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Nabídka bytů do nájmu 
veřejným výběrovým řízením

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Vyvolávací cena

1 Sokolská 3721/2 1+1/47,50 12.500 Kč

2 Sokolská 3721/3 1+2/60,35 17.500 Kč

3 Sokolská 3721/4 1+2/61,28 17.500 Kč

Konečná vylicitovaná částka bude navýšena o 21% DPH.

Dne 15. 6. 2016 v 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 13 v 1. patře 
budovy radnice na nám. 1. máje v Chomutově veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) 
volných, zrekonstruovaných bytů v domě čp. 3721, ul. Sokolská v Chomutově.
Registrace zájemců o byt se koná dne 15. 6. 2016 v době od 8.00 hod. 
do 14.30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 
1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou)

Zájemci o získání bytu formou VVŘ při registraci předloží platný občanský průkaz 
a uhradí v hotovosti jistinu ve výši 7.000 Kč
Pro získání bytu jsou rovněž zájemci povinni splňovat kritéria, uvedená v čl. 5 
„Pravidel pro pronajímání bytů v majetku a správě společnosti“,

Informace : 474 721 233 - p. Kodríková
Měsíční nájemné u těchto bytů je stanoveno ve výši 90 Kč/1m2

Termín prohlídky bytů: 7.6. a 9.6. 2016 v 15.00 hodin

Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově – 1. 6. 2016

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky 
na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov 
s hotovostí, rovnající se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu 
s čl. 4, odst. 5 Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. 
Pravidel pro pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz.

Informace : 474 721 233 - p. Kodríková
UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě 
společnosti (tzv. byt za byt). V těchto případech bude vyžadován poplatek dle 
článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů. V případě obsazení bytu je termín 
prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 m2 Vyvolávací cena Termíny prohlídek 
– rok 2016

1 5. května 3707/1 1+1 47,52 15.125 Kč
7. 6. a 9. 6. 

v 15.00 hodin, 
sraz u čp. 3721

2 Kamenná 5125/20 1+1 36,52 15.125 Kč 7. 6. a 9. 6. 
ve 14.30 hodin

3 Zborovská 3672/2 1+2 60,50 21.175 Kč 7. 6. a 9. 6. 
ve 14.00 hodin

Nabídka bytů nezpůsobilých k bydlení 
do nájmu veřejným výběrovým řízením

Pořadí Adresa Č. p.
/č. b.

Velikost
m2

Náklady na 
opravy

Vyvolávací 
cena

Termíny 
prohlídek 
- rok 2016

1
Nám. Dr. 
Beneše

3646/6 1+2/54,14 104.215 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.50 hodin

2 Palackého 3656/7 1+2/57,48 163.876 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.00 hodin

3 Kadaňská 3677/5 1+3/87,62 158.235 Kč 22.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.30 hodin

4 Kadaňská 3684/3 1+3/82,61 144.386 Kč 22.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 

14.30 hodin sraz 
u čp. 3677

5 Kadaňská 3685/1 1+2/64,60 148.216 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 

14.30 hodin sraz 
u čp. 3677

6 Kadaňská 3688/1 1+2/63,97 127.641 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 

14.30 hodin sraz 
u čp. 3677

7 Legionářská 3879/10 1+2/48,41 138.948 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.00 hodin

8 Legionářská 3879/11 1+2/49,05 153.979 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.00 hodin

9 Beethovenova 3885/6 1+2/59,71 148.781 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.30 hodin

10 Beethovenova 3885/9 1+2/58,56 91.786 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.30 hodin

11 Beethovenova 3885/12 0+1/38,94 86.607 Kč 7.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.30 hodin

12 Beethovenova 3889/4 1+3/70,95 171.681 Kč 22.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.15 hodin

13 Palackého 3951/6 1+3/71,90 101.743 Kč 22.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.00 hodin

14 Palackého 4089/5 1+2/54,33 76.840 Kč 17.500 Kč
7.6. a 9.6. ve 
14.30 hodin

Konečná vylicitovaná částka bude navýšena o 21% DPH.

dle článku 3 Pravidel pro pronajímání bytů 
v majetku a správě společnosti

Dne 15. 6. 2016 v  15.00 hodin se koná v  zasedací místnosti  
č. 13 v 1. patře budovy radnice na nám. 1. máje v Chomutově veřejné 
výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů nezpůsobilých k bydlení. 
Registrace zájemců o  byt se koná dne 15. 6. 2016 v  době od  
8.00 hod. do 14.30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ 
a.s., Křižíkova 1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou). Zájemci 
o  získání bytu formou VVŘ při registraci předloží platný občanský 
průkaz a uhradí v hotovosti jistinu ve výši 7.000,-Kč. Pro získání bytu 
jsou rovněž zájemci povinni splňovat kritéria, uvedená v čl. 5 „Pravidel 
pro pronajímání bytů v majetku a správě společnosti“.

Informace : 474 721 233 - p. Kodríková
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4., 18.6.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 hodin

4.6.
Muzejní noc s podtitulem 
Loutkářská v muzejních 
prostorách radnice

18.6.
Další část Rodinného zápolení 
Za knížkami do parku od 
10 hodin v městském parku

21.6.
Zahájení pravidelných koncertů 
dechových hudeb v městském 
parku od 16.30 hodin

29.6. 
Letní fi lharmonie od 20 hodin 
v letním kině

30.6.
Splatnost poplatku 
za komunální odpad ve výši 
250 korun na osobu a rok

zaPiŠte Si 
DO DiáŘe
zaPiŠte Si 

LeGiOVLaK NaVŠtÍViL 
cHOMUtOV
Dvanáct zrekonstruovaných vagonů Legiovlaku si mohli prohlédnout 
lidé na hlavním chomutovském nádraží. Vlak ukázal život a boj 
legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války.  
Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích 
a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. K vidění 
byly ubytovací vůz, kterému se říkalo těpluška, polní pošta, 
nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, 
zdravotní vůz či kovářský vagon s obráběcí dílnou.

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 pony shetlandského, 
odolné a vzhledem ke své velikosti 
i jedno z nejsilnějších plemen 
koní pocházející ze Shetlandských 
ostrovů.

 aktuality
 4 LiDÉ rOzHODLi, JaK 

BUDe VYPaDat JeJicH 
ULice
Svými hlasy rozhodli obyva-
telé Zahradní o nové podobě 
veřejného prostoru v ulici Pod 
Břízami.

 rozhovor
 8 rOMaN KŘeLiNa: 

VÝStaVU V rUSKU Mi 
rOzKraDLi
Chomutovský umělec a ga-
lerista Roman Křelina oslavil 
50. narozeniny. K jubileu uspo-
řádal výstavu svých obrazů. 
Kromě malby se věnuje také 
sochařství a grafi ce.

 kultura
 12 PŘi VÝStaVĚ OBrazŮ 

VzNiKNe NOVÝ OBraz 
DÍKY NáVŠtĚVNÍKŮM
Před deseti lety otvíral Milan 
Pecák svou výstavou Art galerii 
Radnice, nyní pořádá další 
výstavu k výročí působení této 
galerie ve městě.

 historie
 13 BOHUSLaV FeLiX 

HaSiŠteJNSKÝ PŘiNeSL 
cHOMUtOVU ŘaDU 
PriViLeGiÍ
Jednou z osobností, která 
měla zásadní vliv na rozvoj 
města Chomutova a jejíž 
přínos není stále historií dosta-
tečně doceněn, je Bohuslav 
Felix Hasištejnský z Lobkovic.

 neziskové organizace
 14 KaMÍNeK Se POStará 

O VOLNÝ ČaS KLieNtŮ
Klienti sociálního centra Kamí-
nek se v létě rozhodně nebudou 
nudit. Pracovníci centra pro ně 
totiž na nadcházející měsíce při-
pravili velmi rozmanitý program.

 školy
 17 HeYrOVáci OPĚt 

BOJUJÍ O OLYMPiJSKÝ 
ODzNaK
Sportovci ze základní školy 
Akademika Heyrovského 
ani letos nechybí v soutěži 
Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů.

 sport
 18 JezDecKÝ KLUB OSLaVÍ 

40 Let záBaVOU PrO 
VeŘeJNOSt
Letos uplyne již čtyřicet let 
od založení Jezdeckého 
klubu Podkrušnohorského 
zooparku. Členové klubu i ši-
roká veřejnost mohou toto 
výročí přijít oslavit 3. září.
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infocentrum bude 
provozovat město

Iinformační centrum bude pro
vozovat město samo. Dosud to dělá 
soukromá fi rma, které město za 
služby platí.

„Byla to pro město krajně ne
výhodná smlouva, platili jsme 
230 tisíc korun měsíčně fi rmě na
vázané na bývalé politické vedení. 
My to budeme dělat na nižší sumu 
a sami budeme ovlivňovat, jak bude 
informační centrum pracovat,“ 
vysvětluje primátor Daniel Černý. 
Smlouva měla původně skončit na 
konci tohoto roku, rada města ji 
ukončila dříve.

Vypovězení smlouvy schvá
lila rada města. Pro turisty 
a Chomutováky se zatím nic mě
nit nebude, výpovědní doba dle 
smlouvy je půl roku. Do správy 

města by se mělo infocentrum do
stat od 1. listopadu 2016. „Smlouva 
by stejně končila ke konci roku, 
ale předávání na přelomu roku není 
ideální. Smlouvu jsme tak jako tak 
nechtěli prodlužovat,“ říká k tomu 
vedoucí odboru kancelář primátora 
Markéta Prontekerová.

V informačním centru budou 
nově pracovat přímo zaměst
nanci města. Od toho si radnice 
slibuje zlepšení služeb pro turisty 
a Chomutovany. „Budu chtít, aby 
se zaměstnanci infocentra zapojili 
do aktivit města. Mohou přichá
zet s nápady na rozvoj cestovního 
ruchu, provázet turisty po městě 
a pokud to bude možné třeba i že
lezničním depozitáři,“ vysvětluje 
vedoucí odboru.

tři městské domy dostanou 
novou fasádu

Městské domy v centru zkrášlí. 
Radnice investuje do tří nových fa
sád dva a půl milionu korun. Nový 
kabát získá galerie Špejchar, zadní 
trakt radnice a dům na náměstí 
č.p. 89, kde sídlí technické služby 
a pizzerie a bývalé řeznictví. 

Dodavatelské fi rmy mají za 
úkol dokončit renovaci fasád do 
konce října tak, aby na zimu byly 
domy v novém. Zajímavostí je, 
že všechny tři domy získají dvě 
fasády. „Sokly domů jsou promo
řené solí a dalšími nečistotami 
z okolního terénu, první fasáda 
bude odsolovací. Zhruba po třech 
měsících účinné látky vytáhnou 

soli ze zdí. Poté se na domy na
nese trvalá fasáda,“ popisuje prů
běh prací architekt města Jaroslav 
Pachner. 

Oprava historických budov 
často přinese objevení nejednoho 
tajemství. Na sídle technických 
služeb, kde práce již začaly, byl 
nalezen pod omítkou renesanční 
portál. Ten nyní zakrývá předza
hrádka pizzerie. Kromě fasády na 
Špejcharu se opraví také rene
sanční okna a členění štítu příleha
jícího ke kostelu Svatého Ignáce. 
U zadní traktu radnice fi rma 
opraví také vikýře do dvora a do 
Chelčického ulice. 

Lidé rozhodli, jak bude 
vypadat jejich ulice

Magistrát zkontroluje 
podnikatele

Svými hlasy rozhodli obyvatelé 
Zahradní o nové podobě veřej
ného prostoru v ulici Pod Břízami. 
V anketě bylo nejvíce lidí pro 
návrh upravení prostoru a vybu
dování streetworkoutové hřiště. 
„Děkujeme všem, kteří se ankety 
zúčastnili,“ řekla referentka strate
gického plánování Odboru rozvoje 
a investic Tereza Rödlingová.

Z ankety dále vyplynulo, že by 
v místě lidé chtěli zachovat beto
novou plochu pro míčové sporty 

a vybudovat nové dětské hřiště. 
Město se rozhodlo vyhovět těmto 
dalším potřebám obyvatel a pokusí 
se vše stavebně skloubit do jed
noho prostoru.

V současné době se pracuje na 
přípravě obnovy betonové plo
chy. Po vypracování studií řešení 
prostoru, se přímo na hřišti v ulici 
Pod Břízami uskuteční prezentace 
návrhů. Obyvatelé budou moci 
znovu svými hlasy ovlivnit výběr 
konkrétního řešení.

Pracovníci odpadového hospodář
ství budou kontrolovat podnikatele, 
zda správně nakládají s vyprodukova
ným odpadem. „V poslední době se 
množí případy přeplněných sběrných 
nádob na odpady na stanovištích kon
tejnerů, především v centru města. Na 
těchto místech je proto velký nepořá
dek. Odpady z velké části pocházejí od 
podnikatelů,“ uvedla vedoucí odboru 
životního prostředí Jana Hladová.

Kontroloři se budou hlavně 
zajímat o to, zda mají podnikatelé 

zajištěno nakládání se směsným ko
munálním odpadem, papírem, plasty 
a sklem. „Pokud kontrola zjistí, že 
původci odpadů porušují zákon, uloží 
jim pokutu. V tomto případě se jedná 
o maximální výši do jednoho miliónu 
korun,“ doplnila vedoucí. 

Sankcím je možné předejít uzavře
ním smlouvy fi rmou, oprávněnou lik
vidovat odpady, například s TSMCH. 
Případné dotazy k této problematice 
budou zodpovězeny na telefonních 
číslech 474 637 938 a 937.
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aktuality

Krátce
Návštěva z Německa
Na návštěvu do Chomutova 
přijede starosta bavorského 
univerzitního města Erlangen 
Florian Janik. Oplácí tak návštěvu 
vedení města z loňského roku. 

Nové lavičky 
a opraveNé schody
Technické služby v těchto 
dnech opravily schodiště na 
Kamenném vrchu, opravily pře-
chod v Kadaňské ulici a zabu-
dovaly dvě lavičky na dětském 
hřišti v ulici Čechova. 

město ozdobí květiNy
Pracovníci provozovny veřejná 
zeleň technických služeb vysázeli 
letničky do záhonů a instalovali 
závěsné květináče na lampy 
a květinové pyramidy do ulic. 

rozloučí se 
se školou
Návštěvníci chomutovského 
Domečku se budou 15. června 
loučit se školním rokem. Od 
15 hodin je připraveno vystou-
pení členů zájmových kroužků, 
atrakce i vyhodnocení soutěží.

Žijeme tady  
bude zábava
Bohatý program pro všech-
ny věkové kategorie zajistil 
Domeček na akci Žijeme tady 
28. června. Děti i dospělí budou 
soutěžit, cvičit, poznávat netra-
diční atrakce či zdolávat kvízy. 

plNička slouŽí 
veřejNosti
Dopravní podnik měst Chomu-
tova a Jirkova od června zahájil 
prodej stlačeného zemního 
plynu (CNG) pro veřejnost 
ve svém areálu.

Město podpoří cyklistu, který 
pomůže handicapovaným

Práce na KaSSu běží, 
začalo se bourat

Dar podpořil 
dobré vztahy

Dobročinnost s prověrkou vlast
ních sil spojí Lubomír Kučera, 
který v srpnu objede celou repub
liku, aby čtyřem handicapovaným 
Chomutovanům usnadnil život. 
Inspirovat se nechal Cestou proti 
bolesti vykonanou loni Milanem 
Dzuriakem a svůj plán s mladým 
Jirkovanem probíral.

Také Lubomír Kučera si k reali
zaci projektu nazvaného Chomutov 
pomáhá vybral kolo. Na něm stráví 
21 dnů a ujede symbolických 2 016 
kilometrů. „Prvotním impulsem byla 
skutečnost, že letos slavím padesá
tiny a chtěl jsem, abych se za sebou 
mohl s hrdostí ohlédnout. A aby to 
tak mohlo být, měl jsem zájem usku
tečnit něco, co někomu prospěje. 

A pomoci lidem, kteří jsou zdravotně 
handicapovaní, mi přišlo jako velmi 
naplňující,“ vysvětluje Lubomír 
Kučera svůj záměr. Ke způsobu pro
vedení dodává: „Miluju cyklistiku, 
je to moje celoživotní hob by. Proto 
kolo byla první a v podstatě jediná 
volba.“ Příjemcem darů nikoliv v po
době peněz, ale ve formě konkrétních 
pomůcek budou čtyři Chomutované, 
nevidomý muž a tři těžce zdravotně 
postižené děti.

Město Chomutov takovou inici
ativu uvítalo a v rámci svých mož
ností ji podpoří. Už zřídilo transpa
rentní účet 9090217/0100, na který 
bude po schválení záměru radou 
města možno posílat peníze. Také 
nechává vyrábět kasičky, do kterých 

budou moci obyvatelé Chomutova 
i jeho návštěvnící přispívat, a trička, 
z jejichž prodeje půjde výtěžek 
také na sbírkové konto. Největší díl 
peněz by ale měl přijít od místních 
firem, které bude Lubomír Kučera 
obcházet a žádat o dar.

Vlastní cyklistické putování 
proběhne od pondělí 8. do neděle 
28. srpna. Start nebude anonymní, 
ale bude mít podobu krátkého kon
certu tří hudebních skupin. V jeho 
závěru by Lubomíra Kučeru na 
cestu měli vyslat členové spřáte
lené kapely New Age of Smokie 
a aby jeho odjezd zaregistrovali 
i Chomutované mimo centrum 
města, na prvních kilometrech ho 
doprovodí skupina motorkářů.

Práce na přestavbě okolí KaSS 
na Zahradní a úprava Písečné ulice 
pokračují. Na konci května byla do
končena další etapa díla. „V prvním 
červnovém týdnu bude znovu ulice 
Písečná průjezdná,“ řekl Jan Kuna 
z odboru rozvoje a investic. Trolejbusy 
a autobusy se tak vrátí na linky, na 
kterých jezdily před začátkem oprav. 
Stavět budou i u nově přesunuté za
stávky u nákupního střediska.

Kromě hlavní tepny se otevřela 

i příjezdová silnice a parkoviště na 
pravé straně komplexu. Levá strana 
bude ještě nějaký čas uzavřena. Nad 
parkovištěm vzniká veřejný prostor 
s herním prvkem a fontánou, který 
bude otevřen v průběhu června. 
Současně budou zpřístupněny 
schody a stezka do školy. K poště či 
bankomatu se lze dostat z horního 
parkoviště nad levou částí střediska. 

Pokračuje i demolice bývalého 
kina a středové části mezi měst

skou a soukromou částí betono
vého komplexu. Demolice bude 
dokončena do 23. června. Příjezd 
ze Skalkové ulice bude proto více 
zatížen nákladními vozidly. 

Následovat budou úpravy po 
demolici objektu, vybuduje se prů
jezd a parkovací místa ve vybou
rané proluce. „Společně s úpravami 
komunikací by tyto práce měly být 
dokončeny posledního listopadu,“ 
dodává Jan Kuna. 

Výrobce plastových, 
polyuretanových a pryžových 
komponentů do automobilů 
Toyoda Gosei Czech působí 
v klášterecké zóně už patnáct let. 

Během výročního setkání 
se zástupci Ministerstva práce 
a sociálních věcí, okolních 
měst a dalších spolupracujících 
institucí předala Chomutovu, 
Kadani a Klášterci nad Ohří po 
padesáti tisících korunách.

Finanční dar je součástí 
dlouhodobých snah firmy o dobré 
„sousedské“ vztahy a vyjádřením 
sounáležitosti s místním 
regionem.



téma

6 | téma

Kamencové jezero je zpět v rukách Chomutováků. Město hned začalo s potřebnými opravami, aby mohlo areál 
od července otevřít veřejnosti. Potápěči opravují postranní mola, která byla v havarijním stavu, specializovaná 
fi rma odsává bahno ze dna. „Po vypovězení nevýhodné smlouvy začíná nová éra světově ojedinělého jezera. 
Cesta to bude ještě dlouhá, ale na jejím konci se jezero opět stane vyhledávanou destinací pro turisty a místem 
relaxace Chomutováků,” říká primátor Daniel Černý. Jen před otevřením město do oprav vloží deset milionů 
korun, další investice budou následovat. 

Jezero převzalo město zpět do 
správy poté, co hrozilo, že podná
jemce jezera CV Relax letos vůbec 
neotevře. „Proto se rada města roz
hodla vypovědět nájemní smlouvu 
společnosti Kultura a sport, a tím 
zanikla podnájemní smlouva CV 
Relaxu,“ vysvětluje náměstek primá
tora Marek Hrabáč. Stav areálu po
třeboval investice, aby v letošní se
zoně byl pro návštěvníky bezpečný. 
„Tady se jasně ukázala amorálnost 
smlouvy s CV Relax. Žádný dobrý 
hospodář nemůže připustit, aby za 
městské peníze podnikala soukromá 
fi rma,“ vyjmenovává další důvody 
výpovědi primátor Černý.

Po ukončení smlouvy následo
val rychlý sled událostí. V areálu 
začala pracovat inventarizační ko
mise, začala se připravovat výbě
rová řízení na fi rmy, které provedou 
první opravy a rekonstrukce, jež 
dovolí areál otevřít. Město se bude 
muset vyrovnat s bývalým provozo
vatelem, který do areálu investoval. 
Cena za vyrovnání bude stanovena 
dle znaleckých posudků.

K řešení situace okolo  jezera 
se sešlo 30. května zastupitelstvo 
(konalo se po uzávěrce Chomu
tovských novin), které mělo na 
programu převod areálu jezera 
pod Podkrušnohorský zoopark. 
Schvalovaly se změny zřizovací lis
tiny a rozpočtová opatření, kterými 
se vyčlenily prostředky pro nutné 
opravy. „Vybavení části chatek je 
úplně na odpis, toalety na nudapláži 
musí být zlikvidovány. Až na jedno 
jsou všechna mola nezpůsobilá pro
vozu. Kabinky jsou neudržované, 
podlahy jsou propadlé, vypadá to 
hrozivě,“ popisuje stav areálu ná
městek primátora Marian Bystroň. 
Červený hotel U Jezera je zralý na 
demolici. „Na tu budeme hledat 
dotační prostředky,“ říká náměstek 
Marek Hrabáč.

Předpokládáný termín ote
vření areálu je prvního července. 
„Omlouváme se všem nedočka
vým návštěníkům. Pokud se nám 
podaří otevřít dříve, budeme rádi. 
Chápeme, že mnoho Chomutovanů 
je na to zvyklých a čeká, že od 

května je jezero otevřené. Jsme 
omezení tím, že areál je v takovém 
technickém stavu, že ho nemůžeme 
otevřít dříve. Musíme udělat ales
poň minimální investice,“ říká ná
městek Bystroň. Náprava areálu se 
odehrává ve dvou liniích. Investice 
bude dělat přímo město – jedná se 
o odbahnění části dna, o opravu 
malých mol a o opravu lyžař
ského vleku na Bandě. Zoopark 
řeší provozní záležitosti. V jeho 
struktuře vznikne nové středisko, 
které se bude věnovat jezeru. Nyní 
vzniká tým asi třiceti lidí, který 
se o otevření koupaliště a kempu 
postará. Po skončení sezony se za
čne s odstraněním hlavního mola. 
„Následovat budou práce na stavbě 
nového mola, které vrátí jezeru 
jeho jedinečnou podobu,“ dodal 
Marek Hrabáč.

Kabinky, které mají v pronájmu 
převážně obyvatelé Chomu tova 
i lidé z okolních měst a obcí, bu dou 
nadále pronajímány. „Umožníme 
těm, kteří měli kabinky dlouho
době, aby je měli nadále. Nejsme 

ale nyní schopni jim zajistit přístup 
do areálu. Rezervace začneme dě
lat, až zooparku předáme majetek,“ 
dodává Bystroń.

Jaká bude nejbližší budoucnost 
jezera? Funkčně bude spojeno se 
zooparkem. „Tím se zoopark a je
zero spojí v organizaci, která bude 
otevřená návštěvníkům a bude pro
vozovat turismus. Pokud to půjde, 
tak dáme do správy zooparku i bý
valý hotel Golf club,“ uvádí náměs
tek Bystroň. Nabízí se prostor pro 
spolupráci s organizací Kulturou 
a sport. Například návštěvníci, kteří 
se ubytují v kempu, dostanou lístek 
do letního kina nebo Aquasvěta, 
aby turisté viděli co nejvíce 
z Chomutova. Cílem je přitáhnout 
do města co nejvíce turistů.

Radnice má ambici uchopit 
areál jezera kompexně. O jeho po
době by měly rozhodnout návrhy 
vzešlé z architektonické soutěže. 
„Hlavním požadavkem je, aby 
vzhled jezera respektoval jeho his
torii, tedy původní podobu mola 
a Dřeváku,“ řekl primátor Černý.

Kamencové jezero je zpět v rukách Chomutováků. Město hned začalo s potřebnými opravami, aby mohlo areál 

Práce na jezeře jsou 
v plném proudu
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Specializované fi rmy začaly v are
álu Kamencového jezera opravovat 
mola a čistit dno podél pláže. Oba 
druhy prací jsou velmi specifi cké, ná
ročné na přípravu i na dokončení.

V první fázi bude opraveno sedm 
bočních mol. „Při kontrole po loňské 
sezoně bylo zjištěno, že mola jsou 
v dezolátním stavu. Nosné kon
strukce jsou popraskané a ohrožují 
stabilitu mola,“ popsal Robert Zsuzsa 
z potápěčské stanice.

Potápěči nyní demontují popras
kané prvky a nahradí je novými, 
většinou ze dřeva. „Nové díly, které 
budeme při opravě potřebovat, jsou 
velmi specifi cké. Je tedy náročná 
příprava před začátkem prací, kdy 
se musejí tyto díly objednat na za
kázku,“ vysvětlil Zsuzsa.

Opravy se z devadesáti procent 
konají pod vodou. Je zapotřebí zpev
nit podloží nosných prvků, zarov
nat mola a přichytit stojny. „Některé 

nosné prvky jsou ukotvené pouze do 
nánosů na dně, mola jsou místy zcela 
propadlá. Problém je i se stojnami, 
některé jsou nad úrovní dna, což být 
nesmí,“ popsal stav Zsuzsa.

Do začátku července je zapotřebí 
odbahnit dno. Vstup do vody bude 
pro veřejnost příjemnější. Odbahnění 
se provádí pomocí silných čerpa
del, které odsávají bahno ze dna. 
„Potrubím jdou nasáté kaly s vodou 
do obrovského vaku. Z toho pak voda 

vyteče a bahno zůstane uvnitř. Vak je 
třicet metrů dlouhý, šest metrů široký 
a dva metry vysoký. Počítáme, že ho 
naplníme celý,“ řekl Robert Bíro ze 
specializované fi rmy

Poté, co voda z vaku odteče, bláto 
se nechá mírně zaschnout. Pak se vak 
rozřízne a bahno se odveze z místa 
pryč. Specializovaná fi rma nyní čistí 
břeh zhruba od hlavního mola k půj
čovně loděk. Na místo bahna se na 
dno položí geotextilie a na ni písek. 

ladislav drlÝ
člen klubu KSČM

Kamencové jezero je světový unikát. Ne svými moly, plážemi, ubytovacími kapacitami nebo dalším zázemím pro 
návštěvníky, ale svou vodou. Žádné jiné jezero na světě takovou vodu nemá. Proto se v první řadě musíme zaměřit 
na to, aby si jezero svou jedinečnost udrželo. Je smutné, že máme k dispozici chemické složení vody z roku 1877, 
známe výsledky rozborů z let 1902, 1929, 1947, 1958; známe každoroční výsledky měření z let 1968 až 1988, ale jaká 
je voda v Kamencovém jezeře dnes, to nevíme. Když v listopadu 2007 zpracoval hydrogeolog RNDr. Lumír Horčička 
studii „Geologické posouzení vzniku Kamencového jezera a vyhodnocení hydrochemického vývoje jezerní vody“ 
doporučil provádění monitoringu vývoje chemismu vody minimálně na třech odběrných bodech s četností mini-
málně jednou ročně. Povinnost provádět rozbory vody je zakotvena dokonce i do podnájemní smlouvy s fi rmou 
CV Relax. Zůstala však pouze na papíře. Naší prioritou proto je zjištění současného stavu vody a urychlené přijetí 
takových opatření, které zaručí, že Kamencové jezero zůstane kamencové.

mariaN bystroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

Kamencové jezero se po dlouhých osmi letech vrátilo do správy města. Při převzetí areálu proběhla inventarizace 
veškerého majetku, která ukázala, že objekty v majetku města nebyly v průběhu posledních osmi let vůbec udr-
žovány. Hotel U Jezera je pro totální zchátralost uzavřen, stejně tak i restaurace Dřevák. Mola s výjimkou jediného 
musela být ze statických důvodů uzavřena, stav převlékacích kabinek či chatek je rovněž žalostný. Z toho vyplývá, 
že v nejbližším období bude nutné provést základní opravy tak, aby do areálu zase mohli návštěvníci. V následu-
jícím měsíci bude tedy provedena oprava malých mol, vyčištění části břehu, oprava chatek v kempu, prořezávka 
stromů v areálu, nezbytné revize a další opravy. Buducnost Kamencového jezera je ve spojení s Podkrušnohorským 
zooparkem. Vznikne rozsáhlý turistický areál, který bude poskytovat nejen lákadla pro domácí i turisty jako jezero 
a zoopark, ale i možnost ubytování a důstojné stravování. Pro návštěvníky bude jistě zajímavý také přilehlý spor-
tovní areál, Aquasvět či navazující cyklostezka. Z hlediska propagace bude důležité, aby celý areál měl jednotné 
architektonické pojetí, které bude respektovat historii Kamencového jezera.

milaN mÄrc
předseda klubu Nový Sever

Budoucnost Kamencového jezera je z velké části závislá na kvalitě lidí, kteří se o rozvoj jezera budou starat. Bez 
jasné vize a promyšlených cest, jak se k ní dopracovat, se z Kamencového jezera může velmi snadno stát místo, 
které pro místní ani přespolní turisty nebude atraktivní. V první řadě se tedy město musí zaměřit na ekonomic-
kou část provozu. Už dnes víme, že městský rozpočet čeká velká fi nanční zátěž, se kterou nebylo v minulosti počí-
táno. Zisky ze vstupného rozhodně nepokryjí náklady na provoz jezera a bude nutné hledat další zdroje fi nanco-
vání. Město by se v tomto směru mělo chovat odpovědně a už nyní se zamyslet nad způsobem řízení celého are-
álu. Ve vedení by měli zasednout zkušení odborníci, nikoliv vybraní kamarádi současných politiků. Jedině pak má 
Kamencové jezero šanci stát se perlou Chomutova a Krušných hor.

jaN mareš
člen klubu ČSSD

Otázka budoucnosti Kamencového jezera a otázka, na co se musí město v nejbližších měsících zaměřit, mají spo-
lečný základ. Pokud má být Kamencové jezero tím, čím dnes jako jediné na světě je, pak je zásadní stav a kvalita 
vody. S ohledem na složení vody a jisté léčivé účinky je toto jezero také někdy označováno jako „mrtvé moře“. Tyto 
vlastnosti musí zůstat zachovány. Pak je nutné se prioritně zabývat čistotou vody, zpevněním břehů a řešením usa-
zenin na dně jezera. Je tedy liché vidět budoucnost jezera jen ve stavu rekreačního areálu. A je také velmi úsměvné, 
když si přečtete titulky v novinách, že se Kamencové jezero vrátilo Chomutovanům. Vracet něco, co bylo vždy ma-
jetkem města, zpět do majetku města, je opravdu jen na úsměv. Navíc rekreující občané města tvoří jen jednu část 
těch, kteří jezero, resp. areál využívají. Ten velmi dobře slouží a bude sloužit přípravě kanoistů a k rekreaci a odde-
chu také přespolním. To vše pak vytváří pohled na jedinečnost jezera.

marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Jezero díky hrozbě, že nebude letos otevřeno, se dostalo na začátek nové etapy. Tím, že jsme ho vymanili z krajně 
nevýhodné smlouvy, ve které ho nechalo minulé vedení zchátrat, zažívá areál naprostý restart. Po osmi letech ma-
jetek města v areálu čekají konečně obrovské investice. Pro nás to bude velký úkol, protože město musí do areálu 
investovat desítky milionů, aby se jezero opět stalo onou pověstnou perlou Krušných hor. Sehnat tyto peníze ne-
bude vůbec jednoduché. I přesto to stojí za to zkusit. Nejbližším úkolem je zajistit letošní otevření se zaměřením 
na bezpečnost návštěvníků a pro další roky nastartovat stabilní fi nancování pro rozvoj areálu.

JaK ViDÍte BUDOUcNOSt Jezera? Na cO Se MĚStO MUSÍ V NeJBLiŽŠÍcH MĚSÍcÍcH zaMĚŘit?

Specializované fi rmy opravují 
mola a čistí dno podél pláže
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Kdy jste zjistil, že umíte malovat?
Nevím, jestli můžu přesně říci 

kdy, ale maloval jsem rád už jako 
dítě. Naplno jsem se tomu začal vě
novat na pedagogické fakultě v Ústí 
nad Labem, kde jsem si vybral vý
tvarný obor a ruský jazyk. V rámci 
výuky jsem musel na stáž do Ruska 
do Volgogradu. Tam nebylo půl roku 
co dělat, tak jsem celou tu dobu 
maloval. To mi bylo dvacet let. Po 
návratu jsem se malování začal inten
zivně věnovat. Byl jsem tak zapálený, 
že jsem chodil kreslit skici lidí do 
obchodního domu a do restaurací, 
pak neustále profesorům na výtvar
nou katedru vozil obrazy. Ty jsem 
maloval převážně v noci, ráno jsem 
je naskládal do trabanta a chtěl jsem, 
aby mi k mým výtvorům něco zasvě
ceného řekli. Takto jsem je neustále 
otravoval.
Co vás ve Volgogradu tak 
nastartovalo?

Začal jsem tam chodit hodně po 
galeriích a studoval ruské malíře. 
Seznámil jsem se tam se součas
ným výtvarníkem, který vedl kurzy. 
S ním jsem se hodně kamarádil, 
chodil jsem k němu kreslit. V insti
tutu Alexandra Serafi moviče jsem 
měl svou první výstavu. Byl to spíš 
prostor ve školní aule. Polovina 
obrazů se mi poztrácela, což jsem 
považoval za určitý úspěch. Říkal 
jsem si, že se to asi líbí.
Po vysoké škole jste už věděl, že 
je pro vás malování důležité?

Ano, byl jsem rozhodnutý, 
že z mého života tvůrčí duch už 
nezmizí. Po škole jsem vyučoval 
v umělecké škole, ale pořád jsem 
se věnoval volné tvorbě. V ZUŠ 
v Jirkově jsem učil asi patnáct let, 
vybudoval jsem si tam ateliér, z tě
locvičny jsem udělal galerii Hadí 
oko a začal jsem kromě malby 
pořádat i sochařská sympozia. Přes 
den jsem učil, pak jsem šel do ate
liéru malovat. Postupem času jsem 

si ubíral hodiny výuky, až jsem 
měl minimální úvazek, abych měl 
více času na svou tvorbu. Zpočátku 
to byla akční malba, cákal jsem 
barvami a dělal skvrny. Líbila se 
mi japonská kaligrafi e a abstraktní 
expresionista Jackson Pollock. V tu 
dobu jsem maloval čistě abstraktně. 
Pak přišel zájem o surrealismus. 
Rozjel jsem se stopem do španěl
ského Figueres do muzea Salvadora 
Dalího, abych viděl jeho díla v ori
ginále. Prostě jsem si prošel růz
nými etapami hledání.
Jaký jste malíř?

To se dá těžko říci. To musí 
posoudit jiní. Poslední věci jsou 
hodně expresivní, nejsou uhlazené. 
Náměty volím i lehce romantické. 
Maluji rád příběhy lidí a zvířat. Dřív, 

když jsem tvořil, tak to byly hlavně 
detaily a abstraktní tvary. Teď je 
můj projev expresivnější, drsnější, 
používám tlusté tahy štětcem. Malbu 
dělám záměrně narychlo, aby mě to 
nesvádělo k detailům. Maluji tech
nikou alla prima, je to v podstatě 
velmi uvolněný dynamický malířský 
styl. Do malby tak mohu vkládat své 
spontánní pocity a emoce. Exprese 
vyjadřuje nějaký výraz. Jde o to, aby 
dílo nebylo jako fotografi e, která 

zdokumentuje nějaký moment, ale 
aby obraz v divákovi vzbudil určité 
pocity. Snažím se proto dávat do 
obrazů příběhy. Mnohdy volím i ne
zvyklou barevnost.
Kdo vás inspiroval?

Mám rád klasické malíře 
i současné výtvarníky. Z čes
kých se mi líbí Jan Zrzavý, Špála, 
Reynek a z expresivnějších Oskar 
Kokoschka, který také tvořil drs
nější malbu. Z klasických renesanč
ních malířů se mi líbí Leonardo da 
Vinci. Na mé výstavě visí obraz 
s názvem „Dáma bez hranostaje“, 
který je parafrází na Leonardův 
známý obraz. Název výstavy, kte
rou jsem uspořádal k padesátinám, 
jsem vybral, když jsem četl báseň 
od Michelangela. Ta se jmenuje 

Když požár smyslů. Výstavu jsem 
pojmenoval i na jeho počest Požár 
smyslů.
Proč jste se rozhodl uspořádat 
výstavu k padesátinám?

Měl jsem ve Špejcharu výstavu 
ke čtyřicátinám. Před deseti lety to 
byly úplně jiné typy obrazů. Takové 
abstraktní se smyslem pro detail. 
Teď je pro mě zajímavé, že jsou ty 
současné obrazy zcela jiné. Zároveň 
jsem si chtěl užít konfrontaci s divá
kem. Obraz malíř nejprve tvoří pro 
sebe, aby vyjádřil vlastní pocity. Co 
neumí vyjádřit verbálně, to namaluje. 
Pak je ale další etapa, aby to někdo 
viděl a aby to někoho oslovilo. To je 
ta zpětná vazba, když se dozvím, jak 
ten obraz na lidi působí.
Jak se stalo, že jste dnes 
galeristou?

Po své pedagogické dráze 
v jirkovské ‚zušce‘, když jsem si 
postupně zkracoval úvazek, jsem 
si řekl, že bych chtěl být na volné 
noze. A asi dva roky jsem se tím 
živil. Fungovalo to, jen se člověk 
musí smířit s tím, že nemá trvalý 
příjem. Když se pak naskytla pří
ležitost dělat galeristu, tak jsem ji 
využil. A od té doby působím v ga
lerii Lurago, později i ve Špejcharu, 
dělám kurátora výstav. Samozřejmě 
maluji stále.

Chomutovský výtvarník a galerista Roman Křelina oslavil 50. narozeniny. K jubileu uspořádal výstavu svých 
obrazů. Kromě malby se věnuje také sochařství a grafi ce. Kdy začal malovat, jaké byly začátky jeho tvorby 
i na čem pracuje dnes, řekl v rozhovoru.

Chomutovský výtvarník a galerista Roman Křelina oslavil 50. narozeniny. K jubileu uspořádal výstavu svých 

roman Křelina:

Výstavu v rusku mi 
rozkradli

JDE O TO, ABY DÍLO NEBYLO JAKO FOTOGRAFIE, 
KTERÁ ZDOKUMENTUJE NĚJAKÝ MOMENT, ALE ABY 
OBRAZ V DIVÁKOVI VZBUDIL URČITÉ POCITY.

Rozhovor v plné verzi
najdete na echomutov.cz
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Má město kromě mládeže 
podporovat i dospělý tým Pirátů?

Město Chomutov hokej ve městě dlouhodobě podporuje. V letošním roce dostali Piráti Chomutov dotaci na sportovní výchovu dětí a mládeže ve výši 7,5 mi
lionů korun. Je to stejná částka jako v předchozích letech. Město má velký zájem na zachování hokeje ve městě a se zástupci klubu pravidelně jedná. Možnosti 
podpory vycházejí z ekonomických možností města, rozpočtu a sladění dalších zájmů a potřeb města. Další podpora hokeje a její výše musí vycházet z průniku 
požadavků Pirátů Chomutov, a. s., a možností rozpočtu. Je důležité také upozornit na to, že o jakékoliv významnější podpoře musí rozhodnout celé zastupitelstvo.

jaroslav komíNek
člen klubu KSČM

Domnívám se, že by město Chomutov mělo podporovat veškeré sportovní aktivity na území města. Bohužel 
ne vždy jsme schopní vyhovět fi nančním požadavkům všech žádostí. Deset let fungovala podpora Pirátům 
podle stejného principu za stejných fi nančních podmínek. Před několika týdny se vedení Pirátů na město 
Chomutov obrátilo s  žádostí o  zvýšení příspěvku města na fungování této společnosti. Pokud by město 
Chomutov mělo přispívat vyšší částkou než doposud, budeme muset tyto fi nance, které nemáme, ušetřit, 
popř. ubrat z rozpočtu města někde jinde. Osobně se domnívám, že bychom měli najít s tímto klubem spo-
lečnou řeč za zachování extraligového týmu.

milaN mÄrc
předseda klubu Nový Sever

Plně si uvědomujeme přínos nejvyšší seniorské soutěže v  nejpopulárnějším sportu v  České republice pro 
město Chomutov. V uplynulé sezoně navštívilo chomutovskou hokejovou arénu pouze na utkání seniorské 
extraligy celkem 144 576 diváků. S ohledem na kapacitu stadiónu se Chomutov může pyšnit průměrnou vy-
tížeností arény 91,8 %. To vše společně s mládežnickými úspěchy v podobě mistrovských titulů ČR, úspěchu 
na juniorském Světovém poháru, chomutovskými hráči v  reprezentacích napříč všemi věkovými kategori-
emi včetně seniorů vytváří městu pozitivní image a reklamu, která by jinak vůbec nevznikla. Nejen z těchto 
důvodů by se město mělo odpovědně přihlásit také k podpoře seniorského týmu, na který týden co týden 
chodí do hlediště tisíce diváků. Peníze by město mohlo hledat tam, kde momentálně nemají efektivní využití. 
Například v neziskové organizaci re:Kult, do které jsou nachystány investice v řádech milionů korun, které ne-
mají opodstatnění.

jaN mareš
člen klubu ČSSD

Jak dalece podporovat účast seniorského družstva není jen otázkou výše dotace, ale také podmínek podpory 
profesionálního sportu z veřejných zdrojů. Ztráta nejvyšší hokejové soutěže by nebyla příznivou zprávou ne-
jen pro město, ale také pro mládežnická družstva, která takto mají šanci ve vlastním prostředí vidět vzory 
a špičky extraligových klubů. Výše podpory je vždy výsledkem jednání a takto tomu bylo i v minulých letech. 
Negativním signálem směrem k hokejovému klubu byl výsledek doporučení příslušné komise, která zastupi-
telstvu navrhla pro letošní rok příspěvek o 2 miliony nižší, než byl poskytován jako základní dotace v minu-
losti. Pravdou je, že z veřejných zdrojů má jít podpora na co nejširší spektrum občanských a sportovních ak-
tivit, ale také je pravdou, že je potřeba stanovit priority i ohledem na významnost příslušného sportu a vrátit 
se k principům podpory na vrcholové a ostatní sporty. Ty vrcholové přivádí do hlediště nejvíce návštěvníků, 
za nimi přijíždí fandové ze širokého okolí a nesou jméno Chomutova do celé České republiky a světa. Jistě, 
zdroje rozpočtu nejsou nevyčerpatelné. Je to však o prioritách a hledání rezerv a možností. A v rozpočtu jistě 
jsou. Například podpora organizace re:Kult, kde je od počátku deklarováno, že nebude závislá na rozpočtu 
města je pravým opakem. A příkladů je více. 

marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Podpora hokeje je velmi složitá otázka a v podstatě se bude jednat o precedentní rozhodnutí. Dosud město 
podporovalo pouze děti a mládež. V řadě hokejových měst mají města majetkový podíl v klubech, pak je pod-
pora A týmu zcela legitimní. Majitelé klubu proto musí navrhnout takovou formu podpory, aby město mělo 
peníze pod kontrolou. Za náš klub říkám, že podpora města nesmí přesáhnout 17 milionů korun. Je nutné si ale 
uvědomit, že město v současné době má více než napnutý rozpočet. Stále se musí potýkat s dědictvím minulých 
městských vlád. Teď je to aktuálně Kamencové jezero, u kterého hrozilo, že nebude letos otevřeno. Jen tento 
problém bude město stát v budoucnosti desítky milionů korun. 

mariaN bystroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

Piráti dosáhli v posledních letech pozoruhodných úspěchů a jednoznačně přispěli k propagaci města. Dobrý 
hokej si užívá velké množství fanoušků z Chomutova i okolí. Pro město je tedy hokej důležitý, a proto ho 
i náležitě podporuje. V letošním roce byl žákovský hokej z rozpočtu města dotován částkou 7.5 milionu Kč. 
Město zároveň provozuje zimní stadion a fi nancuje jeho provozní ztrátu, která činí 11 milionů Kč. Nyní se však 
musíme vypořádat s oznámením klubu, že extraligový hokej bude v Chomutově zachován jen v případě, že 
město poskytne klubu ročně dotaci v celkové výši 33 milionů Kč. Tak velikou částku je nutné porovnat s jinými 
výdaji. Na provoz PZOO vydává město ročně 24 milionů Kč, na provoz Sociálních služeb (Merkur, Domov pro 
seniory Písečná, jesle) 32 milionů Kč, na všechny své školy vynakládá 61 milionů Kč za rok. Z tohoto srovnání 
je jasné, že tak velkou částku si město ze svého rozpočtu prostě dovolit nemůže. Samostatnou otázkou je, 
zda má město podporovat dospělý tým. V dosavadní historii byly všechny dotace města určeny výhradně na 
sport dětí a mládeže. Přímá podpora dospělého týmu by tedy byla zcela nesystémová a také nespravedlivá 
k ostatním klubům, které by jistě také o podobnou pomoc stály. 
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Vaše témata
 podNěty

Nevyhovující 
jízdNí řád

Dobrý den, 
přečetla jsem si Chomutovské 

noviny a nemohu jinak, než reago
vat na článek Lidé chtěli upravit 
jízdní řád i parkování. Pan Václav 
Záveský z dopravního podniku 
tvrdí, že jízdní řád MHD vyhovuje 
většině lidí. No nevím, jak k tako
vému tvrzení došel. Já využívám 
autobus č. 4 a č. 6 a mám stejný 
problém jako občan z výše jme
novaného článku. Oba autobusy 
odjedou směrem do města i z města 
v rozdílu pár minut a potom hodinu 
nic. Můj syn také nemůže využívat 
MHD jako dopravu do zaměstnání, 
jelikož k nástupu do zaměstnání 
v určitou hodinu mu jízdní řád ne
vyhovuje a takových lidí je více. 
Dříve se to řešilo tak, že dopravní 
podnik jednal s podniky v okolí 
a jízdní řád upravil tak, aby se lidé 
dostali včas do zaměstnání i domů. 
Dle mého názoru by to mohla být 
jedna z cest, jak přilákat více cestu
jících do autobusů. Tím, že jste za

vedli v autobusech wifi  žádaného 
výsledku asi nedosáhnete. 

S pozdravem
Květoslava Pelcová

Vážená paní Pelcová,
obdrželi jsme Váš podnět na 

dlouhé intervaly mezi spoji.
Mohu Vás ujistit, že jízdní řády 

jsou konstruovány pečlivě a nikoli 
od stolu. To ale neznamená, že mu-
sejí vyhovovat úplně všem na všech 
linkách a po celý den.

Při jejich tvorbě je rozhodující 
objednávka města, ze které vyplyne 
počet možných spojů a také cel-
ková potřeba autobusů a trolejbusů 
a řidičů.

V reálném provozu může napří-
klad zkrácení intervalu vložením 
dalšího spoje nebo i jen posunutí 
času bez vložení nového spoje zna-
menat další dopravní prostředky 
a řidiče navíc, což celý systém může 
neúčelně zdražit.

To, že je mezi různými spoji růz-
ných linek delší interval, je dáno i tím, 
že základem je obsloužit místa s ko-
nečnými zastávkami, odkud jistě není 
nutné, aby jel autobus co 10 minut.

Vzhledem k silniční síti je sku-
tečností, že různé linky v části své 
trasy musí jet po stejných silnicích 
a zastávkách, tyto zastávky na nich 
jsou pak skutečně obsluhovány 
častěji, nežli je množství příjezdů 
a odjezdů na konečné/z konečné 
zastávky.

 Mrzí nás Vaše negativní hodno-
cení, proto bychom byli rádi, pokud 
byste nám svůj podnět více upřes-
nila, abychom na něj mohli přes-
něji reagovat a případně s Vámi 
i osobně probrat.

 Pokud jde o zavedení wi-fi  do 
autobusů, tak jde o doplnění na-
šich služeb, jinde již zcela běžné, 
které není nutné dávat do kontrastu 
s jízdními řády.

S pozdravem
Ing. Petr Maxa,

ředitel Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova, a. s.

poŽadavek Na 
přístřešek je 
opodstatNěNÝ

Zdravím,
možná, že jste již o uvedeném 

problému uvažovali nebo uvažujete, 

ale jedná se o zastávku Zahradní 
II, kde dosud není vybudován pří
střešek – možná poslední na trase 
autobusů a trolejbusů ve směru na 
Jirkov od Chomutova.

Děkuji za odpověď a jsem
s pozdravem, Vosyka František

Dobrý den, pane Vosyko,
děkujeme za zaslání podnětu. 

Ve věci zastávek MHD v současné 
době odbor majetku města pro-
vádí postupně kontrolu a opravy 
všech stávajících přístřešků 
v Chomutově. Práce provádí pra-
covní skupina města. Váš požada-
vek na vybudování nové zastávky 
na sídlišti Zahradní je určitě 
opodstatněný. Je ho však potřeba 
zajistit fi nančně, tj. zařadit do 
rozpočtu města, jedná se o novou 
stavbu, tudíž investici. Požadavek 
jsme zaevidovali a v červenci le-
tošního roku, až se bude připra-
vovat rozpočet, jej navrhneme 
zařadit do investičního plánu na 
rok 2017.

S pozdravem
Bc. Pavlína Kolářová,

odbor majetku města 

máte také 
zajímavÝ 

Nápad, podNět 
či zkušeNost 

s Něčím ze Života 
ve městě?

Napište nám na e-mail:
rekult@chomutov-mesto.cz

Inzerce

do Městského parku v Chomutově

21. června 2016 v 16.30 hodin
Vystoupí:

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. Chomutov

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zve u příležitosti

EVROPSKÉHO
DNE HUDBY

na zahájení tradičních koncertů
dechových hudeb
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VLaDiMÍra KaŠKOVá
Pracuji jako primářka hematologicko-transfúzního oddělení, které je 
spádovým pracovištěm nejen pro chomutovskou, ale i mosteckou 
nemocnici. Spojením s Mostem vznikla transfúzní stanice, která 
se počtem odběrů a množstvím zpracované krve řadí k největším 
zařízením v České republice. Jsem na práci svého týmu pyšná. Velmi 
si vážím dárců krve, bez kterých by to samozřejmě nešlo. Snažíme se 
dělat vše pro to, aby u nás byli spokojeni.

ViLiaM BÉreŠ 
Koncerty s orchestry, vystoupení v regionu i v Německu i natáčení CD. 
To je stručný souhrn toho co teď připravuji. Hudbě se profesionálně 
věnuji téměř 40 let a posluchači mě znají jako hudebního skladatele 
či jako dirigenta a muzikanta různých orchestrů, především pak 
z Big Bandu Zdenka Tölga. Svoji profesionální dráhu jsem začínal 
u posádkových hudeb v Táboře a v Praze. V armádě jsem skončil na 
postu šéfdirigenta a velitele Ústřední hudby Armády České republiky. 
Odtud jsem zamířil do rodného kraje. Nyní vyučuji hru na žesťové 
nástroje v uměleckých školách v Chomutově, Kadani a Klášterci.
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Při výstavě obrazů vznikne nový 
obraz díky návštěvníkům

Obrazy romana Křeliny vyprávějí příběhy

Výtvarný salon 
opět otevřel 

Letní filharmonie letos zahájí 
školní prázdniny

Před deseti lety otvíral Milan Pecák 
svou výstavou Art galerii Radnice, 

nyní pořádá další výstavu k výročí 
působení této galerie ve městě. „Mám 

tuto galerii moc rád, je malá, ale pro
story jsou velmi pěkné. Nemohl jsem 
uvěřit tomu, že již funguje deset let. Je 
pro mě pocta, že tam mohu k desátému 
výročí opět vystavovat,“ řekl malíř 
Milan Pecák.

Na výstavě mohou lidé vidět no
vější tvorbu autora, jedná se o ab
straktní obrazy, některé i plastické. 
Výstava potrvá dva měsíce, lidé se tam 
však mohou přijít podívat několikrát 
a opět uvidí něco nového. „Výstavu 
budu průběžně aktualizovat, měnit. 

Mnoho již hotových obrazů 

zaplní galerii, jeden obraz tam ale 
i vznikne v průběhu trvání výstavy. 
„Plánuji vytvořit společný obraz 
návštěvníků. Bude tam umístěn sto
jan s deskou rozdělenou na menší 
čtverce. Lidé si budou moci čtverec 
vybarvit podle sebe. Obrázkem, ras
trem, to záleží na nich. Tím vznikne 
zcela nový obraz, na kterém se bu
dou podílet sami návštěvníci,“ vy
světlil Milan Pecák.

Obrazy v Art galerii Radnice si 
mohou lidé prohlédnout a zakoupit od 
2. června do konce července.

Příběhy, někdy reálné, často smy
šlené, vypráví svými obrazy Roman 
Křelina na výstavě Požár smyslů 
v galerii Špejchar. Výstava se koná 
u příležitosti 50. narozenin autora, 
obrazy však nejsou průřezem celou 
umělcovou tvorbou. „Na výstavě je 
pětapadesát obrazů, je to výběr za po
slední tři roky,“ uvedl Roman Křelina.

Autor maluje třicet let, za tu dobu 
namaloval zhruba 1300 obrazů. 
Věnuje se i grafikám a sochařství. 

„K malbě jsem se dostal při studiu 
na Pedagogické fakultě v Ústí nad 
Labem, kde jsem si vzal diplomovou 
práci z malby. Inspiruje mne vše, co 
vidím kolem sebe, postavy a portréty 
lidí, zvířata a neobvyklé situace,“ 
doplnil umělec. Způsob jeho malby je 
expresivní.

Jak sám říká, malbou nehledá 
dokonalost, ale autentický proži
tek, vnitřního motivátora a radost 
z tvorby. „Expresivní hrou a spon

tánním nanášením barev silnými 
tahy štětců toužím zažehnout požár 
smyslů. Stále se učím dělat věci 
jinak, nově a pojmenovávat to. 
Jelikož i humor patří do života, 
často líčím zvířata ve zvláštním 
vztahu k člověku,“ popsal Roman 
Křelina svou tvorbu. Zvířata se 
podle něj dají personifikovat, při
řazovat jim lidské vlastnosti, jako 
v Krylovových bajkách. „Například 
vztah vlk a beránek. Víme, jak se 

k sobě chovají pudově v přírodě, ale 
co když to může být i jinak? Zde se 
otevírá možnost pro příběh. A spiso
vatel či výtvarník si může ve svém 
světě fantazírovat a vymýšlet různé 
rafinovanosti,“ dodal.

Roman Křelina se narodil ve 
Vrchlabí, nyní tvoří a žije v Orasíně 
u Jirkova. Pracuje jako kurátor cho
mutovských galerií. Výstavu Požár 
smyslů si mohou návštěvníci galerie 
Špejchar prohlédnout do 29. června.

Výstava nejnovějších volných 
prací čtrnácti výtvarníků z regionu 
a hosta z Prahy Toma Šmilauera byla 
zahájena na konci května koncertem 
kapely Tabasker v čajovně Alibaba 
ve Sklepení osudu. Výstava potrvá do 
1. července 2016. „Každý z pozvaných 
výtvarníků má možnost vystavit jedno 
až tři svá díla, která jsou na výstavě 
nabídnuta k prodeji. Výstava má za cíl 
setkání místních výtvarníků, představit 
jejich současnou volnou tvorbu veřej
nosti a nabídnout případným sběrate
lům,“ řekl organizátor Josef Šporgy.

V salonu vystavují již zavedení 
autoři i začínající, ještě studující 
výtvarníci, například Jakub Hájek 
z Jirkova. Výstava nabízí ke zhlédnutí 
díla od Miloše Žihly, Jitky Kůsové 
Valevské, Jana Nebeského, Daniela 
Černého, Miroslavy Beranové, 
Jany Nuslauerové, Miloše Štáfka, 
Miroslava Javůrka, Jana Boháče, 
Karla Pobřísla, Jiřího Němce, 
Davida Jasného, Jakuba Hájka,Toma 
Šmilauer a Josefa Šporgyho. 

Léto bez Letní filharmonie pro
stě nemůže začít, a tak se dva dny 
před začátkem školních prázdnin 
v Chomutově sejdou hudebníci z ně
kolika zemí. Taktovku nad filharmo
nií opět převezme švédská dirigentka 
Kajsa Boström, která vždy umí 
z hudebníků dostat to nejlepší. Letní 
filharmonie se uskuteční 29. června 
v letním kině. 

Kromě českých hudebníků se 
koncertu tradičně zúčastní instrumen
talisté a zpěváci ze zahraničí, nejvíce 
jich bude z Německa. „Tradičně se 
ale připojí Italové, Dánové, Rumuni, 
Poláci, Švédové a hudebníci z dal
ších zemí,“ uvedl ředitel Základní 
umělecké školy T. G. Masaryka 
Karel Žižka s tím, že letos je termín 
konání posunut o dva týdny dopředu 
právě z důvodu, aby vyhovoval všem 
hudebníkům. 

Repertoár bude letos mít kromě 
skladeb tradiční vážné hudby i část 
s prvky jazzu. Orchestr bude mít 

zhruba 200 členů. Ti se na filharmo
nii připravují po celý rok se svými 
učiteli, v Chomutově se pak sejdou 
jen při několika zkouškách, aby se 
sehráli. „Letos ale musíme vyne
chat dopolední zkoušku na náměstí, 
které mohla přihlížet veřejnost. 
Nestihli by se na ni dostavit kolegové 
z Německa, protože večer před filhar
monií mají svůj koncert,“ vysvětlil 
ředitel. 

Letní filharmonie se letos koná po
páté. Zpočátku nebylo zcela jasné, zda 
se z koncertu pod širým nebem stane 
tradice. „Loni v září jsme ale získali 
podporu v rámci projektu Viva la mu
sica, jehož součástí je Letní filharmo
nie, takže již víme, že se koncert bude 
konat i v dalších letech,“ uvedl Karel 
Žižka. Konání akce nemůže ohrozit 
ani počasí, v případě deště je zajištěno 
zastřešení orchestru.



kultura historie

historie | 13

Bohuslav Felix Hasištejnský přinesl 
chomutovu řadu privilegií

Jednou z osobností, která mě la 
zásadní vliv na rozvoj města Cho
mutova a jejíž přínos není stále histo
rií dostatečně doceněn, je Bohuslav 
Felix Hasištejnský z Lobkovic (13. 1. 
1517 – 27. 8. 1583), který byl na 
konci své životní dráhy pochován 
v rodovém mauzoleu od sochařského 
mistra Rentze z Freibergu v cho
mutovském kostele svaté Kateřiny 
22. září 1583.

Bohuslav Felix absolvoval 
politickou kariéru ve službách tří 
králů a císařů z rodu Habsburků od 
Ferdinanda I., Maxmiliána II. po 

Rudolfa II. Patřil k politickému kří
dlu kancléře Jindřicha IV. z Plavna, 
jehož sestru si vzal za manželku. 
Když Jindřich IV. zemřel v roce 
1554 při obléhání Lassenburku, stal 
se Bohuslav Felix po něm velitelem 
českého vojska. Nábožensky se hlá
sil k novoutrakvistům. V roce 1550 
byl jmenován fojtem Dolní Lužice, 
kde působil dvacet let. Z města 
Lübenu učinil fojtské sídlo, když 
v roce 1563 dokončil se svolením 
krále přestavbu zdejšího zámku. 
Císař Maxmilián tam pak mohl 
roku 1564 přijímat hold zemských 

stavů Lužice. V té době působil 
Bohuslav Felix jako důležitý cí
sařský diplomat. V sedmdesátých 
letech se stal jednou z ústředních 
postav zápasu o uznání nekato
lických náboženství při přípravě 
takzvané České konfese. V roce 
1575 ji král a císař Maxmilián II. 
odsouhlasil. Významné datum pro 
nekatolíky je vyryto na jižním rene
sančním portálu kostela sv. Kateřiny 
v Chomutově. Tuto velkou událost 
připomíná také bronzová deska, 
která je umístěna na stěně rytíř
ského sálu na chomutovské radnici. 
Českou konfesi nechal Lobkovic 
vytisknout ve Wittenbergu. 
Bohuslav Felix, z moci svého úřadu 
nejvyššího sudího, nesl zlaté jablko 
při korunovaci Rudolfa II.

Po svém návratu z Lužice za
mýšlel z Chomutova vybudovat 
rezidenční město hasištejnských 
Lobkoviců. V kostele sv. Kateřiny 
nechal postavit rodovou hrobku a zá
mek přebudoval v rodové velmožské 
sídlo. Tehdy byly provedeny malby 
v sálech prvního patra a byly zakle
nuty místnosti dnešních kanceláří 
primátora a rytířský sál. Byl vybu
dován velký sál v západním křídle 
zámku, který byl bohužel zničen při 
požáru 24. července 1598.

Bohuslav Felix dbal i na hos
podářský rozvoj města, kterému 
udělil řadu konfirmací a závažných 
privilegií, jako monopolní právo 
na distribuci piva ve dvaceti vsích 
panství. Na jeho žádost císař Rudolf 
II. povolil Chomutovu také třetí vý
roční trh. Město Chomutov se stalo 
správním a hospodářským centrem 
rozlehlého dominia, které zahrno

valo území od Klášterce nad Ohří 
po Horu Sv. Kateřiny a Líčkov na 
Žatecku.

Od roku 1570 byl Bohuslav 
Felix Hasištejnský nejvyšším sudím 
Království českého a v roce 1576 
byl jmenován nejvyšším komorní
kem království, což byl tehdejší mi
nisterský předseda. V závěti nabádal 
své syny, aby dbali na zachování 
celistvosti majetku a pokračovali 
v započaté těžbě stříbra, obecných 
kovů a kamence. Jeho přání se 
však nenaplnilo, neboť jeho dědic 
Bohuslav Jáchym již v roce 1588 
vyměnil Chomutov s Jiřím Popelem 
z Lobkovic za Mladou Boleslav 
a vystavil tak protestantské měšťany 
mnohým nebezpečím, které vyvr
cholily chomutovským povstáním 
v roce 1591. Bohuslav Felix byl 
dvakrát ženatý. První jeho manžel
kou byla Markéta z Plavna (1515–
1555), sestra knížete Jindřicha IV. 
z Plavna. Její matka pocházela 
z významného německého kníže
cího rohu Anhaltů. Druhá jeho žena 
byla Anna Fictumová z Egerberka 
(†22. 3. 1587), pocházející z rodu 
pánů nedalekého Klášterce nad 
Ohří. Znaky jeho manželek a dal
ších příbuzných jsou vymalovány 
na stěně v kostele sv. Kateřiny. 
Bohuslav Felix Hasištejnský 
z Lobkovic chtěl z Chomutova vy
budovat rodové rezidenční město. 
Záměr výstavby luteránského 
hospodářského a kulturního centra 
porušil jeho syn Bohuslav Jáchym, 
když vyměnil prosperující panství 
s Jiřím Popelem z Lobkovic, který 
prosazoval katolický model.

čapek v NemocNici
V chomutovské vojenské nemocnici byl kvůli přezkoušení zdravotního 
stavu od 26. června 1915 hospitalizován Josef Čapek.

stávka kvůli potraviNám
Při jednodenní generální stávce se na náměstí 30. června 1920 shromáž-
dily tisíce dělníků protestujících proti stále rostoucím cenám potravin.

zákaz čiNNosti
Přednosta okresního úřadu zakázal 20. června 1932 na území okresu 
činnost komunistických organizací.

Němci museli Na stadioN
Podle vyhlášky se museli 9. června 1945 všichni Němci mužského po-
hlaví shromáždit na fotbalovém stadionu. Byli odvedeni do Saska, tam 
je ale nepřijali, a tak se vrátili do Záluží do zajateckých táborů.

zájem o spartakiádu
Okresního kola spartakiády se 6. června 1955 zúčastnilo 4 590 cvičenců.

Nová Nafukovací hala
V červnu roku 1976 byla otevřena přetlaková nafukovací sportovní 
hala na Vinohradech. O pět let později se zřítila pod nánosem mokré-
ho sněhu.

velká volebNí účast
Možnost výběru poslanců z více než jedné kandidátní listiny přiláka-
la 8. a 9. června 1990 k volebním urnám v Chomutově 93,5 procent 
voličů. Vítězem se stalo OF.

začaly jezdit trolejbusy
Za přítomnosti ministra životního prostředí Františka Bendy zahájila 
29. června 1995 provoz veřejná trolejbusová doprava.

HiStOrie Ve zKratce

Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic
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Kamínek se v létě postará o volný 
čas svých klientů

DobroFest seznámí veřejnost 
s prací dobrovolníků

Klienti sociálního centra Kamínek 
se v létě rozhodně nebudou nudit. 
Pracovníci centra pro ně totiž na 
nadcházející měsíce připravili velmi 
rozmanitý program. „Je důležité, 
abychom klientům ukázali, jak se dá 
trávit volný čas ve dnech, kdy nemusí 
do práce nebo do školy. Akce tedy 
budou velmi rozmanité, aby si vybral 

každý,“ uvedla manažerka projektu 
Jana Hronová. 

Klienti sociálně aktivizační služby 
se mohou těšit na tradiční akci Vítání 
prázdnin. Ta se uskuteční na zahradě 
Kamínku. Pro děti jsou připravené 
soutěže a hry, dospělí si mohou popo
vídat a společně si pak grilovat. „Dále 
plánujeme návštěvu psího útulku 

v Jirkově, podívat se půjdeme také 
k dobrovolným hasičům, do městské 
knihovny, muzea a na další zajímavá 
místa v okolí,“ vyjmenovala sociální 
pracovnice Alena A. Petriková. 

Ani o prázdninách nepřijdou kli
enti o pravidelné aktivity, Výtvarné 
dílny i Vařečky se budou konat. 
„Rádi bychom se v letních měsících 
zaměřili také na sportovní a volnoča
sové aktivity rodin s dětmi venku na 
hřištích, parcích a přírodě v okolí,“ 
doplnila Alena A. Petriková.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kámen také nabídne letní 
zábavu. Již třetí rok se děti a mládež 
účastní fotbalových turnajů v rámci 
úspěšného projektu Pouliční liga. 
„Týmy sestavené dle věku hráčů žijí
cích především v sociálně vylouče
ných lokalitách se mohou utkat v sou
těži, která potrvá až do září,“ pozvala 
sociální pracovnice Zuzana Vávrová. 

Pracovníci budou v létě často 
pobývat venku a zabývat se terén
ními službami. „Stávající i potenci
ální klienti si vyzkouší chůzi po laně, 

takzvaný slackline, a jiné aktivity, 
které budou soustředěny zejména do 
přírodního prostředí městského parku. 
Díky tomuto se děti a mladí dospělí 
budou moci věnovat aktivnímu i pa
sivnímu odpočinku venku,“ vysvětlila 
Zuzana Vávrová.

Dále budou některé dny zasvě
ceny pobytu a pohybu na street 
workoutovém hřišti na Kamenném 
vrchu, kde si zájemci mohou otes
tovat fyzickou zdatnost. Tu si pak 
budou moci upevňovat a posilovat 
přímo v budově sociálního centra 
Kamínek nebo v její blízkosti, kde 
jsou k dispozici ukotvené cvičební 
pomůcky.

Každý pátek se budou na hřištích 
sídlišť Kamenná a Zahradní konat 
vybrané kolektivní hry. „V parných 
letních dnech budeme klientům nabí
zet možnost trávení volného času na 
koupališti. I v letním období nezapo
mínáme na radost z pohybu v podobě 
rozmanitých tanečních stylů, které bu
dou probíhat v prostorách zařízení,“ 
doplnila sociální pracovnice. 

Co dělají dobrovolníci? To se 
lidé dozví při 1. ročníku DobroFestu. 
V městském parku se veřejnosti 
představí lidé, kteří se ve svém 
volném čase věnují dobrovolnictví 
a ukážou jí, že tato práce může být 
nejen velmi zajímavá a potřebná, ale 
i zábavná. „V parku se sejdou dob
rovolníci, kteří se budou věnovat své 
činnosti, ale budou tam také k vidění 
fotografie z činnosti přímo v různých 
organizacích, třeba v nemocnicích 
nebo v pečovatelských domech,“ 
uvedla vedoucí Dobrovolnického 
centra ADRA Jana Matoušková.

Dobrovolníci budou v parku u ro
dinného centra Rozmarýn cvičit jógu, 
malovat a představí i možnosti, jak 
pomáhat ostatním. „Spolupracujeme 
s různými institucemi, dobrovolníci si 
tedy mohou vybrat, kde by chtěli pů
sobit. Na DobroFestu se představí při 
různých aktivitách také takzvané přijí
mající organizace, a to skrze výtvarné, 
cvičící a další aktivity. Organizace se 

věnují práci s dětmi, handicapova
nými, seniory nebo drogově závis
lými lidmi. Jsou také dobrovolníci, 
kteří nemají čas pomáhat pravidelně, 
ale jsou u nás evidovaní a my se na 
ně obracíme s prosbou o jednorá
zovou pomoc třeba při akcích, po
vodních a podobně,“ vysvětlila Jana 
Matoušková.

DobroFest má za cíl informo
vat veřejnost o působení dobrovol
níků ve městě a rozšířit jejich řady. 
„Nejčastějšími dobrovolníky jsou 
studenti, matky na mateřské, lidé 
v produktivním věku po odchodu 
dětí z domova a lidé čerstvě v dů
chodovém věku. Proto se akce bude 
soustředit především na tyto sku
piny, ale osloví i širokou veřejnost,“ 
doplnila vedoucí. Dobrovolníkem 
se může stát každý, kdo má čistý 
rejstřík trestů, je zdravotně způso
bilý a projde školením. Důležité 
je, aby ho práce bavila a našel v ní 
smysl pomoci. Proto si každý může 

vybrat, v jaké oblasti a jak často 
bude pomáhat. Fotografie, které 
budou při DobroFestu zveřejněné 
na  panelech se na podzim přesunou 
do Café Atria a poté před samotné 
dobrovolnické centrum, které sídlí 
na Husově náměstí.

DobroFest se uskuteční 18. června 
v parku u Rozmarýnu, v případě 
ne přízně počasí se přesune do 
vnitř ních prostor centra. Na akci 
se finančně podílí statutární město 
Chomutov skrze dotace na komu
nitní rozvoj. 
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Jak se bránit agresivním 
obchodním praktikám

Může být nezaměstnaný dobrovolníkem?

Najednou se objevila exekuce? tak to není

Mnoho nepoctivých prodejců se 
snaží v kupujícím navodit přesvěd
čení, že ve chvíli, kdy vkročil do je
jich provozovny, se zavázal koupit si 
nějaké zboží. Někteří nepoctiví pro
dejci, lidově nazývaní jako „šmejdi“, 
zacházejí dokonce tak daleko, že 
své zákazníky uzamknou v provo
zovně a nepustí je, dokud si od nich 

nekoupí jejich většinou předražené 
zboží, které zákazníci leckdy ani 
nepotřebují. Toto chování prodejce 
již omezuje osobní svobodu kupu
jícího a je na hraně vydírání dle § 
175 trestního zákoníku. Zákaz tako
vého jednání vyplývá jak z Listiny 
základních práv a svobod, tak dále 
také z čl. 8 a 9 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2005/29/
ES, zákona o ochraně spotřebitele 
a zasahuje i do trestněprávní ro
viny. Takto poškozený kupující má 
možnost tyto agresivní obchodní 
praktiky nahlásit České obchodní 
inspekci a dalším státním orgánům. 
V případě kdy obchodník kupujícího 
uzamkne ve své provozovně a nedo

volí mu z ní odejít, má takový kupu
jící možnost zavolat na linku státní 
či městské policie a následně podat 
trestní oznámení pro podezření 
z omezování osobní svobody podle 
§ 171 trestního zákoníku a případně 
jiných trestných činů. 

Mgr. Ing. Jiří Dostál, advokát,
advokátní kancelář Dostál & Sorokáč

Ano, může. Dobrovolnictví není 
pracovněprávním vztahem, ani jeho 
obdobou či náhradou, nic to tedy 
nemění na zařazení osoby v regis
tru úřadu práce jako nezaměstnaný. 
Některé organizace nebo úřady 
práce realizovaly a realizují projekty 

počítající s dobrovolnictvím neza
městnaných. Dobrovolnictví může 
pomoci osobě vedené na úřadu 
práce možností získat praxi a je 
cestou z izolace. Dobrovolník, který 
aktuálně nechodí do pravidelného 
zaměstnání, získává nové zkuše

nosti, nepřichází o pravidelný režim 
a často se seznámí s lidmi a prostře
dím, do něhož by se jinak nedostal 
(zajímavé sociální služby, neziskové 
organizace, organizace pracující 
v kultuře apod.). Sociální pojištění 
i podporu v nezaměstnanosti vy

plácí stát. Dobrovolná činnost nesmí 
dotyčnému bránit v tom, aby pravi
delně docházel na úřad práce a v pl
nění dalších povinností nezaměstna
ného v registru úřadu práce.

Mgr. Jana Matoušková, 
vedoucí DC ADRA Chomutov 

Exekuce nikdy nevznikne ze dne 
na den. Může se stát, že o ní nevíte. 
Proto je nezbytné si uvědomit, že aby 
člověk předešel nepříjemnému šoku 
z probíhající exekuce, o které netušil, 
je důležité řádně přebírat poštovní zá
silky a využít tak možnosti účinně se 
bránit ještě před nařízením exekuce.

 Aby mohla být exekuce zahájena, 
musí jí předcházet takzvaný exekuční 
titul. Většinou se jedná o:
•  rozhodnutí soudu (rozsudek, pla

tební rozkaz), které ukládá určitou 
povinnost. 

•  rozhodčí nález, rozhodnutí správ
ního orgánu (rozhodnutí Českého te
lekomunikačního úřadu o povinnosti 
úhrady za služby telefonního operá
tora nebo za kabelovou TV, platební 
výměr obecního úřadu za místní 
poplatek za komunální odpad, roz
hodnutí o pokutě za přestupek)

•  notářský či exekutorský zápis se 
svolením k vykonatelnosti.

Některá z těchto rozhodnutí mo
hou být vykonatelná, i když se o nich 
člověk ve skutečnosti nikdy nedozvě
děl. Důvodem jsou speciální pravidla 

doručování – takzvané náhradní doru
čení, která mohou být uplatněna v pří
padě, že si osoba nevyzvedává zásilky 
na adrese svého trvalého bydliště, 
případně se na této adrese nezdržuje 
vůbec a nevyužila možnost nahlásit 
obecnímu úřadu v místě svého trva
lého pobytu adresu, na kterou mají 
být písemnosti doručovány. Náhradní 
doručení není možné použít v případě 
platebního rozkazu, ten je třeba fak
ticky převzít.

Pokud při doručování opravdu 
došlo k chybě a exekuční titul ne

byl osobě řádně doručen, neexis
tuje vykonatelné rozhodnutí. Tehdy 
je tu možnost se exekuci (výkonu 
rozhodnutí) bránit, a to u soudního 
exekutora návrhem na zastavení 
exekuce ve lhůtě 30 dnů od doru
čení vyrozumění soudního exeku
tora o zahájení exekuce (odvoláním 
proti rozhodnutí soudu nařizujícímu 
soudní výkon rozhodnutí).

Bc. Petra Březinová,
sociální pracovnice SP Písečná,

poradna@soschomutov.cz,
tel: 728 897 523

hlášeNí trvalého pobytu

kdo Žádá?
•   občan České republiky starší 15 let nebo 

jím pověřený zmocněnec na základě ově-
řené plné moci,

•   zákonný zástupce za občana mladšího 
15 let, popř. pěstoun,

•   zákonný zástupce za občana zbaveného 
způsobilosti k právním úkonům,

•   zákonný zástupce za občana, jehož způ-
sobilost k právním úkonům byla rozhod-
nutím soudu omezena tak, že není způso-
bilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

•   člen domácnosti, jehož oprávnění k zastu-
pování bylo schváleno soudem,

•   pověřený zmocněnec na základě zvláštní 
plné moci s úředně ověřenými podpisy.

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správ-
ních činností – evidence obyvatel, přízemí
telefon: 474 637 200 až 203
e-mail: eo@chomutov-mesto.cz

co s sebou potřebuji?
•   vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k tr-

valému pobytu (je k dispozici na úřadě),
•   předložit platný občanský průkaz,
•   občan po ukončení pobytu v cizině před-

kládá cestovní pas,
•   občan po nabytí státního občanství České 

republiky předkládá doklad o nabytí stát-
ního občanství,

•   předložit doklad opravňující užívat byt 
nebo dům (např. výpis z katastru ne-
movitostí, nájemní smlouvu), anebo 
pokud doklad nevlastní, úředně ověřené 
písemné potvrzení oprávněné osoby 
o souhlasu s ohlášením změny místa tr-
valého pobytu,

•   pokud občan nemá platný občanský 
průkaz, bude možné prokázat totožnost 
jiným obdobným dokladem, který je ve-
řejnou listinou.

kolik za to zaplatím?
Správní poplatek 50 Kč.
Bez správního poplatku – děti mladší 15 let.
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Okolí zahradní 
vylepšily růže, 
vysadili je žáci

Ve jménu královny se děti věnovaly 
anglické kultuře a sportu

Na horách s Malým princem

Deváťáci ze základní školy 
Zahradní zlepšují okolí své školy. 
Nyní před budovou vysadili růže. Již 
podruhé se totiž zapojili do projektu 
Extra třída a získali fi nanční pod
poru pro výsadbu květin na veřejně 
přístupných plochách v okolí školy.

Bohulibá činnost se však se
tkala i s několika překážkami. Ze 
záhonu totiž vandalové sebrali 
kolíky, které označovaly místa pro 
vykopání jam. Přesto se záhon růží 
povedlo upravit a nyní se z něj 
mohou těšit jak sami žáci, tak i ko
lemjdoucí obyvatelé.

Základní škola Březenecká má za 
sebou další zajímavý projektový den, 
tentokrát byl zaměřený na anglickou 
kulturu. Celá škola se proměnila ve 
Spojené království a užívala si kouzlo 
této ostrovní země. „Tento den byl 
nazván Ve jménu královny. Konala se 
celá řada aktivit žáků a vyučujících, 
které měly žákům přiblížit život, kul
turu a zvyky ve Velké Británii. Žáci 
se seznámili s reáliemi dané země 
a nabyté informace mohli zúročit ve 
své následné tvorbě,“ uvedl zástupce 
ředitelky Josef Karhan.

Ve třídách vznikaly plakáty s ang
lickou tematikou, děti tvořily originální 
módní klobouky z různých druhů 

materiálu, navrhovaly fotbalové dresy. 
Nezůstalo pouze u této tvůrčí činnosti, 
ale žáci se vydali například po stopách 
irského skřítka Leprikóna, který podle 
legend střeží obrovský poklad, kterého 
se žáci chtěli zmocnit.

Svou třídu reprezentovali sportovci 
v typických anglických sportech, pólu 
a kopané. „Po celém dopoledni žákům 
i vyučujícím řádně vyhládlo, ale to 
nebyl žádný problém, neboť školní 
kuchyně, na jejíž pozvání dorazil 
i kuchař specializující se na anglickou 
kuchyni, si pro nás připravila vybrané 
pochoutky z Anglie,“ řekl zástupce. 
Jako hlavní chod se servírovalo známé 
fi sh and chips, na ochutnávku byl 

připraven roast beef či nezaměnitelný 
slaný anglický koláč.

Celodenní anglické putování zavr
šilo setkání žáků druhého stupně v tě

locvičně, kde se konal společný zpěv 
dvou světově známých písní z Velké 
Británie, Yesterday od Beatles a We 
are the champions z repertoáru Queen.

Děti ze základní školy ve Školní 
mají za sebou nezapomenutelných 
deset dní. Strávily je na horách ve 
společnosti Malého prince.

Každý den byl ve znamení 
jedné z kapitol. Děti tak prožívaly 
příběhy ze slavné knihy, plnily 
různé úkoly či různě naplňovaly 
téma. Každý den také knihu četly 
a skládaly program na další den. 
„Bylo to naprosto skvělé, já jsem 
byla uchvácená, jak je to chytlo. 
Prožili jsme naprosto úžasný 
pobyt,“ říká učitelka Martina 
Nováková.

Podle ní všechno do sebe za
padlo. Parádní hotel v Kovářské, 
který mělo sto dětí z různých roč

níků celý k dispozici a to včetně 
bazénu, sauny, velkých sálů, hřiště 
a dalšího příslušenství. Školáci 
rovněž vyráželi na výlety, ať už 
do leteckého muzea (jak jinak 
u Exupéryho), do horských lesů 
s lesníky, na přehradu, ekofarmu 
a do dalších cílů. „Všude jsme na
razili na perfektní lidi, kteří dětem 
dávali zábavný výklad, všichni si 
mohli vše osahat, vyzkoušet, chtěla 
bych všem ještě jednou moc
krát poděkovat,“ dodává Martina 
Nováková, která byla i autorkou 
projektu.

Vedle pohybu v krásné přírodě 
Krušných hor se děti hýbaly i vevnitř, 
na tanečních lekcích nebo při józe. 

Díky pobytu se toho i hodně dozvě
děly, například o hvězdách, jejichž 
poznání tematicky souznělo s knižní 
kapitolou Hvězdář. Spisovatelův 
Opilec je zase nasměroval k bezpeč
nosti na silnicích a v provozu.

V posledním dni zpracovali 
žáci vybrané téma z knihy. Děti 
malovaly, vyráběly předměty, 
jedna skupina natočila krátký 
fi lm. Na environmen tální výlet 
sehnala škola peníze z projektu. 
Organizátoři děkují dalším pod
porovatelům a aktérům, kon
krétně ZUŠ Chomutov, Policii ČR, 
BESIPu, starostovi Kovářské a ře
diteli tamější školy, SČVaK, Veolii 
a nakladatelství Albatros.

Ve jménu královny se děti věnovaly 

Druháci poznali 
práci veterináře 

přímo v ordinaci

Druháci ze základní školy Kadaň
ská se seznámili s prací veterináře. 
Na návštěvu se tým zvěrolékařek 
a sestřiček z kliniky v Jirkově pečlivě 
připravil. „Hned po našem příchodu 
nás přivítalo roztomilé štěňátko v ko
šíku, které jsme si všichni museli po
mazlit,“ uvedla třídní učitelka Terezie 
Braunová.

Po prohlídce moderně zrekonstru
ované kliniky si druháci vyzkoušeli, 
jak se poslouchá fonendoskopem sr
díčko u dalšího pejska, kterému byla 
podána narkóza a vyčištěn zubní ká
men. „Viděli jsme také, jak se stříhá 
zarostlý, rezavý a dost rozzlobený 
kocour, který musel být také uspán, 
protože jinak by nám zřejmě ukázal,“ 
dodala učitelka.

Děti byly také u vážného případu, 
kdy kocourkovi selhávaly ledviny 
a musel docházet na infúze. Bylo jim 
ho moc líto.

Veterinářka žákům vysvětlila, jak 
se o mazlíčky starat, co jim škodí 
a jak jim pomoci, když jim není 
dobře. „Na veterině se nám moc 
líbilo a ještě jsme si odnesli zdravé 
pochoutky pro naše domácí mazlíčky. 
Po návratu do školy jsme nakres
lili naše dojmy z návštěvy a výtvory 
poslali do ordinace jako poděko
vání za pozvání,“ sdělila učitelka. 
V čekárně ordinace je z obrázků dětí 
z Kadaňské moc pěkná nástěnka 
a zpříjemňuje zvířecím pacientům 
a jejich páníčkům chvíle čekání před 
vstupem do ordinace.
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Heyrováci opět bojují 
o olympijský odznak

Můžete přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání

Výstava v zŠ Hornická vzpomíná 
na dětské oběti holocaustu

Sportovci ze základní školy 
Akademika Heyrovského ani letos 
nechybí v soutěži Odznak vše
strannosti olympijských vítězů. 
Letos se okresního kola, které se 
konalo v Jirkově, zúčastnilo osm 
soutěžících v družstvu a šest
náct v jednotlivcích. „Družstvo 
nenechalo nikoho na pochybách 
a s ohromným náskokem sedmi 
tisíc bodů zvítězilo. A nejen, že 
zvítězilo v našem okresním kole, 
ale zatím ze všech okresních kol 
v republice získalo nejvíce bodů,“ 
řekla učitelka tělocviku a trenérka 
Ivana Poláková.

Možnost účasti až šestnácti jed
notlivců je letos novinkou v sou
těži. „Využili jsme ji do posledního 
místa,“ doplnila trenérka.

Mezi jednotlivci bylo možné 
získat celkem šestatřicet medailí 
z různých kategorií. Sportovci ze 
základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského získali hned dvacet 
medailí a svým soupeřům tak ne
chali jen malý podíl.

Družstvo tvořili Kateřina 
Legnerová, Marie Reifová, Pavla 
Patíková, Eliška Doksanská, 
Marek Dolanský, David Truhlář, 
Matyáš Proll a Petr Švehla.

Kvalitnějšího vzdělávání dětí 
v mateřských i základních školách na 
Chomutovsku chce dosáhnout skupina 
Sdružení Západní Krušnohoří. Pro 
dosažení svého cíle vyslechne i názor 
veřejnosti při setkání nebo v anketě. 

V průběhu řady setkání se zá
stupci škol a dalších partnerů vyply
nulo na třicet priorit, které pove
dou ke zvýšení kvality vzdělávání 
v mateřských a základních školách na 
Chomutovsku. „Do procesu zvyšo
vání kvality vzdělávání chceme vtáh
nout i rodiče žáků a žáky samotné, 
kteří budou v konečném důsledku 
těmi, jichž se změny dotknou nejvíce. 

Právě jim nabízíme možnost ovlivnit 
příští podobu formálního i neformál
ního vzdělávání v regionu cestou 

vyplnění ankety, kterou najdete na 
strán kách www.mapchomutovsko.cz. 
Vyplnění nemusí zabrat více jak čtyři 

minuty, ale může ovlivnit kvalitu na 
řadu let,“ říká koordinátor projektu 
Karel Straka z místní akční skupiny 
Sdružení Západní Krušnohoří.

Výstupy z dosavadní práce pra
covních skupin, především navrho
vané priority, budou představeny na 
setkání 2. června od 15 do 18 hodin 
v jednacím sále zastupitelstva na 
chomutovské radnici. Druhou část 
programu setkání obstará seminář 
na téma inkluze, který povedou ře
ditelka Základní a mateřské školy 
Regionu Karlovarský venkov Jitka 
Topičová a ředitelka základní školy 
Zahradní Libuše Slavíková. 

V hale základní školy v Hor
nic ké ulici byla zahájena výstava 
s názvem Pocta dětským obě
tem holocaustu. „Žáci osmých 
a devátých tříd se sešli na besedě 
s paní Evou Benešovou, která jim 
vyprávěla příběh svojí rodiny. Ta 
se za druhé světové války skrý
vala a neustále stěhovala, aby se 
její členové vyhnuli transportu do 
Terezína,“ uvedla učitelka Markéta 
Markvartová. Cesta Evy Benešové 
a její rodiny za svobodou za
čala v Praze a pokračovala přes 

Maďarsko a Slovensko zpět domů.
Pro žáky bylo nevšedním zá

žitkem strávit čas se ženou, která 
je pamětnicí událostí, o kterých 
hovořili v hodinách dějepisu, a sly
šet příběh neuvěřitelného hrdinství 
a odvahy.

Výstava je součástí projektu 
Zmizelí sousedé, který je koor
dinován Vzdělávacím a kultur
ním centrem Židovského muzea 
v Praze a od roku 2004 je finančně 
a metodicky podporován občan
ským sdružením Zapomenutí.
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Jezdecký klub oslaví 40 let 
zábavou pro veřejnost

Letos uplyne již čtyřicet let od 
za lo žení Jezdeckého klubu Pod
krušnohorského zooparku. Členové 
klubu i široká veřejnost mohou toto 
výročí přijít oslavit 3. září. Na pro
gramu budou soutěže, přehlídka koní, 
voltiž, jízdy kočárem, ukázky jezdec
kých her a mnoho dalšího. Oslavy 
vyvrcholí večerním kulturním pro
gramem pro bývalé i současné členy. 

Jezdecký klub se po celá léta 
věnuje výcviku mladých koní 
a jezdců od osmi let. Vznikl krátce 
po otevření areálu zooparku pro ve
řejnost jako Tělovýchovná jednota 
Lesopark Chomutov. Jeho cílem 
bylo zastřešit děti a mladé lidi do
cházející do tehdejšího lesoparku 
pečovat o koně a poníky. „Bez pro
blémů a s menšími změnami funguje 
dodnes. Z tělovýchovné jednoty 
vznikl jezdecký klub s vlastní právní 
subjektivitou, se zooparkem však 
stále spolupracuje nejen při každo
denním provozu, ale i při pořádání 
kulturních a sportovních akcí,“ 
uvedl Miroslav Kub, zakládající 
člen a první předseda tělovýchovné 
jednoty. Kromě výuky jezdeckých 
a skokových dovedností chce klub 
v dětech upevňovat pozitivní vztah 
k přírodě a zvířatům obecně.

Vše začalo v roce 1975 pořízením 
poníků pro nově budovaný lesopark. 
Koně Mocná, Oliviera, Elsa, Max, Ilči 
a posléze i oslíci Melichar a Baltazar 
přitahovali zájem hlavně dětí, a tak se 
zrodil nápad obnovit v Chomutově 
tradici jezdeckého sportu a vytvořit 
podmínky pro jeho provozování. Od 
nápadu už byl jen krůček ke koupi 
koní. „Členy nové Tělovýchovné jed
noty Lesopark, vzniklé v roce 1976, 
pak čekala nejen radost z vyjížďky 
nebo napínavý zážitek z jezdeckých 
závodů, ale především mnoho usi
lovné práce. Bylo třeba vybudovat 
vhodnou jízdárnu, stáje, shánět podko
vářský materiál, vozatajský materiál, 
sedla a obstarávat píci a slámu pro 
koně a celý lesopark,“ popsal začátky 
Miroslav Kub. Velký podíl na zřízení 
jezdeckého klubu měl i první ředitel 
lesoparku Walter Markel.

V průběhu deseti let byla jed
nota oceněna titulem Vzorná, 
bronzovou plaketou a titulem 
Vzorný oddíl. Největší úspěchy 
dosáhla na konci 80. let. Dvojice 
Kadet – JünglingováVoborníková, 
dnes ošetřovatelka koní, získala 
mnoho výborných výsledků. Za 
tyto výsledky Alena Jünglingová
Voborníková obdržela v rocích 

1988 a 1989 titul Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska. Její trenér 
Miroslav Kub získal ve stejném ob
dobí titul Trenér roku.

V roce 1988 vznikl pod vedením 
Ivy MikoláškovéMentové voltižní 

oddíl jako součást tělovýchovné 
jednoty.

Na tyto a mnoho dalších úspě
chů zavzpomínají bývalí i současní 
členové klubu, který se stále věnuje 
výcviku koní i jezdců. 

PrVNÍ …
prvNí čleNové vÝboru
Miroslav Kub, Luboš Sukdol, Ing. Bohumil Šimonek, MVDr. Jiří Dobiáš, 
MUDr. Olga Bystroňová, Jana Gründlerová, Josef Suchý, Ing. Luboš 
Bohuněk, Petr Čeman

prvNí koNě
Čapka, Mohyla, Nanon, Tíha, Cidlina, Dakota

prvNí ošetřovatelé
Alena Studničková-Kubová (jako ošetřovatelka koní tam působí 
dodnes), Pavel Rouč

prvNí treNér
MVDr. Jaroslav Funda

prvNí treNéři poNíků
Míša Svobodová, Míla Skramuská, Josef Untermüller

prvNí závody
21. 5. 1978 a pak již každoročně Jarní a Podzimní závody

prvNí závodNíci
Barbora Dobiášová, Miroslav Kub, Libor Trávníček, Pavel Rouč, Josef 
Žák, Adolf Máj, Petr Matoušek, Roman Ment 

prvNí hubertova jízda
19. 11. 1978 a dále tradičně každý rok

aKce:
• Mistrovská utkání
• Kvalifi kační utkání
• Mezinárodní přátelská utkání

Návštěvnost letního stadionu s tréninkovým zázemím 
v roce 2015 – 7 890 diváků a 2 870 sportujících osob.

Na webu www.novychomutov.cz můžete hlasovat na téma nově vybudovaného areálu bývalých kasáren.
Každé tři týdny jiná anketní otázka.

NAVŠTIVTE FOTBALOVÝ 
A ATLETICKÝ STADION

NA LETŇÁKU
TO ŽIJE



sport zábava

zábava | 19

7 2 4 9 3 8
8 3 1 5 4 9 7

1 5 2 8 4 3
9 3 4 8 5 2 1

7 8 1
5 3 9

3 4 9 6 1 8 5
8 1 3 2 6
5 6 2 8 1 3

4 8 9
9 3 7 5 6 1

3
4 3 8

2 3 5 7 6 4 9
2 7 5

1 9 4 2
6 7 2

5 9 7

1 2
3 6 5

7 8 3 9
8 4 2

3 6 1 7
1 9
9 4 2

7 3
4 9 6

kříŽovka Chomutovskému 46. pěšímu pluku byl v Lounech před devadesáti lety předán (tajenka). Ten nechala vyrobit lounská městská rada.
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osmisměrka O víkendu bude v Chomutově řádit (tajenka). vtipy

„Mami, je to už opice?” vyzvídá 
klouček v zoo. 
„Kdepak, to je teprve pokladní.”

U Sojáků se narodil další syn. 
„Je to kluk jako buk!” pochvaluje 
si otec. 
Vašík to slyší a pak sděluje 
kamarádům: „Mám novýho 
brášku, ale prej to je pěkný 
dřevo!”

Prosí manželka muže o radu: 
„Jindřichu, co letos dáme 
babičce na Vánoce?” „No, to 
nejdražší, co máme.” „Co tím 
myslíš?" „Děti na hlídání!”

„Tati, co to byl Jukebox?”„No, 
něco jako iPod, akorát o tři sta 
kilogramů těžší!”

Syn píše rodičům z tábora: 
„Nemějte o mě strach, je tu 
krásně, hezky odpočívám. 
Všechno je tu fajn. A co je to 
vlastně ta epidemie? Váš Honzík.”

V Praze se koná finálový zápas 
mistrovství světa v hokeji a hala je 
už měsíc dopředu vyprodaná. 
Před začátkem zápasu usedá malý 
Pepíček do čestné VIP zóny. To vidí 
pořadatel a jde se zeptat Pepíčka, 
jak ke vstupence přišel. Ten 
odpoví, že je synem primátora. 
„A kde máš tedy tatínka?” 
„Dosud hledá vstupenku.”

BicYKL, BOBŘÍK, BŘÍza, ceNÍKY, GrizzLY, JeHOVa, KaMeJ, KOaLa, KOBKY, 
KOraL, KOtVa, KraJiNa, NeONY, OBDiV, OBLeK, OBrUBeŇ, OČaŘi, 
OŠKVar, POŘÍz, PŘeVOz, PYtLe, tVrzKa, UPÍŘi, VLONi, VYDŘe, zUBec
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 1.6. st 16.00 bella a sebastiaN: dobrodruŽství pokračuje
   17.00 Želvy NiNja 2 (3d)
   19.00 iGGy pop live iN basel 2015
 2.6. čt 17.00 Želvy NiNja 2 (3d)
   19.00 správNí chlapi
   20.00 Želvy NiNja 2
 3.6. pá 17.00 Želvy NiNja 2 (3d)
   18.00 správNí chlapi
   20.00 Želvy NiNja 2
 4.6. so 15.00 aNGry birds ve filmu
   16.00 teorie tyGra
   18.00 Želvy NiNja 2 (3d)
   19.00 Želvy NiNja 2
 5.6. ne 15.00 bella a sebastiaN: dobrodruŽství pokračuje
   17.00 Želvy NiNja 2
   18.00 správNí chlapi
   20.00 Želvy NiNja 2
 6.6. po 17.00 Želvy NiNja 2 (3d)
   19.00 captaiN america: občaNská válka
 7.6. út 17.00 X-meN: apokalypsa
   19.00 boj
 8.6. st 17.00 X-meN: apokalypsa (3d)
   19.00 vzkaz v láhvi
 9.6. čt 00.01 Warcraft: prvNí střet (3d)
   16.00 Warcraft: prvNí střet (3d)
   19.00 Warcraft: prvNí střet
 10.6. pá 17.00 děda
   18.00 Warcraft: prvNí střet
   19.30 Warcraft: prvNí střet
 11.6. so 15.00 aNGry birds ve filmu
   17.00 Warcraft: prvNí střet
   18.00 Warcraft: prvNí střet (3d)
   20.00 v zajetí démoNů 2
 12.6. ne 15.00 bella a sebastiaN: dobrodruŽství pokračuje
   17.00 Warcraft: prvNí střet (3d)
   18.00 oslNěNi sluNcem
   20.00 Warcraft: prvNí střet
 13.6. po 17.00 Warcraft: prvNí střet
   19.00 v zajetí démoNů 2
 14.6. út 17.00 v zajetí démoNů 2
   19.00 oslNěNi sluNcem
 15.6. st 17.00 aleNka v říši divů: za zrcadlem
   19.00 Warcraft: prvNí střet
 16.6. čt 17.00 hledá se dory (3d)
   19.00 Želvy NiNja 2
 17.6. pá 17.00 hledá se dory (3d)
   18.00 ceNtrálNí iNteliGeNce
   20.00 teorie tyGra
 18.6. so 15.00 hledá se dory (3d)
   17.00 hledá se dory
   18.00 captaiN america: občaNská válka
   20.00 ceNtrálNí iNteliGeNce
 19.6. ne 15.00 hledá se dory
   17.00 podfukáři 2
   18.00 Warcraft: prvNí střet (3d)
   20.00 správNí chlapi
 20.6. po 17.00 hledá se dory
   19.00 podfukáři 2
 21.6. út 17.00 Warcraft: prvNí střet
   19.00 podfukáři 2
 22.6. st 17.00 ceNtrálNí iNteliGeNce
   19.00 vzkaz v láhvi
 23.6. čt 17.00 děda
   19.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok (3d)
   20.00 teorie tyGra
 24.6. pá 17.00 aleNka v říši divů: za zrcadlem (3d)
   18.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok
   20.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok
 25.6. so 15.00 hledá se dory
   17.00 teorie tyGra
   18.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok (3d)
   20.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok
 26.6. ne 15.00 aNGry birds ve filmu (3d)
   17.00 příběh lesa
   18.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok
   19.30 NávštěvNíci 3: revoluce
 27.6. po 17.00 deN Nezávislosti: NovÝ útok (3d)
   19.00 podfukáři 2
 28.6. út 17.00 Warcraft: prvNí střet
   19.00 v zajetí démoNů 2
 29.6. st 17.00 dcera čarodějky
   19.00 Želvy NiNja 2 
 30.6. čt 17.00 dcera čarodějky
   19.00 hra peNěz 
   19.30 léto all eXclusive

Od  1.6.  pruhovaNá iNdie – výstava fotografi í Vladimíra Čecha a Vladimíra 
Čecha mladšího z cest za tygrem po Indii – Podkrušnohorský zoopark

Od  2.6.  proměNy – blaNka bohdaNová – vernisáž od 17 hodin – galerie 
Zlatý klenot

Od  2.6. obrazy – milaN pecák – vernisáž od 18 hodin – Art galerie Radnice
Od  2.6. 8. miNisaloN zuš – výstavní síň knihovny
Od  3.6.  arkáNum 2016 – faNtastic art – vernisáž od 17 hodin – galerie 

Lurago
Od 17.6. kambodŽa – leNka šošolíková – Café Atrium
Do 25.6. Návrat volyŇskÝch čechů – Dům J. Popela
Do 28.6.  efa 25 – jubilejní fotovýstava spolku Erlangenští fotoamatéři k 25. výročí 

trvání spolku – kostel sv. Kateřiny
Do 29.6. poŽár smyslů – Roman Křelina – galerie Špejchar
Do  30.6. kurz kresby a Grafiky skks – galerie Na schodech
Do  1.7. chomutovskÝ vÝtvarNÝ saloN ii.  – Sklepení osudu

 1.6. st 19.00  hudebNí festival ludWiGa vaN beethoveNa – 
praŽské dechové okteto – kostel sv. Ignáce

 2., 9., 16., 23.6. 17.00 biG baNd zdeNka tÖlGa – pravidelné čtvrteční koncerty 
– atrium nebo velký sál SKKS

 2.6.  čt 18.30   jarNí koNcert voX caNtabilis – galerie Špejchar
 3.6.  pá 17.30   jarNí přátelskÝ koNcert dětskÝch pěveckÝch 

sborů – Rytířský sál radnice
 3. a 10.6. 17.30  oldies party – odpoledne s hudbou převážně 60. a 70. let, hraje 

skupina Fontana – atrium nebo velký sál SKKS
 7.6.  út 17.00  třídNí koNcert – ema suzuki – ZUŠ
 9.6. čt 16.00  třídNí koNcert – aNtoNíN vávra – ZUŠ
 15.6. st 16.00  koNcert biG baNdů – zahrada ZUŠ
 16.6. čt 17.30  koNcert a vÝstava absolveNtů zuš – sál ZUŠ
 21.6.  út 15.00  Guitar Game – koncert žáků kytarových kurzů M. Ference, host 

programu hudební skupina Fontana – SKKS atrium
 21.6. út  16.30  deN hudeb – zahájení pravidelných koncertů dechových hudeb – 

městský park
 21.6.  út 18.00  klavírNí recitál – ema suzuki – ZUŠ
 22. a 29.6.  16.30  koNcerty dechovÝch hudeb – tradiční středeční koncerty 

dechových hudeb – městský park
 22.6.  st 18.00  koNcert Žáků moderNí kytary s hosty – ZUŠ
 23.6.  čt 15.00  koNcert bubeNického souboru oklep – ZŠ Březenecká
 23.6.  čt 17.00  třídNí koNcert – petra křítková – ZUŠ
 24.6.  pá 17.00  mladá píseŇ – fi nálový večer soutěže interpretů populárních písní, 

host Lumír Olšovský – SKKS atrium
 28.6. út 18.00  live koNcert populárNího zpěvu – ZUŠ
 29.6.  st 20.00  letNí filharmoNie – letní kino

 2.6.  čt 17.00  „děkuji”  – závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
 22.6.  st 17.00  večerNíček pro seNiory – tradiční taneční podvečer s Malou 

českou muzikou

 2.6.  čt 17.00  
 22.6.  st 17.00  

MĚStSKÉ DiVaDLO

 1.6. st 16.00 
   17.00 
   19.00 
 2.6. čt 17.00 
   19.00 
   20.00 
 3.6. pá 17.00
   18.00
   20.00 
 4.6. so 15.00
   16.00
   18.00
   19.00
 5.6. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 6.6. po 17.00
   19.00
 7.6. út 17.00
   19.00
 8.6. st 17.00
   19.00
 9.6. čt 00.01 
   16.00 
   19.00 
 10.6. pá 17.00 
   18.00 

  19.30
 11.6. so 15.00 
   17.00 
   18.00 

  20.00 
 12.6. ne 15.00 
   17.00 
   18.00 
   20.00 
 13.6. po 17.00 
   19.00 
 14.6. út 17.00 

  19.00 
 15.6. st 17.00 
   19.00 
 16.6. čt 17.00 
   19.00 
 17.6. pá 17.00 
   18.00 
   20.00 
 18.6. so 15.00 
   17.00 
   18.00 
   20.00 
 19.6. ne 15.00 
   17.00 
   18.00 
   20.00 
 20.6. po 17.00 
   19.00 
 21.6. út 17.00 

  19.00 
 22.6. st 17.00 
   19.00 
 23.6. čt 17.00 
   19.00 
   20.00 
 24.6. pá 17.00 
   18.00 
   20.00 
 25.6. so 15.00 
   17.00

  18.00
   20.00
 26.6. ne 15.00
   17.00

  18.00
   19.30 
 27.6. po 17.00 
   19.00 
 28.6. út 17.00 
   19.00 
 29.6. st 17.00 
   19.00 
 30.6. čt 17.00 
   19.00 
   19.30 

KiNO SVĚt
 1.6. st 19.00  

 2., 9., 16., 23.6.

 2.6.  čt 18.30   
 3.6.  pá 17.30   

 3. a 10.6. 17.30  

 7.6.  út 17.00  
 9.6. čt 16.00  
 15.6. st 16.00  
 16.6. čt 17.30  
 21.6.  út 15.00  

 21.6. út  16.30  

 21.6.  út 18.00  
 22. a 29.6.

 22.6.  st 18.00  
 23.6.  čt 15.00  
 23.6.  čt 17.00  
 24.6.  pá 17.00  

 28.6. út 18.00  
 29.6.  st 20.00  

KONcertY

Od  1.6.  

Od  2.6.  

Od  2.6.
Od  2.6.
Od  3.6.  

Od 17.6.
Do 25.6.
Do 28.6.

Do 29.6.
Do  30.6.
Do  1.7.

VÝStaVY

Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

vÝběrové řízeNí 
Na obsazeNí pracovNího 
místa refereNt/refereNtka
úřadu územNího pláNováNí
odbor rozvoje a investic
• na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené
• místo výkonu práce: statutární město Chomutov
úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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 5.6. ne 08.45  velká ceNa chomutova – rychlopalná pistole 2×30 
a standardní pistole 3×20 – SSK Chomutov

 12.6. ne 11.00  street hard Workout battle – street workout hřiště 
v Eldorádu 

 18.–21.6. 09.00  mistrovství evropy v disco daNce – SD aréna
 19.6. ne 15.00  the daNce shoW stardaNce 2016 – městská sportovní hala

   svět krušNÝch hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  miNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kameNNé plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivÝ betlém – expozice muzea na radnici

 1.6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č.p. 4614 – 15, Holešická vč. parkovišť, plochy 
u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 4601

 2.6.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č.p. 4777 vč. parkovišť, Dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť.

 7.6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské vlevo po křižovatku na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků, Šípková 

 8.6.  Kamenná – Kamenný vrch u č.p. 5282 – 5266 vč. parkovišť, plochy 
a chodníky u ZŠ a stř. služeb, chodník vpravo od komunikace na Březový vrch 
k odbočce na Kamenný vrch, stanoviště VOK před č.p. 5266 

 9.6.  Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu středisku vč. parkovišť a chodníků, 
ul. Kamenná k č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK 

 14.6.  Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 
a sjízdných chodníků, Školní pěšina vč. parkoviště 

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

 16.6.  Zahradní – Borová 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště u vstupu 
do kulturního domu na Zahradní 

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

 22.6.  Zahradní – Růžová a Pod Břízami č.p.5231 vč. parkovišť a chodníků 

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

 28.6.  Písečná – Jirkovská č.p. 5006 od č.p. 5000 k č.p. 5013 vč. sjízdných chodníků 
a parkovišť, MŠ. č.p. 5030 a 5072, jesle č.p. 5176 a 5. ZŠ

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

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

chomutovské NoviNy
měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
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 1.6. 

 2.6.  

 7.6. 

 8.6. 

 9.6. 

 14.6.  

 15.6. 

 16.6. 

 21.6.  

 22.6.  
 23.6.  

 28.6.  

 29.6.  

 30.6.  

KOMPLeXNÍ BLOKOVÉ ČiŠtĚNÍ
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

5.6. ne 08.45 

12.6. ne 11.00 

 18.–21.6. 09.00  
19.6. ne 15.00  

SPOrt

   

  miNerály a horNiNy krušNohoří
   pohledy do pravěku

  lapidárium – kameNNé plastiky
  fialův pohyblivÝ betlém

OBLaStNÍ MUzeUM
 Stálé
expozice

Dne 8. června od 16 hodin 
se koná

třetí veřejNé projedNáNí 
Návrhu územNího pláNu 
chomutov.
Jednání proběhne v zasedací místnosti číslo 13 v budově historické radnice. 
Návrh územního plánu je k nahlédnutí do 15. června 2016 v budově radnice a na 
internetových stránkách města.

Námitky a připomínky je možné podávat do 15. června 2016 písemně na adresu Magistrátu 
města Chomutova, odbor rozvoje a investic, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

www.chomutov-mesto.cz

veřejné projednávání

 9. 6. čt 15.30  těšíme se Na prázdNiNy – vystoupení hudebních kroužků 
fl étny a kytary

 10.6. pá 16.00  rodiNNé tvořeNí
 15.6.  st 15.00  závěrečNÝ deN – rozloučení se s uplynulých školním rokem
 28.6. út 10.00  Žijeme tady – bohatý program pro všechny věkové kategorie

 9. 6. čt 15.30  

 10.6. pá 16.00 
 15.6.  st 15.00
 28.6. út 10.00

SVČ DOMeČeK

 Do 12.6.   multiŽáNrovÝ festival otevřeNo 2016 – Chomutov 

 1. a 8.6.  09.30  baby masáŽe – RC Kolibřík

 1.6. st 18.00  povídáNí o byliNkách – SKKS

 2.6. čt 17.00  hubNeme myšleNkou – přednáška – SKKS

 2., 16., 30. 6.  08.00  farmářské trhy – náměstí 1. máje

 3.6. pá 16.00  deN dětí – zábava, hry, soutěže, vystoupení kouzelníka, malování 
na obličej. Buřty a cokoliv na pečení s sebou – RC Kolibřík

 4.6. so 10.00  deN dětí v zooparku – Podkrušnohorský zoopark

 4.6. so 09.30  táto, mámo, pojĎ si hrát – školní zahrada ZŠS a MŠ 
Palachova

 4.6. so  13. muzejNí Noc – loutkářská – OM radnice

 4., 11., 18., 25. 6.  09.00  muzeum čs. opevNěNí Na kočičáku – komentované 
prohlídky – Na Kočičáku

 6.6. po 17.00  večery pod lampou – autorský večer s hudebním 
a fi lmovým kritikem a novinářem Janem Rejžkem – SKKS

 7.6. út 15.30  poNoŽkovÝ medvídek – výroba originálního mazlíka pro 
děti do postýlky – RC Kolibřík

 8. 6. st 17.30  astroloGie – osobní rozvoj a osobní směřování – SKKS

 9. 6. čt 16.00  setkáNí s biotroNikem – SKKS

 9.6. čt 21.30  Notre dame de paris – taneční představení – náměstí 
1. máje

 10.6. pá 17.00  Noc kostelů – prohlídka církevních prostor, program pro děti, 
gospelová skupina, cestopisná přednáška – Církev bez hranic

 13.6. po 17.00  rozmaNitou sÝrií – cestopisNá předNáška – 
SKKS

 16.6. čt 13.00  literárNě zábavNé odpoledNe – určeno pro 
nevidomé a slabozraké SONS – SKKS

 17.6. pá 18.00  zpovědNice r. smokoNě a m. jáchyma – 
moderovaná beseda. Hostem cestovatelka Petra Konečná – Cafe 
Atrium

 17.–19.6.   bibliotour – šlapeme s kNihovNou – SKKS

 18.6. so 10.00  za kNíŽkami do parku – Rodinné zápolení 2016 – 
městský park

 18.6. so 13.00  dobrofest – propagace dobrovolnictví prostřednictvím 
atraktivních činností. Součástí bude výstava fotografi  í a workshopy, 
od 18.00 hodin koncert chomutovské kapely Fixly – RC Rozmarýn

 20.–26.6.  14.00  za uhlím zpět k milíři – stavba, zapálení a hoření miliře 
pod vedením odborníka Ing. J. Kodery – Podkrušnohorský zoopark

 23.6. čt 17.00  techNiky emočNí svobody – přednáška – SKKS

 24.–26. 6.  10.00  deN otevřeNÝch dveří v chomutovském 
depozitáři ŽelezNičNího muzea Ntm – v blízkosti 
depa Českých drah

 25.6. so 14.00  velké domoviNské řáděNí aNeb děti, pojĎte 
s Námi Na prázdNiNy – zábavné odpoledne pro celou 
rodinu – areál Domovinka

  prohlídky iNteriérů staveb ve staré vsi 
s průvodcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen 
Stará Ves

  večerNí procházka po zooparku – každý pátek od 
18 hodin – Podkrušnohorský zoopark

 Do 12.6.   multiŽáNrovÝ festival otevřeNo 2016
 1. a 8.6.  09.30  

 1.6. st 18.00  

 2.6. čt 17.00  

 2., 16., 30. 6.  08.00  

 3.6. pá 16.00 

 4.6. so 10.00  

 4.6. so 09.30  

 4.6. so  

 4., 11., 18., 25. 6.  09.00  

 6.6. po 17.00  

 7.6. út 15.30

 8. 6. st 17.30  

 9. 6. čt 16.00  

 9.6. čt 21.30 

 10.6. pá 17.00 

 13.6. po 17.00  

 16.6. čt 13.00  

 17.6. pá 18.00  

 17.–19.6.   bibliotour – šlapeme s kNihovNou
 18.6. so 10.00  

 18.6. so 13.00

 20.–26.6.  14.00  

 23.6. čt 17.00  

 24.–26. 6.  10.00  

 25.6. so 14.00  

  

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, aKce

Pravidelné akce
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Chomutov se rozloučil se zápas-
nickou legendou bohumilem ku-
bátem, který ve věku 81 let zemřel 
12. května. Bronzový medailista 
z olympiády v Římě 1960, účastník 
další olympiády v Tokiu, účastník 
tří světových a  pěti evropských 
šampionátů byl dlouhá desetiletí 
vzorem pro začínající sportovce, 
nejen zápasníky. Po skončení ak-
tivní kariéry svému oblíbenému 
sportu prokazoval služby i  jako 
trenér mládeže a rozhodčí.

Bohatá sklizeň Levhartů

Čtyři kuželkáři VtŽ na mistrovství republiky

Pouliční ligu čekají boje 

Co basketbaloví Levharti Chomu
tov v sezoně zaseli, to teď v jejím zá
věru sklízejí. A je to sklizeň bohatá! Tři 
dívčí družstva se ve výborném světla 
představila na turnajích mistrovství 
České republiky, junioři zase v kvalifi 
kaci vybojovali extraligu. 

Děvčata U12 na turnaji dvanácti 
nejlepších celků republiky v Českém 
Brodě nejprve ze skupiny postou
pila mezi závěrečnou osmičku. Tam 
hlavně vinou úzkého kádru podlehla 
Jičínu a pak ještě USK Praha a Spartě 
Praha. Konečné osmé místo v ČR ale 
trenér a šéf klubu Petr Drobný hodnotí 
jako úspěch: „Těší nás už jen to, že 
jsme vyhráli severočeskou oblast, kde 
jsme porazili tradiční basketbalové 
kluby Ústí nad Labem a Litoměřice. 
Osmé místo v republice je tedy neče
kaný úspěch.“ O rok starší levhartice 
U13 na mistrovství republiky v Hradci 
Králové sice první dva zápasy se 
Strakonicemi a Hradcem Králové 
prohrály, pak však nastoupily na vítěz
nou vlnu a postupně porazily Valosun 

Brno, Ostravu a Olomouc. Konečné 
páté místo je velkým úspěchem, do
konce jedním z největších v histo
rii klubu. Dívčímu družstvu U15 na 
mistrovství ČR této věkové kategorie 
v Praze chyběly čtyři hráčky, vesměs 
opory. Proto na turnaji osmi nejlepších 
celků nemohly mít medailové ambice. 
První tři zápasy také prohrály, což tým 
odsoudilo k bojům o konečné 5.8. 
místo. Zde ale Chomutov porazil jak 
USK Praha, tak Ostravu, takže na
konec obsadil skvělou pátou příčku. 
„Vzhledem k marodce je páté místo 
parádní. Před turnajem jsem si říkal, 
že budeme rádi, když neskončíme po
slední,“ poznamenal k výsledku star
ších žákyň U15 Petr Drobný.

Vrchol sezony čekal také juniory 
U19. Poté, co v play off v drama
tické pětizápasové sérii přešli přes 
Brno, vybojovali si účast v kvalifi 
kaci o extraligu. Tu hostil Chomutov 
a domácí celek ukázal, kdo je ve 
zdejší sportovní hale pánem. Levharti 
si jasně poradili jak s letošním účast

níkem extraligy Hradcem Králové 
(72:43), tak s ambiciózním Novým 
Jičínem (91:57). Postoupili do nej
vyšší soutěže, čímž dosáhli dalšího 
historického úspěchu mládežnického 
basketbalu v Chomutově. „Ukázalo 
se, že nejsilnějším soupeřem bylo 
v play off posílené Brno,“ konstato

val Petr Drobný a nepřímo tak ocenil 
razanci, s jakou Levharti prošli kvali
fi kací. „Budeme patřit mezi dvanáct 
nejlepších týmů republiky. Juniorská 
extraliga se svou úrovní může měřit 
s třetí nejvyšší soutěží mužů, řada 
hráčů v ní už za mužské týmy nastu
puje,“ dodal. 

 Závěr sezony kuželkářů je kaž
doročně vyhrazen mistrovstvím 
České republiky. Díky výborným 
výkonům v kvalifi kacích se vrcholu 
sezony letos zúčastnili hned čtyři 
hráči VTŽ Chomutov – Karel Valeš 
mezi juniory, Stanislav Šmíd mladší 
mezi muži, Lenka Nováková mezi 
ženami nad 50 let a Stanislav Šmíd 
starší mezi muži nad 50 let.

Nejlepšího výsledku dosáhl 
Stanislav Šmíd ml., který první den 
šampionátu v Třebíči srazil 578 ku
želek, čímž si hladce vybojoval po
stup do 24členného fi nále. Zde svůj 
výkon ještě vylepšil a s 585 body 
obsadil 11. místo. Dařilo se i Lence 
Novákové, která v Poděbradech 
s 530 body první den obsadila 
15. místo a tuto příčku druhý den 

ve fi nále náhozem 524 bodů uhájila. 
Junior Karel Valeš (na snímku) se 
po vážné autonehodě dokázal vrátit 
do vrcholné formy a v Rokycanech 
se 547 body kvalifi koval do fi 
nále, kde ho 532 bodů zařadilo na 
22. místo. A konečně Stanislav 
Šmíd st. v Rosicích srazil 521 ku
želek, což mu k postupu do fi nále 
nestačilo, skončil třicátý. 

Pouliční liga malého fotbalu je 
v plném proudu. „Liga má za sebou 
úvodní zápasy. Teď se bude v každé 
kategorii až do září hrát dlouhodobá 
soutěž,“ vysvětluje předseda spolku 
Chomutovská liga malého fotbalu Jiří 
Kupec. Liga je opět rozdělena na tři 
věkové kategorie. 

V každé už byl odehrán úvodní 
turnaj. Do nejmladší kategorie 6 až 10 
let se přihlásily tři týmy. Vítězem se 
stal Real Madrid, druhé místo obsadila 
Barcelona a na třetím skončila FC 
Zahradní. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal se třinácti brankami Nikolas 
Žiga z Realu Madrid.

O týden později se hrála kategorie 
11 až 14 let a do té se přihlásilo sedm 
týmů rozdělených do dvou skupin. 

Vítězové skupin postoupili do fi nále 
turnaje, druhé týmy si zahrály o třetí 
místo. To vybojovali hráči FK Bayern 
Selská, na čtvrtém místě skončil celek 
Red Devils. Ve fi nále turnaje se utkaly 
dva neporažené týmy ze základních 
skupin. Zápas skončil nerozhodně, 

a tak o vítězi musely rozhodnout po
kutové kopy. Turnaj vyhrál tým Junior 
a druhé místo obsadilo družstvo FC 
Lorenz. Nejlepším střelcem turnaje se 
stal Jakub Hamouz z týmu FC Lorenz, 
který vstřelil sedm branek. 

Jako poslední sehrála úvodní tur
naj nejstarší kategorie 15 až 26 let, 
kam se přihlásilo šest týmů. Vítězem 
se stal celek FC Pražská, který ve 
fi nále na penalty porazil Loupáky. 
Jednotlivé turnaje organizuje Světlo 
Kadaň za podpory Městské poli
cie Chomutov a ve spolupráci se 
spolkem Chomutovská liga malého 
fotbalu. Všechny turnaje letošního 
ročníku Pouliční ligy Chomutov se 
odehrají ve sportovním areálu Duha 
v Cihlářské ulici.
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O pouhých třiačtyřicet lidí, kteří 
za tři čtvrtě hodiny projdou zlatou 
bránou, se nepodařilo překonat 
český rekord.

Ten se pokusili zdolat účastníci 
Rodinného zápolení při akci Den ro
din. „Za agenturu Dobrý den musím 
bohužel sdělit, že rekord nebyl po
kořen. Ale 632 lidí byl velice slušný 
výsledek na to, jaké bylo dnes 
špatné počasí,“ uvedl Tomáš Hrábek 
z agentury Dobrý den.

Nepokoření rekordu ale rodiny 
nemrzelo, při akci se totiž krásně po

bavily. Mohly si s dětmi zatančit, za
zpívat, vyrobit si květinu nebo si za
skotačit na hřišti. „Akce Rodinného 
zápolení se konala v městském 
parku u rodinného centra Rozmarýn, 
v rámci mezinárodního dne rodin 
a byla věnována tomu, aby rodiny 
trávily veškerý svůj volný čas 
spolu,“ řekla organizátorka Zuzana 
Šťastná.

Program byl opravdu bohatý, 
pobavily se děti i jejich rodiče. 
„Účastníci Rodinného zápolení 
mohli na Den rodin zažít krásný 

animační program Standy a Vandy, 
vyslechli přednášku o první pomoci 
u dětí od kojeneckého věku, nej
menší děti si užily v dětském koutku 
nebo si vyrobily květinu v tvořivé 
dílně,“ vyjmenovala Lucie Hlivková 
z rodinného centra Rozmarýn.

Rodiny tak s kozou Rózou 
a kozlíkem Rozmarýnkem osla
vily svůj svátek, volný čas spolu 
ale rozhodně netrávily naposledy. 
Už 18. června se sejdou při páté 
akci Rodinného zápolení s názvem 
Za knížkami do parku.
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O pouhých třiačtyřicet lidí, kteří 
za tři čtvrtě hodiny projdou zlatou 

bavily. Mohly si s dětmi zatančit, za
zpívat, vyrobit si květinu nebo si za

animační program Standy a Vandy, 
vyslechli přednášku o první pomoci 

Přes šest set lidí prošlo 
zlatou bránou 




