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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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VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL V REGIONU, SPOLEČNOST COAL SERVICES A.S.,  

ČLEN VELKÉ ENERGETICKÉ SKUPINY SEV.EN ENERGY, NABÍZÍ UPLATNĚNÍ V POZICI:

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE 
V UVEDENÉ POZICI:
n  kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích zařízení 

WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových rozvodů 
v kolejové dopravě

POŽADUJEME: 
n velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, práce ve výškách
n spolehlivost, odpovědnost, důslednost

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
n   vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – slaboproud 
n   min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
n   praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

NABÍZÍME:
n  náborový příspěvek ve výši 50 000,- Kč – jen v případě splnění kvalif. 

předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

n  platové ohodnocení odpovídající zařazení do 6. tarifního stupně 
n  firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000,- rok), 

6 týdnů dovolené (celkem 30 dnů), příspěvek na stravování a řada 
dalších výhod a od nového roku po zapracování pak:  
 -   příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550,- Kč měsíčně 
-    program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500,- Kč na rok 

(čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky, kulturu)
n  možnost profesního a osobního rozvoje 
n  zázemí společnosti, která je součástí silné energetické skupiny
n  smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu 

neurčitou
n  pracovní dobu Po–Pá v ranních 8 hodinových směnách (6:00–14:00)

Nástup možný: ihned nebo dle dohody
Pracoviště: Okres Most
Bližší informace:  Otakar Kadlec, tel. 478 004 742; 602 714 543

Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

ELEKTROMECHANIK
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000,- KČ
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každou středu
Koncerty dechových hudeb 
od 16.30 hodin v městském 
parku

11. a 25.7.
Divadelní představení pro děti 
od 10 hodin v letním kině

13. a 27.7. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

3.7., 1.8.
Filmové promítání pod širým 
nebem od 22 hodin v atriu 
Chomutovské knihovny

13.7.
Akce Balonem nad Kočičákem 
od 18 hodin v muzeu 
Na Kočičáku

16.7.
Pozorování částečného 
zatmění Měsíce na hvězdárně 
u bývalého kina Oko 
po setmění

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

SILNICE V PALACKÉHO ULICI 
DOSTANE NOVÝ POVRCH
Tento měsíc začnou v Palackého ulici práce na celkové rekonstrukci vozovky, důvodem je její 
špatný stav. Práce by měly skončit v srpnu. Opravovat se bude stávající živičný povrch komunikace 
v úseku od kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí 28. října. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou 
etapách, pro každý směr jízdy samostatně. Nejprve bude odfrézována a vyčištěna vozovka v ploše 
1 170 metrů čtverečních v mocnosti 10 centimetrů a v ploše 1 552 metrů čtverečních v mocnosti 
4 centimetry. V místech výtluků a prasklin bude provedeno další vybourání a vyčištění, odhad této 
plochy je 155 metrů čtverečních. Stávající obrubníky se žulovými kostkami zůstanou zachované.

� aktuality
 4 NOVÝ BABYBOX HŘEJE 

A CHLADÍ, POZNÁ 
I MIMINKO UVNITŘ
Deset let starý babybox 
v chomutovské nemocnici 
nahradil novější typ. Instalace 
se zúčastnil výrobce babyboxů 
Zdeněk Juřica i zakladatel 
myšlenky Ludvík Hess.

� téma
 6 BEZVA LÉTO 

V CHOMUTOVĚ
Přinášíme přehled té největší 
a nejzajímavější letní zábavy ve 
městě.

� rozhovor
 8 CHAD ALEXANDER 

BOUSLEY: PROBLÉM 
ČECHŮ JE HOVOŘIT BEZ 
OBAV, BEZ OHLEDU NA 
GRAMATIKU ČI CHYBY
Chad Alexander Bousley je 
sedmadvacetiletý Američan, 
který uplynulý školní rok strávil 
v Chomutově a věnoval se 
výuce anglického jazyka na 
Střední průmyslové škole.

� minitéma
 9 AKADEMIE 3. VĚKU 

ZAČNE PO DVACÁTÉ, 
SENIOŘI SE BUDOU UČIT 
I SEBEOBRANĚ
Více než tři desítky seniorů 
slavnostně ukončily Akademii 
3. věku v Chomutovské 
knihovně. Nyní si užívají 
prázdniny a v říjnu zahájí 
dvacátý ročník akademie.

� kultura
 12 LETNÍ VEČERY V ATRIU 

NABÍDNOU RŮZNÉ 
HUDEBNÍ ŽÁNRY I TANEC
Atrium Chomutovské knihovny 
letos přivítá hned několik 
hudebníků a tanečníků při 
koncertech či festivalech.

� historie
 14 V ČELE RADNICE ERNST 

STORCH VYDRŽEL 
NEJDÉLE ZE VŠECH 
STAROSTŮ 20. STOLETÍ
Ernst Ferdinand Storch 
se narodil 3. dubna 
1865 v Bílencích, obci, která 
leží 7,5 km jihovýchodně od 
Chomutova. 

� školy
 17 STUDENTI 

ZACHRAŇOVALI PŘI 
SOUTĚŽI ŽIVOTY
V Brně se konal další 
ročník celostátní soutěže 
první pomoci pro žáky 
a studenty středních a vyšších 
zdravotnických škol. 

se
PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme medvěda hnědého, 
největší evropskou šelmu a zná-
mého zimního spáče. Pro někoho 
možná bude překvapení, že se živí 
převážně rostlinnou potravou.

Foto: Roman Dušek
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Nový babybox pozná 
miminko uvnitř

Deset let starý babybox v chomu-
tovské nemocnici nahradil novější 
typ. Instalace se zúčastnil výrobce 
babyboxů Zdeněk Juřica i zakladatel 
myšlenky Ludvík Hess. „Nový typ 
má dvoukřídlá dvířka s automatic-
kým otevíráním a zavíráním, je celý 
z nerezu a kromě vyhřívání je i kli-
matizovaný,“ uvedl Ludvík Hess. 
Kromě toho pozná, zda je dítě uvnitř 
nebo zda ho někdo jen otevřel a dítě 
tam neumístil. Zavírání dvířek hlídá 
fotobuňka, která zabrání eventuálnímu 
kontaktu s končetinami dítěte. Stejně 
jako u předchozího typu, sestry z dět-
ského oddělení ihned dostanou signál 
o vložení miminka do boxu.

Do Chomutova se na nový typ ba-
byboxu přijel podívat i Roberto Bartuš 

ze spolku CZECUspol, který se za-
bývá česko-ekvádorskou spoluprací. 
Myšlenka babyboxů se mu velmi zalí-
bila. „O babyboxech jsem se dozvěděl 
od kamaráda a velmi mě zaujaly, ihned 
jsem si vyhledal informace a začal ko-
munikovat se zakladatelem Ludvíkem 
Hessem. Chtěl bych koncept baby-
boxů rozšířit v Ekvádoru, tam nyní 
žádné nejsou. Jelikož je nyní velká 
debata ohledně potratů, babyboxy 
podle mého názoru budou mít velký 
přínos,“ řekl Roberto Bartuš, který 
pochází z Ekvádoru, ale jeho dědeček 
byl Čech.

Babyboxy v České republice daly 
šanci pro lepší život už 190 dětem, 
v Chomutově bylo do boxu umístěno 
zatím jedno miminko.

Město chce omezit používání 
plastů, nejprve začne u sebe

Nejkrásnější rozkvetlé předzahrádky 
i balkony budou odměněny

Kůrovec uzavře 
cyklostezku

Město Chomutov se připojilo 
k výzvě #dostbyloplastu. Iniciativa 
Ministerstva životního prostředí 
se prostřednictvím zapojených 
podniků a institucí snaží nabíd-
nout lidem možnost vzdát se jed-
norázových obalů a nádobí. Cílem 
kampaně je především předcházet 
vzniku odpadů.

V rámci kampaně chce město 
pořídit více džbánků a sklenic pro 

běžné použití na jednotlivých odbo-
rech úřadu a postupně jimi nahradit 
plastové lahve, které se dosud pou-
žívaly při různých jednáních. „Dále 
již nebudeme používat na magist-
rátu malá balení plastových mlíček, 
medu, jednorázového baleného 
cukru ani plastové příbory či mí-
chátka. Samozřejmě budeme po-
kračovat ve třídění odpadů,“ uvedl 
náměstek primátora Milan Märc.

Město chce zvýšit osvětu na ma-
gistrátu i v organizacích zřizovaných 
městem, podporovat bezobalové 
prodejny, omezit používání plas-
tových desek, eurodesek a dalších 
výrobků z plastu. Pomoci splnit cíl 
kampaně by měla i další opatření, 
například víceúčelové tašky pro za-
městnance a návštěvníky úřadu, mo-
tivace zaměstnanců i obyvatel města 
k omezení používání plastů.

Nejkrásnější květinami ozdobené 
balkony či předzahrádky budou letos 
odměněny. Město vyhlásilo soutěž 
s názvem Rozkvetlý Chomutov, 
které se mohou zúčastnit obyvatelé 
Chomutova, bytová družstva nebo 
sdružení vlastníků jednotek. Soutěž 

má dvě kategorie – nejhezčí vchod/
předzahrádka a nejhezčí balkon/okno. 
Hodnocena budou pouze ta místa, 
která jsou viditelná z ulice.

Fotografie těchto míst s popi-
sem a adresou mohou lidé zasílat 
od 3. července do 20. října na e-mail 

r.skocdopolova@chomutov-mesto.
cz. Do konce října bude probíhat 
hlasování Komise pro kulturu, kre-
ativní a komunitní rozvoj, současně 
bude veřejnost hlasovat na facebooku 
města. Ceny budou předány na listo-
padovém zasedání zastupitelstva.

Od 10. do 24. července letošního 
roku bude v Bezručově údolí obec 
Křimov provádět zpracování dřevin 
po kůrovcové kalamitě. Práce budou 
probíhat v oblasti bunkru pomocí la-
nového dopravního zařízení. Z tohoto 
důvodu bude uzavřena tamní cyklo-
stezka, která bude v délce zhruba šesti 
set metrů svedena na silnici. Cyklisté 
se však snadno zorientují, vše bude 
řádně označené dopravními značkami.

Dotace podpoří kulturu 
i popularizaci historie

Město Chomutov vyhlásilo 
na 2. pololetí tohoto roku dotační 
program Kultura, kreativita a regio-
nální historie. Zájemci o dotaci mohou 
své žádosti podávat od 14. července 
do 17. srpna 2019.

Dotační program podporuje 
aktivity, které rozvíjejí kreativitu za-

pojených osob, popularizují místní 
historii, podporují lokální patriotismus 
a rozšiřují obecnou vzdělanost v oboru 
historie a kultury, a to ve formě výstav, 
festivalů, workshopů, seminářů, sym-
pozií a podobně. Tyto aktivity by měly 
sloužit k profesnímu rozvoji místních 
umělců, zapojit žáky a studenty, pod-

porovat publikační činnost, kulturní 
akce a další.

Podmínky k poskytování dotací 
a elektronické žádosti zájemci nalez-
nou na webových stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz v sekci 
Město a samospráva – Dotace posky-
tované z rozpočtu města.

Žadatelé 
dostanou 
kompostéry

Magistrát města Chomutova vy-
zývá všechny žadatele o kompostéry, 
kteří byli v loňském roce zaevido-
vaní, aby se dostavili k podepsání 
smlouvy na odbor životního prostředí 
v budově magistrátu na Husově ná-
městí. Uzavření smlouvy je nezbytné 
pro následné předání kompostéru. 
O způsobu, místě, termínu vydání 
a následném používání kompostéru 
budou žadatelé informování ihned po 
podpisu smlouvy.

Poskytováním kompostérů chce 
město podpořit nejvhodnější způsob 
využití bioodpadu, který se spotřebuje 
v místě, kde vznikl, a zároveň nebude 
docházet k zatěžování ovzduší jeho 
převážením.  

Město ve spolupráci s Dobro-
volným svazkem obcí Chomutovsko 
pořídilo kompostéry v rámci 
Operačního programu Životního pro-
středí za finanční podpory Státního 
fondu životního prostředí.
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KRÁTCE
VÝKUP BYTŮ POKRAČUJE
Město Chomutov pokračuje 
v nabídce výkupu bytů od 
soukromých vlastníků. Ke konci 
června vykoupilo čtyři byty. Lidé 
mohou získat více informací nebo 
podat nabídku na vykupbytu.
chomutov-mesto.cz.

DOPRAVNÍ PODNIK MÁ 
E-SHOP
Dopravní podnik spustil nový 
e-shop. Cestující, kteří vlastní BUS 
kartu nebo DÚK kartu vydanou 
DPCHJ, si tam mohou dobít 
elektronickou peněženku nebo 
zakoupit časovou jízdenku.

VÝSTAVA O OSUDU PENĚZ
Přes léto bude v muzeu na radnici 
k vidění výstava 50 let numisma-
tiky na Chomutovsku a Zmatené 
peníze. Připraven je i zábavný 
doprovodný program.

ŠLAPÁKY PRO 
VYSTUPUJÍCÍ
Technické služby v těchto dnech 
osadily takzvané šlapáky do 
zá honu podél parkovacího zá-
livu v Křižíkově ulici, aby lidé při 
vystupování nemuseli šlapat do 
záhonu.

OPRAVENÁ ZEĎ A NOVÉ 
ZÁBRADLÍ
Nové zábradlí zabudovaly 
technické služby před zdravot-
ním střediskem v Husově ulici 
a opravily tam opěrnou zídku. Do 
starého dvora v Palackého ulici 
umístily odpadkový koš.

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE 
ODPUSTÍ DLUH
Chomutovská knihovna vyhlašuje 
na celé prázdniny čtenářskou 
amnestii. Pokud čtenář vrátí 
všechny dlužené knihovní jednot-
ky, bude mu prominut poplatek 
za upomínku.

Daň z nemovitosti bude nižší, lidé 
ušetří až několik stovek korun

Až o několik stokorun méně za-
platí od příštího roku Chomutované 
na dani z nemovitosti. Zastupitelé 
města schválili její úpravu, která 
spočívá ve snížení základního koefi-
cientu u staveb sloužících k bydlení 
z hodnoty 4,5 na 3,5.

Základní koeficient ve výši 
3,5 je zákonnou hodnotou pro sta-
tutární města. Ta ho však mohou 
až o tři kategorie snížit, nebo o jednu 

zvýšit. V Chomutově platil koefici-
ent 4,5 od roku 2000. „Devatenáct 
let máme v Chomu tově nejvyšší zá-
kladní koeficient daně z nemovitých 
věcí a konečně se ho povedlo snížit. 
Takto vysoká daň z nemovitosti nám 
připadala naprosto nesmyslná, proto 
chceme lidem ulehčit a vyjít vstříc,“ 
uvedl náměstek primátora Milan 
Märc. Vlastník bytu o velikosti 
3+1 a rozloze 76 metrů čtvereč-

ních tak platil každý rok daň ve výši 
zhruba 1 660 korun, po snížení 
sazby bude platit asi 1 200 korun.

Úprava daně z nemovitých věcí 
spočívá ve snížení základního ko-
eficientu, podnikatelský a místní 
koeficient zůstává stejný. „Výpadek 
v příjmech z této daně bude plně 
kompenzován dlouhodobě vyšším 
výnosem z daně z přidané hodnoty,“ 
podotkl ekonom města Jan Mareš.

Tři ulice čeká na podzim rekonstrukce
Město připravuje na podzim le-

tošního roku hned několik investič-
ních akcí. Tři začnou v září a skončí 
během listopadu. Jedná se o rekon-
strukci Bezručovy ulice v úseku 
od Zborovské k Bachmačské ulici. 
Bude tam opravena stávající komuni-

kace, která je ve velmi špatném stavu, 
dále vyměněné rozvody veřejného 
osvětlení a lampy, opravené budou 
i chodníky. V návaznosti na tyto 
stavební práce budou provedeny i sa-
dové úpravy, při kterých bude mimo 
jiné dosazeno šestnáct stromů, které 

doplní stávající alej. Investice si vy-
žádá skoro 8 milionů korun.

Opravovat se bude také ulice 
Tomáše ze Štítného. Druhá etapa 
kompletní rekonstrukce ulice 
začne v září z toho důvodu, 
aby práce nepřekážely turistům 
i obyvatelům města při příjezdu 
ke Kamencovému jezeru. Tato akce 
bude stát 5,7 milionu korun. 

Opravovat se v září začne i ko-
munikace před městským divadlem 
od budovy Severočeských dolů 
ke kruhovému objezdu. Stávající 
asfaltový povrch bude vyměněný 
za žulový, aby lépe navazoval 
na přilehlé parkoviště, které má také 
žulový povrch. Oprava této komuni-
kace bude stát 3,7 milionu korun. 

Další investiční akcí, kde však 
nelze přesně určit termín zahá-
jení a dokončení hlavně z důvodu 
klimatických podmínek, jsou sa-
dové úpravy u nového parkoviště 
na Kamenném vrchu. Tam nechá 
město zpevnit svahy, provést za-
hradnické úpravy, výsadbu rostlin 
a založení trávníků.

Cena Jiřího Popela letos potěšila 
ředitelku školy i lektorku tance

Při patnáctém ročníku udělo-
vání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
byly oceněné ředitelka školy Marie 
Grimlová a lektorka společenského 
tance Dagmar Knížetová. Cenu 
si převzaly při slavnostním udílení 
ve sklepení kostela sv. Kateřiny. 
„Tato cena je určena pro osobnosti, 
které šíří dobré jméno města nebo 
se svou činností zasloužily o obo-
hacení veřejného života ve městě. 
Za čtrnáct ročníků jsme ocenili již 

dvaapadesát osobností z různých od-
větví, letos k nim přibyly dvě úspěšné 
ženy,“ uvedl primátor města Marek 
Hrabáč.

Marie Grimlová získala ocenění 
za pětačtyřicetiletou pedagogickou 
práci ve školství. „Je to pro mě neu-
věřitelné překvapení, že někdo moji 
práci považoval za tak důležitou, 
protože já jsem ji vždy dělala jako 
svého koníčka. Práce s handicapo-
vanými dětmi přináší velkou radost, 

obrovské uspokojení. Mě tato práce 
bavila, nabíjela. Spousta lidí si my-
slí, že je to jen těžká a složitá práce, 
ale když něco děláte srdcem, tak vás 
to těší a baví,“ uvedla při udílení 
ceny.

Dagmar Knížetová byla oceněna 
pro pětačtyřicet let trvající výuku 
společenského tance a chování. 
„Nesmírně si tohoto ocenění vážím. 
Znamená to pro mě další práci, budu 
pracovat dál a těšit se z další mlá-

deže i dospělých, kteří budou chodit 
do kurzů,“ zhodnotila.

Město Chomutov zřídilo speci-
ální webové stránky, které se věnují 
současnosti i minulosti udílení ceny. 
Na adrese cenajpl.chomutov-mesto.
cz se lidé dozvědí, které osobnosti 
byly v minulosti oceněny, jakým 
způsobem lze kandidáta nomino-
vat do dalšího ročníku i proč se cena 
jmenuje právě po Jiřím Popelu 
z Lobkovic.
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Promítání filmů v letním kině i na zeď kostela sv. Ignáce, výlety do přírody s odborníky z muzea, umělecká 
díla z vyřazených knih, festivaly alternativy i handicapovaných, pro sportovce jízda na kole po horách nebo 
půlmaraton. To je jen malý výčet akcí, které se budou konat o prázdninách v Chomutově. Přinášíme přehled té 
největší a nejzajímavější letní zábavy ve městě.

ZE ZDI IGNÁCE SE STANE 
PROMÍTACÍ PLÁTNO

Na letošní léto chystá Chomu-
tovská knihovna sérii filmových 
projekcí po širým nebem v úžasné 
noční atmosféře atria, kde se budou 
filmy promítat na boční zeď kostela 
sv. Ignáce. Promítat se bude celkem 
třikrát. Dvě projekce jsou inspiro-
vány festivalem v Karlových Varech, 
z jehož programu jsou vybrány nejú-
spěšnější filmy dvou posledních roč-
níků. Jedna projekce uprostřed léta 
tematicky naváže na tradiční letní 
akci Přijela Afrika.

První snímek s názvem Je mi 
jedno, že se zapíšeme do dějin jako 
barbaři se bude promítat 3. července 
od 22 hodin. Film získal Křišťálový 
glóbus na loňském filmovém festi-
valu v Karlových Varech.

Hned první srpnový den od 
22 hodin promítne knihovna snímek 
Archa světel a stínů. Tento snímek 
je součástí letní akce Přijela Afrika 
a přímo navazuje na výstavu Archa 
světel a stínů – Africké fotografie 
Martina a Osy Johnsonových.

Letní promítání uzavře 30. srpna 
od 22 hodin film Křižáček, který 
byl na festivalu v Karlových Varech 
oceněn v roce 2017.

DECHOVKA SE NA LÉTO 
VRACÍ DO PARKU

Příznivci dechové hudby si přijdou 
na své i letošní léto. Tradiční prome-
nádní koncerty se budou konat každou 
středu od 16.30 v městském parku. 
Lidé si tedy mohou přijít dechovku 
poslechnout 3., 10., 17., 24. a 31. čer-
vence a 7., 14., 21. a 28. srpna.

K poslechu i tanci budou hrát 
hudebníci Hornického dechového 
orchestru Severočeských dolů, 
Staročeské dechovky J. Zástavy, 
Ve selé krušnohorské muziky a Ve-
selých muzikantů.

EXKURZE ZAVEDOU 
DO HOR I ÚDOLÍ

Přírodovědné exkurze a kurzy 
nabízí o prázdninách oblastní mu-
zeum pro širokou veřejnost. Ve 
čtvrtek 4. července zájemci vyjedou 
do Mariánské u Jáchymova za po-
znáváním lilie cibulkonosné, v neděli 
7. července se mohou milovníci pří-
rody vydat na horské toulky u obce 
Adolfov. 

V srpnu výletníci vyrazí nej-
prve v pátek 23. do Krásné Lípy 
u Chomutova, kde budou poznávat 
managementové práce v chráněných 

územích a v sobotu 31. cestovatele 
čeká batologická (zaměřená na ost-
ružiníky) exkurze z Drmal na Velkou 
louku a zpět.

Poslední letošní exkurze se usku-
teční 7. září do Bezručova údolí, kde 
se budou lidé seznamovat s druhy 
a vlastnostmi hub a jejich sběrem.

CYKLISTY NA HORY 
VYVEZE CYKLOVLAK

Sedmým rokem mohou do hor 
vyjet milovníci sportu cyklovla-
kem. Společnost LOKO-MOTIV 
vypravuje cyklovlaky až do neděle 
1. září. Vlak vyjede vždy ze sta-
nice Klášterec nad Ohří a postupně 
zastaví v Kadani, Chomutově, 
Černovcích, Křimově, Rusové, 
Měděnci, Kovářské a konečnou sta-
nicí jsou Vejprty. Z Klášterce vyjede 
ráno v 9.10 a do Vejprt přijede ve 
12.39 hodin. Zpět vyrazí ve 13.40 ho-
din. „Jak se již stalo tradicí, na kři-
movském nádraží bude vždy malá 
přestávka na občerstvení a opékání 
buřtů,“ doplnil Pavel Adam ze spo-
lečnosti LOKO-MOTIV.

Cyklovlak odveze sportovce do 
hor 5., 6., 14., 27 a 28. července a 3., 
4., 24., 25 a 31. srpna. Sezonu ukončí 
v neděli 1. září.

Bezva léto 
v Chomutově
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LETNÍ KINO NABÍDNE 
DIVADLO I KABARET

Děti si přes léto mohou užít 
zábavu v letním kině. Čekají na ně 
pohádky filmové i hrané.

Na červenec i srpen jsou na-
chystané vždy dvě představení. Ve 
čtvrtek 11. července od 10 hodin 
vystoupí členové Sváťova dividla 
s představením Povídání ovčí ba-
bičky. Loutkové divadlo je vhodné 
pro nejmenší děti od tří let.

Pohádkové zpívání si dětské pu-
blikum užije 25. července od 10 ho-
din. Hudební divadlo Hnedle vedle 
uvede pohádkový kabaret s těmi 
nejznámějšími písničkami z českých 
pohádkových filmů a seriálů.

Ve čtvrtek 8. srpna se děti setkají se 
třemi prasátky v podání Divadelního 
spolku Pruhované panenky a Letní 
pohádku aneb Skřítek Třešnička 
a třešňová nálada si užijí o čtrnáct dní 
později, tedy ve čtvrtek 22. srpna. Obě 
představení začínají opět v 10 hodin.

OPRAVENÉ PEVNOSTI UVIDÍ 
LIDÉ Z BALÓNU

Prohlídky pevnůstek, dobového 
tábora a dalších zajímavostí zajišťuje 
Muzeum československého opev-
nění z let 1936-1938 Na Kočičáku. 
V letošním roce začali členové muzea 
pracovat na novinkách. „Prioritou pro 
letošní rok je zdokonalit značení na-
učné stezky, zvýšit jejich atraktivitu. 
Chceme hlavně lidem ukázat nejen 
jednu pevnůstku, ale celou linii od 
Bezručova údolí po Březenec,“ uvedl 
předseda spolku Jiří Piramovský.

V rámci projektů s názvy Na 
Kočičáku to žije 2019 a Oživené pev-
nosti na Chomutovsku 2019, které 
podpořilo statutární město Chomutov, 
uspořádá muzeum například 13. čer-
vence Balónové létání nad Kočičákem 
a 17. srpna Noční výšlap na Kočičák.

Muzeum je otevřené v červenci 
a srpnu každou sobotu a neděli mezi 
10. a 17. hodinou.

POZORUJTE PADAJÍCÍ 
HVĚZDY S ASTRONOMY

Astronomická společnost Chomu-
tov dá o letošních prázdninách možnost 
lidem pozorovat hned několik zajíma-
vých jevů na obloze. Na hvězdárně, 
tedy louce u bývalého kina Oko, se 
bude 16. července konat veřejné pozo-
rování částečného zatmění Měsíce.

V pátek 2. srpna se na stejném 
místě sejdou lidé s astronomy při po-
zorování meteorického roje Perseidů, 
ty mohou milovníci padajících hvězd 
pozorovat i v pátek 9. srpna. Všechny 
akce začínají po setmění. K výročí 
přistání na Měsíci chomutovští ast-
ronomové uspořádají 18. července 
přednášku, která se bude zabývat touto 
významnou událostí.

KOMARKEM Z DEPA 
DO MUZEA

Většina historických kolejových 
vozidel z nejrozsáhlejší státní sbírky 
Národního technického muzea je 
k vidění v chomutovském depozitáři. 
Kromě prohlídky samotné chystá mu-
zeum i několik prázdninových akcí.

Z chomutovského depozitáře se 
mohou lidé svézt do muzea v Lužné 
u Rakovníka a zpět 20. července. 
Stejnou možnost budou mít také 
3., 10. a 24. srpna. Vozit zájemce bude 
parní vůz Komarek, který byl v roce 
1903 vyroben v Ringhofferově va-
gonce na Smíchově a dnes je jedním 
z nejvzácnějších exponátů železniční 
sbírky NTM.

De pozitář je veřejnosti zpřístupněn 
do 28. října, vždy od čtvrt  ka do neděle 
od 9 do 17 hodin.

Z VYŘAZENÝCH KNIH 
VZNIKNOU UMĚLECKÁ DÍLA

Na přelomu července a srpna, 
od 31. 7. do 4. 8., se bude v knihovně 
konat výtvarné sympozium Dočteno. 
Tématem bude umělecké zpracování 
knih. „Knihy již neupotřebitelné, 
vyřazené nejen z našeho knihovního 
fondu, které více než rok shromaž-
ďujeme, budou využité jako základní 
tvůrčí materiál umělecké produkce,“ 
sdělila ředitelka Chomutovské 
knihovny Andrea Löblová.

Výsledkem pětidenního sympozia 
by měly být nejen originální artefakty, 
ale i přidaný a ceněný aspekt recyklace, 
či v tomto případě dokonce upcyk-
lace již neupotřebitelného materiálu. 
Sympozium přispěje k rozvoji pozi-
tivního vnímání výtvarné produkce 
především prostřednictvím možnosti 
přímého kontaktu mezi umělci při prá 
ci a veřejností v galerii Lurago.

BUBENÍK ZE SENEGALU 
PŘIVEZE RYTMY AFRIKY

Do knihovny přijede 1. srpna 
Afrika. Taneční, hudební i kulturní fes-
tival s názvem Přijela Afrika navazuje 
na loňský úspěch a opět chystá bohatý 
program.

Od 18 hodin vystoupí dětská bube-
nická skupina Jambo, následovat bude 
workshop bubnování, workshop afric-
kých tanců, africká hudebně taneční 
show BaToCu, muzikohraní s afric-
kými nástroji, africká dílna, fireshow, 
promítání filmu Archa světel a stínů 
a slavnostní otevření výstavy Archa 
světel a stínů – Africké fotografie 
Martina a Osy Johnsonových.

Hudební a taneční skupina BaToCu 
se inspiruje hudbou a tancem západní 
Afriky. „Při jejich koncertě uslyšíte 
rytmy hrané na západoafrické bubny 
djembe, dundun, sangban, kenkenj, 
krin a sabar. Letos se podařilo skupině 
získat vízum pro vynikajícího bubeníka 

ze Senegalu Falyho Faye. Návštěvníky 
tedy čeká opravdu unikátní show s nej-
lepším senegalským choreografem 
panem Sadio a skvělým bubeníkem 
Falym,“ pozvala programová pracov-
nice knihovny Lucie Hlivková.

VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI 
UKÁŽE DANIEL KREJČÍK

Osmdesát minut na přesvědčení 
matky, že na světě existuje milion věcí, 
kvůli kterým stojí za to se nezabíjet. To 
je podstata vtipné i dojemné divadelní 
interaktivní inscenace pro jednoho 
herce s názvem Všechny báječné věci. 
Daniel Krejčík se v hlavní a jediné 
roli představí 9. srpna od 20 hodin 
v Chomutovské knihovně.

Všechny báječné věci dokonale na-
vazují na tradici oblíbeného Cavemana, 
divák se bude smát k nezastavení, pla-
kat dojetím a vrátí se na toto předsta-
vení několikrát.

Divák během představení projde 
třiceti lety života jednoho výjimečného 
chlapce, jehož maniodepresivní matka 
se pokusila o sebevraždu – a on se jako 
dítě rozhodne začít psát seznam všech 
báječných věcí, kvůli kterým stojí za to 
se nezabíjet.

DĚTI SI UŽIJÍ SPOUSTU HER
Chomutovská knihovna zabaví 

o prázdninách také děti, a to nejen 
půjčením zajímavé knihy nebo spole-
čenské hry. Přichystané je i zábavné 
dopoledne.

Akce s názvem Hrajeme si v kaž-
dém věku se bude konat 20. srpna od 
9 hodin. „V prostředí atria si návštěv-
níci budou moci vyzkoušet nejrůznější 
hry a aktivity. Seznámíme je například 
s pétanquem, kroketem, mölkky a také 
vyzkoušíme velmi zajímavý snag golf. 
Akce Hrajeme si v každém věku na-
bídne k vyzkoušení také část z našeho 
velikého souboru deskových her, které 
jsou v knihovně k zapůjčení,“ upřes-
nila knihovnice a organizátorka akce 
Helena Moravcová.

OBNAŽENI BUDOU LETOS 
SAMI SEBOU

Již tradiční multižánrový festival 
Obnaženi letos nese podtitul Sami se-

bou. V bohatém programu je výstava, 
promítání filmu, sochařské happeningy, 
performance, taneční představení i po-
pulární slam poetry. Festival se usku-
teční od 21. do 24. srpna v Chomutově.

Velmi různorodý a bohatý hlavní 
program začne 21. srpna v 9 hodin 
promítáním tanečního filmu Beating 
v galerii Špejchar. Dále bude první den 
akce k vidění a poslechu od 19 hodin 
soutěžní exhibice v přednesu slam poe-
try v atriu Chomutovské knihovny.

Ve čtvrtek 22. srpna se v 17 ho-
din uskuteční výtvarná procházka se 
sochařskými happeningy na náměstí 
1. máje. Následující den je na pro-
gramu performance holandských Wild 
Vlees v kostele sv. Kateřiny od 20 ho-
din. Vše zakončí 24. srpna v 18.30 ho-
din taneční představení Different? 
v kostele sv. Kateřiny. Doprovodný 
program zahrnuje také taneční 
workshop Different?

CHOMUTOVSKÝ 
PŮLMARATON PROVĚŘÍ 
VYTRVALOST BĚŽCŮ

Na běžce z Chomutova i ostatních 
měst čeká na konci prázdnin opět velká 
výzva, jednadvacet kilometrů dlouhá 
trať při půlmaratonu. Akce tradičně při-
vítá i malé běžce, na náměstí pro děti 
budou připravené různě dlouhé tratě 
a atmosféra nebude jiná než při hlav-
ním závodu pro dospělé.

Dětská kategorie není omezená 
věkem, proběhnout se mohou přijít 
i velmi malé děti se svými rodiči nebo 
staršími sourozenci. Mohou si užít at-
mosféru velkého závodu a ať už jako 
vítězové či nikoli proběhnout cílovou 
bránou.

Stejně jako loni si běžci prohléd-
nou jak historické centrum města, tak 
i přírodu okrajových částí. Závodníci 
tedy poběží historickým centrem, ko-
lem zooparku, Kamencového jezera, 
areálu na Zadních Vinohradech, přes 
Bezručovo údolí a zpět na náměstí. Na 
trati bude několik občerstvovacích sta-
nic s pitím i ovocem.

Závodníci by se měli na půlmara-
ton dopředu registrovat, počet registrací 
na místě je omezen. Závod se usku-
teční 31. srpna. 
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Řekněte nám něco o sobě, odkud 
jste?

Jsem z Michiganu v USA 
a poslední čtyři roky jsem strá-
vil na Michigan State University 
ve městě Lansing. Do Chomutova 
jsem se dostal díky Fulbrightově pro-
gramu. Učil jsem ve Spojených stá-
tech amerických a také v Německu.
Jaké bylo první setkání s chomu-
tovskými žáky?

Studenti byli zpočátku velmi 
stydliví, ale zvědaví. Ihned jsme ale 
navázali přátelský vztah, který trval 
až do konce školního roku.
Liší se čeští studenti třeba od těch 
amerických?

Mezi českými a americkými 
studenty jsou rozdíly. Američtí stu-
denti jsou trochu více společenští 
a povídaví. Čeští studenti jsou velice 
pilní. Studenti SPŠ v Chomutově 
na mě v tomto ohledu udělali velký 
dojem. Co se angličtiny týče, nej-
větší problém Čechů je hovořit 
volně, bez obav, bez ohledu na gra-
matiku či chyby. Mnoho studentů 
neumí vyslovit americké „r“ a „th“. 
Velmi dobře rozumějí gramatice, ale 
měli by více komunikovat.
Dáváte domácí úkoly?

Velmi zřídka, obvykle ne. Mé 
hodiny jsou založené na konver-
zaci. Dobře vím, že studenti neradi 
dělají domácí úkoly, snažím se tedy 
vše probrat ve výuce. Občas jim jen 
řeknu, aby si doma procvičili nějaká 
nová slovíčka. Domácí úkoly ne-
mám moc rád.

Jak se liší systém hodnocení 
v Americe a v Čechách?

V Americe na střední škole 
máme hodnocení A až F, áčko 
je nejlepší, efko naopak. Přestože 
tento systém zahrnuje šest písmen, 
nazýváme ho čtyřstupňový hodno-
tící systém. Používá se i na univer-
zitách. Dále je rozdíl v tom, že ne-
máme žádné závěrečné zkoušky, 
různé testy probíhají průběžně bě-
hem celého studia.

Díky na konverzaci založené vý-
uce se mnoho dozvídáte i od žáků 
vy sám. Co jste si například od-
nesl z hodin?

Dozvěděl jsem se od nich 
mnoho o české kultuře, při každé 
hodině se učím nová slova nebo 
slovní obraty, také se společně ba-
víme o české historii.
Co jste dělal ve volném čase?

Velmi rád čtu, také hraji na ky-
taru, občas jsem vyrazil do hos-
půdky nebo s přáteli na zápas 
Pirátů. Hru jsem si vždy moc užil, 
dokonce jsem se tam naučil nějaká 
nová česká slova.
Naučil jste se tedy česky?

Moje čeština není moc dobrá, 
ale v základních věcech se dorozu-
mím. Umím si objednat jídlo nebo 
se zeptat, kolik co stojí. Studenti 

mě často žádají, abych řekl slovo 
řeřicha, a jsou překvapeni, když 
dobře vyslovím „ř“. Bez problémů 
řeknu i slovo zmrzlina. V mém 
slovníku je to nezbytné, protože 
ji mám moc rád.
Jak se vám líbí Chomutov?

Moc se mi líbí příroda v okolí 
Chomutova, zvláště Bezručovo 
údolí. Navštívil jsem České Švý-
carsko a příroda tam byla neuvě-
řitelně krásná. Mám rád lidi žijící 

v Chomutově, byli mi vždy nápo-
mocní a moc rád spolupracuji s ko-
legy a žáky z průmyslovky.
Setkáte se se studenty průmys-
lové školy zase po prázdninách?

Bohužel ne, moje smlouva 
končí, a tak se po roce vracím 
na dva měsíce do Michiganu. A po-
tom se přesunu do Číny, abych tam 
učil angličtinu na univerzitě. Čechy 
mně ale natolik učarovaly, že dou-
fám, že se budu moci vrátit příští 
léto a najít si tady práci na další 
rok.
Neobáváte se, že přátelský vztah, 
který máte ke studentům zde, 
nebudete moci uplatňovat v Číně, 
protože je tam odlišná kultura?

Jistě tam bude výuka velmi od-
lišná. V Chomutově jsem učil stře-
doškoláky, ale v Číně budu působit 

na univerzitě, takže tam budou 
studenti starší. Zde jsem byl pro 
mnoho studentů první Američan, 
kterého potkali. V Číně jistě nebudu 
první, tam se s Američany na uni-
verzitách setkávají častěji. Bude 
to tedy změna, ale to k mému cesto-
vání prostě patří a je to v pořádku.
Proč jste se rozhodl jezdit 
po světě a učit?

Hlavním důvodem mých cest 
je kromě výuky angličtiny získá-
vání informací o jiných kulturách, 
to mě velmi zajímá. Také se zdo-
konaluji v jazykových doved-
nostech, i česky jsem se za ten 
školní rok docela naučil. Všechny 
poznatky z mých cest si chci vzít 
zpět do Ameriky a předávat je dál. 
Jednou ze zajímavostí a velkých 
odlišností mezi Amerikou a Českou 
republikou, o kterou se doma jistě 
podělím s ostatními, je větší rov-
nováha mezi prací či učením a vol-
ným časem. Dokážete to více od-
dělit. Zde lidé pracují třeba do šesti 
hodin a pak už se práci vůbec ne-
věnují, v Americe pracují neustále 
až do noci a pak si jdou lehnout 
a nedokážou si udělat volný čas.
Kdy a kde se plánujete usadit?

Nyní je mi 27 let, možná budu 
cestovat ještě tak dva tři roky. 
Po třicítce bych se chtěl vrátit 
do Michiganu, tam jsem i přes roky 
na cestách stále doma. U nás je ta-
kové přísloví, že muž může opustit 
Michigan, ale Michigan nikdy neo-
pustí jeho.

Chad Alexander Bousley je sedmadvacetiletý Američan, který uplynulý školní rok strávil v Chomutově 
a věnoval se výuce anglického jazyka na Střední průmyslové škole. Velmi přátelským chováním si získal 
sympatie tamních žáků, kteří přes prvotní rozpaky přijali nového učitele za svého a na konci roku se hodiny 
angličtiny nesly v duchu rozverné anglické konverzace a rozhodně ne jednostranného učení. O tom, jaký 
byl rok v Čechách, respektive v Chomutově, i o sobě vyprávěl Chad Alexander Bousley v rozhovoru.

Chad Alexander Bousley:

Problém Čechů je hovořit bez obav, 
bez ohledu na gramatiku či chyby 

HLAVNÍM DŮVODEM MÝCH CEST JE KROMĚ VÝUKY 
ANGLIČTINY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O JINÝCH 
KULTURÁCH, TO MĚ VELMI ZAJÍMÁ.
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Akademie 3. věku začne po dvacáté, 
senioři se budou učit i sebeobraně

Helena Šedinová: Nechtěla jsem se v penzi 
přestat vzdělávat, přednášky mě moc baví

Více než tři desítky seniorů slav-
nostně ukončily Akademii 3. věku 
v Chomutovské knihovně. Nyní si uží-
vají prázdniny a v říjnu zahájí dvacátý 
ročník akademie. Senioři se však 
v knihovně mohou věnovat i mnoha 
dalším činnostem, rozhodně nemusejí 
trávit volný čas sami. „To je hlav-
ním cílem aktivit pro seniory, mohou 
se totiž setkat se svými vrstevníky, 
pobavit se, zacvičit si nebo se něco 
nového dozvědět a přitom si popoví-
dat s přáteli nebo s nimi po akci zajít 
na čaj,“ uvedla ředitelka Chomutovské 
knihovny Andrea Löblová.

Akademie 3. věku je jednou z nej-
déle působících aktivit pro seniory 
v Chomutovské knihovně. „Je velmi 
oblíbená, každý rok nám stoupá po-
čet účastníků, stále však ještě mám 
volnou kapacitu. Při volbě předná-
šek se snažíme vybírat rozmanitá 
témata, reagovat na aktuální poptávku 
a zaměřovat se i na moderní trendy,“ 
vysvětlila Stanislava Husáková, která 
akademii organizuje.

Přednášky v rámci akademie 

se konají dvakrát měsíčně. Témata 
jsou velmi pestrá, například příro-
dovědná, historická, zdravovědná 
a další. „V uplynulém ročníku jsme 
měli například přednášku o historii 
swingu a taneční hudby, o moderním 
a vkusném oblékání s módní přehlíd-
kou, o houbách a také řadu cestopis-
ných přednášek. Velmi zajímavá byla 
pro seniory přednáška o možnostech 
lázeňské péče v republice,“ vyjmeno-
vala Stanislava Husáková.

Mnoho zajímavých informací 
se senioři z akademie dozví i při 
následujícím ročníku, který začne 
v říjnu. Témata přednášek se nyní při-
pravují. „Máme již přislíbenou před-
nášku kickboxera Lukáše Šeršeně, 
který je také instruktorem sebeobrany. 
Na přednášku bude navazovat i prak-
tický kurz, při kterém se naši senioři 
dozví, jak se zachovat při případném 
napadení, jaká obrana je účinná a jak 
ji provádět,“ uvedla organizátorka 
s tím, že seniory čeká také beseda 
o dobrovolnictví, při které se dozví, 
jak se oni sami mohou stát dobro-

volníkem, třeba přímo v knihovně. 
„Vítáme aktivní seniory, kteří u nás 
mohou trávit volný čas a zároveň po-
máhat třeba při balení knih nebo při 
akcích pro děti,“ doplnila.

Přednášky mohou navrhovat 
i sami senioři, často si žádají i po-
kračování. To se týká například 
přednášek a kurzů o tanci, které 
měly velký ohlas. Účastníci by tento 
kurz chtěli zhlédnout a vyslechnout 
znovu.

Akademie 3. věku přivítá i nové 
členy, ti se mohou přihlásit přímo 
v knihovně. Poplatek za jeden ročník 
činí dvě stě korun. Jednotlivých před-
nášek se však může zúčastnit široká 
veřejnost, aniž by byla do akademie 
zapsána. „Toho využívají především 
studenti, kteří se účastní pouze před-
nášek, které si vyberou. Nízký po-
platek pak platí přímo na místě,“ do-
plnila Stanislava Husáková. V rámci 
akademie se během roku konají i dva 
společné výlety. Po absolvování roč-
níku získají účastníci osvědčení. Při 
slavnostním ukončení uplynulého 
ročníku vystoupili s hudebním a ta-
nečním vystoupením žáci umělecké 
školy. Baletní vystoupení ukázaly 
také seniorky.

Chomutovská knihovna nabízí se-
niorům kromě akademie i další kurzy. 
Oblíbené jsou počítačové dovednosti, 
trénování paměti či cvičení, ke kte-
rému příští rok přibude i jóga. Dále 
se mohou zúčastnit jazykových kurzů 
či nordic walkingu. Knihovna pořádá 
také virtuální univerzitu 3. věku, 
která se obdobně jako akademie vě-
nuje různým přednáškám, ty jsou ale 
promítané.

Pětaosmdesátiletá Helena Še-
dinová navštěvuje Akademii 3. věku 
od samého začátku, v říjnu tedy 
do pomyslných lavic školy pro seni-
ory usedne již podvacáté. „Pracovala 
jsem velmi dlouho jako účetní a čísla 
mi bystřila mozek. Tehdy nebyly 
počítače, kalkulačky byly na kliku, 
hodně jsme tedy museli počítat, 
soustředit se a také se neustále 
vzdělávat. Právě o to jsem nechtěla 

po nástupu do penze přijít. O akade-
mii jsem se dozvěděla v roce 2000, 
právě když začínala, a tak jsem ne-
váhala se přihlásit,“ sdělila Helena 
Šedinová. Akademie pro ni není 
jediným aktivním trávením volného 
času, navštěvuje také klub důchodců, 
byla členkou i virtuální univerzity 
třetího věku a podobně.

Devatenáct let studia akademie 
hodnotí velmi kladně. „To se nedá 

ani povědět, kolik zajímavých před-
nášek pro nás připravili. Já mám 
nejraději přednášky o přírodě, ale 
moc mě zaujala i historická témata 
nebo třeba přednáška o železnici. 
Opravdu jsou to pestrá témata 
a já se na každou přednášku těším,“ 
popsala Helena Šedinová s tím, 
že přínosem pro ni je samozřejmě 
také setkávání se s lidmi podobného 
věku i zálib.
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Vaše témata
 PODNĚTY

BUDE 
REKONSTRUKCE 
KOMPLETNÍ?

Dobrý den,
rád bych se na Vás jménem 

obyvatel domů 3939-40, 3998, 
4001, 4007-08 a 4180 obrátil s do-
tazem. Když jsme se dozvěděli, 
že bude konečně rekonstruována 
naše ulice, která už to nutně potře-
bovala, byli jsme potěšeni. Nyní 
jsme se však dozvěděli, že nepro-
běhne celá rekonstrukce dle pro-
jektové dokumentace, ale že do-
šlo k okleštění o některé chodníky 
a dokonce i o parkoviště mezi č.p. 
4001 a 4007, které je po 50 letech 
již v dosti nekulturním stavu.

Výběrové řízení bylo vypsáno 
na původní projektovou dokumen-
taci, nebo už na okleštěnou verzi? 
Pokud bylo vypsáno na původní 
PD a vítězná firma dala cenovou 
nabídku, nechápu, proč by se ne-
mohla akce realizovat celá. Pokud 
šla do VŘ již okleštěná verze PD, 
zajímalo by nás, kdo a proč pů-
vodní verzi změnil. Apelujeme 
tímto na Vás, aby došlo k celé 

realizaci dle původní PD. Pokud 
se to totiž neudělá v rámci této in-
vestiční akce, tak se domníváme, 
že se to neudělá dalších 50 let.

Děkuji za odpověď  
a přeji pěkný den!

D. J.
Vážený pane,
dovolím si odpovědět na Vaše 

dotazy k rekonstrukci ulice Tomáše 
ze Štítného. Máte pravdu, že na re-
konstrukci ulice Tomáše ze Štítného 
byla zpracována projektová doku-
mentace, která v širším kontextu 
řešila i přiléhající sousední území 
(plochy a komunikace). Je standar-
dem našich požadavků kladených 
na zpracování PD řešit i vzájem-
nou provazbu staveb se širším úze-
mím, a to s důrazem na technické 
výškové a prostorové uspořádání 
okolních ploch, tedy tak, abychom 
předcházeli budoucím kolizím.

K Vaší otázce na výběrové řízení 
a realizaci navazujících soused-
ních staveb. Vzhledem k finanční 
možnostem města pro rok 2019 byla 
realizace rekonstrukce uvedené 
ulice rozčleněna do dílčích etap. 
Výběrové řízení v tomto roce bylo 
vyhlášeno v rozsahu rekonstrukce 

páteřních chodníků a rekonstrukce 
vozovky. Rekonstrukci ostatních 
přiléhajících ploch máme zařazenu 
do návrhu investičních akcí pro rok 
2020, který bude předkládán vedení 
města ke schválení.

Děkuji Vám za pochopení a přeji 
příjemný den.

Jan Kuna,
odbor rozvoje a investic

CHCEME OBNOVIT 
HŘIŠTĚ

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou 

– chtěli bychom v Chomutově 
na Zátiší obnovit hřiště. Byla 
by možná nějakým způsobem 
pomoc od města například v po-
době písku či pletiva? Rádi by-
chom to třeba získali formou daru. 
My bychom svépomocí dali hřiště 
se sousedy dohromady. Lidé z ce-
lého Zátiší se tu scházejí a chtěli 
bychom hřiště obnovit, protože 
hodně tu lidi spojuje a na druhou 
stranu nás mrzí, jak vypadá.

Děkuji za odpověď.
V.

Dobrý den,
děkuji za Váš podnět. Opravami 

hřišť se město zabývá průběžně 
a zařazuje je i do střednědobého 
výhledu investic.

Je velká škoda, že jste se ne-
ozval dříve. Nabídla bych Vám 
možnost podat Váš podnět formou 
návrhu projektu do participativního 
rozpočtu města, kde občané rozho-
dují o investicích cca za 5 milionů 
korun. Toto je projekt, který do této 
kategorie určitě spadá. Bohužel 
uzávěrka žádostí již proběhla, 
a to ke 31. květnu 2019.

Participaci na rekonstrukci for-
mou daru materiálu bohužel nedě-
láme. Můžete mi zaslat třeba výřez 
mapy, abychom věděli, kde se hřiště 
nachází. Na základě zvážení ho pří-
padně můžeme zahrnout do roz-
počtu města na další roky, eventu-
álně můžete popřemýšlet o účasti 
v již zmíněném participativním roz-
počtu – http://www.naschomutov.cz/
naschomutov/

Pokud rádi hrajete volejbal, 

určitě vás potěší letošní rekon-
strukce hřiště na plážový volejbal 
na VEROSU, která je jedním z ví-
tězných návrhů právě participativ-
ního rozpočtu loňského ročníku.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

vedoucí odboru rozvoje a investic

NEPŘEHLEDNÁ 
KŘIŽOVATKA

Dobrý den!
S nejvyšší naléhavostí žádám 

o zajištění přehlednosti křižovatky 
Vaníčkova – Zborovská.

Od doby, kdy ve Zborovské par-
kují auta, není v možnostech řidiče 
vyjet z Vaníčkovy na Zborovskou 
tak, aby nebyl ohrožen na zdraví 
(životě) autem přijíždějícím 
po Zborovské zleva. Absolutně 
tam není vidět. Obdobná situace 
je i při výjezdu z Gutenbergovy 
na Zborovskou. Prosím tedy 
o co nejrychlejší ověření a alespoň 
o umístění zrcadel tak, jak mi asi 
před dvěma měsíci řekl příslušník 
městské policie, že je plánováno.

Děkuji za vyslyšení mé prosby  
a jsem s pozdravem.

L. K.
Dobrý den, vážená paní,
po dohodě s Policií ČR a do-

pravním inženýrem sděluji, 
že k úpravě dopravního značení 
v předmětné křižovatce dojde. 
Úprava dopravního značení bude 
spočívat v posunutí stávajícího do-
pravního značení v ul. Zborovská 
před křižovatku s ul. Vaníčkova 
a v místech současného umístění 
zákazu odbočení bude umístěno 
nové dopravní značení „zákaz 
stání“. Věříme, že tímto krokem vy-
lepšíme rozhledové poměry na vý-
jezdu z ul. Vaníčkova ke spokoje-
nosti občanů, kteří tuto křižovatku 
využívají. Co se týče výjezdu z ul. 
Gutenbergerova, neměla by vozi-
dla v úseku před křižovatkou stát 
s ohledem na stávající dopravní 
značení na začátku ul. Zborovská 
(zákaz stání).

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NÁPAD, 
PODNĚT ČI ZKUŠENOST S NĚČÍM 
ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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ŠESTNÁCT NOVÝCH 
UČEBEN PŘIVÍTÁ ŽÁKY
Projekt Investice do infrastruktury základních škol byl v červnu 
ukončen. Modernizace si vyžádala téměř 99 milionů korun, přes 
89 milionů činila dotace. Rekonstruováno a modernizováno 
bylo celkem šestnáct odborných učeben v osmi základních 
školách. Učebny jsou zaměřené na výuku komunikací v cizích 
jazycích, práci s digitálními technologiemi, na výuku fyziky, 
chemie a pracovních činností. Dále bylo vybaveno šest školních 
poradenských pracovišť, zajištěna bezbariérovost prostřednictvím 
venkovních i vnitřních ramp, plošin, výtahů a schodolezů. 
Opravené jsou i toalety. Na školách byl také zmodernizován 
přístup k internetu a obnovena kompletní datová síť.

ODVODNĚNÍ 
KOMUNIKACE 
U TŘEŠŇOVKY
Město nechalo odvodnit pozemní komunikaci v ulici U Třešňovky 
vybudováním odvodňovacích žlabů podél zpevněné plochy silnice. 
Žlaby jsou napojeny do silničního příkopu a nových pozemních stok 
svedených do retenční nádrže, která vodu zadržuje a reguluje. Ta je 
následně vypouštěna do silničního příkopu v Blatenské ulici. Práce 
město vyšly na více než dva a půl milionu korun.

TURNIKETY 
V ZOOPARKU
Pro řízený přístup návštěvníků do areálu zoo byl vybudován systém 
turniketů. U pokladny v Přemyslově ulici jsou tři turnikety a jedna 
branka a u pokladny u příjezdu od silnice I/13 jsou čtyři turnikety 
a jedna branka. Tripodové turnikety jsou vybaveny čtečkami, které 
umožňují čtení vstupenek v podobě čárových i QR kódů, a to 
i z mobilních telefonů. To v budoucnu dovolí kupovat vstupenky on-
line. Investice vyšla město na 1,3 milionu korun.

REKONSTRUKCE 
ZPEVNILA KOMUNIKACI

Důvodem rekonstrukce účelové komunikace v ulici Mjr. Šulce bylo 
zvýšení únosnosti povrchu a zlepšení odvodnění, proto jako finální 

povrch byla použita drenážní dlažba o síle 8 cm, která zajišťuje 
lepší absorbci dešťové vody. Nosnost bylo nutné zvýšit také proto, 

že na plochu najíždějí při otáčení vozy pro svoz komunálního 
odpadu. Komunikace slouží k napojení garáží a zahrad a jedná se 
o třicet metrů dlouhý úsek v šířce tří metrů. Město investice vyšla 

na 352 000 korun.
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Letní večery v atriu nabídnou 
různé hudební žánry i tanec

O prázdninách muzeum zabaví 
děti na příměstských táborech

Atrium Chomutovské knihovny 
letos přivítá hned několik hudeb-
níků a tanečníků při koncertech 
či festivalech.

Písně z Irska i dalších ostrov-
ních zemí v moderní a svěží formě 
zahraje a zazpívá hudební skupina 
Lua 12. července od 19 hodin. 
Bluegrassové tóny skupiny Album 
a gotická hudba uskupení Arcus 
přivítají návštěvníky atria knihovny 
24. července od 17 hodin na kon-
certu s názvem A-session.

Orientální tance i hudba patří již 
tradičně večeru pod názvem V rytmu 
Orientu, který zaplní atrium 17. srpna 
od 20 hodin. Na galashow bude 
hlavním hostem tanečnice Badriyah, 
která momentálně žije v Belgii. Dále 
vystoupí skupina V rytmu Orientu, 
Barya, Orpha Dancers a další. Stylově 
bude program velmi rozmanitý, od re-
tro orientu období takzvané zlaté éry, 
přes moderní formy až po bubnová 
sóla. Vystoupí tanečnice Shereen, 
Barya, Daneeb a Pavla.

Již tradičním setkáním příz-
nivců dobré folk, country, bluegrass 
a trampské muziky se stal Country 

fest v atriu Chomutovské knihovny. 
Už pojedenácté se na něm před-
staví regionální hudební skupiny 

i jednotlivci. Country a trampské 
písně si lidé mohou přijít zazpívat 
25. srpna od 14 hodin.

Oblastní muzeum připravilo pro 
letošní rok příměstské tábory pro děti. 
Jeden bude zaměřený na poznávání ži-
vota a druhů zvířat, druhý přenese děti 
do světa porcelánu a výroby z tohoto 
materiálu.

Příměstský tábor Zvířata ko-
lem nás se bude konat v týdnu 

od 5. do 9. srpna. Téma tábora je za-
měřeno na spolužití člověka a zvířete 
od pravěku až po současnost. Během 
týdne je připravena spousta her a ak-
tivit, při kterých se děti dozvědí in-
formace o domestikaci zvířat, včetně 
kladů a záporů. Součástí tábora budou 
dva celodenní výlety. Vše je připra-

veno zábavnou formou s množstvím 
pohybových aktivit, které také k prázd-
ninám patří.

Příměstský tábor Malovaný džbá-
nek potrvá od 19. do 23. srpna. Téma 
tábora je zaměřeno na výrobu porce-
lánu v našem regionu. Děti si ale také 
zkusí, jak vzniká hrneček z keramické 

hlíny, jak se na porcelán maluje nebo 
jak vzniká textilní prostírání pod jídelní 
servis. Děti v tomto turnusu navštíví 
Klášterec nad Ohří a Teplice, města, 
ve kterých je výroba porcelánu tradicí.

Oba tábory jsou určené pro děti 
od 7 do 14 let nejen z Chomutova. Děti 
jsou přijímány do naplnění kapacity.

Poznávejte houby s odborníky 
z oblastního muzea

Muzejní noc protkala 
kouzla a alchymie

Třídenní akce oblastního muzea 
Pojďte s námi na houby v sobě zahr-
nuje exkurzi, výstavu a poradnu. „Tato 
aktivita slouží k osvětě, vzdělávání 
obyvatel města, zejména k rozeznávání 
jedovatých a jedlých hub, k propagaci 
pobytu v přírodě a vzdělávání v oboru 
přírodních věd.

Hlavním cílem je seznámit veřejnost 
s pestrostí přírodního bohatství v okolí 
města,“ popsala kurátorka Milena 
Bílková.

Během exkurze se účastníci sami 
zapojí do vyhledávání a sběru hub. 

Nalezené houby na místě určí odbor-
ník, který vysvětlí i jejich vlastnosti, 
jedlost, jedovatost, léčebné účinky 
a možnost kulinářského využití. 
Sebrané houby budou v následují-
cích dvou dnech vystavovány. Při 
mykologické poradně budou určovány 
všechny donesené houby a nálezci 
budou podobně jako při exkurzi sezna-
mováni s jejich vlastnostmi.

Výstava s exkurzemi se bude konat 
od 7. do 10. září v hlavní budově mu-
zea. Program se uskuteční za finanční 
podpory statutárního města Chomutova.

Životní příběh magistra Edwarda 
Kelleyho poznali návštěvníci Muzejní 
noci. Program zaměřený na alchymii, 
kouzla, hlavolamy či hru světel připra-
vilo Oblastní muzeum v Chomutově. 
„Návštěvníci mohli zhlédnout tři 
představení, která na sebe navazovala 
a představovala život známého alchy-
misty. Poslední vstup chomutovského 
divadla NaOko zavedl diváky od bu-
dovy muzea na náměstí, kde se konala 
UV show. Ta v příběhu znázorňovala 
odhalení alchymistické dílny Edwarda 

Kelleyho,“ popsala Renata Klucová, 
jedna z organizátorek akce.

Mezi jednotlivými vstupy si lidé 
mohli prohlédnout výstavu Hry 
a klamy, která je stále k vidění jak 
v budově muzea, tak v galerii Lurago. 
Dále byl připravený Čarosvětélkující 
workshop. „Návštěvníci vstoupili 
do tmavé místnosti s UV lampou, kde 
byly umístěné předměty, které v tomto 
světle zářily. S těmi si pak mohli hrát 
nebo zkoušet různé věci,“ dodala 
organizátorka.
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JAROSLAV SAUER
V tělocvičnách se pohybuje už 70 let. Poprvé ho táta přivedl 
do sokolovny ve třech letech. Je předsedou chomutovské 
pobočky České asociace Sport pro všechny, která má 
250 členů. Jeho rukama prošly celé generace chomutovských 
sportovců, kterým dal základy gymnastiky, ve které on 
sám měl dokonce vyzávoděnou 2. výkonnostní třídu. Je 
spoluautorem pětice hromadných skladeb. Jednu z nich (pro 
340 cvičenců z celé republiky) právě nacvičuje pro světovou 
gymnaestrádu v Rakousku.

PAVEL KRÁSENSKÝ
Jako fotograf a kurátor entomologické sbírky v Oblastním 
muzeu a galerii v Mostě se věnuje především studiu hmyzu 
a pavoukovců. Snaží se o popularizaci bezobratlých, a to 
jak prostřednictvím odborných článků nebo autorských 
výstav, tak pořádáním fotografických kurzů zaměřených 
na makrofotografii. Je členem poroty prestižní fotografické 
soutěže Czech Nature Photo a ve své databázi má více než 
40 tisíc fotografií živočichů z nejrůznějších koutů světa, které 
můžete vidět v domácích i zahraničních periodikách.
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V čele radnice Ernst Storch vydržel 
nejdéle ze všech starostů 20. století

Ernst Ferdinand Storch se naro-
dil 3. dubna 1865 v Bílencích, obci, 
která leží 7,5 km jihovýchodně 
od Chomutova. Jeho otcem byl 
Franz Storch, správce zdejšího vel-
kostatku hraběcí rodiny Buquoyů, 
a matkou Anna Storchová, rozená 
Seidlerová. Mladý Ernst vystu-
doval chomutovské gymnázium 
a poté německou právnickou 
fakultu Karlo-Ferdinandovy uni-
verzity v Praze. První právnické 
zkušenosti získal u Krajského 
soudu v Mostě, Okresního soudu 
v Chomutově a u vídeňského ad-
vokáta JUDr. Pergelta. V roce 
1897 si v Chomutově otevřel 
vlastní advokátní praxi.

Teprve po čtyřicítce pomyslel 
E. Storch na založení vlastní rodiny. 
Za ženu si vzal Annu Františku 
Kateřinu Braunovou (*1887). 
S Käthe, jak ji oslovovali přátelé, 
měl tři syny – Eberharda (*1908), 
Ernsta Raimunda Wolfganga 

(*1913) a Friedricha (*1917). 
Rodina žila v honosné vile u měst-
ského parku v tehdejší Schillerstraße 
č. p. 854, dnešní Čelakovského 12. 
Storchův dům sousedí s areálem 
Dětského domova a školní jídelny 
a nedávno byl zrenovován.

Chomutovským starostou byl 
E. Storch zvolen 30. března 1910. 
V komunální politice již nebyl 
úplným nováčkem, neboť od roku 
1908 působil jako člen Okresního 
výboru Chomutov – Hora Svatého 
Šebestiána. V úřadu starosty 
vydržel dlouho, celkem 23 let. 
Během této doby celkem třikrát 
(1919, 1923, 1929) vyhrál s pře-
hledem komunální volby. V čele 
radnice vydržel nejdéle ze všech 
starostů 20. století. V prosinci 
1933 byl kvůli členství v Deutsche 
Nationalpartei (Německá národní 
strana – dále jen DNP) nucen 
z úřadu starosty odejít. 

Prvním velkým projektem, je-

hož přípravou se E. Storch jako 
chomutovský starosta zabýval, byla 
Zemská výstava německého obyva-
telstva v Čechách. Ta v Chomutově 
proběhla v létě roku 1913 . 
Chomutov se tehdy stal na čtvrt 
roku hlavním městem habsburské 
monarchie. Za uspořádání výstavy 
byl Storchovi udělen Řád železné 
koruny.

E. Storch byl přesvědčeným 
německým nacionalistou a v letech 
1918 až 1919 se aktivně zapo-
jil do politického života německé 
menšiny v předválečné ČSR. 
V září 1919 byl při založení DNP 
a nakrátko se stal jejím předsedou. 
V prosinci 1919 ji zastupoval při 
neúspěšných jednáních německých 
politických stran s tehdejším mi-
nisterským předsedou V. Tusarem. 
Na počátku dvacátých let ovšem 
vysokou politiku navždy opustil 
a naplno se věnoval povinnostem 
chomutovského starosty a vý-
znamně se zasloužil o přeměnu 
Chomutova v moderní město.

Předně musel řešit nedostatek 
bytů. Městská rada poskytla na in-
dividuální výstavbu bytů a rodin-
ných domů zdarma městské po-
zemky a poté i peněžitý dar v hod-
notě 1 milionu korun (to se týkalo 
německých obyvatel, domy pro 
Čechy vznikaly bez finanční pod-
pory města). Počátkem dvacátých 
let se stabilizovalo městské hospo-
dářství a vznikaly také první ve-
řejné stavby. V letech 1919-29 byl 
vybudován lázeňský komplex 
na Kamencovém jezeře . Nedaleko 

parku se v té době stavěl sportovní 
areál. V roce 1933 byla na místě 
dnešního Sportovního domu 
TJ VTŽ postavena Sportovní hala 
Ludwiga Jahna (Jahn-Turnhalle; 
viz fotografie). Z dalších veřej-
ných staveb je třeba uvést budovu 
německého gymnázia na vino-
hradském kopci, pomník nejslav-
nějšímu chomutovskému rodáku 
F. J. Gerstnerovi (1932) a novo-
stavbu okresního úřadu na dnešním 
náměstí T. G. Masaryka (1934). 
Důležitým krokem bylo také zalo-
žení veřejných institucí, jako jsou 
městské muzeum a městský archiv 
(obojí 1923) a městská knihovna 
(1924).

Významným momentem v dě-
jinách Chomutova bylo připo-
jení Horní Vsi. K tomu došlo 
1. srpna 1928. Chomutov se tak 
s 32 000 obyvateli stal druhým 
nejlidnatějším městem v severních 
Čechách (hned po Liberci).

Po svém odvolání z místa sta-
rosty se E. Storch již nikdy do ko-
munální politiky nevrátil. Zemřel 
23. května 1938. Jeho pohřeb byl 
velkou společenskou událostí. S bý-
valým starostou se na radnici přišlo 
rozloučit celé město. V současné 
době se může osobnost Ernsta 
Storcha jevit jako problematická, 
zejména kvůli vypjatému naciona-
lismu. Nesmí se však zapomínat 
na to, že jako starosta Chomutova 
odvedl veliký kus práce a tím se na-
trvalo zapsal do dějin města. Z to-
hoto hlediska může být i vzorem 
pro své nástupce.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PIVOVARNICKÝ 
TEPLOMĚR

Toto je příběh jednoho teplo-
měru. A nejen jeho, ale i dalších 
předmětů, které chomutovské 
muzeum získalo v dubnu 2004. 
Pocházejí z jirkovského měšťan-

ského pivovaru, po němž dnes již 
nezůstala ani památka. Teploměr, 
opatřený německými nápisy, 
visel v pivovarském sklepě od 
1. poloviny 20. století. Je na 
něm vyznačena teplota vhodná 
pro kvašení piva (úsek vyzna-

čený červenými čarami), dále 
teplota, při níž je pivo ohroženo 
(BIER GEFÄHRDET) a tep-
lota, při které se pivo již kazí 
(BIER VERDIRBT). A zaměst-
nanci Měšťanské právovárečné 
společnosti, které jirkovský pi-

vovar patřil v letech 1919-1945, 
u teploměru den co den chvilku 
postáli s bločkem a tužkou či 
perem, aby zaznamenali aktuální 
teplotu ve sklepě. Jejich záznamy 
pak kontrolovali pánové Erich 
Schmidtmayer, František Rosibal 
a Vilém Hild, kteří se postupně za 
první republiky a okupace vystří-
dali v roli sládků. Po válce se pak 
teploměr stal majetkem posled-
ního ředitele pivovaru Černého 
a byl součástí soukromé expo-
zice pivovarnictví na jeho chatě 
v Mezihoří. 

JUDr. Ernst Storch (detail) na výstavě 7. 8. 1913.
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Pochod lidických žen připomněl 
chomutovskou historii

Pochod lidických žen připomněl 
početné oběti pochodů smrti, které pro-

šly mnohými obcemi Chomutovska. 
Kromě hromadného hrobu na horno-

veském hřbitově v Chomutově a Březně 
jsou další hroby na cestě z Hory 
Sv. Šebestiána, Údlic a Nezabylic.

V roce 1945 touto cestou šel 
pochod smrti vězňů z koncentrač-
ního tábora Buchenwald. Vězni byli 
vyčerpaní, přežili totiž nálet na jejich 
transport smrti na nádraží v němec-
kém Reitzenhainu, který leží na dnešní 
hranici. Z Reitzenhainu přes Horu 
Sv. Šebestiána do bývalé sklárny 
v Chomutově, kde vězni přespali, 
je to osmnáct kilometrů, pohřbeno 
je na této trase 215 obětí.

Účastníci zahájili připomínkový 
pochod za Horou Sv. Šebestiána smě-
rem na Reitzenhain. První zastávka 
byla u pomníčku přes silnici u ben-
zínky. Na druhé straně v lese je další 
pomník pro 38 obětí. „Málokdo o těch 
místech ví, ale obec o ně vzorně pe-
čuje. Zastávky u pomníčků pokračo-
valy ke dvěma hrobům v remízku nad 
Novou Vsí. V těchto roztroušených hro-
bech v obcích na cestě do Chomutova 
je pohřbeno celkem 97 obětí pochodu 
smrti,“ popsala organizátorka akce 
Milena Městecká.

Cyklisté i běžci upozornili na nedostatečnou 
drogovou osvětu u dětí a mládeže

Na drogovou negramotnost u dětí 
a mládeže upozorňuje občanské sdru-
žení Řekni NE drogám, řekni ANO 
životu, které v Chomutově uspořádalo 
již sedmnáctý ročník akce Cykloběh 
za Českou republiku bez drog.

Cykloběh je svým rozsahem a inten-
zitou největší pravidelnou protidro-
govou kampaní spojenou se sportem. 
Účastníky Cykloběhu v Chomutově 

přivítal náměstek primátora Milan 
Märc. „Bylo podepsáno prohlášení 
o postoji problematiky drog a město 
Chomutov se tak připojilo k myšlence 
měst bez drog. Poté proběhl symbolický 
start, po kterém tým cyklistů pokračoval 
na další cestu do Mostu. Pouliční tým 
rozdával protidrogové vzdělávací mate-
riály do rukou spoluobčanů,“ konkreti-
zoval mluvčí sdružení Tomáš Kraus.

STATUTÁRNÍ MESTO CHOMUTOV

dechovéhudby
na tradicní promenádní koncerty

každou stredu až do konce srpna
vždy od 16.30 hodin

do Mestského parku v Chomutove

zve príznivce

HRAJÍ: HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV, 
STAROCESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY, 
VESELÁ KRUŠNOHORSKÁ MUZIKA, VESELÍ MUZIKANTI
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Za ukázku vyhledání osob 
dostali pejsci odměnu

Ocenění Prokopa Diviše převzali elektrotechnici

Prvňáčci se podívali 
do domečku včel

Žáci prvního stupně základní školy 
Hornická se zúčastnili ukázky výcviku 
záchranářských psů. Akci připravili 
členové Základní kynologické orga-
nizace Březenecká, kteří jsou součástí 
záchranné brigády kynologů. „Žáci 
měli možnost vidět několik záchra-
nářských psů s jejich psovody. Pejsci 
jsou cvičeni zejména na vyhledávání 
ohrožených osob. Předvedli nám, 
jak dokážou plnit pokyny svých pso-
vodů. Žákům se tato akce velice líbila 
a na jejím konci si mohli pejsky pohla-
dit a dát jim pamlsek,“ uvedla zástup-
kyně ředitele Ivana Dudková.

Vzhledem k tomu, že členové 
kynologického klubu provozují tyto 
ukázky zdarma, rozhodli se učitelé 

společně se žáky uspořádat sbírku 
na podporu výcviku záchranářských 
psů. Do školy tedy všichni nosili pej-
skům jejich oblíbené kapsičky.

 Motivační program Pro-
ko pa Diviše pro školní rok 
2018/19 má v případě střední školy 
ESOZ Chomutov již své vítěze. 
Devět nejlepších žáků tří různých 
elektrooborů si převzalo diplomy 
a symbolické šeky v chomutovském 
kostele sv. Kateřiny. Slavnostní chvíle 
doprovodil svým vystoupením dětský 
pěvecký sbor Radost z mateřinky 
v Palackého ulici. „Prokop Diviš 
je opravdu zajímavým motivačním 
programem. Za nás mu rozhodně 
dávám palec nahoru, už jen proto, 
že je motivačním pro všechny bez 

rozdílu. Záleží jen na snaze, píli 
a vlastní aktivitě žáků. Na odměnu tak 
může dosáhnout doslova každý,“ řekl 
Jan Mareš, ředitel ESOZ Chomutov.

V motivačním programu Prokopa 
Diviše po celý školní rok sbírají 
budoucí elektrotechnici body podle 
toho, jak jim to jde ve škole i napří-
klad v odborných soutěžích a dalších 
aktivitách nad rámec běžného studia. 
Hlavní motivací k dobrým studijním 
výsledkům je pochopitelně peněžitá 
odměna. Nejdůležitější byl dobrý 
školní prospěch, dále aktivita během 
výuky, účast v programech a projek-

tech. Celoroční samozřejmostí pak 
byla takzvaná studijní bezúhonnost. 
Tedy žádná snížená známka z chování 
či jiný postih za nekázeň a přestupky 
proti školnímu řádu. „Motivační pro-
gram Prokopa Diviše jsme pro daný 
školní rok vyhlásili již po třetí. A jak 
je vidět, zájem o něj se mezi žáky 
středních škol stále zvyšuje. Ti, kteří 
se do programu zapojí, získají nejen 
ocenění, ale především mají výhodu 
i při hledání dalšího uplatnění u naší 
společnosti,“ uvedl Tomáš Murtinger, 
ředitel úseku Finance a správa společ-
nosti ČEZ Distribuce.

Stateční prvňáčci ze základní 
školy Kadaňská se vydali na výlet 
za včelkami do Zelené. Vyzbrojeni 
dobrou náladou a velkými svači-
nami přišli do míst, kde stávala 
obec Ahníkov. Tam si prohlédli, jak 
vypadá prázdný domeček pro včely, 
plástve a viděli i stáčírnu medu.

Jejich cesta však pokračovala 
dál, k opravdovým včelím úlům. Po 
cestě stačili přes plot obdivovat a 
nakrmit starým chlebem stádo ove-
ček. Poté se zastavili v místní kom-
postárně, kde je přivítal pověstný 
zápach. „Tam se dozvěděli, co se 
děje se zbytky, které hodíme do 
hnědé popelnice na tříděný odpad. 

Dokonce si vlezli do ještě nezpro-
vozněné bioplynové stanice, kde 
je zaujal lodní šroub, který bude po-
hánět míchání kompostu,“ popsala 
učitelka Tereza Vosáhlová.

Po prohlídce stanice se malí 
školáci přesunuli již ke zmíněným 
úlům. Síťka na hlavu se stala ne-
dílnou součástí návštěvy místních 
včelek. Protože bylo chladno, byly 
doma. „Proto je prvňáčci viděli z 
velké blízkosti za sklem v úlech, 
ale i v reálu, při přesouvání včelek 
včelařem,“ doplnila učitelka. Výlet 
děti zakončily běhací hrou se včelí 
tematikou a po návratu do školy i 
pohádkou o včelce Máje.

Žáci v Německu 
testovali profese

Žáci ze základní školy Na Pří-
kopech se v Marienbergu zúčast-
nili akce Berufe im Test neboli Test 
profesí. „Na celé dopoledne byl pro 
nás připraven velmi pestrý program, 
během kterého jsme si pod vede-
ním mistrů svého oboru prakticky 
vyzkoušeli různá řemesla. Na deseti 
stanovištích se konaly ukázky úpravy 
účesu a nehtů, vyzkoušeli jsme si, 
jak správně píchnout injekci, uplést 
housku, zabalit pečivo do dárkového 
balení, smontovat za pomocí šroubů 
a matic část plastového potrubí, ovlá-
dat robotickou ruku, upevnit a opra-
covat část kovové destičky ve svě-
ráku, vyrobit z drátu pružinu, přesně 
měřit mikrometrem a číst technický 
výkres,“ popsala učitelka Markéta 
Kanická.

Žáci si dále zkusili, jak je těžké 
správně masírovat a zatejpovat svaly 
a v kuchyni si připravili vynikající 
pesto z rukoly na špagety. Všechny 

výrobky si odvezli s sebou domů.
Odpoledne ještě navštívili 

ranč pro chov lam v Poberschau. 
„Po dobrém obědě za námi přišel 
do restaurace lamí samec Galileo. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vých informací o chovu lam i je-
jich životě ve volné přírodě. Z úst 
do lamí tlamy jsme si přátelsky 
předali chléb, abychom zjistili, jak 
něžný dotyk tohoto majestátního 
zvířete může být, protože jinak 
se s lamami moc mazlit nedá,“ do-
dala učitelka Jaroslava Křížová.

Poté se žáci prošli údolím 
Černého potoka a navštívili starou 
štolu Molchner Stolln, ve které 
se od středověku těžily cín, měď, že-
lezná ruda, arsen, ale i stříbro. Během 
poutavé prohlídky se dozvěděli 
mnoho zajímavého o těžkém životě 
horníků, kteří celý kopec prokopali 
štolami v celkové délce 25 kilometrů 
jen pomocí majzlíku a kladiva.
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Téma šikany je stále aktuální, 
proto se ve čtvrtých a pátých třídách 
základní školy Hornická konala 
beseda na tuto problematiku zamě-
řená. Preventivní program nazvaný 
Člověče, nešikanuj! vedli preven-
tisté Městské policie Chomutov. 
„Beseda byla postavena na otázkách 
týkajících se šikany a byla vedena 
formou společenské hry, která 
se podobala známé dětské hře,“ 
uvedla učitelka Věra Antoňová.

Děti při besedě vysvětlo-
valy a objasňovaly pojmy z ob-
lasti šikany, zcela bezprostředně 
a otevřeně ve skupinách hovořily 
k danému tématu, řešily konkrétní 
situace ze života a vyjadřovaly 
se k předloženým problémům a da-
ným otázkám. „V rámci programu 
prevence byla beseda jistě pro-

spěšná a poučná,“ doplnila učitelka.
Před koncem školního roku 

se ve škole v Hornické konala 
i další preventivní akce, tento-
krát zaměřená na zdraví. Druháčci 
absolvovali program s názvem 
Putování za zdravým pohybem. 
„Zahrnoval cviky pro správné dr-
žení těla, motivoval žáky ke zdra-
vému životnímu stylu a předchá-
zení obezitě. Žáci sedmých tříd 
zase absolvovali program Alkohol 
a kouření – mýty a pravdy,“ uvedla 
metodička prevence školy Jana 
Eichhornová.

Poutavou a zábavnou formou 
se tak žáci seznámili s touto pro-
blematikou a možnostmi cvi-
čení. Ve skupinkách žáci soutěžili 
ve znalostech z daného tématu 
o drobné ceny.

Rodiče s dětmi si užili sportovní 
hry a zábavné dopoledne

V Puškinově 
památníku 
zářily dívky

Společným zvoláním Táto, mámo, 
pojď si hrát, budem spolu sporto-
vat! začaly sportovní hry pro děti 
a jejich rodiče v ZŠ a MŠ Palachova. 
„Dopoledne si všichni příchozí mohli 
porovnat síly v různých sportovních 
disciplínách a kláních. A že jich bylo. 
Sto osmdesát dětí a jejich rodiče, cel-
kem skoro čtyři stovky návštěvníků 
nejen z Chomutova, ale i okolních 
měst a dokonce i z Kanady,“ uvedla 
ředitelka školy Jana Pernekrová.

Protože svítilo sluníčko, skotačilo 
se v mlhovištích a sportovalo se v ce-
lém areálu, i bazénu. Na stanovištích, 

jako jsou lanová dráha, líný Honza, 
střílení na terč z vodní pistole, bludi-
ště, skákání v pytlích a další, si spor-
tovci vysloužili razítko do hrací karty 
a za své úsilí a sportovní výkony 
si pak odnesli nejen dobroty – zmrz-
linu a párek v rohlíku, ale také dárky, 
třeba větrníky a bublifuky. „Protože 
nás podpořilo také statutární město 
Chomutov, všechny děti dostaly 
barevná trička, která si pak odnesly 
na památku. Domů se nikomu ne-
chtělo, ale černý mrak nad hlavami 
ukončil naše společné oslavy,“ dodala 
ředitelka.

Celostátní přehlídky v recitaci 
a zpěvu v ruském jazyce s názvem 
Puškinův památník, která se konala 
v Praze, se zúčastnili žáci základní 
školy Písečná. „Naši školu reprezen-
tovali Anastazia Tsepeleva a Daniel 
Fedák z osmého ročníku v hudebním 
oboru a Oleksandra Yuza a Tereza 
Tschernayová ze čtvrtého ročníku 
v kolektivní recitaci. Velkého úspě-
chu dosáhla právě děvčata ze čtvrté 
třídy, která se svým vystoupením 
v přehlídce zvítězila a navíc obdržela 
i zvláštní cenu poroty. Tu ohromila 
právě svou bezprostředností a skvě-
lým výkonem,“ uvedl ředitel základní 
školy Miroslav Žalud.

Mezi hudebníky se neztratila ani 
Anastazia se svým zpěvem a Daniel 
jako vynikající hudebník s kytarovým 
doprovodem.

Před důsledky šikany 
varovali žáky strážníci

Studenti zachraňovali  
při soutěži životy

V Brně se konal další ročník celo-
státní soutěže první pomoci pro žáky 
a studenty středních a vyšších zdra-
votnických škol. V kategorii středních 
zdravotnických škol se jí zúčastnilo 
23 družstev a mezi nimi i tříčlenný 
tým chomutovské školy.

Žákyně Adéla Lepeyová, Anna 
Cvanigová a Markéta Petrová se po 
celý rok intenzivně připravovaly a je-
jich píle se zúročila, obsadily 3. místo. 
„Soutěžící zdolávali pět stanovišť, 
kde museli prokázat pevné nervy 
a týmového ducha při poskytování 
první pomoci například při dopravní 
nehodě či při ošetřování zraněných 
parkouristů. Ve sklepě ošetřovali úraz 
způsobený elektrickým proudem 
a amputaci několika prstů na horní 
končetině, na závěr zasahovali při 

konfliktu v klubu,“ popsala učitelka 
Andrea Kurucová. 

Na dalším stanovišti museli proká-
zat fyzickou zdatnost a na posledním 
hodnoceném stanovišti zase nabyté 
vědomosti z první pomoci. „Bylo 
hezké sledovat tolik zapálených mla-

dých lidí, kteří byli vzorně na soutěž 
připraveni a na kterých bylo vidět, 
že mohou kdykoliv v nouzi podat 
pomocnou ruku zraněným osobám. 
V této soutěži nebylo poražených, 
neboť všichni soutěžící by zachránili 
život zraněným,“ dodala učitelka.
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Dovolená: zaměstnavatel vám ji může nařídit
Zakoupili jste si zájezd k moři nebo 
chcete na 14 dní na chalupu? Pokud 
budete informovat zaměstnavatele 
dostatečně dopředu, nejspíš vám 
dovolenou bez komplikací schválí. 
Věděli jste však, že vám zaměstnava-
tel může čerpání dovolené nařídit?

Čerpání dovolené ve zkušební 
době – nastávají situace, kdy měníte 
zaměstnání a tříměsíční zkušební 
doba připadne zrovna na léto. Není to 
však důvod k tomu, že nesmíte čerpat 
dovolenou. Obecně platí, že nárok na 
dovolenou vzniká každému, kdo pro 
zaměstnavatele odpracoval alespoň 
60 dnů (to jsou přibližně 3 měsíce 
práce). To, jestli během zkušební doby 
budete moci čerpat dovolenou, záleží 
jen na domluvě se zaměstnavatelem 
- může, ale nemusí vám to umožnit. 
Pokud vám zaměstnavatel umožní čer-
pání dovolené během zkušební doby, 
buďte připraveni na fakt, že se vám tím 
zkušební doba prodlužuje. Příkladem je 

to, že si během zkušební doby vezmete 
dva dny dovolené. Zkušební doba se 
následně prodlouží o dva pracovní dny. 

Nařízení dovolené zaměstnavate-
lem – zaměstnavatel má nárok nařídit 
každému zaměstnanci dovolenou. 
Z pohledu zákoníku práce jsou to tedy 
zaměstnavatelé, kteří určují, kdy si 
zaměstnanci mohou vzít dovolenou. 
Pracovní praxe je obvykle odlišná. 
Zaměstnanci si dovolenou plánují po-
dle svých potřeb a zaměstnavatele pak 
žádají o schválení dovolené. Pokud 
nehrozí situace, že například v polovině 
měsíce srpna bude prázdné oddělení, 
zaměstnavatelé většinou vycházejí 
vstříc. Může však nastat situace, kdy 
zaměstnavatel dovolenou jednostranně 
nařídí. A to i když s tím nesouhlasíte. 
Zaměstnavatel ale musí dodržet tyto 
podmínky: o tom, kdy vám nařizuje 
čerpání dovolené, vás musí písemně 
nejméně 14 dní předem informovat, 
pokud vám chce zaměstnavatel roz-

plánovat dovolenou na celý kalendářní 
rok, tak musí splnit podmínku čerpání 
dovolené nejméně dva týdny v kuse. 

Výpovědní lhůta a zůstatek dovo-
lené – pokud jste ve výpovědní lhůtě, 
zaměstnavatel vám může čerpání dovo-
lené také nařídit (taktéž platí podmínka, 
že nařízení musí být písemnou formou 
nejméně 14 dní předem). Pokud vám 
však zaměstnavatel neumožní zbývající 
dny dovolené vyčerpat, nevyčerpané 
dny dovolené vám zaměstnavatel musí 
proplatit. Peníze dostanete společně 
s poslední výplatou. 

Celozávodní dovolená – tzv. celozá-
vodní dovolenou dodnes dodržují pře-
vážně výrobní společnosti. Celoplošně 
se určí, že si všichni zaměstnanci bez 
výjimky vyberou dovolenou například 
prvních 14 dnů v srpnu. Často to bývá 
označováno jako „odstávka“. Ze zá-
kona však může nařízená celozávodní 
dovolená trvat maximálně 2 týdny 

v kuse. Pokud chce zaměstnavatel 
vyhlásit celozávodní volno, potřebuje 
souhlas odborů. 

Dovolená z předchozího roku – loň-
ská dovolená se čerpá podle jiných pra-
videl. Zákoník práce zaměstnavatelům 
výslovně ukládá, aby nejpozději do 
poloviny nového roku určili, do kdy si 
zaměstnanci musejí loňskou dovolenou 
vyčerpat. Příkladem může být situace, 
kdy zaměstnanci z roku 2018 zbyly 
tři dny dovolené. Zaměstnavatel musí 
nejpozději do 30. června 2019 za-
městnance informovat, do kdy si musí 
„převedenou“ dovolenou vyčerpat. 
Může třeba určit, že tyto tři dny si 
musíte vyčerpat nejpozději do 30. září 
2019. Pokud tento termín zaměstnanec 
nestihne, loňská dovolená mu bohužel 
bez náhrady propadne. 

Denisa Podmanická, DiS.,
sociální pracovnice,

Sociální poradna Kamenná,
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

Je dopisování s jinou ženou nevěra?

Odložit měsíčky kvůli dovolené není problém

Mám partnera, se kterým si rozu-
míme ve všem, ale poslední dobou 
mi dělá vrásky to, že si dopisuje 
s jinou ženou a nevidí na tom 
nic špatného. Je to nevěra, nebo 
si zbytečně dělám starosti?

Soužití dvou lidí s sebou nese 
různá úskalí. Každé partnerství 
má nastavené jiné hranice, jiná pra-
vidla. Když je vztah v pořádku, není 
potřeba hledat virtuální kontakt s ji-
ným partnerem. V případě, že jeden 
z partnerů tuto potřebu má, rozhodně 

to naznačuje, že něco v pořádku 
není. I když z praxe vím, že vnímání 
tohoto problému se u mužů a žen 
liší. Ženy tuto situaci vnímají častěji 
jako nevěru, zatímco muži to berou 
obvykle jen jako nevinné příjemné 
popovídání s někým nestranným. 
I tady platí, že každý jsme jiný a ka-
ždý reagujeme jinak. Někdo se tako-
vým chováním partnera může cítit 
hluboce zraněný, jiný zase ne. A zda 
je to nevěra? V podstatě ano, ale 
v jiné formě, kdy nejde o uspokojení 

fyzických potřeb, ale psychických.
Problém bych viděla v nedo-

statečné komunikaci partnerů, kdy 
se jeden z nich necítí z nějakého 
důvodu naplněn, a tak hledá energii 
a jiskření někde jinde.

Jak se ale v takovém případě 
zachovat? Dělat jako že nic? To pro-
blém určitě nevyřeší. Rozhodně do-
poručuji si spolu promluvit. Tenhle 
rozhovor možná nebude příjemný, 
ale určitě bude přínosný. On se do-
zví, že vás jeho jednání bolí, protože 

ho milujete. Vy se zase třeba do-
zvíte, co mu ve vztahu s vámi chybí. 
A možná i vy řeknete, co by vám 
udělalo radost. A díky tomu můžete 
začít na svém soužití pracovat a vy-
lepšit svůj vztah. V každém případě 
to neduste v sobě. Pokud by se ob-
jevily hlubší partnerské potíže, mů-
žete se obrátit na naši bezplatnou 
poradnu.

PhDr. Irina Malinová,
rodinná a manželská poradkyně

www.curzu.cz

O prázdninách se chystáme s naší 
čtrnáctiletou dcerou na dovolenou 
k moři, je nějaká rozumná a bez-
pečná možnost, aby nás nepře-
kvapily během dovolené měsíčky? 
Děkuji za praktický a velmi častý dotaz 
v ambulanci gynekologa, předpoklá-
dám, že máte na mysli menstruaci Vaší 
dcery, i když postup je naprosto shodný 
i pro dospělé ženy.

Řešení je poměrně snadné – zajít 
k registrujícímu gynekologovi pro 
recept na hormonální tablety, které 
s velkou spolehlivostí Vaši starost vy-
řeší. Pokud budeme konkrétnější, pak 
v praxi připadají v úvahu dva nejčas-
tější postupy.

U stávajících uživatelek hormo-
nální antikoncepce, tzv. jednofázové, 

což je nejčastěji předepisovaná forma, 
kde složení všech tablet v platíčku 
je shodné, se pokračuje novým pla-
tem bez pauzy nebo bez neaktiv-
ních tablet (dle typu antikoncepce 
4–7 dnů), stejný postup lze uplatnit 
u antikoncepční náplasti a vaginál-
ního kroužku, o této možnosti by 
ženy měly vědět již při nasazování 
antikoncepce v rámci všeobecného 
poučení nových uživatelek hormo-
nální antikoncepce.

U žen a dívek, které antikoncepci 
neužívají, se dává přednost podávání 
hormonu, který se v gynekologické 
praxi používá k zástavě menstruace 
nebo u abnormálního děložního krvá-
cení, zde vždy po řádném vyšetření. 
Lék se jmenuje Norethisteron nebo 

Orgametril, obojí je na lékařský před-
pis. Nevýhoda těchto preparátů je, že 
brát tablety je nutné začít minimálně 
3 dny před předpokládaným termínem 
menstruace, 2–3 krát denně po celou 
dobu žádoucího odsunu, nežádoucí 
účinky jsou zcela ojedinělé a další 
menstruace se obvykle dostaví během 
2–4 dnů po ukončení léčby.

Obavu z toho, že by gynekolog ne-
vyhověl požadavku zdravé dívky před 
dovršeným 15. rokem, mít nemusíte. Po 
odsunu menstruace se může přejít na 
užívání hormonální antikoncepce.

Pokud je dostatečná časová rezerva 
(alespoň 3 týdny), pak z mého pohledu, 
ačkoliv v praxi bohužel málo použí-
vané, je optimální schéma takové, že 
se odsouvá již menstruace, která má 

přijít před dovolenou. Tablety se začnou 
užívat ihned, alespoň 3 týdny před do-
volenou, 10-12 dnů před termínem do-
volené se vysadí a žena odmenstruuje 
ještě doma před odjezdem, rekreaci si 
pak užije bez menstruace a bez tabletek, 
nemluvě o bizarních situacích, jako ne-
volnosti, zvracení a průjmy při návštěvě 
některých exotických zemí, které by 
mohly spolehlivost jinak velmi účinné 
metody snižovat.

Za zmínku stojí též fakt, že manipu-
lace s menstruačním cyklem nemá na 
průběh dalších cyklů ani na zdraví ženy 
žádný dopad.

MUDr. Radek Kochlöfl,
zástupce primáře ,

gynekologicko-porodnické oddělení ,
Nemocnice Chomutov 
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KŘÍŽOVKA V červenci roku 1969 bylo po rekonstrukci otevřeno kino Oko, novinkou bylo promítání (tajenka).
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OSMISMĚRKA V parku se každou středu konají koncerty (tajenka). VTIPY

Americký turista stojí v Paříži 
před Eifellovou věží a nadšeně si 
ji prohlíží: „Nádherná věž! Kolik 
barelů nafty z ní denně vytěžíte?"

U zaoceánského letu přijde 
jeden z cestujících za kapitánem: 
„Promiňte, ale nezdá se vám, že 
letíme nějak moc nízko?" 
„Ne, proč myslíte?" 
„No, já jen že jsem z okýnka 
zahlédl chobotnici.“

Cestující na lodi si protírá 
oči a rozespalým hlasem 
zkonstatuje: „Dneska je ale 
sychravo...“  
„Promiňte, pane,“ přistoupí 

k němu plavčík, „zapomněl jsem 
vás informovat, že se loď potápí.“

Správce rekreační chaty vítá 
pana Nováka: „Uděláme všechno, 
abyste se zde cítil jako doma!" 
„Proboha, já myslel, že si sem 
jedu odpočinout!"

Řízení letového provozu 
zachytilo zprávu: „Zde let 13. 
Máme problémy, schází nám 
palivo, zbývá nouzová rezerva na 
10 minut. Jsme asi 2 000 km od 
vás. Sdělte instrukce.“ 
Řídící letového provozu se zamyslí 
a odpoví: „Opakujte po mně: Otče 
náš, jenž jsi na nebesích...“

ABORT, ASIAT, ASTRA, BREPT, CLONA, DEŠTNÍK, GEJŠA, CHOROŠ, JAROST, 
KAMEJ, KORBA, LEJTA, MÍSTA, OCASKA, OCASY, OKUJE, OPTIK, PARTE, 
POŠTA, POTÁCET, SÁPAT, SOKLY, STOPA, STRIE, ZAJÍC, ZÁSEK
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 3.7. st 17.00 ANNABELLE 3
   19.00 YESTERDAY
 4.7. čt 11.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
   17.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
   19.30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
 5.7. pá 16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   17.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
   19.30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
 6.7. so 15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   18.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
   19.30 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
 7.7. ne 15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   17.00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
   18.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   19.30 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
 8.7. po 17.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
   19.00 DEVADESÁTKY 
 9.7. út 17.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
   19.00 DIEGO MARADONA 
 10.7. st 17.00 SRÁŽKA S LÁSKOU 
   19.00 BÍLÝ BÍLÝ DEN 
 11.7. čt 17.00 KOŘIST 
   19.30 THE CURE – ANNIVERSARY 1978–2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON
 12.7. pá 16.00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA (3D)
   18.00 UZLY A POMERANČE 
   19.00 KOŘIST 
 13.7. so 15.00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA 
   17.00 SPOLUJÍZDA
   19.00 KOŘIST 
 14.7. ne 15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   17.00 UZLY A POMERANČE 
   18.00 ANNABELLE 3
   19.30 SPOLUJÍZDA
 15.7. po 17.00 SPOLUJÍZDA
   19.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
 16.7. út 17.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   19.00 KOŘIST 
 17.7. st 17.00 SRÁŽKA S LÁSKOU 
   19.00 PAVAROTTI 
 18.7. čt 11.00 LVÍ KRÁL 
   17.00 LVÍ KRÁL (3D)
   19.00 V LÁSCE A VÁLCE
 19.7. pá 17.00 LVÍ KRÁL
   18.00 SPOLUJÍZDA
   19.30 SRÁŽKA S LÁSKOU 
 20.7. so 15.00 LVÍ KRÁL (3D)
   17.00 APOLLO 11 
   18.00 SPOLUJÍZDA
   19.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
 21.7. ne 15.00 LVÍ KRÁL
   16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   18.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ   
   19.30 YESTERDAY
 22.7. po 17.00 LVÍ KRÁL
   19.30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
 23.7. út 17.00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
   19.00 ANNABELLE 3
 24.7. st 17.00 YESTERDAY
   19.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
 25.7. čt 17.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   19.00 DĚTSKÁ HRA
 26.7. pá 17.00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA (3D)
   18.00 IBIZA 
   19.30 DĚTSKÁ HRA 
 27.7. so 15.00 PSÍ POSLÁNÍ 2
   17.00 SPOLUJÍZDA
   19.00 DĚTSKÁ HRA
 28.7. ne 15.00 LVÍ KRÁL (3D)
   17.00 YESTERDAY
   18.00 DĚTSKÁ HRA  
   20.00 IBIZA
 29.7. po 17.00 IBIZA
   19.00 DĚTSKÁ HRA
 30.7. út 17.00 DĚTSKÁ HRA
   19.00 IBIZA
 31.7. st 17.00 SRÁŽKA S LÁSKOU 
   18.00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
   20.00 KOŘIST

  
KINO SVĚT

 3.7. st 22.00 JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE 
 4.7. čt 22.00 HALLOWEEN
 5.7. pá 22.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
 6.7. so 22.00 ŽENY V BĚHU
 10.7. st 22.00 BUMBLEBEE
 11.7. čt 22.00 HELL FEST: PARK HRŮZY
 12.7. pá 22.00 PSÍ DOMOV
 13.7. so 22.00 LÉTO S GENTLEMANEM 
 17.7. st 22.00 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
 18.7. čt 22.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
 19.7. pá 22.00 ŽENY V BĚHU
 24.7. st 21.30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
 25.7. čt 21.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
 26.7. pá 21.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
 27.7. so 21.30 BOHEMIAN RHAPSODY
 31.7. st 21.30 LOVEní
 1.8. čt 21.30 UPGRADE
 2.8. pá 21.30 ÚŽASŇÁKOVI 
 3.8. so 21.30 TERORISTKA
 7.8. st 21.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

  
LETNÍ KINO

 Od 10.7. do 17.8.  VÝSTAVA STŘEDOČESKÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ – 
galerie Špejchar

 Od 27.7. do 7.9. SVĚT JE STÁLE JEŠTĚ KRÁSNÝ – výstava – kostel sv. Kateřiny
 Od 1.8. do 31.8.  MASOŽRAVÉ ROSTLINY – prodejní výstava – Zoopark Chomutov
 Do 27.7. HRY A KLAMY – galerie Lurago a hlavní budova muzea
 Do 31.8. URBEX FOTO – JINDŘICH PITTNER – galerie Na schodech
 Do 29.9.  50 LET NUMISMATIKY NA CHOMUTOVSKU A ZMATENÉ 

PENÍZE – muzeum, radnice
 Do 30.9.  UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. 

Ignáce 
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE 

NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase 
z Černovické ulice od parkoviště Globus

VÝSTAVY

 12.7.  19.00 LUA – koncert – Chomutovská knihovna
 24.7.   17.00  A–SESSION – koncert kapel Album a Arcus – atrium Chomutovské 

knihovny
 STŘEDY  16.30  KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB – každou středu v městském parku

KONCERTY

 3.7. 22.00  JE MI JEDNO, ŽE SE ZAPÍŠEME DO DĚJIN JAKO BARBAŘI 
– filmové promítání pod širým nebem – Chomutovská knihovna

 11.7. 10.00  POVÍDÁNÍ OVČÍ BABIČKY – divadelní představení pro děti – letní 
kino

 13.7. 18.00  BALONEM NAD KOČIČÁKEM – možnost prohlédnout si Kočičák 
a okolí z výšky – muzeum Na Kočičáku

 13. a 27.7. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje

 16.7.   POZOROVÁNÍ ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ MĚSÍCE – pozorování 
jevu s astronomy, začátek akce je po setmění – na hvězdárně u bývalého kina 
Oko

 20.7.   Z MUZEA DO MUZEA – jízda historickým vlakem z chomutovského 
depozitáře NTM do muzea v Lužné u Rakovníka

 25.7. 10.00  POHÁDKOVÝ KABARET – hudební představení pro děti – letní kino

 31.7. až 4.8.  DOČTENO – výtvarné sympozium – Chomutovská knihovna

 1.8. 18.00  PŘIJELA AFRIKA – atrium Chomutovské knihovny

 1.8. 22.00  ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ – filmové promítání pod širým nebem – 
Chomutovská knihovna

 2. a 9.8.   METEORICKÝ ROJ PERSEIDŮ – pozorování jevu s astronomy, 
začátek akce je po setmění – na hvězdárně u bývalého kina Oko

 3., 10. a 24.8.   Z MUZEA DO MUZEA – jízda historickým vlakem z chomutovského 
depozitáře NTM do muzea v Lužné u Rakovníka

    PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky pevností Na 
Kočičáku v červenci a srpnu každou sobotu a neděli mezi 10. a 17. hodinou

    PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮ-
VODCEM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    VEČERNÍ SAFARI – v červenci a srpnu vždy v pátek a v sobotu od 
20 hodin od restaurace Tajga

    JÍZDA CYKLOVLAKŮ – 5., 6., 14., 27. a 28. července,  
3., 4., 24., 25. a 31. srpna, 1. září

   VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každou neděli od 10 hodin v Rocknet aréně

      
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

Pravidelné 
akce
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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:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

PODROBNÝ KALENDÁŘ AKCÍ  
najdete na webu:

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

16. a 23. července 2019

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 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)�. 

   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 – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

n  Hubíme šváby, blechy, štěnice, vosy, sršně.
n  V bytě vyhledáme hnízda štěnic, otočíme postele a vše kvalitně vystříkáme.
n  Pracujeme i ve vlacích a nákladních automobilech.
n    Pracujeme pouze s kvalitním postřikem vyrobeným v Anglii, 

který zabije i sršeň v letu.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD servis J. M. Sieber, Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most
Tel. kancelář: 476 102 813

Mobil J. M.Sieber: 602 404 042



sport

22 | sport

Jiří Hyjánek je legendou chomutov-
ské i severočeské atletiky, špičkových 
výkonů dosahoval zejména ve vrhač-
ských disciplínách. V květnu oslavil 
osmdesátku, ale ruce do klína neskládá. 
Stále pomáhá vychovávat své nástupce.

Rodáka z Olomouce v roce 1952 
k atletice přilákal příklad koulaře 
Jiřího Skobly, olympijského medailisty 
z Melbourne. Za dva roky se ve stejné 
disciplíně stal okresním přeborníkem 
a hned v roce 1955 byl třetí v celo-

státních dorosteneckých tabulkách 
a taktéž třetí v republice mezi mladšími 
dorostenci v trojboji, který kromě vrhu 
koulí zahrnoval i běh na 100 m a skok 
do výšky. Netradiční kombinace nazna-
čuje, že tělesných proporcí současného 
českého rekordmana Tomáše Staňka 
Jiří Hyjánek nikdy nedosahoval. „Mezi 
koulaři jsem byl střízlík. Už v dorostu 
jsem sedm a čtvrtkou hodil 14,5 metru, 
což byl i mezi dospělými solidní vý-
kon, a přitom jsem vážil 78 kilo,“ sou-

hlasí nedávný jubilant, kterého mládež-
nické výkony ve vrhu koulí přivedly 
až do dorostenecké reprezentace.

Zaměstnání a budoucí manželka 
se zasloužily o to, že se Jiří Hyjánek 
po vojně přesunul na sever Čech, 
atleticky do Litvínova. V jeho dresu 
dosáhl v roce 1966 svého životního 
maxima 15,62 m, kterým se ještě dnes 
drží na 185. místě českých historických 
tabulek. „Snažil jsem se být ještě lepší, 
ale v celostátním žebříčku jsem byl 
nejvýš na šestém místě a to nebylo nic 
moc. Ale v Severočeském kraji jsem 
byl stále přeborníkem, a to byl tehdy 
kraj větší,“ dodává.

Za VTŽ Chomutov Jiří Hyjánek 
závodil v  l etech 1962 až 1964 a znovu 
se do Chomutova vrátil v roce 1972, 
i když už jako závodník za výkonnost-
ním zenitem. Postupně přešel do role 
trenéra, který pro chomutovskou atle-
tiku vychovával především koulaře, 
kladiváře a diskaře. K trénování i funk-
cionařil, v letech 2000 až 2013 byl 
dokonce místopředsedou celé jednoty 
TJ VTŽ Chomutov. Z této pozice 

i z pozice své civilní profese staveb-
ního odborníka spolupracoval s měs-
tem na výstavbě atletického stadionu. 
Je především rád, že se mu podařilo 
vyjednat jeho oddělení od fotbalového 
stadionu.

Pro chomutovskou atletiku udělal 
ještě jednu zásadní věc – vychoval 
dceru Janu, do nedávna závodnici 
a v současnosti předsedkyni oddílu. 
„Dělá mi velikou radost. Vychoval 
jsem ji ke sportu a prakticky i k té funk-
cionařině. O oddíl se stará výborně.“

Dnes je Jiří Hyjánek po operaci 
srdce a také nohy už mu neslouží tak, 
jak by si představoval, ale na stadionu, 
kde sportuje tři sta mladých atletů 
z Chomutova a okolí, je rád. „Někdy 
se cítím ztracený mezi tolika dětmi. 
Já se tam patlám s deseti, mnohdy třeba 
jen se dvěma. Ale přináší mi to chuť 
do života. V tomhle věku je to pro 
mě forma společenského vyžití a kdy-
bych seděl doma, tak už možná cho-
dím o berlích. Navíc mě to trénování 
teď po osmdesátce zase chytlo,“ říká 
s úsměvem.

Jiří Hyjánek ruce do klína neskládá

Softbalisté, a s nimi i ti chomutovští,  
si při MS užili nebývalé pozornosti

Malí fotbalisté Junioru poměřili síly s nejlepšími  

Český softbal k sobě v červnu 
přitáhl pozornost všech tuzem-
ských příznivců sportu, když v Praze 
a Havlíčkově Brodě proběhlo první 
mužské mistrovství světa mimo ame-
rický kontinent. Byli u toho i tři členové 
chomutovského softbalového klubu 
SC 80 Beavers Chomutov – trenér 
Jan Přibyl a polaři Václav Svoboda 
a Marek Malý.

Česká reprezentace si před domá-
cími diváky přála vylepšit dosavadní 
maximum, šesté místo z mistrovství 
světa 2000. Konečná osmá příčka 
s bilancí 3 vítězství z 10 zápasů sice 

vyvolává smíšené pocity, ale herně 
český tým nezklamal, naopak držel 
krok i s největšími favority. „Dotáhli 
jsme se na světovou špičku,“ potvrzuje 
Jan Přibyl, jeden z koučů a technický 
vedoucí reprezentačního mužstva. 
„Soustředili jsme se na důležité zápasy. 
Postoupili jsme ze skupiny, v posled-
ním utkání s Kubou se o to vítězným 
homerunem postaral Marek Malý. 
Mohli jsme skončit čtvrtí, ve čtvrtfinále 
jsme na Kanadu měli. Bohužel rozhodla 
vyrovnanost nadhazovačů, zatímco 
špičkové týmy na mistrovství měli čtyři 
nebo pět špičkových, my jen dva.“

Hvězdný odpal Marka Malého 
v dohrávce 7. směny zápasu s Kubou 
nebyl zdaleka jediným povedeným mo-
mentem některého ze zástupců chomu-
tovského klubu, jak Malý, tak jeho zku-
šenější reprezentační kolega Svoboda 
se dostali mezi tři nejlepší pálkaře 
české reprezentace na MS. Bohužel 
právě Václav Svoboda se po posledním 
utkání na šampionátu s reprezentací 
po devatenácti letech rozloučil.

Softbalový šampionát se stal velmi 
sledovanou událostí, například přímý 
přenos postupového zápasu s Kubou 
si na televizním programu ČT Sport 

údajně pustilo dvě stě tisíc diváků. 
„Mediální tlak byl veliký a myslím, 
že to lehce ovlivnilo výkony hráčů. 
Jsem přesvědčen, že kdyby se mistrov-
ství konalo někde venku, hráli bychom 
lépe,“ řekl Přibyl, který si také užil 
zvýšenou pozornost médií, a to i díky 
tomu, že byl uveden do Síně slávy čes-
kého softbalu. „Mojí první reakcí bylo, 
že to je blbost. Pořád před sebou vidím 
řadu svých vzorů, které tím přeskočím. 
Ale jasně, je to čest. Jsem ve vybrané 
společnosti, kde je například i zaklada-
tel českého softbalu, jednadevadesáti-
letý Aleš Hrabě.“

Chomutovský letní stadion 
byl dějištěm finálového turnaje 
Ondrášovka Cupu v kategorii U8. 
Mezi čtyřiadvaceti týmy z celé re-
publiky, které si účast vybojovaly 
v kvalifikacích, byl i celek domá-
cího Junioru Chomutov.

Dvoudenní turnaj nakonec suve-
rénně vyhrála pražská Sparta. Junior 
Chomutov obsadil v sobotu 5. místo 
ve skupině, takže byl zařazen do ne-
dělní skupiny o 16.–24. místo. Zde 

malí chomutovští fotbalisté vyhráli 
šest ze sedmi zápasů a v koneč-
ném pořadí skončili osmnáctí. „Pro 
děti to byl parádní zážitek, hrálo se 
na krásném stadionu, na výborné 
trávě,“ pochvaloval si trenér druž-
stva David Haviar, který je současně 
šéftrenérem chomutovských přípra-
vek. „Umístění hodnotit nechci, dů-
ležitější je zapálení kluků pro fotbal, 
i když rodiče to vidí trochu jinak 
a někdy mají zbytečná očekávání.“
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Středisko volného času Dome-
ček bylo jako vždy prvním cho-
mutovským školským zařízením, 
které se rozloučilo se školním 
rokem. Oslavu nástupu letní vol-
nosti s názvem Hurá na prázdniny 
uspořádalo pro „kolemjdoucí“ i pro 
frekventanty svých kroužků. Ti byli 
současně i protagonisty úvodního 
bloku vystoupení, ve kterém někteří 
zazpívali, jiní zahráli na hudební 
nástroje a další zatancovali.

Ve druhé části programu se 
účastníci rozptýlili na stanovi-
ště po celém venkovním areálu, 
kde si mohli zařádit na nafukova-
cích atrakcích, vyzkoušet si chůzi 
na chůdách i po slackline, vyrobit 
si ozdoby z dřívek a papíru, zahrát 
si ruské kuželky i fotbal s roboty, 
stavět z kostek, skládat puzzle, po-
těšit se s morčaty a dobře se bavit 
na dalších stanovištích, která pro 
ně pedagogové Domečku připra-

vili. V závěru byli vyhlášeni vítě-
zové celoroční soutěže ve sběru 
papíru a víček z plastových lahví, 
celou akci pak uzavřelo opékání 
špekáčků.

Středisko volného času Dome-
ček ve skončeném školním roce 
provozovalo 111 zájmových 
útvarů, do kterých pravidelně 
docházelo 1 258 osob, z toho 
120 předškolních dětí, 1 075 žáků 
a 63 dospělých.
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Hurá na prázdniny! zvolaly 
nejen děti, ale i pedagogové



  

 

  

    

  RAI MOST s.r.o.  obsazuje  tyto  pozice:  

 
 

 Všechna aktuální volná místa:                          http://kariera.recticel.cz 
 
 
 RAI MOST s.r.o. 
 Průmyslová zóna Joseph  
 Tel.: 415 400 120, 720 978 148 
 e-mail: rai.info@recticel.com 

 
 
 

 
 

  OPERÁTOR VÝROBY 
  OPERÁTOR VÝROBY ŠIČKA 
  ÚDRŽBÁŘ MECHANIK, ELEKTRO 
  SKLADNÍK 
  PŘEDÁK VÝROBY - FOREMAN 

90 000
AŽ Kč

JEDINEČNÉ SLEVY

Více na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrační.

CHOMUTOV  
Pražská 4723
PO–NE  9:00–21:00

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH


