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www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

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

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

Poradna pro integraci, o.s. ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny zastupitelstva statutárního města Chomutova, 
pod záštitou primátora města Chomutova Mgr. Jana Mareše si Vás dovoluje pozvat na akci

III. ročník
C H O M U T O V  2 0 1 3

HUDEBNÍ SCÉNA / OCHUTNÁVKY JÍDEL
ETNOSTÁNKY / ATRAKCE PRO DĚTI

w w w . b a r e v n a p l a n e t a . c z

SRPEN
2 0 1 3

Chomutov, náměstí 1. máje od 13.30 hodin
Akce se koná za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

U-CEE & FLAVOUR BAND (INT) / TRADICIÓN (Brazílie, taneční skupina)
THE CHANCERS (CZ, GB) / LET´S GO (USA, CZ) / ATARES (CZ, Kuba) / TARATIBU (CZ) a další

TRADICIÓN THE CHANCERS LET´S GO ATARES TARATIBU

U-C
EE



inzerce obsah

obsah | 3

 téma
 4 PráZdNINY SI UžíVají, 

I KdYž NeOPUSTí MěSTO
Skvělé prázdniny si letos užívají 
i chlapci a dívky v příměstském 
táboře, ekotáboře či miniškole 
sportu.

 aktuality
 6 CHOMUTOVaNÉ Mají 

NejlePší ZPraVOdaj
Chomutovské noviny získaly 
1. místo ve druhém ročníku 
celostátní soutěže O nejlepší 
městský zpravodaj 2012.

 aktuality
 7 SOCIálNí CeNTrUM 

KaMíNeK ZaHájí V Září 
PrOVOZ
Centrum Kamínek, které 
nabídne dětem a mládeži řadu 
volnočasových aktivit, zahájí 
v září provoz.

 rozhovor
 8 děTI Se NeMěNí, 

jeN POTřeBUjí SPráVNÉ 
POdNěTY Ke SPOrTU
Jiří Sauer zasvětil celý život 
sportu, každé léto se navíc 
věnuje malým sportovcům.

 kultura
 9 MUZeUM PřIPraVUje 

NOVOU exPOZICI 
a KONfereNCI 
Pracovníci oblastního muzea 
připravují expozici gotického 
umění, veřejnosti bude 
přístupná od 17. října.

 sport
 10 HáZeNKářKY SeZONU 

VěNUjí KONSOlIdaCI 
TýMU
Nejdůležitějším cílem 
národních házenkářek 
v nastávající prvoligové 
sezoně je podle manažera 
konsolidace týmu.

 fotostrana
 15 KlaSICKá HUdBa 

POdrUHÉ OKOUZlIla 
CHOMUTOV
Letní filharmonie ohromila 
diváky letního kina zvukem 
stočlenného orchestru 
a stejně početného sboru.

7., 14., 21., 
28. 8.
koncerty dechových hudeb 
v městském parku od 17 hodin

10., 24. 8.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

31. 8.
Barevná planeta – multietnický 
festival na náměstí 1. máje

1. 9.
RoZa: Tour de Kids
na náměstí 1. máje od 13 hodin

2. 9.
začátek školního roku

5. 9.
setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Rex je dva roky starý německý 
ovčák, který byl zvyklý žít na 
zahrádce, ale i uvnitř domu. Je 
zvyklý na malé děti a na vodítku 
chodí naprosto vzorně.

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.

SeNIOřI dOSTalI 
GraMOfON 
Na ZaHradNí ParTY
více na straně 6
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Prázdniny si užívají, 
i když neopustí město
Pro stovky chomutovských dětí nebude v září žádným problémem sepsat slohovou práci na téma Můj nejza
jímavější prázdninový zážitek. A to i v případě, že v červenci či v srpnu nevycestovaly k moři nebo dokonce 
ani neopustily Chomutov. Skvělé prázdniny si totiž užili chlapci a dívky, které rodiče přihlásili do příměstského 
tábora chomutovského Domu dětí a mládeže, ekotábora Podkrušnohorského zooparku či miniškoly sportu 
společnosti Kultura a sport. „Chomutovské děti mají obrovskou výhodu oproti svým vrstevníkům z jiných 
měst. Mají moderní sportoviště, rozsáhlý zoopark a nádherné Bezručovo údolí. To jejich příměstským 
táborům dodává atraktivitu. Tu ještě zvyšuje nadšení organizátorů, kteří umějí vytvořit zajímavé a pestré 
programy. Proto jsou také tábory plně obsazené,“ uvedl primátor Jan Mareš.

Výlety, památky, 
příRoda i poznáVání

Chomutovský Domeček letos při-
pravil pro děti ve věku od 6 do 15 let 
čtyři týdenní turnusy příměstských tá-
borů zaměřených na výlety do okolí, 
hry a pohyb. Tři se uskutečnily v čer-
venci, poslední čeká děti v týdnu od 
12. do 16. srpna. „Letos jsme vy-
zkoušeli entomologickou novinku. 
Děti poznávaly život hmyzu žijícího 
v Chomutově a jeho okolí,“ řekl ředi-
tel Domečku Milan Märc.

Právě poznávání života různých 
druhů hmyzu bylo součástí prvního 
turnusu příměstského tábora. Děti 
se dvěma pedagožkami poznávaly 
krásná přírodní zákoutí Chomutova 
i jeho okolí, vydaly se za nimi k Va
ňov ským vodopádům, do Blatna či 
Zásady u Kadaně. Poslední den tábora 
věnovaly zevrubné prohlídce živých 
exponátů Podkrušnohorského zoo

parku a vyzkoušely si i řadu atrakcí, 
například lanovou dráhu.

O dojmy z poznávání historie, 
památek i přírodních krás Ústec ké ho 
kraje, ale také například z návštěvy 
lázeňských Karlových Varů se s ro-
diči mohli podělit účastníci druhé  ho 
turnusu. Týden plný výletů slibuje 
i závěrečný srpnový turnus příměst-
ských táborů. Dvou ho di no vý pohy-
bově zábavný program dopoledne 
i odpoled ne, netradiční hry, návštěva 
bazénu, Podkrušnohorského zoo
par ku a výlet do okolí si užily děti 
v týdnu od 15. do 19. července.

„Největší zájem projevují pocho-
pitelně rodiče, kteří musejí do práce 
a nemají nikoho na hlídání svých po-
tomků. Táborů se proto i letos zú-
častnily děti z prvního stupně základ-
ních škol, tedy mezi šestým až jede-
náctým rokem. Starší děti už se přeci 
jen o sebe přes den dokáží postarat. 
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Zájem o naše příměstské tábory kaž-
dým rokem vzrůstá. Po zveřejnění 
programu letošních turnusů jsme měli 
během chvíle zcela obsazeno, kapacita 
je zhruba 20 dětí na každý turnus,“ 
upřesnil zástupce ředitele Domečku 
Radoslav Malarik.

Rodiče zaplatili za pobyt svého po-
tomka v příměstském táboře od 500 do 
900 korun podle náročnosti programu. 
Pedagožky děti převzaly v Domečku 
vždy ráno před osmou hodinou, rodiče 
si je vyzvedli ve čtyři odpoledne.

péče o zVířata jako 
zábaVa

Podkrušnohorský zoopark uspo-
řádal v červenci sedm běhů ekotá-
borů s tradičními prohlídkami zví-
řecích expozic včetně terárií, vel-
kou pátrací hrou, ale také svezením 
na ponících spojeném s jejich hře-
belcováním, krmením či čištěním 
stájí. Další dva běhy se uskuteční 
v srpnu. Prostřídá se na nich celkem 
270 dětí ve věku od 6 do 12 let. Za 
týdenní pobyt dítěte na táboře ro-
diče hradí 1 300 korun, v ceně jsou 
zahrnuty i obědy.

„Ekotábory jsou velmi oblíbené. 
Už na konci února byly všechny 
běhy plně obsazené. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat ve dvou týdnech 
paralelní tábory, místo sedmi tedy 
letos nabízíme devět běhů. Rodiče 
děti přivezou na parkoviště u zoo
par ku v osm hodin ráno, na stejném 
místě si je vyzvednou v 17 hodin. 
Významnou část tábora vždy věnu-
jeme rozšiřování vědomostí a zna-
lostí dětí o zvířatech a jejich ži-
votě,“ přiblížila vedoucí ekocentra 
zooparku Nikola Puchingerová.

Vedle krmení tuleňů, buvolů, 
ovcí a koz si děti o zvířatech i poví-
daly. „Děti tak vědí, kolik je v ba-
zénku tuleňů, jak se jmenují, jak 

dlouho vydrží pod vodou, čím se 
živí, čím jsou zvláštní jejich mlá-
ďata. Na život tuleňů hrály i vě-
domostní hru. Zjistily, jak důle-
žitá je pro buvoly voda. Velbloudy 
nyní krmit nemůžeme, mají mladé, 
a tak je nesmíme rušit. Přesto je dě-

tem ukazujeme, povídáme si o nich 
a hravou formou se seznamujeme 
se zajímavostmi z jejich života. 
V ekocentru máme králíka, s nímž 
jsou děti v přímém kontaktu. Starají 
se o něj, vědí, čím ho mohou krmit. 
Mění mu vodu, podestýlku,“ dopl-
nila Puchingerová.

Organizátoři pro děti připravili 
řadu her, například hledání pokladu. 
Vyrábějí trička, malují obraz farmy, 
svezou se lokálkou Amálkou či Sa
fa ri expresem. Součástí týdenního 
tábora je i pobyt ve skanzenu Stará 
Ves, návštěva selského statku či info
centra Seve ro českých dolů.

SpoRt a hRy
Prázdninovou miniškolu sportu 

pro děti od 6 do 12 let připravuje spo-
lečnost Kultura a sport Chomutov. 
Rodiče mohou vybírat z pětidenních 
cyklů, a to od pondělí do pátku po 
celý červenec a srpen. Na programu 
je basketbal, házená, volejbal, tenis, 
plavání, skoky do vody, běh, jízda na 
kole, bruslení a minigolf. Nechybí 

ani výlet do Podkrušnohorského zoo
parku a opékání špekáčků.

Během devíti prázdninových 
týdnů se v miniškole vystřídá na 
270 dětí, o každou skupinu se stará 
vždy jeden hlavní a dva pomocní tre-
néři. Týdenní běh stojí 700 korun, za 
dalších 300 korun je možné zajistit 
obědy. „Prázdninová miniškola sportu 
rozvíjí zdravý způsob života, vede její 
účastníky k týmové spolupráci a zá-
sadám fair play. Děti se seznámí s řa-
dou sportovních činností a společen-
ských her,“ vyjmenovala přednosti 
mini školy Lucie Rychecká ze společ-
nosti Kultura a sport Chomutov.

Letos je podle ní nejoblíbenějším 
místem vyžití plavecký areál Aqua
svět. „Je to tím, že areál je nový a s 
řadou atrakcí, kterých se děti ještě po-
řádně nenabažily. U ostatních akti-
vit záleží na složení skupiny a samo-
zřej mě na trenérech. Když kurz vede 
atlet, umí pro svou disciplínu své svě-
řence nadchnout. Podobné je to třeba 
v případě děvčat z plavecké školy,“ 
vysvětlila Rychecká.

Ve čtvrtek 25. července měl sku-
pinu jednadvaceti školáků na sta-
rosti trenér Jan Purkrábek. Dopoledne 
všichni strávili v Aquasvětě, odpo-
ledne v sousedním sportovním areálu 
v ulici Tomáše ze Štítného. Děti jez-
dily na inline bruslích a koloběžkách, 
hrály tenis a basketbal. „Pauzu po 
obědě jsme strávili aktivním odpočin-
kem. Odpoledne po návratu do spor-
tovní haly jsme zase hráli na schová-
vanou a na honičku,“ přiblížil trenér 
program dne.

AtrAktivitu táborů zvyšuje nAdšení 
orgAnizátorů, kteří umějí vytvořit 
zAjímAvé A pestré progrAmy.

aNKeTa
baRboRa tRykaRoVá, 
8 let, účastnice ekotábora:

Nejvíc se mi líbilo 
u poníků. Čistili jsme 
jim stáje, hřebelcova
li je a jezdili jsme na 
nich. Bavilo mě i kr
mení buvolů, i když 

jsem se trochu bála podávat jim ja
blko přímo rukou. Mám tady ka
ma rády a s některými dětmi, které 
jsem neznala, jsem se tady spřáteli
la. O prázdninách mě ještě čeká an
glický tábor a potom pojedu za ba
bičkou do Žihle.

antonín mRuk, 
9 let, účastník ekotábora:

Na ekotáboře jsem 
podruhé. Nejvíc mě 
zaujalo Eurosafari 
a jízda na ponících. 
Letos o prázdninách 
se ještě podívám do 

Španělska a také budeme s našima 
jezdit na kolech.

adéla VáVRoVá, 
12 let, účastnice ekotábora:

Zaujalo mě, že se 
tady hodně staráme 
o zvířata, že jsme jez
dili na ponících a bu
deme jezdit na ko
ních. Jsem na ekotá

boře už potřetí, takže jsem se už 
zbavila strachu z buvolů a jejich kr
mení mě bavilo. O zvířatech se do
zvídáme spoustu informací. Možná 
se mi budou hodit, uvažuju o tom, 
že bych byla zvěrolékařkou.

daniel koŠŤál, 10 let, 
účastník miniškoly sportu:

Na miniškole jsem 
potřetí, sporty mě 
baví. Nejraději mám 
fotbal, kterému se 
věnuju ve volném 
čase. Dnes jsem si 

užil i Aquasvět. O prázdninách ješ
tě pojedu na vodácký tábor a na 
fotbalové soustředění.

teReza heSSoVá, 9 let, 
účastnice miniškoly sportu:

Miniškola se mi moc 
líbí, jsem tu už potře
tí. Mám ráda hlavně 
jízdu na inline brus
lích. O prázdninách 
se ještě podívám do 

Chorvatska a možná taky pod stan.

zuzana zoubkoVá, 12 let, 
účastnice miniškoly sportu:
Preferuji atletiku, které se věnu

ji ve volném čase. 
Ale baví mě i inli
ne brusle a jízda na 
koloběžce, takže 
jsem v miniškole 
spokojená. Týden 

v mini škole sportu mě čeká tyto 
prázdniny ještě jednou, pojedu 
také na tábor.
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drzý zloděj 
si zahrával 
se životy lidí

Se životy lidí hazardoval zlo-
děj, který začátkem května v domě 
č. p. 3961 v Palackého ulici odcizil 
vlečný kabel výtahu. Způsobil při 
tom škodu za 27 tisíc korun. „Co 
je však mnohem závažnější, nene-
chavec nezajistil vnější výtahové 
dveře. Nepozorný obyvatel domu, 
případně i dítě, tak mohli spadnout 
do výtahové šachty,“ řekl náměstek 
primátora Martin Klouda.

Společnost Chomutovská by-
tová přitom investovala desítky mi-
lionů korun do rekonstrukce výtahů 
ve 21 bytových domech. „Případ 
odcizení vlečného kabelu a poško-
zení výtahu je názorným příkla-
dem, jak se občané k majetku ve 
společně užívaných prostorách cho-
vají. Opravu výtahu dělníci do-
končili v březnu. V provozuschop-
ném stavu tak vydržel jen něco přes 
měsíc,“ uvedl ředitel společnosti 
Jaroslav Schindler. 

Chomutované mají 
nejlepší zpravodaj

Chomutovské noviny zvítězily 
ve druhém ročníku celostátní sou-
tě že O nejlepší městský zpra vo daj 
2012, kterou vyhlásila Katedra polito-
logie a evropských studií Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olo
mou ci. Ocenění Chomutovu předal 
kardinál Dominik Duka a ministr fi-
nancí v demisi Miroslav Kalousek. 
„Cho mu tov ské noviny postoupily do 
nejužšího finále a zaslouženě zvítě-
zily pro svoji komplexnost. Osobně 

si cením grafiky, která je jednoduchá 
a vzdušná, a pestrého obsahu,“ řekl 
organizátor a předseda soutěže Pavel 
Šaradín z Univerzity Palackého.

Odborná porota hodnotila celko vý 
dojem, grafiku, obsah celého perio-
di ka i jednotlivých článků, fotografie, 
profesionalitu zpracování, ale i to, 
jestli zpravodaje nejsou takzvanou 
hlásnou troubou radnic a kolik autorů 
se na nich podílí. Porotci vybírali nej-
lepší městský a obecní zpravodaj 

z 231 titulů. „Cho mu tov ské noviny 
ostatní převyšují o něko lik úrovní,“ 
řekla členky poroty He le na Sed láč
ko vá. Cho mu tov ské noviny mají sou-
časnou podobu vycházející z barev-
nosti loga města od března 2012, kdy 
je začalo opět vydávat samo město. 
„Vsadili jsme na výraznou moderní 
grafiku, kterou jsme podpořili pes-
trostí žánrů od jednovětných zpráv, 
přes rozhovor až k vel ko for má to vé mu 
tématu. A to se nám vyplatilo,“ říká 
šéfredaktor Tomáš Branda.

Chomutovské noviny začalo město 
vydávat jako čtrnáctideník již v roce 
1991. Od roku 1995 se odmlčely, aby 
následně v letech 1999 až 2001 vychá-
zely jako měsíčník. Od roku 2002 při-
nášejí nové informace o dění ve městě 
dvakrát do měsíce. V čase se také mě-
nila jejich grafická podoba od černo-
bílého jednolistu přes novinový for-
mát doplněný modrou barvou až po 
současný plnobarevný časopis. Úřední 
zprávy včetně otištěných obecních vy-
hlášek nahradily srozumitelné články. 
Již v roce 2004 získaly Chomutovské 
noviny druhé místo v soutěži Firemní 
médium.

Senioři dostali 
gramofon na 
zahradní party

Letní měsíce přímo vybíze jí 
k růz ným za hrad ním party. Pra cov
níci Sociálních služeb Cho mu tov 
proto pro své klienty slavnost připra-
vili, a to letos už podesáté. Tradičně 
také pozvali čelné představitele 
města. „Přijít při této milé příležitosti 
je pro nás každoročně velkým svát-
kem. V domově máte díky bohatému 
progra mu spoustu zábavy a spole-
čenských kontaktů,“ řekl náměstek 
primátora Jan Řehák. „Slyšeli jsme, 
že máte velkou sbírku gra mo fo no
vých desek, tak vám za město předá-
váme gramofon, na kterém si je mů-
žete přehrávat,“ sdělil k dárku ná-
městek Martin Klouda.

Zahradní slavnost si senioři 
z domova, děti a handicapovaní ze 
stacionáře a jejich přátelé užili se 
vším všudy. Nechybělo dobré jídlo 
a pití, grilované špekáčky a klo-
bá sy, posezení pod zahradními 
stany, doprovodný program s pej-
sky a k tanci a poslechu hrál or-
chestr Milana Baranijaka. „Letní 
slavnost je takovým symbolickým 
vyvrcholením sezóny. Zaměstnanci, 
klienti i jejich přátelé se každoročně 
těší na příjemné neformální setká ní,“ 
dodala ředitelka organizace Alena 
Tölgová. 

Zoopark nabízí nevšední 
prázdninové zážitky

O letních prázdninách nabízí 
Podkrušnohorský zoopark netradiční 
zážitky pro děti i dospělé. Každý den 
mohou návštěvníci absolvovat pro-
hlídku Eurosafari z vozů Safari ex-
presu, víkendové večerní jízdy pak ne-

chají nahlédnout do života zvířat ve 
zcela jiné atmosféře. Zubry, muflony, 
buvoly, koně Převalského a další zví-
řecí druhy je možné pozorovat z bez-
prostřední blízkosti. Plaší jeleni a laně 
zase využívají stínu k večerní pro-

cházce, a tak se i oni předvedou v celé 
své kráse.

Večerní Safari expres vyjíždí 
každý pátek a sobotu ve 20.15 ho-
din od brány poblíž restaurace Tajga 
u vstupu do Podkrušnohorského zoo
parku. „Myslíme i na rekreanty, kteří 
tráví dovolenou v areálu sousedního 
Kamencového jezera. Do Safari ex-
presu je totiž možné nastoupit i v 
kempu, a to o čtvrt hodiny později, 
tedy v půl deváté,“ uvedla mluvčí zo-
oparku Martina Pelcová.

Čtyři srpnové večery zpestří ná-
vštěvu zooparku i Pohádkové safari. 
Kromě jízdy mezi zvířata cestující 
čeká i exkurze do říše pohádkových 
bytostí a strašidel. Soupravu přepad-
nou loupežníci, zastaví se u čarodějnic, 
Červené Karkulky a vlka či u straši-
dýlka Fanfulínka. Oživlé postavy z po-
hádek bude možné spatřit 9., 10., 16., 
a 17. srpna mezi 18. a 23. hodinou. 
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In-line dráha, fitpark a hřiště obohatí sídliště

Koza róza vyzkoušela aquasvět 
a vyšlápla si na rozhlednu

Sociální centrum Kamínek 
zahájí v září provoz

V Chomutově pokračuje už pátým 
rokem revitalizace sídlišť Pí seč ná, Ka
men ná, Za hrad ní a Bře ze nec ká. Cílem 
Integrovaného plánu rozvoje města 
s názvem Sídliště, místo pro život 
je zlepšení vzhledu dotčených loka-
lit, revitalizace veřejných prostranství, 
zkvalitnění života handicapovaných 
občanů a zajištění větší bezpečnosti 
obyvatel. V blízké době firmy zahájí 
dalších 6 staveb. Vyžádají si 24 mili-
onů korun, většinu nákladů však město 
uhradí z do tace Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Především pro seniory radnice 
začne stavět fitpark v lesoparku na 
Písečné. Občané budou mít k dispo-
zici devět cvičebních prvků, na kte-
rých si budou moci procvičovat různé 
svalové partie. A aby se jim ve fit-
parku lépe odpočívalo, město v okolí 
výrazně upraví zeleň a umístí něko-
lik laviček.

Obyvatelé ulice Pod Bří za mi se 
už do konce září dočkají zahájení 
stav by parkoviště se sedmadvaceti 
místy pro automobily a nového kon-
tejnerového stání. Kolem hřiště u ZŠ 

Písečná vznikne inline dráha pro vy-
znavače jízdy na kolečkových brus-
lích. Součástí této investice je i umís-
tění herních prvků pro děti včetně la-
novky, pódia a několika altánků. Děti 
potěší i vybudování tří nových hřišť, 
a to v ulici Školní pěšina, Kamenná 
a Hutnická.

„Rozsáhlý projekt pomáhá jak s 
opravami bytových domů, tak i se 
zlepšováním veřejných prostor na síd-
lištích. Díky němu postupně zlepšu-
jeme parkování a budujeme bezbarié-
rové přístupy. Přibylo už mnoho hřišť 

a sportovišť pro malé i velké. Myslíme 
také na seniory,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš.

V roce 2011 město investovalo 
11 milionů korun do čtyř stavebních 
celků, loni si deset staveb vyžádalo 46 
milionů korun. Sídliště ozdobily pro-
pojovací chodníky, bezbariérové pří-
stupy, zastávky MHD, parkoviště, 
hřiště a sportoviště, opravily se pod-
chody. V letošním roce je na stavby na 
sídlištích vyčleněno dalších téměř 40 
milionů korun. Proto do konce roku 
budou zahájeny další stavby.

Mezi oblíbené akce Rodinného zá-
polení patří Chomutovská ploutev. Le
tos zahájila novou tradici, přestěhovala 
se totiž z městských lázní do plavec-
kého areálu Aquasvět. „Dětem, koze 
Róze i jejímu mladšímu bráškovi Roz
ma rýnkovi se tady opravdu líbí. Při 
vodních sportovních hrátkách všechny 
potěšily pestré barvy a také nejrůznější 
zábavné atrakce v relaxační části,“ při-
blížila atmosféru cho mu tov ská tisková 
mluvčí Šárka Schönová.

Další letošní novinku pořadatelé 
Rodinného zápolení připravili v polo-
vině července v podobě bonusového 
Běhu na rozhlednu. Soutěžící měli 
za úkol zdolat v co nejkratším čase 

schody rozhledny na Skřivánčím vr-
chu u Málkova. „Byla to akce mimo 
plánovaný seznam, za kterou mohla 
rodina získat další známku, kte-
rou mohou nahradit některou chybě-
jící,“ vysvětlila orga ni zá tor ka Marie 
Heřmanová.

Po zbytek prázdnin má Rodinné 
zápolení přestávku, rodiny ale mohou 
do 27. srpna zasílat na emailovou ad-
resu info@rodinnezapoleni.cz soutěžní 
fotografie plyšových maskotů z prázd-
ninových výletů. Až do konce listo-
padu pokračuje i soutěž o nejhezčí 
a nejoriginálnější rodinnou kuchařku. 
K novému zápolení se všichni sejdou 
v neděli 1. září. 

Centrum Kamínek, které nabídne 
dětem a mládeži řadu volnočasových 
aktivit, zahájí v září provoz. Práce 
včet ně demolice nepotřebné části are-
álu začaly letos na jaře, termín ukon-
čení je stanoven na srpen. Oprava si 
vyžádala 7,4 milionu korun, vyba-
vení dalších 1,7 milionu. Ka mí nek 
bude nízko pra ho vým zařízením pro 
mládež ve věku 15 až 26 let. Taktéž 
bude poskytovat sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Provoz za-
jistí občanské sdružení Světlo Kadaň, 
které vyhrálo výběrové řízení a s pro-
vozováním některých sociálních slu-
žeb v Cho mu to vě má dlouhodobé 
zkušenosti.

„Prostřednictvím práce v centru 
i terénní služby rozšíříme nabídku vol-
nočasových aktivit pro mládež. Kromě 

pravidelných kurzů, které by měly po-
moci s uplatněním mladých na trhu 
práce, to budou i sportovní, kulturní 
a společenské aktivity,“ přiblížil ná-
městek primátora Martin Klouda. So
ci ál ně aktivizační služby mohou vyu-
žívat rodiny s dětmi, u nichž je vývoj 
dítěte ohrožen v souvislosti s tíživou 
sociální situací, kterou rodiče nedokáží 
vlastní aktivitou bez pomoci zvládat. 

„Odborníci z Kamínku jim zprostřed-
kují kontakt se společenským prostře-
dím, pomohou při výchově a vzdělá-
vání dětí, a to především ve skupino-
vých činnostech,“ doplnil Klouda.

Vybudování Kamínku a jeho pro-
voz jsou financovány Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj, Evrop
ským sociálním fondem a Mi ni ster
stvem práce a sociálních věcí.

KráTCe
StRážníci 
pobaVili SenioRy
Pro klienty Domova pro seni
ory Písečná připravili strážní
ci zábavné odpoledne, při němž 
předvedli poslušnost pracovních 
psů a představili brýle simulují
cí opilost.

přibyla dalŠí 
možnoSt třídění
Osm červených kontejnerů 
umístili do ulic města technické 
služby. Do těchto nádob mo
hou lidé vhazovat drobné elek
trospotřebiče či baterie. 

V knihoVně 
obalí učebnice
Do knihovny mohou přijít ško
láci nebo jejich rodiče obalit 
učebnice. Pracovníci knihy oba
lí na míru v půjčovní době ve 
2. patře hlavní budovy i v po
bočkách na Březenecké a v bý
valém kině Oko.

Robbie WilliamS 
V kině SVět
Přímý přenos koncertu Robbie
ho Williamse z Tallinnu v rámci 
jeho evropského turné promít
ne v úterý 20. srpna kino Svět 
od osmi hodin večer.

pRo děti pořádají 
hRy i konceRt
Dům dětí a mládeže pořádá 
6. a 7. srpna akci s názvem Žije
me tady. Děti si budou hrát, spor
tovat i soutěžit. Na programu je 
i koncert skupiny The Tap Tap.

opRaVy odkloní mhd
Kvůli rekonstrukci komunika
ce bude od 12. srpna uzavře
na část Beethovenovy ulice. Po 
dobu zhruba tří měsíců budou 
odkloněny autobusové linky 
č. 4, 6 a 14.
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Prozradíte nám, jak dlouho už do 
tábora jezdíte? 

Na tábor jezdíme už čtyřicet let. 
Začali jsme sem jezdit ještě jako TJ 
Lo ko mo tiva. Po roce 1989 jsme se 
přejmenovali a vstoupili do České 
asociace Sport pro všechny, ale sem 
jezdíme dál. Tímto táborem prošly 
nejméně dvě generace cho mu tov
ských dětí a brzy přijde třetí. V roce 
2010 strhla tábor povodeň a ukázalo 
se, že mnoho lidí má k němu doteď 
pevný vztah. Přijeli nám pomoci bez 
nároku na odměnu. 
To znamená, že máte celkem pře-
hled o dětech a jejich vztahu ke 
sportu. V poslední době se hodně 
mluví o tom, že současné děti jsou 
líné. Je to pravda? 

Víte, děti se nemění. V této branži 
se pohybuji už řadu let. Poprvé jsem 
cvičil v roce 1955 na spartakiádě 
a o pět let později jsem už nacvičoval 
sestavy s mladšími žáky. Za tu dobu 
jsem poznal, že když dětem dáte dob-
rou sportovní náplň, bude to fungo-
vat. Pro současné děti je jednoduché 
sedět u počítače nebo koukat na te-
levizi. Ale pak přijedou sem na tábor 
a zjistí, že to vůbec nepotřebují. Tady 
mohou zažít na vlastní kůži to, na co 
jinak jen koukají v televizi, a to už 
jim nikdy nikdo nevezme. 
Předpokládám, že právě Česká 
asociace Sport pro všechny se snaží 
nabídnout dětem sportovní náplň 
i během školního roku. Je to tak? 

Ano, ale ne jen dětem. Cvičíme 
s dospělými i seniory. Naše asociace 
má podobný program jako Sokol. 
Všem nabízíme možnost pravidelně 
sportovat pro radost. Není naším po-
sláním vychovat specializované spor-
tovce, spíše se snažíme rozvinout je-

jich zájem o sport a základní sporto
vní dovednosti, jako je hbitost, rych-
lost či koordinace. 
A Vy osobně kladete důraz na ně-
který sport?  

Ve svém životě jsem se nejvíce 
věnoval gymnastice, v níž jsem měl 
dokonce vyzávoděnou 2. výkonnostní 
třídu. Ale v Lokomotivě i v soukro-
mém životě jsem zkoušel všechny 
možné sporty. Hodně se jezdilo na 
kole, běhalo se, pořádaly se triatlony. 
Také jsme lyžovali. Dodnes slou-
žím v horské službě, i když už jsem 
jen dědek na telefonu. (smích) Dá se 
říci, že nemám vybraný nějaký druh 
sportu. Mám prostě rád sport. I když 
tvrdím, že gymnastika je základ pro 
všechny ostatní sporty. Mladí kluci, 
kteří u mě začínají s hodinami gym-
nastiky, pak často bez problémů pře-
cházejí k jiným sportům. Mám z toho 
radost, protože vidím, že jsem jim dal 

správný základ. To je vlastně naplnění 
myšlenky Sportu pro všechny. 
Říkáte, že máte rád sport. Kdo ve 
Vás tuto lásku ke sportu probudil? 

Byl to táta, který už v Par du bi cích 
působil v organizovaném sportu. Proto 
se i po přestěhování do Cho mu to va 

hned zapojil do sportovního života 
města. Bydleli jsme tehdy vedle soko-
lovny, a tak jsem tam od mala cvičil. 
Takže i můj vztah ke sportu a nakonec 
i to cvičení na spartakiádě se dá ozna-
čit jako rodinná záležitost. 
Přesto Vás tato rodinná záležitost 
musela něčím uchvátit. Co se Vám 
líbí na sportu? 

Je to pohyb, je to krása. Jako 
mladší jsem se těšil na každou chvíli 
pohybu. Dnes už jsem pohodlný a 
snažím se sportu někdy vyhnout. Ale 
když to překonám a vyškrábu se na 
kolo, po hodině, dvou se vrátím zpět 
uvolněný a spokojený. 
Pojďme se vrátit k hromadným 
sestavám, které Vás provázely 
řadu let. Nejenže jste je s dětmi 
a dospělými cvičil, ale také jste je 
navrhoval. Jak taková příprava 
sestavy probíhá? 

Nejprve je nutné vybrat vhod-

nou hudbu. Následně si každý 
vezme určitou část z melodie a při-
praví si ji do pohybu. V této fázi 
nám často pomáhají děti, které 
vždycky přijdou s řadou nápadů. 
Na závěr se ladí konečná choreo-
grafie, což bývá obvykle moje do-
ména. Každý pohyb se musí rozpo-
čítat a rozkreslit, aby všichni věděli, 
kde mají stát a co dělat. Kdybych 
to měl shrnout, tak cesta od první 
myšlenky k realizaci hromadné 
skladby zabere asi rok. 
Kromě těchto tvůrčích a praktic
kých činností jste působil rovněž 
jako náčelník a metodik. To už 
jsou spíše administrativní funkce. 
Byl pro Vás jejich výkon náročný? 

Všechno je to o správné partě 
lidí naladěných na stejnou notu. 
Všichni takoví mi to zjednodušo-
vali. Vždy jsem rád pracoval s ak-
tivními lidmi, kteří s námi cvičili. 
Ale ve funkci vrchního metodika na 
národní úrovni už člověk naráží na 
lidi, kteří nechápou filozofii naší or-
ganizace a nerozumí jejím potře-
bám. Proto jsem z tohoto postu ode-
šel. Už se zase budu věnovat jen li-
dem, kteří sportují. 
Měl jste radost z Ceny Jiřího 
Popela z Lobkovic? 

Ve shonu před táborem jsem si 
nestihl pořádně přečíst pozvánku, 
a tak jsem teprve na radnici zjistil, 
o co jde. O to větší překvapení to 
bylo. (smích)

Celý svůj život zasvětil sportu. Byl náčelníkem TJ Lokomotiva Chomutov a následně metodikem České 
asociace Sportu pro všechny, ve které nyní působí jako místopředseda pro metodiku. Náš rozhovor jej 
zastihl na letním táboře v blízkosti Kožlan, kde každoročně tráví léto s malými sportovci z asociace. 

jiří Sauer:

děti se nemění, jen potřebují 
správné podněty ke sportu

dnes už jsem pohodlný A snAžím se sportu 
někdy vyhnout. Ale když to překonám 
A vyškrábu se nA kolo, po hodině, dvou 
se vrátím zpět uvolněný A spokojený.
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dRuhé pololetí hudby
Bohatou nabídku koncertů při
pravilo Chomutovanům i druhé 
pololetí roku 2013. Těšit se mohou 
na Wabiho Daňka, Nezmary, Visa
cí zámek a Vypsanou fixu, Brutus, 
Dana Bártu nebo Bratry Ebenovy. 

WoS expeRimentují
Kapela Whispering of Soul si před 
létem vyzkoušela malý audiovi
zuální experiment, když spojila 
svou píseň Love Will Find Me s vi
zuálním doprovodem vzniklým 
nezávisle v zahraničí. Výsledek 
bude prezentován i na TV Óčko. 

KráTCe
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Muzeum připravuje novou 
expozici a konferenci 

Hudba Miloše Honse učila lidi tančit 

Obnaženi se 
zeptají co dál 

Už měsíc jsou prostory muzea 
na radnici pro veřejnost uzavřené, 
přesto za jejich dveřmi panuje čilý 
ruch. Oblastní muzeum v těchto 
dnech připravuje novou expozici 
gotického umění, jež se veřejnosti 
otevře 17. října. „Předchozí expo-
zice gotického umění byla v muzeu 
vystavena téměř 30 let, proto bylo 
žádoucí připravit novou, která bude 
bližší současné společnosti,“ vy-
světlila rozhodnutí muzea Renáta 
Gubíková z oddělení pro umění 
a řemesla. 

Stávající sbírka raně gotické ho 
umění je jedním z nejcennějších 

v majetku muzea, které ji kvůli 
nad chá zející expozici ještě dopl-
nilo o další umělecké artefakty. 
„Expozici se nám podařilo obohatit 
o nejstarší dochovanou gotickou so-
chu ze severozápadu Čech. Je to so-
cha Madony z Březence z poloviny 
14. století,“ prozradila Gubíková 
a dodala, že k příležitosti otevření 
nové expozice muzeum připravuje 
i velkou mezinárodní konferenci. 
Ta bude věnována nejen tématu go-
tického a renesančního umění se-
verozápadních Čech, ale také muži, 
který v první polovině 20. století 
pomohl gotickou sbírku chomutov-

ského muzea založit a postaral se 
o její popularizaci. 

Řeč je o významném pražském 
historikovi umění Josefu Opitzovi, 
kterého kromě konference připo-
mene i dočasná výstava. „Smyslem 
konference i výstavy samotné není 
přinést strohá fakta o jeho akade-
mickém životě. Naopak jej chceme 
představit jako člověka s pohnu-
tým osudem poválečného vyhnan-
ství a zároveň jako inspirující, umě-
lecky založenou osobnost,“ řekla 
Gubíková, podle které bude konfe-
rence přístupná i posluchačům z řad 
veřejnosti.

Stovkám dětí odhalil taje prsto
kla du na pianu. Jeho hudba prová-
zela náctileté při prvních krůčcích na 
tanečních lekcích manželů Kní že to
vých. Desítky párů kroužily po par-
ketě při poslechu Tanečního orches-
tru Jiřího Atla, kde hrával i se svým 
synem. Za tento kulturní přinos 
městu získal Miloš Hons v červnu 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic in 
memoriam. 

Cenu převzali dcera Zuzana El
šlé grová a syn Miloš Hons. „Takové 
ocenění samozřejmě potěší. Beru 
to tak, že si na otce lidé stále pama-
tují. Ať už z tanečního orchestru, zá-
kladní umělecké školy nebo z taneč-
ních lekcí,“ řekl k ocenění syn Miloš, 
kterého s otcem pojila láska k hudbě. 

„Vlastně mě k hudbě přivedl dě-
de ček, který byl také hudebníkem. 
Doma jsem s ním hrával. Otec toho 
měl hodně, a tak jsme si spolu po-
prvé opravdu zahráli až v orchestru 
Jiřího Atla,“ vzpomíná profesor hu-
dební teorie PF UJEP působící také 
na HAMU. 

Také Miloš Hons starší předával 
vědění, i když výrazně mladším dě-
tem. Nejenže působil jako učitel na 
chomutovských školách, ale zároveň 
vyučoval hru na klavír v základní 
umělecké škole. „Neměl příliš rád 
klasické melodie a nekonečné etudy. 
Samozřejmě učil žáky prstoklad, ale 
místo not zkoušel s dětmi hrát podle 
akordových značek,“ vzpomíná 
Miloš Hons mladší, který je přesvěd-

čen, že tímto přístupem vychoval 
jeho otec řadu univerzálních klaví-
ristů, kteří jsou schopní hrát bez not. 
K tomuto mírně nestandardnímu pří-
stupu zřejmě Miloše Honse staršího 
vedla i hudba, kterou měl rád. „Rád 
si poslechl americký jazz nebo swing 
a všechny ty šlágry, které se hrály 
v orchestru Jiřího Atla,“ dodal syn 
letošního laureáta ceny.

I když je Miloš Hons znám pře-
devším pro svůj přínos v oblasti 
hudby, ale nebyla to jeho jediná 
láska. Jeho druhou aprobací byl pří-
rodopis, a tak Miloš Hons věnoval 
své volné chvíle přírodě a péči o ní. 
Nezapomínal ani na sportovní vyžití. 
Dlouhá léta hrál spolu s učitelskými 
kolegy volejbal na průmyslové škole. 

Zatímco v loňském roce netradič ní 
festival pohybových a výtvarných umě
lec kých forem Obnaženi vyzval k činu, 
tentokrát se umělci ná vštěv níků budou 
ptát na vý voj spo leč nosti i roli umění 
v ní. Základním motivem letošního 
ročníku je totiž otázka „…a co dál?“

Ob na že ni 2013 budou v Cho mu to vě 
vládnout kul tur nímu životu více než tý-
den od 9. do 17. srpna a znovu nabíd-
nou pestrou směsici workshopů, vý-
stav a představení. Nechybí work shop 
capo eiry, jóga či výtvarný work shop, 
diskusní setkání a performance. Oproti 
předchozím ročníkům přibyly koncerty 
cho mu tov ských kapel Kopakabanos či 
Whis pe ring of Soul. Festival Obnaženi 
2013 oficiálně otevře své brány v sobotu 
10. srpna vernisáží v čajovně Alibaba 
od 19 hodin. Ovšem první work shop ca-
poeiry bude již v pátek 9. srpna ve vel-
kém sále SKKS od 17 hodin. Celý pro-
gram Obnažen 2013 naleznete na webu 
echomutov.cz. 

Devátý ročník Viktoriánských folk-
lorních slavností vyšel na nejteplejší 
víkend roku, přesto se v atriu SKKS 
sešla řada diváků, kteří byli zvědaví 
na přehlídku krojů, zpěvy i tance. Již 
tradičně na slavnostech zazpíval ru-
sínský Skejušan a s pásmem tanců 
a písní přijel také karlovarský soubor 
Dyleň. „Z Moravy tady máme Lipinu 
Vracov, jejíž členové představují tra-
dice Hodonína a Kyjovska,“ dodala 
Jaroslava Macháčková z pořadatel-
ského souboru FS Krušnohor. 

Letošní ročník slavností byl ve 
znamení úmorného tepla, kvůli kte-
rému tanečnice Lipiny Vracov raději 
sáhly po robotním kroji s krátkou su-
kýnkou a rukávy. Ostatní řešili panu-
jící teplo různě. „Naše babičky a dě-
dečkové to také tak nosili, a to v kro-

jích chodili i kopat,“ smála se Kateřina 
Romaňáková ze Skejušanu s tím, že to 
prostě musí vydržet. Stejného názoru 
byla i děvčata z Dyleně, která jsou na 
vystoupení na žhavém letním slunci 
zvyklá ze zahraničních cest. Od největ-
šího tepla zachránila účinkující i fon-
tána v atriu, v níž si mnozí smočili ruce 
a někteří i obličej. 

Bohužel na folklorní přehlídce chy
běl zástupce pořádajícího Kruš no ho ru, 
který se před dvěma lety trans for mo 
val na dětský soubor. „Jsou prázd-
ni ny a děti na do vo le ných a táborech, 
ale během roku nám dělají jen radost. 
Zúčastnili jsme se soutěže Ústeckého 
a Karlo var ské ho kraje a z devíti sou-
borů jsme skončili druzí,“ prozradila 
Ma cháč ko vá, že mládí Kruš no ho ru má 
před sebou slibnou budoucnost.  

Viktoriánské 
slavnosti přežily 
teplo s elegancí
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fC Chomutov 
se těší na Slavii 

Házenkářky sezonu věnují konsolidaci 

Za Simonou do Barcelony

Jen dva týdny po začátku přípra vy 
čekalo na cho mu tov ské fotbalisty ostré 
utkání v Poháru České pošty. „Času 
nebylo mnoho, proto jsme od začát ku 
kom bi no vali fyzickou a herní pří
pra vu,“ pro zra dil sportovní se kre tář 
a bran kář týmu Radek Zaťko. Takový 
pří stup se vyplatil, neboť Cho mu tov 
přehrál divizní Štětí 4:1 a ve 2. kole po
há ru se 21. srpna utká se Slavií Praha.

Do utkání s prvoligovým soupe-
řem by mohly zasáhnout i početné po-
sily. Chomutovské řady rozšířili tep-
ličtí Karel Kodeš, Tomáš Bubeníček, 
Patrik Lácha a mostecký Jan Vrátil. 
Do známého prostředí se vrátil Jakub 
Černý, který už v Chomutově půso-
bil. „Zatím je na hodnocení nových 
hráčů brzy. Teprve ligové zápasy uká-
žou, zda budou odpovídající náhra-
dou za odchody,“ připomněl Zaťko, 
že mužstvo po sezoně opustili Kaplan, 
Laibl a Herák. Přes tyto změny vedení 
klubu doufá, že se zelenobílí budou 
pohybovat v horních patrech tabulky. 
K tomu by jim měl pomoci i zkušený 
stoper Maroš Klimpl, který bude po-
kračovat v chomutovském dresu i tuto 
sezonu stejně jako Libor Tafat. 

V areálu Duha již v těchto dnech 
začíná příprava na další sezonu ná-
rodním házenkářkám SK Chomutov 
NH. „Chceme mít dostatek času na 
trénink i domluvu se všemi hráčkami 
a případně na shánění posil,“ řekl ma-
nažer Vojtěch Čihař, který odmítl vy-
soké ambice pro nadcházející ročník. 
„Nebudu vyhlašovat žádné velké cíle. 
Nejdůležitější je nyní konsolidace 
týmu,“ dodal Čihař. 

Manažer má již nyní o složení se-
stavy v nadcházející sezoně jasné 
představy. „V hledáčku máme ně-
jaké posily, především do defen-

zivních řad. V útoku bude nadále 
dvojice zkušených útočnic Helena 
Benešová a Jarka Čihařová, vedle 
kterých bude sbírat zkušenosti Míša 
Musilová,“ řekl Čihař, kterému budou 
chybět Judita Myslíková a Kristýna 
Kostková. Také kvůli jejich absenci 
chce klub nadále pokračovat v na-
stoupené cestě péče o mládež a za-
pracovat do prvoligové sestavy další 
mladé hráčky, které by jednou pře-
vzaly vůdčí roli po zkušené dvojici. 
Kromě samotné konsolidace družstva 
se házenkářky budou muset vyrovnat 
i s odlišným hracím systémem. Svaz 

národní házené totiž letos přikročil 
k systému dvou vzájemných zápasů 
bez play off.  

Úžasné šesté místo na 100 m, 
skvělé deváté na 50 m a velmi do bré 
jedenácté na 200 m znak – to je bi-
lan ce Simony Bau mr tové na Mis
trov ství světa v plavání v dlou-
hém bazénu v Bar ce lo ně. Tři cet osm 
Si mo ni ných fanoušků, převážně 
členů Slávie Cho mu tov, může těšit, 
že k úspěchu přispěli i oni. Do dě-
jiš tě šampionátu se vydali autobu-
sem (viz foto na str. 1) a v hledišti 

bylo jejich povzbuzování hodně sly-
šet. A také vidět – vzhledem k jednot-
ným tričkům se Simoniným portré-
tem a transparentu o rozměrech sedm 
krát tři metry. „Fandili jsme nejen Si
mo ně, ale všem Čechům,“ řekl před-
seda Slávie a vedoucí výpravy Radek 
Šil han. „Dokonce když Litevka Mei
lu ty te ová překonala světový rekord, 
rozjeli jsme mexickou vlnu po celé 
plavec ké hale.“

Podporu z hlediště si chomutovská 
plavkyně pochvalovala, ale na svých 
výkonech nacházela i chyby. Její otec 
a trenér To máš Bau mrt k tomu po-
zna me nal: „Přáním bylo jedno finá le 
a dvě semifinále, což se povedlo. 
Ma xi mál ní spokojenost je se stovkou 
a pa de sát kou, v nichž Si mo na překo-
nala české rekordy. Nadšení nejsme 
z dvou stov ky, ale celkově to bylo vy-
dařené mi strov ství.“

evropský předkrm 
před českou baštou

Utrpení, které prožívali fanoušci, je 
u konce. Extraligoví hokejisté jsou ve 
fázi herní přípravy a týká se to i těch 
chomutovských. Ti se navíc na druhou 
sezonu v nejvyšší soutěži chystají opět 
formou účasti v Euro pean Trophy. 
A znovu to bude se stejnými soupeři 
v Jižní divizi, jen pořadatelství zápasů 
bude opačné. Po úterní domácí premi-
éře s pražskou Spartou čekají Piráty 
utkání v úterý 13. 8. doma s Vídeň 
Capitals, ve čtvrtek 15. 8. v Bratislavě 
se Slovanem, v pátek 23. 8. v Lin kö
pin gu s tamním HC, hned následu-
jící den v Jön köpin gu s HV71, v pá-
tek 30. 8. budou hostit KalPa Kuopio 
a vzápětí v sobotu 31. 8. přivítají JYP 
Jyväskylä. European Trophy Cho
mu tov zakončí v pátek 6. 9. na ledě 
Sparty. Trenér Jiří Čelanský účast 
v prestižní soutěži vítá: „Loni si 
v ní Cho mu tov udělal dobré jméno. 
Samozřejmě na to chceme navázat.“

Až na začátku přípravy na ledě 

Piráti představili dvě patrně největší 
letní posily, které do té doby trénovaly 
individuálně. Tahounem útoku by měl 
být slovenský držitel zlata a stříbra 
z mistrovství světa Luboš Bartečko, 
kterého spolu s úrovní a ambi cemi no-
vé ho klubu láká právě i  Euro pe an 
Tro phy. „Těším se, je to výzva,“ řekl 
na dané téma hráč s téměř třemi stov-
kami startů v NHL. Také Rakušan 

André Lakos, nejvýraznější posila zad-
ních řad, a to nejen fyzickými parame-
try, se na evropskou klubovou soutěž 
těšil. Současně ale zaháněl vzpomínky 
na loňský ročník, kdy byl v dresu 
Vídně účastníkem porážky od Pirátů 
Cho mu tov 1:6. „Pro nás to bylo hodně 
špatné utkání. Už bych se k němu ra-
ději nevracel,“ usmál se trpce účastník 
devíti MS a jedné olympiády.

Loni Piráti přivítali Linköping na svém ledě, 
letos za ním pocestují do Švédska.

xC Partyzán 
potrápil víc než 
130 závodníků 

Závod XC Partyzán patří ke klasi-
kám cross country cyklistiky na Cho
mu tov sku. Letos závod oslavil již 20 
let od založení. Pogratulovat k jubileu 
přijelo více než 130 malých i velkých 
cyklistů. „Hojná účast nás mile pře-
kvapila, především u dětských katego-
rií,“ řekl Jan Hruška z po řa da tel ského 
CCC – Cycling Clubu Chomutov.

Vysoká účast v kategorii dospě-
lých je podle Hrušky obvyklou zá-
ležitostí. Náročný závod byl totiž už 
před 7 lety zařazen do populárního 
seriálu Pohár Peruna, který k Cho
mu tovu vábí cyklisty z celého seve-
rozápadu Čech. Řada z nich se pra-
videlně vrací.Tito navrátilci vědí, do 
čeho jdou, trasa závodu se totiž rok 
od roku příliš nemění. „Jsou tam dva 
krásné kopečky, které si některé ka-
tegorie užijí i pětkrát za sebou,“ do-
dal organizátor, podle kterého se 
musela letos trasa upravit jen mini-
málně, a to kvůli podmáčené louce. 
S náročným okruhem se mezi do-
spělými závodníky nejlépe vyrov-
nali jezdci Hnízdil Teamu, kteří si 
připsali vítězství ve třech kategoriích 
a jednou získali druhé místo.  
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u magiStRátu 
Si pořezal Si Ruce
Osmačtyřicetiletý muž si ve ves
tibulu chomutovského magis
trátu pořezal ruce. Takových vý
stupů má muž za sebou několik 
a strážníci dobře vědí, že se vždy 
chce dostat do nemocnice. Tam 
je o něj totiž dobře postaráno. 

zachRaňoVali 
SebeVRaha
Psychicky nemocný muž z Wol
kerovy ulice chtěl skončit se ži
votem. Než se k tomu však od
hodlal, zavolal si záchranku 
a strážníky. Nešťastník trpící de
presemi byl tedy za doprovodu 
hlídky převezen do nemocnice. 

hyeny okRadly StaRce
O tašku s penězi přišel manželský 
pár v seniorském věku. Někdo jim 
ji ukradl, když nakupovali v Hole
šické ulici. V tašce však byly i klíče 
od bytu a doklady. Strážníci tedy 
pomohli zajistit výměnu zámku, 
aby nedošlo k vykradení bytu.

ukRadli mu pRačku
Na chodbu domu vynesl muž z Pí
seč né pračku s tím, že ji za chvilku 
umístí do sklepa. Nestihl to, prač
ka v ně ko li ka minutách zmizela. 
Muž však pachatele za hlédl před 
domem. Zloději před přivolaný
mi strážníky stihli uprchnout, ale 
pračku dostal majitel zpět. 

MěSTSKá POlICIe

Ve sběrně našli popelnici 
i stojany městských košů

Strážníci spolu s pracovníky tech-
nických služeb objevili při jedné 
z pra vi del ných kontrol předměty, které 
byly kradené. „Našli odpadkové koše 
a popelnici. Je jasně vidět, že pravi-
delné kontroly se vyplácejí,“ řekl veli-
tel městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák. Pro vo zo va teli sběrny 
nyní hrozí až milionová pokuta. 

Hlídka strážníků nejprve navští-
vila dvě výkupny v Dukelské ulici, ty 
však byly v tu dobu zavřené. Prohlídka 
po kra čovala ve výkupně v ulici Na 
Moráni, kde bylo vše v pořádku. 
Hříšníky hlídka objevila ve výkupně 
v Nádražní ulici. „Strážníci s pracov-
níky technických služeb tam našli roz-
lámané ocelové stojany od městských 
košů na odpadky, jedenáct plechových 
vložek a plechovou popelnici,“ infor-

moval ředitel strážníků Vít Šulc. 
Výkupny železa strážníci kontro-

lují nárazově již několik měsíců. Jejich 
provozovatelé jsou proto ostražitější, 
a podezřelé suroviny se obávají vyku
povat. Strážníci tedy svou aktivitou 
pomáhají zabránit sběračům kovů, aby 
svou kradenou kořist výhodně prodali. 
„Stejně tak ale pomáhají i sami obyva-
telé. Často nás volají, když spatří po-
dezřelou osobu s kovovým materiá-
lem na cestě do sběrny. Daří se nám 
tak zadržet zloděje dřív, než se dů-
ka zů zbaví,“ vysvětlil zástupce ředitele 
městské policie Petr Zálešák. 

Sběrny nesmějí vykoupit umě-
lecká díla, pietní nebo bohoslužebné 
předměty a obecně prospěšné před-
měty, například poklopy od kanálů, 
popelnice, okapy. „Kontroly stráž-

níků se tedy zaměřují právě na ta-
kové předměty. Zloději si neuvědo-
mují, že svými krádežemi způsobují 
několikanásobnou škodu, než dosa-
huje cena samotné vykupované suro-
viny,“ uvedl Řehák. 

Kontroly sběren jsou jedním 
z nástrojů boje strážníků se šroťáky. 
Dalším je monitorování pohybu kár-
kařů asistenty prevence, tedy civil-
ními pracovníci městské policie. 
„Sledování podezřelých osob přispělo 
k výraznému omezení pohybu kárkařů 
po městě,“ potvrdil ředitel Šulc. 

Městská policie si takto zároveň 
mapuje terén před přijetím novely 
zákona o odpadech. „Zákon městu 
umožní určit provozní dobu sběren 
a dokonce i místo, kde provozovna 
může působit,“ doplnil Řehák. Novela 

počítá s pětiletou přechodnou dobou 
pro stávající sběrny. „Snažíme se s po-
slanci do zákona prosadit, aby pře-
chodná doba neplatila pro provozní 
dobu,“ dodal náměstek. 

dopravní podnik zřídí přímou 
linku do nového areálu

Kropiče vzduch osvěží i provoní

Městskou hromadnou dopravu v 
Chomutově rozšíří nová linka, kte rá 
přímo spojí centrum města s kultur ně 
sportovním areálem na Zadních Vi
no hra dech. Au to bu so vé spoje zahá jí 
tříměsíční zkušební pro voz 2. září, 
jezdit budou ze zastávky v ulici Pa
lac kého k SD aréně a plavecké hale 
Aquasvět. V případě, že se linka 
osvědčí, Dopravní podnik měst Cho

mu to va a Jirkova (DPCHJ) ji zařadí 
do nového jízdního řádu MHD.

Autobusové spoje budou na nové 
lince jezdit v půlhodinových inter-
valech. Ve všedních dnech ze zastá-
v ky na Palackého ulici od 13.15 do 
20.45 hodin, o víkendech od 8.45 do 
20.45 hodin.

„Cílem je zajistit lidem rychlé spo-
jení k zimnímu a fotbalovému stadionu, 

plavecké aréně či do kina. Au to bu sy na 
nové lince proto nebudou zajíždět do síd-
liště. Výhodou je i cena jízdného v pří-
padě platby z elek tro nic ké peněženky 
na bez kon takt ní čipové kartě. Vzhledem 
k nízkému počtu zastávek totiž cestující 
do kulturně sportovního areálu zaplatí 
jen devět korun,“ uvedl náměstek primá-
tora a předseda představenstva DPCHJ 
Jan Řehák.

Dva vozy technických služeb se 
starají o svěžest ve městě. V parných 
letních dnech totiž jezdí ulicemi a 
zkrápí komunikace. Voda tak v dus-

ných ulicích osvěžuje vzduch, čímž 
jsou teploty, často šplhající ke čtyři-
cítce, snesitelnější. Krůpěje jsou navíc 
obohaceny o vůni svěžího větru.

Vozy skrápí silnice vpředu dvěma 
kropidly, vzadu pak tlaková lišta zvlh-
čuje vzduch mlžící tryskou. „Řidiči 
projíždějí vytyčenou trasu. Jedno auto 
má na starosti sídliště Bře ze nec ká, 
Písečná, Zahradní a Kamenná. Druhé 
pak centrum města, okolí nemocnice 
a další lidmi frek ven tované úseky,“ in-
formoval Sa mir Khar bou tli, vedoucí 
provozovny svozu odpadu Tech
nických služeb města Cho mu tova.

Technické služby vysílají vozy 
do terénu podle aktuálního počasí. 
Pokud nastanou vedra, jedno auto za-
čne osvěžovat hned v deset hodin do-
poledne, druhé se k němu přidá po 
skončení blokového čištění krátce 
po obědě.

ilustrační foto
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mladí SpoRtoVci 
Sjížděli VltaVu
Odvážlivci ze základní školy Na 
Příkopech vyrazili na vodu. Ně
kdo sjížděl Vltavu poprvé, jiní 
byli zkušení. Všichni se ale nau
čili, jak se chovat v přírodě. 

SbíRali Víčka, aby 
pomohli k uzdRaVení
Sběrem víček z plastových lahví 
se snažily pomoci nemocné dív
ce z Moravy děti ze základní školy 
Za hradn í. Nasbírali 120 kilogramů. 

děti budou opět 
tVořit S Rodiči
Od začátku nového školního roku 
se budou na základní škole Ka
daň ská opět scházet rodiče s dět
mi při vý tvar ném kroužku Šikulka. 

ŠumaVu pRoŠli pěŠky
Poznat Šumavu se rozhodli žáci 
ze speciální základní školy Pala
chova. Turistický výlet je dovedl 
až na Špičák a okolí, kde se ko
chali krajinou i zajímavostmi.

KráTCe

Zhruba sedm milionů korun město 
vydá o prázdninách na opravy škol 
a mateřinek. „Nejčastěji se letos ve 
školách opravují sociální zařízení 
a malují se stěny. V mateřinkách zase 
dělníci opravují střechy, které červ-
nová vichřice poškodila hned na deseti 
budovách,“ uvedl primátor Jan Mareš.  

Čilý ruch nyní panuje i v základní 
škole Kadaňská. „Tři učebny budou 
mít nově vymalované stěny, na konci 
srpna pak dokončíme opravy podlahy 
v tělocvičně,“ vyjmenovala ředitelka 
školy Radmila Zítková. 

Žáci školy ve Školní ulici zaregis-
trují novinku hned při příchodu k bu-
dově. Změní se totiž kompletně vzhled 
přístupové cesty i okolní zeleň. „Dále 
jsme již dokončili výměnu kanalizace, 
na opravě sociálního zařízení se ještě 

pracuje,“ doplnil školník Pavel Škuba. 
Na základních školách Písečná 

a 17. listopadu do září opraví roz-
vo dy elektřiny a světel, na Bře ze
nec ké a v Hornické žáky příjemně 
překva pí nové sociální zařízení. „Ve 
škole v ulici Aka de mi ka Hey rov ské ho 
vymění okna v obou tělocvičnách. 
Na Příkopech se objeví nová okna 
na chodbách a v několika učebnách, 
město zde nechá opravit i umělý tráv-
ník na hřišti,“ dodal Pavel Melichar 
z magistrátního odboru rozvoje, in-
vestic a majetku města.  

Polepší si také dvě mateřské školy. 
Mateřinka v Blatenské ulici se do-
čká nových oken, kuchařky z Alešovy 
se mohou těšit na nově vykachlíčko-
vanou kuchyni. Dělníci zde vyměnili 
i rozvody vody. 

školy jsou 
prázdné, opravují 
se za miliony

Prázdniny ve školkách 
dětem zpříjemňuje voda

Snímek o básníkovi sklidil úspěch

Chomutovští sportovci byli oporou krajské výpravy na olympiádě

Čtyři mateřské školky nepře-
rušily provoz ani o prázdninách. 
Denně je navštěvují zhruba dvě 
stovky dětí, což je hluboko pod prů-
měr oproti dnům ve školním roce. 
Program se oproti všedním dnům 
moc nemění. „Slunečné dny ale trá-
víme téměř celé na zahradách, ve 
vedrech děti osvěžujeme vodou,“ 

uvedla Naděžda Randáčková, zá-
stupkyně ředitelky. 

Pobyt na zahradách je pro děti 
velmi vítaný, mají tam dostatek po-
hybu, zábavy a když se mohou za 
teplého počasí vykoupat v bazén ku, 
snad se jim ani nechce domů. „V ně-
kterých školkách nemají bazének, 
vyřešili to tedy stříkadlem, které 

zkrápí pobíhající děti osvěžují-
cími kapkami,“ vysvětlila Naděžda 
Randáčková. Vodou namáčí uči-
telky i písek, aby příliš neprášil 
a dětem tak nabízí další možnosti 
zábavy. 

V provozu jsou o prázdninách 
školky v Šafaříkově, Blatenské, 
Třebízského a Alešově ulici.

Natočit velmi kvalitní film o Janu 
Nerudovi se podařilo žákům a učite-
lům ze základní školy v ulici Aka de
mi ka Heyrovského. Již čtyřikrát ho 
promítli ostatním žákům školy i rodi-
čům a hostům. Vždy sklidil obrovské 
ovace a nyní se s ním chtějí přihlásit 
do soutěže dramatické tvorby. 

Básníkův život, jeho práci i sou-

kromé zážitky se mladým hercům 
podařilo ztvárnit velmi přesvěd-
čivě. „Všichni tvůrci přistupovali k 
Nerudovu odkazu velmi citlivě, děj 
doprovodili dojemnou hudbou, vše 
točili v reálném prostředí hned na ně-
kolika místech,“ uvedl ředitel školy 
Miloš Zelenka. „Jako milovník diva-
dla a dobrých filmů jsem byl nadšen 

zapálením pro věc i časovou nároč-
ností, kterou kolegové i žáci věnovali 
ve prospěch zdárného díla,“ dodal.

Jelikož škola vlastní dobré tech-
nické vybavení pro natáčení, nene-
chá ho zahálet ani v příštím roce. 
Zřejmě již nepůjde o natáčení tak 
náročného filmu, vzniknout by ale 
mohly kratší snímky. 

Ve Zlíně a okolí proběhly v úpl-
ném závěru školního roku Olympijské 
hry dětí a mládeže. Více než dvacet 
chomutovských sportovců reprezen-
tovalo Ústecký kraj, který ve čtrnác-
tičlenném poli obsadil šesté místo se 
ziskem 14 zlatých, 11 stříbrných a 14 
bronzových medailí. Chomutovský 
příspěvek do sbírky medailí a bodova-
ných umístění je značný a je o to cen-
nější, že úspěchy přišly převážně v 
těch nejsilněji obsazených sportech. 
Na jezeře Kunovská tabule řádili kaja-

káři SC 80 Chomutov Ondřej Bišický, 
Kryštof Štejnar, Tomáš Holopírek 
a Michal Čeřovský. V individuálním 
závodě na trati 200 m získal Bišický 
zlato a Štejnar bronz, na stejné trati 
v závodě dvojkajaků společně zvítě-
zili o 2,2 sekundy. Holopírek obsadil 
3. místo na 3 km a spolu s Čeřovským 
ve dvojkajaku dojeli v závodě na 
500 m nejdřív v rozjížďce první 
a poté ve finále přes zrychlení druzí. 
Běžkyně VTŽ Chomutov Markéta 
Štolová jednoznačně ovládla překáž-

kový běh na 60 m, kde „o parník“ vy-
hrála rozběh i finále. Z pěti plavců 
Slávie Chomutov se nejvíce dařilo 
Barboře Veselé, která podle očeká-
vání získala stříbrné medaile v prsař-
ských závodech na 100 a 200 m, při-
čemž v první z těchto disciplín si na-
víc zlepšila osobní rekord. Jakub Volf 
byl ve finále pětkrát, z čehož na 100 m 
prsa skončil čtvrtý. Na stejnou příčku 
dosáhl ve finále závodu 200 m volný 
způsob František Štemberk, jemuž ná-
ladu ještě vylepšily medaile ve štafe-

tách   stříbro na 4 × 50 m polohový 
závod a bronz na 4 × 50 m volný způ-
sob. Ke stříbru štafety Ústeckého 
kraje v polohovce přispěl také Jakub 
Volf. Zlatou medaili na olympiádě vy-
bojoval i vzpě rač VTŽ Cho mu tov 
Lukáš Kříž. Jeho osobní rekord navíc 
výrazně pomohl ke 3. místu vzpěrač-
skému družstvu Ústeckého kraje.

Celkově se her ve Zlíně zúčastnilo 
2 550 mladých sportovců, 505 trenérů 
a řada bývalých či současných olym-
pioniků.
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křížoVka (Tajenka) a nezapomeň se s ní vyfotit. Můžeš získat soutěžní známku a další ceny.

oSmiSměRka (Tajenka) budou křičet školáci 2. září. Vtipy o Vojácích

„Pane kapitáne, vojína Klempera 
právě přejel tank!“ 
„Jak je to možné?! Vždyť u našeho 
útvaru žádný tank nemáme! Co se 
mu, hrome, doopravdy stalo?“ 
„Kdybych vám řekl pravdu, tak mi 
stejně řeknete, že u našeho útvaru 
žádnou šikanu nemáme!“

Nechá si velitel předvolat rotu 
vojáků a promlouvá k nim: 
„Vojáci, dnes v noci se mi narodil 
syn. Děkuji vám.“

Sedí voják na pařezu a cucá pat
ronu. Najednou patrona bouch
ne a roztrhne mu pusu od ucha 
k uchu. Přijde druhý voják a říká:
„Ty blbe, ty se tomu směješ, ale 
mohlo tě to zabít!“

Na vojenském cvičení začalo hustě 
pršet. Plukovník říká: 
„Vojín Vomáčka, skočte se podívat 
do mého auta, zda tam nemám 
pláštěnku!“ 
Po čtvrt hodině se vrací udýchaný 
Vomáčka: 
„Pane plukovníku, pláštěnku ve 
voze máte!“

Mladý, čerstvě povýšený důstoj
ník nastoupil v jednotce do Bosny 
jako součást mírových sil. Kapitán 
právě přednášel školení o pozem
ních minách. Mladý důstojník se 
v půlce přihlásil a ptá se: 
„Pane kapitáne, když šlápneme na 
minu, co máme dělat?“ 
„Standardní postup, poručíku, je 
vyskočit deset metrů vysoko a roz
ptýlit se po okolí!“

alKa, BlOUd, CYKl, ČrTa, drYáK, HOUKaČKY, jeeP, jUTY, KedlUBeN, 
KelNer, KNaK, KONCOVKa, KrISTIáN, ladNOST, lUPa, NáKYP, OVěS, PaNT, 
PleKTrUM, SÉra, SPád, TOlUeN, TUláK, TYGr, VSTUPY, žleB
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podRobný kalendář 
akcí najdete na Webu:

 8.8.  28. října, K. Světlé vč. zadních traktů, Palackého („Podkova“), chodník v ul. Školní vpravo 
(mezi ul. 28. října a kruh. objezdem u Lidlu), sídl. dehtochema vč. cyklistické stezky, Za 
Zborovskou, Bezručova od Zborovské po Škroupovu, chodník v ul. Zborovská.

 13.8.  Beethovenova (od Pražské po Školní jen chodníky), Dolní, Na Moráni, U Plynárny, 
V Přírodě, U Větrného mlýna, Šmilovského, Na Moráni – Dvůr Anna

 14.8.  Dukelská – chodníky, vjezd k bývalému dolu J. Žižky, Vodní, Ctiborova, Sladkovského, 
Jugoslávská, Žerotínova, raisova, Pražská – od kruhového objezdu po Riegrovu - 
chodníky, průmyslová zóna „Pražské pole“.

 15.8.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od Čechovy po Kochovu, Daliborova, M. Gor-
kého, Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická od Čechovy po Dr. Jánského – chodníky.

 17.8.  Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Jánského – vždy v následující sobotu

 20.8.  Riegrova, Křivá – chodníky, Na Bělidle, Hálkova, Libušina, Ruská, Nerudova, 
revoluční, Husovo náměstí, Puškinova, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Ulička, 
Klostermannova, Farského, Mánesova, Na Příkopech, Příční.

 21.8.  Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohradské po Kosmonautů, Selská, Arbesova, K. Bu-
ri ana, Grégrova, Sklepní, Mostecká od Mánesovy po Vinohradskou, Vinohradská – chodníky

 22.8.  Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi č. p. 4554 a 3858), Kosmonautů vč. 
parkovišť a lokality „Finské domky“, Patočkova, Sluneční, V. Nezvala vč. parkovišť, 
A. Muchy od Kosmonautů po Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady vč. parkovišť.

 27.8.  Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze Štítného – chodníky, Čelakovského od 
Mostecké po Politických vězňů, Politických vězňů, Tomáše ze Štítného, Přemyslova od 
Mostecké po Tomáše ze Štítného, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše, Dostojevského.

 28.8.  Čelakovského od Politických vězňů po Stromovku, Stromovka, Okrajová, Přemyslova 
od Tomáše ze Štítného po Přísečnickou, Přísečnická, Scheinerova, Maroldova, Krátká, 
cyklistická stezka.

 29.8.  Blatenská od Zborovské po Škroupovu – chodníky a parkovací zálivy, Škroupova, 
Jungmannova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, 
Gutenbergova, Mozartova, Zborovská od Čelakovského po Blatenskou. 

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

PřiHLáŠKA DO SOuTěŽE
 „za jeŠtě kRáSnějŠí chomutoV“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

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

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

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

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2013 prostřednictvím pošty nebo 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.
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 7.8.  st  19.00 pěna dní
 8.8.  čt  11.00 ŠmouloVé 2 17.00 ŠmouloVé 2 (3d) 19.30 pot a kReV
 9.8.  pá  17.00 ŠmouloVé 2 (3d) 19.30 StážiSti
 10.8.  so  15.00 ŠmouloVé 2 (3d) 16.00 ReViVal
   19.00 loVelace: pRaVdiVá zpoVěď kRáloVny poRna
 11.8.  ne  15.00 ŠmouloVé 2 (3d) 18.00 pot a kReV 19.00 Red 2
 12.8.  po  19.00 R.i.p.d.-uRna: ÚtVaR Rozhodně nežiVých agentů
 13.8.  út  19.00 pot a kReV
 14.8.  st  17.00 jaSmíniny Slzy
    19.30 loVelace: pRaVdiVá zpoVěď kRáloVny poRna
 15.8.  čt  11.00 ŠmouloVé 2
   17.00 peRcy jackSon: moře neStVůR (3d)
   19.00 očiSta
 16.8.  pá  17.00 peRcy jackSon: moře neStVůR (3d) 9.00 Red 2
 17.8.  so  15.00 ŠmouloVé 2 (3d) 18.00 ReViVal 19.00 očiSta
 18.8.  ne  15.00 ŠmouloVé 2 
   18.00 peRcy jackSon: moře neStVůR (3d) 19.00 očiSta
 19.8.  po  19.00 pacific Rim – Útok na zemi (3d)
 20.8.  út  19.50 Robbie WilliamS: take the cRoWn touR 2013
 21.8.  st  17.00 peRcy jackSon: moře neStVůR 19.00 dRSňačky
 22.8.  čt  11.00 uniVeRzita pRo příŠeRky (3d) 
   17.00 letadla (3d) 19.00 líbánky
 23.8.  pá  17.00 letadla (3d) 18.00 jaSmíniny Slzy 19.30 líbánky
 24.8.  so  15.00 letadla (3d) 18.00 kick-aSS 2 19.00 líbánky
 25.8.  ne  15.00 letadla 18.00 pot a kReV 19.00 líbánky
 26.8.  po 19.00 machři 2
 27.8.  út  19.00 machři 2
 28.8.  st  17.00 kick-aSS 2 19.00 líbánky
 29.8.  čt  11.00 letadla (3d) 17.00 kick-aSS 2 19.00 elySium
 30.8.  pá  17.00 elySium
   19.00 loVelace: pRaVdiVá zpoVěď kRáloVny poRna
 31.8.  so  15.00 já, padouch 2 (3d) 18.00 líbánky 19.00 elySium
 1.9.  ne  15.00 ŠmouloVé 2 (3d) 19.00 elySium

 7.8.  st  10.00 neŠŤaStný ŠafářůV dVoReček
 8.8.  čt  21.30 atlaS mRaků
 9.8.  pá  21.30 loRe
 10.8.  so  21.30 doba ledoVá 4: země V pohybu
 15.8.  čt  21.00 dáVám tomu Rok
 16.8.  pá  21.00 kRáloVStVí leSních StRážců
 17.8.  so  12.00 RomSký feStiVal
 21.8.  st  10.00 tři pRaSátka
 22.8.  čt  21.00 muži V čeRném 3
 23.8.  pá  21.00 kRáloVStVí leSních StRážců
 24.8.  so  21.00 neVěStinec
 29.8.  čt  21.00 cRoodSoVi
 30.8.  pá  21.00 cRoodSoVi
 31.8.  so  21.00 atlaS mRaků

  
KINO SVěT leTNí KINO

 25.8. ne 14.00 countRy feSt – vystoupení oblíbených country skupin – atrium SKKS
 31.8. so 14.00 baReVná planeta – multietnický festival – náměstí 1. máje
 1.9. ne 15.00  indian SummeR open aiR 2013 – rockový festival – atrium SKKS

 

    konceRty dechoVých hudeb 2013 – promenádní koncerty 
každou středu od 26. 6. do 28. 8. vždy od 17 hodin – městský park

KONCerTY

 21.8. st 17.00  fc chomutoV–SlaVia pRaha – fotbal, Pohár České pošty – 
fotbalový stadion

SPOrT

 10.8. so 08.00 faRmářSké tRhy – náměstí 1. máje
 21.8. st 14.00  kmochůV odkaz – komponovaný pořad – učebna č. 14 SKKS
 23.8. pá 19.00 V Rytmu oRientu – taneční a hudební show, open stage – kino Oko
 24.8. so 08.00 faRmářSké tRhy – náměstí 1. máje
   20.00 V Rytmu oRientu – taneční a hudební show – atrium SKKS

 9.8. pá 17.00 capoeiRa – velký sál SKKS
 10.8. so 11.00 capoeiRa – velký sál SKKS
 11.8. ne 12.00 koko jÓga – velký sál SKKS
 12.8. po 17.30  VidíŠ co já? – pohybový a divadelní workshop – velký sál SKKS
 13.8. út 17.30 VidíŠ co já? – pohybový a divadelní workshop – velký sál SKKS
 14.8. st 18.00  Setkáme Se – tradiční improvizační setkávaní muzikantů a tanečníků 

na jednom hracím poli za přítomnosti diváků – galerie Lurago
 15.8. čt 17.30 VýtVaRná dílna – atrium SKKS
 17.8. so 19.00  papeR enSemble – vystoupení v rámci závěrečného večera 

Obnaženi – galerie Lurago

PředNášKY, BeSedY, aKCe

OBNažeNI 2013



servis fotostrana

Podruhé Letní filharmonie, 
společný projekt ZUŠ Chomutov 
a Saské Mozartovy společnosti, při-
vedla do letního kina stočlenný or-
chestr učite lů, žáků, amatérů i profe-
sionálů. A podruhé letní kino tleskalo 
vestoje. Tentokrát však potlesk patřil 
i stejně početnému sboru. „V letoš-
ním ro ce jsme nic nepodcenili a od 
začát ku spolupracovali se sbormist-
rem Pedagogické fakulty Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Lu
bo šem Hánou,“ řekl Karel Žižka, ře-
ditel ZUŠ Chomutov.  

Zpěv na letošní filharmonii dostal 
více prostoru nejen díky sboru, ale 
také kvůli přítomnosti korejské sopra-
nistky Guibee Yang, jež byla bez po-
chyby druhou největší osobností ve-
čera. Tou první nemohl být nikdo jiný 
než dirigentka Kajsa Boström. „Paní 
Boström už v loňském roce nadchla 

jak hudebníky, tak publikum, proto 
jsme si všichni přáli její návrat,“ do-
dal Žižka. Švédská dirigentka pro-
vedla orchestr úskalími skladeb s ta-
kovou elegancí, že šlo stěží uvě-
řit pouhým čtyřem dnům společných 
veřejných zkoušek v Chemnitz a na 
chomutovském náměstí 1. máje. Po 
koncertě v letním kině se Letní filhar-
monie přesunula na německou stranu 
do Chemnitz a Drážďan. 

fotostrana | 15 fotostrana | 15

Klasická hudba 
podruhé okouzlila 
Chomutov



neděle 1. září  |  nám
ěstí 1. m
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Časový harm
onogram

:
13.00 

začátek akce
14.00 

start závodu
16.30–17.00  předpokládaný čas 

vyhlášení vítězů

Registrace a podm
ínky:

Z důvodu potřebné online registrace do závodu 
nebude m

ožné provádět registraci na m
ístě. 

Výdej soutěžních znám
ek ve stánku Rodinného 

zápolení. Znám
ku obdrží rodina, pokud se 

závodu zúčastní alespoň jedno dítě a jeden 
dospělý. 

Soutěžní kategorie:
1. RŮŽO

VÁ: 
 ročníky 2010 a m

ladší – dětská 
odrážedla, kola 

2. M
O

DRÁ: 
 ročníky 2009 a 2008 – dětská 
odrážedla, kola

3. FIALO
VÁ: 

 ročníky 2007 a 2006 – kola

4. ZELENÁ: 
 ročníky 2005 a 2004 – kola

5. O
RANŽO

VÁ:  ročníky 2003 a 2002 – kola

6. dospělí – kola

Doprovodný program
:

• 
kom

isař Vrťapka
• 

klaun Čiko
• 

m
obilní dětské hřiště

• 
herní stan

• 
lego stolky na hraní

• 
m

ódní přehlídka dětského cyklooblečení
• 

skákací stan
• 

půjčovna přileb
• 

doprovodné soutěže pro děti
• 

losování startovních čísel o ceny 

Pokyny:
Před akcí je potřeba vyplnit online přihlášku do závodu na webu w

w
w.tourdekids.cz (přihlaste ZVLÁŠŤ každého člena rodiny, který se 

závodu zúčastní). Uzávěrka přihlášek je do pátku 30. 8. 20.00 hodin. Startovné je pro soutěžící Rodinného zápolení ZDARM
A.

Tour de Kids

D
esátá akce Rodinného zápolení 20

13. 
C

yklistické závody k rozloučení se s prázdninam
i.

Sponzoři:
M

ediální partneři:
Partneři:

G
enerální sponzor:
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Projekt je realizován 
s � nanční podporou 
Ústeckého kraje


