 
pískal i na olympiádě v Londýně, byl 
úrovní překvapen. Vyzdvihl, že cho
mutovská hala je jedním z nejlepších 
sportovišť, kde judistické soutěže 
probíhají, a pochválil také organizaci 
akce, že měla úroveň i spád,“ tlumo
čil názor předního odborníka před
seda pořádajícího oddílu Bohuslav 
Stareček. 

šermíři ozdobili 
sezonu stříbrem 

a bronzem z Mčr

Už se stalo zvykem, že se šer
míři z Chomutova na přelomu května 
a června radují ze zisku medailí na 
mistrovství České republiky. Ani 
tento rok nebyl výjimkou, cenné 
kovy znovu ozdobily povedenou se
zonu. „Sezonu jsme měli dobrou. 
Mimo naší dvojice medailistů Dan 
Nezbeda a David Dyršmíd se obje
vují další šikovní šermíři,“ pochvalo
val si před odjezdem na mistrovství 
ČR trenér šermu z Domu dětí a mlá
deže Alex Klejner. 

Jeho svěřenci nakonec dovezli 
hned tři cenné kovy. Stříbro v ka
detech vybojoval Dan Nezbeda, 
bronz v juniorech připadl Davidu 
Dyršmídovi. Tato dvojice doplněná 
ještě o Adélu Černajovou a Jakuba 
Möbia pak získala i stříbro v boji 

družstev. „Jsou to šikovní sportovci, 
kteří mají chuť a vůli v tréninku,“ 
chválil nové členy družstva Klejner, 
kterého mohlo mrzet, že na MČR ne
mohl odjet David Jantač, kterého 
k účasti opravňovalo třetí místo v se
zonní bodovací soutěži. 

Kromě nováčků okusil nové mi
strovské boje také David Dyršmíd, 
který kromě juniorské kategorie už 
nastoupil také v seniorské. „Je tam 
velká konkurence, předpokládám, že 
skončí kolem 20. místa,“ předpoví
dal trenér Klejner před mistrovstvím. 
Nakonec měl další důvod k radosti, 
David Dyršmíd mezi muži dosáhl na 
šestnáctou příčku. Daniel Nezbeda 
pak 8. místem v juniorech dokázal, 
že příští rok bude i v této věkové ka
tegorii prohánět republikovou špičku. 
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OPileC V autě
V ulici Pod Strážištěm si lidé 
všimli zaparkovaného auta, kte-
ré ale bylo nastartované, svíti-
la mu světla a uvnitř spal řidič. 
Strážníci jej probudili, ale byl tak 
opilý, že nemohl ani mluvit. Při-
znal se, že vůz řídil. Případ si pře-
vzala policie, protože nastalo po-
dezření, že muž s vozem boural.

ZahODila BankOVkY
Strážníci společně s daňovými 
exekutory a odborem sociálních 
věcí kontrolovali prostitutky. 
V Lipské ulici lehkou děvu spat-
řili. Když se k ní blížili, žena rádo-
by nenápadně zahodila 25 eur. 
Pak tvrdila, že peníze její nejsou. 
Strážníci bankovky předali na 
ztráty a nálezy. 

ZaPOmněli VYPnOut 
teleViZi
Hlasitě puštěná televize rušila 
obyvatele domu ve Školní ulici. 
Přístroj hrál již dva dny v kuse 
a sousedé začali mít podezření, 
že se tam mohlo stát nějaké ne-
štěstí. Na zvonění nikdo nerea-
goval. Strážníci zjistili, že maji-
telé jsou na chatě a televizi za-
pomněli vypnout.

MěSTSKá pOlICIeKamerám na hřbitově 
musí pomoci i sami lidé

Úctu k zesnulým i respekt ze zá
ko na ztrácí čím dál více lidí. Pieta 
hřbi tova v Cho mu to vě je stále častěji 
narušována drzými zloději. Situace 
je rok od roku horší, kradou výzdobu 
hrobů, ale i jejich části nebo vyba
ve ní hřbitova. „Prostředí hřbitovů se 
technické služby snaží neustále udr
žovat upravené a pěkné, kvůli zlodě
jům a van da lům ale dokola opravují ty 
samé věci. Když pak ještě zničí hroby 
nebo ukradnou urny, je to pro pozů
stalé velmi bolestné. V boji proti ta
kovým hyenám nikdy neustaneme,“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda. 

Vyspat se na hřbitov přišel ne
dáv no muž bez střechy nad hlavou. 
V domku v zadní části hřbitova vys
klil okno a uvnitř si zařídil pro vi zor ní 
ložnici. Večer se mu ale asi nechtělo 
spát, protože kousek od domku od
montoval a ukradl rámečky z třiceti 
okének v kolumbáriu. Tím způsobil 
materiální škodu za 40 tisíc, bezmoc
nost a lítost pozůstalých se ale vyčís
lit nedá. „Na krádež jsme přišli záhy, 

a protože již máme mnoho zkuše
nos tí, okamžitě jsme vyrazili do blízké 
sběrny. Tam jsme všech třicet rámečků 
našli. Bohužel byly nenávratně poško
zené,“ uvedl vedoucí pohřební služby 
Stanislav Drex ler. Podle údajů od pro
vozovatele sběrny se podařilo vypátrat 
pachatele, ten se kromě rámečků při
znal i k dalším krádežím, nakonec se 
škoda vyšplhala na 70 tisíc. 

Obrana proti zlodějům je velmi 
obtížná. Na hřbitově sice fungují ka
mery, ty však nepokrývají celý areál. 
Zlodějům mohou v jejich nekalos
tech zabránit všímaví návštěvníci 
hřbi to va nebo zaměstnanci pohřební 
služby, kteří zavolají policii. „Už se 

nám stalo, že lidé chytili při činu zlo
děje a přivedli nám ho. Stejně tak naši 
lidé nedávno jednoho přistihli,“ řekl 
Drexler.

Zloději ročně na zařízení hřbitovů 
způsobí škodu za několik desítek ti
síc korun. Kradou vodovodní ventily, 
konve, litinové kryty fontán, antiko
rové rámečky. Toto všechno pak tech
nické služby ze svého rozpočtu opra
vují či nahrazují. Kromě toho se ale 
ztrácejí daleko cennější věci, a to vý
zdoba hrobů či uren. Návštěvníkům 
hřbitova nezbývá, než se společně se 
zaměstnanci semknout a jít do boje 
se zloději vlastní všímavostí a poho
tovostí. 

Inzerce

Opravy na hřbitově vyjdou na desítky tisíc korun ročně
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pěvecký sbor Comodo sklízí 
úspěchy i za hranicemi

extrémní cvičení prověřilo schopnosti 
mladých hasičů a zdravotníků

Letošní jaro začalo pro pěvecký 
sbor Comodo z Gymnázia Chomutov 
velmi optimisticky a plodně. Svědčí 
o tom jeho nedávné úspěchy, kterých 
dosáhl při sborovém zápolení v na
šich končinách i za hranicemi.

Sbor se zúčastnil hned tří sboro
vých soutěží, kde si vyzpíval umís
tění na nejvyšších zlatých příčkách. 
Vedle tuzemských klání, jimiž byly 
regionální kolo soutěže Opava can
tat v Te pli cích a pražská Zahrada 
písní, se sbor zúčastnil 62. ročníku 
Ev rop ské ho hudebního festivalu mlá
deže v belgickém městě Neer pelt. 
Festivalu se letos zúčastnilo 83 sborů 

z celého světa a sboristé tak měli je
dinečnou příležitost setkat se a po
měřit síly se zpěváky z Japonska, 
Portugalska či Francie.

Kromě současných studentů gym
názia se zájezdu sboru do Belgie zú
častnili také jeho bývalí členové. 
„Toto setkání sborových generací 
prospělo sboru nejen po stránce inter
pretační, ale bylo také živnou půdou 
pro mnohé zážitky a navázání nových 
přátelství. Myslím, že můžu mluvit 
za většinu sboristů, když řeknu, že na 
tyto chvíle budeme vzpomínat celý 
život,“ uvedl dlouholetý člen sboru 
Pavel Zmátlo.

Soutěžní tým žáků sloučených 
střed ních škol ESOZ se zúčastnil 
6. roč níku cvičení zdra vot nic kých 
druž stev s názvem SOS Ex treme 2014, 
které se uskutečnilo poblíž Mníš ku 
pod Brdy. Tým tvořili žáci 3. ročníků 
různých oborů vzdělání. Mi ro slav 
Moj zes a Štěpán Pan ning studují obor 
zdravotnický asistent, Vojtěch Král 
a Robin Bě lo hlá vek zase požární 
ochranu. 

Tato akce byla určena hlavně stu
dentům vyšších škol oboru zdravot
nický záchranář. Mezi patnácti sou
těžními týmy se dokonce objevily dva 
týmy mediků. „I přes tyto nepříznivé 
faktory se nám podařilo obsadit pěkné 
deváté místo, což byl pro nás neče
kaný úspěch,“ uvedl žák třídy ZA3.B 
Štěpán Panning.

Vzhledem k tomu, že se v názvu 
cvičení vyskytuje slovo Extreme, při
pravili organizátoři opravdu extrémní 
zkoušky, které měly prověřit fyzické 
i psychické schopnosti. „Pro náš tým 
soutěž začala zhruba v půl jedenácté 

večer, kdy jsme z tábora vyrazili ještě 
s dalšími čtyřmi týmy k blíže neur
čené události. Po příchodu na místo 
se nám naskytl pohled na hromadné 
neštěstí, při kterém projela vojenská 
Tatra i s vo jen skou posádkou stano
vým táborem. Před námi a dalšími při
bližně patnácti záchranáři vyvstal úkol 
poradit si s 50 křičícími, agresivními 
a nespolupracujícími zraněnými, kteří 
se nacházeli na ploše zhruba sto krát 
padesát metrů,“ popsal náročný zá
vod student.

Po vyřešení tohoto úkolu měli sou
těžící čas zhruba na dvouhodinový 
spánek a na načerpání sil na denní 
etapu. „Už v šest hodin ráno na nás če
kal připravený autobus, který nás od
vezl do Mníšku pod Brdy. Odtud jsme 
se vydali na patnáctikilometrovou 
cestu, která měla prověřit naše schop
nosti a dovednosti. Čekalo nás cel
kem jedenáct modelových situací, 
jako například dopravní nehoda osob
ního automobilu s kamionem nebo ne
hoda dělníka, kterého srazil vlak, při

čemž jsme oběť, která ležela pod vla
kem v kolejišti, museli vyprostit. Při 
jedné modelové situaci jsme museli 
slanit k dělníkovi, který uvízl po zá
sahu elektrickým proudem na kabině 
výtahu zhruba v šestimetrové hloubce. 
Aby se nejednalo pouze o úrazy, tak 
jsme také řešili například prekérní situ
aci domácího násilí a sexuálního obtě
žování matky s dcerou opilým otcem,“ 
uvedl Štěpán Panning.

Již potřetí se spolu sešly družiny 
chomutovských škol při akci zamě
řené na výtvarné hrátky. Malování 
a kreslení se v sobotu ve Staré Vsi 
Podkrušnohorského zoo parku zúčast
nilo více než 120 dětí z družin šesti 
základních škol. 

Děti přišly v doprovodu vycho

vatelek, některé i v doprovodu ro
dičů. „Byl to pro všechny silný záži
tek. Při výtvarném dopoledním pik
niku se mezi námi pohybovala zví
řata žijící na statku. Setkání se zví
řaty bylo pro děti velkým emoč
ním zážitkem a současně inspirací 
pro jejich reálné ztvárnění. Rodiče 

měli zájem a přispěli též svými vý
tvarnými díly do výstavy, která 
se uskuteční v létě ve Staré Vsi,“ 
uvedla vychovatelka ze základní 
školy Na Příkopech Hana Hladká. 
Nejčastějšími motivy obrázků byly 
stavby či prostředí Staré Vsi, napří
klad roubenka či mlýn.

družiny malovaly a kreslily ve Staré Vsi KráTCe
se strážníkY  
se uČili O DOPraVě
O bezpečnosti silničního pro-
vozu si povídali prvňáčci ze zá-
kladní školy Hornická s preven-
tistkami městské policie. Po-
znali nebezpečné i správné 
chování na silnici.

němeCkY se uČili 
ZáBaVně
Sedmáci a osmáci ze základ-
ní školy Kadaňská se zúčastni-
li jazykové animace. Tato for-
ma učení děti baví, mohou při 
ní uplatňovat vlastní fantazii 
a zvyšuje zájem o němčinu.

PrOhléDli  
si VOZY V liPsku
Do světa nových automobilů se 
podívali žáci Střední průmyslové 
školy, navštívili totiž veletrh v Lip-
sku. Tam se dozvěděli zajímavosti 
o automobilismu a mohli si vozy 
prohlédnout i zevnitř.

Psi ukáZali, 
Jak ZaChraňuJí
Schopnosti a umění záchranář-
ských psů poznaly děti ze zá-
kladní školy Zahradní. Psovodi 
jim například ukázali simulaci 
záchrany zavalené osoby.

uslYšelY 
ZaJímaVé ZVukY
Nové zvuky objevovaly děti 
z mateřinky Montessori. Sezná-
mily se totiž s neobvyklými hu-
debními nástroji, například s ti-
betskými mísami, dešťovou holí 
či chřestidly.
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křížOVka Chomutov se společně se sportovními kluby i (tajenka) uchází o titul Evropské město sportu.
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Osmisměrka Pohled na město z výšky zažijete z (tajenka). VtiPY O VYsVěDČení

Pračlověk si čte vysvědčení svého 
syna a říká: „To, že máš trojku z 
lovu chápu, jsi ještě malý. Ale, že 
jsi propadl z dějepisu, který má 
jen dvě strany, to je hanba!“

„Tak jak dopadlo vysvědčení?“ 
„Samé jedničky.“ 
„No to ses musel celý rok pilně 
učit, že?“ 
„Kdepak celý rok, jen chvilku, než 
jsem se naučil pořádně falšovat 
vysvědčení.“

„Zlobil se otec, když jsi mu 
donesl tak ošklivé vysvědčení?“ 
vyzvídá učitel na Pepíčkovi.  
„Ani moc ne. A ten zub se mi už 
stejně viklal…“

 
Pepíček přinese domů 
vysvědčení a otec mu říká:  
„Tak za takové vysvědčení se 
dává pár facek!“ Pepíček na to: 
„Máš pravdu tati, pan učitel bydlí 
hned vedle za rohem.“

Povídá učitel žákovi při 
předávání vysvědčení: 
„Raději jsem ti dopsal na zadní 
stranu vysvědčení i telefon na 
linku bezpečí.“

Honzík ukazuje otci vysvědčení: 
„Samá pětka! Teda něco tak 
strašného jsem ještě neviděl!“ 
„Já taky ne, včera jsem tohle 
vysvědčení našel ve tvých 
věcech z mládí.“bIble, eGYpT, INKOVÉ, KaNON, KlešTě, KOrýš, lÉTaT, lOKNa, lOrdI, 

MarOKO, NereZ, OříšeK, pIONýr, rOdeO, SlUJe, špICl, TOrbY, UbrUS, 
úKrOK, úšTěp, VaZal, VeNUla, VIlKY, VSKOK, VýbOr, VýVOZ, žáNrY
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PODrOBný  
kalenDář akCí 
najdete na webu:

Inzerce

 18.6. st 15.00 ZáVěreČný Den – rozloučení se s uplynulým školním rokem 
 19.6. čt 15.00  ZáVěreČné VYstOuPení huDeBníCh krOužkŮ – 

malí hudebníci předvedou, co se za rok naučili
 24.6. út 09.00  žiJeme taDY – zábavné dopoledne plné sportu, her, soutěží 

a dovádění – sportovní hala
 25.6. st 15.00  žiJeme taDY – dopoledne bude určeno pro žáky základních a střed-

ních škol, odpoledne kulturní program pro veřejnost – areál Domovinka 

důM děTí a Mládeže

 18.6. st 16.00 křesŤanstVO – Na pomezí křesťanství (sekty) – učebna č. 66 SKKS
 19.6. čt 13.00 literární Čtení – učebna č. 66 SKKS
 20.6. pá 17.00  mlaDá Píseň – finálový večer soutěže interpretů populárních pís-

ní – velký sál SKKS
 23.6. po 17.00 VeČerY POD lamPOu – velký sál SKKS
 25.6. st 17.30  gOOgle i/O eXtenDeD 2014 – přímý přenos největší konference 

společnosti Google ze San Francisca – DDM

 24.6. út 18.30 klaVírní reCitál emi suZuki – sál ZUŠ
 25.6.  st 17.00 tříDní kOnCert – Petry Křítkové – sál ZUŠ
 26.6.  čt 18.00 tříDní kOnCert – Květoslavy Hasilové – sál ZUŠ

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 18.6. st 17.00 gODZilla (3D) 19.00 JakO BYCh tam neBYla
 19.6. čt 17.00 Jak VYCViČit Draka 2 19.00 VšiVáCi
 20.6. pá 17.00 Jak VYCViČit Draka 2 (3D) 18.00 lOft 20.00 VšiVáCi 
 21.6. so 15.00 Jak VYCViČit Draka 2 (3D) 18.00 ViOletta kOnCert
   19.00 VšiVáCi
 22.6. ne 15.00 Jak VYCViČit Draka 2 (3D) 17.00 hVěZDY nám nePřálY
   19.00 na hraně Zítřka (3D)
 23.6. po 17.00 Jak VYCViČit Draka 2 (3D)
    19.00 ZakáZané uVOlnění
 24.6. út 17.00 Jak VYCViČit Draka 2 19.00 JeDna Za VšeChnY
 25.6. st 17.00 ZlOBa – králOVna Černé magie (3D)
   19.00 hVěZDY nám nePřálY
 26.6. čt 17.00 transfOrmers: Zánik (3D) 19.00 kněZOVY Děti
 27.6. pá 17.00 hurá DO PraVěku! 18.00 graCe, kněžna mOnaCká
   20.00 transfOrmers: Zánik (3D)
 28.6. so 15.00 VšiVáCi 15.00 Jak VYCViČit Draka 2 (3D)
   18.00 VšiVáCi 19.00 transfOrmers: Zánik (3D)
 29.6. ne 15.00 riO 2 17.00 transfOrmers: Zánik
   19.00 VšeChnY CestY VeDOu DO hrOBu
 30.6. po 17.00 Jak VYCViČit Draka 2 19.00 ViOletta kOnCert

 20.6. pá 22.00 PříBěh kmOtra
 21.6. so 22.00 riDDiCk
 27.6. pá 22.00 VeJška  

KINO SVěT leTNí KINO

 19.6. čt 17.00 Big BanD ZDenka tÖlga – atrium nebo velký sál SKKS
 26.6. čt 17.00 Big BanD ZDenka tÖlga – atrium nebo velký sál SKKS

KONCerTY

 Do 27.7. mODerní kraJka - staré řemeslo v nové podobě - Dům Jiřího Popela
 Do 31.8.  rOttenhanOVé a BuQuOYOVé na ČerVeném hráDku – 

muzejní prostory radnice 

   sVět krušnýCh hOr – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   Všemu sVětu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 25.6. VýstaVa OBraZŮ a fOtOgrafií – Dům dětí a mládeže
 Do 27.6. OBraZY – Martin Maňák – galerie Lurago
 Do 30.6. raZ, DVa, tři – Jaromír Másler, Aleš Knotek, Karel Peřina – galerie Špejchar
  6. minisalOn VO Zuš ChOmutOV – výstavní síň knihovny
 Do 30.7. (ne)liDská stVOření (ne)Zemské kraJinY – galerie Na schodech
 Do 31.8.  Brána snŮ – Obrazy – Kristýna Folprechtová; Sochy, vitráže – Jitka a 

Richard Kantovi – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

 19.–22.6. mistrOVstVí eVrOPY V DisCO DanCe 2014– SD aréna
 24.6. út atletika PrO Děti – letní stadion

SpOrT

ChOmutOVské nOVinY 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
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statutární město Chomutov • 
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43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
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ve schránce, kontaktujte redakci.

reDakCe:
tomáš Branda, šéfredaktor
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s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inZerCe:
ladislav Paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz

 18. 6.   Zahradní – komunikace a parkoviště od č. p. 5165 k č. p. 5189, Výletní od 
č. p. 5256 k č. p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, Jasmínová

 19. 6.   Zahradní – borová 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště 
u vstupu do kulturního domu na Zahradní

 24. 6.   Zahradní – komunikace a parkoviště od č. p. 5190 k ul. Písečná, Skalková 
vč. parkovišť, chodníků a velkého parkoviště u nákupního střediska 

 25. 6.   Zahradní – růžová a pod břízami č. p. 5231 vč. parkovišť a chodníků

 26. 6.   písečná – Jirkovská (od ul. Písečná k č. p. 5057) vč. parkovišť a chodníků, 
parkoviště a chodníky od č. p. 5053 k č. p. 5058

 1. 7.   Písečná – Jirkovská č. p.5006 od č. p. 5000 k č. p. 5013 vč. sjízdných 
chodníků a parkovišť, MŠ č. p. 5030 a 5072, jesle č. p. 5176 a ZŠ Písečná

 2. 7.   písečná č. p. 5032 – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012 k č. p. 5029 
a od č. p. 5035 k č. p. 5034, prostor kolem nákupního centra Flóra

 3. 7.   písečná č. p. 5044 – parkoviště a sjízdné chodníky u zdravotního střediska 
a domu pečovatelské služby od č. p. 5062 k č. p. 5068 a od č. p. 5039 k č. p. 5069

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

PřiHLáškA dO SOUTěže
 „Za Ještě krásněJší ChOmutOV“
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

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

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

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

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2014 prostřednictvím pošty nebo osobně 
podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města Chomutova – Oriamm, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „Za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky 
soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.
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Jedenáctý ročník 
Otevřena

byl hudební a divadelní bonboniérou

Tata Bojs

Teatr Novogo Fronta Róza má Otevřeno Róza má Otevřeno

Tata Bojs Dracula – Jan Přeučil

ZUš – Oklep

Bratři Orffové

ZUŠ – Dracula

divadlo Bufet

ViDeOrePOrt  
na eChomutov.cz




