
Přeparkujte si 
při blokovém 
čištění str. 11

Začne  
obnova tří 
parků  str. 7 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
14 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

6. srpna 2014 www.echomutov.cz

KASS  
po velkých

změnách ožije



inzerce

2 | inzerce



inzerce obsah

obsah | 3

6. až 14. 8
Města čtou: každý den od 10 
do 18 hodin v městském parku 
čítárna s možností půjčit si knihy 

6., 13., 20.  
a 27. 8.
koncert dechových hudeb od 
16.30 hodin v městském parku

16. 8.
farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

17. 8.
ROZA: Léto v parku – rodinný 
piknik v městském parku

30. 8.
•  farmářské trhy na náměstí 

1. máje od 8 do 12 hodin
•  Žijeme tady a Barevná planeta 

v letním kině

31. 8.
ROZA: Atletická – sportovní 
loučení s prázdninami na 
atletickém stadionu

ZApIšTe SI 
dO dIáře

ŽIVÉ ObrAZY 
V MěSTSKÉ VěŽI 
Fragmenty z historie Chomutova mohou poznat o prázdninách 
návštěvníci městské věže. Tam se totiž konají komentované prohlídky 
doplněné o divadelní scénky. „Připravili jsme scénky zaměřené na 
zajímavé události, které se ve městě dříve odehrály,“ uvedl vedoucí 
divadelního spolku Nahoď Ladja Dlouhý. Na prohlídky se můžete těšit 
16., 17, 23. a 24. srpna vždy od 12 do 16 hodin. 

 téma
 4 MěSTSKá pOlICIe: 

VANdAlOVÉ, VýTrŽNíCI, 
šrOťáCI MUSí Z UlIC 
Městská policie zakládá speci-
ální skupinu strážníků s pracov-
ním názvem Ulice. Její úkol zní – 
vandalové, zlodějíčci, přestupci 
a prostitutky musí z ulic pryč. 

 aktuality
 6 NOVÉ CeNTrUM 

NAbídNe ZábAVU 
I OdpOčINeK
Bezva místo pro děti i jejich 
rodiče vzniká v městském 
parku. Z částečně nevyužívané 
budovy TSMCH.

 aktuality
 7 NA NOVý web MěSTA 

Se bUdOU NApOjOVAT 
dAlší SlUŽbY
V polovině července před
sta vila radnice nový web 
města. Je uživatelsky přívětivý, 
přináší přehledně uspořádané 
informace a moderní grafiku. 

 rozhovor
 8 běH O ŽIVOT je MOje 

KříŽOVá CeSTA
Takové je vyznání běžce 
Mi ro slava Kaliny, který 
se kaž do roč ně vrací na 
chomutovskou onkologii po 
běhu celou republikou. Vždy se 
sponzorským darem, kterým 
pomáhá dalším pacientům. 

 kultura
 9 CeSTA dO prAVěKU 

ZAčíNá ZA brANOU 
MUZeA  
Ta chomutovská v oblastním 
muzeu vede po stopách vývoje 
lidské civilizace v regionu.

 sport
 10 bObřI Se CHYSTAjí 

NA pOdZIM
Letní volno softbalistů 
SC 80 Beavers Chomutov 
bylo krátké. Muži vstupují do 
druhé části sezony 16. srpna, 
další týmy je budou brzy 
následovat. 

 fotostrana
 15 leTNí fIlHArMONIe 

UŽ K lÉTU pATří
Potřetí se do letního kina 
vrátil početný orchestr 
a sbor složený z amatérů 
i pro fe si onálů. Pod taktov-
kou švédské dirigentky Kaj-
sy Boström se znovu konala 
Letní filharmonie.

CHCeTe Mě?
Moya je 3 roky stará fenka lab
ra do ra. Je milá, mazlivá, ale ze 
začátku nedůvěřivá. Svůj domov 
si dobře ohlídá. 

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.

VIDEOrEpOrt  
na eChomutov.cz
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Městská policie zakládá speciální skupinu strážníků s pracovním názvem Ulice. Její úkol zní – vandalové, 
zlodějíčci, přestupci a prostitutky musí z ulic pryč. „Princip je jednoduchý. Ještě efektivněji využijeme 
přestupkového zákona, konkrétně jedné ze sankcí, kterou je zákaz pobytu,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Jan Řehák. Prioritou je pro nás ochránit občany v určitých problémových lokalitách. 
Ochránit děti před vlivem alkoholu či drog, seniory před zloději a zabezpečit klid v ulicích. Strážníci 
zavedou i několik dalších opatření, které ještě zvýší přínos skupiny.  

Možnost udělit zákaz pobytu van-
dalům, šroťákům a další výtržníkům, 
kteří obtěžují slušné občany, magistrát 
využil už ve třiceti případech od plat-
nosti novely přestupkového zákona. 
Většímu využití brání především fakt, 
že dlouho trvá, než se přestupce do-
pustí třetího přestupku ve stejné lo-
kalitě. U lidí, kteří mají trvalý pobyt 
mimo Chomutov, což jsou většinou 
jen prostitutky, je situace jednodušší. 
U nich může přestupková komise roz-
hodnout o zákazu pobytu na území ce-
lého města. „Nejproblematičtější pře-
stupce máme zmapované ve statisti-
kách. Kontrolní činnost skupiny za-
měříme přímo do lokality, kde nepři-
způsobiví páchají nejvíce přestupků,“ 
říká ředitel městské policie Vít Šulc. 

„Tím se výrazně zvýší pravděpodob-
nost, že ho načapáme při páchání opa-
kovaného přestupku stejného charak-
teru,  nebo dokonce při maření vý-
konu úředního rozhodnutí, za což 
mu hrozí trestní stíhání,“ dodává Jan 
Řehák. Podle něj zákaz pobytu za-
mezí přestupci, aby šel do určitého 
místa spáchat jakýkoliv další přestu-
pek a nejen ten, za který mu byl zá-
kaz vysloven.

pOMOcI MOhOu také SVJ
Skupina Ulice bude reagovat na 

aktuální stav zhoršení veřejného po-
řádku v jednotlivých lokalitách. 
„Především na základě podnětů od ob-
čanů, telefonátů na linku městské po-
licie a doporučení  územních stráž-

níků,“ řekl Šulc. Skupina chce co nej-
více spolupracovat s občany. „Proto 
také oslovíme všechna sdružení vlast-
níků jednotek a bytová družstva, aby 
nám pomohla,“ dodává Řehák. Právě 
SVJ mají s notorickými přestupci 
velké problémy. Například s nepřizpů-
sobivými rodinami, bezdomovci či 
výtržníky, kteří popíjejí alkohol v blíz-
kosti domů a pak ruší noční klid, močí 
u vchodových dveří či ničí vybavení 
domu. „Uvítali bychom, kdyby nám 
každé SVJ poskytlo kontaktní osobu, 
která by nám všechny vznikající pro-
blémy s veřejným pořádkem v okolí 
domu či s občanským soužitím přímo 
v domech hlásila včas, abychom 
mohli situaci řešit už v zárodku,“ řekl 
ředitel Šulc.  

SpEcIální tEchnIka 
pOMůžE chránIt 
zahráDky

Zvýšit bezpečnost v parku v pod-
večerních a nočních hodinách má 
nová pomůcka chomutovských stráž-
níků. Ve výbavě skupiny Ulice při-
bude dalekohled s nočním viděním 
a termovizí. „Budeme ho využívat 
při kontrolách zahrádkářských kolo-
nií, které jsou terčem zlodějů a šro-
ťáků, nebo v parku při kontrolách růz-
ných doupat a samozřejmě v dalších 
hůře osvětlených místech města,“ řekl 

ředitel městské policie. Nově vznika-
jící speciální skupina se zaměří také 
na kontroly sběren. „Změníme systém 
kontroly a více ho zaměříme na osoby, 
které neprokážou původ svého ná-
kladu na kárkách,“ dodává ředitel.

Do výbavy přibude také hlukoměr, 
kterým budou strážníci orientačně mě-
řit hladinu hluku narušujícího veřejný 
pořádek.

nOční MaxIkOntrOly 
SE OSVěDčIly

Nová skupina Ulice navazuje na 
dosavadní opatření, která městská 
policie zavedla ke zlepšení veřejného 
pořádku ve městě. Tím nejdůležitěj-
ším je projekt Váš strážník, jenž za-
ručuje každému obyvateli Cho mu
to va, že má konkrétního strážníka, na 
kterého se může obrátit s jakýmkoliv 
problémem týkajícím se bezpečnosti 
či veřejného pořádku. Dalším opat-
řením ke zvýšení pocitu bezpečí ob-
čanů jsou v podvečerních a nočních 
hodinách takzvané maxikontroly. 
„Při nich v předem vytipovaných lo-
kalitách, odkud přicházejí signály 
o větším narušování veřejného po-
řádku, nasazujeme maximální počet 
strážníků, kteří v podstatě uzavřou 
oblast a kontrolují každou podezře-
lou osobu,“ popsal osvědčené opat-
ření Vít Šulc.

Městská policie: 
Vandalové, výtržníci, 

šroťáci musí z ulic
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preventisté hlídají bezpečnost, dopravu i majetek

Majitelé psů a opilci se ve statistikách polepšili 

Za necelých sedm měsíců letoš-
ního roku řešili v Chomutově civilní 
pracovníci městské policie neuvěřitel-
ných 23,5 tisíce případů. „Toto číslo 
dokazuje, jak nepostradatelní preven-
tisté kriminality jsou a že jejich za-
vedení před několika lety bylo správ-
ným krokem. Jednoduše řečeno, jsou 
očima strážníků,“ řekl náměstek pri-
mátora Jan Řehák. Přestože nemohou 
přímo zasáhnout jako strážník u běž-
ných přestupků, dokážou pomoci vy-
řešit i důležité případy nebo chytit pa-
chatele. 

Skupině mladistvých dokázali ci-
vilní pracovníci pomoci od otravo-
vání psychicky nemocným člověkem. 
Ten v městském parku cvičil bojové 
umění a na skupinu deseti až patnácti-
letých dětí křičel nadávky. Preventisté 
okamžitě zasáhli. Dvaadvacetiletého 
muže z Jirkova zklidnili a na místo za-
volali strážníky. Do jejich příjezdu če-
kali na místě a situaci hlídali. Strážníci 
zanedlouho muže zajistili. Zjistili, že 
není zcela při smyslech, protože ne-
srozumitelně artikuloval, mluvil se 
svým imaginárním kamarádem a 
stále se díval okolo sebe a prohlašo-

val, že ho chce někdo zabít. Přivolaná 
maminka muže strážníkům řekla, že 
o chování svého syna ví a řeší ho, 
bude prý zanedlouho hospitalizován 
v nemocnici. 

Civilní pracovníci pomáhají i při 
různých akcích strážníků. „Například 
při kontrolní akci zaměřené na tak-
zvané sběrače kovů asistent zahlédl 
osobu vezoucí na kárce kus plotu. 
Správně vyhodnotil, že by se mohlo 
jednat o ukradený díl, a přivolal stráž-
níky, kteří si věc dořešili,“ popsal situ-
aci ředitel městské policie Vít Šulc. 

Preventisté umějí také správně jed-
nat při různých hádkách či rvačkách. 
Například jednomu se podařilo uklid-
nit hádku dvou manželů, která se vy-
hrotila ve rvačku v baru Tabarin. Než 
na místo přijeli strážníci, pre ven tista 
manžele uklidnil a ti pak bez pro-
blémů odešli domů. 

Jeden z asistentů díky všímavosti 
pomohl nemocnému muži. Ten seděl 
na zídce u KASSu a nemohl se posta-
vit na nohy. Preventista rychle přivolal 
zdravotníky. 

Civilní pracovníci jsou zkrátka 
v uli cích vidět, lidé si na ně zvykli a ve 

většině případů je vítají. „Jsou lidé, 
kteří upozornění na přestupek berou 
normálně. Řeknou, že si ho uvě do mují 
a dokonce i poděkují. Sa moz řej mě 
jsou i hulváti, kteří neuznají, že něco 
provedli, a hned se na nás hrubě osočí. 
Expertky na to byly prostitutky v uli-
cích Lipské a Ka daň ské, než se nau-
čily, že mají jít za ceduli města. Ty si 
skutečně neviděly do úst. Kazili jsme 
jim kšefty, když jsme si stoupli vedle 
nich a tím pádem jim nezastavilo 
žádné auto,“ uvedla asistentka pre-
vence kriminality Věra Doležalová. 

Civilní pracovníci dokázali odhalit 
onanistu v parku, zadržet vandaly při 
ničení altánu nebo vypátrat zloděje, 
který vykradl obchod s oděvy. Kromě 
toho každý z nich několikrát denně 
upozorní obyvatele na možný přestu-

pek. Jejich pozice je nezastupitelná 
také v případě prevence. Jsou často vi-
dět v městském parku nebo v temněj-
ších uličkách na sídlištích. Lidé potvr-
zují, že se tudy už nebojí chodit, ne-
přizpůsobiví se totiž z těchto míst díky 
pre ven tistům stáhli. 

Asistenti letos nejčastěji pomáhali 
řešit dopravní přestupky, ve více než 
dvou tisících případů upozornili na-
příklad na špatné parkování. Denně 
se také zaměřují na znečištění veřej-
ného prostranství, s tím se letos setkali 
v téměř devatenácti stovkách případů. 
Šestnáctkrát upozornili majitele psů, 
že nesbírají exkrementy svých maz-
líčků nebo že je nemají na vodítku. 
V neposlední řadě pak volají strážníky 
k opilcům, kteří porušují vyhlášku 
o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Zhruba čtyři stovky kilometrů 
zkontrolovaných úseků mají za se-
bou každý den chomutovští strážníci. 
Každý z nich denně řeší průměrně 
čtyři případy nejrůznějšího charak-
teru. Škála oblastí, ve kterých měst-
ští policisté zasahují, je velmi široká. 
Nejedná se pouze o honění lumpů, 
velká část jejich práce se týká bezpeč-
nosti obyvatel a předcházení nebez-
pečným událostem. „Strážníci umějí 
pomoci v každé situaci, ne vždy se 
jedná pouze o řešení přestupku. Není 
výjimkou, když hledají ztracené děti, 
zachraňují životy zraněným lidem, 
usmiřují sousedy nebo dokonce po-
radí seniorovi s obsluhou mobilního 
telefonu,“ uvedl velitel městské poli-
cie a náměstek primátora Jan Řehák.

Za celý loňský rok řešili strážníci 
více než jedenáct tisíc přestupků, letos 
je to zatím přes pět tisíc. Počty pře-
stupků meziročně klesají hlavně díky 
preventivním akcím a častým kont-
rolám například heren nebo výkupen 
kovů. V řádech jednotek procent klesá 
také výše uložených pokut. Ve stov-
kách případů je však zapotřebí pokutu 
za přestupek uložit nebo věc dořešit 
u přestupkové komise. 

Strážníci loni řešili nejvíce pře-
stup ků proti veřejnému pořádku 
na Za hrad ní, Písečné, Bře ze necké 
a v lokalitě Horní Ves. Nejnižší po-
čet řešených situací evidují stráž-
níci v lokalitě u Kamencového jezera 
a v Dukelské ulici. 

Dalšími častými prohřešky oby-

vatel jsou rušení nočního klidu, ne-
dovolené nakládání s odpady a po-
píjení alkoholu na veřejnosti. „S po-
sledním jmenovaným přestupkem 
jsou spojené i další, například nepo-
řádek v okolí či narušování občan-
ského soužití. Tyto situace jsou velmi 
časté ve všech částech města, nejvíce 
jich strážníci řeší v centru města a na 
sídlištích,“ řekl ředitel městské poli-
cie Vít Šulc.

V prvním pololetí letošního 
roku se polepšili hlavně majitelé 
psů, strážníci řešili volně pobíha-
jící psy nebo nezodpovědné pá-
níčky nesbírající exkrementy v os-
matřiceti případech, což je o třia-
dvacet méně než v prvním polo-
letí loňského roku. Dalšími polep-

šenými jsou opilci, letos jich stráž-
níci poslali s lahví alkoholu pryč 
z veřejného prostranství o polovinu 
méně než ve stejném období loni. 
Zato nepořádek v ulicích dělají lidé 
letos větší, statistiky zaznamenaly 
v uplynulých šesti měsících o 150 
případů znečištění veřejného pro-
stranství více než v tu samou dobu 
v roce 2013. „Zajímavé ale je, že 
lidé netvoří černé skládky, těch se 
letos našlo jen devatenáct, zatímco 
v první polovině loňského roku 
hned 74. Znamená to, že se lidé již 
neobtěžují hromady odpadu vozit 
na kraj města, ale vyhodí je přímo 
vedle kontejneru nebo do blízkosti 
domů,“ dodal zástupce ředitele 
městské policie Petr Zálešák.

CO Vše MěSTSKá pOlICIe VYKONáVá
zE zákOna:
•  Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
•  Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
•  Dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení obce (alkohol, psi, tržní řád, 

noční klid, omezení hluku prostituce, hazard atd.)
•  Podílí se na dohledu v oblasti BESIP
•  Podílí se na dodržování veřejného pořádku
•  Podílí se na prevenci kriminality
•  Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
•  Odhaluje přestupky a delikty v působnosti obce

Další:
•  Spolupracuje s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty 

(asistence, ostrahy, zajišťování společenských, kulturních a sportovních 
akcí, dohledy u škol, exekuce apod.)

•  Je jednou ze stěžejních složek Záchranného kruhu 
•  V projektu Váš strážník řeší problémy občanů
•  Vysílá do ulic asistenty prevence kriminality
•  Oddělení prevence kriminality organizuje projekty, přednáškovou čin-

nost a besedy pro cílové skupiny dětí, předškoláků i školáků všech věko-
vých kategorií a pro seniory, pořádá základní kurzy sebeobrany pro ženy
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Nové centrum 
nabídne rodinám 
zábavu, vzdělání 

i odpočinek

Bezva místo pro děti i jejich ro-
diče vzniká v městském parku. Z čás-
tečně nevyužívané budovy se v září 
stane Rodinné centrum, v němž se 
skloubí zábava, učení i odpočinek. 
„Nové Rodinné centrum vybudujeme 
z objektu, který dříve sloužil jako zá-
zemí pro technické služby. Z prázd-
ných místností vznikne prostor, který 
poskytne rodinám komplexní služby,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Přestavbou vznikne velká míst-
nost o rozloze zhruba osmdesát metrů 
čtverečních. Ta bude opticky rozdě-
lena do dvou částí, na dvougenerační 
hernu a kontaktní centrum s malou sa-
moobslužnou kavárnou. „V herně bu-
dou především didaktické pomůcky, 
které napomáhají ke správnému vývoji 
dítěte po všech stránkách. Počítáme 
samozřejmě i se zábavními prvky. 
Na své si přijdou všechny děti mezi 
dvěma až osmi lety,“ doplnila Lucie 
Hliv ková z Rodinného centra.

V mini kavárně budou rodiče mít 
možnost dát si něco k pití a posedět 
v příjemném prostředí. „V této části 

počítáme s prostorem pro veřejné cen-
trum, kde se mohou návštěvníci na co-
koli zeptat, vznést návrh či myšlenku,“ 
vysvětlila Lucie Hliv ková. Nebude zde 
chybět ani soukromé zázemí pro kojící 
matky a prostor pro uspokojení potřeb 
kojenců. Poblíž centra je altán, který 
se nyní také rekonstruuje. Bude sloužit 
rodinám pro venkovní hrátky v pěk-
ném počasí. Využití najde i dětské 
hřiště, které bude též rekonstruováno 
a přibudou na něm nové prolézačky.

 „Plánujeme zde sdružovat rodin né 
aktivity a pořádat akce růz ných typů. 
Budou se zde scházet nabídky míst-
ních organizací, které poskytují služby 
pro rodiny. Chys táme například zřídit 
kontaktní místo pro rodiny účastnící se 
Rodinného zápolení,“ uvedla projek-
tová manažerka Hana Nováková. 

V části budovy, která technickým 
službám zůstane, budou nadále veřej né 
záchodky, jejich vzhled se ale vylepší. 
Centrum buduje město z rozpočtu, 
první rok provozu bude hrazen díky 
Ministerstvu sociálních věcí, které 
ocenilo tento záměr milionem korun.

KASS po velkých změnách ožije Na podzim 
začne obnova 
tří parků

Městský park rozeznívá dechová hudba

Na podzim letošního roku začnou 
stavební práce na obnově veřejného 
prostranství kolem budovy KASS na 
Zahradní. Po dokončení prvních dvou 
etap revitalizace bude okolí zcela jiné, 
zmizí nepříjemný průchod, okolí se 
prosvětlí, upraví a zazelená. K provo-
zovnám už nebudou mít problém se 
dostat senioři, handicapovaní lidé a ro-
diče s kočárky.

Objekt je nyní z poloviny prázdný, 
provozovatelé různých obchůdků se 
přesunuli jinam, protože z KASSu se 
stala „špatná adresa“. To se ale v bu-
doucnu změní. „Plánujeme demo-
lici střední části objektu, čímž bude 
rozdělen na dvě samostatné budo vy. 
Nově vzniklé veřejné prostranství 

bude umožňovat do těchto míst vjezd 
osobní automobilové dopravě,“ řekl 
primátor Jan Mareš. Příjezd bude 
umožněn z ulice Písečná. Silnice po-
vede nově vzniklým územím a dále 
pak do sídliště, kde se napojí na stáva-
jící komunikace. Upraví se také ulice 
Písečná. Především se zúží a přizpů-
sobí se dnešnímu provozu automobi-
lové i veřejné dopravy a opraveny bu-
dou trolejbusové zastávky.

„Investice do rekonstrukce ob-
jektu KASS se městu vyplatí, pro-
tože v upravené budově bude zajištěn 
provoz obchodů, služeb a místo bude 
stále žít kulturou,“ uvedl Mareš a do-
dal, že přivítal pestré a kritické názory 
občanů z dotazníkového šetření a ve-

řejného projednání, které přispěly ke 
konečné podobě řešení.

První etapa prací začne na pod-
zim letošního roku, kdy bude k jižní 
části KASS patřící městu vybudo-
váno bezbariérové napojení stáva-
jících hlavních vstupů do objektu. 
„Druhá etapa na přelomu letošního 
a příštího roku zahrnuje demolici stře-
dové části a úpravu okolního prostran-
ství,“ uvedla projektová manažerka 
Petra Brožíková. V další etapě cel-
kové přeměny území bude opravena 
také vlastní městská budova KASS. 
Přípravy k této rekonstrukci jsou již 
v plném proudu. 

Foto na titulní straně:  
Regionstudio Chomutov

Tři městské parky se dočkají velké 
revitalizace. Obnova dřevin začne na 
podzim a potrvá tři roky. Za tu dobu 
zmizí staré či nemocné stromy a na-
hradí je nové. Celé prostranství ve 
všech parcích bude více prosvětlené 
a upravené. „Nyní působí parky v ně-
kterých místech zanedbaně a také se 
v nich, kvůli hustě zarostlým částem, 
obyvatelé již necítí příliš bezpečně. 
Změnit to je jedním z cílů revitali-
zace,“ uvedl primátor Jan Mareš. 

V parcích na náměstích Dr. Beneše 
a T. G. Masaryka bude v dalších ně-
kolika letech vysazeno přes dva tisíce 
nových dřevin a více než stovka stáva-
jících bude ošetřena. V hlavním parku 
nahradí staré dřeviny přes tři sta no-
vých a přes dvě stě jich bude ošetřeno. 

Vypracování plánu na revitalizaci 
předcházela důkladná studie stavu 
stromů a keřů v parcích. Na té se podí-
leli také studenti brněnské univerzity. 
Při entomologickém průzkumu zjis-
tili odborníci výskyt chráněných ži-
vočichů. Pokud se jejich larvy najdou 
při revitalizaci, budou přemístěny do 
vhodného prostředí na jiné místo. 

Revitalizace zeleně je pouze část 
projektu. Ná kla dy na úpravy v měst-
ském parku činí 1,15 mi li onu korun, 
v ostatních dvou parcích pak 2,1 mi-
lionu. Tři čtvrtiny nákladů uhra dí do-
tace, zbytek půjde z městské kasy. 

Prázdninová odpoledne si mohou 
Chomutované zpříjemnit poslechem 
dechové hudby a třeba i tancem. Kaž
dou středu se totiž milovníci de-
chov ky scházejí v městském parku. 
„Přijít si poslechnout hudbu nebo 
si zazpívat může opravdu kdokoli. 
Orchestry mají širokou škálu písní, 
z nichž mnoho je notoricky známých. 
Letní odpoledne strávená s dechovou 
hudbou jsou v parku velmi oblíbená,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Koncerty, které přes léto trvají 
skoro dva a půl měsíce, mají už dlou-
hou tradici. „Máme stálé návštěv-

níky. Někteří nám jsou tak věrní, že 
jim nevadí ani déšť a své oblíbené 
písničky poslouchají pod deštníky,“ 
říká kapelník Josef Zástava, který si 
na nedostatek potlesku nemůže stěžo-
vat. Obě dechovky, které se v parku 
střídají, hrají také na přání. „Jsou 
to známé valčíky, polky, ale i tanga 
a waltzy,“ dodává. 

Dechovka se rozeznívá každou 
středu v půl páté na dvě hodiny. 
K poslechu i k tanci hrají Hornický 
dechový orchestr Severočeských 
dolů Chomutov a Sta ro česká de-
chovka Josefa Zástavy. 
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KráTCe
aquaSVět nabízí 
nOVé VODní atrakcE
Návštěvníci Aquasvěta mají dal-
ší možnost, jak se vyřádit. V čás-
ti plaveckého bazénu byly na-
instalovány vodní atrakce hou-
padlo, trampolína, vodní banán 
a vodní koule, aquarunner.

pOháDkOVý lEtňák
Srpnové čtvrtky, 7. a 21., patří 
divadlu pro děti. Na pódiu let-
ního kina na ně čekají dvě hra-
né pohádky Cesta kolem svě-
ta a O Šípkové Růžence. Obě 
představení začínají v 10 hodin.

SE zOOparkEM 
na DOVOlEnOu 
Zoopark vyhlásil Velkou letní 
soutěž, v níž každý návštěvník 
může vyhrát poukaz v hodnotě 
2 000 Kč na dovolenou s chomu-
tovskou cestovní kanceláří. Loso-
vání výherců proběhne celkem 
třikrát. Soutěž trvá do 5. září. 

prOMítání 
prO nEJMEnší
V neděli 10., 17. a 24. srpna od 
15 hodin mohou nejmenší di-
váci uniknout z letního žáru do 
šera kinosálu na projekce pá-
sem pohádek v kině Svět.

pEnízE půJDOu 
DO SMrku 
Téměř půl milionu korun dosta lo 
město za to, že nemůže hos po da
řit v oblasti No vo dom ské ho ra še
li niš tě. Pe ní ze Měst ské lesy Cho
mu tov použijí na obnovu poros-
tů smrku pichlavého postižené ho 
kalamitou kloub nat ky smrkové.

hřIště Má nOVé 
palISáDy 
Kvůli zvýšení bezpečnosti tech-
nické služby na Písečné vyměnily 
palisády na dětském hřišti a v uli-
cích Ak. Hey rov ské ho a V. Nezvala 
odstranily staré sušáky na prádlo. 

prázdniny s rózou jsou 
dobrodružné i poučné 

Na nový web města se budou napojovat další služby

Koza Róza o prázdninách neza-
hálí, své příznivce zve na nejrůznější 
místa plná dobrodružství. „Účastníci 
Rodinného zápolení tak například pře-
spali pod stanem v letním kině nebo si 
vyšlápli na túru přírodou,“ pozname-
nal primátor Jan Mareš. 

Program pro trampy v areálu let-
ního kina začal už odpoledne, kdy 
na účastníky čekal v leckterém pří-
padě nejtěžší úkol z celého dne – sta-
vění stanu. Když už měli všichni své 
bydlení, mohli začít soutěžit. K večeři 
si děti i dospělí pochutnali na opeče-
ných buřtech a pak si užili romantiku 
u Kozího příběhu na filmovém plátně. 
Stanování završili snídaní v trávě.

O mnoho akčnější byl výšlap na 
Ka me ničku. Přehrada totiž slavila 
110. narozeniny a účastníci Ro din
ného zápolení spolu s kozou Rózou jí 
šli popřát vše nejlepší. Rodiny nejprve 
navštívily úpravnu vody u Třetího 

mlýna a poté se vydaly strmým kop-
cem k nádrži samot né. Tam poutníci 
mohli ve vodním baru ochutnat, jak 
dobrá je voda z Ka me nič ky.

Do konce prázdnin se soutěžící 
sej dou ještě dvakrát. Nejprve v ne-
děli 17. srpna na pikniku v městském 

parku. Kromě pochutnání na vlastním 
doneseném občerstvení na děti i je-
jich rodiče čekají letní hry a zábava. 
„Po sled ní srpnovou neděli se budou 
rodiny loučit s prázdninami vyloženě 
sportovně na atletickém stadionu,“ do-
dala tisková mluvčí Šárka Schönová.

V polovině července představila 
radnice nový web města. Je uživatel-
sky přívětivý, přináší přehledně uspo-

řádané informace, moderní grafiku 
a brzy ho doplní nové služby. „O no-
vém webu jsme měli jasnou představu 
již před dvěma lety, ale vzhledem 
k rozsáhlému projektu, který má roz-
šířit elektronické služby pro občany, 
jej představujeme až nyní,“ uvedl pri-
mátor města Jan Mareš. Grafika re-
flektuje logo města. „Moderní jedno-
duchá struktura umožní lepší prohlí-
žení,“ doplnil náměstek primátora Jan 
Řehák a dodal: „Ještě o prázdninách 
by měl být spuštěn Můj portál pro ob-

čany i podnikatele včetně rezervač-
ního sytému.“ 

Nechybí anketa, kalendář akcí, ak-
tuality a přímé odkazy na Cho mu tov
ské noviny, turistickoinformační por-
tál města echomutov.cz nebo repor-
tážní videa o akcích města. Občané 
zde najdou životní situace, informa ce 
z jednotlivých odborů magistrátu 
včetně kontaktů, novinkou je virtu-
ální prohlídka magistrátu pro lepší ori-
entaci před návštěvou. Web má záro-
veň německou a anglickou jazykovou 

mutaci a na titulní straně té české vý-
razný odkaz na informace pro zde ži-
jící cizince.

„Po zásadní změně Cho mu tov
ských novin přicházíme se změnou 
druhého nejvýznamnějšího infor-
mačního zdroje pro občany města, 
jak se vyjádřili v dotazníku pro stra-
tegii města,“ dodal primátor Mareš 
s tím, že společně s webovým por-
tálem pro turistiku a volný čas echo-
mutov.cz tvoří moderní komunikační 
trojúhelník.

Starostové posílí 
meziobecní spolupráci

Starostové obcí z územního ob-
vo du Chomutova se sešli na pravidel-
ném jednání. Mimo jiné projednali zá-
měry projektu Podpora mezi obec ní 
spolupráce a zároveň definovali prio-
rity dalšího prohloubení spolupráce. 
„Tento projekt Svazu měst a obcí 
České republiky přinese užitek obcím, 
jejich obyvatelům i organizacím, mi-
kroregionům, ziskovému i nezisko-
vému sektoru. Projekt si na svá bedra 
vzaly kromě Chomutova také Jirkov 

a Březno, ale poděkování patří starost-
kám a starostům všech ostatních obcí, 
neboť bez jejich názorů a pohledů se 
naše spolupráce nezlepší,“ sdělil pri-
mátor města Jan Mareš. 

Pro jektové manažerky přítomným 
představily analýzu území z pohledu 
me zi obec ní spolupráce a návrhy jejího 
možného prohloubení. „Starostové si 
k základním oblastem školství, soci-
ální služby, odpadové hospodářství 
a doprava vybrali jako společné téma 

také cestovní ruch,“ představila pro-
jekt manažerka Hana Nováková a do-
dala, že jako průřezové téma bude 
ve všech oblastech ještě bezpečnost. 
K jednotlivým tématům se pracovní 
skupiny sejdou, aby mohl vzniknout 
koncepční dokument. Jeho ambicí je 
nastínit vhodné modely a oblasti me-
ziobecní spolupráce v rámci územního 
obvodu Cho mu to va a v některých pří-
padech i umožnit čerpání národních či 
evropských dotačních prostředků.
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Můžete nám představit akci Běh 
o život? 

To je akce, která začala před 
sed mi lety, kdy jsem měl onkolo-
gický problém a léčil se na onkolo-
gii v Chomutově. Pak jsme seděli 
s klu ka ma v hospodě a já jsem se v tu 
chvíli vsadil, že když nepřeběhnu re
pu bli ku, tak nejsem chlap. Přeběhl 
jsem, začínal jsem na Kyselce a do-
běhl do Ostravy. Rozhodl jsem se tuto 
akci spojit s charitativní sbírkou pro 
chomutovskou onkologii. Letos jsem 
běžel už posedmé. 
Jak jste úspěšný ve vybírání fi-
nančních darů na onkologii 
v Chomutově? 

Zatím jsem za těch sedm let vy-
bral asi 600 tisíc. Ale nelze říci, že by 
to bylo každý rok podobné. Naopak se 
vybrané částky dost liší. S postupem 
času už Běh o život získal jistou popu-
laritu a nyní si naše trička a další věci 
objednávají z celé republiky, ale stále 
převažují lidé z mého okolí. 
Když se řekne rakovina a běh, tak 
mě napadne Běh Terryho Foxe. 
Nechal jste se tímto člověkem inspi-
rovat? A nesrovnávají Vás s ním? 

Možná tam trochu inspirace byla, 
ale jinak mě spíše přezdívají Forrest 
Gump. 
Dá se říci, že ten běh je i oslavou 
Vašeho vítězství nad nemocí? 

Já stále říkám, že je to moje dovo-
lená a zároveň moje křížová cesta. Od 
doby, co jsem měl rakovinu, jsem vě-
řící. Takže já si to přeběhnu. U kaž-
dého kostela nebo křížové cesty po-
prosím a běžím dál. 

Jak reaguje Vaše okolí na tento běh? 
Manželka s dcerou to zvládají 

dobře a velice mi pomáhají. Naopak 
moji rodiče to snášejí špatně, mají 
strach, že se mi něco stane. 
Do Chomutova jste přiběhl v do-
provodu tří dalších běžců a dvou 
cyklistů. Máte vždy s sebou něja-
kého etapového společníka? 

Vždy. Čím víc se blížím domů 
k Lounům, tak jich přibývá. Jejich po-
čet roste také s jednotlivými ročníky 
Běhu o život. Každý rok se přidá ně-
kdo nový. 
A když by se chtěl někdo přidat 
k budoucímu osmému ročníku 
Běhu o život? 

Stačí navštívit moje stránky. Ale 
musí mít něco naběháno. Já za rok na-
běhám přes čtyři tisíce kilometrů, ta-
kovou porci by měl mít nasbíranou 
každý, kdo by se mnou chtěl běžet 
úplně všechno. Pokud se chce zapojit 
jen do jedné etapy, tak taková příprava 
není nutná. 
Jak byste zhodnotil letošní Běh 
o život z pohledu běžce? 

Vše bylo naprosto bez problémů. 
Vše na sebe navazovalo a zapadalo do 
sebe. Měl jsem perfektní doprovodné 
běžce i cyklisty, bezproblémový byl i 
motorizovaný doprovod. Nádhera. 
Pro Běh o život jste si vybral ter-
mín, ve kterém jsou obvykle 

velká horka. Nevadí Vám to? 
Vůbec. Naopak, já to horko miluji. 

Prostě se potím a běžím. Letos mne 
sice potkala jedna bouřka, ale byla 
malá. Jen nějakých pět kilometrů, tedy 
jen část etapy. Nějakou půlhodinku 
se v tom dalo běžet úplně v pohodě. 
Musím říct, že z hlediska počasí byl 
tento ročník Běhu o život asi nejlepší. 

Zavzpomínejte, co byl z hlediska 
počasí asi nejkrizovější okamžik 
ze všech ročníků Běhu o život? 

To bylo před dvěma lety u vodní 
nádrže Nechranice. V tu chvíli od 
Kadaně přišla doslova průtrž mračen 
a padaly i pořádné kroupy. Než jsem 
doběhl na hráz, bylo to skutečně ad-
venture. To jsem tehdy ještě běhal ob-
ráceně z Kyselky do Ostravy. 
Už před svým onemocněním jste 
byl nadšený běžec? 

Už tehdy jsem běhal, ale málo. 
Teprve po léčení jsem začal běhat 
více. Před každým ročníkem Běhu 
o život mám větší respekt, protože už 
vím, co na mě čeká. Proto nabíhám 
více kilometrů v rámci tréninku. Proto 
jsem v tomto ročníku vlastně každou 
etapu doběhl o 15 minut až hodinu 
rychleji, než tomu bylo loni. 
Jak vypadá Vaše odpoledne 
a následující dny po doběhu do 
Chomutova? 

Večer dáme nějaké grilování 

a po pijeme. A pak už zase do tré-
ninku. Příští týden běžím Rasovinu 
v Českém ráji za náš tým, takže mám 
volno jen jeden den po doběhu a pak 
už zase musím trénovat. Tělo má být 
pořád v zápřahu, je to lepší pro rege-
neraci. 
Prý si dáte i pivo během běhu? 

Přesně tak, mně se po něm lépe 
běží. Nejvíc jsem vypil za etapu sedm 
piv. Musím připustit, že bych mohl 
být pro pivovary docela zajímavou 
možností sponzoringu. 
Na chomutovské onkologii by 
měla být do konce roku obnovena 
biologická léčba… 

Z toho mám radost. Mám k cho-
mutovské onkologii silný vztah, také 
proto dělám Běh o život, abych po-
mohl jejím dalším pacientům. 
Co poradíte pacientům, kteří 
se dozvědí diagnózu rakovina?

Ať to zkusí a ať se z toho nepo… 
Nesmíte se ptát, proč zrovna já. Prostě 
proto. Je to jen chřipka 21. století. Já 
jsem to tak taky bral. 
Kdybych chtěla přispět, jak to 
mám udělat? 

Stačí poslat email a objednat si 
nějaký předmět z Daru o život.

Rakovina. Diagnóza, které se u lékaře obává každý. Miroslav Kalina si ji před lety rovněž vyslechl. V jeho boji se 
zákeřnou chorobou mu pomohli na chomutovské onkologii. Tam se nyní každoročně symbolicky vrací na kon-
ci svého Běhu o život, aby zaměstnancům onkologie předal vybrané peníze, které mají pomoci dalším pacien-
tům. Letos jeho běh získal ještě další symbolický význam. Na chomutovskou onkologii se totiž na konci roku 
vrátí biologická léčba. 

Miroslav Kalina:

běh o život je moje 
křížová cesta 

Miroslav Kalina (první zprava) v cíli s ostatními běžci, kteří ho doprovázeli.

mám volno jen jeden den po doběhu a pak 
už zase musím trénovat. tělo má být pořád 
v zápřahu, je to lepší pro regeneraci. 

Martina chodacká, primářka: 
Aktivitu pana Kaliny oceňujeme, 
neboť je naším jediným pravidel-
ným donátorem. Mnohem důle-
žitější však je, že jeho osud je sil-
nou motivací pro ostatní pacien-
ty. Jeho příklad dokazuje, že je 
možné boj s nemocí vyhrát.
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ščigol svou třetí retrospektivou 
překonává smutek nadhledem 

Cesta do pravěku začíná za branou muzea 

Velká plátna Michaila Ščigola, 
kte  rá v současnosti zdobí gale-
rii Špej char, jsou výsledkem třetího 
ohlédnutí původem ukrajinského 
umělce po své tvorbě. „Pro výtvar-
níka je dobré si někdy poodstoupit 
od své tvorby a zeptat se sám sebe, 
zda ještě má pokračovat,“ pochvalo-
val si Šči gol re tro spek tiv ní výstavy. 
Sám se prý opět rozhodl v tvorbě 
pokračovat. Jeho Třetí malá retro-
spektiva dokazuje, že to je jen dobře. 

Retrospektivní výstava Michaila 
Ščigola přitom vznikla tak trochu 
náhodou. „Domlouvali jsme se na 
výstavě v průběhu minulého roku. 

Za tím co já jsem s výstavou počítal, 
ukázalo se, že pan Ščigol tak úplně 
ne, proto se rozhodl uspořádat retro-
spektivní výstavu,“ přiznal při verni-
sáži galerista Roman Kře lina a při-
pomněl, že v životě výtvarníka žijí-
cího už od roku 1990 v Čechách se 
jedná o třetí podobnou akci. 

Chomutovská retrospektiva 
představuje vysokou pestrost tvorby 
výtvarníka, který se specializuje 
na expresivní malbu na mo nu men
tál ních plátnech. „Jsem citový ma-
líř a na plátno dávám svůj prožitek. 
Když mám námět, ponořím se do 
něj,“ odhalil svou tvorbu Michail 

Ščigol. Zatímco část výstavy tvoří 
obrazy, v nichž prim hraje šedá 
barva a k člo vě ku promlouvají 
smut ným šepotem, ve druhé části 

se už prosazuje autorův jemný nad-
hled a vtip. Ten nakonec vítězí nad 
smutkem, depresí i pocity osa-
mělosti. 

Kdo by netoužil po cestě do pra
věku? Oblastní muzeum v Cho mu
to vě nyní toto přání může splnit. 
I když v přebudované pravěké expo-
zici neuvidíte majestátní dinosaury, 
neznamená to, že by nebyla dob-
rodružná. 

Chomutovská cesta do pravěku 
se vydává po stopách vývoje lid-
ské civilizace v regionu. „Hodně vy-
stavených artefaktů pochází napří-
klad z oblasti současné vodní nádrže 
Nech ra ni ce nebo povrchových dolů,“ 
potvrzuje průvodkyně Oblastního 
muzea v Cho mu to vě Štěpánka 
Dokonalová. Časová osa na začátku 
expozice nám přehledně ukazuje jed-
notlivá období. „Začínáme v neolitu 
v době pět a půl tisíce let před naším 
letopočtem a uzavíráme dobou řím-
skou, tedy čtyři sta let našeho leto-

počtu,“ vysvětluje průvodkyně. 
Výstava je rozdělena na dvě 

části, z nichž jedna představuje život 
a druhá smrt v pravěku. Naše cesta 
začíná v té, která nás uvádí do života 
lidí v době neolitu. „Máme tady po-
psány nejdů le ži těj ší kultury, které 
v tomto období v regionu působily, 
a především vzorky nej růz něj ších ná-
strojů, které byly v té době užívány,“ 
popisuje Štěpánka Dokonalová. 
„Jsou zde ukázky z ex pe ri men tál ní 
arche olo gie, kde je na fotkách za-
chyceno, jak nástroje vznikaly a byly 
užívány. Návštěvník si tak lépe před-
staví, k čemu se předměty použí-
valy,“ dodává. 

Při dalším postupu sálem se do-
stáváme k přehlídce stále dokona-
lejších lidských nástrojů. Kromě ná-
dob už pozorujeme kladiva, sekyrky, 

parohové kopáče z Tu ši mic i před-
měty, které bychom dnes popsali 
jako šperky. „Mohou to být šperky 
nebo odznaky postavení ve spole-
čenství. Už v této době se lidé chtěli 
od sebe odlišovat,“ dodává Štěpánka 
Dokonalová a připomíná, že si v té 
době lidé moc dobře uvědomovali 
nutnost bezpečnosti práce. Proto na 
naší cestě pravěkem odhalujeme také 
nátepní destičku. „Dnes podobné 
věci označujeme jako ochranné pra-
covní pomůcky. Destička se přiklá-
dala na vnitřní stranu ruky, kterou 
chránila proti tětivě,“ vysvětluje prů-
vodkyně. A poté už přecházíme do 
doby bronzové, v níž si lidé už byli 
schopni vyrobit nástroje pro přesně 
daný účel. Prohlížíme si hřivnu, první 
měrnou jednotku a zároveň platidlo 
lidské civilizace. 

V polovině naší cesty se náhle 
mění nálada. Vcházíme do hájemství 
smrti, která je zde zastoupena rekon-
strukcemi tří hrobů. „Jsou zde pre-
zentovány rituály pohřbívání z ene-
olitu, z doby bronzové i z doby řím-
ské,“ říká Dokonalová a podrobně 
popisuje jednotlivé pohřební rituály, 
které přes svou rozdílnost sdílejí po-
třebu přidat k hrobu zemřelého také 
řadu předmětů a nástrojů, jež užije ve 
svém posmrtném světě. 

Loučíme se v době římské, kde 
je uložen zlatý hřeb archeologické 
sbírky muzea – takřka neporušené 
bronzové vědro, které by šlo ještě 
dnes využít. Pak už nám nezbývá než 
z útrob pravěku vystoupit zpět do na-
šeho moderního světa. Naštěstí se 
do pravěku můžeme díky chomutov-
skému muzeu zase kdykoliv vrátit.

Chomutovský salon připomněl více než stoletou tradici z paříže 
Název Chomutovský salon odka

zu je na francouzskou tradici výstav 
započatých již za Ludvíka XIV., které 
představovaly díla řady umělců z Pa

říže a okolí. Nyní se k podobné akci 
odhodlala galerie Lurago. „Léto je 
většinou dobou klidu, proto jsme se 
rozhodli oživit chomutovskou umě-
leckou scénu tak, že požádáme jed-
notlivé umělce, aby nám donesli vy-
braná díla na společnou výstavu,“ 
prozradil galerista Roman Kře li na, 
který se na akci dohodl společně 
s ředitelkou Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb Marií 
Lau ri no vou. 

Připravovaná výstava vzbudila 
mezi umělci z regionu nebývalý zá-
jem. „Byl jsem až překvapen. Ozvali 
se nám nejen chomutovští umělci, 

ale také lidé z Mostu, Ostrova, 
Karlových Varů nebo Žatce,“ zdů-
raznil Roman Křelina, který nako-
nec při přípravě výstavy napočítal 
126 vystavených děl od 42 výtvar-
níků, převážně obrazů, ale také ob-
jektů ze dřeva nebo moduritu. Na je-
diném místě tak naleznete boha-
tou přehlídku malířského umění od 
fantazijní exprese v podání Kamila 
Sopka, Romana Křeliny či Martina 
Maňáka až po realistické krajinky 
Květy Novákové či Jany Svobodové. 
Do toho vstupuje Karel Pobříslo 
a jeho popartové koláže, v jejichž 
centru stojí žena. Pestrý výběr pak 

doplňují fotografie Miroslava Chlada 
či Doleželovy dřevěné skulptury. 

Není v možnostech článku zmínit 
všechny autory, kteří se v tomto roce 
do Chomutovského salonu zapojili. 
Pro všechny z nich však může být 
potěchou, že výstava zřejmě s létem 
nezanikne. „Je možné, že by se část 
výstavy po ukončení přesunula také 
do mostecké knihovny,“ připustil 
Roman Křelina, který zatím nechce 
potvrdit, zda se Chomutovský salon 
bude konat i v příštím roce. „Myslím 
si, že letošní výstava je takový od-
razový můstek pro další dění,“ uza-
vřel galerista. 
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priority golfistů: základna, mládež, postup

Z vítězství v CHlMf Cupu se radovala brisoma

bobři se chystají na podzim

Sezona byla 
pro gymnastky 
úspěšná

Letní volno softbalistů SC 80 
Beavers Chomutov bylo krátké. Sotva 
utichly ligové odpaly, nejlepší hráči 
oblékli reprezentační dres a na vrchol-
ných akcích se rvali za čest a slávu 
vlasti. Následoval krátký odpočinek, 
ale teď už se kolotoč soutěží pomalu 
roztáčí znovu.

Softbalové soutěže se hrají sys-
témem jaro – podzim, a tak jsou 
všechna družstva Bobrů zhruba v po-
lovině. Extraligovému A týmu, který 
do druhé části sezony vstupuje už o 
víkendu 16. a 17. srpna, zatím patří 5. 
místo. Realitě blíž je ale čtvrté, pro-
tože tabulka je zkreslená faktem, že 
polovina soupeřů má odehrány dva 
zápasy navíc. Bobři tak kontrolují po-
zice, ze kterých se jim na medaile 
útočí nejlépe. Václav Svoboda, Jiří 
Nezbeda, Marek Malý a Jakub Petřík 
půjdou do dalších bojů psychicky 
osvěženi úspěšným účinkováním v re-
prezentaci. První dva značnou mě-
rou přispěli seniorskému národnímu 
týmu k zisku zlatých medailí na mis-
trovství Evropy v Havlíčkově Brodě, 
druzí zase na juniorském světovém 
šampionátu v Kanadě pomohli Česku 
k 8. příčce a statusu nejlepšího celku z 
Evropy. „Svoboda a Nezbeda patřili k 
výrazným osobnostem reprezentace, 

která prošla náročným turnajem bez 
jediné porážky. Pro Petříka a Malého 
zase bylo mistrovství světa velice cen-
nou zkušeností. Oba dokázali, že patří 
mezi juniorskou špičku v Čechách,“ 
okomentoval výkony chomutovských 
opor předseda klubu Josef Griml.

Rezervní B tým Beavers startuje v 
Interpoháru, který stojí mimo organi-
zaci České softballové asociace a platí 
pro něj volnější pravidla pro účast 
hráčů i samotných družstev. „Líbí se 
nám, že se hraje systémem turnajů. 
Má tím pádem větší náboj, je atraktiv-
nější a pestřejší v tom, že na každém 
turnaji se z části sejdou jiní soupeři,“ 
vyzdvihuje klady Interpoháru trenér 

a příležitostný hráč Martin Chmelík. 
Jádro celku tvoří starší hráči, kteří už 
nemají na extraligu výkonnost nebo 
se jim nechce v nejvyšší soutěži honit 
se s mladšími soupeři. Partu veteránů 
okolo Martina Chmelíka doplňují ka-
deti a někteří junioři, dokonce i účast 
žen je povolena. „Soutěž je ideální pro 
mladé, kteří věkem odrostou z mlá-
deže a zatím ještě nemůžou naskočit 
mezi dospělé,“ míní Martin Chmelík. 
Beavers B jsou vítězem posledních 
čtyř ročníků Interpoháru a také letos 
mají k titulu slibně nakročeno, když v 
čele tabulky mají pětibodový náskok. 
Martin Chmelík se směje: „Pro sou-
těž už by bylo lepší, aby vyhrál ně-

kdo jiný. Ale zadarmo jim to nedáme 
a radši to zase vyhrajeme.“

V mládežnických kategoriích Bea
vers startují v 2. lize kadetů, kde jim 
po třech turnajích patří 4. místo. Také 
nejmenší naděje, takzvaní Mi kro bea
vers už hrají vlastní soutěž, byť to 
ještě není klasický softbal, ale jeho 
upravená a zjednodušená varianta te-
eball. Ve 2. lize si vedou dobře, na 2. 
místě mají minimální ztrátu na ve-
doucí tým a naopak velký náskok 
před pronásledovateli. Už teď se tak 
malí Bobři těší na říjen, kdy bude 
Chomutov hostit republikové finále 
v teeballu, kterého se zúčastní nej-
lepší čtyři družstva z první a dvě z 
druhé ligy.

Trenér Martin Chmelík a jeho asi-
stenti pečují o sportovní růst více než 
třiceti dětí, a tak když je turnaj v ro-
zumné vzdálenosti, postaví ještě jeden 
tým – Severní hvězdy. „Dětí máme 
poměrně dost, přesto bychom uví-
tali další chlapce ročníku 2006,“ přeje 
si trenér Chmelík. Jak ještě prozradil, 
v ročníku 2004 mají Mikrobeavers víc 
děvčat než chlapců, a protože jsou ši-
kovná a pro softbal zapálená, je prav-
děpodobné, že časem po více než dva-
ceti letech v chomutovském klubu 
znovu vznikne čistě dívčí družstvo.

Oddíl moderní gymnastiky 
MIKA Chomutov úspěšně zakončil 
sezonu jednotlivkyň účastí na mis-
trovství ČR. Bronzovou medaili zde 
vybojovala Tereza Štolová, která je 
současně přebornicí severočeské ob-
lasti a vítězkou ligy. Republikového 
šampionátu se zúčastnily i další pře-
bornice oblasti a vítězky ligy Denisa 
Matějková, Nicole Koderová, Ka te
řina Nováková, Denisa Pechoušová, 
Tereza Kubinová, Kateřina Anna 
Kašparová a Marie Gregorová. 

Medailové pozice v severo-
české lize i na mezinárodních závo-
dech získávala také nejmladší na-
děje MIKA Chomutov Karolína 
Fröhlichová. Za podíl na úspě-
ších oddíl děkuje městu Chomutov, 
které mu každoročně finančně při-
spívá na činnost. Nyní se děvčata 
připravují na podzimní sezonu pó-
diových skladeb, v níž opět budou 
obhajovat medailové pozice v ob-
lastním přeboru a v Čes ko mo rav
ském poháru.

Posílit členskou základnu, sestavit 
soutěžní mládežnické družstvo a se 
seniorským postoupit do 1. ligy. To 
jsou úkoly, které si pro nejbližší roky 
vytyčili dráhoví golfisté SK DG Cho
mu tov. „Teď se hlavně soustředíme 
na nábor nových členů. Podporujeme 
je materiálně a mají také zvýhodněné 
roční členské příspěvky,“ uvádí pre-
zident chomutovského klubu Zdeněk 
Drozda. V kategorii mládeže by klub 
rád napodobil příklad Akademie mi-
nigolfu v Praze, která pod svými kří-
dly dokázala shromáždit talentované 
děti a mládež od 7 do 15 let a která 

pod tímto názvem hraje i mládežnic-
kou soutěž.

Co se výsledků hlavního týmu SK 
DG týká, z krátkodobého hlediska 
panuje spokojenost, z dlouhodobého 
pak touha po návratu do vyšších pa-
ter českého dráhového golfu. V mi-
nulé sezoně totiž chomutovský tým 
skončil na druhé příčce tabulky, přes-
tože se většinu soutěže držel na třetí 
nebo čtvrté. Zdeněk Drozda to pova-
žuje za úspěch: „Na jaře jsme nasa-
dili hráče, které jsme měli v záloze 
a které jsme si pro pravidelné nasa-
zování teprve připravovali. S nimi 

a s Josefem Man dá kem, který dlou-
hodobě podává výborné výkony, se 
nám povedl husarský kousek, když 
jsme se v závěru sezony vyšvihli na 
druhé místo.“ 

Jinak ale SK DG Chomutov mo-
mentálně jen vzpomíná na své nej-
slavnější období, kdy 90. letech se-
dmkrát v řadě získal titul mistra re-
publiky a šestkrát úspěšně hrál Pohár 
mistrů evrop ských zemí, v němž v 
roce 1996 vybojoval stříbro. Proto by 
v nejbližších letech rád postoupil ale-
spoň do 1. ligy, která je druhou nej-
vyšší soutěží v ČR.

CHLMF Cup, dříve DUHA Cup, 
přilákal rekordní počet 40 mužstev 
a i díky tomu měl vynikající úroveň. 
Prvenství obhajovala Jablíčka Cho mu
tov, ale nakonec se radovala Brisoma.

Celky z Chomutovska, Mostecka, 
ale i Prahy a Plzně se nejprve utkaly 
v sobotních základních skupinách. 
Už v nich ztroskotaly některé kvalitní 
týmy a další je následovaly v neděl-
ním pokračování. Osmifinále pak vy-

stavilo stopku i několikanásobným 
vítězům turnaje Za Zenitem Praha 
a Atlanticu Rakovník. 

Brisoma vyložila karty na stůl ve 
čtvrtfinále, když rozstřílela Viet Cho
mu tov. Společnost jí v bojích o me-
daile dělaly další cho mu tov ské týmy 
L.A. Interiér, Technoline a Jablíčka. 
V semifinále Brisoma porazila 2:1 
Interiér a Jablíčka 2:0 Tech  no line, jež 
si v penaltách zajistilo bronz. 

Ve finále šla do vedení Jablíčka, 
ale Brisomě se i bez střídání poda-
řilo vyrovnat, takže zápas po remíze 
1:1 dospěl do penaltového rozstřelu. 
V něm brankář Brisomy jednu střelu 
vyrazil, čímž rozhodl o vítězství svého 
celku. Finalisté si rozdělili i indivi-
duální ceny, když nejlepším hráčem 
se stal Valenta z Brisomy, nejlepším 
brankářem Plochý a nejlepším střel-
cem Banovič, oba z Jablíček.

Foto: Jan Nahodil
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zlODěJ kOVů půJDE 
přED kOMISI
S plotem lomcoval 49letý muž 
ve Krokově ulici tak dlouho, 
až kus utrhl. Při tom ho ale vi-
děl jeden obyvatel, který při-
volal strážníky. Ti muže zadrželi 
s trubkou na kárce na cestě do 
výkupny. Za to půjde před pře-
stupkovou komisi. 

OkraDly hO a utEkly
Osmatřicetiletého muže okradly 
u Tipu na Zahradní dvě ženy. Se-
braly mu čtyři stovky a mobilní 
telefon. Poté utekly. Toto potvr-
dila i zdejší obsluha, která uda-
la jejich popis. Na místo byla při-
volána Policie ČR. Strážníci pro-
vedli kontrolu okolí, ale nepři-
způsobivé ženy zatím nenašli.

kaMEry ODhalIly 
zlODěJE
Kamery městské policie zachy-
tily dva muže, kteří z bývalého 
fotbalového stadionu kradli že-
lezné trubky a následně zmizeli 
v centrálním městském parku. 
Jejich pohyb sledovaly kamery 
dál až do Palackého ulice, kde 
byli muži zadrženi.

MěSTSKá pOlICIe

soutěžte
nejen 

o vstupenky
do zooparku
a aquasvěta

Léto plné

v Chomutově

soutěží
eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

aktuální soutěže najdete 
na stránkách echomutov.cz
a  facebook.com/echomutov

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

Inzerce

TSMCH: přeparkujte si 
v době blokového čištění

Strážníci prověřují zdraví uštěkaných psů

V těchto dnech začíná druhá 
etapa komplexního blokového čiš-
tění města. Lidé by se měli seznámit 
s termíny čištění v místě jejich byd-
liště nebo v ulicích, kde parkují, aby 
mohli včas a bez problémů přepar-
kovat svůj vůz. Jinak je čekají nepří-
jemnosti. „Podrobný har mo no gram 
je na webových stránkách technic-
kých služeb k dispozici po celou se-
zonu, před čištěním samotným jsou 
do ulic umisťovány dopravní značky 

s termíny. Přesto stovky řidičů nechají 
z nepochopitelného důvodu své auto 
stát v zákazu a brání tak komplex-
nímu úklidu. Tito řidiči budou řešeni 
správním řízením,“ varoval náměstek 
primátora Martin Klouda. Rozpis je 
k dispozici také na str. 14.

Druhá etapa začala 30. července 
a skončí 30. října, čištění probíhá vždy 
mezi 7. a 15. hodinou. Do každé čiš-
těné oblasti umístí technické služby 
v daný termín velkoobjemový kontej-

ner, který mohou lidé využít pro vyho
zení velkých kusů nábytku, koberců 
a podobných věcí. 

Územní strážníci řeší nejroz-
ma ni tější případy. Například štěkot 
psů. Ten, když je vytrvalý, dokáže 
den znepříjemnit hlavně lidem, kteří 
si chtějí z různých důvodů odpoči-
nout. „Lidé se také někdy obávají, 
zda nedochází k týrání psů. Takové 
případy ihned prověřujeme, větši-
nou se ale jedná o zoufalé volání 
psa po přítomnosti jeho pána, ne 
o týrání,“ uvedl ředitel městské po-

licie Cho mutov Vít Šulc.
Právě tak štěkal i pes zaměstnané 

ženy. Vytí, kňourání a bolestný štěkot 
přiměly sousedy, aby přivolali stráž-
níky v obavě, že se psovi něco stalo 
nebo že se o něj majitelka dobře ne-
stará. „Když jsme vstoupili do domu, 
byl všude klid. Jakmile jsme ale za-
klepali na dveře bytu majitelky psa, 
ten se hlasitě rozštěkal. Samotnou 
ženu jsme doma zastihli až při další 

kontrole a situaci nám ochotně vy-
světlila,“ uvedl velitel územních 
strážníků Jan Novotný. Žena hlídala 
psa svému otci, který se o něj ne-
mohl starat. Pes byl hodný a starala 
se o něj velice dobře, ale jakmile se 
za ní zabouchly dveře po odchodu 
do práce, snažil se ji chlupáč volat 
zpátky štěkotem. Sousedy, kteří se 
báli o zdraví psa, strážníci informo-
vali, že je vše v pořádku.
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V nOVéM buDE VícE 
chutnat
Strávníci při základní škole Škol-
ní se mohou těšit na novou jídel-
nu. Tu nyní i s kuchyní město re-
kon struuje, v září budou všechny 
práce hotové. 

atlEtIku zVláDaJí 
na VýbOrnOu
Sportovní úspěchy si připsaly 
na konto děti ze základní školy 
Zahradní. Zúčastnily se atletic-
kých závodů v Jirkově a odnes-
ly si dvě první, druhé a tři tře-
tí místa.

nIkOhO nEMuSí 
ODMítnOut
Díky navýšení kapacity druži-
ny na základní škole Kadaňská 
mohou být v září přijaty všech-
ny děti, jejichž rodiče podali při-
hlášku. 

škOly MaJí nOVý kabát 
Zateplení škol Písečná, 17. listo-
padu a Březenecká je hotové. Na 
všech firmy vyměnily okna a za-
teplily vnější plášť a střechu. Na 
tuto akci město vyčlenilo 57 mi-
lionů korun, na dotacích se vrátí 
skoro 36 milionů. 

KráTCe

Gymnazisté před prázdninami putovali po berounce i Vltavě

děti z mateřinek budou mít dílny

Sbor z Vojniku přijel za Hláskem

Chomutovské gymnázium připra-
vilo přírodovědný a fyzikální kemp 
pro žáky chomutovských základních 
škol ve Školní a Hornické ulici. Pobyt 
na vodě se uskutečnil v rámci projektu 
Přírodovědné a technické vzdělávání 
Ústeckého kraje.

Žáci sedmých a osmých tříd splou-
vali spolu se svými staršími kama-
rády z gymnázia Berounku z Chrástu 
do Zvíkovce. Během čtyřdenního pu-
tování hrazeného z prostředků pro-
jektu se nejen dozvěděli a naučili 
mnoho zajímavého z oblasti teorie, 

ale zejména měli možnost pod vede-
ním zkušených lektorů vyzkoušet si 
prakticky postupy, které by ve škol-
ním vyučování nebylo možné reali-
zovat. „Navíc prostředí kolem řeky 
Berounky je natolik fyzikálně a příro-
dovědně zajímavé a specifické, že se 
oba kempy staly jedinečnou a neopa-
kovatelnou příležitostí poznat jevy v 
jiné lokalitě nerealizovatelné,“ uvedl 
ředitel Gymnázia Chomutov Jaroslav 
Zahrádka. 

V rámci přírodovědného kempu 
žáci pomocí smýkadla, pastí a exhaus-

toru (zařízení na odchyt drobných ži-
vočichů) odchytávali a zkoumali 
hmyzí populaci v lokalitě, poznávali 
stanoviště ptáků, určovali ryby podle 
siluet a v oblasti Skryjí vyhledávali 
a určovali vybrané druhy rostlin.

Během fyzikálního kempu zase 
žáci prováděli pokusy zaměřené na 
měření atmosférického tlaku, ověřo-
vali si v praxi využití Archimédova 
zákona, zkonstruovali několik druhů 
hodin k určování času, prostřednic-
tvím obyčejných špejlí určovali těžiště 
tělesa, vyráběli píšťalky či nitkový te-

lefon při zkoumání šíření zvuku či 
smažili vejce v papírové pánvi. Při 
splouvání řeky zkoumali odporové 
síly, proudění vody, obtékání těles růz-
ného tvaru a prakticky zjišťovali pře-
měnu polohové energie v pohybovou.

Přehled o nejrůznějších povolá ních 
by měly mít již děti z mateřských škol. 
Proto se všechny součásti Mateřské 
školy Cho mu tov aktivně zapojily do 
projektu Čím budu, až vyrostu. Po 
celý rok navštěvovali předškoláci zá-
kladní školu, kde se se staršími kama-
rády učili zacházet s počítačem nebo 
vyrábět ze stavebnice Mer kur. Děti se 
setkávaly také se studenty středních 
škol. „Na průmyslovce jim středoško-
láci názorně ukázali a vysvětlili, proč 

svítí baterka, nespadne most, hýbe se 
robot nebo proč kreslit na počítači. To 
jsou pro děti zajímavá témata z kaž-
dodenního živo ta. Studentky zdravot-
nické školy začaly docházet do ško-
lek, aby slovem i názornými ukázkami 
předvedly svůj obor. Děti se tak do-
zvěděly, co by měly umět zdravotní 
sestřičky, doktoři, ale i maminky,“ 
přiblížila ředitelka Mateřské školy 
Chomutov Irena Kopecká.

Práci řemeslníků i sestřiček si bu-

dou moci předškoláci od nového škol-
ního roku vyzkoušet. Ve dvou škol-
kách totiž nyní vznikají čtyři nové 
dílny, které budou využívat děti ze 
všech mateřinek. Budou mít možnost 
naučit se v nich vyrábět nejrůznější 
věci, ale také starat se o domácnost.

Technickou a rodinnou dílnu bu-
dou moci předškoláci navštěvovat 
v ma teřin ce v Palackého a Zahradní 
ulici. „V technické budou různé 
ponky, kde se děti budou učit praco-

vat s hřebíčky, šroubky a dalšími ná-
stroji. Jistě si tam také každý zvládne 
něco vyrobit,“ uvedla zástupkyně ře-
ditelky mateřské školky v Palackého 
ulici Kamila Novotná.

Ve druhé dílně bude vše, co se 
týká domácnosti a rodinného života. 
„Bude to jakýsi pokoj, kde budou 
děti pečovat o miminka, uklízet či va-
řit,“ doplnila zástupkyně ředitelky ma-
teřské školky v Zahradní ulici Eliška 
Smetanová.

Zpěváci ze slovinského města 
Voj nik navštívili koncem školního 
roku chomutovský sbor Hlásek a jir-
kovský Slavíček. Sbory dohromady 
při čtyřdenním pobytu uspořádaly ně-
kolik vystoupení, ale čas zbyl i na ak-
tivní odpočinek. 

Téměř sto čtyřicet malých zpě-

váků připravilo dva velké koncerty. 
Jeden se konal na Červeném hrádku 
pro děti ze základních škol, pro veřej-
nost byl určen koncert v městském di-
vadle v Cho mu to vě. „Tam vystou-
pily kromě zmíněných sborů také pří-
pravné sbory Berušky a Zvoneček,“ 
doplnila vedoucí hostitelského pěvec-

kého sboru Liana Jíchová. 
Další den patřil návštěvě Aqua

svě ta, členové sborů se také zúčast-
nili zábavné akce v zooparku a večer 
prověřili své síly v jirkovské lezecké 
aréně. Poslední den si návštěvníci užili 
s chomutovskými a jirkovskými rodi-
nami, u kterých byli ubytováni.

při hodinovce triumfoval veterán 
Síla mládí není všechno, nejdů-

ležitější je mít správně natrénováno. 
Takový vzkaz vyslal letošní 35. roč-
ník Chomutovské hodinovky běžec-
kému světu. Z celkového vítězství se 
totiž v tradičních běžeckých závodech 
radoval Čeněk Filingr z BK Kadaň, 
který startoval v kategorii veteránů, 
tedy mužů ve věku 50 let a více. 

Čeněk Filingr, který patří k pra-
videlným účastníkům Chomutovské 
hodinovky, svým výkonem 15 604 
metry pokořil dokonce i vítěze tra-
dičně nejsilnější kategorie mužů do 
39 let. Pavel Ryzák z pořadatelského 
klubu TJ VTŽ Chomutov ztratil na 
běžeckého veterána 104 metry. „Po 
45 minutách běhu foukal silný vítr 

a to mě trochu zpomalilo, neohlídal 
jsem si tempo a na chvíli jsem zpo-
malil, a díky tomu mě Čenda Filingr 
předběhl,“ popsal celou situaci Pavel 
Ryzák, vítěz kategorie mužů do 
39 let. V kategorii mužů od 40 do 
49 let triumfoval Stanislav Ouzký 
z AFK LoKo Chomutov, který byl 

v minulém roce stříbrný v kategorii 
do 39 let. „Měl jsem štěstí. Tentokrát 
bych v této kategorii na medaili ne-
dosáhl,“ připustil Ouzký, že pře-
chod do vyšší věkové kategorie při-
šel ve správnou chvíli. Mezi že-
na mi se radovala Marcela Há jev ská 
z Boleboře. 
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křížOVka Vezměte si (tajenka) a přijďte s celou rodinou 17. srpna do městského parku na další akci Rodinného zápolení.
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VtIpy O DOVOlEné

Při startu letadla: „Dámy a pánové, 
mluví k vám kapitán. Právě se nacházíte 
na palubě největšího letadla světa. 
V tomto patře najdete bar a restauraci, 
v druhém pak bazén a kurty. V třetím 
patře si pak můžete zkrátit cestu 
návštěvou kina a divadla. No a teď mi 
držte palce, já se to pokusím rozjet.“

V tříhvězdičkovém hotelu na 
peruánském pobřeží povídá hoteliér 
skupince turistů: „Kdyby se v pokoji 
objevili potkani, vůbec se nemusíte 
bát. Brzy se připlazí hadi a požerou je.“

„Ty, byli jsme v Egyptě na dovolené. 
A víš, jakou tam měli největší 
pamětihodnost?“ 
„To je jasné, pyramidy…“ 
„Ne. Náš autobus!“

 

Turista s potápěčským instruktorem 
narazí pod vodou na velikého žraloka. 
„Není doufám lidožravý?” drkotá zuby 
sváteční potápěč. 
Instruktor chladným hlasem odvětí do 
vysílačky: „Myslím, že je. Ale nikdo, kdo 
na něj narazil, to už nemohl potvrdit.”

Rodina jede na dovolenou, když tu 
náhle zakřičí manželka: 
„Zastav, zapomněla jsem zastavit 
žehličku, dům nám shoří!“ 
„Klidně seď, zrovna jsem si vzpomněl, 
že jsem zapomněl vypnout vodu 
v koupelně!“

„Paní letuško, nezdá se vám, že letíme 
příliš nízko?“ 
„Ani ne. Proč?“ 
„Víte, před chvílí jsem za oknem viděl 
chobotnici.“facebook.com/stadt.annaberg.buchholz

VELKÝ HISTORICKÝ TRH

Informace:  +49 3733 19433  ·  www.annaberg-buchholz.de

facebook.com/stadt.annaberg.buchholz

VELKÝ HISTORICKÝ TRH

Informace:  +49 3733 19433  ·  www.annaberg-buchholz.de

Inzerce
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pODrObný  
kalEnDář akcí 
najdete na webu:

Inzerce

 6.8.  st 17.00 Díra u hanušOVIc 19.00 OStřE SlEDOVané Vlaky
 7.8.  čt 17.00 V Oku tOrnáDa 19.00 paráDně pOkEcal 20.00 lucy
 8.8.  pá  17.00 lEtaDla 2: haSIčI a záchranářI (3D) 19.00 lucy
    20.00 V Oku tOrnáDa
 9.8.  so 15.00 rIO 2 (3D) 16.00 VšIVácI 19.00 MagIcký hlaS rEbElky
    19.00 OčISta: anarchIE
 10.8.  ne  15.00 pOVíDání O pEJSkOVI a kOčIčcE 

17.00 paráDně pOkEcal 19.00 StrážcI galaxIE
 11.8.  po 17.00 tranSfOrMErS: zánIk (3D) 19.00 Díra u hanušOVIc
 12.8.  út 17.00 lucy 19.00 kOuzlO MěSíčníhO SVItu
 13.8.  st 17.00 hVězDy náM nEpřály 
    19.00 JE Muž, ktErý JE VySOký, šťaStný?
 14.8.  čt 11.00 třI bratřI 17.00 MagIcký hlaS rEbElky 
    17.00 třI bratřI 19.00 chlapEctVí
 15.8.  pá  17.00 třI bratřI 19.00 paráDně pOkEcal 

20.00 V Oku tOrnáDa
 16.8.  so 15.00 třI bratřI 17.00 StrážcI galaxIE 
   19.00 třI bratřI
 17.8.  ne  15.00 krtkOVa DObrODružStVí 5 17.00 třI bratřI

19.00 tranSfOrMErS: zánIk
 18.8.  po 17.00 třI bratřI 19.00 zEJtra napOřáD
 19.8.  út 17.00 ÚSVIt planEty OpIc (3D) 19.00 chlapEctVí
 20.8.  st 17.00 třI bratřI 19.00 MagIcký hlaS rEbElky 20.00 lucy
 21.8.  čt 17.00 třI bratřI 17.00 žElVy nInJa (3D) 20.00 SEx tapE
 22.8.  pá  17.00 Jak VycVIčIt Draka 2 

17.00 žElVy nInJa (3D) 20.00 SEx tapE
 23.8.  so  15.00 lEtaDla 2: haSIčI a záchranářI (3D) 

17.00 SEx tapE 19.00 žElVy nInJa (3D)
 24.8.  ne  15.00 kOuzElný DěDEčEk 

17.00 paráDně pOkEcal 19.00 SEx tapE
 25.8.  po  17.00 lEtaDla 2: haSIčI a záchranářI (3D) 

19.00 V Oku tOrnáDa
 26.8.  út 17.00 zEJtra napOřáD 19.00 Díra u hanušOVIc
 27.8.  st  17.00 hVězDy náM nEpřály 19.00 hráč

 20.00 kOuzlO MěSíčníhO SVItu
 28.8.  čt  11.00 Jak VycVIčIt Draka 2 (3D) 17.00 žElVy nInJa

 19.00 fakJů panE učItElI
 29.8.  pá  17.00 třI bratřI 19.00 V Oku tOrnáDa 

 20.00 fakJů panE učItElI
 30.8.  so  15.00 lEtaDla 2: haSIčI a záchranářI (3D)

17.00 fakJů panE učItElI 19.00 žElVy nInJa (3D)
 31.8.  ne  15.00 příběhy cVrčka a štěňátka 

17.00 chlapEctVí 19.00 SEx tapE

 7.8. čt 21.30 příběh kMOtra
 8.8. pá 21.30 kOzí příběh – pOVěStI Staré prahy
 9.8. so 21.30 rEVIVal
 14.8. čt 21.00 DOba lEDOVá 4: zEMě V pOhybu
 15.8. pá 21.00 angElIka
 21.8. čt 21.00 VEJška
 22.8. pá 21.00 rEVIVal
 23.8. so 21.00 aVatar
 28.8. čt 21.00 rIValOVé
 29.8. pá 21.00 kOcOur V bOtách

  
KINO SVěT leTNí KINO

 16.8. so  bEaVErS–SpEctruM praha – zápasy softbalové extraligy od 13.00 
a 15.00 hodin – hřiště u ZŠ Ak. Heyrovského

 17.8. ne  bEaVErS–tEMpO praha – zápasy softbalové extraligy od 12.00 
a 14.00 hodin – hřiště u ZŠ Ak. Heyrovského

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

 6.8.  28. října, K. Světlé vč. zadních traktů, Palackého (zadní trakt u magistrátu, tzv.  Podkova ), 
chod ník v ul. Školní vpravo (mezi ul. 28. října a kruh. objezdem u Lidlu), sídl. dehtochema 
vč. cyklistické stezky, Za Zborovskou, Bezručova od Zborovské po Škroupovu, chodník v ul. 
Zborovská.

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

 12.8.  Dukelská – chodníky, Vodní, Ctiborova, Sladkovského, Jugoslávská, Žerotínova, raisova, 
Pražská – od kruhového objezdu po Riegrovu – chodníky, průmyslová zóna Pražské pole.

 13.8.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od Čechovy po Kochovu, Daliborova, M. Gor
kého, Pionýrů, bělohorská, Haškova, Spořická od Čechovy po Dr.Janského – chodníky.

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

 16.8.  Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquasvěta.

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

 20.8.  Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi č.p. 4554 a 3858), Kosmonautů vč. parkovišť a lo
ka lity Finské domky, Patočkova, Sluneční, V. Nezvala vč. parkovišť, A. Muchy od Kos mo nau tů 
po Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady vč. parkovišť, oblast rodinných domů u K. jezera.

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

 26.8.  Čelakovského od Politických vězňů po Stromovku, Stromovka, Okrajová, Přemyslova od 
To má še ze Štítného po Přísečnickou, Přísečnická, Scheinerova, Maroldova, Krátká, cyklistická 
stezka.

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

 28.8.  Cihlářská vč. chodníků, M. pujmanové vč. chodníků a parkovišť, Koperníkova, Vrchlického, 
Londýnská, Jezerní, Moravská, Jeseniova, Blatenská od Cihlářské po Moravskou – chodníky 
a parkovací zálivy.

 2.9.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od Škroupovy po Husovu – chodníky 
a parkoviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, jiráskova od Šafaříkovy po 
Husovu, parkoviště a chodníky v okolí Luny, chodník u MŠ Šafaříkova.

 3.9.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, Bezručova od Husovy po Lu žic
kou – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po Kostnickou, Akademika Heyrovského 
vč. parkoviště za č.p. 4238 a 4239, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od Husovy po Kostnickou, 
Kostnická, Zengerova vč. parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť 

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

 7.8. čt 10.00  cESta kOlEM SVěta  divadlo V Pytli Petra Stolaře, pohádka pro 
nejmenší – letní kino

 16.8. so 12.00 rOMSký fEStIVal – letní kino
 20.8. st 16.30 kOncErty DEchOVých huDEb – městský park
 21.8. čt 10.00  šípkOVá růžEnka – hudební divadlo Hnedle vedle – pohádka 

pro nejmenší – letní kino
 23.8. so 20.00  V rytMu OrIEntu – taneční a hudební show – atrium SKKS
 30.8. so 20.00 žIJEME taDy/barEVná planEta – letní kino
 31.8. ne 14.00 cOuntry fESt – atrium SKKS

KONCerTY



servis fotostrana

Potřetí se do chomutovského 
letního kina vrátil početný orchestr 
a sbor složený z amatérů i profesi-
onálů. Pod taktovkou švédské diri-
gentky Kajsy Bost röm se zde znovu 
konala Letní filharmonie, jež vy-
chází ze společného projektu Saské 
Mozartovy společnosti a ZUŠ T. G. 
Masaryka Chomutov.

Na německé straně nese 
filharmo nie název Evropská. To 
však není zcela přesné, protože za 
dobu konání filharmonie se do mul
ti ná rod nost ního sboru a orches-
tru zapojila řada lidí z mimoev-
ropských zemí. „Je zde deset ná-
rodů. Italové, Dánové, Rumuni, 
Poláci, Švédové, Němci, Češi, je-
den Brazilec a Japonky,“ potvr-
dil různorodost hudebníků a pěvců 

Karel Žižka, ředitel ZUŠ T. G. Ma
sa ry ka Cho mu tov. Nakonec různo-
rodé bylo osazenstvo jeviště i z po-
hledu věku, neboť se v něm obje-
vovali nejen žáci uměleckých škol, 
ale i dospělí lidé. Naopak nejmladší 
člence bylo devět let. 

Přestože takto početný a různo-
rodý orchestr a sbor neměl mnoho 
času na společné sehrání, byla jeho 
lo di vod ka s výkonem spokojena. 
„Já jsem vždycky byla spokojená. 
Nakonec je to hlavně pedagogický 
projekt. Lidé zde mají poznat, kdo 
jsem v tak velkém orchestru,“ řekla 
dirigentka Kajsa Boström a vzápětí 
ocenila také všechny mentory a pe-
dagogy, kteří se s hudebníky a sbo-
risty připravovali. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu pak bylo vystou-

pení ruského sólisty na lesní roh 
Arkadije Shilklopera.

Letní kino se ještě před prvními 
tóny vážné hudby začalo plnit ná-
vštěvníky. Někteří zvolili k sezení 
lavičky v hledišti, jiní přišli vy-
bavení dekou, někteří ve sváteč-
ním oblečení, jiní v letních šatech. 
Ovšem všichni sdíleli pohodovou 
náladu, kterou je Letní filharmonie 
takřka prodchnutá. „Je to kombi-
nace několika aspektů. Nemůžeme 
tvrdit, že sem přišli všichni jen 
za vážnou hudbou. Lidé mají rádi 
tento prostor a samozřejmě rozho-
dujícím momentem je počasí,“ řekl 
Karel Žižka ke stále početnějšímu 
publiku. To jen dokazuje, že k cho-
mutovskému létu už Letní filharmo-
nie neodmyslitelně patří.
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letní filharmonie 
už k chomutovskému 

létu patří

VIDEOrEpOrt  
na eChomutov.cz




