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

Máte doma staré nebo dokonce historické 
fotografie týkající se sportu a sportování 
(a nejen toho profesionálního, ale i 
volnočasového „jen tak pro zábavu“) 
v Chomutově? 

Vážou se k nim nějaké Vaše 
(či klubové) vzpomínky? 

Pokud můžete, zašlete je v elektronické 
podobě na e-mail s.kral@chomutov-mesto.cz, 
nebo zavolejte na tel. č. 474 637 444 a my 
papírové fotografie oskenujeme. Všechny 
takto poskytnuté snímky budou umístěny 
na připravovaném webu kandidatury města 
Chomutova na titul Evropské město sportu. 

Nejzajímavější, nejvtipnější a nejstarší 
fotografii odměníme.
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2., 9., 16., 23. 
a 30. 7.
koncerty dechových hudeb 
od 16.30 hodin v městském 
parku

12. 7.
•  farmářské trhy na náměstí 

1. máje od 8 do 12 hodin
•  ROZA: Kamenička slaví  

od 9 hodin 

26. 7.
farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

30. a 31.7. 
čipování kol městskou policií – 
ve středu mezi 10. a 13. hodinou 
v Bezručově údolí, ve čtvrtek 
mezi 13. a 16. hodinou na 
cyklostezce u lesoparku

2. 8.
farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Bessy je dva až tři roky stará 
ovčanda, velmi nedůvěřivá a pla-
chá, ale ke svým lidem bude 
oddaná a přátelská, vázaná na 
svoji rodinu a domov. Bessynka je 
také dobrá hlídačka.

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

MaSKOTI 
CHOMUTOVa jelI Na 

VelKOU pOUť
více na straně 6

 téma
 4 NadaNí ŽáCI jSOU 

CHlOUbOU MěSTa, UMí 
přeKVapIT I OHrOMIT 
Budoucí generace sportovců, 
politiků i myslitelů mají v Cho-
mutově dobře našlápnuto. 
Základní školy totiž nemají 
nouzi o talentované, chytré 
či šikovné děti.

 aktuality
 6 STOleTÉ VOdOVOdY 

a KaNalIZaCe NaHradí 
O práZdNINáCH NOVÉ
V šesti ulicích města se o prázd-
ninách budou rekonstruovat 
kanalizace a vodovody. Veške-
ré práce by měly být hotové do 
konce srpna.

 aktuality
 7 ŽIjeMe TadY pOMOHlO 

VíCe NeŽ TISíCI 
KOrUNaMI
Akce chomutovského 
Domečku Žijeme tady již 
podruhé bavila děti a dospělé 
a prostřednictvím veselé 
atmosféry a soutěžních úkolů 
pomáhala potřebným.

 rozhovor
 8 jaN KadleC: jSeM 

CHOMUTOVáK TěleM 
I dUší
Laureát ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic jako odborník na 
dopravní stavby se podílel 
na kompletní přeměně tváře 
města. Je velký chomutovský 
patriot. 

 kultura
 9 jIří ŽáčeK NaVšTíVIl 

SVÉ rOdIšTě 
Cyklus setkání s literárními 
autory Večery pod lampou 
přivedl do Chomutova na konci 
června jako hosta Jiřího Žáčka.

 sport
 10 MladÉ NárOdNí 

HáZeNKářKY pláNUjí 
pOSUN Na VYšší příčKY
Do popředí zájmu se v klubu 
SK Chomutov NH v posled-
ním období dostala mládež. 
Národní házenkářky už mají 
zase kompletní funkční hie-
rarchii svých následovnic.

 školy
 15 CHOMUTOV 

ZaCHVáTIla eVrOpSKá 
TaNečNí HOrečKa
SD aréna hostila oficiální mi-
strovství Evropy v disco tan-
ci Dance Fever.
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Budoucí generace sportovců, politiků i myslitelů mají v Chomutově dobře našlápnuto. Základní školy totiž 
nemají nouzi o talentované, chytré či šikovné děti. Vybrat toho nej žáka ze školy nelze, jeden je šikovný na 
matematiku, druhý na běh. Přece jen se ale podařilo vybrat děti, které jsou pro svou školu velkým přínosem 
a je velmi pravděpodobné, že jednou povedou úspěšný život. Každý z nich je zcela jiný, mají však několik věcí 
společných – znají svůj cíl a jdou si za ním, nespolehlivost je jim cizí a lenost znají jen z pohádek. 

Malířka a gEologové 
zE zahradní 

Výtvarné dílo ze základní školy 
v Zahradní ulici se dostalo až 
do An glie. Tam totiž putoval ob
raz, jehož hlavní motiv namalovala 
Sabina Šedová ze sedmého ročníku. 
Holčičku objímající plyšového med
vídka ztvárnila dívka jako gratulaci 
k narozeninám Nicho lasi Win to novi, 
který zachránil před válkou židovské 
děti z Československa, ostatní děti 
přida ly otisky rukou. Obraz se dostal 
až do rukou režiséra filmů o Win to
novi a ten za odměnu pozval žáky na 
setkání do Prahy. Přání samotné poté 

předal Nicho lasi Win tonovi v Anglii. 
„To byl největší dárek pro Sabinu, 
která miluje malování a její výtvarná 
díla bodují na různých soutěžích. Má 
opravdu velký talent a její práce jsou 
nádherné,“ uvedla ředitelka školy 
Libuše Slavíková.

Nevšední zálibu si našlo patnáct 
žáků školy hned ze začátku roku. Při
hlásili se do geologického kroužku 
pořádaného školou v rámci proje ktu 
Ob jevy čekají na tebe. „Čle nové krou
žku jsou děti z města, o to zajímavější 
bylo pozorovat, s jakou vervou se pus
tili do práce geologů. Několikrát do 
měsíce vyráželi do terénu, v němž trá

vili hodiny času a zkou mali úlomky 
hornin,“ popsala zarputilost dětí ředi
telka. Nakonec žáci z kroužku před
čili veškerá očekávání. To, že vyrůstají 
mezi paneláky, jim nebránilo být nej
lepší v přírodovědně zaměřeném pro
jektu a v konkurenci škol z celé repub
liky se umístit na první příčce.

nEjnadanější zpěváCi 
z hlásku při písEčné

Dětský pěvecký sbor Hlásek fun
guje na základní škole v Písečné ulici 
přes třicet let. Za tu dobu se v něm vy
střídaly stovky zpěváků, každá éra 
poznala i ty o trošku šikovnější než 
ostatní. Takovou elitou se sbor pyšní 
také nyní. Vedoucí pěveckého sboru 
vybrala pět nejnadanějších zpěváků, 
z nichž někteří zpívají teprve v pří
pravném sboru a už září.

Mischelle Šantrochová je nadaná 
sólistka, v přípravném sboru zpívá rok 
a už stihla získat první místo na pě
vec ké soutěži v Karlových Varech, kde 
bo do vala s písní Já do lesa nepojedu.

Již devět let se ve sboru věnuje 
zpěvu Kamila Podolská. Její hudební 
nadání se netýká pouze zpívání, umí 
hrát na kytaru i zobcovou či příčnou 
flétnu a je členkou folklórního sou
boru Krušnohor. 

Krásným hlasem doplňuje ostatní 
sboristy Sabina Snížková. V Hlásku 
je čtyři roky a stejně jako její kama
rádka ovládá i hru na příčnou a zobco
vou flétnu.

Sedm let zpívá, z toho rok v Hlás
 ku, Tobiáš Ku chař. Miluje lidové 
písně a je druhý nejlepší v republice 
ve hře na klávesy.

Lidové písně má v lásce také Ana
stázia Tsepeleva. Často zpívá sólo 
a svými výkony udivuje posluchače 
již tři roky. 

Sbor Hlásek vystupuje na nejrůz
nějších soutěžích i akcích po celé re
publice, nesčetněkrát byl i v zahraničí. 
Na kontě má mnoho ocenění, mnoho 
úspěchů. „Nejvíce si ceníme bronzo
vého diplomu získaného na Me zi ná
rod ním festivalu adventní a vánoční 
hudby v Praze s cenou Petra Ebena,“ 
uvedla vedoucí pěveckého sboru 
Liana Jíchová. 

šikovné ruCE i Chytré 
hlavy žáků z horniCké

Za svým snem stát se kreslíř kou 
si poctivě jde Nela Múč ko vá z osmé 
třídy základní školy v Hornické ulici. 
Nejraději kreslí pastelem a vše, co 
umí, se naučila sama nebo při výtvar né 
výchově ve škole. Nela si na své konto 

Nadaní žáci jsou 
chloubou města,
umí překvapit i ohromit

Geologický kroužek ZŠ Zahradní

Filmař a organizátor mnoha akcí Filip Šlampa ze ZŠ Heyrovského
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připsala obrovský úspěch tím, že vy
hrála soutěž o nejkreativnější zpraco
vání loga města Cho mutova. 

Hlavy nabité vědomostmi mají 
čtyři chlapci, kteří reprezentují školu 
na vědomostních soutěžích v okrese 
i kraji. „Šesťák Matěj Koudelka 
je vše stranně nadaný, jde mu jak 
mate ma tika, tak zeměpis či chemie. 
V okres ních kolech soutěží nasbíral 
již dvě první místa a jedno třetí,“ do
plnil zástupce ředitele Zde něk Schück. 
Výborné výkony v různých oblas
tech podává i sedmák Jakub Horký. 
Nejlepší ze všech zúčastněných žáků 
v okrese byl na olympiádě anglického 
jazyka, recitační soutěži, Py tha go ri
adě, matematické, biologické i země
pisné olympiádě. Hru s čísly miluje 
osmák Ondřej Hubálek. Vyhledává 
nové výzvy a s lehkostí sobě vlastní 
je zdolává. Vyjmenovat všechny jeho 
úspěchy snad nelze, nejzásadnější je 
jistě první místo v matematické olym
piádě, druhé místo v astronomické 
olympiádě, nejlepší byl i v bobříku in
formatiky. 

dEváťačka přEBarvila 
BřEzEnECkou

Na další desítky let změnila vzhled 
budov základní školy v Březenecké 
ulici deváťačka Kateřina Sobotková. 
Navrhla totiž nejzajímavější fasádu 
a podle její práce nyní dělníci školu 
přebarvují. Právě výhra ve školní sou
těži o nejzajímavější fasádu odstarto
vala dívčin zájem o výtvarnou vý
cho vu. „Ka te řinu hodiny výtvarné vý
chovy nebavily, své úkoly si vždy spl
nila, ale o nějaké iniciativě nemohla 
být řeč,“ popsala začátky umělecké 
dráhy děvčete ředitelka školy Jitka 
Červená. „Pak jsme ale zjistili, čím to 
je. Ka te řina si zkrátka musí dělat věci 
po svém. Právě v tom jí vyhovoval 
úkol navrhnout fasádu, protože nebyl 
téměř nijak omezený,“ doplnila. 

Nyní dívka výtvarným uměním 
přímo žije. Při hodinách jdou kon
krétní úkoly mimo ni, zadanou úlohu 
splní, ale po svém. A vznikají skvosty. 
Kateřina má obrovskou fantazii a do
káže ji realizovat na papír. Leckteré 
její dílo nyní zdobí chodby školy.

Březenecká má také úspěšné zpě
váky. Tři z nich ovládli letošní ročník 
okresní soutěže lidových písní Cho  mu
tov ský skřivánek. První mís to ve své 
kategorii získal Tomáš Váňa, Natálie 
Ku chár ko vá i Lucie Rich te rová.

skroMnost, 
zodpovědnost 
i důslEdnost na školní

Život v běhu má Eliška Hodková 
z osmé třídy základní školy ve Školní 
ulici. Působí, jakoby den měl pro ni 
málo hodin, tolik aktivit nemůže stih
nout, ale s lehkostí sobě vlastní pře
létá od jedné ke druhé. Úsměv jí ke 
tváři přirostl a hravě s ním zvládá 
soutěže v přespolním či vytrvalost
ním běhu i atletické víceboje. Z klání 
si vždy přiveze medaili za nejhůře 
třetí místo. „Přesto všechno je velmi 
skromná, výborně se učí a vždy má 
kolem sebe spoustu kamarádů,“ po
psala její povahu ředitelka školy 
Vlasta Marková.

Povahou zcela jiný je Jan Rola. 
Klidný chlapec má myšlenky dobře 
srovnané. Úspěchy ve vědomostních 
soutěžích i ve sportu má hlavně díky 
poctivému přístupu k práci a zodpo
vědnosti. Školu výborně reprezentuje 
na matematických či fyzikálních sou
těžích, hraje basketbal a ve volném 
čase plave a běhá. 

Matematika provází životem 
Jakuba Tichánka. Čísly tento hoch 
žije, v sedmé třídě zvládá učivo vyš
ších ročníků a počty se baví i ve vol
ném čase. Kromě toho, že po škole 
hraje matematické hry se svou babič
kou, o prázdninách jezdí na matema
tické tábory. Není proto divu, že se 
účastní matematických soutěží a sbírá 
přední příčky v hodnocení.

angličtináři a Malá 
Matikářka z příkopů

Zatímco většina nadaných dětí 
slaví výraznější úspěchy na druhém 
stupni, Anežka Prošková ze základní 
školy Na Příkopech o sobě dala vě
dět už ve druhé třídě. Umí matema
tiku. Rozumí jí natolik, že je v ní lepší 
než žáci ze třetích tříd. Své znalosti si 
porovnala i se staršími dětmi z jiných 

škol. A výsledek? Je nejlepší z celé re
publiky.

Vyhlašování výsledků v různých 
soutěžích pro angličtináře, které ve
de učitelka Lenka Fe do ro vá, je vždy 
potěšující. Pravidelně totiž obsazují 
přední příčky. Každého výsledku si 
cení a ví, kolik za ním stálo práce. 
Angli čti náři získali dvakrát první 
místo na soutěži v anglickém jazyce 
v říjnu, později první místo a dvě 
druhá v recitační soutěži anglických 
textů a básní, nedávná okresní sou
těž jim vynesla první a druhé místo. 
Zcela pak ovládli přehlídku scének 
v anglickém jazyce Divadelní jaro. 

rEnEsanční slEčna 
z kadaňské

Elišky Vetýškové je všude plno. 
Všestranně nadaná dívka z deváté 
třídy se chce v budoucnu věnovat ob
lasti médií. A již nyní pro to dělá 
všechno a úspěšně. Od pohledu je to 
dívka, která ví, co chce. Ve škole se 
podílí na přípravách nejrůznějších 
akcí či projektových dnů. S týmem 
svých kamarádů je zorganizuje, pak si 
je odmoderuje a na konec o nich na
píše článek do novin. K tomu se učí 
na samé jedničky, hraje v divadle, mo
deruje pro různé organizace, reprezen
tuje školu na soutěžích, píše příběhy, 
je členem studentského parlamentu 
a mnoho dalšího. Každou z těchto 
činností dělá pečlivě, vše na sto pro
cent. Sympatie z ní přímo čiší a nebojí 
se žádné výzvy. „Snad jen, že špatně 

zvládám trému. Například před mode
rováním větší akce mě stojí hodně sil, 
abych strach zvládla,“ vzpomněla si 
Eliška alespoň na jednu z mála svých 
slabin. Neznámá není ani chomutov
ské veřejnosti, lidé si ji určitě pamatují 
z moderování akce Žijeme tady nebo 
z Chomutovského kalamáře. 

autorita i kaMarád 
z hEyrovského

Základní škola v ulici Akademika 
Heyrovského má také velmi všestran
ného žáka. Je jím Filip Šlampa. Je to 
rozený vůdce, na rozdíl od mnohých 
známých z historie je Filip oblíbený 
a uznávaný ostatními jakoby samo 
sebou. Je chytrý, cílevědomý a jeho 
myšlenky jsou často revoluční. „Je 
velmi bystrý, sečtělý. Má skvělé or
ganizační schopnosti, ostatní se jím 
nechávají vést. Ve svých požadavcích 
je konkrétní a nepřipouští změny. 
Není ani proč, jeho nápady často ne
mají konkurenci,“ přiblížil svého 
žáka ředitel školy Miloš Zelenka.

Filip je jedním z hlavních tvůrců 
školního filmu o životě Jana Nerudy, 
organizuje velkou školní akci Pa so
vá ní prvňáčků, které se účastní i ro
diče žáků, a mnoho dalších. Má jasno 
o své budoucnosti, chce vystudovat 
gymnázium a „matfyz“. Po škole se 
bude věnovat politice, začne na komu
nální úrovni a prostoupí až do ve
dení republiky, zřejmě bude ministrem 
školství. Není pochyb. Jak Filip řekne, 
tak to bude.

Výtvarnice Kateřina Sobotková ze ZŠ Břenecká

Pěvecký sbor Hlásek ze ZŠ Písečná Budoucí novinářka a moderátorka Eliška Vetýšková ze ZŠ Kadaňská
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KráTCe
za pohlEd zdarMa 
do knihovny
Permanentku na celý rok do 
knihovny zdarma mohou získat 
čtenáři, kteří pošlou knihovně 
pozdrav z prázdnin. Další cenou 
je permanentka na kulturní akce.

na věž od střEdy 
do nEdělE
Přes prázdniny upravila městská 
věž svou otevírací dobu. Nyní 
se na vyhlídku lidé dostanou od 
středy do neděle mezi devátou 
a sedmnáctou hodinou. 

na statEk 
s průvodCEM
Ani o prázdninách nekončí pro-
hlídky interiérů na statku ve 
Staré Vsi. Exkurze s průvodcem 
začínají každý den v deset, dva-
náct, čtrnáct a šestnáct hodin. 

staré sušáky 
odstraní
Tři staré sušáky na prádlo a kle-
padlo odstraní technické služ-
by z ulice V. Nezvala. Prvky zmi-
zí na žádost obyvatel, usnadní 
tak i seč trávníku. 

sChody jako nové
V Kyjické ulici opravily technic-
ké služby schodiště. Práce ob-
sahovaly i rekonstrukci rampy 
pro kočárky, aby se rodičům 
schody bezpečněji sjížděly. 

vEčErní plavání 
v pátEk
Zaplavat si před spaním mo-
hou sportovci každý pátek od 
dvaceti do dvaadvaceti hodin 
v chomutovském Aquasvětě.

Galerie v podchodu 
nabízí mladým 

prostor pro vyjádření

V blízkosti Sociálního centra 
Kamínek na sídlišti Kamenná byla 
otevřena Galerie v podchodu. V mo
derně zrekonstruovaném podchodu 
připravilo město šest desek pro vý
tvarná díla graffiti mladých tvůrců. 
„Pro skupinu mladých lidí je graffiti 
životním stylem a my jim chceme po
skytnout prostor pro zviditelnění na 
legálních plochách,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. Výzdoba 
se v podchodu bude po měsíci mě
nit, k tomu se mladí svolají po sociální 
síti, kde budou obrazy vyfocené, aby 
je mohli lidé hodnotit.

S městem na projektu spolupracuje 
společnost Jasný design. Obdobný 
projekt je i v sousedním Německu, 
výhledově by se proto mohli sprejeři 
setkat i při společné tvorbě. Pro první 
výstavu poskytl spreje a trysky mla
dým umělcům sponzor.

Stoleté vodovody a kanalizace 
nahradí o prázdninách nové

Maskoti Chomutova jeli 
na velkou pouť

V šesti ulicích města se o prázdni
nách budou rekonstruovat kanalizace 
a vodovody. Veškeré práce by měly 
být hotové do konce srpna. 

Do poloviny srpna se bude praco
vat v ulici 28. října, což ovlivní odbo
čování z ulice Palackého. Se ve ro
čes ká vodárenská společnost zde re
konstruuje 104 let starou kana li za ci, 
která je z betonu a vlivem stáří je ve 
špatném technickém stavu. Trubky 
jsou celkově zkorodované a ob jevují 
se díry v profilu.

Také kvůli špatnému technic ké mu 
stavu musí firma opravit kanali zaci 
a vodovod v Bach mač ské ulici. Po
tru bí tam pochází z roku 1920 a za ta 
léta se vyskytly díry v profilu a ko
ro ze betonu. Rekonstrukce skončí 
31. srpna. 

Vysoké stáří stojí i za opravou 
potrubí v Rooseveltově a Lidické 
ulici. Tam je vodovod starý dokonce 

111 let. Dělníci na místě již vytyčili 
inženýrské sítě, vyfrézovali komu
nikaci a začali se zemními pracemi. 
Vše by mělo být hotové do poloviny 
července. 

Vodovodní i kanalizační potrubí 
společnost vymění i v ulicích V Pří
ro dě, U Větrného mlýna a Šmi lov
ské ho. Vodovody tam jsou zkorodo
vané, inkrustované a mají nefun kční 

armatury. Dochází k úniku vody. 
„Kanalizace je rovněž ve špatném 
stavu. Vykazuje obrus potrubí, prask
liny a špatně napojené přípojky, v dů
sledku čehož dochází k destrukci po
trubí a nežádoucímu vtékání balast
ních vod,“ popsal stav před rekon
strukcí tiskový mluvčí Severočeské 
vodárenské společnosti Jiří Hladík. 
Stavební práce skončí 31. srpna. 

Koza Róza a kozlík Rozmarýnek 
se vydali, tak jako spousta Cho mu to
váků, na druhou stranu Krušných hor 
do partnerského AnnaberguBuch
holze. Konala se tam největší saská li
dová pouť KÄT, a to její 494. roč
ník. Kolotoče a vláčky pro děti stří
daly dvouramenná nejvyšší atrakce na 

světě, loo pin go vá houpačka, 45 me
trů vysoké ruské kolo, obří skluzavka, 
motokáry, horská dráha nebo labyrint. 
Deset dní v Anna ber gu nebylo věno
váno jen zábavě, ale také pouťovým 
a kulinářským specialitám. 

Maskoti Rodinného zápolení při
šli přivítat svého kolegu velblouda 

KÄT, který na svoji premiéru při ro
dinném dnu na pouti pozval své ka
marády maskoty z okolí, aby tradič
ním řadovým tancem mašinkou prošli 
celý areál, potěšili malé i velké a záro
veň se projeli na některých atrakcích. 
Róza s Rozmarýnkem si prohlédli ce
lou pouť z ruského kola. 
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léto ve městě 
bude patřit 
rodinám

Společnost Kultura a sport Cho
mutov nabízí zábavné prožití prázd
nin pod názvem Léto dětem. Pro děti 
samotné i celé rodiny je přichystáno 
osm různých sportovních i kulturních 
aktivit. Každá z nich se v pravidel
ných intervalech, týdenních nebo čtr
náctidenních, opakuje. 

Vše odstartuje 2. července cvičení 
na trávě v parku u divadla. Zacvičit si 
budou moci rodiny každou středu.

Léto dětem je určeno i pro ty úplně 
nejmenší. S batolaty si totiž mohou 
jejich rodiče přijít zaplavat do Aqua
světa každý čtvrtek. Ve stejné dny mo
hou do bazénu zavítat děti mezi osmi 
a šestnácti lety na mini aqua erobic. 

Každé druhé pondělí se děti vyřádí 
na letním stadionu při atletických hrát
kách. Další dny je přichystáno brus
lení, plavecký kurz pro neplavce, di
vadelní představení a promítání pohá
dek v letním kině. „Sérii pětačtyřiceti 
akcí pak završí zábavný den se soutě
žemi, opékáním špekáčků a spoustou 
další zábavy ve čtvrtek 28. srpna od
poledne,“ doplnila marketingová refe
rentka Pavlína Skopová.

Sečteno: Město ušetřilo 425 milionů korun 
Čtyři sta dvacet pět milionů ko

run. S takovým přebytkem schvá
lili chomutovští zastupitelé na 
svém posledním zasedání výsle
dek hospodaření města za loňský 
rok. „I vloni se nám podařilo udr
žet trend vyrov  na ného až přebyt
kového rozpočtu z minulých let. 
Tím se nám daří nezatěžovat město 
dluhy a přitom stále investovat do 
rozvoje a obnovy města,“ řekl pri
mátor Jan Mareš. Majetek města do
sahuje hodnoty 6,7 miliardy korun. 
Oproti minulému období byl navý
šen o 281,4 milionu korun.

Vedení a ekonomům města se po

dařilo tak výrazný přebytek vytvo
řit významnými provozními úsporami 
a díky uvolnění zadržovaných vratek 
dotací. „Ani tak značný zásah do roz
počtu, jako bylo zadržení 330 milionů 
korun z dotací, nezpůsobil díky zdra
vému hospodaření v minulých letech, 
výrazný zásah do rozvoje města,“ 
upřesnil primátor. 

Z přebytku je 330 milionů ur
če no ke spolufinancování evrop
ských do tací a 95 milionů jsou 
dosažené úspory. Vedení města 
i úředníci ušetřili především u ná
kupu služeb, které se podařilo sní
žit o 30 milionů korun. Dále se 

šetřilo na platech zaměstnanců. 
„Pětadvacet milionů se ušetřilo pře
devším proto, že mnoho pracovních 
úvazků je uznatelným nákladem re
alizovaných projektů, díky dota
cím na aktivní politiku zaměstna
nosti a dotacím na sociálně právní 
ochranu dětí,“ řekl ekonom města 
Jan Ma reš. Výrazně menší výdaje 
byly na nákupech energií, materiálu 
a drobného majetku. Z ušetřených 
peněz se část investovala opět do 
rozvoje města a zbytek se převedl 
do rezervy na příští roky.

Vloni radnice investovala do chod
níků, silnic, parkovišť, veřejného 

osvětlení a dalšího majetku přes 135 
milionů korun. „Na většinu se projek
tovému týmu podařilo získat v prů
měru 60 procent peněz z dotací,“ řekl 
primátor. Dalších 26 milionů město 
vynaložilo na opravy a údržbu stávají
cího majetku. 

Výsledky hospodaření města ově
řil nezávislý auditor a neměl k němu 
žádné výhrady. Město současně ob
drželo nezávislý rating od společnosti 
CRIF – Czech Credit Bureau v hod
notě B, které představuje velmi nízké 
riziko. „Chomutov se tak zařadil mezi 
nejlépe hospodařící obce v České re
publice,“ dodal primátor Mareš.

akce Žijeme tady 
pomáhala i bavila

Akce chomutovského Domečku 
Žijeme tady již podruhé bavila děti 
a dospělé a prostřednictvím veselé at
mosféry a soutěžních úkolů pomá
hala potřebným. „Chceme ukázat, že 
tu s námi žijí lidé rozmanitých osudů 
a životů. Jedním z hlavních cílů je li
dem, kteří to potřebují, trochu po
moci. Letos jsme vybírali peníze pro 
Da ni el ku, ke které osud nebyl příz
nivý. Snad jsme jí pomohli ten život 
trošičku ulehčit,“ ukázal na smysl akce 

zástupce ředitele DDM Chomutov 
Radoslav Malarik. 

Letos se při jízdách na inline brus
lích v areálu Domovinka pod názvem 
Každé kolečko pomáhá vybralo přes 
1 300 korun. Částka nedosahovala loň
ských hodnot, protože počasí pořa
datelům nepřálo. „Akce Kolečko po
máhá se nám úplně nevydařila, počasí 
nám nepřálo, pršelo a foukal vítr,“ vy
světlil Radoslav Malarik.

Zatímco na Domovince řádilo ne

příznivé počasí, ve sportovní hale, kde 
se konala první část akce, panovala ve
selá nálada. Pro děti z mateřinek při
chystali organizátoři den plný pohybu 
i zábavy. „Uskutečnilo se zábavné 
sportovní dopoledne, děti při něm vi
děly spoustu masek a užily si mnoho 
legrace. Hrála i živá hudba. Podle 
reakcí dětí mělo dopoledne velký 
úspěch,“ popsal první část Žijeme tady 
zástupce. Zvládnout zábavné disci
plíny pomáhaly dětem pohádkové po
stavičky i maskoti Picaroon či koza 
Róza s kozlíkem Rozmarýnkem. „Děti 
si zazávodily, vyzkoušely si, jaké to je 
mít v ruce florbalovou hokejku. Ti nej
úspěšnější dokonce pokořily junior
ského gólmana. Snad jsme rozsvítili 
plamínek v dětských dušičkách, co se 
týče sportu,“ doplnil Malarik.

Vyvrcholením akce Žijeme tady 
bude charitativní koncert, který se 
uskuteční 30. srpna v letním kině. Tam 
vystoupí mimo jiné také velmi oblí
bení The Tap Tap. 

Knihovna zve na věž, koncerty i výstavy
Středisko kulturních a knihovnic

kých služeb chystá na léto zajímavé 
koncerty, taneční show i výstavy. 
Organizace také obohatí o prázdni
nách prohlídky městské věže, kterou 
provozuje. 

Na městské věži se o prázdni
nách budou konat komentované pro
hlídky od středy do neděle a ve vy
brané dny je ozvláštní divadelní 

scénky. Z osmadvacetimetrové 
výš ky věže budou mít turisté město 
jako na dlani, při výstupu i po něm 
se navíc dozví mnoho zajímavostí 
o věži samotné i o minulosti města. 
„V jednotlivých mezipatrech při
praví divadelníci tematické scénky 
a přidají tak mluvenému slovu další 
rozměr,“ dodala ředitelka SKKS 
Marie Laurinová. 

Prostor bude také pro hudebníky. 
Koncert s bluegrassovou a gotic
kou hudbou začne v atriu knihovny 
30. července, na stejném místě si 
mohou lidé 23. srpna užít taneční 
a hudební show V rytmu Orientu.

V galerii Lurago představí svá 
díla chomutovští umělci. Výstava pod 
názvem Chomutovský salon 2014 
potrvá od 9. července do 22. srpna. 

Výstavní síň knihovny zaplní po 
celý červenec výstava Nadi Hoštové 
S pastelkou za zvířátky. 
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Potěšilo Vás ocenění Cenou Jiřího 
Popela z Lobkovic? 

Potěšilo mě. Je to velké vyzna
menání. Pro mě je důležité i proto, 
že jsem Chomutovák tělem a duší. 
Narodil jsem se zde a kromě období 
války jsem tu prožil prakticky celý ži
vot. Dokonce i za války jsem se tady 
byl podívat, moje maminka mne ten
krát propašovala. Taky mi pak Hit ler
ju gend dali co proto. 
Vaše rodina tedy byla pevně svá-
zána s Chomutovem?

Moje maminka byla německé ná
rodnosti, takže mohla navštěvovat své 
rodiče v Chomutově i během války. 
Dobu druhé světové války jsem strávil 
s rodiči v Praze, zde jsem začal v roce 
1940 chodit do obecní školy. Po válce 
jsme se pak vrátili do domu za babič
kou. Tento dům stál v Bez ru čo vě ulici 
za že lez nič ním podjezdem. V tom 
domě jsem prožil hodně let. A pak 
jsem si ho vlastně sám zbořil, pro
to že byl zbourán při změnách doprav
ních cest v Cho  mu tově, které jsem za
jišťoval. 
Proč jste si vybral za svůj obor 
dopravu? 

Navštěvoval jsem gymnázium, 
kde byla jen technická větev. Od 
mala mě zajímalo stavebnictví. Do
kon ce jsme při studiích s kama
rády sháněli prkna a stavěli v lese 
různé domky. Pro železniční do
pravu jsem se rozhodl, jelikož mě od 
ma lič ka zajímala. Můj otec praco
val od dvacátých let u dráhy a slou
žil zde jako vlakvedoucí, strýc byl 
strojvedoucí a dědeček také. Takže 
to mám v krvi. 
Kdy jste se vlastně zapojil do pře-
tváření podoby města Chomutova? 

Začalo to v roce 1968. Prvního 
října, to ještě městem projížděly ko
lony našich soudruhů, jsem nastou
pil do funkce vedoucího odboru do
pravy Okresního národního výboru 
v Chomutově. V té době byly změny 
dopravního systému ve městě na spad
nutí. Musely být provedeny, protože 

Chomutov byl skoro neprůjezdný. Na 
jedné straně města vzniklo velké síd
liště a na druhé průmyslové závody, 
kam jezdilo denně pět tisíc lidí. A me
zitím byla železnice, pod kterou vedly 
jen úzké podjezdy asi tak na šířku au
tobusu. Za těmito úzkými podjezdy 
byla další trať, takzvaná nákladová 
spojka, kde byly troje závory.
Muselo být obtížné to řešit…

Byla to zásadní rozhodnutí pro 
rozvoj Chomutova. Nejdříve bylo 
nutné rozšířit podjezdy. Proto vznikl 
první provizorní podjezd, který už 
byl dostatečně široký. Za mostní 
provizorium v Blatenské jsem do
stal i cenu od BESIPu. Později, když 
jsem působil ve firmě v Karlových 
Varech, dělali jsme velké přestavby, 
které měly zásadní význam pro ře
šení dopravní situace ve městě. 
Jed nalo se o stavby Přeložka tratě 
Tře bu šice–Cho mu tov a Křížení sil
nic I/7 a I/13 v Chomutově. Řešily 
se velké problémy, pracovalo se za 
plného provozu železnice. 
Jak se Vám nyní líbí řešení pro-
vozu v Chomutově?

Musíme vycházet z toho, že že

leznice bude vždy prostorově dě
lit Chomutov, a tak se zdá logické, 
že vedle ní vede také silniční koridor. 
Naštěstí je dostaven také velký kus sil
nice R7. Samozřejmě objem dopravy 
ve městě stoupá jako všude jinde, 
ovšem tady narážíme na prostorové 
omezení postavenými budovami.

Říkáte, že máte železnici v krvi. 
Jak hodnotíte úroveň drah nyní? 

Tristní. Jako fanoušek jsem z toho 
smutný. Já se zajímám hlavně o hor
ské tratě a je mi líto, když vidím, jak 
se nádherné nádražní budovy po
stupně rozpadají. Tady v okolí snad 
zůstane zachována jen nádražní bu
dova v Křimově. Když si člověk uvě
domí, jaký byl kdysi na takových ná
dražích provoz… Snažím se dát nyní 
„na papír“ pojednání o vejprtské trati. 
Už jste napsal knihu o jedné ze 
zaniklých tratí. 

Ano, přesně tak. Jednalo se o trať 
Křimov–Reitzenhain. Provoz na ní 
byl ukončen v roce 1948 a v 80. letech 
byla trať snesena. 
Kromě napsání knížky jste se vě-
noval také jazykovým kurzům. 
Zaujalo mne, že jste vedl v Ně
mec ku kurzy češtiny… 

Naše stavební firma začala spolu
pracovat s bavorskou firmou. Protože 
jsem vyrůstal dvojjazyčně, tak mě 
Bavoráci požádali, abych vedl kurzy 
češtiny, aby znali alespoň základy 
na poradách. Učil jsem dva kurzy 
v Annabergu a Steinbachu. A pama

tuji si, že Bavoráci se tu řeč opravdu 
chtěli naučit. 
Také jste hrál na saxofon… 

Začal jsem v sextě. V té době 
jsem už hrál na kytaru a tehdy k nám 
přišel kantor profesor Jindra, který 
byl saxofonista. Na gymnáziu jsme 
díky němu dali dohromady slušný 
jazzo vý orchestr. Bohužel jsme se 
nedostali na swingové záležitosti 
amerických kapel, ale hodně se hrál 
Jaroslav Ježek. Na začátku 80. let 
jsme přemluvili našeho bývalého ka
pelníka Zdenka Kovandu a dali jsme 
dohromady orchestr, který v 90. le
tech převzal Zde nek Tölg. Do jed
nasedmdesáti let jsem žil s muzi
kou, ta byla radostí a zpříjemněním 
mého života. Moji srdeční hudbou je 
swing, proto jsem napsal publikaci 
o historii taneční hudby a swingu 
v Chomutově po roce 1945. 
Kromě hudby jste se však věnoval 
také sportu. Působil jste v místním 
hokejovém klubu, je to tak? 

Naskočil jsem asi dvakrát za do
rostence, to bych ani nezmiňoval. 
Více jsem byl vidět v roli rozhodčího. 
Byl jsem nominován jako rozhodčí do 
první ligy, ale to už nešlo vykonávat 
současně s mým povoláním. Následně 
jsem byl požádán, abych dělal funk
cionáře, a tak jsem od roku 1975 dě
lal předsedu okresního svazu led
ní ho hokeje a skončil až po revoluci. 
Pamatuji si, že jsem tehdy dostal přes 
prsty, když jsem kritizoval okresní ná
rodní výbor a okresní výbor KSČ, za 
jejich nedostatečnou podporu chomu
tovského hokeje. Naštěstí jsem tehdy 
již pracoval v Karlových Varech, da
leko od stranických a státních orgánů 
v Chomutově.

Jako odborník na dopravu a dopravní stavby se podílel na kompletní přeměně tváře města. K tomu se 
věnoval jako rozhodčí a funkcionář hokeji, hrál na saxofon, vedl kurzy němčiny a češtiny a napsal dvě 
publikace. Jan Kadlec je vskutku renesanční člověk a velký chomutovský patriot. 

jan Kadlec:

jsem  
Chomutovák 
tělem i duší 

V té době byly změny dopraVního systému 
na spadnutí. musely být proVedeny, protože 
ChomutoV byl skoro neprůjezdný. 
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jiří Žáček navštívil své rodiště 

Mladá píseň v letošním ročníku 
představila nové tváře 

Muzeum ukazuje, jak vypadaly život i smrt v pravěku 

Cyklus setkání s literárními au
tory Večery pod lampou přivedl do 
Chomutova na konci června jako hosta 
Jiřího Žáčka (na fotografii vpravo). 
Populární básník se tak vlastně vrátil 
do svého rodiště, aby návštěvníky au
torského čtení opět potěšil svým las
kavým humorem. „Já sám sebe znám 
jako bestii, ale ve svých knížkách se 
to snažím skrývat,“ odmítl autor hned 
na začátku přednášky „nařčení“, že je 
dobrým člověkem. Dokázal tak, že mu 
operace hlasivek sice vzala hlas, ale 
humor zůstal nedotčen. 

Kvůli hlasové indispozici Jiřího 
Žáčka jej na přednášce doprovázel 
také Zdeněk Hejna, který četl vybrané 
básně, a hudebník Václav Lahodný, 
jenž některé z Žáčkových básní zhu

debnil. „Ještě na vysoké škole jsem 
s jednou ze spolužaček probíral, jak 
se mi líbí jeho básně a jak bych je rád 
dal do písní. A ona mi řekla, tak mu 
zavolej,“ vyprávěl Lahodný, jak se 
cesty obou tvůrců potkaly. Jiří Žáček 
měl jasno. „Je tady, protože zpívá lépe 
než já,“ zavtipkoval básník. 

Ke svým básním měl Jiří Žáček 
také co říci. „Ty nejlepší mě napa
dají ve snu nebo těsně před usnutím, 
když jsem už líný jít si pro tužku. 
Někdy je mi líto, že moje nejlepší 
básně jsou ty nenapsané,“ řekl bás
ník, aby Zdeněk Hejna vzápětí doká
zal, že to není určitě pravda. Během 
setkání tak zazněly veselé i smutné 
básně z pera Jiřího Žáčka i jeho ná
zory na současné dění. „Snažím 

se vidět tu přívětivou tvář, ale jde 
to těžko, protože když si zapnu te
levizi, mám ji za chvíli chuť roz
bít kladivem,“ řekl básník, jehož ži

votní elán shrnuje i věta, že se po 
operaci zhoubného nádoru podruhé 
narodil. A nyní jen čeká, kdy se na
rodí potřetí. 

Nadšení amatérští zpěváci z Cho
mu tova i okolí už 24 roků na začátku 
léta bojují v soutěži interpretů popu

lární hudby Mladá píseň. Výjimkou 
nebyl ani tento rok, kdy se v atriu 
Střediska knihovnických a kulturních 
služeb odborné porotě předvedlo šest
náct zpěváků, kteří se od dubna při
pravovali na svá vystoupení. 

Porota, které předsedala muziká
lo vá zpěvačka a herečka Šárka Mar
ková, měla prý o vítězi jasno. „V mi
nulých ročnících se porota vždy do
hadovala o vítězi. Tentokrát určila 
jasně Karolínu Schubertovou,“ řekla 
vedou cí oddělení kultury SKKS a or
gani zá tor ka Mladé písně Helena Čer
má ko vá a dodala, že v budoucí vítěz

ství Karolíny věřila již před dvěma 
lety, kdy zpěvačka skončila třetí. 

Kromě jasné vítězky ocenila 
porota, ve které zasedli také hu
deb ní pe dagožka a sbormistryně 
Marie Hánová, zástupkyně ředi
telky SKKS Kamila Jonášová, hu
dební pedagog a sbor mistr Lu boš 
Há na a skladatel a hudebník Jan Va
len ta mladší, také další účastníky. 
„Zvláštní cenu obdrželi tři mladí, 
za čí nající zpěváci. Tereza Dráb ková 
z Mostu a Matěj Koudelka a Martin 
Petr z Cho mu to va,“ potvrdila Čer
má ko vá, podle které byl tento roč

ník Mladé písně specifický přícho
dem nových tváří. 

„Polovinu přihlášených jsem ani 
neznala. Ostřílení zpěváci se neobje
vili, vystřídaly je nové tváře,“ přiznala 
Helena Čermáková, že před slavnost
ním večerem nevěděla, co očekávat. 
Většina soutěžících se totiž připravo
vala doma a na společné zkoušky ne
chodila. „Na úrovni soutěže se pří
chod nových tváří však vůbec nepro
jevil a tak to má být,“ dodala organi
zátorka, která po letních prázdninách 
začne chystat jubilejní dvacátý pátý 
ročník Mladé písně. 

Po roce příprav Oblastní muzeum 
v Chomutově odhalilo novou arche
ologickou expozici Pohledy do pra
věku. Návštěvníky slavnostního ote
vření výstavy pozvali pracovníci mu
zea ve spolupráci Archeo klu bem 
Ka daň na cestu do pravěku. „Pro ná
vštěvníky byly připravené ukázky 
pravěkého mletí mouky nebo výroby 
kamenných nástrojů, což se setkalo 
s velkým ohlasem,“ řekla vedoucí 
archeologického oddělení Lenka 
On dráčková. 

Nová expozice je rozdělena do 
dvou částí. „V jedné představujeme 
život v pravěku prostřednictvím 
nej růz něj ších artefaktů užívaných 
v dané době. Druhá část je věnována 

světu mrtvých,“ vysvětlila rozdělení 
Lenka Ondráčková a dodala, že ve 
světě mrtvých návštěvníci naleznou 
rekonstrukce tří hrobů, které jim při
blíží odlišnosti mezi pohřebními ri

tuály. „Návštěvníky jistě zaujme vý
bava bojovnických hrobů z germán
ského pohřebiště, jejichž pohřební 
zvyklosti byly velice neobvyklé,“ do
plnila Ondráčková a připomněla, že 

v části živého světa pravěku je vel
kou cenností rekonstruované bron
zové vědro. 

Zatímco v létě bude archeolo
gic ká expozice Pohledy do pravěku 
hostit především turisty, na podzim 
by ji měly navštívit také školy. „Při
pra vu je me vzdělávací progra my pro 
menší i větší žáky základ ních a střed
ních škol,“ potvrdila On dráč ková 
s tím, že komentované prohlídky pro 
zájem ce z řad veřejnosti se zatím ne
připravují. „Návštěvníkům je však 
k dispozici průvodce, který bude rea
govat na jejich dotazy a podá jim do
datečný výklad,“ dodala vedoucí ar
cheologického oddělení Oblastního 
muzea v Chomutově. 
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Stolní tenisté ocenili Václava Hrbka

liga v malé 
kopané bojuje 
proti kriminalitě

Mladé národní házenkářky 
plánují posun na vyšší příčky

ani volejbalisté si na zimním 
stadionu moc radosti neužili

Ve prospěch stolního tenisu pra
coval Václav Hrbek několik deseti
letí, byl u největších úspěchů muž
stva VTŽ v historii, vedl Josefa 
Čermáka, Jiřího Fafka, Milana 
Šimonka a další známé hráče. Nyní, 
na prahu pětasedmdesátky, kterou 
oslaví 12. července, mu jeho násle
dovníci za jeho práci poděkovali. Na 
okresní konferenci mu za přínos cho
mutovskému stolnímu tenisu předali 
skleněnou plaketu.

„To víte, že mě to potěšilo. Je 
fajn, že si na mě vzpomněli,“ říká 
Václav Hrbek, který „bafuňařinu“ 
pověsil na hřebíček ze zdravotních 
důvodů loni na jaře. Předtím však se 
stolním tenisem prožil 39 let. „Když 
bylo synovi Martinovi asi deset let, 
začal jsem ho vozit do údlické haly, 

kde tehdy ,vétéžetka‘ hrála,“ vy
světluje, jak ke stolnímu tenisu při
šel, když ho sám nehrál. „Začal jsem 
funkcionařit, až jsem se stal předse
dou oddílu. Za mého předsednictví 
jsme to dotáhli až do tehdejší první 
celostátní ligy, kde hráli i Slováci. 
Bohužel po třech letech jsme spadli 
a už nikdy se tak vysoko nedostali.“ 
Naděje padly se sametovou revolucí. 
Václav Hrbek vysvětluje: „Uvolnila 
se pravidla, hráči mohli hrát v za
hraničí, a tak od nás ti nejlepší ode
šli. Kdykoliv se pak objevil někdo 
šikovný, brzy už byl v Německu.“ 
V současnosti hraje VTŽ Chomutov 
soutěže jen na okresní úrovni, a tak 
bývalý funkcionář a trenér mládeže 
může na slavné časy chomutovského 
stolního tenisu jen vzpomínat.

V Chomutově je malá kopaná 
fenomén, který už překračuje hra
nice pouhého sportu. To potvrdil 
i první ročník Pouliční ligy určené 
městské mládeži. „Projekt Pouliční 
ligy organizovaný občanským sdru
žením Světlo Kadaň za podpory 
Ministerstva vnitra ČR a města 
Cho mu tova je zaměřen zejména 
na prevenci kriminality,“ řekl Jiří 
Kupec z Cho mu tov ské ligy malého 
fotbalu, která v součinnosti s níz ko
pra ho vým zařízením pro děti a mlá
dež a sociálním centrem Ka mí nek 
organizovala jednotlivé turnaje. 

Podle Jiřího Kupce má pouliční 
liga malého fotbalu dvě základní po
slání. „Nejenže chceme představit dě
tem vhodné trávení volného času, ale 
zároveň věříme, že se turnaje pou
liční ligy stanou prostorem pro setká
vání skupin dětí z různého sociálního 
prostředí, což přispěje k rozvoji jejich 
osobnosti i vzájemných vztahů,“ vy
světlil předseda CHLMF, podle něhož 
se na turnaje ligy rozdělené do tří vě
kových skupin může přihlásit které
koliv dítě z Chomutova a okolí, které 
si rádo zahraje fotbálek. „Do prvních 
turnajů se v kategorii 11 až 14 let při
hlásilo šest týmů a v kategorii 15 až 
26 let dokonce osm týmů,“ dodal Jiří 
Kupec s tím, že pouliční liga tím ne
končí. Na podzim se odehrají další 
turnaje ve všech věkových katego
riích, do kterých se opět mohou hlá
sit všichni, kteří mají chuť sportovat 
a poznat nové přátele. 

Do popředí zájmu se v klubu 
SK Chomutov NH v posledním ob
dobí dostala mládež. Národní há
zenkář ky, jedenáctinásobné mis
tryně republiky, už mají zase kom
pletní funkční hierarchii svých ná
sledovnic – dorostenky, starší žá
kyně i mladší žákyně. 

Všechna družstva se budou sna
žit navázat na poslední výrazný 
úspěch v mládežnických kategori
ích z roku 2009, kdy dorostenky SK 

Chomutov NH získaly titul mistryň 
ČR. A právě dorostenky „vystrčily 
drápky“ už letos. V oblastním pře
boru obsadily 3. místo a zůstaly tak 
jen jednu příčku od postupu do po
háru a dvě od vítězství a tím i po
stupu na mistrovství republiky. 

V příští sezoně se očekává další 
zlepšení, neboť ze stávajícího kádru 
ani jedna z hráček nemusí z věko
vých důvodů odejít mezi ženy. Nej
lepší hráčky si už zkoušejí i 1. ligu 

žen po boku legendární útočnice 
Jaroslavy Čihařové, která je sou
časně jednou z trenérek dorostenek. 
„Družstvo žen prochází generační 
obměnou, proto jsme na jaře dávali 
hodně příležitostí dorostenkám,“ vy
světlil šéf klubu a vedoucí druž
stva žen Vojtěch Čihař zařazování 
Michaely Musilové, Hany Češkové, 
Petry Špicarové, Aleny Hladíkové, 
Adély Chromé a brankářky Michaely 
Pucholtové do sestavy.

Světová liga ve volejbalu uká
zala, že nový zimní stadion nemusí 
sloužit jen hokejistům. Po muzikálu 
Popelka to byla druhá (o týden na to 
ME v disco dance a disco freestyle 
třetí) nehokejová akce, která dokázala 
využít největší chomutovské sporto
viště a podstatně naplnit jeho ochozy. 
Bohužel příznivci volejbalu si během 
dvou zápasů české mužské reprezen
tace s Nizozemskem mnoho radosti 
neužili, přestože Češi měli impozantní 
nástup a v úvodním utkání vedli 2:0 
na sety. Nakonec však první duel pro
hráli 2:3, druhý pak 1:3.
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dvanáCtilEtý 
napadal Matku, otEC 
dEMoloval Byt
Žena z Borové ulice prosila o po-
moc strážníky, když její muž de-
moloval byt. Strážníci na místě si-
tuaci uklidnili. Řádění otce před-
cházela hádka se synem, který 
napadal svou matku. Případ si 
přev zala policie, syna se ujaly so-
ciální pracovnice.

šEst lidí napadlo 
jEdnoho
Šestice útočníků na Kamenné 
napadla mladíka. Tomu pomo-
hl nájemník z domu, ve kte rém 
k napadení došlo. Útočníci rych-
le utekli. Dva ce ti le té ho mla dí ka 
agresoři zkopali, po těle měl 
modřiny a tržnou ránu na hlavě. 
Strážníci věc předali policii.

zaChránili sEBEvraha
Obavu o život svého bratra 
mě la žena, která se obrátila 
na stráž níky. Prý se chtěl zabít. 
V bytě v ulici 17. lis to pa du 
muže hlídka našla, ležel bez-
vládně v pokoji. Byl silně opi-
lý. Chtěl prý ukončit svůj život 
kvůli finanční situaci. Devěta-
dvacetiletý muž skončil v ne-
mocnici. 

opilEC odpočíval 
na hřišti
Na dětském hřišti v Jirkovské uli-
ci odpočíval opilý muž. Stráž níci 
jej probrali. Vzhle dem k tomu, 
že muž hřiště pozvracel, musel 
si po sobě uklidit. Na konec se 
za své chování omluvil. Strážní-
ci mu dali pokutu a z místa ho 
vykázali. 

narkoMan 
v nEsnázíCh
Hlídku v Bezručově ulici zastavil 
obyvatel města s tím, že u ne-
dalekých garáží leží muž, kte-
rému je špatně. Prý již volal zá-
chranku. Hlídka zjistila, že muž 
byl opilý, zfetovaný a navíc tr-
pěl žloutenkou typu C. Hlídka 
doprovodila muže se zdravot-
níky do nemocnice.

MěSTSKá pOlICIe Strážníci pomáhají 
od hlučných opilců

děti jsou očima strážníků a pomáhají jim

čipováním kol předejdou strážníci krádežím

Strážníci dělají všechno proto, aby 
slušní obyvatelé Chomutova mohli 
žít v klidu. Dokazují to případy po
sledních dnů. „Strážníci si došlápli na 
problémové návštěvníky diskotéky 
v Jiráskově ulici,“ řekl velitel měst
ské policie a náměstek primátora Jan 
Řehák. Klidně už mohou vedle sebe 
žít dva sousedé, jejichž na první po
hled banální spor přerostl v každo
denní hádky. 

S diskotékou v Jitřence jsou potíže 
již nějakou dobu. Dospělo to tak da
leko, že lidé z okolních domů sepsali 
petici za její zavření. V restauraci se 
schází pochybná společnost a hudba 
tam často duní do hluboké noci. 
„Provozovna je navíc otevřená do 
ranních hodin a opilí návštěvníci vy
cházejí ven v době, kdy lidé chodí do 
práce a děti do nedaleké školy,“ uvedl 
územní strážník Rudolf Svatoš. Petici 
za zavření diskotéky nyní řeší město. 
Strážníci ale v místě jednají již nyní. 
„Razantně jsme zvýšili počty kontrol 
hlavně v době, kdy návštěvníci provo
zovnu opouštějí. Hlídky tam zajišťují 
dodržování veřejného pořádku a do

hlížejí, aby opilci nedevastovali blízké 
dětské hřiště,“ dodal ředitel městské 
policie Vít Šulc.

Zatímco problémy s diskotékou 
vyžadovaly okamžitou patřičnou re
akci strážníků, špatné parkování 
v Hu so vě ulici se jevilo jako běžný 
případ. Ne však na dlouho, za pár 
dní přerostl v sousedské nepřátelství. 
Jeden ze sousedů parkoval v ulici tak, 
že druhý při výjezdu ze svého po

zemku neviděl do silnice. „Ně ko li krát 
jsme muže pokutovali, on sankci vždy 
zaplatil, ale vůz tam příště zaparkoval 
znovu. Nechtěl totiž sousedovi ustou
pit, tak si raději nechal dávat poku
tové bločky,“ popsal Rudolf Svatoš. 
Územní strážník si s oběma muži do
mluvil setkání, na kterém jim vysvět
lil situaci a snažil se je znovu spřátelit. 
To se mu nakonec povedlo a sousedé 
opět žijí vedle sebe v poklidu. 

S koncem školního roku skončil 
také projekt Městské policie Cho mu
tov Mladý pre ven tis ta. Letos se ho 
zúčast nilo 20 týmů ze dvou základ

ních škol. Děti se po celý rok chovaly 
trochu jako strážníci. Dívaly se kolem 
sebe a zapisovaly si přestupky, k ri
zikovým situacím pak rovnou volaly 

hlídku. „Hodně si soutěžící všímali 
například z jejich pohledu podezře
lých osob v okolí školy i v okolí byd
liště, vadili jim bezdomovci a jejich 
chování a zároveň si všímali občanů, 
kteří neuklízejí po svých miláčcích. 
Podněty mladých preventistů předá
vali hlídkám městské policie,“ popsala 
chování dětí manažerka prevence 
Městské policie Chomutov Iva Ejim. 

O titul Mladého preventisty sou
těžilo patnáct týmů ze základní 
školy Březenecká a pět ze Zahradní. 
Ti nejlepší získali kromě titulu také 
drobné dárky od strážníků. 

Městská policie pomáhá před
cházet krádeži kol. Dva dny o prázd
ni nách bude zájemcům jejich kola 
čipovat. Kola tedy budou označena 
speciálním kódem, který v sobě po
nese iniciály majitele. 

„Kromě identifikačních vlast
ností je významným přínosem i pre

ventivní a odrazující účinek sys
tému, kdy se označené předměty 
stávají bezcennými a nebezpečný mi 
pro nelegální držitele nebo prodejce 
kradeného zboží,“ řekl náměstek 
primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. 

Po načtení při namátkových i cí

lených kontrolách strážníků či poli
cistů se pozná, zda je kolo kradené 
či nikoli. „Čipování kol v rámci 
projektu Krimistop provedeme ve 
spolupráci s Policií ČR. Pro cyk
listy máme připraveny nejen či
povací sady, ale i návody k regis
traci na internetu,“ uvedla mana

žerka prevence Městské policie 
Chomutov Iva Ejim. 

Očipovat svá kola si mohou 
cyklisté 30. července mezi desátou 
a třináctou hodinou v Bezručově 
údolí a 31. července mezi třinác
tou a šestnáctou hodinou na cyklo
stezce u zooparku.
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Místo sportu do zoo
Příjemné zakončení školního 
roku si udělali sportovci ze soft-
balového kroužku při ZŠ Škol-
ní. Místo tréninku zavítali do 
zoo parku a obdivovali zvířata. 

Mladší kaMarády 
sEznáMili s horaMi
Pro své mladší spolužáky přichys-
tali deváťáci ze ZŠ Na Příkopech 
prezentaci o Krušných horách. Na 
videoprojekci ukázali, jak putova-
li přírodou, a přidali i hru Tivoli.

proCEstovali svět 
zE školníCh laviC
Dva dny virtuálně cestovali žáci 
ze ZŠ Zahradní po celé Zemi. 
Díky projektovému dni poznali 
osm států, jejich zvyky, kulturu 
i zajímavosti. 

sEšly sE tři sBory
ZŠ v Písečné ulici navštívil dět-
ský pěvecký sbor ze slovinské-
ho městečka Vojnik. Spolu se 
sbory Hlásek a Slavíček uspořá-
daly několik vystoupení.

KráTCe

Žáci eSOZ zvítězili 
v mezinárodní 

soutěži první 
pomoci

Žáci ze sloučených středních škol 
ESOZ, oboru zdravotnický asistent 
se zúčastnili celostátní soutěže první 
pomoci s mezinárodní účastí v Brně. 
V konkurenci třiatřiceti družstev byli 
první.

Školu reprezentovala Tereza 
Som rová, Miroslav Mojzes a Štěpán 
Pan ning. Trojice se na soutěž připra
vovala po celý rok. „Při dvoudenním 
soutěžním klání skupina prokázala 
své znalosti a dovednosti v posky
tování první pomoci, skvělou týmo
vou spolupráci, nepodlehla stresové 
zátěži a zabodovala ve všech disci
plínách,“ uvedla Marcela Malíková 
z ESOZu.

Žáci museli zvládnout úkoly na 
třech stanovištích, která se nacházela 

v budově brněnské zdravotnické školy 
a v blízkém parku. Zasahovali při oše
třování úrazů v domácím prostředí, 
pro fesionální první pomoc předvedli 
v odborné učebně a v terénu. Podle 
modelové situace bylo povoleno i po
užívání pomůcek, někdy museli sou
těžící vystačit s věcmi, které najdeme 
v běžné domácnosti, jindy museli uká
zat, že umí správně a efektivně použít 
pomůcky odborné.

Výkony soutěžních družstev 
a správné poskytnutí první pomoci 
hod no tila na každém stanovišti od
borná porota složená z lékařů brněn
ských nemocnic, záchranářů, sester 
pracujících na odděleních úrazové 
chi rur gie v nemocnicích a odborných 
učitelek.

rodiny se rozloučily se šikulkou

přeměnu děti dovršily na zámku

Po celý letošní rok se scházely děti 
z družiny při základní škole v Ka daň
ské ulici v odpoledních hodinách na 
kroužku Šikulka. Návštěvnost hlavně 
ze strany rodičů předčila hned ze za
čátku veškerá očekávání. Maminky, 
tatínkové i prarodiče se do vyrábění 
všeho možného zapojili velmi aktivně, 
kroužek tím získal příjemnou přátel
skou atmosféru, která byla navíc obo
hacena radostí z dobře zvládnutých 
úkolů. 

Rodiny se nyní sešly naposledy, 
není však třeba smutnit, od září budou 
v tvořivých hodinách jistě všichni po
kračovat. Domácnosti umělců krášlí 
oz do bič ky s jarní, podzimní i zimní 
te ma tikou. Jedno z posledních setkání 
se neslo v ptačím duchu. „Předmětem 
pozornosti rodičů a dětí z družiny 
se stali protagonisté známé hry An
gry Birds,“ přiblížila vychovatelka 
z družiny Gabriela Knoblochová. 
Šikulkové měli za úkol sešít díly 

z plsti, našít potřebné zobáčky, ču
máčky, chocholky a ouška a už mohli 
své nové hračky plnit připraveným va
telínem. „Mohlo se zdát, že to není 
právě jednoduchá práce, ale jak už je 
u nás na kroužku dobrým zvykem, 
ať si vychovatelky vymyslí na rodiče 
a děti sebevětší kulišárnu, vždy se to 
všem podaří. Šít totiž uměly bravurně 
i děti z prvních tříd a dokazovaly tak 
svým rodičům, že mají šikovnost 
v genech,“ doplnila vychovatelka. 

Celým druhým pololetím žáků 
2.A a 3.A ze základní školy na Za
hrad ní se prolínal projekt Princezny 
a rytíři. Děti se v jeho rámci sezná
mily se zásadami slušného chování, 

když každý pátek obě třídy ve smí
šených skupinách spolupracovaly 
na různých úkolech. Hlavně se ale 
děti po celou dobu snažily chovat 
jako opravdové princezny a oprav

doví rytíři. Za to dostávaly zlaťáky, 
které si v červnu odvezly s sebou na 
ozdravný pobyt. 

Navštívily zámek Radíč, kde na 
ně po čtyřkilometrové cestě čekala 
v zámecké zahradě hostina v po
době chleba s řízkem, zmrzliny, 
ovoce, vánočky a chlazených ná
pojů a při prohlídce zámku cesta za 
pokladem, během níž plnily různé 
úkoly. Největší radost měly z po
slední komnaty plné kostýmů, kde 
se holčičky proměnily v princezny 
a kluci v rytíře. Poslední den pobytu 
byl pro děti ze Zahradní připraven 
středověký trh, kde mohly pracně 
ušetřené zlaťáky utratit.

děti už umí správně pečovat o zuby
Všechny třídy základní školy 

v Hornické ulici se zúčastnily besedy 
o ústní hygieně a prevenci zubního 
kazu. Tu pro žáky připravili studenti 
zubního lékařství z Hradce Králové. 

V teoretické části se děti dozvě

děly o složení zubu, vzniku zubního 
kazu, správné životosprávě a přede
vším o zubní hygieně a správné tech
nice čištění zubů. „V části praktické 
si pak všichni vyzkoušeli a pod od
borným dohledem se naučili, jak si 

správně zuby čistit. Každý měl zubní 
kartáček, a tak si opravdu všichni mo
hli zoubky vyčistit,“ uvedl zástupce 
ředitele Zdeněk Schück. Před náška 
byla pro žáky zajímavá a všichni byli 
z budoucích zubařů nadšeni.
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křížovka (Tajenka) si mohou užít všechny děti, které zůstanou v Chomutově. Připravené jsou příměstské tábory, spousta sportování, soutěží a kultury. 
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osMisMěrka Dechová hudba (tajenka) městský park každou středu. vtipy o dovolEné

Z prázdninové cesty:  
„Nemáš pocit, že jsme zablou-
dili?“ ptá se žena manžela, který 
řídí. „Proč myslíš?“ „Mám dojem, 
že toho psa jsme přejeli už před 
půl hodinou.“

Horský průvodce říká: „…kdyby 
dámy na chvilku zmlkly, slyšeli 
bychom řev vodopádů…“

Dvě ženy se baví o právě 
strávené dovolené: 
„Tak co, jak ses měla u moře?“ 
„Ale ani se neptej. Měla jsem 
s sebou úplně zbytečné věci.“ 
„A co například?“ 
„Manžela a děti.“

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

Skončil pobyt jednoho turnusu, 
když si náhle právě skončivší rekre-
ant vzpomněl na zapomenutou 
věc. Vrátil se ke svému bývalému 
pokoji, který byl zamčen, protože 
už jej zabydleli novomanželé. Z po-
koje se ozývalo: „Čí je to kolínko?“ 
„Moje!“ 
„Čí jsou to prsíčka?“ 
„Moje!” 
Bývalý rekreant už to nevydržel, za-
bouchal na dveře a zvolal: „Až při-
jdete na ten deštník, tak ten je můj!“

aKCIe, apOrT, aTaKY, číSlO, drŽáK, epOCHa, eTUdY, FOYer, Grešle, HlTaN, 
KáNOe, laHeV, lIšáK, MarCela, MarTa, MračNO, OCTaN, OCÚNY, OdZNaK, 
paUZY, rUINa, SOUSTO, SVaHY, TlOKY, TraSa, UCTíT, VíčKO, VNadY, VÝUKa
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podroBný 
kalEndář akCí 
najdete na webu:

 12.7. so 08.00 FarMářské trhy – náměstí 1. máje
 26.7. so 08.00 FarMářské trhy – náměstí 1. máje

předNášKY, beSedY, aKCe

 2.7.  st 19.00 všiváCi 17.00 transForMErs: zánik (3d)
   19.00 knězovy děti
 3.7.  čt  11.00 jak vyCvičit draka 2 (3d) 

17.00 arCiBiskup BEzák zBohoM 
19.00 Chraň nás od zlého

 4.7.  pá 17.00 zloBa – královna čErné MagiE (3d)
   17.00 transForMErs: zánik 20.00 Chraň nás od zlého
 5.7.  so  15.00 rio 2 (3d) 17.00 všiváCi 

19.00 Chraň nás od zlého
 6.7.  ne  15.00 krtkova doBrodružství 1 

17.00 zloBa – královna čErné MagiE
19.00 Chraň nás od zlého

 7.7.  po 19.00 zakázané uvolnění
 8.7.  út 19.00 všEChny CEsty vEdou do hroBu
 9.7.  st 17.00 transForMErs: zánik (3d) 19.00 Běž, ChlapčE, Běž
 10.7.  čt  17.00 Mikulášovy patáliE na prázdnináCh 19.00 joE
 11.7.  pá   17.00 Mikulášovy patáliE na prázdnináCh 

19.00 lovE song 20.00 joE
 12.7.  so  15.00 jak vyCvičit draka 2 16.00 Bony a klid 2
   20.00 slavnostní zakončEní MFF karlovy vary
 13.7.  ne  15.00 příBěhy zvířátEk 17.00 lovE song 19.00 joE
 14.7.  po  19.00 lovE song
 15.7.  út  19.00 transForMErs: zánik (3d)
 16.7.  st  17.00 transForMErs: zánik (3d) 19.00 lovE song
 17.7.  čt  11.00 lEtadla 2: hasiči a záChranáři
   17.00 lEtadla 2: hasiči a záChranáři (3d)
   19.00 MagiCký hlas rEBElky 20.00 zEjtra napořád
 18.7.  pá  17.00 lEtadla 2: hasiči a záChranáři (3d)
   19.00 zEjtra napořád 20.00 22 juMp strEEt
 19.7.  so  15.00 lEtadla 2: hasiči a záChranáři (3d)
   17.00 zEjtra napořád 19.00 Úsvit planEty opiC (3d)
   20.00 zEjtra napořád
 20.7.  ne  15.00 krtkova doBrodružství 2 17.00 zEjtra napořád
   20.00 Monty python živě (přEvážně) 
 21.7.  po  19.00 Úsvit planEty opiC (3d)
 22.7.  út  19.00 22 juMp strEEt
 23.7.  st  17.00 22 juMp strEEt 19.00 Úsvit planEty opiC (3d)
 24.7.  čt  17.00 hErkulEs (3d) 19.00 díra u hanušoviC
 25.7.  pá   17.00 jak vyCvičit draka 2 (3d) 

19.00 hErkulEs 20.00 díra u hanušoviC
 26.7.  so   15.00 lEtadla 2: hasiči a záChranáři (3d) 

17.00 díra u hanušoviC 19.00 hErkulEs (3d) 
20.00 díra u hanušoviC

 27.7.  ne   15.00 o statEčné prinCEzně 
17.00 Úsvit planEty opiC (3d)

   20.00 díra u hanušoviC
 28.7.  po  19.00 Chraň nás od zlého
 29.7.  út  17.00 transForMErs: zánik (3d) 19.00 díra u hanušoviC
 30.7.  st  17.00 22 juMp strEEt 19.00 zEjtra napořád
 31.7.  čt  11.00 Mikulášovy patáliE na prázdnináCh
   17.00 Úsvit planEty opiC 19.00 strážCi galaxiE (3d)

 3.7.  čt  22.00 vEjška
 4.7.  pá  22.00 kandidát
 10.7.  čt  22.00  3 dny na zaBití 
 11.7.  pá  22.00 rivalové
 12.7.  so  22.00 127 hodin
 17.7.  čt  22.00 zrozEní planEty opiC
 19.7.  so  22.00 hlavně nEzávazně
 24.7.  čt  22.00 MaFiánovi
 31.7.  čt  22.00 půlnoC v paříži
 2.8.  so  21.30 svatá čtvEřiCE

 

 

KINO SVěT

leTNí KINO

 Do 27.7.  ModErní krajka – staré řemeslo v nové podobě – Dům Jiřího Popela 
z Lobkovic

 Do 31.8.  rottEnhanové a BuQuoyové na čErvEnéM hrádku – 
muzejní prostory radnice 

   svět krušnýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všEMu světu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 30.7. (nE)lidská stvořEní (nE)zEMské krajiny – galerie Na schodech
 Do 31.7. s pastElkou za zvířátky – Naďa Hoštová – výstavní síň knihovny
 Do 31.8.  Brána snů – Obrazy – Kristýna Folprechtová; Sochy, vitráže – Jitka 

a Richard Kantovi – kostel sv. Ignáce
 Od 9.7.  ChoMutovský salon 2014 – výstava chom. výtvarníků – galerie Lurago
 Od 10.7. Malá rEtrospEktiva iii. – Michail Ščigol – galerie Špejchar
 Od 1.8. oBrazy a krEsBy – Milan Voňka, Šárka Schlesingerová – výst. síň knihovny

VÝSTaVY

 12.7. so 10.00  ChoMutovská hodinovka – 35. ročník běžeckého závodu – 
atletický stadion na Zadních Vinohradech

    vEřEjné BruslEní – každou sobotu a neděli od 10.00 do 11.00 hodin – 
zimní stadion

SpOrT
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inzErCE:
ladislav paták 
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 24.7 čt 19.30  FEstival MittE Europa – Prague Cello Quartet s filmovou 
a klasickou hudbou – historická radnice

 30.7. st 17.00 a-sEssion – atrium SKKS
 

    konCErty dEChovýCh hudEB – promenádní koncerty každou 
středu do 27. 8. vždy od 16.30 do 18.30 hodin – altán v městském parku

 23.7. st 20.00 lEtní FilharMoniE 2014 – letní kino

KONCerTY

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

PřiHláŠKA dO SOUTěžE
 „za jEště krásnější ChoMutov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

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

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

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

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2014 prostřednictvím pošty nebo osobně 
podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova – oriaMM, zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky 
soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.
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Zatímco většinou slouží zimní sta
dion především hokejistům, teď by jim 
led asi roztál pod nohama. SD aréna 
totiž hostila Dance Fe ver 2014. „Je to 
oficiální mistrovství Evropy v disco 
tanci v sólistech, duetech, malých sku
pinách a velkých formacích od dětské 
věkové kategorie až po dospělé taneč
níky,“ řekla organizátorka Eva Vlková 
z pořadatelské školy Beethoven DC 
EXE.

Ta mohla být s vystoupením 
svých svěřenců spokojená, neboť ti 
se v konkurenci 1 500 tanečníků ze 

17 států rozhodně neztratili. „Ve for
macích jsme vyhráli juniory i dospě
láky, dětská formace skončila na dru
hém místě. Dařilo se nám také v ma
lých skupinách, kde jsme získali první 
místo v dětech i juniorech,“ řekla Eva 
Vl ko vá a dodala, že tím úspěchy ne
končí. O další se postarali sólisté Ale
xan dra Štej na ro vá s třetím místem 
a Vítek Lu ka vec v juniorech. „Domácí 
mistrovství bylo příjemné, alespoň 
jsme nemuseli nikam daleko cestovat. 
Domácí půda je domácí půda,“ řekl 
úřadující mistr světa Vítek Lukavec, 

který si z domácího mistrovství dohro
mady odnesl čtyři cenné kovy.

Beethoven DC však nesklízel po
chvaly jen za taneční kreace, ale také 
za organizaci šampionátu. „Bylo to ná
ročné. Chystali jsme celou akci půl 
roku a měli jsme štěstí na vynikající 
spolupracovníky. Ovšem pokud vás 
pak chválí lidé, s nimiž se léta setká
váte na nejlepších soutěžích, tak vás to 
podpoří,“ řekla Eva Vlková a připus
tila, že škola Beethoven DC by si v bu
doucnu ráda vyzkoušela i pořadatelství 
mistrovství světa v disco tancích. 
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Chomutov 
zachvátila evropská 
taneční horečka vidEorEport  

na eChomutov.cz




