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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo 
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů 
s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

autoDům chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz
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HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč. 
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování, 
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.

Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní 
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.

Máte ukončené střední odborné učiliště?  
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na: 
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov - Záluží 
 
Nabíráme po celý rok.
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PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ

Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost 
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!

Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích 
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.

Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov 

Nabíráme po celý rok.
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ZapIšTe SI 
dO dIáře

BOHUSlaVa NOBIlISOVá Z CHOMUTOVa 
OSlaVIla 107. NarOZeNINY
Bohuslava Nobilisová z Domova pro seniory Písečná oslavila v červenci 107. narozeniny. Květinu, bonboniéru a dáreček jí 
přišel předat náměstek primátora Jan Mareš. “Oslavenkyně patří mezi nejstarší obyvatele města. Do dalších let ji přeji hlavně 
zdraví,” uvedl. Seniorka se narodila v roce 1911 v Lštění nad Sázavou u Čerčan, do Chomutova se přestěhovala s manželem 
později. Po válce se stala učitelkou a profesi se věnovala i v důchodovém věku. Na snímku jí blahopřeje ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

� aktuality
 4 plYNařI pOKáCelI 

STrOMOřadí lIp, MěSTO 
CHCe NáHradU
Město v současné době jedná 
s vlastníkem inženýrských sítí 
o náhradě lip v Rokycanově 
ulici. Pět vzrostlých lip muselo 
být pokáceno kvůli výměně 
plynového potrubí.

� téma
 6 SKONčIla jedNa 

Éra TrOlejBUSů, 
SOUčaSNá OBNOVa 
VOZů je NejVěTší 
V HISTOrII
Koncem června 2018 vyjel 
naposledy starý trolejbus značky 
Škoda 15 Tr. Tím skončilo jedno 
z nejdelších období v historii 
městské dopravy v Chomutově.

� rozhovor
 8 jIří FaFeK: pINg-

pONg VYpadá jaKO 
leHKý SpOrT, ale je 
NeSMírNě NárOčNý
Druhý nejlepší ve stolním tenise 
na celém světě je Jiří Fafek 
z Chomutova. Zvítězil totiž na 
na Mistrovství světa veteránů 
v americkém Las Vegas.

� kultura
 12 leTNí FIlHarMONIe 

předSTaVIla NOVÉHO 
dIrIgeNTa I OrIgINálNí 
SKladBU
Muzikálové melodie, lidovky, 
klasika i originální skladby 
zazněly při sedmém ročníku 
Letní filharmonie v letním kině. 

� historie
 13 CHOMUTOVšTí 

STaVITelÉ 19. STOleTí 
SVOU INVeNCí TVOřIlI 
pOdOBU MěSTa
Jména chomutovských stavitelů 
známe až z doby velké výstavby 
města v poslední třetině 
19. století.

� školy
 16 pOHádKU SI děTI 

pOSleCHlY Od 
BaleTNíHO MISTra
Dětem z mateřské školy 
Kamarád v Růžové ulici četl 
pohádku chomutovský rodák 
Vlastimil Harapes.

� fotostrana
 23 Nejlepší SjeZd Na 

OBří SKlUZaVCe SI 
UžIlY STOVKY lIdí
Třísetmetrový sjezd šupem 
z kopce po vodní skluzavce 
už podruhé vyzýval 
Chomutovany k pokoření 
v Přemyslově ulici. 

CHCeTe Mě?
Aran je hodný, přítulný a sym-
patický, asi tři roky starý kříženec 
špice střední velikosti. Je vhodný 
do bytu i k domku se zahradou, 
tedy téměř do každé rodiny. Danou 
lásku a péči několikanásobně vrátí.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

1., 8., 15., 22. 
a 29.8.
Koncerty dechových hudeb 
v altánu v městském parku od 
16.30 hodin

7., 21., 23. 
a 30.8.
Hokejové zápasy v Rocknet 
aréně od 17.30 hodin

9. a 23.8.
Divadelní představení pro děti 
od 10 hodin v letním kině

10., 11., 17. 
a 18.8.
Pohádkové safari od 18 hodin 
v Podkrušnohorském zooparku

11.8.
Tanečně hudební show 
V rytmu Orientu v atriu SKKS 
od 20 hodin

11. a 25.8.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin
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KráTCe
Sejdou Se coSplAyeři
Poslední srpnový den se v atriu 
knihovny uskuteční v rámci akce 
Komiks Break historicky první 
sraz cosplay kultury v severních 
Čechách. Rezervace cosplayerů 
je nutná.

Nové lAvičky v ulicích
Technické služby v těchto dnech 
natřely zábradlí před základní 
školou v ulici 17. listopadu a za-
budovaly nové lavičky v ulicích 
Tomáše ze Štítného a Šafaříkova.

Mhd SvezlA StAtiSíce 
ceStujících
V červnu odjely linky MHD zhruba 
17 tisíc spojů a přepravily 374 tisíc 
cestujících. Za tento měsíc ujely 
152 tisíc kilometrů, z toho 107 
tisíc kilometrů autobusy a 45 tisíc 
trolejbusy.

klieNti Si užili 
zAhrAdNí SlAvNoSt
V prostorách zahrady Domova 
pro seniory Písečná proběhl 
další ročník Zahradní slavnosti. 
V letošním roce se slavnost nesla 
v květinovém duchu.

porAdNA Se 
přeStěhovAlA
Sociální poradna z Písečné nově 
působí ve zrekonstruovaném 
objektu na adrese Kamenná 
5164 a její nový název zní Sociální 
poradna Kamenná.

vzNikNe Azylový důM
V bývalých prostorách sociální 
poradny začaly stavební práce. Po 
dokončení přestavby pak vznikne 
nové oddělení azylového domu, 
a to pro rodiny s dětmi.

projdou Stezku boSi
V rámci vzájemné spolupráce 
navštíví v druhé polovině srpna 
uživatelé Centra denních služeb 
Bezručova stezku pro bosé nohy 
na zahradě Domova pro seniory 
Písečná.

Cyklostezka propojí lipskou ulici 
s Bezručovým údolím

Bezdoplatkové zóny už platí

Mostem vedou sítě, to zdrží jeho 
obnovu do příštího roku

Město nyní buduje novou cyk-
listickou propojku mezi Lipskou 
a Bezručovou ulicí. „Cílem je cyk-
listům umožnit bezpečný pohyb 
mezi rušnou Lipskou ulicí a cyklo-
stezkou do Bezručova údolí,“ říká 
náměstek primátora David Dinda. 

Před odbočením z Lipské do 
Mýtné budou upraveny nájezdy 
tak, aby byly pro cyklisty bez-
pečné. „V Mýtné ulici bude nová 
cyklostezka zaříznuta do svahu po-
mocí opěrných zdí,“ popisuje refe-
rent odboru rozvoje a investic ma-
gistrátu Stanislav Říha. Poté stezka 
přejezdem protne místní komu-
nikaci a podél parkoviště naproti 
areálu Veros se napojí na stávající 
cyklostezku do Bezručova údolí.

V rámci investiční akce bude 
rozšířena silnice v Mýtné ulici, vy-
budováno nové veřejné osvětlení, 

opraveny schody do parčíku a chod-
ník vedoucí parčíkem k Lipské ulici. 
Celkové náklady jsou necelé čtyři 
miliony korun. Práce skončí v říjnu. 

„Město na výstavbu získalo dotaci 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury,“ dodává projektová mana-
žerka Petra Brožíková.

Už měsíc a půl v Cho mutově 
fungují bezdoplatkové zóny. Město 
se tak snaží zabránit přílivu těch, 
kteří narušují veřejný pořádek 
a řádnou výchovu dětí, a zabránit 
obchodu s chudobou v rámci tzv. 
ubytovacího byznysu. „Doplatky 
na bydlení jsou vypláceny právě 
lidem tohoto stylu života, kteří mi-
grují po republice, a tak není možné 

například zajistit řádnou a stabilní 
docházku jejich dětí do základní 
školy,“ říká náměstek primátora 
Jan Mareš. Opatření také pomůže 
chomutovským SVJ, která jsou 
postižena a často i ekonomicky 
ohrožena spekulanty s byty. „Ti vy-
užívají sociálních dávek svých ná-
jemníků k placení vysokých nájmů 
do své kapsy, ale do bytů neinves-

tují, a hlavně neplatí do společných 
fondů ani za služby. Tím dostávají 
SVJ do ekonomické krize,“ vysvět-
luje náměstek.

Bezdoplatková zóna byla vy-
hlášena na sídlištích Březenecká, 
Kamenná, Zahradní a Písečná a ve 
středu města. Tato lokalita je tvo-
řena ulicemi a částmi ulic v ob-
lasti ohraničené silnicí I/13 a uli-

cemi Lipská, Palackého, Pražská, 
Ctiborova, Dukelská, Vinohradská, 
Puškinova kolem domu svaté 
Alžběty, Tovární, Alfonse Muchy, 
Vinohradská a Čelakovského, 
včetně domů po obou stranách 
všech těchto hraničních ulic. 
V těchto oblastech nově přistěhova-
ným dávkařům úřad práce nebude 
vyplácet doplatek na bydlení.

Obnova mostu v Riegrově ulici 
bude dokončena zhruba v polo-
vině příštího roku. Na vině je slo-
žitost projektu a hlavně sítě, které 
jsou v konstrukci a v jejím okolí 
umístěny. „Most jsme dostali 
do správy od Ústeckého kraje. 
Nejenže se najednou velmi zhor-
šil jeho stav, ale jsou v něm také 
umístěné sítě, některé dokonce 
velmi nestandardním způso-
bem,“ přibližuje problém vedoucí 
úseku investic magistrátu Monika 
Macherová.

V mostní konstrukci jsou dva 
datové telekomunikační kabely, 
kabely nízkého napětí elektřiny, 
vodovodní potrubí a plynové 
potrubí. Těsně u mostu vedou 

další kabely společnosti ČEZ 
Distribuce s nízkým a vysokým 
napětím pro nedalekou trafosta-
nici. V blízkosti podpěrných zdí 
mostu je veden horkovod. „Kvůli 
těmto technickým problémům 
nyní upravujeme projekt. Ten nej-
prve počítal s technicky jednodu-
chým řešením pomocí přeložek 
sítí, ale to by město stálo až osm 
milionů korun bez samotné demo-
lice starého a postavení nového 
mostu,“ vysvětluje Macherová. 
Proto nyní projektanti hledají 
technologicky složitější, ale pro 
město ekonomicky výhodnější ře-
šení bez přeložek.

Město však naráží na admini-
strativní komplikace a dlouhé do-

davatelské lhůty ČEZ Distribuce. 
„Jelikož se jedná o majetek ČEZ 
Distribuce, může ho přeložit jen 
tato společnost, včetně vytvoření 
projektu. A to přináší nepříjemné 
zdržení,“ podotýká Macherová.

Dalším problémem bude zima, 
kdy se nedá betonovat. Tím je vy-
loučeno zahájení stavby v zimních 
měsících. Do harmonogramu prací 
zasáhne také demolice kancelář-
ské budovy v blízkosti mostu, 
která by měla proběhnout na pod-
zim a v zimě.

Je možné, že do zahájení prací 
bude nárazově, třeba na měsíc či 
dva, povolen průjezd přes most 
v jednom jízdním pruhu. O tom 
bude veřejnost včas informována.
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Začíná druhá etapa čištění města Výstava ukáže 
podsvětí fotbalu

proměna rozária jde do finále

Bezpečnost lidí v jezeře hlídají školení plavčíci

V těchto dnech začíná druhá 
etapa komplexního blokového čištění 
města, která potrvá do konce října. 
Technické služby v tuto dobu dávají 
možnost lidem umisťovat velkoobje-
mový odpad zdarma do přistavených 
kontejnerů a upozorňují na krátko-
dobé zákazy stání v čištěných uli-
cích. „Počet aut překážejících čištění 
se od roku 2014 ustálil na zhruba 
dvou stovkách po první etapě. Je 
to sice výrazně méně než předtím, 
přesto je to komplikace pro nás i pro 

majitele aut, která musíme nechat 
odtáhnout. Rádi bychom, kdyby 
počet nezodpovědných řidičů stále 
klesal,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

Druhá etapa čištění města za-
čala 1. srpna a potrvá do 31. října. 
V ulicích jsou s dostatečným 
před sti hem umisťovány dopravní 
značky s přesným termínem 
pra cí. Harmonogram čištění je 
také na stránkách www.tsmch. cz 

a v Chomutovských novinách. 
Odpad větších rozměrů mohou lidé 
vhazovat do přistavených velkoob-
jemových kontejnerů. Jejich rozmís-
tění je také znázorněno v harmono-
gramu čištění. 

Při první etapě se celkem svezlo 
463 tun odpadů. „Z toho 430 tun 
z ulic a 33 tun z velkoobjemových 
kontejnerů, které byly umístěné pro 
potřeby obyvatel v čištěných uli-
cích,“ řekl vedoucí dopravy Samir 
Kharboutli.

V srpnu chomutovské náměstí 
na tři týdny oživí venkovní komik-
sová výstava Fotbal v undergroundu. 
Projekt vytvořil Ústav pro studium 
totalitních režimů a je doprovodnou 
akcí k výstavě Underground a bigbít. 
Výstavu doplňují stránky www.fot-
balvundergroundu.cz a také aplikace 
Fotbal v undergroundu, která je volně 
ke stažení. Nadšencům jsou určeny 
komentované prohlídky vždy od 15.30 
hodin ve dnech 1., 3., 7., 8. a 10. srpna.

Už jen zhruba měsíc zbývá do 
konce prací v rozáriu. „Městský park 
tak získá krásné místo nejen k od-
počinku, které zpříjemní fontánka. 
Časem by se v rozáriu mohly konat 
i menší akce,“ říká náměstek primá-
tora David Dinda. Obnova rozária 
vyšla město na pět milionů korun.

Rozárium je zbrusu nové. Upro
střed je fontána s vodotryskem. 
Kruhové cesty mezi růžemi a dalšími 
květinami budou vytvořeny ze žu-
lových kostek. Od fontány směrem 
k altánu je vytvořena výseč, kde by 
se mohly odehrávat například svatby. 
V rozáriu bylo vytvořeno nové ve-
řejné osvětlení z lamp s historickým 
vzhledem, jedna byla zakompono-
vána i do altánu. „Ten byl kompletně 

zrekonstruován, má novou střechu 
a podlahy, opravou prošla pode-
zdívka, keramické prvky a scho-
diště,“ popisuje referentka odboru 
rozvoje a investic Kateřina Vránová. 
V rozáriu jsou nové dřevěné lavičky.

V růžové zahradě návštěvníci 
najdou třicet záhonů, z toho čtrnáct 
je tvořeno čistě růžemi a zbytek 
trvalkami a cibulovinami. Růžové 
záhony jsou koncipovány tak, aby 
se v každém zobrazily různé typy 
a druhy růží, různá výška a různá 
barevná škála, žádná z růží se již 
na jiném záhoně neopakuje. Ocenit 
krásu růží budou moci lidé v příštím 
roce, až budou kvést. „Jednotlivé 
druhy růží chceme označit cedul-
kami, aby rozárium plnilo i vzdě-

lávací funkci,“ dodává vedoucí 
odboru rozvoje a investic Jana 
Tröglová.

Aby růže prospívaly, je ro-
zárium vybaveno zavlažovacím 
systémem.

Plavce i neplavce na Kamenco
vém jezeře neustále hlídají zkušení 
a certifikovaní plavčíci. Ti hlídají 
lidi ve vodě, pomáhají však i ostat-
ním návštěvníkům pláže, třeba při 
zranění. „Hlavní náplní naší práce 
je ohlídat bezpečnost koupajících se 
návštěvníků, samozřejmě ale vždy 
pomůžeme každému, kdo za námi 
přijde s jakýmkoliv problémem,“ 
uvedla plavčice Dita Bolomská.

Stát se plavčíkem v areálu 
Kamencového jezera není jednodu-
ché. Všichni absolvovali kurz akre-
ditovaný Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, který je 
opravňuje k práci jak u bazénů, tak 
u přírodních vod, dokonce například 
i v zahraničí u moře. Náročné, rea-
litou inspirované situace pomohly 
plavčíkům natrénovat nejrůznější 
možné zásahy. „Určitě může nastat 
situace, která bude hodně náročná, 
ale nedokážu si představit takový 

případ, který by nás překvapil, nebo 
dokonce zaskočil,“ podotkl Jan 
Purkrábek.

Mnozí lidé netuší, co všechno 
mají plavčíci na starosti. „Práce 
začíná před otevírací dobou areálu. 
Nejprve zkontrolujeme naše praco-
viště, pak uklidíme a zkontrolujeme 
mola, uklízíme nečistoty z pláží 
i z hladiny bazénu, připravíme zá-
chranné pomůcky, vyndáme člun 
a doplníme palivo, pak ještě ze 
člunu kontrolujeme mola z vody,“ 
popsal plavčík.

Jakmile se otevřou brány are-
álu, soustředí se plavčíci pouze na 
bezpečnost lidí. „Každý plavčík ve 
svém úseku musí mít přehled o tom, 
kolik lidí je ve vodě. Všímáme si 
především takových, kteří třeba 
nejsou zdatní plavci. Velkou pozor-
nost věnujeme těm, kteří jsou dál od 
břehu a jeví známky únavy, takže 
třeba mění styl nebo rychlost pla-

vání,“ uvedla plavčice.
Kromě záchrany tonoucích 

pomáhají plavčíci i s různými zra-
něními na břehu. Nejčastěji řeší 
zapíchnuté třísky, bodnutí hmyzem, 
nevolnosti, ale i písek v očích ma-
lých dětí. Navíc mají k dispozici 
automatický defibrilátor.

Součástí práce plavčíka je i po-
moc lidem na šlapadlech nebo na 

lodi. „Když fouká silnější vítr, lidé 
nemusí mít dost síly k návratu na 
břeh. Zahákneme je za člun a odtáh-
neme,“ vysvětlil Jan Purkrábek.

Vodní hladinu za slunných dní 
v provozní době areálu hlídá mini-
málně pět plavčíků, tři jsou tam za 
špatného počasí. Mezi plavčíky jsou 
hlavně hasiči, dále studenti medi-
cíny či učitelé tělocviku.
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Koncem června 2018 vyjel naposledy starý trolejbus značky Škoda 15 Tr. Tím skončilo jedno z nejdelších 
období v historii městské dopravy v Chomutově. Vždyť první trolejbus byl do Chomutova přivezen v roce 1994. 
Trolejbusy byly ve městě zavedené z důvodu nedostačující autobusové dopravy, původně ale měla autobusům 
pomoci tramvaj, jejíž trať se plánovala vybudovat po celém městě.

Nyní cestující vozí nové tro-
lejbusy, dvanáctimetrové Škoda 
26 Tr a osmnáctimetrové kloubové 
Škoda 27 Tr Solaris. „V letošním 
roce bude do provozu městské 
hromadné dopravy postupně uve-
deno také deset nových autobusů 
s pohonem na stlačený zemní plyn 
CNG. Devět autobusů bude dva-
náctimetrových a jeden bude klou-
bový, osmnáctimetrový. První dva 
byly dodány v březnu a dalších 
osm vozů bude dodáno v prosinci. 
V průběhu roku 2020 přibude dal-

ších pět CNG autobusů, z toho tři 
dvanáctimetrové a dva kloubové. 
Jedná se o největší obnovu vozů 
v historii městské hromadné do-
pravy v Chomutově a Jirkově,“ 
uvedl ředitel Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova Petr 
Maxa.

Nové trolejbusy a autobusy jsou 
pořizovány díky dotaci z fondů 
Evropské unie. Hodnota pořizova-
ných vozidel je zhruba 173 milionů 
korun za trolejbusy a 100 milionů 
za autobusy.

zAčátky hroMAdNé 
doprAvy

Městská hromadná doprava 
začala v Chomutově fungovat 
v roce 1927. Tehdy byla v soukro-
mých rukou. Významný podnikatel 
Erwin Leidl zavedl autobusovou 
linku z náměstí na vlakové nádraží. 
V roce 1939 začaly dopravu pro-
vozovat Říšské dráhy, po druhé 
světové válce ji převzal stát, tedy 
Československé dráhy, od roku 
1953 pak Československá autobu-
sová doprava. „Zastávky tehdy byly 
na náměstí 1. máje, kde bylo i au-
tobusové nádraží, dále na Žižkově 
náměstí, v místech současné 
Chomutovky, v Blatenské ulici, na-
proti magistrátu, pod kolejemi a na 
hlavním vlakovém nádraží. Spoje 
navazovaly na vlakovou dopravu, 
která byla tehdy v Chomutově 
páteřní,“ uvedl řidič trolejbusu 
Jindřich Petráček, který se dlou-
hodobě zajímá o historii i součas-
nost městské dopravy. Další linka 
jezdila z Domoviny do centra a dále 
k Poldině huti. Ta však byla příleži-
tostná a sloužila hlavně zaměstnan-
cům fabriky.

V 50. letech minulého sto-
letí se počet obyvatel Chomutova 
zvýšil zhruba na 30 tisíc. Stávající 
autobusová linka tedy přestávala 
stačit a město se muselo zamyslet 
nad jejím rozšířením. V šedesá-
tých letech se navíc město roz-
rostlo o sídliště Kadaňská, Severka 
a Kostnická. Tehdy vznikly nové 
linky. Z Domoviny přes Riegerovu 
ulici do Údlic jezdila linka číslo 
1, jejíž vybrané spoje pokračovaly 
do Přečápel a do Všehrd. Když 
byly ve věznici návštěvní hodiny, 
musely být posíleny spoje. Linka 
číslo 2 původně jezdila od Zátiší do 
Droužkovic. Linka číslo 3 začínala 
na Kadaňské a jezdila k jezeru. 
Linka 4 vozila cestující z vlakového 
nádraží do centra města, číslo 5 za-
čínala na Domovině a jezdila ke 
staré poliklinice v půlhodinových 
intervalech a bývala velmi vytížená. 
„Brzy přestala stačit počtu cestu-
jících, a tak v roce 1971 vznikla 
linka číslo 6, která byla posilou 
čísla 5,“ popsal Jindřich Petráček. 
V roce 1972 se začala stavět další 
sídliště. První byla Březenecká, 
kam v lednu 1973 vyjela linka 

Skončila jedna  
éra trolejbusů,
současná obnova vozů je největší v historii

Generační obměna trolejbusů.

Poslední jízda trolejbusu Škoda 15 Tr vzbudila obrovský zájem nadšenců MHD.
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číslo 7. Konečná byla u zdravotního 
střediska.

V roce 1974 nastala první re-
voluce v dopravě. První listopa-
dový den vznikly další linky a byl 
změněn odbavovací systém. „Do 
té doby byla v zadní části autobusu 
průvodčí. Nastupovalo se zadními 
dveřmi, průvodčí prodala a cvakla 
lístky a cestující postupovali dál. 
Cestujících ale už bylo tolik, že 
tento systém přestal vyhovovat. 
Začalo se nastupovat předními 
dveřmi, lidé vhazovali peníze za 
jízdné do plechové kasičky u řidiče. 
Byla už i možnost přestupní jíz-
denky. Řidič procvakl jízdenku a ta 
pak platila hodinu,“ uvedl znalec.

V uvedeném roce vznikla linka 
číslo 8, která vozila zaměstnance 
železáren. Tam do té doby zajíž-
děla trojka nebo pětka, ale ne vždy. 
Dále vznikla linka číslo 9, která jez-
dila do starých Spořic. Linka číslo 
10 byla takzvaně zdravotní. Byla 
to jedna z nejdelších linek. Objela 
téměř celý Chomutov a vozila lidi 
k poliklinice. V roce 1976 vznikla 
linka číslo 11. Začínala na 
Březenecké a končila ve Vodní. 
Jezdila však méně často, sloužila 
spíše jako posila linek číslo 7 a 9.

hiStorické vozy
Za první republiky jezdily 

v Chomutově vozy českých zna-
ček Škoda a Tatra, ale i vozy ně-
mecké výroby, například Mercedes 
a Mann. Po válce se začaly objevo-
vat vozy Praga RND. Ty ale svou 
kapacitou nedostačovaly, takže 
československý průmysl začal vy-
rábět své první autobusy – Škoda 
706 RO. Byly to velké autobusy 
s velkými koly a stačily pokrýt teh-
dejší poptávku, i když bez velkého 
komfortu a topení. Koncem 50. let 

vznikl autobus 706 RTO. Ten už byl 
modernější.

V 60. letech se Karosa začala 
zabývat klasickými městskými au-
tobusy. Vznikly takzvané ŠM 11. 
Byla to nová koncepce, motor byl 
pod podlahou, měly automatickou 
převodovku. Tento moderní auto-
bus měla jako první v Chomutově 
okresní knihovna, od roku 
1968 sloužil jako pojízdný biblio-
bus. Městské dopravě v Chomutově 
začaly tyto autobusy sloužit v roce 
1969. Vyřazeny byly až v roce 
1987, do té doby jich v Chomutově 
jezdilo přibližně 38.

V sedmdesátých letech pře-
stávaly kapacitně stačit vozy na 
linkách 7, 9 a 11, a tak byly poprvé 
v roce 1976 nasazeny kloubové au-
tobusy z Maďarska značky Ikarus 
280.08. Jezdily do roku 2003.

V roce 1978 byla dokončena 
výstavba sídliště Písečná, ale bylo 
odtržené od dopravy. Takže v pro-
sinci tohoto roku vznikla linka číslo 
12, na kterou byly nasazené klou-
bové Ikarusy. Točna byla v místě 
současného Tesca. Ve špičce měly 
linky interval 10 až 12 minut a byly 
hodně vytížené. V roce 1983, když 
se dostavěly Zahradní a Kamenná 
a začal se stavět Kamenný Vrch, 
byla zavedena linka číslo 13. 
Současně s ní pak i první noční 
linka X. Ta projížděla téměř celým 
městem.

V 80. letech měl Chomutov už 
téměř 50 tisíc obyvatel, doprava 
opět přestávala stačit. „Už v roce 
1982 se začalo mluvit o vybudo-
vání tramvajových kolejí, aby se 
doprava posílila. V roce 1984 se 
uvažovalo i o tom, že by mohly 
na tramvaje navazovat trolejbusy. 
Jenže k výstavbě nedocházelo 
a doprava se zhoršovala. V roce 

1986 tedy došlo alespoň k úpravě 
linek. Do čísla 6 zůstaly stejné, 
ostatní se prodlužovaly. Z čísla 
8 se stala noční linka. Linka číslo 
11 změnila trasu k nové poliklinice. 
Stejně to nebylo řešení. Vozy byly 
přeplněné,“ popsal tehdejší situaci 
znalec.

Revoluce v dopravě nastala 
25. září 1988. Byly kompletně změ-
něné všechny trasy linek. Všechny 
začínaly na Palackého ulici. 
Doprava se tím ale stejně nezlepšila. 
V té době se měla budovat tramva-
jová síť. Trasy měly vést po celém 
městě. Rozpočet byl tehdy neuvěři-
telných 650 milionů korun. V roce 
1990 se uvolnil trh a cena šla ještě 
nahoru. To bylo neúnosné, výstavba 
se tedy nikdy neuskutečnila. Záměr 
však ještě donedávna připomínaly 
panely ve Dvořákově ulici v Jirkově, 
které zůstaly pomyslným torzem ni-
kdy neprovedených prací.

od trAMvAjí 
k trolejbuSůM

Záměr vybudovat tramvajovou 
dopravu tedy nahradila levnější va-
rianta, a to trolejbusová.

Na jaře 1993 začaly práce na 
vozovně, začala se stavět správní 
budova, myčka, hala údržby. Začaly 
se stavět i sloupy trakčního vedení. 
Práce probíhaly najednou po celém 
městě. Bylo potřeba položit kilo-
metry kabelů. V červenci 1994 byl 
přivezen první trolejbus ze Škody 
Ostrov. Ten byl dovezen po želez-
nici, ale ostatní už byly přitažené 
tahačem na tyči. Koncem srpna 
vyjel poprvé trolejbus, ale jen po 
vozovně a krátce i do Jirkova. Do 
konce roku byly přivezené trolej-
busy evidenčního čísla 001 až 005.

Oficiální zahájení trolejbusové 
dopravy za účasti tehdejšího mini-
stra životního prostředí proběhlo 
29. června 1995. S prvními ces-
tujícími vyjely vozy 1. července 
1995 na lince číslo 12 z Jirkova 
do Chomutova. Často však měnily 
trasu, hledala se vhodná varianta. 

V tu dobu ještě nebyly zcela dobu-
dované sloupy s trolejemi. Chyběly 
u železáren a u polikliniky, tam se 
dostavily v roce 1998, na autobuso-
vém nádraží pak v roce 2000.

V září 1995 začala jezdit tro-
lejbusová linka číslo 1. V lednu 
1996 začala jezdit linka číslo 2. 
Byly to takzvané polokružní linky, 
takže jezdily přes celé město, každá 
jinou trasou proti sobě. „Interval 
byl šestiminutový a každý spoj byl 
plný, to je na dnešní dobu něco ne-
představitelného. Lidé linky hodně 
využívali k tehdy nově otevřeným 
obchodům, třeba k Plusu nebo 
Delvitě,“ řekl Jindřich Petráček.

Ještě v roce 2000 se plánovalo, 
že se troleje rozšíří například ke 
Globusu, na Červený Hrádek nebo 
na Zadní Vinohrady. K tomu však 
dodnes nedošlo.

Nové trolejbuSy 
i AutobuSy

O koupi nových trolejbusů 
a autobusů se začalo uvažovat 
na konci roku 2016. O dva roky 
později už jimi cestující jezdí. 
Z pohledu řidiče Jindřich Petráček 
hodnotí nové trolejbusy jako méně 
hlučné, výkonnější a velmi poho-
dlné. Jako velkou neznámou vidí 
nízkou hmotnost, která je daná 
i tím, že tyto nové trolejbusy mají 
jen jeden motor. „Občas na mokré 
vozovce mají tendenci prokluzovat, 
otázka tedy je, jak se budou chovat 
v zimě,“ popsal s tím, že již nyní 
se příčinou prokluzu zabývají tech-
nici. V nových strojích je také lepší 
topení a větrání, řidič má uzavře-
nou kabinu. Navíc díky kamerám 
dobře vidí do prostoru pro cestující. 
„Trolejbusy i nové CNG autobusy 
nabízejí i plošinu pro vozíčkáře, 
nový vnitřní informační systém, 
který na LCD panelech zobrazuje 
průběh linky po zastávkách, tarifní 
zónu, čas a další doplňující infor-
mace. Infopanely mohou využít 
i města k informování občanů,“ do-
dal ředitel Petr Maxa.

•   1927 – začala fungovat městská hromadná doprava
•   konec 50. let 20. století – zastaralé autobusy Škoda 706 RO nahradi-

ly modernější Škoda 706 RTO
•   60. léta 20. století – z kapacitních důvodů vznikaly nové linky
•   1969 – začaly jezdit nové autobusy ŠM 11, které byly vyřazené až 

v roce 1987
•   1974 – zásadní změna odbavovacího systému
•   1976 – poprvé vyjely kloubové autobusy Ikarus 280.08, které byly 

používané do roku 2003
•   1981 – zavedeno mechanické odbavení cestujících
•   1982 – první úvahy o vybudování tramvajové tratě
•   1983 – byla zavedena první noční linka X, později číslo 8
•   1986 – došlo k velké úpravě linek, zejména k jejich prodlužování 

z kapacitních důvodů. Přetížené dopravě změna nepomohla.
•   1988 – další velká obměna tras linek, opět žádné zlepšení
•   1993 – začala se budovat trolejbusová trať
•   1. července 1995 – vyjel první trolejbus s cestujícími
•   1996 – založení DPCHJ, a.s.
•   1998 – prodloužení tratí k železárnám a poliklinice
•   2018 – začátek provozu nových trolejbusů a autobusů

MHd V CHOMUTOVě:

Od roku 1969 začaly v Chomutově jezdit autobusy ŠM 11, které byly vyřazené až v roce 1987.
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Stolní tenis hrajete takřka celý život. 
Kdy jste s ním začal a kde hrajete 
nyní?

Začal jsem závodit v roce 1964, to 
bylo v deváté třídě, od té doby se stol-
nímu tenisu věnuji neustále. Hrál jsem 
první ligu spoustu let v Chomutově, 
pak tři roky v Praze, jeden rok v Jese
níku, pak jsem se vrátil zpátky do 
Chomutova a od roku 1991 hraji 
v Ně mecku.
Jak složité je přihlásit se na celosvě-
tový turnaj?

Výhodou je, že se tam hráč ne-
musí kvalifikovat. U nás veteránů je 
to tak, že se přihlásí do klubu stolního 
tenisu, v mém případě do veterán-
ského klubu, a pak může navštěvo-
vat různé turnaje. Složité je to v tom, 
že nemáme žádné sponzory, takže si 
veškeré náklady spojené s turnajem 
musí hráč hradit sám. A peněz to není 
vůbec málo.
Byl to váš první takto velký turnaj?

Nebyl, ale neúčastním se každého. 
Před deseti lety jsem byl v Brazílii, 
nyní v Americe. Velké turnaje veteránů 
se konají každý rok. Vždy je to jednou 
mistrovství světa, další rok pak mist-
rovství Evropy, takto se to střídá. Toto 
mistrovství však bylo opravdu hojně 
obsazené. Kromě toho, že se sjelo pět 
tisíc hráčů, sešlo se i několik skuteč-
ných světových jedniček. Právě proto, 
že úroveň byla opravdu špičková, věřil 
jsem si tak na osmé místo. Druhé je pro 
mě opravdu životní úspěch. V prů-
běhu turnaje jsem porazil třeba mistra 
Německa nebo nejlepšího Fina.
Ve finále jste měl Číňana, jsou 
opravdu tak dobří, jak se o nich 
říká?

Ano, je to jejich sport. Ale je to 
i tím, že jich je moc. U nás hraje stolní 
tenis třeba sto tisíc lidí, u nich několik 
milionů. Navíc jdou do všeho naplno. 
Jeden z čínských hráčů mi říkal, že 
mají na trénink speciální patrové bu-
dovy a jak se lepší v tréninku, tak po-
stupují o patro výš. Oni trénují nesku-
tečně moc, je to strašný dril. V Americe 
jsem porazil nejlepšího čínského hráče 
ve hře o postup mezi nejlepší čtyři. 

Říkali mi, že toho nemůžu porazit, 
že je to dvojnásobný mistr světa, ale 
podařilo se. Pak jsem měl druhého ve 
finále a ten nade mnou zvítězil. Byl to 
ten samý, který mě a kolegu porazil se 
svým spoluhráčem ve čtyřhře při po-
stupu do finále, takže jsme skončili na 
třetím místě.
Býváte nervózní i po tolika letech, co 
se stolnímu tenisu věnujete?

Nervozita tam vždycky je, hlavně 
při posledním zápase. To byla plná 
tribuna, organizátoři nás představovali, 
byla krásná sportovní atmosféra. To už 
jsem byl hodně nervózní.
Co je podle vás nejdůležitější pro 
úspěch ve stolním tenisu? Jsou to 
šikovné ruce, dobrý pohyb, nebo 
přemýšlení o hře?

Pingpong vypadá jako lehký 
sport, ale je nesmírně náročný. Míček 
různě rotuje, pálka má různé potahy, 
každý potah má jiné vlastnosti, některé 
více rotují, některé méně. To všechno 
musíme rozeznat během setin vteřin. 

Takže podstata je hlavně v myšlení 
a v umění rukou. Samozřejmě je to 
také o pohybu, ale ne primárně. Já už 
se příliš nepohybuji, takže je to spíš 
o hlavě a rukou. Musím vždy vymyslet 
něco, abych byl lepší než soupeř.
Hrajete levou rukou, je to výhoda?

Asi trochu výhoda to je. Většina 
hráčů jsou praváci, takže je to pro ně 
změna, musí hrát jinak než na praváka. 
Hraji také tenis a jednou na mě sou-

peř křičel: Kdybys hrál pravou, tak ti 
dám dvakrát šest nula. Takže spíš je to 
v tom, že soupeř musí hrát jinak a je to 
pro něj změna.
Během vaší kariéry se několikrát 
změnila pravidla. Zvětšily se míčky, 
zkrátily sety. Který styl vám seděl 
víc?

To se nedá říct, na mě to moc vliv 
nemělo. Vždy jsem si na vše rychle 
zvykl. Dokonce je to dnes tak, že 
někdo stále hraje s celuloidovým míč-
kem. V Německu se to stává často, že 
jednou hrajeme s plastovým, podruhé 
s celuloidovým. Mně to nevadí, létá to 
trochu jinak, plastové méně rotují, ale 
to jsou opravdu jen nepatrné změny.
Patříte ke generaci úspěšných 
chomutovských stolních tenistů, 
která patřila ke špičce v republice. 
Myslíte, že se ještě někdy někdo 
z Chomutova dostane na nejvyšší 
úroveň?

Už asi ne, dneska je všechno 
o penězích. Zadarmo nikdo nechce 

hrát. Nejsou tu podnikatelé, kteří by 
do pingpongu dávali peníze. Je sice 
spousta dobrých chomutovských hráčů, 
ale hodně jich hraje v Německu.
Co hráče láká do Německa?

Peníze, přeci. U nás to hrajeme 
všichni zadarmo, ale je to finančně 
náročné. Jen potah na pálku stojí přes 
tisíc korun a potřebujete jich několik 
za rok. Míčky nejsou levné a další 
věci. Tady bychom si všechno museli 
platit sami, ale v Německu nám to 
hradí. Dostáváme i odměny za účast 
v turnajích.
Co vám ping-pong dal a co vám 
vzal?

Možná Alzheimera dostanu poz-
ději, protože stále zaměstnávám hlavu, 
ale rozhodně mi vzal ty moje nervy 
(smích). Ono je to opravdu velmi 
náročné na myšlení. Musím soupeře 
rychle poznat, zjistit jeho slabá místa, 
soustředit se a vymýšlet taktiku, jak 
na něj. Zároveň musím sledovat jeho 
hru na mě. Rozhodování mi musí trvat 
setiny vteřin, víc ne. Právě proto je to 
i náročné na nervy, protože co zahraji 
běžně při tréninku, v nervozitě se mi 
nemusí povést. Pořád se musím kon-
centrovat a někdy to třeba nejde, jak 
bych chtěl. Náročnost tohoto sportu 
není na první pohled vidět, to si musí 
člověk prožít.
Chtěl jste po turnaji ukončit kariéru, 
uděláte to?

Vlastně ještě nevím. Chtěl jsem si 
zahrát tento velký turnaj a pak už se zá-
voděním přestat a už jen trénovat a hrát 
pro zábavu. Ono se to nezdá, ale každý 
turnaj je velká zátěž na nervy, tělo do-
stává hodně zabrat. Ale popravdě ještě 
nevím, jestli budu závodit dál, nebo ne.

Druhý nejlepší ve stolním tenise na celém světě je Jiří Fafek z Chomutova. Zvítězil totiž na na Mistrovství 
světa veteránů v americkém Las Vegas. Turnaje se zúčastnilo pět tisíc hráčů, tři stovky v jeho kategorii. Životní 
úspěch ho potkal v sedmdesáti letech. Stříbrnou medaili získal v jednotlivcích, ve čtyřhře se svým spoluhráčem 
skončili bronzoví. Co stojí za obrovským úspěchem, co obnáší hrát ping-pong v dnešní době i jak moc náročný 
je to sport, řekl v následujícím rozhovoru.

jiří Fafek:

ping-pong vypadá jako lehký 
sport, ale je nesmírně náročný

Druhé místo je pro mě opravDu životní 
úspěch. v průběhu turnaje jsem porazil 
třeba mistra německa nebo nejlepšího Fina.
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Zoopark mění svou tvář, 
postaví ji na zvířatech 

Hladová panda na autobuso-
vých zastávkách, růžový plame-
ňák na lavičkách, mlsný tuleň na 
plakátovacích plochách. Od začátku 
prázdnin zaplavila reklamní plo-
chy nejen v Chomutově kreslená 
zvířata. Chomutovský zoopark po 
mnoha letech proměnil svou tvář. 
„Vizuální prezentace zooparku byla 
už několik let strnulá, nemoderní. 
Tabule u expozic přestávaly být 
čitelné a nemělo smysl je pouze 
obnovovat. Bylo zapotřebí reali-
zovat v tomto směru změny, které 
zoopark zatraktivní,“ vysvětluje ná-
městek primátora David Dinda.

V rámci nové image zoopark 
představil nové logo. Hnědý sym-
bol zubra nahradil jednoduchý 
nápis Zoopark Chomutov, přičemž 
základní písmena jsou graficky 
„obalená“ zvířecí srstí. Základní ba-
revnou kombinací je bílá s černou, 
logo je však možné vidět v nejrůz-
nějších barevných provedeních.

Nový vizuál vychází z originál-
ních kreseb tvořených pro zoopark. 
Tvůrci kampaně se inspirovali ve 
světě. „Koukali jsme, jak to dělají 
v Americe, různě po Evropě, v Asii. 
Inspirace byla jasná, chtěli jsme re-

spektovat podstatu zooparku, ale zá-
roveň z něj udělat zábavné a dobro-
družné místo,“ řekl kreativní ředitel 
reklamní agentury Václav Chlouba.

Zvířata zmíněná v úvodu jsou 
mimochodem jedna z těch, která 
budou novou image zooparku sym-
bolizovat. A objeví se na mnoha 
propagačních předmětech. Lidé 
si mohou koupit například hrnek 
s medvědím heslem „Největší 
tlapa v okolí“. Na sobě mohou mít 
tričko s pandou okusující bambus 
a nápisem „Tohle žeru“. A věčným 
vtipálkům se bude určitě nejvíc líbit 
kunovitá charza s lišáckým vzka-
zem „Já to nebyla…“ Kampaň po-
čítá s hravou formou minipříběhů. 
„Nechceme ji stavět na jednom zví-
řeti, ale využít toho, že každé zvíře 
má něco specifického a to použít 
v minipříbězích. Zoopark má velké 
množství druhů zvířat. Díky tomu 
bude kampaň variabilní a přesto si 
zachová jednu myšlenku, jeden gra-
fický styl. Podle originálních kreseb 
časem každý pozná, že se jedná 
o chomutovský zoopark,“ popisuje 
záměr náměstek Dinda, podle kte-
rého zoopark je o tom, co se v něm 
dá zažít, co zažijí děti a co dospělí. 

To souvisí s příběhy. „Například 
o charze žlutohrdlé lidé mnohdy ani 
nevědí, že ji zoopark chová. Navíc 
má výběh zastrčený, tak bude pro 
rodiny s dětmi zajímavé ji v areálu 
najít. Mohou si udělat takovou ma-
lou pátrací akci,“ doplňuje ředitelka 
zooparku Věra Fryčová.

Nová image zooparku se už 
projevuje přímo v areálu. V nové 
výtvarné stylizaci budou postupně 
vyvedeny všechny informační 
tabule u expozic zvířat. První už 
je k vidění u tuleňů, další budou 
následovat. Areál je obrovský, 
proto bude zoopark kabát převlé-
kat postupně. „Změnou projde také 
celý informační a navigační systém. 
Postupně budou vznikat tematické 
trasy. Nejpravděpodobnější cestou 
bude, že se nová image bude zavá-

dět podle vzniku jednotlivých tras,“ 
říká David Dinda.

Do budoucna chce zoopark frek-
ventovaná místa v areálu obohatit 
rovněž o moderní architektonické 
prvky. „V zooparku budeme měnit 
ještě další informační tabule, dále 
se chceme pustit do budování nové 

expozice pro charzy a budeme se 
podílet na architektonické studii na 
novou expozici pro tuleně. Naše 
stávající vodní expozice nám ne-
umožňuje, abychom přivezli nové 
jedince, kteří by se rozmnožili 
a návštěvníci mohli vidět tulení mi-
minka,“ uvedla ředitelka Fryčová.

Nová image a řada nových za-
jímavých suvenýrů má mít také 
ekonomický přínos. „Zoopark musí 
hledat příležitosti, které generují 
finanční prostředky pro jeho rozvoj. 
A takovou příležitostí nepochybně 
je prodej dárků a upomínkových 
předmětů v atraktivním designu,“ 
řekl Dinda s tím, že si dokáže 
představit, že v areálu vzniknou 
ubytovací kapacity, jako je tomu 
ve Dvoře Králové. Mohou mít jiný 
styl, ale ve spojení s Kamencovým 

jezerem se tu nabízí potenciál zážit-
kové turistiky,“ dodává.

Během léta zoopark spustí nové 
webové stránky, které budou nejen 
pohlednější, ale také jednodušší, 
aby se uživatelé nemuseli k infor-
macím zbytečně proklikávat. V pří-
pravě je nová mobilní aplikace.
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Vaše témata
 podNěty

co S lázNěMi
Dobrý den,
chci se zeptat, jaké je budoucí 

využití objektů městské sportovní 
haly, bývalého fotbalového stadionu 
v Mánesově ulici a také městského 
parku? Jsou s nimi nějaké plány do 
budoucna (demolice, rekonstrukce 
nebo přestavba)?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkuji vám za zájem o budouc-

nost této části Chomutova. Přijměte 
prosím krátkou informaci k tomuto 
území. Z hlediska územního plánování 
s městskou sportovní halou žádné 
nové plány nejsou. U budovy měst-
ských lázní hledáme jejich nové využití 
– spíše z oblasti občanské vybavenosti 
– sport, školství, wellness apod. Území 
městského parku bychom rádi rozšířili 
o území původního letního stadionu. 
Pro celé území v rozsahu měst-
ského parku a pozemků kolem ulic 
Mánesovy a Mostecká úsek územního 
plánování připravuje územní studii, 
která by měla nastavit pravidla pro 
další rozvoj tohoto území. V Mostecké 
ulici také prověřujeme možnosti na-
výšení parkovacích míst, a to formou 
parkovacích domů.

S pozdravem
Ing. Lenka Petříková,

odbor rozvoje a investic

SituAce v revolučNí
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na jednu věc. 

Týká se aktuálního „sanačního“ dění 
v chomutovských ulicích, konkrétně 
se mi jedná o ulici v centru města, 
Revoluční. Před zhruba 10 až 14 dny 
vykopala firma Actherm na začátku 
ulice Revoluční díru přes celou šířku 
silnice, důvodem byla údajně oprava 
horkovodu. Hotovo dle pracovníků 

mělo být během pár následujících dní. 
Po vykopání a prvotních pracích byla 
díra překryta železnými pláty, aby ne-
byl omezen provoz. A v tomto případě 
nastává bohužel veliký problém pro 
všechny, kteří v této lokalitě bydlí. Aut 
zde projede denně, odhaduji, tak dvě 
stovky. Každé najetí na pláty dělá pří-
šerný hluk. Všední dny, pracovní čas, 
dejme tomu. Večery, noci a rána, ví-
kendy, příšerné. A když má někdo malé 
děti, které se potřebují vyspat do školy, 
což není z těchto důvodů vůbec možné, 
nic moc situace. Přesto bylo řečeno pár 
dní, tedy O.K. Ovšem v současné době 
se vůbec nic neděje. Díra zeje, auta 
jezdí, pracovníci nikoliv. Volala jsem 
tedy na Actherm pro info a k mému 
překvapení mi řekli, že oni mají hotovo. 
Nač se čeká? Na povolení města, jaké-
hosi odboru, aby mohli jámu uvést do 
původního stavu. Za jak dlouho? Neví.

Myslíte, že by bylo možné, když 
už tedy v prvopočátku nikoho nena-
padlo uzavřít provoz (proč by ostatně 
mělo, když tady o tom rozhodující 
příslušní lidé nebydlí), nějakým způ-
sobem popohnat, omlouvám se za ten 
výraz, finální fázi práce? A když třeba 
ne popohnat, tak alespoň uzavřít ten 
železný přejezd? Upřímně, mnohokrát 
jsem měla chuť se tam večer vydat 
a rozestavit před i za, záleží z jakého 
pohledu se na „mostík“ díváte, do-
pravní zátarasy, které jsou zde posta-
vené bokem. Pouze následně možné 
obvinění z obecného ohrožení při 
případné dopravní nehodě mi v tomto 
skutku, který by možná vedl ke klid-
nému spánku jistě nejen mých dětí 
a nakonec i nás dospělých, zabránilo.

Děkuji za Váš čas a případné vyřízení.
Vážená paní,
děkujeme za váš podnět ohledně 

situace v ulici Revoluční. V tomto pří-
padě se opravdu nejedná o investiční 
akci města, nýbrž o opravu havárie, 
kterou provádí firma Actherm. Dle in-

formací, které vám poskytli, sice mají 
opravu hotovou, ale tím to pro ně zda-
leka nekončí, jelikož jsou povinni uvést 
vozovku do původního stavu.

Zástupcem vlastníka komunikací, 
tj. pracovníkem Technických služeb 
města Chomutova, byla firma na tento 
problém upozorněna a vyzvána k co 
nejrychlejšímu dokončení opravy 
vozovky včetně povrchu. Do doby pro-
vedení kompletní opravy byl Actherm 
vyzván ke zjednání nápravy, tj. k pod-
ložení provizorního mostku a k polo-

žení gumových pásů do pojížděných 
pruhů.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

odbor rozvoje a investic

Máte tAké zAjíMAvý 
NápAd, podNět či 
zkuŠeNoSt S NěčíM 
ze životA ve MěStě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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jarOSlaVa 
MaCHáčKOVá
Třicet let je uměleckou vedoucí souboru Krušnohor. K folkloru 
se dostala v šestnácti letech, při studiích na právnické 
fakultě působila v souboru Josefa Vycpálka v Praze. Pár let 
po založení rodiny se jí po písničkách začalo stýskat a přijala 
společně s učitelem Jaroslavem Týřem nabídku na založení 
národopisného kroužku při KaSS, ten se pak transformoval 
v Krušnohor. Sborem od té doby prošlo 460 tanečníků 
a muzikantů, procestovali 11 zemí a přivezli celou řadu 
ocenění. 

jaKUB řeHáK
Před deseti lety se dostal k bubnování na perkusích a k africké 
hudbě. Vše začalo nenápadně, když místní taneční skupina 
Taratibu sháněla bubeníka. Do té doby hrál na klávesy. Bubnování 
a africkou hudbu si natolik zamiloval, že ji začal vyučovat. Učí děti 
i dospělé. S dětmi převážně ze sociálně slabých rodin vytvořil 
skupinu Jambo. Vystupují na festivalech či na městských akcích. 
V soutěži Chomutov má talent skončili mezi šesti nejlepšími. Sám 
vystupoval i na festivalu Colours of Ostrava.
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Filharmonie představila nového 
dirigenta i originální skladbu

eva Vlková: patříme k naprosté špičce 
a prosazujeme se i na mezinárodní úrovni

Zoopark se na dva víkendy 
promění v pohádkovou zemi

Country, Orient i cosplay 
nabídne knihovna v srpnu

Muzikálové melodie, lidovky, 
klasika i originální skladby zazněly 
při sedmém ročníku Letní filharmo-
nie v letním kině. K poslechu vážné 

hudby v moderním pojetí se sešly 
stovky lidí. Do Chomutova se totiž 
kvůli filharmonii sjeli zkušení hudeb-
níci z celého světa. „Základ tvoří hu-

debníci z Česka, Polska, Rumunska 
a Německa, ale přijeli i muzikanti 
z velké dálky, například z Hondurasu, 
Chile, Brazílie či Turecka,“ vyjme-
noval ředitel chomutovské základní 
umělecké školy Karel Žižka.

Dirigentské taktovky se letos po-
prvé ujal německý dirigent Michael 
Käppler. Velkého orchestru se ne-
bál, naopak si jeho vedení velmi 
užíval. „Je to pro mě velká šance 
pracovat s muzikanty z různých 
zemí. Podobnou zkušenost mám 
z loňska, kdy jsem pracoval také 
s lidmi z různých zemí při projektu 
v Drážďanech. Letní filharmonii 
si moc užívám, je to zábava,“ řekl 
dirigent.

Program večera byl velmi pestrý, 
na své si přišli milovníci klasické 
vážné hudby i odvážnějších variací. 
Koncert začal skladbou od Mozarta, 
pokračoval například hudbou z mu-

zikálu Zlatá husa či z Aladinovy 
lampy, lidé si vyslechli i Svatební 
pochod a na závěr Smetanovu 
skladbu Proč bychom se netěšili.

Přímo pro Letní filharmonii byla 
složena skladba Mýtus lásky od 
Jiřího Holubce. „Skladba je určena 
především pro mentory, kteří mu-
zikanty vychovávají, to znamená 
pro profesionální muzikanty, aby si 
zahráli a zároveň aby bylo vidět, co 
umí,“ popsal autor.

Sladit a zorganizovat takto velký 
orchestr a sbor vyžaduje velké 
úsilí, které vrcholí jen pár dní před 
samotnou akcí. Hudebníci pět dní 
před koncertem trénují zhruba sedm 
hodin denně.

Koncert pod širým nebem se 
uskutečnil díky podpoře města. 
Návštěvníkům přinesl neopakova-
telný zážitek. Za své výkony sklidili 
hudebníci velký potlesk.

Počtvrté se v Chomutově konalo 
Mistrovství Evropy v disco dance 
a disco freestyle – Dance fever 2018, 
které organizoval Beethoven D.C. 
Chomutov. Akci pro téměř 1 800 ta-
nečníků z osmnácti zemí není vůbec 
jednoduché připravit a zorganizo-
vat. Přesto se vše letos povedlo na 
jedničku a díky tomu byl klubu 
prodloužen kontrakt na pořádání sou-
těže až do roku 2024. Letošní ročník 
zhodnotila organizátorka a šéftrenérka 
Beethovenu Eva Vlková.
Uspořádali jste soutěž již počtvrté, 
dá se říci, že už je pro vás vše snazší?

Zdálo by se, že každý další rok 
bude organizačně jednodušší, ale je to 
právě naopak. Větší očekávání a ná-

roky ze všech stran a především nevy-
zpytatelná cílová skupina – bláznivý 
taneční svět činí z této akce obrovsky 
náročnou událost. Ohlasy ze všech 
stran jsou ale úžasné a to nás všechny 
žene dál. Přivítali jsme letos tanečníky 
z další evropské země – Maďarska. 
Byli nadšení a už teď víme, že příští 
rok dorazí v ještě větším počtu.
Jak se letošní ročník povedl z va-
šeho pohledu?

Vždy se velmi soustředíme na 
reakce od tanečníků, diváků i porotců. 
Zatím k nám ze všech stran proudí 
nadšené komentáře a slova chvály, 
takže tento ročník se povedl stejně 
jako předchozí. I díky tomu nám byl 
od mezinárodní taneční organizace 

IDO prodloužen kontrakt na pořádání 
soutěže až do roku 2024. Je to pro nás 
obrovská čest a zároveň velký záva-
zek, každý rok chceme posouvat laťku 
o kousek výš, což je samozřejmě čím 
dál tím náročnější.
Soutěže se mělo účastnit 1 800 sou-
těžících, splnil se předpoklad?

Bylo to přesně 1 782 tanečníků. Je 
to o 400 víc než dorazilo na první roč-
ník a zároveň o zhruba 150 tanečníků 
méně oproti loňskému ročníku, jenž 
byl ale mistrovstvím světa, které bývá 
hojněji obsazené. Udržet takové číslo 
je obrovský úspěch a je to pro nás po-
tvrzení, že se tanečníkům u nás líbí.
Jak hodnotíte výkon domácích 
tanečníků?

Uspět na mezinárodní soutěži je 
extrémně náročné, nestačí být jen 
dobrý, je potřeba i pověstné štěstí. 
Naši tanečníci bojovali statečně 
a nádhernými výkony hrdě repre-
zentovali české barvy. Mezi naše 
nejúspěšnější tanečníky patří Vítek 
Lukavec s titulem 1. vicemistra 
Evropy, formace dospělých Run Girl 
Run s titulem 2. vicemistra Evropy 
a také duo Alexandra Štejnarová 
s Alicí Svobodovou, které vybojovalo 
nádherné 4. místo v konkurenci osm-
desáti duet. Jsme na všechny naše 
tanečníky i trenéry obrovsky pyšní, 
patříme k naprosté špičce v České 
republice a umíme se prosadit i na 
mezinárodní úrovni.

Dva srpnové víkendy obsadí 
zoopark pohádkové bytosti. V pátek 
a sobotu 10. a 11. a ve stejné dny 
17. a 18. srpna se tam totiž bude ko-
nat Pohádkové safari. Během půlho-
dinových jízd se návštěvníci setkají 
s čarodějnicemi, čerty, Rumcajsem 
či s Harry Potterem. Pohádkové sa-
fari poprvé vyjede v 18 hodin a poté 

každých třicet minut, poslední jízda 
startuje ve 22.30 hodin.

Vstupenky jsou již teď k za-
koupení na pokladnách. Rezervace 
tentokrát nebudou, stačí si vybrat 
datum a čas a přijít si koupit lístek. 
Zda není konkrétní čas vypro-
daný lze ověřit na telefonním čísle 
474 629 917.

Knihovna bude své návštěvníky 
bavit i v srpnu. Orientální tance 
i hudba patří již tradičně večeru 
V rytmu Orientu, který zaplní atrium 
11. srpna od 20 hodin. Country 
a trampské písně si lidé mohou přijít 
zazpívat 26. srpna od 14 hodin při 
Country festu.

Komiksové postavy zaplní 

knihovnu 31. srpna od 15.30 ho-
din. Děti mohou přijít v převleku 
za oblíbenou komiksovou postavu. 
V rámci akce se bude vůbec poprvé 
na severu Čech konat sraz cosplay 
kultury. V atriu SKKS se tedy sejdou 
milovníci komiksových postav, kteří 
nejenže se za ně převlékají, ale znají 
i jejich pohyby, zvyky, styl mluvy.
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Chomutovští stavitelé 19. století 
svou invencí tvořili podobu města 

Jména chomutovských stavitelů 
známe až z doby velké výstavby 
města v poslední třetině 19. století. 
Velké stavby od 13. do 18. století pro-
váděly většinou stavební huti a stavi-
telé, kteří do Chomutova přicházeli 
odjinud. Velký stavební rozvoj ve 
městě si vynutil vznik několika míst-
ních stavebních firem.

Novoklasicistní sloh zůstal v ob-
libě pro měšťanské domy až do 
nástupu secese. Klasicismus byl ale 
stále nejčistším a nejuměřenějším 
stylem v tvarovém zmatku, který trval 
až do roku 1914. Na většině plánů 
staveb a přestaveb chomutovských 
domů z přelomu 19. a 20. století 
najdeme jména několika stavitelů. 
Jejich intelekt, invence a estetické 
cítění formulovaly v této době novou 
tvář Chomutova. Po delší časové 
období několika desetiletí patřili 
k vyhledávaným chomutovským 
stavitelům příslušníci rodiny Johnů, 
především Karel a Oskar John, dále 
pak Jan Dotzauer, Emil Püschel, 
Ludwig Daut, Ferdinand Czerney, 
Karel Röeder, Karel Schmiedhammer 
a Karel Schlein.

Chomutov postihly v letech 
1949 až 1989 rozsáhlé demolice 
a přestavby všech jeho předměstí, při 
kterých byla zničena i většina domů, 
navržených nebo postavených zdej-
šími staviteli. Některé z nich byly mi-
mořádně reprezentativní a výstavné, 
například v úseku bývalé Palackého 
ulice mezi Žižkovým náměstím a kru-
hovým objezdem u zimního stadionu. 
Zachována zůstala naštěstí většina 
domů v dnešních ulicích Vršovců 
a 28. října, postavených na počátku 
20. století, jejich exteriéry tak mohou 
alespoň částečně evokovat vzhled 
chomutovských ulic té doby. Právě 
v oblasti zbořené Palackého ulice pro-
váděl přestavby i novostavby Ludwig 
Daut. Jeho barevně provedené návrhy 
dřevěných výkladních skříní v pří-
zemí domů patří mezi nejzajímavější 
zachované archivní výkresy. V jejich 
stavbách se souběžně s klasicistním 
a neoklasicistním slohem projevovaly 
také romantické prvky a výjimečně 
i takzvané neoslohy, které se ve 
stavebních prvcích chomutovských 
domů ojediněle používaly po celou 
druhou polovinu 19. století.

Úhledná klasicistní tvář města, 
kterou bylo v roce 1870 obda-
řeno i chomutovské hlavní nádraží 
a podle projektu architekta Josefa 
Chvály ho postavil Ludwig Daut, 
se stala inspirací i pro obě želez-
niční zastávky v Blatenské ulici 
– zastávku Ústeckoteplické dráhy 
u Bachmačské a Blatenské ulice a za-
stávku Duchcovskopodmokelské 
dráhy na Štefánikově náměstí. Obě 
byly zbořeny a zachováno tak zůstává 
jen hlavní nádraží s ochuzenou fasá-
dou, ale s dochovaným peronem s pů-
vodními litinovými sloupy.

Naplno pak neoslohové eklektické 
fasády, které se projevují míšením 
všech slohových prvků, zaplnily nová 
průčelí některých domů v poslední 
čtvrtině 19. století. Rozhodující 
faktorem, určujícím konečný výběr 
slohových prvků, býval v takových 
případech vkus zadavatele stavby.

Na plánech většiny přestaveb 
domů na náměstí i v centru města 
najdeme v archivu chomutovského 
stavebního úřadu jméno Karel John. 
Ten také přestavěl hotel Adler (vedle 
dnešního hotelu Royal) a podílel se na 

projektu i na realizaci budovy okres-
ního starobince císařovny Alžběty, na 
které spolupracoval s pražským archi-
tektem Josefem Zaschem.

Chomutovští stavitelé totiž sta-
čili ve své době pokrýt poptávku 
po projektování nových staveb 
a v Chomutově proto na přelomu 
19. a 20. století trvale nežil žádný 
architekt, který by se zabýval je-
nom jejich návrhy. Profesionální 
architekti z velkých měst tak 
v Chomutově působili jen jako 
hosté. Typickým příkladem je právě 
Josef Zasche z Jablonce nad Nisou. 
Charakteristickým znakem, podle ně-
hož lze spolehlivě poznat jeho stavby, 
jsou mohutné štíty v průčelí budov. 
Jeden takový je právě dominantním 
prvkem starobince v Libušině ulici, 
postaveného v letech 1911 až 1913. 
K dalším chomutovským stavbám 
Josefa Zasche, které dnes již ale 
nestojí, patřila kolonie rodinných 
domků v ulici Viléma Blodka. Velké 
budovy od Josefa Zascheho najdeme 
dnes v Praze na Václavském náměstí 
a v blízkých ulicích.

Jaroslav Pachner

tAjeMStví depozitáře choMutovSkého MuzeA 

pár terčových piStolí
Mezi zajímavé předměty 

uložené v depozitáři militarií 
Oblastního muzea v Chomutově 
patří pár terčových pistolí, které 
ukrývá krásná dřevěná kazeta. Obě 
pistole představují nádherný set 
zbraní určených pro „krasomilnou“ 
střelbu na terč. Jde o zbraně vyba-
vené perkusními zámky a zdobené 
množstvím rytin na rukojetích i na 
samotném těle zbraní. Hlavně jsou 

vyrobeny z damascénské oceli, 
osmihranné. Navíc jsou opatřeny 
vyrytou signaturou výrobce: JOS. 
KÜHNEL IN BISTRITZ a číslem 
zbraně. Výrobcem zbraní byl tedy 
Josef Kühnel z Bystřice, známý 
podnikatel z dnes již zaniklé obce 
Bystřice u Kadaně.

Samotná kazeta poukazuje na 
luxusní provedení. Vnitřek je vy-
ložen vínovým sametem a obsa-
huje kromě místa pro obě zbraně 

i množství přihrádek a výřezů na 
další vybavení. To však chybí. 
Dává ale tušit, že se zde ukrývala 
celá řada předmětů na čištění 
a provoz obou pistolí. Na víku 
kazety je mosazný kroužek s mo-
nogramem J.T. Nejspíše se jedná 
o původního majitele.

Zbraně pocházejí z poslední 
třetiny 19. století a jsou zajíma-
vým dokladem o zálibách tehdej-
ších lidí.

Hotel Mertin v místě Lidlu – kresba.

Nádraží v Blatenské ul. – Štefánikovo náměstí 1972.
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Senioři mohou výrobky přihlásit 
do soutěže art senior Chomutov

Kynologové pomohli 
hledat ztracené osoby

Pro seniory nadané v uměleckém 
směru vyhlašuje město druhý roč-
ník soutěže ručních prací Art senior 
Chomutov. Lidé se mohou přihlásit 
se svými uměleckými díly z oblasti 
kresby a malby, keramiky, paličko-
vání a výšivky či fotografie. „Loni 
se potvrdilo, že je ve městě i v okolí 
mnoho velmi zručných seniorů, 
vždyť se jich přihlásily čtyři desítky 
s více než sedmdesáti díly. Zatímco 
tehdy mohli do soutěže nabídnout 
výrobky z keramiky, vyšité a paličko-
vané či nakreslené, letos jsme katego-
rie rozšířili také o fotografii,“ uvedl 
náměstek primátora Jan Mareš.

Přihlásit se mohou lidé nad 60 let, 
kteří bydlí v Chomutově nebo v při-
lehlých obcích, do každé kategorie 
mohou přihlásit vždy jeden výrobek. 
Soutěžní práce by neměla být starší 

dvou let a vždy musí být označena 
jménem a příjmením autora, jeho vě-
kem a kontaktními údaji. Práce soutě-
žící odevzdají do studovny Střediska 
knihovnických a kulturních služeb ve 
druhém patře. „Všechna přihlášená 
díla budou vystavena v prostorách 
knihovny a hodnocena veřejností 
od 5. do 21. září. Vítězné práce vy-
hlásíme na slavnostním večeru se-
niorů v městském divadle 4. října,“ 
sdělila ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Přihlásit své umělecké dílo do 
soutěže mohou lidé po celý srpen. 
Soutěž připravilo město Chomutov 
ve spolupráci se Sociálními službami 
Chomutov, Střediskem knihovnic-
kých a kulturních služeb Chomutov 
a Střediskem volného času Domeček 
Chomutov.

Členové Základní kynologické 
organizace Březenecká byli vyzváni 
k účasti na pátrání po pohřešova-
ných osobách. Jednalo se o pátrání 
po pohřešovaném muži v okrese 
Chomutov, ženě v okrese Kolín 
a chlapci v okrese Benešov. „Necelou 
hodinu od výzvy jsme vždy byli při-
praveni k výjezdu na zásah, a to nejen 
psovodi, ale i další ochotní lidé, kteří 
psovody doprovázejí. Jejich přítom-
nost je stejně důležitá jako samotná 
práce psa a psovoda,“ uvedla Petra 
Černá ze Základní kynologické orga-
nizace Březenecká.

Pátrání v okrese Chomutov 
probíhalo v místech předpoklá-
daného možného pohybu pohře-
šovaného muže od odpoledne až 
do rána druhého dne bez nálezu. 

Muž byl nalezen později, bohužel 
bez známek života. Pohřešovanou 
ženu na Kolínsku našli její příbuzní 
v pořádku. „Ještě ten samý den při 
návratu z cesty do Kolína jsme byli 
opět požádáni o další pátrání po 
devítiletém chlapci na Berounsku. 
Naštěstí i tento klučina byl nalezen 
před zahájením pátrání zdravý, 
a tak se naši členové mohli vrátit 
domů,“ dodala Petra Černá.

Zorganizovaní každého tako-
vého pátrání je velice náročné. Také 
samotné pátrání v terénu je náročné 
jak fyzicky, tak psychicky nejen 
pro psovody a doprovody, ale i pro 
psy. Všichni účastníci těchto pátrání 
jsou dobrovolníci, své psy cvičí 
a připravují ve volném čase a na 
své náklady.

Obnaženi nabídnou netradiční pojetí umění
Třídenní festival Obnaženi se 

letos uskuteční od 23. do 25. srpna 
a návštěvníkům nabídne tradiční 
umění v netradičním pojetí. Lidé se 
mohou těšit na hudební vystoupení, 
promítání filmu, výstavu i besedu. 

Festival Obnaženi začne ve 
čtvrtek ve 13 hodin promítáním 
tanečního filmu Plural Individual 

v galerii Špejchar. V půl osmé ve-
čer se v městském parku rozezní 
koncert s performancí Polyband, 
v devět hodin večer uzavře program 
prvního dne vystoupení fyzického 
divadla Pitch tvůrce a performera 
Jana Bárty v kostele sv. Kateřiny. 

Druhý den se v 17 hodin v atriu 
SKKS sejdou příznivci umění 

a vyrazí do centra města na takzva-
nou výtvarnou procházku. Party 
blok začne v 19 hodin na dvorku 
u čajovny Alibaba a ve Sklepení 
osudu.

Třetí den festivalu začne v 10.15 
hodin hereckou dílnou a rozcvič-
kou pro děti v atriu SKKS, poté 
si lidé vyslechnou vyprávění 

Moniky Haasové z jejích cest po 
Mongolsku, ve 14 hodin se v atriu 
začne recyklovat ve výtvarné dílně. 
V 17.30 a ve 21 hodin vystoupí 
skupina fyzického divadla Trio 
Olga ze Slovenska. Účastníci se 
pak přesunou do Café Rouge, kde 
ve 22 hodin začne afterparty, která 
celý festival ukončí. 

pouliční liga se stala tradičním 
sportem pro volný prázdninový čas

Volný čas o prázdninách za-
plní sportovně založeným dětem 
Pouliční liga. Turnaj v malé ko-
pané, který je určen mladým hrá-
čům, se koná již popáté. „Pouliční 
liga vznikla v rámci prevence kri-

minality, má mládeži ukázat smy-
sluplné trávení volného času. Po 
čtyřech ročnících můžeme říci, že 
se cíl daří plnit, protože se do tur-
naje vždy přihlásí několik desítek 
dětí,“ uvedl primátor Chomutova 

Marek Hrabáč. Projekt je financo-
ván z prostředků města určených na 
prevenci městské policie.

Jednotlivé zápasy se  konají 
během celého léta, hrají se vždy 
v úterý a ve čtvrtek na hřišti 
v Cihlářské ulici. Jsou rozdělené 
do dvou kategorií podle věku. 
V mladší kategorii do 14 let je letos 
přihlášeno sedm týmů, ve starší do 
26 let je jich o jeden více. Turnaj 
bude ukončen v září, kdy budou 
vyhlášené nejlepší týmy i jednot-
livci. Turnaj nemusí být pouze 
jednorázovou záležitostí, mladí 
sportovci se mohou přihlásit do 
některého z týmů Chomutovské 
ligy malého fotbalu a dál dělat sport 
organizovaně.

Nad zápasy starší kategorie 
je odborný dohled, rozhodčími 
jsou totiž profesionální rozhodčí 

Chomutovské ligy malého fotbalu. 
V mladší kategorii jsou rozhodčími 
zkušenější hráči ze starší kategorie. 
„Také toto je jeden z cílů projektu 
Pouliční liga. Má totiž propojovat 
mládež z různých sociálních lo-
kalit a sociálních vrstev ve městě. 
Vznikají přátelské vztahy jak mezi 
hráči jednotlivých týmů, tak i mezi 
ostatními, protože při turnaji je 
vždy dostatek času i na kamarád-
ské posezení a povídání. Sportovci 
z různých sociálních vrstev poznají, 
že mají cíl, za kterým jdou všichni 
společně, a mizí tak jiné rozdíly,“ 
vysvětlila manažerka prevence 
Městské policie Chomutov Iva 
Ejim. Projekt Pouliční liga je or-
ganizovaný občanským sdružením 
Světlo Kadaň ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Chomutovská 
liga malého fotbalu.
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Když mám chronické bolesti zad, mohu 
získat invalidní důchod?

je endometrióza závažné onemocnění?

Je mi čtyřicet šest let. Mám 
chronické bolesti zad, které mě 
omezují v práci. Žádal jsem již 
o invalidní důchod, ale nebyl mi 
přiznán, co mám dělat?

Pokud Vám nebyl přiznán ani 
první stupeň invalidního důchodu, 
bylo by vhodné nejprve ověřit si 
aktuálnost zdravotní dokumen-
tace, která je uložena u Vašeho 
praktického lékaře. Při posuzování 

invalidního důchodu může ČSSZ 
vycházet až z rok staré dokumen-
tace a nemá povinnost kontaktovat 
v žádosti uvedené odborné lékaře. 
Pokud chodíte k odbornému lékaři, 
je vhodné aktuální zprávy doplnit 
praktikovi či přímo na ČSSZ a poté 
požádat o přezkoumání žádosti 
o invalidní důchod, případně podat 
novou žádost o invalidní důchod.

Pokud máte doloženou aktuální 

zdravotní dokumentaci a přesto 
Vám nebyl invalidní důchod při-
znán, máte ještě možnost požádat 
o přiznání statutu osoby se zdravot-
ním znevýhodněním – OZZ. Tato 
kategorie sice nezakládá nárok na 
výplatu invalidního důchodu, ale 
získáte zvýšenou ochranu na trhu 
práce a podporu při získání pracov-
ního uplatnění (např. možnost vyu-
žití nástroje pracovní rehabilitace). 

Při řešení takové situace se nevá-
hejte obrátit na pracovníky ČSSZ 
při řešení statutu OZZ či přímo pra-
covníky ÚP při zájmu o pracovní 
rehabilitaci. Můžete se obrátit i na 
sociální pracovníky neziskových 
organizací či města Chomutova.

Mgr. Petr Džambasov
Sociálně aktivizační služba pro osoby 

se zdravotním postižením,
Chomutov, Revoluční 22/20

Je mi dvacet šest let. Již dva roky 
se snažím o těhotenství, stále neú-
spěšně. Můj gynekolog mi sdělil, 
že trpím endometriózou. Nějak 
jsem nepochopila, jak závažné je to 
onemocnění. Budu mít ještě někdy 
děti? Jaké jsou možnosti léčení?

Endometrióza je pro laika po-
měrně obtížně pochopitelné onemoc-
nění. Jde o to, že buňky, které jsou 
normálně (fyziologicky) umístěné 

v děloze a díky kterým žena cyklicky 
při menstruaci krvácí, se patolo-
gicky nacházejí někde jinde v těle. 
Nejčastěji v malé pánvi, ale může 
to být prakticky kdekoliv, např. 
i v mozku. Při cyklických změnách 
v těle pak tyto buňky způsobují kr-
vácení do svého okolí a vyvolávají 
zánět, který pak způsobuje bolesti, 
jizvení a srůsty.

Endometrióza se jako většina 

nemocí dá řešit konzervativně – léky. 
Hormonálními přípravky se zastaví 
menstruační cyklus, buňky přestanou 
dostávat hormonální stimulaci a tělo 
si s nimi poradí. Pokud tato léčba 
není efektivní, je třeba přistoupit 
k operaci. Operačně se odstraní co 
největší masa patologické tkáně. Asi 
nejúčinnější je kombinace obou me-
tod, nejdříve chirurgické odstranění 
a následné doléčení léky.

Jaký typ léčby ve Vašem pří-
padě zvolit záleží na nálezu, věku, 
dostupnosti patologických ložisek 
apod. Jistě je potřeba podrobná gy-
nekologická prohlídka, doplněná 
eventuálně o další vyšetření a pak po 
konzultaci rozhodnout, co je pro Vás 
nejvhodnější.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

GEIS SOLUTIONS CZ s.r.o. CHOMUTOV.
BUDOUCNOST V LOGISTICKÉM CENTRU BABYMARKT.

PŘINÁŠÍME MNOHO NOVÝCH PRACOVNÍCH  
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY
• Pozice skladového a třídícího dělníka,  

logistický dispečer, mistr, vedoucí týmu,  
řidiči vysokozdvižných vozíků

• Vhodné pro muže i ženy 
• Mnoho kariérních možností

JIŽ NYNÍ PŘIJÍMÁME.
chomutov.kariera@geissolutions.cz
Tel.: +420 724 622 284

Inzerce
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žáci pomohli zpříjemnit léčbu nemocných
Školní parlament ze střední zdra-

votnické školy se na svém posled-
ním zasedání rozhodl, že ještě před 
odchodem na prázdniny zorganizuje 
dvě dobročinné akce. Tou první byla 
podpora nemocných dětí, jimž zdra-
votní stav neumožní strávit prázdniny 
podle představ, protože se budou 
muset podrobit operačnímu výkonu. 
„Žáci a učitelé pro ně uspořádali 
finanční sbírku, díky které malí paci-
enti ve dvaašedesáti nemocnicích po 
celé České republice budou předope-
rační období prožívat ve společnosti 
zdravotních klaunů s programem 
NOS – Na operační sál! Ten přispívá 
k uvolnění tíživé atmosféry, která 
předoperační procedury a následnou 

operaci provází,“ uvedla Eva Čížková 
ze sloučených středních škol ESOZ. 
Sbírka vynesla celkem 1 200 korun 
a byla 8. června 2018 připsána na 
konto organizace Zdravotní klaun.

Program je realizován také v cho-
mutovské nemocnici. „Navíc se 
naše škola stala členem Klubu přátel 
zdravotních klaunů a v novém škol-
ním roce se ve výuce žáci – budoucí 
zdravotníci v rámci naplánovaných 
besed seznámí s prací této obecně 
prospěšné společnosti,“ doplnila Eva 
Čížková.

Druhá dobročinná akce byla vě-
nována zpříjemnění prostředí areálu 
chomutovské nemocnice. Členové 
parlamentu chtěli svým činem potě-

šit pacienty, kterým zdravotní stav 
umožní odpočívat za příjemného 
počasí na lavičkách v nemocničním 
parku. Skupina žáků upravila poze-
mek, který je pod patronací školy. 

Vypleli záhony s keři, vyčistili jezírko 
a shrabali posekanou trávu. Navíc na 
pozemku vysadili vzrostlý jehlič-
natý keř, který jim bude tuto akci i po 
mnoha letech připomínat.

pohádku si děti 
poslechly od 

baletního mistra

Dětem z mateřské školy Kamarád 
v Růžové ulici četl pohádku cho-
mutovský rodák Vlastimil Harapes. 
Školka každý měsíc připravuje pro 
děti takzvané Malé čtení, při kterém 
čtou pohádky rodiče, prarodiče, za-
městnanci školy či bývalí žáci školy. 
„V červnu pořádáme Velké čtení 
a k tomu zveme hosta, který je spojen 
se životem našeho města či regionu. 
Už nám tedy četly například Simona 
Baumrtová, Edita Plicková, jejíž 
postavičky jsou součástí loga školy 
Kamarád, ředitelka Mateřské školy 
Chomutov Irena Kopecká a letošní 
školní rok přijal pozvání rodák z na-
šeho města Vlastimil Harapes. Přečetl 
dětem pohádku, vyprávěl o svém po-
volání, s dětmi si povídal o tom, kdy 
s baletem začínal, co se dá tancem 
vyjádřit, které země procestoval, kde 
vystupoval. Příjemné setkání tak za-
končilo školní rok,“ popsala zástup-

kyně ředitelky Jana Benešová.
Mateřská škola Kamarád je do 

kampaně Celé Česko čte dětem za-
pojena od roku 2014. „Všeobecně je 
znám přínos četby pro rozvoj řeči, 
mluvních dovedností dětí, ale četba 
má nezastupitelné místo i při rozvoji 
myšlení, představivosti, fantazie, 
podporuje psychický rozvoj, zlep-
šuje pozornost, soustředění, posiluje 
paměť a přináší všeobecné znalosti. 
Obohacuje děti o pojmy, jako je po-
ctivost, úcta, zodpovědnost, empatie, 
odvaha, spravedlnost. Daří se nám 
kampaň propojovat i s projektem 
Čím budu, až vyrostu. Pozvaný host 
tedy dětem přečte pohádku a seznámí 
je se svým povoláním,“ doplnila 
zástupkyně.

Smyslem kampaně je zapojit do 
četby rodiče, prarodiče, vzbudit v dě-
tech zájem o knihu, která je zdrojem 
poučení, ale i zábavy.

Fyzikální a sportovní zápolení dvou 
základních škol pobavilo žáky

Žáci ze základní školy Školní 
a základní a mateřské školy 17. lis-
topadu se zapojili do sportovněvě-
domostního zápolení zaměřeného 
na fyziku. Třídenní zápolení začalo 
v duchu fyzikálních pokusů a vý-
roby fyzikálních hraček, soutěžící 
vyráběli například duhové kolo, 
pohyblivé obrázky, Pannovu flétnu 
či telefony z kelímků. „Následovala 
také soutěž v zatloukání hřebíků, 
pak se děti přesunuly do vodní 
laboratoře. Naše škola sice znala 

více zákonů, ale v praktických čin-
nostech zase vynikali kamarádi ze 
ZŠ a MŠ 17. listopadu,“ uvedla uči-
telka Martina Nováková.

Druhý den byl z poloviny spor-
tovní. Účastníci se naučili dvě nové 
hry – Ulak a Na zloděje. Konal 
se také turnaj ve vybíjené a opět 
pokusy s vodou. „Třetí den jsme 
soutěžili s kelímky, brčky, balo-
nky a gumičkami. V závěru a před 
vyhlášením zápolení nám žáci ze 
ZŠ a MŠ 17. listopadu pustili film, 

který sami natočili. Všichni jsme 
čekali povídání o škole a jejích ak-
tivitách. Po celý půlhodinový film 
jsme ale téměř nedýchali. Byl to ta-
jemný horor o záhadné dívce, která 
v noci prochází školou,“ popsala 
učitelka Monika Prokopcová.

Na závěr se konalo vyhlášení 
nejlepších soutěžních týmů. Ty 
byly namíchané z obou škol, a tak 
se nedá říci, která vlastně vyhrála. 
„Vlastně jsme vyhráli všichni,“ 
uzavřela Martina Nováková.
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deváťáci se rozloučili se školní 
docházkou pasováním prvňáků

školy soutěžily ve vodě i na břehu

 žáci poznali život včel 
i starost a péči o ně

Poslední týdny školního roku 
byly pro žáky základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského napl-
něny zážitky. „Koncem května 
vyjeli žáci druhého stupně do školy 
v přírodě do Hrachova u Sedlčan 
a tam v krásné přírodě zažili hodně 
krásných chvil. Začátkem června 
opustili školu žáci prvního stupně. 
Ti vycestovali do Střelských Hoštic.
Všichni tak nabrali potřebné síly na 
závěrečný finiš v učení,“ uvedla uči-
telka Jana Plachá.

Kromě honby za pěknými znám-
kami stihly děti ještě třídní výlety a ex-
kurze. Závěrečný týden byl zajímavý 
hlavně pro žáky devátých ročníků, 
kteří pasovali prvňáčky na čtenáře 
a předposlední den školního roku po-
bavili mladší spolužáky programem 
při takzvaném posledním zvonění. 
„Poslední den své školní docházky 
prožili deváťáci na Červeném Hrádku, 
kde si vysvědčení přebrali od třídních 
učitelek v nádherných prostorách rytíř-
ského sálu,“ dodala učitelka.

V areálu Kamencového jezera 
uspořádaly sloučené střední školy 
ESOZ zábavné sportovní dopoledne 
v rámci projektu Zůstaňte s námi po 
škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků 
škol v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. Samotná akce pod názvem 
Zamakáme a užijeme si to! byla ur-
čena žákům základních a středních 
škol, kteří zápolili v šesti soutěžních 
disciplínách. „V letošním roce jsme 
využili pro pořádání sportovního 
klání krásné prostory Kamencového 
jezera a řada disciplín se proto nesla 
i v duchu vodních sportů, k čemuž 
nám přálo i počasí. Velmi atraktivní 
pro žáky byl závod na paddleboardu, 

který měla řada z nich možnost vy-
zkoušet poprvé v životě,“ uvedla 
manažerka projektů a propagace 
Gabriela Tenková.

Akce se zúčastnilo osm základ-
ních škol z regionu Chomutov, 
Most a Sokolov a dvě střední školy. 
Více než stovka účastníků si závěr 
školního roku užila. Vítězství mezi 
základními školami si odvezla, stejně 
jako minulý rok, základní škola Na 
Příkopech a ocenění mezi středoško-
láky si letos převzala ISŠTE Sokolov. 
„Akce se velice líbila a již se těšíme 
na pokračování v září v Sokolově, 
kam se od nás vydá vítězné druž-
stvo,“ dodala manažerka.

Hodiny přírodopisu na konci škol-
ního roku byly pro žáky ze základní 
školy Kadaňská velmi zajímavé. 
Šesťáci poznali život včel, sed-
máci provedli kontrolu ve školním 
zookoutku.

Vše, co potřebuje ke své práci 
včelař, přinesla do školy učitelka Eva 
Dušková. Včely sice nechala doma, 
ale s sebou vzala spoustu zajímavých 
fotografií. „Nejprve si žáci na sním-
cích prohlédli, jak to v úlu vlastně vy-
padá, co se tam děje, jakou práci má 
včela krmička, čistička nebo dělnice,“ 
popsala učitelka.

Všichni si pak porovnali tíhu 
prázdného rámku a rámku plného 
medu. Prohlédli si veškeré donesené 
pomůcky, prozkoumali jednotlivé 
části včelařského obleku i nástav-

kového úlu. Na závěr žáci ochutnali 
med přímo z rozřezané plástve.

Sedmáci strávili hodinu přírodo-
pisu přímo mezi zvířaty, o která se po 
celý rok starají. V zookoutku spočítali 
osm strašilek, oblovku žravou a hejno 
akvarijních rybiček. „Strašilkám se 
u nás daří, ze dvou mláďat a šesti va-
jíček máme osm jedinců. V akváriu 
máme především čichavce a tetry,“ 
uvedla Eva Dušková.

Zookoutek bývá v obležení žáků 
hlavně o přestávkách vyučování. 
„Pozorují jednotlivé druhy, počítají 
přírůstky, zjišťují, jak se našim drob-
ným živočichům daří. Přes prázd-
niny je naše živočišstvo v domácí 
péči a od září bude opět k pozoro-
vání v učebně přírodopisu,“ dodala 
učitelka Eva Dušková.

Ve škole v přírodě 
hledaly děti skřítka

Děti ze základní a mateřské 
školy Duhová cesta vyjely hledat 
skřítka Stříbrňáka. To byl totiž cíl 
jejich školy v přírodě, které se zú-
častnily děti z mateřinky a prv-
ňáci. „Každý den jsme putovali za 
skřítkem Stříbrňákem, děti díky 
pohádkovému prostředí kolem 
Jáchymova snad skutečně uvěřily, 
že by tam mohl nějaký skřítek byd-
let, a tak s chutí plnily úkoly, které 
je měly ke skřítkovi dovést,“ uvedla 
učitelka Pavla Kalová.

Školáci a předškoláci například 
navštívili štolu uranových dolů, sbí-
rali stříbrňáky v potoce a skřítkům 
z Údolí mlýnků vyrobili originální 
mlýnek s názvem jejich školy. 
„Zvládli toho tolik, že jim skřítek 
Stříbrňák daroval sladký poklad za 

odměnu. Na jeho počest si pak děti 
užily i zábavný karneval,“ dodala 
učitelka.
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jak na půlmaraton? Nabrat 
kilometry a nepřepálit start

Na náměstí 1. máje dobíhá skupinka 
sportovců. Běžci Chomutov si v rámci 
pravidelného společného tréninku právě 
zkusili zaběhnout 14 kilometrů z chys-
tané trasy Chomutovského půlmara-
tonu. „To, co jsme běželi, bylo pěkné,“ 
libuje si Klára Koskubová, která se na 
trénink vypravila z Mostu.

„Natrénovat na půlmaraton chce ně-
kolik měsíců,“ vysvětluje Jiří Holeček, 
současný vedoucí Běžců Chomutov 
a spoluautor půlmaratonské chomu-
tovské trasy. Pro zájemce, kteří by se 
ještě chtěli přihlásit na závod, dodává: 
„Samozřejmě připravit se na běh je 
možné i během jednoho měsíce, ale 
pokud předtím člověk sám netrénoval, 
nemůže počítat s tím, že bude soupeřit 
s nejlepšími.“ Co tedy dělat poslední 
měsíc před závodem?
Pravidlo č. 1 – Objemy nad rychlost

První dva týdny z posledního mě-
síce si můžete ještě naordinovat trénin-
kové galeje. Ale pozor, soustřeďte se na 
nabírání kilometrů, nikoliv na rychlost. 
„Člověk může běžet rychle, ale pokud 
není zvyklý na vzdálenost, tak mu do-
jde dech a začne se trápit. Je dobré se 

naučit rozvrhnout si tempo s ohledem 
na vzdálenost,“ radí Jiří Holeček.
Pravidlo č. 2 – Týden před závodem 
žádná divočina

Chomutovský půlmaraton se běží 
v sobotu, poslední výběh by si tak 
účastníci měli dopřát ve středu a pak už 
se jen těšit na závod. „Poslední týden 
žádná divočina, jen výběhy do deseti 
kilometrů. Poslední dny před závodem 
je možné proložit jiným sportem, pla-
váním, cyklistikou nebo třeba jógou. 
Nemělo by jít o rychlostní či silový tré-
nink, spíše volné tempo,“ doplňuje další 
z běžců František Pospíšil.
Pravidlo č. 3 – Neexperimentujte 
s večeří či snídání

Večer a ráno před závodem se ne-
vyplatí stravovací experimenty. Ideální 
je nasnídat se tak tři hodiny před závo-
dem a případnou chybějící energii pak 
doplnit ještě dvě hodiny před začátkem 
lehkou tyčinkou nebo kávou. „Před 
závodem je vhodné vyhýbat se většímu 
množství mléčných produktů, mohou 
lidem způsobit střevní potíže,“ připo-
juje radu Petr Polanský, který si do 
Chomutova také přijel zaběhat z Mostu.

Pravidlo č. 4 – Nepřepálit začátek
Jak zazní startovní výstřel, řada 

běžců se nechá strhnout a brzy zjistí, 
že běží tempem mimo svoje možnosti. 
Píchání v boku pak může ze závodu 
udělat jedno velké trápení. „Nepřepálit 
začátek je umění a velký problém pro 
lidi, kteří běží v závodě s hromad-
ným startem poprvé,“ souhlasí Klára 
Koskubová a radí: „Nejlepší je vybrat 
si někoho, kdo umí držet tempo, a bě-
žet s ním.“ V případě Chomutovského 
půlmaratonu je možné zvolit profesi-
onálního vodiče. „Odhadněte své síly 
a rozběhněte závod s vodičem, který 
vám časem nejvíc vyhovuje. Pokud se 
během závodu budete cítit dobře a ute-
čete mu, on se zlobit nebude,“ směje se 
Jiří Holeček.
Pravidlo č. 5 – Nežíznit a nepřepít se

Závodníkům jsou během závodu 
k dispozici hned čtyři občerstvovací 
stanice. Ti nejrychlejší většinou umí 
doplnit potřebné tekutiny přímo v běhu. 
„Doporučuji zmáčknout si kelímek do 
véčka, člověk se pak lépe napije a méně 
vylije,“ říká Jiří Holeček. Další zkušený 
běžec Petr Polanský však případné 

začátečníky uklidňuje, že mohou přejít 
do chůze. „Nic tím neztratí. Člověk si 
odpočine a pak může zase běžet rych-
leji. Hlavně se nezastavovat,“ varuje. 
Připomíná také, že běžec by neměl při 
závodě pít zbytečně moc: „Stačí pár 
loků na osvěžení, na správný pitný re-
žim by měl člověk dbát už týden před 
závodem a ne to dohánět ráno před ním 
či v jeho průběhu.“
Pravidlo č. 6 – Vyklusat a na pivo

V cíli nic nekončí. Pro tělo je ide-
ální po prvním odpočinku ještě jeden 
dva kilometry vyklusat a podpořit tak 
regeneraci svalů. Odměnou za spor-
tovní výkon může být pivo, které je 
vynikajícím iontovým nápojem. „Stejně 
jako v minulém roce, i v tomto běžci 
dostanou v cíli nealkoholické pivo,“ 
láká na odměnu Jiří Holeček.
JAK SE PŘIHLÁSIT 
NA CHOMUTOVSKÝ 
PŮLMARATON?

Stačí navštívit webové stránky 
závodu www.chomutovskypulma-
raton.cz a zvolit možnost Registrace 
2018. Online registrace je možná do 
26. srpna. 
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křížovkA Před 95 lety v srpnu městská rada zakázala (tajenka) v Kamencovém jezeře.
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oSMiSMěrkA Do Chomutova přijede (tajenka) vlak. vtipy

Císař svolá své gladiátory a říká 
jim, že zítra budou hrát pro ně 
velmi důležitý zápas ve vodním 
pólu, že družstvo, které vyhraje, 
získá svobodu! „A jak poznáme 
soupeře?“ ptají se gladiátoři. 
„Velice snadno, krokodýli budou 
mít žluté čepičky.“ 

Co udělá český fanda poté, co 
vyhraje fotbalové MS? Vypne 
Playstation. 

Messi se chlubí v šatně svým 
spoluhráčům: „Bůh mě poslal na 
zem, abych lidem ukázal, jak se 
hraje fotbal.“ Vtom se ozve Ronaldo: 
„Kecá, kluci, já nikoho neposílal.“ 

Víte, co mají společného Titanic 
a český hokejový tým? Vše je 
v pořádku, než vjedou na led!

Přijde mladík do obchodu pro 
sportovní fandy a chce si koupit 
dres Bayernu Mnichov. Nato se 
ho prodavač ptá: „A chceš hráče, 
nebo rozhodčího?“ 

Dva muži hrají golf, ale jeden se 
neustále nemá k odpálení míčku, 
měří rychlost větru, počítá si 
v duchu metry, až druhý pomalu 
ztrácí trpělivost a po půl hodině 
mu povídá: „Tak už konečně hraj.“ 
To není tak snadné, támhle, vidíš, 
stojí moje žena, v tom černém 
klobouku,“ vymlouvá se první. „A to 
myslíš, že ji dokážeš odsud trefit?“ 

Brýle, dráHa, eMOCe, ÉTerY, HOUSe, HradY, jagUar, KOráN, 
NálepKa, NaVrCH, OTepI, parTY, páTeK, peCKa, prejT, reKCe, rOUra, 
SeCeS, Spraš, šIFra, šNeCI, špIONKa, TYáTr, ÚSTUp, UZáVěr, VýSeK
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  7.8.   17.30  piráti choMutov – MetAllurG NovokuzNěck (ruS, 
vhl) – hokejové utkání – Rocknet aréna

  18.8.   14.00  beAverS choMutov – SpectruM prAhA – softbal, extraliga 
muži – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

  21.8.   17.30  piráti choMutov – bílí tyGři liberec – hokejové utkání – 
Rocknet aréna

  23.8.   17.30  piráti choMutov – SArjArkA kArAGANdA – hokejové 
utkání – Rocknet aréna

  30.8.    17.30  piráti choMutov – hc vervA litvíNov – hokejové utkání – 
Rocknet aréna

    veřejNé bruSleNí – každou neděli od 11 hodin - Rocknet aréna

 1.8. st 17.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená
   19.00 seX Pistols: anGlie tU BUde navŽdy
   20.00 ÚSMěvy SMutNých Mužů
 2.8. čt 11.00 JUrský svět: zánik říše 16.00 ÚŽasňákovi 2
   18.00 WhitNey 19.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt (3d)
 3.8. pá 16.00 ÚŽasňákovi 2 (3d) 17.00 Než přiŠlA bouře
   19.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt 15.00 ÚŽasňákovi 2
 4.8. so 16.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt
   18.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt (3d)
   19.30 MAMMA MiA! here We Go AGAiN
 5.8. ne 15.00 ÚŽasňákovi 2 (3d) 17.00 chAtA NA prodej
   18.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt 19.30 Než přiŠlA bouře
 6.8. po 17.00 eScobAr 19.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt (3d)
 7.8. út 17.00 ÚSMěvy SMutNých Mužů 19.00 eScobAr
 8.8. st 17.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená (3d)
   18.00 WhitNey 19.30 chAtA NA prodej
 9.8. čt 17.00 MiSS hANoi 18.00 MeG: MonstrUM z HlUBin
   19.30 teMNé Síly
 10.8. pá 16.00 ÚŽasňákovi 2 17.00 MiSS hANoi
   19.00 MeG: MonstrUM z HlUBin (3d) 20.00 teMNé Síly
 11.8. so 15.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená (3d)
   17.00 MeG: MonstrUM z HlUBin
   18.00 MiSS hANoi 20.00 teMNé Síly
 12.8. ne 15.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená
    17.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt
   18.00 teMNé Síly 20.30 MiSS hANoi
 13.8. po 17.00 chAtA NA prodej 19.00 MeG: MonstrUM z HlUBin (3d)
 14.8. út 17.00 MAMMA MiA! here We Go AGAiN
   19.00 ÚSMěvy SMutNých Mužů
 15.8. st 17.00 MeG: MonstrUM z HlUBin 18.00 teMNé Síly
   20.00 chAtA NA prodej
 16.8. čt 11.00 MAMMA MiA! here We Go AGAiN 16.00 příběh koček
   18.00 šPión, který Mi dal koPačky 19.00 eqUalizer 2
 17.8. pá 16.00 příběh koček 18.00 šPión, který Mi dal koPačky
   19.00 eqUalizer 2
 18.8. so 15.00 příběh koček 17.00 MAMMA MiA! here We Go AGAiN
   18.00 eqUalizer 2 20.00 Než přiŠlA bouře
 19.8. ne 15.00 příběh koček 17.00 šPión, který Mi dal koPačky
   18.00 eqUalizer 2 20.00 MiSS hANoi
 20.8. po 17.00 ÚSMěvy SMutNých Mužů 19.00 blAckkklANSMAN
 21.8. út 17.00 blAckkklANSMAN 19.00 Jan PalacH + FilMový týdeník
 22.8. st 17.00 Jan PalacH + FilMový týdeník
   19.00 JUrský svět: zánik říše (3d)
 23.8. čt 16.00 kryštůFek roBin 18.00 Jan PalacH + FilMový týdeník
   19.00 SleNder MAN
 24.8. pá 16.00 ÚŽasňákovi 2 17.00 JUrský svět: zánik říše
   19.00 ÚSMěvy SMutNých Mužů 20.00 SleNder MAN
 25.8. so 15.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená
   17.00 šPión, který Mi dal koPačky
   18.00 MeG: MonstrUM z HlUBin (3d) 20.00 SleNder MAN
 26.8. ne 15.00 ÚŽasňákovi 2 17.00 chAtA NA prodej
   18.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt (3d) 19.30 SleNder MAN
 27.8. po 17.00 chAtA NA prodej 19.00 Metallica: qUeBec MaGnetic
 28.8. út 17.00 JUrský svět: zánik říše (3d)
   19.00 Mission: iMPossiBle – FalloUt
 29.8. st 17.00 kryštůFek roBin 19.00 blAckkklANSMAN
 30.8. čt 11.00 ÚŽasňákovi 2 (3d)
   16.00 Hotel transylvánie 3: Příšerózní dovolená
   17.00 alFa 19.00 důvěrNý Nepřítel 19.30 déMANty Noci
 31.8. pá 16.00 ÚŽasňákovi 2 17.00 kryštůFek roBin
   19.00 důvěrNý Nepřítel 20.00 důvěrNý Nepřítel

Do 31.8.    prázdNiNový provoz doMečku – od pondělí do pátku mezi 10. a 16. 
hodinou lze využít posilovnu, horostěnu, tělocvičnu, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek.

  4., 5. a 26.8.  09.30  cyklovlAkeM do kruŠNých hor – Chomu-
tov – Vejprty

 10., 11., 17. a 18.8.  18.00  PoHádkovÉ saFari – Podkrušnohorský zoopark
 11. 8. a 25.8. 08.00  FarMářskÉ trHy – náměstí 1. máje
 11.8.  20.00  v rytMu orieNtu – tanečně hudební show – SKKS 

atrium
 23. až 25.8.   obNAžeNi – multižánrový festival – atrium SKKS
 29.8.  19.00  SlAM poetry – směs stand up humoru, filozofie, 

performativy, emocí, ale především poezie – SKKS atrium
 31.8.  15.30  koMikS breAk – komiksový cirkus s Klárou Smo-

líkovou a Petrem Koplem – graffiti workshop, koncert 
raper Steez, komiksový fotokoutek, break dance exhibice/
workshop, sraz cosplayerů, koncert Flex Kid – SKKS atrium

do 28.10. zPřístUPnění ŽelezničníHo dePozitáře národníHo 
techNického MuzeA – čtvrtek až neděle od 9 do 16 hodin, přístup po značené 
trase z Černovické ulice od parkoviště Globus
prohlídky iNteriérů StAveb ve StAré vSi S průvodceM – každý den 
v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
7., 8., 14., 21. a 28. 7. cyklovlAkeM do kruŠNých hor – Chomutov – 
Vejprty
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a 29. 7.prohlídky pevNoSti MuzeA čS. 
oPevnění z let 1936-1938 na kočičákU – vždy mezi 10. a 17. hodinou 

důM děTí a Mládeže – dOMečeK

předNášKY, BeSedY, aKCe

 1.8.  st  21.30 ztrAceN v džuNGli
 2.8.  čt  21.30 vetřelec: covenant
 3.8.  pá 21.30 Ferdinand
 4.8.  so  21.30 NekoNečNá láSkA
 8.8.  st  21.30 tátovA volhA
 9.8.  čt  10.00 tři brouci 21.30 SNěhulák
 10.8.  pá  21.30 tAjNý život MAzlíčků
 15.8.  st  21.30 ŠpiNdl
 16.8.  čt  21.30 deliriuM
 17.8.  pá  21.30 MiMi šÉF
 22.8.  st  21.00 zaHradnictví: náPadník
 23.8.  čt  10.00 pohádkové píSNičky pro děti, dětičky
   21.00 star Wars: Poslední z Jediů
 24.8.  pá  21.00 pAt A MAt zNovu v Akci
 29.8.  st  21.00 WincHester: sídlo dÉMonů
 30.8.  čt  21.00 pobřežNí hlídkA
 31.8.  pá  21.00 Sherlock kouMeS
 1.9.  so  21.00 vAleriAN A MěSto tiSíce plANet

 

 

leTNí KINO

KINO SVěT

 1., 8., 15., 22. a 29.8.  16.30  koNcerty dechových hudeb – altán 
v městském parku

 19.8.  18.00  setkání PěveckýcH sBorů na-Hlas! (čr) 
A XSANGSvereiN (de) – Rytířský sál radnice

 26.8.  14.00  coUntry Fest – festival country, folku a trampské 
hudby, vystoupí Karel Malcovský, Cobblestone, Album, 
IV. cenová, Makovec, Vomiště (Děčín) a skupina country 
tanců Medovina – atrium SKKS 

KONCerTY

SpOrT

 Od 7.8.  výStAvA obrAzů A Soch – Sdružení ústeckých výtvarníků LAVY – 
vernisáž 6.8. v 17.00 hodin – galerie Lurago

 Od 31.8.  od pádu orlA k čeSkéMu lvu – výstavní síň radnice
 Od 4.9.  ceStA krAjiNou – výstava obrazů z Galerie výtvarníků Čech a Moravy – 

Jacques Café
 Do 21.8.  SkupiNová výStAvA – Aleš Knotek, Ladislav Janouch, Václav Zoubek, 

Josef Velčovský, Ivan Král – galerie Špejchar
 Do 12.8.   vzNik republiky v ÚSteckéM krAji – muzeum, kostel sv. Kateřiny 
 Do 19.8.  uNderGrouNd A biGbít NA choMutovSku – audiovizuální 

projekt – muzeum na radnici
 Do 30.8.  prohlídky hiStorického ceNtrA MěStA – prohlídky 

s průvodcem ve třech variantách pro minimálně pět osob, nutná rezervace na 
telefonu 474 651 251

 Do 31.8.  krAjkA ve výtvArNéM uMěNí – muzeum, Dům Jiřího Popela
 Do 31.8.  AkvArely – Milena Vlčková – SKKS
 Do 30.9.  Foto – lUcie stříBrská – kostel sv. Ignáce
 Do 31.10.   GraFickÉ kraJiny – Jan Nebeský – galerie Na schodech v SKKS

VýSTaVY

pravidelné akce

pravidelné 
akce

   vŠeMu Světu NA Útěchu – SochAřStví A MAlířStví NA 
cHoMUtovskU a kadaňskU (1350–1590) – expozice muzea na 
radnici

   lApidáriuM – kAMeNNé plAStiky – expozice muzea na radnici
    Fialův PoHyBlivý BetlÉM – expozice muzea na radnici
   Svět kruŠNých hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-

kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela 
   pohledy do prAvěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího 

Popela
  MiNerály A horNiNy kruŠNohoří – Dům Jiřího Popela
    F. J. Gerstner – Dům Jiřího Popela
  hvězdy A oStrovy – Ilja Sainer – Hvězdářská věž

OBlaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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  1.8.   Palackého za SZŠ, Vodních staveb vč. zadních traktů a parkoviště, sídl. Zd. 
štěpánka, Školní, Vršovců, Vikové-Kunětické

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

  7.8.   Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. dr. Beneše, Spořická, Školní, 
Poděbradova + vnitroblok, Wolkerova, Nádražní

  8.8.   28. října, Školní, K. Světlé, zadní trakt u MMCH, Zborovská, Za Zborovskou, 
Bezručova – cyklostezka podél Chomutovky

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

 14.8.   Kochova, Edisonova, Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, 
raisova, Jugoslávská, Pražská, spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna

 15.8.   Jakoubka ze Stříbra, Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, 
Meisnerova, M. Gorkého, Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

 18.8.   edisonova mimo chodníků u NsP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u 
Aquaparku 

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

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

 22.8.   Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, 
Alf. Muchy, Zadní Vinohrady, U Kamencového jezera

 23.8.   Čelakovského, Mostecká, přemyslova, Tom. ze Štítného, Politických vězňů 
Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 28.8.   Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 
Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká

 29.8.   Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Jeseniova, Moravská, Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, 
Mozartova, Buchenwaldská

 30.8.   Cihlářská, M. pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Blatenská, Moravská

  4.9.   Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, jiráskova
  5.9.   Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 

Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova

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

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

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

inzerce:
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

V úterý 28. srpna 2018 
je od 09 do 18 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku� 

 i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

každou středu od 16.30 hodin
1., 8., 15., 22. a 29. srpna 

do Městského parku v Chomutově
hrají

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

STATUTÁRNÍ MESTO CHOMUTOV
zve príznivce dechové hudby na

KONCERTY

DECHOVÝCH
HUDEB 2018

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje
veřejNé výběrové řízeNí
na odProdeJ PozeMkU o výMěře 1257 m2   
k výStAvbě rodiNNého doMu  v blANické ulici 
Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách statutárního města Chomutova nebo se 
obraťte na Ing. Markétu Novotnou, tel. 474637466, e-mail: m.novotna@chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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Seniorky spustily cirkus a třikrát 
v řadě získaly zlaté medaile

jakub štemberk na mistrovství 
evropy doplaval jednadvacátý

Karlovský se 
prosazuje

Taneční škola Stardance je 
v Chomutově i mezi odpůrci po-
hybu známá svými medailovými 
úspěchy. Například ty z mistrovství 
republiky na její konto přibývají 

jako na běžícím páse. Podstatně 
méně obvyklé ale je, aby se o re-
publikový titul zasloužila taneční 
skupina seniorů, v níž se věk jed-
notlivých tanečníků pohybuje pře-

vážně mezi třiceti a padesáti lety.
A právě taková v chomutovské 

taneční škole vznikla před třemi 
lety. Určitých úspěchů skupina 
dosahovala už v prvním a dru-
hém roce existence, a i díky tomu 
v tancování a nácviku choreografií 
pokračuje, v letošní sezoně kopíru-
jící skončený školní rok ale svými 
výsledky překročila všechny mety 
i očekávání.

Trenérky Jana Zelenková a Pavla 
Hlavatá na podzim vytvořily cho-
reografii Cirkus Stardance, která je 
v souladu s názvem pestrá, barevná, 
energická a vtipná. Obě tvůrkyně do 
25členného ansámblu mezi klauny, 
krotitele, akrobatky, zebry a šelmy 
neváhaly do role uvaděčky a vy-
pravěčky nominovat ani maminku 

první z nich Miladu Zelenkovou, 
která se tak rázem stala nejstarší 
tanečnicí Stardance v její historii. 
Každotýdenní dvouhodinový nácvik 
přinesl sladké ovoce. V březnu cho-
mutovská taneční skupina vyhrála 
regionální mistrovství a v dubnu 
získala zlaté medaile na mistrov-
ství Čech. Úspěšná jízda Cirkusu 
Stardance vygradovala v červnu na 
mistrovství České republiky, které 
pod názvem Taneční skupina roku 
2018 proběhlo v hale pražské Slavie. 
Také tam totiž chomutovské taneč-
nice a jeden tanečník okouzlili po-
rotu a o jediný hlas získali zlato!

Úspěšnou choreografii mohli vi-
dět i Chomutované, a to v městské 
sportovní hale na tradiční akademii 
na rozloučenou se sezonou.

Jakub Štemberk se jako histo-
ricky druhý chomutovský plavec 
zúčastnil juniorského evropského 
šampionátu v dálkovém plavání. Ve 
Vallettě, hlavním městě ostrovního 
státu Malty, se v závodě na 7,5 ki-
lometru jednadvacátým místem 
umístil v první polovině celého 
startovního pole.

Na otevřené vodě absolvoval 

před MEJ celkem pouhé tři závody, 
přesto se mezi specialisty neztratil a 
doplaval si pro velice solidní jedna-
dvacáté místo v čase 1:31:05. Navíc 
v podmínkách, které nebyly vůbec 
příjemné, především pak právě pro 
nepříliš zkušeného chomutovského 
plavce.Ve slané mořské vodě totiž 
panovaly nevlídné povětrnostní 
podmínky. Kvůli vysokým vlnám 

byli maltští pořadatelé dokonce nu-
ceni zrušit závod štafet. 

Štemberk by mohl odcestovat 
i na juniorské mistrovství světa. 
„Tahle varianta je opravdu ve hře. 
Pokud by do Izraele skutečně odjel, 
byl by prvním chomutovským plav-
cem, který by se podíval na světový 
šampionát v dálkovém plavání,“ 
řekl trenér Jaroslav  Jezbera.

O významný kus posunul 
v červenci svou kariéru chomutov-
ský basketbalista Jan Karlovský, 
s českou reprezentací totiž startoval 
na mistrovství Evropy v basket-
bale hráčů do 20 let v bulharské 
Sofii. Odehrál všech pět zápasů 
ve skupině i tři zápasy vyřazovací 
části a zaznamenal v nich celkem 
35 bodů. Karlovský reprezentuje 
Česko i v basketbale 3×3.

V hodinovce triumfovaly atletky 
z oddílu Tj VTž Chomutov 

Už 39 let se běžci z Chomutova 
i okolí scházejí na začátku prázd-
nin, aby na okruhu atletického 
stadionu pod dohledem atletického 
oddílu TJ VTŽ Chomutov poměřili 
své běžecké síly při Chomutovské 
hodinovce. Letos se na běžecký 
okruh dostavilo 32 sportovců 
a sportovkyň.

„V letošním roce byl počet 
účastníků jedním z nejvyšších 
v historii běhu. Pokud by se jich 
přihlásilo ještě víc, museli bychom 
udělat dva závody,“ říká organi-
zátor Zdeněk Brůžek z atletického 
oddílu TJ VTŽ Chomutov, podle 
kterého se však na hodinovce pří-

liš neprojevuje stoupající obliba 
běhu u veřejnosti. Stabilní účast 
znamená také stabilní favority 
a ani letošní rok nebyl výjimkou. 
Vítězem hlavní mužské kate-
gorie do 39 let se podle očeká-
vání stal Aleš Filingr z Ústí nad 
Labem, který za hodinu uběhl 
více než 17 kilometrů. Druhému 
Jakubu Patúcovi z klubu TJ VTŽ 
Chomutov nadělil více než ki-
lometr. V kategorii do 49 let se 
radoval Josef Unger z Litvínova 
a v nejstarší kategorii Vladimír 
Růžička z Ústí nad Labem. Čest 
pořadatelského klubu zachránily 
dámy. Ivana Vávrů třetím osob-

ním rekordem v řadě zkompleto-
vala zlatý hattrick, když za sebou 
udržela druhou favoritku Nikolu 

Fiskovou také z TJ VTŽ. Bronz 
připadl Mirce Denkové, taktéž 
z pořadatelského klubu.
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Třísetmetrový sjezd šupem 
z kopce po vodní skluzavce už po-
druhé vyzýval Chomutovany k po-
koření v Přemyslově ulici. Letní 
atrakce Slide Czech zavítá do města 
jen jednou za rok, a tak si ji nene-
chaly ujít stovky lidí. „Loni se akce 
zapsala do letního kalendáře chomu-
tovských akcí, letos tu byla znova 
a já doufám, že příští rok to bude 
pokračovat a že se z toho stane sku-

tečně tradiční zábava v Chomutově 
u letního kina,“ řekl náměstek pri-
mátora David Dinda.

Lepší jízdu než v Chomutově 
nemají v žádném jiném městě. 
„V rámci turné je to největší kopec, 
největší sjezd, takže návštěvníci měli 
opravdu výbornou zábavu,“ potvrdil 
ředitel akce Sanny Muharem.

Že skutečně jde o velmi oblíbe-
nou letní zábavu, dokazovalo nad-

šení návštěvníků. Jakmile dojeli do 
cílového bazénku, ihned pospíchali 
nahoru ke startu.

Zábava byla připravená i pro ty, 
kteří si chtěli od klouzání odpoči-
nout. Mohli třeba zápasit při vodní 
bitvě, zahrát si florbal s profesi-
onály z týmu Florbal Chomutov, 
nechat si namíchat oblíbený letní 
drink nebo nabrat sílu u stánků 
s občerstvením.
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Nejlepší sjezd na obří 
skluzavce si užily 
stovky lidí



SEZÓNNÍ VÝPRODEJ

SUPERSLEVY
  90 000 Kč
až

800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje 
na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mo-
hou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč  
s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím 
vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.  

CHOMUTOV  
Pražská 4723
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