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 4 CHOMUTOV Se 

pOdeSáTÉ OTeVřel 
dIVadlU a HUdbě 
Jubilejní desátý ročník festivalu 
Otevřeno nabídl více než dvě 
desítky koncertů, osm divadel-
ních představení a jeden hu-
debně-taneční projekt.

 aktuality
 6 MěSTO lONI 

HOSpOdařIlO 
S prOVOzNíM 
přebYTKeM
Chomutov hospodařil v roce 
2012 s provozním přebytkem 
100 milionů korun, úspora 
rozpočtu tak dosáhla téměř 
18 procent.

 rozhovor
 8 lIdÉ zTraTIlI OdVaHU 

rISKOVaT V přírOdě
Chomutovský cestovatel 
a horolezec Oldřich Hahn 
od malička věděl, že bude 
putovat divočinou a spát pod 
širým nebem.

 kultura
 9 CHOMUTOV Se Už 

pOTřeTí prOMěNí 
V bareVNOU plaNeTU 
Už potřetí se do Chomutova 
sjedou umělecké soubory 
i jednotlivci, aby představili 
tvorbu národnostních menšin.

 sport
 10 ŠerMířI VezOU z MČr 

MedaIle, jedNU Nad 
pláN
Už se stalo tradicí, že z 
mistrovství ČR se chomutovští 
šermíři vracejí s medailemi. 
Nejinak tomu bylo i letos.

 školy
 12 zŠ březeNeCKá 

SlaVIla 35 leT
ZŠ Březenecká oslavila 
35. výročí svého vzniku 
velkolepou přehlídkou 
umělecké tvorby žáků školy.

 fotostrana
 15 HaSIČI SlaVIlI 

VýrOČí aKCeMI prO 
VeřejNOST
Dobrovolní hasiči 
v Chomutově si připomínají 
140 let od založení jednoty.

21. 6.
koncert při příležitosti Dne 
hudeb v městském parku 
od 17 hodin

22. 6.
Severočeské farmářské 
trhy od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

26. 6.
•  setkání územních strážníků 

s občany, budova MěPo 
od 16 hodin

•  koncert dechových hudeb 
v městském parku od 17 hodin

27. 6.
setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

29. 6. 
RoZa: Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě od 9 do 12 hodin

6. 7.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

zapIŠTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Leon je asi tři roky starý kří-
ženec šarpeje. Má tempera-
mentní, ale zároveň milou 
a hravou povahu. Bude věrným 
a šikovným hlídačem. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

KdO zíSKal CeNU 
jIříHO pOpela 

z lObKOVIC? 
více na straně 6
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Chomutov se 
podesáté otevřel 
divadlu a hudbě 

Chomutovští příznivci kulturních zážitků vymykajících se střednímu proudu mají už deset let v kalendáři 
zaškrtnutý začátek června, kdy se město otevírá divadlu a hudbě. Festival Otevřeno, jenž si klade za cíl přinést 
netradiční umělecké zážitky blíže k lidem, se stal pevnou součástí kulturního kalendáře města i regionu. 
Letos tento multižánrový festival nabídl více než dvě desítky koncertů, osm divadelních představení a jeden 
hudebně-taneční projekt. „Festival Otevřeno se snaží každý rok nabídnout návštěvníkům co možná nejbohatší 
program, ve kterém si každý najde to, co se mu líbí,“ potvrdila Věra Flašková, jednatelka společnosti Kultura 
a sport Chomutov, jež festival pořádá.

Hudební bonboniéra 
Hudebním fanouškům musel pro-

gram Otevřena 2013 udělat radost, 
protože se podobal bonboniéře plné 
belgických pralinek. Veterány české 
hudební scény Už jsme doma nebo 
Blue Effect střídaly vycházející naděje 
v podobě Mydy Rabycad či Black 

Sun i současné hvězdy. „Při přípra-
vách koncertního programu se nechá-
váme inspirovat různými hudebními 
cenami, abychom našim návštěvní-
kům nabídli kvalitní zážitky,“ vysvět-
lila výběr Flašková, jež se snaží na 
každém ročníku představit některého 
z držitelů ceny Anděl. 

anděLé na pódiu 
A tato tradice nebyla porušena 

ani tentokrát. Už v pátek si návštěv-
níky festivalu podmanila skupina 
Charlie Straight. Brit rockové zje-
vení české hudební scény si užilo 
nejen samotné vystoupení, ale i pro-
hlídku okolí festivalu. „Zaujala mě 
budova divadla a lázní,“ řekl zpěvák 
skupiny Albert Černý, který kromě 
kulis festivalu ocenil i početné pu-
blikum, které při jejich vystoupení 
zaplnilo prostor mezi pódiem a di-
vadlem. „Když přijdou lidi a přijde 
jich tolik, znají naše písničky a zpí-
vají s námi, tak to je radost,“ přiznal 
frontman třinecké skupiny, který se 
po koncertu dlouho podepisoval fa-
nynkám. 

Do roka a dne se do Chomutova 
vrátili držitelé sošky za objev loň-
ské ho roku z Kladna. Skupina Zrní 
si svůj návrat na Otevřeno pochva-
lovala. „Letos jsme si to víc užili. 
Během koncertu se stmívalo, a to 
se vždy lépe hraje,“ řekl zpěvák Jan 
Unger a vzápětí odmítl, že by se 
Zrní vrátili i potřetí. „Nebývá zvy-

kem zvát skupiny tři roky po sobě, 
už toto druhé pozvání pro nás bylo 
milým překvapením.“ 

THáLie v uLicícH 
Podle předchozích řádků by se 

mohlo zdát, že festival se skládal jen 
z koncertů, ale to by byl velký omyl. 
Otevřeno je od svého začátku věno-
váno rovněž příznivcům Thálie, di-
vadelní múzy, která tentokrát tančila 
nejen na jevišti městského divadla, 
ale navštívila i prostory Kulisárny 
a bývalého kina Praha. 

Divadelní výběr nabízel stejně 
jako ten hudební širokou škálu žánrů 
od mrazivé Orwellovy utopie Farma 
zvířat v podání Činoherního studia 
Ústí nad Labem, přes mašinkové po-
hádky Divadla Tramtárie a hořkého 
příběhu o údělu dospělých v podání 
Divadelního ateliéru až po blázni-
vou komedii Svět podle Kloboučka 
z dílny Černých šviháků. Ti se do 
Chomutova po několikaleté odmlce 
vrátili stejně jako Divadlo DNO 
s kultovním komi kso-divadelním 
dílkem Svět podle Fagi. 
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desáTé narozeniny 
Letošní ročník festivalu byl nejen 

úspěšným pokračováním let minu-
lých, ale i bohatou oslavou kulatých 
narozenin této multi žán rové umělecké 
přehlídky s početným zástupem gra-
tulantů. „Během deseti let si na festi-
val našli cestu hudební a divadelní fa-
noušci z Chomutova a okolí i ze vzdá-
lenějších měst. Na festival se pravi-
delně vracejí a sledují jeho program. 
To je nejlepší zhodnocení deseti let 
práce,“ řekla Věra Flašková, která se 
před začátkem obávala především vr-
tochů počasí. 

To bylo nakonec k Otevřenu mi-
losrdné. „Můžeme být spokojeni, jed-
notlivá představení a koncerty se líbily, 
návštěvnost byla slušná, atmosféra 
před divadlem i na jiných místech 
byla pohodová, lidé se bavili – zkrátka 
Otev ře no, jak má být,“ uzavřela Flaš-
ko vá, podle které podařená akce vlévá 
všem orga ni zá to rům novou energii 
do žil, a tak již nyní přemýšlejí o pro-
gramu pro příští rok. 

cHomuTovská sTopa 
na oTevřenu 2013 

Festival Otevřeno 2013 není ote-
vřen jen přespolním skupinám. Cho-
mu tov skému publiku každý rok připo-
míná také talenty domácí scény. To se 
festivalu daří především díky deseti-
leté spolupráci se ZUŠ T. G. Masaryka 
Chomutov. „Věříme, že vize vystou-
pení společně s profesionály před širo-
kou veřejností mladé umělce motivuje 
k další snaze a píli,“ vysvětlila spolu-
práci Věra Flašková, která pravidelně 
svěřuje zahájení festivalu těmto mla-
dým talentům. 

Letošní Otevřeno slavnostně od-
startovalo tanečně-hudební předsta-
vení Piráti z Karibiku aneb Korzár, 
jež si připravili studenti ZUŠ T. 
G. Masaryka společně s kamarády 
z Musikschule der Stadt Chemnitz. 
„Vybrali jsme Piráty z Karibiku, ne-
boť skladby z tohoto filmu již byly 
v repertoáru našeho orchestru. Byly 
však nutné úpravy, neboť příběh není 
tak nosný, navíc se s dílem pojí ve-
lice složité licenční podmínky,“ vy-

světlil ředitel ZUŠ Karel Žižka, proč 
v projektu zaznívá i hudba jiných au-
torů a proč vystoupení získalo pří-
zvisko Korzár. 

Sázka na populární téma Pirátů z 
Karibiku se vyplatila. „Všichni jsme 
byli velice spokojeni s diváckou ode-
zvou. Bylo naším cílem zvolit tako-
vou hudbu, jež je známá, živá a po-
pulární,“ řekl Žižka, kterého stejně 

jako jeho žáky těšil dlouhý potlesk po 
konci představení. Ten byl sladkou 
odměnou za tvrdou práci všech účin-
kujících, kteří se už nyní připravují 
na další vystoupení. „V Chem nit zu se 
toto představení bude konat v obrov-
ské sportovní hale. Můžeme jen dou-
fat, že tam bude také taková odezva.“

Poněkolikáté na festivalu vystou-
pila i bubenická skupina Oklep, slo-
že ná rovněž ze žáků ZUŠ. Naopak po-
prvé si hlavní scénu festivalu vyzkou-
šeli Whispering of Soul. „Je to vý-
bor né. Poslední koncert, který jsme 
před Otev ře nem sehráli, byl ve zku-
šebně, a tak je přesun na hlavní stage 
obrovský rozdíl,“ smál se zpěvák WoS 
Tomáš Trykar, kterého těšily nové 
tváře v publiku. „V rámci festivalu 
Otevřeno jsme dostali větší možnost 
oslovit posluchače, kteří nás neznají.“ 
Už tradičně se do festivalu zapojilo 

také Café La Strada, kde vystoupil 
Emozpěv a Kuba Alexa.

Svůj prostor dostaly i další cho-
mutovské skupiny, které koncerto-
valy v kulturním zařízení Hřebíkárna, 
kam se přesunul poslední den festi-
valu. „V letošním roce jsme zvolili pro 
čtvrtý den prostor Hřebíkárny, neboť 
její majitel společnost Vo do hos po dář-
ská stavební byla naším partnerem po 

celých deset let a i v letošním roce se 
nemalou měrou podílela na financo-
vání celého programu, přičemž závě-
rečnou nedělní část festivalu uhradila 
kompletně,“ dodala k novému místu 
konání Flašková, podle které je změna 
místa osvěžující pro návštěvníky i or-
ganizátory festivalu. Vzájemnou pod-
poru s festivalem Otevřeno deklaro-
valy i 4. chomutovský fler jarmark 
a Mezi městy, přehlídka tvorby osob se 
zdravotním po sti že ním organizovaná 
Café Atrium a sdružením Masopust. 

bombarďácké zápoLení 
s pískomiLem 

Koza Róza navštívila nespočet-
nou řadu míst v Chomutově, na 
kte rých s dětmi malovala, pozná-
vala historii, šlapala na kole, plavala 
nebo brus lila. Tentokrát si Róza i její 
bráška Rozmarýnek s dětmi pořádně 

zazpí vali a zatancovali, protože při 
sedmé letošní akci Ro din né ho zápo-
lení spojili organizátoři síly s festi-
valem Otevřeno. „Toto spojení je ví-
tané a jsem přesvědčen, že obohacuje 
veřejnost,“ řekl primátor města Jan 
Mareš, podle kterého je žádoucí, aby 
se kulturní akce pro širokou veřej-
nost propojovaly s Rodinným zápole-
ním i nadále.

Dopolední program pro děti ob-
staraly dva netradiční hudební pro-
jekty. Nejdříve malé posluchače roz-
parádila skupina Pískomil se vrací. 
„Ne vždycky se povede, že děti takhle 
řádí, ale ty chomutovské musí me po-
chválit. Pískomil se za všemi malými 
tanečníky určitě někdy vrátí,“ řekla 
Kristýna Ku dr ná čo vá z Pískomilu. 
Pak už se podruhé na Otevřenu při-
hlásilo Divadlo DNO s projektem 
Příhody kluka Bombarďáka. 

Není bez zajímavosti, že v obou 
skupinách působí zpěváci a hudeb-
níci, kteří mají zkušenost s projek-
tem Kašpárek v rohlíku, jenž zahájil 
v českých luzích a hájích boj za in-
teligentní dětské písničky. Kaš pár ka 
a jeho bejby pan káče znají cho mu tov-
ské děti z Otevřena 2011. „Snažili 
jsme se každý rok připravit i nějaký 
program pro děti, ale nikdy ne v tak 
velkém rozsahu jako nyní,“ potvr-
dila Věra Flašková, která společně 
s ostatními zaměstnanci společnosti 
Kultura a sport Chomutov připra-
vila pro děti i několik zajímavých 
soutěží. 

Letošní ročník festivaLu byL nejen 
úspěšným pokračováním Let minuLých, 
aLe i bohatou osLavou kuLatých narozenin.
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Technické služby již zlikvidovaly 
následky ničivé vichřice z víkendu 
1. a 2. června. Musely odstranit de-
set vyvrácených stromů a bezpočet 
velkých větví. „Náhlá větrná smršť 
s prudkým deštěm způsobila kalamitu 
hned na několika místech. Pracovníci 
technických služeb však dokázali, že 
jsou i na takové situace připraveni, 
a okamžitě začali město dávat do po-
řádku,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. Likvidace trvala před-
pokládaných sedm dní.   

Pracovníci nasazení při vichřici 
řešili operativně nejprve odstranění 
stromů na místech, kde byly nebez-
pečné nebo vyloženě překážely. Za 
pouhých šest hodin po smršti ve spo-
lupráci s hasiči stihli odstranit po-
lo my způsobující nejvážnější kom-
plikace. V těchto dnech už rozře-

zali a uklidili i ostatní stromy a větve. 
Ulice jsou tak opět čisté. „Týkalo se 
to hlavně lokality od Březenecké po 
Písečnou, hlavní park, Spořickou ulici, 
Bezručovo údolí a několika dalších 
míst. Tam jsme museli padlé stromy 
na místě rozřezat. Do práci byli po-
voláni i lidé, kteří měli mít volno,“ 
infor moval ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Na odklízení popadaných dřevin 
se po vichřici podílelo až sedmnáct 
lidí, což je téměř třikrát více než za 
normální situace. Díky tomu se po-
vedlo splnit předpokládaný týdenní 
termín k odstranění následků. Kromě 
vlastní síly a motorové pily pomá-
hala pracovníkům i pojízdná tech-
ni ka. Celkem pět aut využili k odve-
zení dřeva, zasahovat museli i z vyso-
kozdvižné plošiny. 

S následky 
vichřice si 

poradily rychle

Obyvatelé Chomutova pomohli 
lidem v zatopených obcích

Kdo získal Cenu jiřího popela? 

Město loni hospodařilo s přebytkem

Obyvatelé Chomutova projevili 
solidaritu s lidmi, jejichž obydlí na 
severu Čech se ocitla pod vodou 
při záplavách začátkem června. 
„Ohlas na sbírku věcné huma ni-
tár ní pomoci, kterou město vyhlá-
silo 6. června, byl značný. Za tý-
den se podařilo shromáždit do-
statečné množství balené vody, 
ochranných, desinfekčních a úkli-
dových prostředků. Proto patří po-
děkování všem Cho mu tovanům, 
kteří se touto formou rozhodli pod-

pořit lidi v zaplavených oblas-
tech,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Město zajistilo odvoz věcí do 
záplavových oblastí, kde slouží při 
úklidu vodou zdevastovaných do-
mácností. Kromě balené vody Cho-
mu to va né přinesli do zadního traktu 
magistrátu gumové a pracovní 
ruka vice, kbelíky, košťata, lopaty, 
deky, karimatky, jednorázové ná-
dobí, vlhčené ubrousky, saponáty, 
písky, hadry, dezinfekce či holinky. 

Mezi významnými osobnostmi 
Chomutova jsou tři noví laureáti 
Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. 
„Ma rii Lau rin ové, Jaroslavu Sau-
ero vi i již nežijícímu Miloši Hon-
so vi tato cena patří právem, pro-
tože se svojí činností významně za-

psali do života našeho města a jeho 
občanů,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš k oceněným, které jako 
v osmi předešlých ročnících nomi-
novala široká veřejnost. Slavnostní 
předávání cen umocnilo vystou-
pení úspěšného školního pěveckého 

sboru Comodo z chomutovského 
gymnázia.

Jejich přínos je v různých oblas-
tech veřejného života, svojí činností 
napomohli obyvatelům města nebo 
se zasloužili o šíření dobrého jména 
Chomutova. Marie Laurinová je ře-

ditelkou významné instituce a dlou-
holetou knihovnicí, Jaroslav Sauer 
zasvětil život pohybové výchově 
dětí a mládeže a Miloš Hons (in me-
moriam) byl významným učitelem 
a hudebníkem. V příštích vydáních 
přineseme rozhovory s oceněnými.

Město Chomutov hospodařilo 
v roce 2012 s provozním přebytkem 
100,3 milionu korun. Úspora roz-
počtu tak dosáhla téměř 18 procent 
celkových plánovaných nákl adů. 
„Provozní výsledek hospodaření je 
velmi důle ži tým údajem pro posou-
zení finančního zdraví města. Peníze 
ušetřené na provozu město použilo 
na další rozvoj formou investiční re-

produk ce svého majetku,“ uvedl pri-
mátor Jan Mareš.

Účetní hospodaření, tedy rozdíl 
mezi náklady a výnosy, skončilo 
přebytkem 48,5 milionu korun. „Vý-
sled kem rozpočtového hospodaře ní 
loňského roku je plánovaný deficit 
ve výši 356,2 milionu korun. Vzhle-
dem k tomu, že upravený rozpočet 
počítal se schodkem 608,6 milionu 

korun, je eko nomic ká kondice města 
stále vynikající,“ informoval vedou cí 
odboru ekonomiky magistrátu Jan 
Mareš. 

Důvodem deficitu je zadržení do-
tací z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad, a to ve výši 
257,5 milionu korun. Na tyto pro-
středky má přitom město nárok, pro-
tože beze zbytku splnilo podmínky 

čerpání příspěvků. Rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji město pokrylo z úvěru, 
použilo i volné prostředky z minu-
lých let. 

Zadluženost města je minimální, 
čerpá pouze překlenovací revolvin-
gový úvěr. O čtyři miliony korun 
se podařilo snížit pohledávky, lidé 
a firmy přesto městu dluží bezmála 
78 milionů korun.

pager sníží 
riziko úrazů 
klientů

Příspěvková organizace Sociální 
služby Chomutov získá od sponzora 
zařízení pro bezdrátovou signali-
zaci s pagerem v hodnotě 20 tisíc ko-
run. „V Domově pro seniory Písečná 
nové zařízení umožní personálu mo-
nitorovat pohyb konkrétního oby-
vatele, jenž trpí problémem s orien-
tací. Riziko případného zranění nebo 
bloudění klienta po objektu se tak vý-
razně sníží,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda.
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KráTCe
za Hezké vysvědčení 
moHou na věž
Všechny děti, které budou mít 
na vysvědčení jedničky a dvoj-
ky, mohou v pátek 28. června 
vystoupat zdarma na městskou 
věž v Chomutově.

LeTní kino oTevřeLo 
THriLLerem
Skvělým českým thrillerem Ve 
stínu zahájilo minulý čtvrtek se-
zonu letní kino. Dále na diváky 
čekají pohádky, komedie, napří-
klad Doba ledová 4, Croodsovi, 
Svatá čtveřice, Okresní přebor.

sTašová a skopaL 
zapLní divadLo
Tragikomedii o lásce a žárli-
vosti Filumena Marturano uve-
de městské divadlo 20. června. 
Hlavní role obsadili Simona Sta-
šová a Svatopluk Skopal.

měsTo ozdobí 
pyramidy
Květinové pyramidy umístily 
technické služby do ulic města. 
Při letní výzdobě města tak do-
plní závěsné vázy na sloupech 
i ozdobné skalky.

za jedničky  
průkazku
Děti, které se 28. června přijdou 
pochlubit do dětského oddě-
lení knihovny SKKS vysvědče-
ním se samými jedničkami, do-
stanou za odměnu čtenářskou 
průkazku na rok zdarma.

Chomutovské partnerství 
se postupně naplňuje

Chomutovské partnerství, což je 
název pro soubor opatření vedou cích 
k postupnému začleňování lidí ze 
so ci álně vyloučených lokalit, má 
za sebou první konkrétní kroky. 
„Zaměstnali jsme dva nové terénní 
pracovníky, kterým hradíme mzdy. 
S drogově závislými začal pracovat 
street wor ker. Cho mu tov ská bytová 
společnost vyčlenila dva startovací 
byty pro mladé rodiny,“ řekl náměs-
tek primátora Martin Klouda. Do soci-
ální politiky se těmito kroky investo-
valo sedm milionů korun z městských, 
krajských i dotačních zdrojů.  

Usilovně se pracuje na rozšíření 
přípravných tříd, ve kterých se děti 

ze sociálně slabých rodin budou při-
pravovat na vstup do školy. „Cílem 
je připravit dítě ze sociálně slabé ro-
diny na školní docházku. Například 
se naučí základům hygieny,“ popi-
suje vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová. Za šest měsíců, 
kdy Chomutovské partnerství fun-
guje, se také podařilo zkoordinovat 
práci terénních pracovníků. „V praxi 
to znamená, že jednoho klienta ne-
řeší terénní pracovníci zároveň města 
a neziskové organizace,“ popisuje 
Faiglová. Dokonale také nyní díky 
spolupráci se školami funguje pre-
vence záškoláctví. Už za tři dny nepří-
tomnosti žáka ve škole vyráží sociální 

pracovnice řešit s rodiči záškoláctví.
Chomutovské partnerství koncep-

čně a strategicky zakotvuje sociální 
politiku města s ohledem na prevenci 
sociálního vyloučení a integrace so-
ciálně vyloučených obyvatel do spo-
lečnosti. „O to se stará pět odborných 
pracovních skupin, které již navrhly 
okolo stovky opatření ze sociální ob-
lasti, zaměstnanosti, vzdělanosti, byd-
lení a bezpečnosti,“ vysvětluje náměs-
tek Klouda. Skupiny mají také za úkol 
na uskutečnění těchto opatření sehnat 
dotační peníze. „V současné době na-
příklad na zvýšení počtu asistentů pe-
dagogů ve školách a azylový dům pro 
rodiny s dětmi,“ říká Faiglová.

lidé málo využívají úřední dny
Neztrácet čas a nervy ve frontách, 

být rychleji odbaven. To byly hlavní 
důvody, proč magistrát přistoupil 
v září 2006 k rozšíření úředních dnů. 
Vedle tradičního pondělí a středy mo-
hou občané k vyřízení svých záleži-
tostí využívat již sedm let také úterky 
a čtvrtky. Tato forma zkvalitňování 
služeb magistrátem se však stále nese-
tkává s patřičným zájmem.

„Z dlouhodobého sledování ná-
vštěvnosti úseku správních činností, 

zejména agend pasů a občanských 
průkazů, vyplývá, že například od 
ledna do konce dubna využila úřední 
hodiny v úterý a čtvrtek, v porovnání 
s pondělkem a středou, jen necelá po-
lovina klientů,“ uvedl vedoucí odboru 
dopravních a správních činností ma-
gistrátu Bedřich Rathouský.

Jako jiný příklad může poslou-
žit situace na registru řidičů v květnu, 
kdy v pondělí a ve středu využilo 
služby 590 klientů, zatímco v úterý 

a ve čtvrtek pouze 218. Obdobný vý-
sledek zaznamenali také úředníci na 
úseku registru vozidel. V pondělí a ve 
středu přišlo vyřídit agendu 799 kli-
entů, v úterý a ve čtvrtek jen 298. „To 
jsou výsledky, které nás netěší, pro-
tože cílem chomutovského magistrátu 
při zavádění dalších úředních dnů 
bylo zvýšit dostupnost úřadu a posílit 
komfort obsluhy našich občanů, tedy 
bez stresů a dlouhého čekání,“ dodává 
Rathouský.

radnice poděkovala 
bezplatným dárcům krve

Zlatý kříž třetího stupně za 80 bez-
platných odběrů převzalo v obřadní 
síni starobylé budovy chomu tov ské 
radnice 15 dárců krve. Ocenění mu-
žům a ženám, kteří bez nároku na od-
měnu zachraňují lidské životy, pře-
dali spolu s hodnotnými dary primá-
tor Jan Mareš a ředitelka úřadu oblast-
ního spolku Českého červeného kříže 
(ČČK) Irena Wachtfeidlová.

„Dobrovolné dárcovství krve je 
ušlechtilou, vysoce humánní činno-
stí a projevem hluboké lidskosti. Je 
prav da, že dárců bohužel ubývá. Jsme 
proto rádi, že jsou mezi námi tací, kteří 
tomuto trendu odolali. A za to jim patří 
náš obdiv a uznání,“ uvedl primátor.

ČČK spolu s městy oceňuje Jan-
ského plaketami bezplatné dárce 
krve z Chomutovska už více než de-

set let. Rekordmanem a nositelem 
Zlatého kříže prvního stupně za více 
než 160 odběrů je muž z Klášterce 
nad Ohří. „V okrese loni darovalo 
bez plat ně krev poosmdesáté 30 mu žů 

a žen, z toho 15 z Cho mu to va. Za 120 
bez plat ných odběrů dosažených loni 
převezmou v Teplicích Zlatý kříž dru-
hého stupně tři dárci z Chomutovska,“ 
doplnila Irena Wachtfeidlová. 

Handicapovaní 
se bavili 
v aquasvětě

Handicapovaní klienti z domo vů 
pro osoby se zdravotním postižením 
z Cho mu tova i okolí se sešli na Dni ve 
fitness 2013, při němž se šestičlenné 
týmy domovů utkaly při vodních rado-
vánkách. Zázemí jim totiž poskytl cho-
mu tov ský Aqua svět. Na plavce i ne-
plavce z Litvínova, Kadaně, Kovářské, 
Vejprt i Cho mu to va čekalo hned ně-
kolik disciplín. Svá těla všichni nej-
prve rozhýbali při aquaerobicu, poté se 
utkali v lovu předmětů z vody, sjeli di-
vokou řeku v proudovém kanálu a pro 
ty nejodvážnější byly k dispozici i to-
bogány a skluzavky. „Někteří poté od-
počívali na lehátkách kolem bazénů, 
ti aktivnější ještě využili volného času 
před závěrem a zaplavali si či se jen 
tak naložili do whirlpoolu,“ doplnila 
Alena Tölgová, ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov.
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Kdy ve Vás zvítězila touha cestovat 
a poznávat svět? 

Cestovat jsem začal v pěti letech, 
v deseti letech jsem už pro kamarády 
připravoval túry do okolních lesů. 
Rád jsem vše do podrobností pláno-
val. Před výletem jsem vybral místo 
pro oheň a připravil rozpočet na buřty, 
limo ná du a vlak. S postupem času 
okolní lesy vystřídaly hory, treking 
a horolezectví a cesty do Tater, Alp 
a nakonec do Himálaje.
Vzpomínáte si, kdy Vám přestaly 
stačit okolní lesy a zatoužil jste po 
horách? 

Ve třinácti letech jsem chtěl pře-
jít Tatry, ale táta pro to neměl pocho-
pení. Našel mě s baterkou a mapou 
pod dekou, jak plánuji trasu. Mapu 
mi vytrhl z ruky a cestu zakázal, a tak 
jsem západní Tatry přešel až v devate-
nácti letech. Táta mě ve sportu i trem-
pování podporoval, ale v případě hor 
měl o mě strach. Horolezectví jsem 
se začal věnovat až po skončení vy-
soké školy a nástupu do zaměstnání, 
které mi přineslo svobodu rozhodo-
vání i svobodu ekonomickou. 
Co Vás táhlo pryč od civilizace do 
lůna přírody? 

Od začátku mi šlo o souznění 
s přírodou. Chtěl jsem se naladit na 
její vibrace, zbavit se zvuků města 
a osvobodit duši. Nikdy mne nezají-
mal nějaký výkon nebo splnění pře-
dem stanovených met. Pro mě bylo 
cílem samotné putování v lůně pří-
rody. Chtěl jsem se znovu stát její 

součástí, lézt bez lana, spoléhat se na 
své instinkty a hledat hranici přežití. 
Jak dlouho Vaše cesty obvykle 
trvají? 

Je to různé. Cesty do Alp mohou 
být jen na týden, aby se člověk roz-
cvičil a podnikl výstup. Ale nejraději 
jsem na túře tři týdny nebo i měsíc. 

Beru to jako meditaci, jež mne uvede 
do duševní rovnováhy. Vidím to i na 
ostatních. První týden túry se lidé od-
poutávají, zapomínají na práci, běžné 
starosti a rituály. Ve druhém týdnu 
člověk přestává hledat zvuky velko-
města a vnímá přírodu, rachocení ka-
mínků v potoce, zpěv ptáků. Při tře-
tím týdnu přichází propojení s příro-
dou, člověk nasaje její vůni a zvuk. 
A pak přijde konec a návrat. 
Jak těžké je vrátit se z přírody zpět 
do moderní společnosti? 

Je to síla. Zažil jsem, že lidé při 
návratu pláčou. Zažívají bolest z nut-
nosti vrátit se zpět do zažitých mecha-
nismů, do toho vězení, které si každý 
den sami znovu konstruujeme. Život 
v přírodě nám diktuje úplně jiná pra-
vidla než moderní společnost. 
A jak se s tím vyrovnáváte Vy? 

Také zabřednu. Otevřu schránku a 
vypadnou na mě letáky, složenky, vý-
pisy. To vás vtáhne rychle zpátky do 

civilizace. Na cesty se vracím aspoň 
v myšlenkách při prohlížení fotogra-
fií. Jako bych měl dva životy. Sedím 
v kuchyni za sklem a vzpomínám na 
čas v Himálaji. V takové chvíli vím, 
že budoucnost dalších dnů zase záleží 
jen na mém rozhodnutí, přestože mo-
derní život před nás klade řadu křižo-

vatek. A ty nás lákají zpět k pavučině 
rutiny a konzumu, protože jít s davem 
je mnohdy jednodušší, než být sám 
všem na očích. 
Vystudoval jste farmacii a deset let 
pracoval v oboru. Jak Vaše vzdě-
lání ladí s Vaší filozofií?

Po konci studií jsem byl zklamaný 
lidmi i dobou. Chápu moderní vývoj 
farmacie, ale s postupujícím časem 
jsem stále více přesvědčen, že nemoci 
jsou odrazem našeho života a říkají 
nám, kde děláme chyby. Farmacie 
léčí často jen symptomy choroby, ni-
koliv její příčiny. Věřím, že nám pří-
roda dala lék na každou z nemocí, ale 
najít příčiny nemocí je pro nás příliš 
obtížné, a tak i já na výpravy vozím 
léky, antimalarika či diuretika. 
Už se Vám stalo, že jste se při cestě 
za svobodou duše nechal unést 
a riskoval? 

Udělal jsem chyby, po kterých 
jsem si uvědomil, že jsem se pohy-

boval na hranici rizika. V Alpách 
jsem ve stěně musel strávit noc 
a málem umrzl. Na druhou stranu 
přiznávám, že mne nebaví koupená 
jistota moderní společnosti. Život 
konzumu, peněz, aut a nakupování 
mi přijde jako prázdný. Navíc jeho 
bezpečnost je falešná, neboť moder ní 
společnost skýtá stejná rizika, o kte-
rých však lidé nepřemýšlí. Lidé se 
nebojí předjíždět na plné čáře do za-
táčky, ale ztratili odvahu riskovat 
v přírodě. 
Umíte si představit, že byste jednou 
mohl překročit mez a odloučit se 
navždy do společnosti? 

Takový prožitek mě láká. Prožít 
hluboké osamocení, být sám na dlou-
hém putování. Ale uvědomuji si, že 
v takové chvíli bych mohl za tuto 
touhu zaplatit nejvyšší cenu. A já bych 
chtěl svůj život ještě sdílet s ostat-
ní mi a pro bu dit v nich zájem o spiri-
tu ál ní hodnoty. Na be se dách se sna-
žím své posluchače přesvědčit o tom, 
že lidstvo by nemělo myslet jen na své 
blaho, ale mělo by pečovat o zemi, ne-
boť ta nám dává život, jídlo i pevnou 
půdu, na níž stojíme. Chci se ze svých 
cest vrátit, abych mohl lidem připo-
me nout význam vztahu k přírodě a ži-
vým tvorům. Ovšem pokud bych jed-
nou překročil tu tenkou linii a spoči-
nul v přírodě, abych se znovu stal sou-
částí koloběhu života, chtěl bych tak 
učinit při plném vědomí. Věřím, že 
v takovou chvíli mi nebude vadit, že 
už se nevrátím.

Chomutovský cestovatel a horolezec Oldřich Hahn od malička věděl, že bude putovat divočinou a spát 
pod širým nebem. V uplynulých letech se svému snu o souznění s přírodou přiblížil s každou výpravou, 
ať už se jednalo o Grónsko, osamocený trek v Alpách, v Himálaji severní Indie nebo túru k posvátné hoře 
Kalaish v Tibetu. Jak daleká a spletitá byla cesta, jež zavedla jeho kroky na střechu světa?

Oldřich Hahn:

lidé ztratili odvahu 
riskovat v přírodě 

nejraději jsem na túře tři týdny nebo 
i měsíc. beru to jako meditaci, jež mne 
uvede do duševní rovnováhy.
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kniHovna nabídne 
vyřazené kniHy
Od 1. července do 30. srpna si 
zájemci v chomutovské knihov-
ně mohou koupit vyřazené dět-
ské, naučné knihy a beletristic-
ká díla, jejich cena se pohybuje 
od 5 do 50 korun. 

mozkoHráTky 
a maLování pro děTi 
Od 1. července do 30. srpna se 
pro děti otevře už popáté stu-
dovna chomutovské knihovny. 
Budou mít k dispozici kreslicí 
náčiní, papír, knihy a nově také 
hry k procvičení paměti. 

prázdninová 
oTevírací doba
SKKS mění o prázdninách ote-
vírací dobu. Knihovna bude 
otevřena ve všedních dnech od 
9 do 17 hodin s výjimkou úte-
rý a čtvrtka. Více podrobností 
na www.skks.cz.

KráTCeUmění v pohybu 
uzavře muzeum 

jan Nebeský 
bavil uměním 

Chomutov se už potřetí 
promění v barevnou planetu

lukáš Křížek: Hrát Flicota je čest

Poslední výstavu před uzavřením 
expozice gotického umění na rad nici 
připravilo Oblastní muzeum v Cho-
mu to vě. „Výstava umění v pohybu 
je doplňkem stávající expozi ce go-
tiky. Jejím posláním je mapovat umě-
leckou výměnu mezi chomutov ským 
regionem a Anna ber gem v poz dním 
stře dově ku,“ vysvětlila kurá tor ka vý-
stavy Renata Gu bí ko vá a do dala, že 
na rea lizaci se podílela i Měst ská mu-
zea Anna berg-Buch holz. 

Umělecké vazby mezi českou 

a ně mec kou stranou Krušných hor 
do klá dá výstava na konkrétních 
dí lech. Jsou to artefakty svázané na-
příklad osobou umělce či objednava-
tele s umě lec kým prostorem němec-
kého města. „Většina popisovaných 
německých artefaktů pochází z kos-
tela sv. Anny v Anna ber gu, který byl 
na začátku 16. století jedním z nej-
významnějších center umělecké pro-
dukce v Sasku,“ doplnila Gu bí ko vá, 
podle které umělecké vazby mezi čes-
kou a saskou stranou fungovaly od ra-

ného středověku. „V pozdním stře-
dověku pak jejich intenzitu podpo-
řila těžba stříbrných rud na obou stra-
nách zemské hranice, jež z Krušných 
hor učinila jednu z nejbohatších částí 
střední Evropy a přilákala do této ob-
lasti řadu významných politických 
i uměleckých elit.“

Výstava Umění v pohybu je sym-
bolickým ukončením expozice gotic-
kého umění, jež zdobila radniční pro-
story téměř třicet let. Po skončení vý-
stavy 7. července se muzejní pros-
to ry radnice uzavřou kvůli rekon-
struk ci a pří pra vě nové ex po zice go-
tického umění, jež se veřejnosti před-
staví 17. října. „Do nové ex po zi ce se 
nám podařilo sehnat dvě nové sochy, 
z nichž jedna představuje nejstarší do-
cho va nou gotickou sochu ze se ve ro zá-
pa du Čech. Je to Madona z Březence 
z poloviny 14. století,“ prozradila 
Gu bí ko vá. Uzavření prostor neovlivní 
přístupnost výstavy Napoleonica 2013 
v kostele sv. Kateřiny. Netradičně ve čtvrtek uspořádal 

Jan Nebeský dodatečnou vernisáž ke 
své výstavě Tisky a grafika v gale-
rii Lurago. Nezvyklý nebyl jen ter-
mín, ale také průběh vernisáže, kdy 
Nebeský zapojil všechny hosty do 
tvůrčího procesu. „Nerad o sobě mlu-
vím, a tak mi přišlo zajímavější uká-
zat lidem, jak tisky vznikají,“ řekl 
umělec, který nejdříve nechal pro-
mlu vit svou ka ma rád ku a poté vy-
zval návštěvníky vernisáže ke spo-
lečné malbě na sklo a společný výtvor 
otiskl na plátno. Prakticky tak ilu-
stroval, jak vznikaly tisky, které tvoří 
větší polovinu expozice. 

I když těžištěm výstavy jsou velké 
tisky, Jan Nebeský přiznává, že jeho 
doménou je grafika. „Nejbližší tech-
nikou mi je suchá jehla nebo linoryt,“ 
řekl učitel ze ZUŠ Litvínov a připus-
til, že jej jeho zaměstnání v umělec ké 
tvorbě ovlivňuje a inspiruje.

„Je výhodou, že jsem v kontaktu 
s uměním, navíc ve škole mám tech-
nické záze mí pro tvorbu. Od žáků 
pak čerpám jejich živost a spon ta ne-
itu,“ dodal Nebeský, který již v mi-
nulosti vystavoval například v galerii 
Na schodech či v Café Rouge. 

Už potřetí se do Chomutova sje-
dou umělecké soubory i jednotlivci, 
aby představili tvorbu národnostních 
menšin. Multižánrový hudební fes-
tival Barevná planeta se uskuteční 
31. srpna na náměstí 1. máje, chybět 
nebudou ani ochutnávky tradičních 
pokrmů jednotlivých etnik. Se svým 
programem vystoupí i zástupci viet-
namské, rusínské, romské a ukrajin-

ské menšiny z Chomutova.
Letos se představí zpěvák s egypt-

sko-tuniskými kořeny Ucee, v jehož 
písničkách a energickém projevu se 
snoubí reggae, dancehall a soul. „Dále 
vystoupí skupina Atarés, která před-
staví kubánskou hudbu, americké spi-
rituály v nejnovějších aranžích zpro-
středkuje formace Let's Go,“ řekla 
předsedkyně výboru pro národnostní 

menšiny při zastupitelstvu města 
Marie Štáfková. Ska reggae a punk 
je styl vévodící hudbě skupiny The 
Chancers. Zaujmou jistě brazilské ta-
neční seskupení Tradición s nádher-
nými kostýmy.

Návštěvníci se mohou těšit i na 
místní kapely či folklórní soubory. Dě-
ti si užijí malbu na obličej, stejně jako 
setkání se živým tygrem a medvědem. 

Po principálovi Ladjovi Dlou-
hém je Lukáš Křížek druhou nejvý-
raznější postavou divadla Nahoď. 
Svým hereckým uměním baví ná-
vštěvníky a zdá se, že francouzský 
voják Flicot z Husarů, komedie z re-
pertoáru Osvobozeného divadla, mu 
sedí stejně jako kdysi Janu Werichovi. 
Kdy jej napadlo být hercem a která 
role jej láká v budoucnosti? 
Malí kluci většinou sní o kariéře 
pilota či astronauta. Kdy Vás na-
padlo, že budete hercem?

Jako každý malý kluk jsem snil 
o mnohých povoláních, ale musím se 
přiznat, že první takový nenápadný 
podnět přišel v dětství, kdy jsem si ří-
kal, že bych chtěl být moderátorem a 
uvádět nějaký zábavný pořad. A od-
tud už to byl jen kousek, ale přesto 
pořádný kus mé „mladistvé historie“ 
– krásné historie, k divadlu. Na zá-
kladní škole jsem do toho znenadání 
spadl rovnou po hlavě, úmyslně bez 
helmy, a rozhodnutí bylo tu.
Věnoval jste se divadlu už před se-

tkáním s Ladjou Dlouhým, princi-
pálem divadla Nahoď?

Nevěnoval. Tou dobou u mě opa-
dávala i touha být moderátorem. Ne-
ná padně jsem přestával s bojovým 
uměním, na kterém jsem vyrostl, a za-
čínal se naplno věnovat tanci break 
dance, jemuž jsem věrný dodnes. 
Nicméně za veškeré mé divadelnic-
tví vděčím a vždy vděčit budu právě 
Ladjovi. 

Celé znění rozhovoru naleznete na 
www.eChomutov.cz
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simona zdoLaLa vzor
Plavkyně Slávie Chomutov Simo-
na Baumrtová překonala další čes-
ký rekord, v Monte Carlu zaplavala 
50 m znak za 28,47 sec. O tři setiny 
tak z historických tabulek vymaza-
la Ilonu Hlaváčkovou, svůj vzor. 

FavoriTé na čeLe 
V 1. letní futsalové lize CHLMF 
se už daří favoritům. Po jarní části 
soutěž vede MTL Cho mu tov se 
shodným počtem bodů jako ob-
háj ce trofeje L.A. Interiér Chrontoš. 

KráTCe

baumrt z Mělic do Turecka

junioři kvůli postupu bláznit nechtějí

Titul dorosteneckého mistra ČR 
a zároveň nominace na juniorské mi-
strovství Evropy. To je výsledek vý-
ko nu Ondřeje Baumrta (ročník 1995) 
na MČR v dálkovém plavání na 5 km 
v přírodní nádrži Mělice u Pardubic.

Závodník Slávie Chomutov si byl 
vědom toho, že cesta na ME juniorů 
do Turecka vede jen přes celkové ví-
tězství v kategorii, a tak šel do závodu 
velmi koncentrovaný. Každý okruh 
dokázal plavat rychleji než ten před-
chozí, a tak svůj náskok na konkurenty 

neustále navyšoval. V cíli se tak rado-
val z vítězství i postupu, jeho výkon 
ho navíc řadil na celkové třetí místo 
bez ohledu na kategorie, když dokázal 
porazit i dospělé reprezentanty ČR.

Dálkového závodu se zúčastnili 
i další dva zástupci chomutovské Slá-
vie. Vratislav Dvořák (1993) dopla-
val devatenáctý. Pavel Dvořák (1997) 
nemohl být klasifikovaný, ale výsle-
dek ho řadil na páté místo mezi mlad-
šími dorostenci a na patnácté v kate-
gorii Open.  

Konec května strávili v nejis-
totě, od začátku června mají jasno. 
Junioři florbalového klubu FbC 98 
Chomutov si přece jen v příští se-
zoně zahrají G2 ligu juniorů. Stane 
se tak díky sloučení klubů Sparta 
Praha a SKK Future, které uvolnilo 
místo pro další tým v nejvyšší sou-
těži. „Nabídku jsme samozřejmě při-
jali,“ řekl pro stránky klubu šéftre-
nér Martin Bocian, jehož klub měl 
díky výsledkům z uplynulé sezony 
přednostní právo na doplnění ligy. 

Podle vyjádření šéftrenéra klub 
neplánuje panickou přestupovou ho-
rečku a před případným doplněním 
o vybrané florbalisty bude i nadále 
upřednostňovat hráče, kteří v Cho-
mu to vě hrají dlouhodobě. Admi ni-
stra tiv ní posun do nejvyšší soutěže 
by stejně tak neměl narušit ani pří-
pravu juniorských týmů. „Přípravu 
to nijak neovlivní. Již několik let 
vedeme letní přípravu ve stejném 
modelu a nebudeme ho měnit ani 
nyní,“ řekl Martin Bocian a dopl-

nil, že v dalším roce by měl klub na-
sadit A tým do extraligy a B tým do 
2. ligy.  

A s jakými ambicemi posílá 
FbC 98 Chomutov juniorské áčko 
mezi nejlepší? „Cíl je jednoznačný. 
Pokusit se v našich skromných pod-
mínkách udržet nejvyšší soutěž,“ 
dodal Bocian, jehož svěřence če-
kají nejen náročnější zápasy, ale také 
delší cesty. Chomutovský klub je to-
tiž jediným zástupcem Ústeckého 
kraje v nejvyšší soutěži juniorů. 

Už se stalo tradicí, že z mistrov-
ství ČR se chomutovští šermíři vra-
cejí s medailemi. A stejně je tomu le-
tos. Trojice David Dyršmíd, Dan 
Nezbeda a David Jantač znovu při-
vezla několik cenných kovů. 

Loňský mistr v kategorii žáků 
Dan Nezbeda se tentokrát vrací domů 
s bronzem v kategorii kadetů a cen-
nými zkušenostmi z kategorie juni-
orů. Jeho parťák David Dyršmíd zís-
kal stříbro v kadetech a bronz v juni-
orech. „Bronzová individuální me-
daile v juniorské kategorii byla nad 
naše ambice. Minulý rok Davida zra-
dily nervy. Rok na sobě pracoval 
a tentokrát se s tíhou finále vyrovnal 

výtečně,“ chválil nejstaršího šermíře 
z výpravy Alex Klejner, trenér z cho-
mutovského Domečku, podle kte-
rého Davidovi s nervozitou pomohly 
i zkušenosti z mezinárodních turnajů. 

Oba kluci společně s benjamín-
kem výpravy Davidem Jantačem 
pak ke svým individuálním medai-
lím přidali ještě dvě stříbra v soutěži 
družstev, kde uspěli v kategorii ka-
detů i juniorů. „Je to velký úspěch 
a zhodnocení naší práce,“ chválil 
své svěřence Klejner, kterého mrze la 
jen skutečnost, že tři další šermíři 
z Domečku, kteří se probojovali na 
závěrečný turnaj, podlehli nemoci 
a nemohli se jej zúčastnit. 

Šermíři vezou 
z MČr medaile, 
jednu nad plán

FC Chomutov dosáhl 50 bodů 
Červen udělal tečku za první se-

zonou FC Chomutov na novém sta-
dionu. Zatímco podzim byl v po-
dá ní ze le no-bí lý ch spíše rozpačitý, 
jaro se přes pomalejší rozjezd vyda-
řilo. „Určitě se udělalo hodně práce 
a napří klad v zápase v Zápech to 
už bylo vidět,“ řekl trenér Robert 
Vágner, který chce svým hráčům 
i nadále ordinovat útočný kombi-
nační fotbal. „Chceme fotbalem ba-
vit diváky, ale poslední domácí 

utkání odhalilo, že je před námi 
ještě hodně práce.“ 

I když Chomutovští v domácí 
derniéře nepodali bezchybný výkon, 
rozloučili se s domácí částí sezony 
vítěz ně. „Potřebovali jsme zvítězit 
kvůli divákům i klukům samotným. 
Vždy je dobré poslední zápas vy-
hrát,“ dodal trenér Vágner.

Chomutovský tým stihl do uzá-
věrky odehrát i poslední zápas, 
v němž remízou na hřišti soupeře za-

okrouhlil zisk na konečných padesát 
bodů. Patřila mu osmá příčka, ze 
které ho mohla sesadit v případě ví-
tězství jen Česká Lípa.

Sekretář a brankář klubu v jedné 
osobě Radek Zaťko se už chystá 
na vyjednávání o další podobě ká-
dru: „Budou probíhat jednání s fot-
balisty i kluby, z nichž kluci přišli 
na hostování. Určitě chceme stáva-
jící kádr udržet a případně i vhodně 
doplnit.“

Konference 
zhodnotila 
sezonu

Zástupci Baníku Březenecká 
a VTŽ Chomutov nechyběli mezi 
účastníky konference okresního 
svazu stolního te ni su, na které byla 
zhod no ce na právě skon čená sezona 
a oceněny její největší hvězdy.

Z chomutovských družstev byl 
vyzdvižen tým Baníku Březenecká 
A, jenž vyhrál krajský přebor I. třídy 
a postoupil do divize. Následně byly 
oceněny děti působící v klubech 
Cho mu tov ska, které se v jednotli-
vých ka te go ri ích umístily nejvýše 
v krajském žebříčku. Za nejmladší 
žactvo to byli Tomáš Mo rá vek 
a Michaela Dosedělová, za mladší 
žactvo Martin Kubík a Viktorie Dvo-
řáč ková, za star ší žactvo Michal 
Malý a za dorostence Vojtěch Průša 
a Eliška Demjanová. 

V závěru jednání se konferen ce 
věnovala plánům svazu do budouc na. 
Jedním ze záměrů je pořádání dlou-
hodobé soutěže neregistrovaných. Ta 
bude určena zájemcům, kteří nemají 
chuť nebo odvahu hrát v oddílech 
stolního tenisu. 
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neonanovaL, čisTiL se
Onanující muž se měl nacházet 
u odpadkového koše ve Zbo-
rov ské ulici. Strážníci však na 
místě zjistili, že se jedná o silně 
opilého muže, který se po ces-
tě domů pokálel a v koši se sna-
žil najít papír na utření. Po této 
očistě zamířil domů.

ze vzTeku rozbiL okno
Rachot rozbitého skla přilákal 
hlídku strážníků do budovy měst-
ských lázní. Tam po krátké honič-
ce zadrželi šestnáctiletého hocha, 
který se přiznal k rozbití jednoho 
z oken. Proč ale tak činil, říct ne-
dokázal. Prý si chtěl vybít vztek.

dívky rozTřískaLy 
sLucHáTko
Telefonní sluchátko zřejmě moh-
lo za to, že se dvě nezletilé dívky 
nedovolaly požadované osobě. 
Když totiž s hovorem neuspěly, 
rozmlátily sluchátko na kusy. Ještě 
u budky na Písečné je ale přistihli 
strážníci a předali policistům.

po pokuTě se ukLidniL
Rušení nočního klidu se dopustil 
sedmačtyřicetiletý muž tím, že 
o půlnoci hlasitě pouštěl hud-
bu v ulici Karla Buriana. Strážní-
ci mu vysvětlili, že slavit naroze-
niny musí po desáté hodině už 
potichu a dali mu pokutu.

MěSTSKá pOlICIe

Inzerce

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

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

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

Městská policie pokračuje 
v boji s hernami

Městská policie zpřísňuje kon-
troly heren. Mnohé z nich odmítají 
dodržovat vyhlášku města o regu-
laci hazardu. „Nejdříve jsme provo-
zovatele upozorňovali, radili jim, aby 
vyhlášku dodržovali a měli výherní 

hrací automaty zapnuté jen v povo-
lené době. Pak jsme oznamovali je-
jich prohřešky přestupkové komisi, 
ale majitelé automatů, kterými jsou 
většinou velké celorepublikové lote-
rijní firmy, se začaly za pomoci práv-
níků odvolávat proti uloženým po-
kutám,“ řekl zástupce ředitele měst-
ské policie Petr Zálešák. Celý proces 
je tak velmi zdlouhavý a hazard ve 
městě bují dál.

Městská policie proto ještě více 
zpřísňuje kontroly. „Vytvořili jsme 
speciální skupinu, která se zabývá 
hernami. Tvoří ji územní strážníci. 
Kontrolujeme nejen dodržování 
městské vyhlášky, ale i dodržování 
dalších právních norem a řádů spada-

jících pod živnostenský úřad, požární 
ochranu, hygienu a další obory,“ řekl 
Zálešák. Strážníci byli z norem pro-
školeni. Poznatky z jejich možného 
porušení sice neřešíme, ale předá-
váme je kompetentním úřadům jako 
podněty pro spuštění jejich kont-
roly. „Cílem je vytvořit tlak na pro-
vozovatele heren, aby začali s měs-
tem spolupracovat a dodržovali vy-
hlášky o omezení hazardu,“ dodal 
Zálešák. Kontroly budou nejen ne-
pravidelné, ale i velmi časté. Někdy 
se strážníky do herny dorazí pracov-
nice odboru sociálních věcí či ekono-
miky nebo zástupci jiných úřadů. Jen 
minulý týden se uskutečnily tři roz-
sáhlé kontroly.

Setkání 
S územními  
strážníky
 

Středa 26. 6. od 16 hodin, 
budova městské policie, 
Dřínovská 4606.

Probírat se budou záležitosti 
veřejného pořádku 
a bezpečnosti v jednotlivých 
lokalitách. Zváni jsou občané 
z celého města.

Statutární město Chomutov zveřejňuje 
záměr pronajmout

opLocený areáL 
Tvořený kompLexem 
budov (paviLonů a–d)
v ul. Cihlářská 4132, Chomutov rozkládající na 
pozemcích viz nákres. Areál byl dříve užíván jako 
základní škola, v současné době je areál využíván 
jako technologický park pro převážně administrativní 
činnosti, zčásti učebny a dílny. 
Soutěžní podmínky, které lze vyzvednout na 
www.chomutov-mesto.cz, dále na podkladě písemné, telefonické 
nebo elektronické žádosti u pracovnice odboru rozvoje investic 
a majetku města p. Šárové, k.sarova@chomutov-mesto.cz, 
tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, je nutné odevzdat 
nejpozději do 18. 7. 2013.

Strážníci proti opilci zasahovali 
letos už téměř čtyřicetkrát 

Opilec, který téměř denně zaměst-
nává strážníky, skončil na psychiat-
rii. V budově magistrátu si totiž chtěl 
podřezat zápěstí. Strážníci muže na-
šli ve chvíli, kdy si způsobil první zra-
nění. Na místo byla okamžitě povo-
lána záchranná služba. Proti notoric-
kému pijanovi strážníci zasahují pra-
videlně. „Osmačtyřicetiletý muž v po-
slední době například chtěl pod vli-
vem alkoholu skočit z budovy radnice 
nebo budil pohoršení u kruhového ob-
jezdu v Palackého ulici,“ uvedl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Opilec si stoupl na chodník lemu-
jící největší kruhový objezd ve městě 
a začal močit. U toho se kymácel tak, 
že málem přepadl přes zábradlí. Jeho 
mužství tak mohla spatřit řada pro-

jíždějících řidičů. Strážníci ale právě 
v tu chvíli lokalitu kontrolovali a ne-
vhodné chování muži zatrhli. Dotyčný 
poté s pokutovými bloky v kapse od-
kráčel. Drama však neskončilo.

„Naproti budově magistrátu se 
muž náhle skácel na frekventovanou 
vozovku. Hlídka, která se už chystala 
k odjezdu, okamžitě zasáhla. Strážníci 
zastavili dopravu, přispěchali muži 
na pomoc a odnesli ho z rušné ulice,“ 
popsal Šulc profesionální počínání 
hlídky.

Předminulý víkend zmíněný potí-
žista zase vylezl na římsu na budově 
radnice a vyhrožoval, že skočí dolu. 
Strážníci ho po nějaké době přesvěd-
čili, aby se nechal od hasičů sundat.

Problémový muž si ale nechce 

dát říct. Strážníci s ním řešili od za-
čátku roku už 36 přestupků. „Mezi 
jeho nejčastější porušení vyhlášek či 
zákonů patří právě znečištění veřej-
ného prostranství a drobné krádeže,“ 
doplnil Šulc.
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překvapí své učiTeLe
Dárek pro paní učitelku si mo-
hou vytvořit děti v Rodinném 
centru Kolibřík 25. června od 
půl páté odpoledne, účast je 
nutné rezervovat. 

zúčasTniLi se 
Terezínské Tryzny
Poznat historii i prostředí te-
rezínské pevnosti vyrazili de-
váťáci základní školy Na Příko-
pech. Nejprve vyslechli proslo-
vy státníků, poté absolvovali 
prohlídku.

KráTCebudoucí zdravotníci získali 
zkušenosti ve Španělsku

zájem dětí 
předčil kapacitu 
umělecké školy

Deset žáků sloučených středních 
škol ESOZ Chomutov vyjelo nabýt 
odborné zkušenosti do Španělska. Bu-
dou cí zdravotníci se čtrnáct dní učili v 
nových zajímavých pros to rách, mohli 
srovnávat tamní poměry s našimi a 
poznávat španělský život jako takový.

Odbornou praxi vykonávali žáci 
ve čtyřech zdravotnických a sociál-
ních zařízeních, kde měli možnost 

získat nové zkušenosti a poznatky. 
„Velmi kladně hodnotili vřelý přístup 
španělských zdravotníků k pacien-
tům,“ uvedla Eva Čížková, učitelka 
z ESOZ. 

Kromě odborné praxe byl pro stu-
denty připraven i bohatý kulturní pro-
gram. Navštívili nejen všechna krásná 
místa Granady, ale poznali i památky 
měst Sevilla, Cordoba a Malaga.

„Stáž byla pro studenty velkou 
zkušeností. Zdokonalili si znalosti an-
glického jazyka, procvičili základy 
španělského jazyka a poznali spoustu 
nových míst a lidí, na které, jak sami 
říkají, nikdy nezapomenou,“ doplnila 
Čížková.

Všichni žáci po návratu domů 
obdrželi potvrzení o absolvování 
zahraniční stáže.

Mimořádně velký zájem byl letos 
o výuku na základní umělecké škole 
v Chomutově. K zápisu na konci 
května přišlo dvě stě dvacet budou-
cích malých umělců. „Tento veliký 
zájem o výuku na naší škole nás mi-
mořádně těší, bohužel ale nebudeme 
asi moct vyhovět všem zájemcům,“ 
sdělil ředitel školy Karel Žižka s tím, 
že přijmout tolik uchazečů nemohou 
hned z několika důvodů. „Jsme 
samozřejmě omezeni jak kapacitou 
školy, tak konkrétními úvazky jed-
notlivých učitelů,“ vysvětlil.

Škola se přesto bude snažit vy-
hovět maximálnímu počtu dětí, které 
by se chtěly věnovat některé z ob-
lastí, jež nabízí. Malé děti a jejich 
rodiče se rozhodovali mezi hudeb-
ním, tanečním, výtvarným či literár-
ně-dramatickým oborem nebo krea-
tivní školičkou.

zŠ březenecká slavila 35 let

Nejlepší vizitkou základní školy 
jsou její žáci, proto ZŠ Březenecká 
oslavila 35 let od založení velkolepou 
přehlídkou malých talentů – akademií. 

Na přehlídce dostal prostor každý žá-
ček, který se chtěl s kamarády, rodi-
nou i učiteli podělit o své nadání. 

A tak se na pódiu v rychlém sledu 

střídali hudebníci, zpěváčci, taneč-
nice, herci, gymnastky, judisté i řecko-
římští zápasníci. „Děti zvládly během 
jednoho dne čtyři představení, takže 
večer doslova padly únavou. Stejně 
jako jejich učitelé a všichni pracovníci 
školy, kteří se na zdaru celé akce podí-
leli,“ uznala ředitelka ZŠ Březenecká 
Jitka Červená, která zároveň při pří-
pravách ocenila roli Ladji Dlouhého, 
učitele a principála divadla Nahoď, 
i přízeň sponzorů školy.  

Na akademii byli pozváni i bý-
valí pracovníci školy. „Ti, kteří přišli, 
byli mile překvapeni, protože vůbec 
netušili, co je čeká. Od jedné bývalé 

paní učitelky jsem dostala i děkovný 
dopis plný uznání,“ řekla Červená, 
která si v závěru akademie společně 
s malými účinkujícími s chutí zazpí-
vala a zatančila. „Vládla tam skvělá 
atmosféra. O dnešní mládeži se vět-
šinou nemluví v dobrém, ale 230 
našich žáků dokázalo, že nic ne-
platí obecně,“ dodala ředitelka školy 
a prozradila, že před začátkem akade-
mie se obávala výsledku. Velký po-
tlesk, spontánní reakce dětského i do-
spělého publika a nakonec i tu a tam 
slzička v oku hrdého kantora ji mu-
sely přesvědčit o tom, že tyto obavy 
byly liché. 

Škola ak. Heyrovského opět 
boduje v odznaku všestrannosti

Družstvo sportovců ze základní 
školy Akademika Heyrovského vy-
bojovalo postup do krajského kola 
Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů (OVOV), tedy sou-
těže prověřující fyzickou zdatnost 
dětí v sedmi disciplínách. „V letoš-
ním roce nebyly naše ambice tak vy-
soké. Především proto, že v družstvu 

nezůstal kámen na kameni, několik 
členů se nyní sou tě že zúčastnilo po-
prvé,“ uvedla Ivana Poláková ze ZŠ 
Akademika Heyrovského.

Mladí sportovci však velmi pře-
kvapili. Všichni zápolili na hranici 
svých možností a sáhli si na dno při 
sedmi soutěžních disciplínách. Hod 
medicinbalem ovládl Jakub Beck, 

těžký míč vrhl do téměř dvacetimet-
rové dálky. „Skvělý výkon předvedl 
i Jan Zabystřan a Jan Ptáček v disci-
plíně leh-sedy. První jmenovaný jich 
zvládl za dvě minuty úctyhodných 
124. Druhý jmenovaný pouze o čtyři 
méně,“ popsala Poláková. Vysoký 
standard si udržela i loňská vicemis-
tryně republiky Markéta Škorpilová, 
která za dvě minuty přeskočila švi-
hadlo 314krát a společně s Kateřinou 
Zapletalovou kralovala v běhu na 
1 000 metrů.

Ani noví členové týmu nezůstali 
pozadu. Ve své věkové kategorii vy-
hráli Petr Švehla a Lucie Šlampová, 
o tři body pak uniklo vítězství Elišce 
Doksanské.

V důležité kategorii družstev le-
tos Heyrováci neočekávali velký 
úspěch, nakonec se ale pletli, zís-
kali zlatou medaili a postup do kraj-
ského kola.   
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křížovka Každé středeční odpoledne od konce června až do srpna bude městský park patřit tradičním a oblíbeným (tajenka). 

 

Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na pravidelné

seTkání vedení měsTa s občany
které se bude konat ve čtvrtek 27. června 2013 od 16 do 17 hodin
ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje za přítomnosti zástupců vedení 
města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

Inzerce

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

Nabízíme zajímavé provizní odměny.  
Veškeré zázemí zajistíme.

Tel.: 602 319 623, 415 652 564

také na Facebooku
facebook.com/ 
echomutov

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

 20.6.  Zahradní – Růžová a pod břízami č. p.5231 vč. parkovišť a chodníků.
 25.6.  písečná – Jirkovská (od ul. Písečná k č. p. 5057) vč. parkovišť a chodníků, parkoviště 

a chodníky od č. p. 5053 k č. p. 5058.
 26.6.  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.
 27.6.  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.
 2.7.  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.

 20.6. čt 19.00  FiLumena marTurano aneb manžeLsTví 
po iTaLsku – Slavná komedie, která patří k tomu nejlepšímu z ital-
ské tvorby. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltá-
ři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu.

MěSTSKÉ dIVadlO

PřIHLáŠKA DO SOUTěže
 „za ješTě krásnější cHomuTov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

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

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

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

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

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

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

inzerce:
alona Hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 19.6.  st  17.00 veLký GaTsby (3d) 19.00 po zániku země 
 20.6.  čt  17.00 univerziTa pro příšerky 19.00 muž z oceLi (3d)
 21.6.  pá  17.00 univerziTa pro příšerky (3d) 18.00 Trans
   20.00 muž z oceLi (3d)
 22.6.  so  15.00 univerziTa pro příšerky (3d) 18.00 podFukáři
   19.00 muž z oceLi (3d)
 23.6.  ne  15.00 univerziTa pro příšerky (3d)
    18.00 pařba na TřeTí 19.00 Trans
 24.6.  po  17.00 univerziTa pro příšerky 18.00 id:a
 25.6.  út  17.00 muž z oceLi 18.00 veLký GaTsby (3d)
 26.6.  st  17.00 šmejdi 19.00 TenkráT na západě
 27.6.  čt  17.00 svěTová váLka z (3d) 19.00 jedLíci aneb sTo kiLo krásy
 28.6.  pá  16.00 kovář z podLesí 18.00 svěTová váLka z (3d)
   19.00 svěTová váLka z
 29.6.  so  15.00 univerziTa pro příšerky (3d) 17.00 muž z oceLi
    19.00 svěTová váLka z (3d)
 30.6.  ne  15.00 věneček poHádek 2 17.00 veLký GaTsby (3d)
   18.00 muž z oceLi

 
KINO SVěT

 19.6. st 17.00  večerníček pro seniory – tradiční podvečer pro seniory 
s Malou českou muzikou – KD Zahradní 

 20.6. čt 17.00 biG band zdenka TÖLGa – aTrium skks
 21.6. pá 17.00  den Hudeb – zahájení pravidelných středečních promenádních 

koncertů – městský park
 26.6. st 17.00  koncerTy decHovýcH Hudeb – městský park
 27.6. čt 17.00 biG band zdenka TÖLGa – aTrium skks
 28.6. pá 17.30  oLdies parTy – odpoledne se skupinou Fontána – atrium SKKS
 3.7. st 17.00  koncerTy decHovýcH Hudeb – městský park

KONCerTY

 Do 7.7.  rodina HoHenLoHe-LanGenburG – život na Červeném hrádku 
v dokumentech

 Do 4.8.  poHLedem objekTivu – zemská výstava z roku 1913 ve fotografiích – 
dům Jiřího Popela

OblaSTNí MUzeUM

 Do 30.6. akvareLy – Jarmila Jiráková – galerie Na schodech v SKKS
  minisaLon vo zuš cHomuTov – výstavní síň knihovny
 Do 30.8.  keramické LéTo – vystavují přední čeští keramici – galerie Špejchar, 

kostel sv. Ignáce
 Do 31.10.  napoLeonica – Chomutov jako centrum diplomacie konce 

napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny

VýSTaVY

profesionální řidiči, pozor!
Končí platnost zhruba 3 000 

průkazů profesní způsobilosti řidiče 
(PPZŘ), které chomutovský magis-
trát vydal od dubna do září 2008. 
Od ledna 2013 se již nevydává sa-
mostatný PPZŘ, ale údaj o jeho dr-
žení je obsažen přímo v řidičském 
průkazu (ŘP) v podobě harmoni-
začního kódu. Je tedy třeba požádat 
o změnu v ŘP, což prakticky zna-
mená vystavení nového ŘP. Držitel 
platného PPZŘ si proto přinese 1× 

foto na ŘP + potvrzení o absolvo-
vá ní pře dep sa ného rozsahu školení, 
tj. 35 hodin v uplynulých pěti le-
tech. Doporučujeme uskutečnit ná-
vštěvu magistrátu (3. patro, kance-
lář č. 315) cca 1 měsíc před vyprše-
ním platnosti PPZŘ, aby Státní tis-
kárna cenin v Praze stihla ŘP s har-
monizačním kódem vyrobit.

Více informací na telefonních 
číslech magistrátu 474 637 289 
nebo 474 637 276.

 19.6. st 14.00  až nás cesTy svedou – pořad ke 100. výročí narození Karla 
Valdaufa – učebna č. 14 SKKS

   15.00  Hurá na prázdniny – akce plná skopičin a vylomenin, 
natrénujete například úprk ze školy – Dům dětí a mládeže

   16.00 úvod do bibLe – učebna č. 66 SKKS
 20.6. čt 13.00  osobnosTi cHomuTovska – určeno pro nevidomé 

a slabozraké SONS – učebna č. 66 SKKS
 21.6. pá 17.00  mLadá píseŇ 2013 – finálový večer soutěže interpretů 

populárních písní – atrium a velký sál SKKS
   19.00 pLes upírů – zámek Červený hrádek
 22.6.  so  08.00 Farmářské TrHy – náměstí 1. máje
   14.00  odpoLedne s maLířem – malování obrázků a ozdobných 

kamínků, výroba strašáků jako dekorace do květináčů – skanzen Stará Ves
   19.00 pLes upírů – zámek Červený hrádek
 25.6. út 09.00 4x4x4 – finále vědomostní soutěže žáků ZŠ – velký sál SKKS
 27.6.  čt 09.30 souTěž o nejLepšíHo sTrašáka – skanzen Stará Ves
   17.30 FenG sHui – tradiční čínský horoskop a medicína – učebna č. 76 SKKS

předNáŠKY, beSedY, aKCe

 22.6. so 14.00 poHár čr v pLavání žacTva – Aquasvět
 23.6. ne 09.00 poHár čr v pLavání žacTva – Aquasvět
 25.6. út 12.00  akademie Taneční škoLy sTardance – městská sport. hala
 29.6.  so 15.00  soFTbaLová exTraLiGa – dvojzápas s úřadujícím mistrem 

Spectrum Praha – hřiště u ZŠ Ak. Heyrovského

SpOrT

 20.6.  čt  22.00 doba Ledová 4: země v poHybu
 21.6.  pá  22.00 svaTá čTveřice
 22.6.  so  22.00 okresní přebor - posLední zápas pepika HnáTka
 27.6.  čt  22.00 rio
 28.6. pá  22.00 psycHo
 29.6.  so  22.00 muži v černém 3

 
leTNí KINO
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Hasiči slavili výročí 
akcemi pro veřejnost

Dobrovolní hasiči v Chomutově 
slaví 140 let od založení jednoty, 
a tak měla letošní pátá propa gač ní 
jízda Sboru hasičů Čech, Mo ravy 
a Slez ska jednu ze zastávek právě 
v našem městě. Kolonu historické 
hasičské techniky a její osazen stvo 
na náměstí 1. máje přivítal primátor 
Jan Mareš a na prapor sdružení při-
pevnil stuhu města. Od hasičů byl 
na oplátku dekorován Řádem sva-
tého Floriána. Poté se všichni pře-

sunuli do obřadní síně radni ce, 
kde se zástupci sdružení podepsali 
do pamětní knihy města. Součástí 
oslav byl i hasičský dětský den 
v parku, ukázka slaňování a zá-
chra ny osob z městské věže a také 
výstava historických exponátů 
v Rytíř ském sále chomutovské rad-
nice. Ta je zájemcům o hasičskou 
historii přístupná po celé léto, do-
kon ce si k ní na tel. č. 474 651 507 
lze sjednat odborný výklad. 
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sobota 29. června  
 Aquasvět

Časový harm
onogram

:
Trvání akce 

9.00–12.00 hodin
Registrace 

8.45–11.30 hodin
Výdej znám

ek 9.30–12.15 hodin

Vstupné:
Pro držitele soutěžní karty Rodinného 
zápolení – ZDARM

A

Upozornění:
• 

 do Aquasvěta není povolen vstup 
dětem

 m
ladším

 1 roku
• 

 batolata m
usí m

ít plavečky 
s přiléhavým

i gum
ičkam

i 
• 

 návštěvníci m
usí m

ít plavky nebo 
plavecké šortky – tj. bez kovových 
částí jako jsou zipy, cvoky aj.

• 
 návštěvníci m

usí dodržovat 
Návštěvní řád Aquasvěta, jinak 
budou z akce vyloučeni bez nároku 
na znám

ku

Registrace a podm
ínky:

Registrace, výdej hracích karet a soutěžních 
znám

ek bude probíhat ve vestibulu Aquasvěta. 
Soutěžní znám

ku obdrží účastníci při odchodu.

Program
:

SPO
RTO

V
N

Í BA
ZÉN

:
Plavecká soutěž:
• 

volným
 stylem

 
• 

v čase 9.30–11.30 hodin
• 

 slavnostní vyhlášení absolutních vítězů 
v 11.45 hodin

• 
 Kategorie: 

 »
 m

ladší děti (do 10 let), závod na 25 m
 »

 starší děti (11–15), závod na 50 m
 »

dospělí – závod na 50 m

Aquaerobik v čase 9.30, 10.30 a 11.30
• 

  na tribuně cvičení s Contours 
Chom

utov, fi tness pro ženy
 »

9.00 
 cvičení na pevný zadek 
s Pavlínkou

 »
 10.00  cvičení na břišní pekáč 

s Petrou
 »

 11.00 
 cvičení aby záda nebolela 
s Verčou

RELA
XAČ

N
Í BA

ZÉN
:

• 
 soutěže pro m

alé i velké
• 

 divoká voda
• 

 jízda na toboganech
• 

 W
hirlpool

• 
 občerstvení v bufetu

O
sm

á akce Rodinného zápolení 20
13. 

Plavecká soutěž pro rodiče s dětm
i ve spolupráci 

s KU
LTU

RA
 A

 SPO
RT C

H
O

M
U

TO
V s.r.o.

Chom
utovská ploutev

Partneři:
G

enerální sponzor:

č
le

n
 S

k
u

p
in

y Č
E

Z

P
o

m
á

h
á

m
e

S
e

ve
ro

č
e

sk
é

 d
o

ly a
.s.

C
h

o
m

u
to

v

Sponzoři:

Projekt je realizován 
s � nanční podporou 
Ústeckého kraje

M
ediální partneři:


