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Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na pravidelné

Setkání vedení měSta 
S občany
které se bude konat ve čtvrtek 11. září 2014 
od 16 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje 
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku 
a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

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

Zákaznické kontaktní místo

Chomutov

ARMEX ENERGY, a.s.
Školní 3650/29
430 01  Chomutov

www.armexenergy.cz

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.

Zastavte se u nás!

ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny

inzerát podval Chomutov 188x63 mm.indd   1 18. 8. 2014   14:48:34

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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6. 9.
•  farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  Dny evropského dědictví – 
zpřístupnění památek 
ve městě 

9. 9.
slavnostní otevření 
sportovního areálu ZŠ Písečná 
ve 14 hodin

11. 9.
setkání vedení města s občany 
ve velké zasedací místnosti 
na radnici od 16 hodin

13. 9.
ROZA: Ruce v hlíně

15. 9. 
veřejné zasedání 
zastupitelstva města 
na radnici od 13.30 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

LIdÉ SI přIšLI  
přečíST KNIHU 
pOd šIrÉ Nebe

více na straně 7

 téma
 4 V CHOMUTOVě Se 

NIKdO NUdIT NeMUSí 
Chomutovská nabídka zábavy 
a aktivního využití volného 
času nikdy nekončí. Podzim 
bude plný nejrůznějších 
kulturních i společenských akcí.

 aktuality
 6 radNICe daLa deSíTKY 

MILIONů dO OpraV 
šKOL
Přes sedmdesát milionů 
skončilo v rekonstrukcích 
a opravách škol. Ty mají nové 
pláště, okna, osvětlení, ale 
i kuchyně. 

 aktuality
 7 rada CHCe ZaKáZaT 

bedNOVý HaZard
Výherní automaty, 
videoloterijní terminály, ale 
třeba i kvízomaty v celém 
městě skončí, pokud 
zastupitelé řeknou ano. 

 rozhovor
 8 JSMe JedNa 

fOTbaLOVá rOdINa
To tvrdí brankář Radek 
Zaťko, který začíná v dresu 
FC Chomutov už čtrnáctou 
sezonu. Za tu dobu se 
vypracoval v ikonu klubu.

 kultura
 9 CeSTa dO faNTaZIe 

VedLa přeS OrIeNT
Návštěvníci atria SKKS museli 
mít pocit, že se ocitli ve zcela 
jiné zemi. Předposlední 
srpnovou sobotu totiž v atriu 
zněla orientální hudba a tančily 
břišní tanečnice. 

 sport
 10 baUMrTOVá dVaKráT 

páTá Na MISTrOVSTVí 
eVrOpY
Simoně Baumrtové se 
nepodařilo z evropského 
šampionátu přivézt další 
medaili, ale dvě pátá místa 
nejsou špatným výsledkem.

 školy
 12 SeNIOřI přI STUdIU 

NebUdOU JeN SeděT 
V LaVICíCH
Chomutovští senioři letos 
již podesáté usednou do 
školních lavic, Univerzita 
třetího věku pro ně 
letos připravila zajímavé 
přednášky a také novinku. 

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás poletušku 
slovanskou, jež svoje jméno 
získala díky osrstěným blánám, 
které jí umožňují plachtit ze 
stromu na strom. 
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V Chomutově nabídka zábavy a aktivního využití volného času nikdy nekončí. Zatímco léto bylo hlavně 
ve znamení příměstských táborů, které si užily stovky dětí, podzim bude plný nejrůznějších kulturních 
i společenských akcí. Obyvatelé města i jeho návštěvníci se rozhodně nebudou nudit. 

Na své si přijdou milovníci hudby, 
té vážné i moderní, do cizích zemí 
i uměleckých dimenzí kulturní veřej
nost zavede bezpočet výstav a počítá 
se také s dětmi, malými i velkými. 
„Při pořádání kulturních akcí myslíme 
na všechny věkové kategorie obyva
tel, takže každý by si měl snadno vy
brat podle svých zálib. Podzim i zima 
jsou na společenské akce velmi bo
haté a lidmi hojně navštěvované,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Lidé Se mohou koChat 
uměním i přiSpět na 
dobrou věC

Svůj den oslaví hned začátkem 
září horníci současní, bývalí i je
jich příznivci. Středisko kulturních 
a knihovnických služeb přichystalo 
pro tento svátek koncert Velkého de
chového orchestru Se ve ro čes kých 
dolů, který začne 4. září od 16 ho
din v atriu. Ten samý den od 17.30 
a pak každé zářijové pondělí v tom
též čase si mohou do atria přijít po
slechnout swing fanoušci Big Bandu 
Zdenka Tölga. „Přichystali jsme také 
dva festivaly. Již 6. září zaduní rock
ové, punkové a hard corové bubny 
při Indian summer open air, o měsíc 
později pak atrium zaplní milov ní ci 
hudby z jiného soudku. Při Jir kov
ském pís ňo va ru se totiž představí 

sbory zpívající populární písně,“ 
uvedla vedoucí oddělení kultury 
SKKS Helena Čermáková.

Konec listopadu a celý prosinec 
již bude patřit adventním koncertům, 
při kterých uši návštěvníků kostela 
sv. Ignáce potěší pěvecký sbor Hlahol, 
Ventilky, Zuzana Stirská – Gospel 
Time, Loutna česká nebo Komorní or
chestr města Chomutova. Již tradičně 
se o Štědrý den bude konat Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby.

Galerie Lurago i Špejchar bu
dou až do konce roku žít nejrůzněj
šími výstavami. V říjnu veřejnosti 
ukáže své obrazy Ivo Sou kup při vý
stavě Tera Mater, Martin Soukup dá 
nahlédnout prostřednictvím fotografií 
do Pákistánu. Svými obrazy se v lis
topadu pochlubí i Ladislav Chabr 
a v prosinci Mirka Beranová.

Do konce října mohou lidé navští
vit výstavu Mona Lipi a její tygři, při 
které tři autoři vystaví obrazy a plas
tiky. Výstava bude mít charitativní 
účel, část výnosu z prodaných děl vě
nují autoři na podporu záchrany tygrů 
sumaterských, outloňů váhavých 
a dalších ohrožených druhů v rámci 
podpory projektu Green Life – první 
české soukromé přírodní rezervace na 
Sumatře. Tato výstava bude uvedena 
vernisáží 4. září v pět hodin odpoledne 
v galerii Špejchar.

Charitativní výstavu vystřídá na 
přelomu listopadu a prosince expozice 
skleněných děl Lukáše Jabůrka.

Podzimní a zimní dny mohou lidé 
strávit také v muzeu. Tamní pracov
níci připravili na říjen výstavu k pěti
stému výročí krušnohorské podni
ka tel ky Barbary Uth mann s názvem 
Českosaské krajkářství. Velký sál rad
nice zaplní v prosinci výstava Dětské 
Vánoce v Krušných horách. Ve druhé 
polovině září se pak mohou milovníci 
umění přijít podívat do kostela sv. Ka
te ři ny na výstavu fotografií klubu Er
lan ge ner Foto ama teure z Erlangenu. 
V tomto kostele se 25. listopadu ro
zezní libé tóny mše k uctění patronky 
svaté Kateřiny. Všechny prostory mu

zea si lidé mohou pro hléd nout 6. září 
v rámci Dnů evropského dědictví, kdy 
bude vstup zdarma.

Po letních prázdninách se zaplní 
hlediště i jeviště městského divadla. 
V září se návštěvníci mohou těšit na 
komedii Úhlavní přátelé, která pojed
nává o tom, jak snadné je narušit dlou
holeté přátelství. Pro děti připravilo 
divadlo pohádku O chytré princezně. 
Netradiční hudbu produkuje skupina 
Traband, která vystoupí v Kulisárně 
26. září. Kapela pracuje s obdivuhod
ným spektrem hudebních vlivů sahají
cích od hospodské odrhovačky a kra
mářské písně po ozvěny středoevrop
ského folklóru a kabaretu, klezmeru, 
Balkánu či Orientu.

V Chomutově 
se nikdo 

nudit nemusí
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v přírodě děti zažijí 
dobrodružStví 
i zábavu při oSLaváCh

Nejvíce bavit a vzdělávat je zapo
třebí děti. Celoroční soutěž Rodinné 
zápolení je společně s rodiči přivítá 
do závěrečného prosincového loso
vání ještě několikrát. S maskoty ko
zou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem 
budou sázet kytičky, uspávat ježečky, 
protáhnou se na softbalu a zavítají do 
světa knížek v knihovně. To všechno 
budou víkendové akce, ale děti se ne
musí nudit ani v ostatní dny. O jejich 
zábavu se postarají neziskové organi
za ce, školy a Středisko volného času 
Do meček. Nabízí nepřeberné množ
ství zájmových kroužků, každoden
ních činností i plánovaných akcí. Snad 
neexistuje ratolest, která by si ze se
znamu kroužků nevybrala. Domeček 
jich ve spolupráci s dalšími organiza
cemi nabízí téměř sto. Nováčci však 
nemusí vědět, co je v kroužku čeká, 
proto si mohou nejprve přijít jeho ná
plň vyzkoušet a teprve poté se při
hlásit. I pro děti, které nechodí do 
kroužků, je k dispozici posilovna, ho
rolezecká stěna, tělocvična nebo ping
pongový stůl. Domeček je také znám 
tím, že organizuje soutěže, turnaje, 
koncerty, olympiády či tábory.

„Nabídka je v tomto směru v na
šem městě velmi pestrá. Projekt spo
lečnosti Kultura a sport Chomutov 
Léto dětem přinesl mnoho zábavy, 
děti se mohou na podzim těšit na cyk
lus Sportovní informace, ve kterém 
se seznámí s jednotlivými sporty. 
A v Pod kruš no hor ském zoo parku také 
jedna povedená akce střídá druhou,“ 
doplňuje primátor.

Do přírody se na podzim vydají 
junáci a spolu s nimi i jejich příz

niv ci. Tradiční se již stal dálkový po
chod Krušnohorská šlápota. Ta se le
tos uskuteční 20. září a provede tu
risty přírodou severně od Cho mu to va. 
Méně či více zdatné nohy účastní ky 
dovedou například ke Ka me nič ce, do 
Bez ru čo va údolí, ke kostelu v Květ
no vě nebo ke 400 let staré lípě u Šer
chova. Před cílem bude možno zahnat 
hlad opečenými buřty.

Pro odvážlivce připravili skauti 
noční výsadek. Ten se těší rok od 
roku většímu zájmu nebojácných 
dětí i dospělých. Skupiny vysadí au
tobus 11. října na neznámém místě 
v Krušných horách a ty se pak bu
dou muset pod rouškou tmy za po
moci mapy a buzoly dostat do urče
ného cíle.

Velmi aktivní při své každodenní 
práci i při organizaci společenských 
akcí jsou pracovníci So ci ál ního centra 
Kamínek na Kamenné. To oslaví v po
lovině září první rok od svého otevření 
dnem plným zábavy, her a soutěží. 
V říjnu jsou přichystané akce hned 
dvě, nejprve se v rámci Měsíce ne
zis kovek otevřou dveře pro všechny, 
kteří třeba ještě činnost Kamínku ne
znají a chtěli by ji poznat. Budou tak 
moci nahlédnout do prostor centra 
a seznámit se s příjemnou atmosférou 
a vlídným slovem pracovníků. V říjnu 
čeká na klienty oslava Halloweenu 
plná masek, převleků a strašení. 
„Prosinec bude jednak ve znamení 
mikulášské a vánoční besídky, také si 
ale přijdou na své sportovci. Ve spo
lupráci s městskou policií a magistrá
tem se totiž uskuteční druhý ročník 
turnaje Pouliční ligy v malé kopané,“ 
uvedla vedoucí sociálního centra Jana 
Hronová. Kopané se mohou zúčast
nit klienti Kamínku i jejich kamarádi 

„z ulice“. Turnaj finančně podporují 
Ministerstvo vnitra a město Chomutov 
v rámci prevence kriminality.

Střípky z táborů: 
kůzLata zLobiLa Stejně 
jako děti a ty je mají 
rády, protože Smrdí

S novým školním rokem čeká na 
starší i mladší děti spousta nových 
vědomostí, některé však nabyly už 
o prázdninách. Hlavně při pobytu na 
příměstském táboře. Každý z nich měl 
nějaké zaměření – sportovní, přírodo
vědné či ekologické. Cílem bylo nená
silnou formou vštípit dětem základní 
vědomosti z daných oblastí. Nebyl 
to však žádný dril, užily si při tom 
spoustu legrace.

Zábava dětí na ekotáboře v zoo
parku začala hned po seznámení, když 
si měly vymyslet názvy svých skupin. 
A tak za všeobecného veselí vznikly 
třeba PumyGumy nebo Mimo ňové. 
„Velmi legrační bylo také jedno z 
představení, které si táborníci připra
vili. Břišní tance exotických žen nám 
totiž předvedli chlapci,“ zavzpomí
nala s úsměvem vedoucí ekocentra 

Barbora Thumsová.
Nouze o výskání a smích nebyla 

ani při návštěvě hasičů, kteří dětem 
svěřili hadice s proudem vody. Fik
tiv ní oheň sice uhašen nebyl, zato ně
kolik hasičů si muselo převléknout 
promáčené uniformy. „Zábavné byly 
také odpovědi na otázky, proč mají 
děti rády zvířata. Z úst malých milov
níků fauny zaznělo, že jsou prý hebká, 
roztomilá, ale také, že krásně smrdí,“ 
doplnila vedoucí.

Letos poprvé se konal příměstský 
tábor chomutovského Domečku s ná
zvem Farma. Ten zavedl výletníky 
přímo na malou farmu na okraji lesa, 
kde se nejen seznamovali se zvířaty 
z blízka, ale také se o ně starali. Malé 
děti tak poznaly, že stejně jako ony 
umějí zlobit třeba i kůzlata nebo malá 
prasátka.

Na sport byl zaměřený tábor spo
lečnosti Kultura a sport. Děti si mohly 
vyzkoušet od každého něco, největší 
úspěch ale sklidil minigolf. Dostat 
malý míček úderem hole do důlku 
přes různé překážky dalo leckdy hrá
čům zabrat a o legrační momenty ne
byla nouze.

domeček chce jít blíže k Chomutovanům
Jedna z bašt volnočasového 

dění – Domeček – je od září sku
tečně chomutovský, jeho zřizovate
lem je nyní město, které ho převzalo 
pod svá křídla od Ústeckého kraje. 
Staronovým ředitelem Střediska vol
ného času Domeček Chomutov, jak 
se nově jmenuje, se stal Milan Märc, 
podle kterého se změna zřizovate le 
návštěvníků nijak zatím nedot kne. 
Ale v budoucnosti by díky tomu 
měl nabídnout ještě lepší náplň vol
ného času. Domeček chce jít blíže 
k Cho mu tovanům.  
Bude mít změna zřizovatele ně-
jaký dopad na chod Domečku? 

Pro naše dětské ani dospělé ná
vštěvníky a klienty se úderem půlnoci 
posledního srpna nic nemění. Kroužky 
i jednorázové aktivity běží dál. Změny 
se budou odehrávat v delším časovém 

horizontu. Některé jsou investiční, jiné 
spíše koncepční. 
Ústecký kraj předal městu 
Domeček po rekonstrukci. Jaké 
investice jsou ještě zapotřebí?

Ano, zvenčí je budova krásná, za
teplená a má nová okna. Ale stále je 
co vylepšovat. Například hřiště, které 
je velmi využívané, potřebuje roz
hodně vylepšit. Chybí ochranné sítě 
a další prvky bezpečného sportoviště. 
To je pro nás velmi důležité, pro
to že je to komunikační místo pro vě
kovou skupinu třináct až devatenáct 
let. Vylepšení by potřebovala i za
hrada. Máme v plánu vytvořit ven
kovní učebnu, překážkovou dráhu ve 
spojení s naučnou stezkou. A v ne
poslední řadě tohle propojit s novým 
parkovištěm. První krok máme za se
bou, už se nám podařilo vytvořit díky 

vstřícné spolupráci s Městskými lesy 
Chomutov nové zahradní posezení. 
Uvnitř je zapotřebí rekonstrukce to
alet, které už neodpovídají 21. sto
letí a navíc nám stále stoupá počet dětí 
v kroužcích a jejich kapacita přestává 
stačit. Obnovu by zasloužila i hala, 
kde pořádáme výstavy a koncerty.  
Zmínil jste i koncepční změny. 
Jaké budou? 

Protože jsme se stali městskou 
organizací, chceme ještě více akti
vit zaměřit do města. Chceme navá
zat spolupráci s rodinným centrem 
Rozmarýn, které vzniká v městském 
parku. Do parku i dalších míst by
chom chtěli situovat některé naše tra
diční akce. Také bychom se chtěli roz
šířit tam, kam je to potřeba, napří
klad do sídlišť. Je mnoho dětí, které 
k nám nechodí jen proto, že jsme da

leko. Jedním z takových míst, kde by
chom mohli rozvíjet aktivity, by mohl 
být KaSS. Více bychom mohli puto
vat za dětmi do škol. Tady máme ještě 
rezervy, přestože spolupracujeme se 
školami všech typů. Zjednodušeně ře
čeno, chceme naše volnočasové akti
vity přinést za dětmi a rodiči, aby za 
námi nemuseli tak často jezdit.
Vypadá to, že přechod Domečku 
pod město bude pro děti a rodiče 
přínosem. Přinese i další výhody? 

Určitě, přece jen se nám lépe bude 
vstupovat do mezinárodních projektů 
a do projektů, které pořádají městské 
organizace, například městská poli
cie. Dovolí nám to více se zaměřit na 
kvalitu než na kvantitu. Například naši 
vlajkovou loď, kterou je akce Žijeme 
tady, chceme rozšířit o spolupráci 
s partnerskými městy. 
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róza 
s rozmarýnkem 

vyrazili s dětmi 
na piknik

Celé léto prožívají děti z Cho
mu tova s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem na čerstvém vzduchu. 
Zatímco na začátku prázdnin stano
vali, pak slavili výročí Ka me nič ky, 
ve druhé polovině léta si všichni 
dali dostaveníčko na rodinném pik
niku. „Smyslem této akce je pořádně 
si užít krásný letní den se spoustou 
her a dobrého jídla,“ řekla organi
zátorka Rodinného zápolení Marie 
Heřmanová. 

Rodiny dorazily na piknik nále
žitě vybaveny. Piknikové koše přeté
kaly dobrotami. „My jsme si přinesli 
tousty, džus, buchtu, meloun, řezy 
a jablka. Chceme si to užít,“ prozra
dila obsah koše Lada Be ne di ko vi
čo vá. „Určitě jsme si přinesli pití, 
jídlo a sladkosti, ty nemohou chybět, 

a hlavně dobrou náladu,“ kontrovala 
Hanka Passlerová a dodala, že pikni
kový koš chystala asi půl hodiny. 

Kdo načerpal při jídle dost ener
gie, mohl se vrhnout do víru připra
ve ných soutěží. Hrál se kriket, to
čily se obruče a trefovalo do kuže
lek. Nadšení motoristé mohli vy
zkoušet mini autíčka, vozítka se
gway nebo mo to ko lo běžky. Závodilo 
se i s autíčky na dálkové ovládání. 
Kdo přes bohatý oběd neměl strach, 
mohl otestovat svůj žaludek na gy
roskopu. Jiní se protáhli na cvičné 
lezecké stěně a potrénovali tak na 
akci Atletická, která se odehrála po
slední prázdninový den na atletickém 
stadionu na Zadních Vinohradech. 
Rodiny se příště sejdou při sázení 
kytiček třináctého září. 

radnice dala desítky 
milionů do oprav škol

Město řeklo 
jasné ne novým 
ubytovnám 

O prázdninách vystřídali cho
mutovské děti a učitele ve školách 
a školkách řemeslníci. Opravovalo 
se za 10 milionů, na dalších 14,5 mi
li onu přišly rozsáhlé rekonstrukce 
a zateplování stojí dalších padesát 
milionů korun. „Opravy na školách 
jsou standardem, ale pokračujeme 
i ve velkých investicích do stravo
vacích provozů škol a postupně za
teplujeme školní budovy. Zvyšujeme 
tím kvalitu stravování, komfort pro 
děti i učitele a snižujeme energetic
kou náročnost provozu,“ řekl primá
tor města Jan Mareš. Většina oprav 
je dokončená, jen náročnější rekon
strukce budou pokračovat v září.

Nejčastěji řemeslníci letos opra
vovali sociální zařízení a elektro

instalace. Tyto práce provedly sta
vební firmy v základních školách 
Písečná, Školní, Zahradní, Ak. Hey
rov ského, Bře ze nec ká, 17. listo
padu, Na Příkopech i v základní 
umělecké škole. Ka daň ská dostane 
nově opravenou družinu, Palachova 
pro změnu novou fasádu. Město 
dále nechá opra vit okna. Pohled 
na okolí se tak zlepší dětem ze ZŠ 
Hor nic ká a z mateřinek v Palackého 
ulici a Vodních staveb. 

Po kompletním zateplení ZŠ Za
hrad ní v předchozím období se le
tos zateplovaly hned tři základní 
školy – ZŠ Písečná, ZŠ Březenecká 
a ZŠ a MŠ 17. listopadu. Město za 
ně s použitím dotace zaplatilo pa
desát milionů korun. Úhrnem za 

14,5 milionů korun radnice rekon
struovala kuchyně na ZŠ Školní 
a ZŠ Hornická, vyhořelou tělo
cvičnu na ZŠ Hornická a pokračo
vala druhá etapa akustických úprav 
koncertního sálu základní umělecké 
školy.

Stavební práce na školách s kon
cem prázdnin však nekončí. „Na 
podzim začne kompletní přeměna 
zahrady s přírodními herními prvky 
u mateřské školy 17. listopadu. 
Protože je tato školka zaměřená na 
environmentální výchovu, získají 
děti krásné prostředí, které jim po
může ve vzdělávání,“ dodal primá
tor Mareš. Zároveň se připravuje 
zateplení mateřské školy Školní pě
šina na Kamenné.

Na území města se nesmí stavět 
ubytovny. Radní schválili opatření 
obecné povahy – stavební uzávěru, 
která do doby vydání nového územ
ního plánu bude re gu lovat vznik dal
ších ubytoven ve městě. „Chceme tím 
zamezit nekoordinovanému povolo
vání ubytoven, které vznikají i díky 
dotacím na bydlení. Nový územní plán 
by měl po jeho dokončení této situaci 
také zamezit,“ řekl primátor Mareš.

K tomuto kroku město přistoupilo, 
aby případní investoři, kteří by chtěli 
v Chomutově tento druh bydlení budo
vat, jasně dostali signál, že Chomutov 
je zásadně proti. „Uzávěra pamatuje 
i na případnou změnu způsobu užívání 
stavby před jejím dokončením,“ varuje 
investory primátor, pokud by chtěli 
obejít nařízení rady.

Nakoukněte do historie Chomutova
Chomutované i návštěvníci města 

mají opět možnost navštívit památky, 
z nichž některé bývají během roku ne
přístupné, a to zdarma v rámci Dnů 
evropského dědictví. „Chomutov má 
bohatou historii a jeho obyvatelé i tu
risté se tak mohou například podívat 
do míst, kde vznikla legenda o bezhla
vém mnichovi, který střeží město před 
neštěstím,“ zve k prohlídce primátor 
Jan Mareš. 

V sobotu 6. září bude od 9 do 
17 ho din otevřena v jezuitském are
álu galerie Špejchar a  galerie Lurago, 
dále v Domě Jiřího Popela expozi ce 
oblastního muzea a kostel sv. Ignáce. 

Na náměstí pak starobylá budova 
radnice, muzejní prostory, kostel 
sv. Kateřiny a městská věž. 

Od 9 do 16 hodin budou mít ná
vštěvníci možnost vystoupat do hvěz
dářské věže oblastního muzea, kde se 
budou konat každou hodinu komen
tované prohlídky. Muzeum českoslo
venského opevnění z let 1936–1938 
Na Kočičáku sídlící nad Chomutovem 
směrem na Blatno nabízí návštěv
níkům od 10 do 17 hodin prohlídky 
s průvodcem.

Církevní památky budou mít růz
nou otevírací dobu. Chrám sv. Ducha 
v Hálkově ulici bude otevřen od 10 do 

13 hodin, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie na náměstí 1. máje od 13 do 
17 hodin a kostel sv. Barbory v Lipské 
ulici od 13 do 15 hodin.

K místům, kam se lidé běžně ne
podívají, patří i chomutovská radnice. 
Zájemci mohou zhlédnout klenot
nici se slavnou Tobiášovou legendou, 
Rytířský sál či Art galerii Radnice. 
„Bude mi potěšením, když navštívíte 
i mou kancelář, která skýtá zajímavá 
historická tajemství,“ dodal primátor.  

O všech památkách podá infor
mace také turistické informační cent
rum v ulici U Městských mlýnů, které 
je otevřeno od 9 do 17 hodin. 
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KráTCe
Lidé poznají noční 
život zvířat
Večerní procházky po zoopar-
ku s průvodcem začnou opět 
od 5. září. Každý pátek tak ná-
vštěvníci zjistí, co dělají zvířata 
po setmění.

teChniCké SLužby 
zLepšují život 
ve měStě
Technické služby umístily v uli-
ci M. Kopeckého nové lavičky 
a v ulici Školní přidaly odpad-
kové koše. V ulici Poděbradova 
opravily odvodnění. 

vyrobí Si Strašáky
Strašáky, jako dekoraci do kvě-
tináče, si mohou vyrobit 6. září 
návštěvníci zooparku. Další 
z řemeslných dílen ve Staré Vsi 
začne ve 14 hodin.

zoopark mění 
otvíraCí dobu 
Od září se mění otevírací doba 
Podkrušnohorského zooparku. 
Otevřeno bude denně od 9 ho-
din dopoledne do 17 hodin od-
poledne.

zpraCovávají dřevo 
na paLivo
V těchto dnech Městské lesy 
Chomutov zpracovávají dřevo 
smrku pichlavého napa deného 
kloubnatkou smrkovou. Dřev-
ní hmota se využívá jako ekolo-
gické palivo.

nová Sauna 
na zadníCh 
vinohradeCh
Novou saunu vybudovalo měs-
to v opraveném objektu, kte-
rý býval součástí kasáren na 
Zadních Vinohradech. Zaříze-
ní mohou lidé navštěvovat od 
10. září. 

radnice rozhodně nepřizpůsobivé do města nezve

Lidé si přišli přečíst 
knihu pod širé nebe

do voleb jde 
třináct subjektů

Chomutovem se šíří informace 
o tom, že radnice zve do města nepři
způsobivé či dokonce jim nabízí byty 
a pak na ně bere dotace. „Několik ob
čanů už se ptalo, jak to vlastně je. Mu
sím říci, že jde o fámu, neboť město 
nic takového nedělá, nikdy nedělalo 
a doufám, že nikdy dělat nebude. Dů
vo dů je hned několik,“ řekl k tomu 
primátor města Jan Mareš. Radnice 
si nechce přidělávat starosti se zne
čištěním ulic a veřejných prostran
ství, s ničením majetku města, nárůs
tem drobné kriminality a vandalismu 
a dalších nešvarů. Značné prostředky, 
které jdou do prevence, na kamerové 

systémy, na programy sociálního za
čleňování by vedení města umělo vy
užít lépe ve prospěch slušných lidí. 
Mimoto město nevlastní mnoho vol
ných bytů, kam by se nepřizpůsobiví 
mohli nastěhovat. 

Kam se tedy nepřizpůsobiví stě
hují? Do bytů družstev a SVJ. „Bo
hu žel základní chyba je v tom, že část 
privatizovaného bytového fondu se 
dostala do rukou těch, kteří na tom dě
lají svůj ubytovací byznys a provádí 
bytové spekulace. Několik mimo cho
mu tov ských občanů či firem vlastní 
v Cho mu to vě desítky až stovky bytů 
a do nich sestěhovávají nepřizpůso

bivé z celé republiky. V žádném pří
padě nejde o byty v majetku města, 
ale ve vlastnictví SVJ či bytových 
družstev, kde je město téměř bez
zubé,“ říká primátor Mareš. 

A jak je to vlastně s dotacemi? 
Město se snaží získat prostředky na 
řešení problémů, které přináší velký 
počet nepřizpůsobivých ve městě, na
příklad na asistenty prevence krimi
nality, na sociální terénní pracovníky 
či začle ňo vací programy. Ale i součet 
všech dotací je jen kapkou proti ško
dám a nákladům na řešení situace. 

Proti přílivu nepřizpůsobivých 
a za účinnější řešení situace město 

bojuje na několika frontách. Ve 
městě například Záchranným kru
hem, preventivními programy, řa
dou mimořádných akcí městské poli
cie. „Spolupracujeme s SVJ, která se 
na nás obrací, a pomáháme jim řešit 
právě problémy s nepřizpůsobivými. 
Na vládní úrovni jednáme s premié
rem a ministry vnitra nebo práce a so
ciálních věcí o zneužívání dávek, uby
tovacím byznysu nebo navýšení počtu 
policistů v Chomutově. Spolu s vede
ním Svazu měst a obcí ČR jsem ini
ciátorem řady návrhů na radikální 
změny a potírání těchto negativních 
jevů,“ doplňuje Mareš.

Malá knihovna s čítárnou 
vznikla před městským divadlem. 
Chomutov se totiž poprvé zapojil 
do projektu Města čtou, díky kte
rému se mohli lidé v klidu začíst 
do půjčené knihy nebo si poslech
nout autorské čtení regionálních 
spisovatelů venku v otevřeném pro
storu. „Cílem bylo přiblížit četbu 
knih netradičním způsobem široké 
veřejnosti,“ uvedla marketingová 
referentka pořádající společnosti 
Kultura a sport Pavlína Skopová. 
Středisko knihovnických a kultur
ních služeb na projektu spolupraco
valo zapůjčením knih a přípravou 
autorských čtení.

Celý týden byla před divadlem 
k dispozici čítárna vybavená kni
hami, velkými sedacími pytli a hou
pačkami. O knihy i příjemné po
sezení projevila zájem řada lidí. 
Příležitost využily i maminky 
s dětmi, jejichž ratolesti v novém 
prostředí naslouchaly tolik podce
ňovanému mluvenému slovu. 

Naslouchat ale mohli i dospělí, 
u divadla se totiž vystřídalo po
stupně i dvanáct regionálních spi
sovatelů, například J. Pol ca rová, 
Z. Kučera, V. Pinta, E. Ve týšková, 
J. Tan  coš, T. Plodková či J. Chabr, 
kteří publiku citovali část svých li
te rár ních děl.

Pro komunální volby, které se bu
dou konat 10. a 11. října, bylo v Cho
mutově zaregistrováno 13 volebních 
stran. Každá z nich sestavila kandi
dátky až 35 osob, jež se budou uchá
zet o místa chomutovských zastupi
telů. V září budou delegováni členové 
čtyřiceti volebních komisí ve městě. 
Začátkem října pak začne distribuce 
hlasovacích lístků voličům a budou 
uzavřeny voličské seznamy. 

rada chce bednový hazard 
zakázat v celém městě

Rada města doporučila zastupi
telstvu schválit vyhlášku, která zaka
zuje veškerý bednový hazard, tedy vý
herní automaty, videoloterijní termi
nály, ale třeba i kvízomaty v celém 
městě. „Snad už tímto krokem dáme 

Ministerstvu financí jasně najevo, 
že hazard v Chomutově nechceme. 
A doufáme, že ministerstvo přestane 
prodlužovat a zpomalovat odebírání 
licencí na jednotlivé automaty. Touto 
vyhláškou nebude hazard možný ani 

na posledních dvou místech, kde byl 
povolen,“ upřesnil primátor Mareš. 

Město Chomutov dlouhodobě re
guluje hazard na svém území. Prů
běž ně se omezil provoz výherních 
hracích automatů, které Ministerstvo 
financí nahradilo videoloterijními ter
minály. Poté vyhláška města zaká
zala reklamu heren a hazard po ce
lém městě vyjma 4 míst, to bylo poz
ději zúženo jen na 2 místa, město ha
zard regulovalo i časově. „Úplný zá
kaz hazardu by měl zamezit gambler
ství, drobné kriminalitě, kterou s se
bou přináší, ale také omezit zneuží
vání sociálních dávek. Touto cestou 
se vydala i jiná okolní města a občané 
Chomutova se proti hazardu také vy
mezili,“ dodal primátor.
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Umíte si představit, že byste opus-
til FC Chomutov a odešel někam ji-
nam? Třeba i jako funkcionář?

Představit si to asi neumím, i když 
pokud by přišla nějaká lákavá na
bíd ka, tak bych to zřejmě zvážil. Ale 
Chomutov mi prostě přirostl k srdci, 
jsem Cho mu továk a raději bych pra
coval tady pro FC Cho mu tov a s tímto 
týmem ještě něco dokázal, než abych 
řešil nabídku, která by přišla. 
Co znamená „něco dokázal“? Jaké 
jsou Vaše nejvyšší ambice? 

Člověk si musí klást velké cíle, 
protože ti, kteří si kladou malé, nic 
nedokážou. Určitě tím velkým a zá
kladním cílem je finančně stabilizo
vat klub FC Cho mu tov. Poté si mů
žeme klást další cíle, které mohou mít 
podobu postupu do druhé nebo první 
ligy. Ale základem a zároveň velkým 
úkolem i cílem je finanční stabiliza
 ce klubu, což je rok od roku těžší. Na 
druhou stranu mohu říci, že v tuto 
chvíli jsme z největší krize venku, 
a to především díky předsedovi klubu 
Jaroslavu Krákorovi. Právě on sehnal 
peníze a vytáhl nás z nejhorších pro
blémů, díky němu můžeme řešit jiné 
sponzory a firmy. Zažehnal tu nej
větší krizi. 
Působíte jako sportovní sekretář. 
Jak se nedostatek peněz řeší s hráči 
klubu v takové pozici? 

Mám výhodu, protože jsem 
s klu kama i na hřišti. Je to jiné, než 
kdybych jen v saku přišel do kabiny 
s tím, že peníze nejsou. Mám s nimi 

kamarádský vztah a kluci jsou nor
mální a vědí, jaká je doba, a jsou 
schopní to pochopit. V té největší 
krizi tady kluci zůstali, i když mohli 

jít někam jinam. Za to jsme jim 
vděční a je to nutné obdivovat. 
Jaké to je, když sportovní sekre-
tář chytá za týmem, který pomáhá 
skládat? 

Umím se od toho oprostit. Když 
jdu na hřiště, tak jsem tam s klukama 
a jsme jedna banda, které velí trenér. 
Když si sednu do kanceláře, tak se 
musím přeorientovat a řešit to zase 
z jiné pozice. Ale FC Chomutov je 
rodinný klub. Tady si nikdo na nic 
nehraje, bavíme se na rovinu a jsme 
na jedné lodi. 
Co když sportovní sekretář udělá 
v bráně chybu? 

Umíme si z toho udělat srandu, 
kluci si do mě rýpnou a já jim to hned 
vrátím. Vysvětlím si to s trenérem. 
Každý chybu udělá, jsme soudní, dů
ležité je ji uznat. Umíme si vyříkat 
chyby a stále zůstat fotbalovou ro
dinou. 
Nechtěl jste někdy v minulosti hrát 
také za jiný klub? 

Od malička jsem chtěl hrát za 
Chomutov. I když jsem na chvíli 
odešel na hostování, tak jsem měl 

v plánu vrátit se a dokázat, že si za
sloužím tady chytat. A to se mi po
vedlo. Nikdy jsem neměl v úmyslu 
odejít. Mně se tady líbí. Prožil jsem 

tady dobré i horší časy. Jsme tu jedna 
rodina, a to je to velké plus, co mě na 
tomto klubu přitahuje. 
Co jste zažil nejlepšího s FC 
Cho mutov? 

Určitě postup do druhé ligy. I když 
jsem tehdy většinu zápasů proseděl 
na lavičce, ta euforie člověku utkví 
v paměti. Bylo to krásné a já bych to 
chtěl ještě jednou zažít. A moc bych si 
přál, aby u toho byli kluci, co teď sedí 
v kabině. 
A naopak nejhorší fotbalová chvíle 
v chomutovském dresu? 

Nedařilo se druhou sezonu po po
stupu do ČFL. Nejhorší výprask byl 
12:1 s Boleslaví. Můj nejhorší fot
balový okamžik v Chomutově. Bylo 
to šílené. Měl jsem pocit, že snad 
v brance ani nejsem. Kluci prostě stří
leli kolem mě a já jsem nemohl nic 
udělat. Prostě jsem to jen dvanáctkrát 
vytáhl z brány. Opravdu nejhorší fot
balový okamžik. 
Dost gólů jste dostal také od ligo-
vých mužstev v poháru. Cho mu
tov se v posledních letech pravi-
delně poměřuje s nejlepšími týmy 

nejvyšší soutěže… 
Ligové kluby jsou o něčem úplně 

jiném. My jsme s nimi vždy chtěli 
hrát fotbal a zaplatili jsme za to. Proti 
nám hráli kluci, kteří mají úplně jiné 
zkušenosti a jsou fotbalově někde 
jinde, což se pak vždy ukázalo. Trenér 
do nás hustí, že chce hrát útočný 
fotbal. Mohli jsme zalézt a bránit. 
Dostali bychom méně gólů, ale lidi 
by to nudilo. Fanoušci chtějí vidět di
vadlo, takhle fandili, tleskali. Buďme 
soudní, je to rozdíl dvou soutěží. Pro 
nás je určitě přínosem, že k nám jezdí 
top mužstva. Pro fotbalisty je to zku
šenost a pro fanoušky krásný zážitek. 
Pod trenérem Vágnerem hrajete 
povětšinou pohledný fotbal. Máte 
pocit, že to reflektují i fanoušci? 

Určitě na to reagují. Máme ko
tel fanoušků, kteří sem chodí sta
bilně a povzbuzují nás. Když jsou 
slyšet, klukům na hřišti to zvedne 
sebevědomí. Stejně tak, když sta
dion zatleská po hezké akci. Kluci 
jsou nažhavení, je to jednodušší než 
hrát v komorní atmosféře. V minulé 
sezoně mě lidé zastavili i na ulici 
a chválili Chomutov. 
Skončilo mistrovství světa ve fot-
bale. Prozradíte, komu jste fandil 
a jakého hráče byste chtěl ve svém 
klubu? 

Fandil jsem jihoamerickým tý
mům. Líbila se mi Kostarika a sa
mozřejmě také Nizozemí a Belgie. 
A koho do klubu? Asi Arjena 
Robbena. 

Brankář Radek Zaťko začíná v dresu FC Chomutov už čtrnáctou sezonu. Za tu dobu se vypracoval 
v ikonu klubu, kde působí také v roli sportovního sekretáře. Zajímalo nás, jak zvládá obě funkce a kolik 
sezon jej ještě uvidíme v chomutovském dresu. 

radek Zaťko:

Jsme jedna 
fotbalová rodina 

V té nejVětší krizi tady kluci zůstali, i když 
mohli jít někam jinam. za to jsme jim Vděční 
a je to nutné obdiVoVat.
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Obnaženi 2014 vyhlásili jeden týden bezčasí 
Multižánrový festival Obnaženi 

2014 na týden ovládl centrum Cho
mutova. Od čajovny Alibaba, přes 
prostory SKKS až po kostel svaté 
Kateřiny se rozprostřelo bezčasí, 
které bylo ústředním tématem festi
valu. „Při hledání tématu jsme praco
vali s časem a jeho absencí, a pak se 
objevilo slovo bezčasí, které nás za
ujalo svou poetikou,“ vysvětila orga
nizátorka Klára Alvarenga Alexová 
výběr tématu. 

A právě poetiku slova bezčasí 
měl festival podtrhnout. „V rozho
voru s kamarádkou jsem zjistila, že 
to slovo má hlavně negativní a po
litické konotace, proto jsme se roz

hodly, že jej během festivalu od 
nich očistíme,“ potvrzuje Alexová, 
jež festival již tradičně ukončila 
vlastní performancí, v níž tento
krát vzdala hold zpěvačce Zuzaně 
Navarové. „Napadlo mne to, když 
jsem poslouchala její písně, za
tímco jsem jela Nizozemím a viděla 
typicky holandskou krajinu. V tu 
chvíli mne napadlo, že inspirace 
není vázána na čas a prostor, že pře
kračuje a stává se bezčasím,“ dopl
ňuje performerka. 

Zatímco Klára Alexová a její po
jetí bezčasí festival ukončilo, Jana 
Nuslauerová ho společně s dalšími 
umělci svými obrazy otevřela. „Na 

začátku jsem se nechala ovlivnit ne
gativními emocemi spojenými se 
slovem bezčasí, ale postupně jsem 
odhalovala jeho poetiku. Vlastně 
jsem si sama prošla katarzí očisty 
slova,“ vypráví umělkyně, která spo
lečně s Klárou Alexovou organizo
vala už první ročník festivalu. 

Ten se během svých dvanácti let 
značně rozrostl, a to ve všech ohle
dech. Tentokrát Obnaženi vystřídali 
celkem osm míst v Chomutově za 
osm dní. „V tuto chvíli je to hraniční 
stav. Už takto lidé většinou nemají 
čas pro návštěvu všech workshopů, 
které připravíme,“ poznamenává 
Nuslauerová a připomíná, že tento 

ročník se festival obohatil také o li
terární a filmový večer. Kromě nich 
nabídl znovu například veřejnou dis
kusi o umění, workshop jógy či cap
poeiry nebo výtvarnou dílnu. 

Tento ročník festivalu byl ne
tradiční také způsobem financování 
prostřednictvím internetové sbírky. 
Výsledná částka se však podle or
ganizátorů nerodila zcela lehce. 
„Někteří lidé mají pocit, že se sem 
jdeme na týden jen tak bavit, přitom 
je to pro nás práce. A já jsem hrdá, že 
se do festivalu zapojují naši přátelé, 
kteří přes minimální odměnu odve
dou vysoce profesionální práci,“ do
dává Klára Alvarenga Alexová. 

Když se Café atrium promění v tančírnu 
Pevné drdůlky, květiny ve vlasech 

a nařasené sukně byly hlavními atri
buty Horké španělské noci, která roz
tančila Café Atrium. V kavárně bylo 
plno dlouho před začátkem a takřka 
všichni hosté zvolili odění odpovída
jící horkokrevnému flamencu. „Určitě 
mě to potěšilo, ale musím přiznat, že 
jsem s tím trochu počítala,“ přiznala 
organizátorka Jana Dlouhá a dodala, 
že také na předchozí akci v romském 
stylu se návštěvníci sešli v tematickém 
dress codu. 

První část večera patřila skupině 
Los Remedios. Úspěšná slovenská ka
pela naplnila Café Atrium dynamic
kými a roztouženými španělskými 

rytmy obohacenými o prvky jazzu či 
blues i dynamickým tancem. „Jsou 
výborní. Před akcí mi volalo něko
lik dívek, které nechtěly věřit tomu, že 
Los Remedios vystoupí v Chomutově. 
Vždyť na jejich vystoupení musely 
v minulosti cestovat stovky kilome
trů na Slovensko,“ řekla Jana Dlouhá, 
které k proslulému hostovi pomohlo 
osobní přátelství i náhody. „Znám se 
s houslistou skupiny skrze nový styl 
cvičení a života Mohendžodáro a jim 
právě vypadl jeden koncert, tak jsme 
se to rozhodli spojit,“ vysvětlila orga
nizátorka. 

Právě filozofie nového cvičení ur
čeného především ženám Mohen

džo dára stála na začátku celé akce. 
„K tanci jsme se dostali skrze Mo
hen džo dáro, které je hodně spojeno se 
spontánním tancem. Na našich akcích 
tak hodně tančíme, vybíráme si pře
devším dynamickou, rychlou hudbu,“ 
doplnila organizátorka, s jejíž pomocí 
se mohli všichni návštěvníci zapojit 
do školičky flamenca. „Sešlo se zde 
také několik učitelek tance z Cho mu
tov ska, Mostu nebo Klášterce. Těší 
mě, že si akce našli lidé, kteří mají ta
nec rádi. Zároveň bych je ráda potě
šila, že příští akcí bude kapela Ash
wa gan da, která vznikla ve stejné ko
lébce jako Mohendžodáro,“ dodala 
Jana Dlouhá. 

Cesta do fantazie vedla přes 
orientální svátek v SKKS 

Návštěvníci atria Střediska kni
hovnických a kulturních služeb mu
seli mít pocit, že se ocitli ve zcela jiné 
zemi. Předposlední srpnovou sobotu 
se totiž atriem nesla orientální hudba 
a na pódiu se střídaly tanečnice halící 
se do promyšlených rób, hedvábných 
šátků a péřových vějířů. Na cestu ne
jen po Orientu, ale také po říši fanta
zie pak všechny vyzvalo představení 
hlavního hosta, tanečnice Eglal. 

Světově uznávaná Eglal, jež 
mimo jiné patří do týmu Bellydance 
Evolution vedeného nejlepší tanečnicí 
světa Jillinou, totiž oblékla na jeden 
z tanců hedvábná křídla. „Je to nád
herná rekvizita, kterou má upevněnou 

pouze v pase. Při tanci pak vypadá 
jako lesní víla,“ vyprávěla organizá
torka akce Pavla Kostková a dodala, 
že kromě tohoto pohádkového před
stavení přivezla Eglal do Chomutova 
také moderní baladi. „Je to moderní 
pojetí tradičního egyptského tance,“ 
doplnila Pavla Kostková. 

Kromě Eglal vystoupili na ga
lavečeru tance také další významní 
hosté. Pozvání přijaly taneční sku
piny Bolly Ladies a Violet nebo ta
nečnice Barya nebo Hafsa. „Snažíme 
se oprostit od toho, že každá žena, 
která si odskočí od plotny v penízko
vém šátku, je profesionálka a může 
veřejně vystupovat. Chceme lidem 

ukázat, jak má orientální tanec sku
tečně vypadat,“ vysvětlila Pavla 
Kostková, že pozvané tanečnice peč
livě vybírá. „Chceme dělat orien
tálnímu tanci dobré jméno,“ dopl

nila organizátorka, podle které se tan
cem mohly bavit i začátečnice. Pro 
ně byla připravena úvodní otevřená 
scéna při Orient párty v čajovně 
Alibaba i vzdělávací semináře.  
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moLnár ziSkem tituLu 
navázaL na Cipra
Chomutovský odchovanec Karel 
Molnár, nyní hráč Tempa Praha, 
se stal mistrem Evropy v mini-
golfu. V konkurenci téměř osm-
desáti hráčů dosáhl historického 
úspěchu, prvního titulu pro Čes-
kou republiku. Zajímavostí je, že 
stejný úspěch se ještě v dresu 
Československa naposledy po-
vedl v roce 1987 taktéž chomu-
tovskému hráči Petru Ciprovi.

házenkáři nabírají
Klub národní házené KNH Cho-
mutov pořádá 5. září od 16 ho-
din nábor chlapců ve věku 6 až 
13 let. Nábor proběhne na hřišti 
základní školy ve Školní ulici, pří-
padné další informace podá or-
ganizační pracovník klubu Václav 
Daniška na tel. č. 602 446 738.

atLeti baviLi děti
Oddíl atletiky VTŽ Chomutov 
připravil pro děti týdenní pro-
gram, během kterého je sezná-
mil se základy atletických disci-
plín. Čas zbyl i na různé soutěže, 
in-line brusle nebo třeba návště-
vu Aquasvěta a zooparku.

KráTCe

baumrtová dvakrát pátá na mistrovství evropy

Nejdříve nevěděli, jestli složí tým, pak vyhráli

Přestože má plavkyně Slávie Cho
mu tov Simona Baumrtová z evrop
ských šampionátů jedenáct medailí, 
z padesátimetrového bazénu jen je
dinou. Proto na Mistrovství Evropy 
v dlouhém bazénu v Berlíně velmi 
toužila k bronzu z roku 2012 přidat 
medaili další.

Bohužel se jí to nepovedlo, ale dvě 
pátá místa vůbec nejsou špatným vý
sledkem. To první se zrodilo v zá
vodě na 200 m znak, kde Simona su
verénně prošla přes rozplavby a semi
finále a také ve finále se hned v úvodu 
dostala do čela a ještě na 150 met
rech obracela s více než půlvteřino

vým náskokem. Poté jí však velmi vý
razně došly síly a doplavala až pátá. 
Psychická nepohoda se pak promítla 
do dalších závodů. Ještě v disciplíně 
100 m znak celkem hladce prošla do 
finále, v něm však zaostala o více než 
půl vteřiny za vlastním českým rekor
dem a opět dohmátla pátá. „Očekávání 
bylo velké a zklamání je o to větší. Asi 
jsem očekáváním byla svázaná, pro
tože v tréninku se mi plave dobře,“ 
hledala příčiny neúspěchu Simona 
Baumrtová. V závěrečném sprintu na 
50 m znak již jen s přehledem postou
pila do semifinále, kde ale skončila až 
dvanáctá.

Poslední den šampionátu nastou
pila ještě do ženské štafety na 4×100 
metrů polohově, kde české družstvo 
obsadilo jedenáctou příčku a do finále 
nepostoupilo. 

Jestli chcete vyhrát nějakou letní 
sázku, vsaďte si na vítěze futsalo
vého Euro Logistic Bus Cupu, tedy 
Chomutovského poháru. Už popáté 
v řadě v něm totiž triumfoval L.A. 
Interiér Chomutov a potvrdil pozici 
nejúspěšnějšího týmu v rámci nej
staršího poháru ve městě. „Původně 
jsme uvažovali o tom, že to bude 
náš poslední ročník, ale kluci mě 
přemlouvají, abychom ještě jeden 

zvládli,“ přiznal po turnaji partner ví
tězného mužstva Karel Lipmann. 

Jeho svěřenci vedení Petrem 
Kasikou však neměli před turna
jem nic jistého. „Ještě večer to vy
padalo, že se nesejdeme. Málem 
jsme byli bez hráčů na střídání kvůli 
přípravným zápasům fotbalových 
týmů,“ řekl Lipmann. V neděli v bo
jích o medaile už L. A. Interiér na
stoupil v plné síle a bylo to znát. 

Dopolední skupinu vyhrál se skóre 
10:2, nezaváhal ani ve vyřazova
cích bojích a ve finále porazil mladý 
tým Sport restaurantu Jirkov 3:1. 
Miroslav Kvítek z L. A. Interiéru byl 
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. 
Individuální trofej pro nejlepšího 
brankáře si odnesl Milan Podpinka 
z týmu Buldoků, nejlepším hráčem 
se stal Jakub Valta ze Sport restau
rantu Jirkov. 

Klidně nastoupím, hecuje trenér daniška své házenkáře před sezonou 
Před velkým úkolem stojí na 

prahu nové sezony házenkáři KNH 
Chomutov, kteří na jaře postoupili 
z oblasti do druhé ligy. „Musíme ji 
udržet, ale bude to těžké,“ říká trenér 
Václav Daniška, který už před postu
pem avizoval, že se nechce po roce 
vracet o soutěž níž. 

Teď je na jeho svěřencích dokázat 
to. „Samozřejmě bude to boj hlavně 
o udržení, ale myslím, že když se ti 
mladí kluci v týmu srovnají s tím, že 

druhá liga je něco jiného než oblast, 
a vydají ze sebe všechno, tak to zvlád
neme,“ věří trenér a dodává, že do 
druhé ligy chtěl klub postoupit právě 
kvůli mladým hráčům, aby jim dal 
nové zkušenosti a cíle. 

Aby se klub vyhnul nebezpečí se
stupu, sháněl před sezonou nové po
sily. „Přivedli jsme dva kluky z Lit
ví no va. Brankáře Davida Dudu do 
brány. Je to mladý kluk, který bude 
přínosem. A pak Honzu Viktoru mlad

šího do útoku, který má zkušenosti 
i z handballu,“ vypočítává Daniška, 
jenž lituje, že poslední zamýšlená po
sila nevyšla. Milan Škabrada z Louky 
dal přednost Žatci, který se netají am
bicemi na postup do nejvyšší soutěže. 

Nově příchozí hráči nahradí dva 
zkušené házenkáře – útočníka La di
sla va Kar lov ského, který po sezoně 
ukončil sportovní kariéru, a Ru dol fa 
Ibla, jenž během minulé sezony pře
stoupil do Mostu. „Musíme se s tím 

nějak vypořádat. V útoku problém ne
bude, už první tréninky a přípravný 
turnaj v Žatci ukázaly, že si kluci 
´sedli´. Stejně jako loňské dva roky 
budeme mít problém s obranou,“ tuší 
trenér Daniška s tím, že složení de
fenzivy se bude řešit zápas od zápasu. 
„Klukům jsem řekl, že v případě nej
vyšší nouze jsem jako bývalý obránce 
ochotný naskočit, ale to je hlavně ta
kový strašák, aby se víc snažili,“ do
dává trenér. 

florbaloví 
dorostenci mají 
dobré vyhlídky

Zatímco školy byly ještě zavřené, 
dorostenci FbC 98 Chomutov už fun
govali na plné obrátky. Jejich sezonu 
odstartovalo soustředění a následo
valy tréninky v chomutovské spor
tovní hale. První zkouškou v nové se
zoně byl přípravný turnaj, který v do
mácí hale proběhl minulou sobotu, 
a tudíž po uzávěrce novin.

„Začátek sezony každoročně ote
víráme soustředěním, které probě
hlo na začátku srpna v Rum burku. 
Zúčastnilo se ho přes sto dětí nejen 
z cho mu tov ského klubu, ale i ze sou
sedního oddílu v Žatci. Program byl 
pestrý. Tréninky měly třikrát nebo 
čtyřikrát denně v hale nebo venku. 
Soustředění hodnotím velmi dobře. 

Věřím, že to byl dobrý start do se
zony,“ soudí šéftrenér FbC Martin 
Bocian.

Dorostenci se po prázdninové 
pauze opět dostávají do formy, ale 
v přípravných zápasech je třeba odha
lit případné nedostatky nové soupisky. 
Ta je převážně složena z ročníků 1998 
a 1999. Minulý rok obsadili doros
tenci v 1. lize konečné šesté místo. 
„Každý rok, co hrajeme nejvyšší sou
těž, jsme byli v nadstavbě. Minulou 
sezonu jsme hráli extraligu juniorů, 
takže první dorostenecká pětka na
stupovala za ně, proto jsme skončili 
až na 6. místě. Věřím, že letos nějaký 
výraznější úspěch s dorostenci udě
láme,“ konstatuje šéftrenér.
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nudiL Se, tak Si 
zapáLiL hračku
Dlouhou chvíli si nebezpečnou 
hrou krátil sedmiletý chlapec. 
Jeho matka byla v práci a on 
sám doma. Vzal sirky a zapá-
lil hračku, od ní pak vzplála část 
bytu. Tu přijeli uhasit hasiči, 
strážníci přivolali sociální pra-
covnici. Ta vše řešila s matkou.

družka zbiLa 
Svého druha
Židlí dostal po hlavě muž, kte-
rý byl na návštěvě u své družky 
v Borové ulici. Dvojice nejprve 
popila, pak se pohádala a nako-
nec žena muže udeřila po hla-
vě. Strážníci na místě muži po-
radili, aby si došel k lékaři a pak 
podal trestní oznámení.

jeL v noCi bez SvěteL 
a ještě byL opiLý
Chomutovští strážníci zadrže-
li řidiče opilého namol. V Lipské 
ulici zaregistrovali auto bez za-
pnutých světel. Na znamení ři-
dič ale nereagoval a jel dál. Za-
stavil až v další ulici. Evidentně 
byl namol, strážníci dechovou 
zkouškou naměřili přes dvě pro-
mile. Případ si převzali policisté.  

MěSTSKá pOLICIeSkupina Ulice vyhání 
z ulic první výtržníky  

Technické služby zaplnily díry po zcizených keřích

Z křižovatky zmizely desítky metrů kabelu

Pravidelně vyráží do jednotlivých 
částí města speciální skupina strážníků 
s názvem Ulice. Její úkol zní – vanda
lové, zlodějíčci, přestupci a prostitutky 
musí z ulic pryč. „Skupina provedla 
desítky kontrol, které mají zjistit, zda 
se známí přestupci nedopouštějí dal
ších deliktů,“ řekl náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák. 

Skupina operuje především na síd
lištích a v dalších problémových čás
tech města. „Za srpen skupina nad rá
mec běžného výkonu ostatních hlídek 
zjistila na 70 přestupků,“ zdůraznil ře
ditel městské policie Vít Šulc. Mnozí 
vandalové, šroťáci a další výtržníci, 
kteří obtěžují slušné občany, se tak 
přiblížili ke spáchání tří stejných pře
stupků. Práce skupiny má také další 
rozměr. „V problematické lokalitě dů
kladněji sleduje pohyb přestupců, kteří 
ztěžují život slušným občanům, a tak 
monitoruje jejich chování,“ dodává 
Řehák s tím, že v lokalitě se tak čin
nost skupiny projeví také preventivně.

Nejvíce poznatků a přestupků sku

pina zaregistrovala v historickém 
středu města, zejména v parku, na ná
městí a v okolí radnice, a také v sídliš
tích Březenecká, Kamenná a Písečná.

V centru města se zaměřila přede
vším na skupiny osob, které požívají 
levný alkohol v klidových zónách, 
znečišťují veřejná prostranství, obtě
žují ostatní anebo přebývají v měst
ské zeleni. „Z této činnosti vzešlo 
prozatím šest návrhů na udělení zá
kazu pobytu,“ uvedl náměstek primá
tora Jan Řehák. V lokalitě sídlišť sku
pina Ulice vyřešila dva případy šikany 
na dětském hřišti. „Ze hřišť pravdě
podobně zmizí dva výtržníci, na které 
jsme podali dva návrhy na zákaz po
bytu, protože požívali na hřišti alkohol 
a znepříjemňovali pobyt dětem a rodi
čům,“ dodal Šulc.

Princip fungování skupiny je jed
noduchý. Ještě efektivněji využívá 
přestupkového zákona, konkrétně 
jedné ze sankcí, kterou je zákaz po
bytu. „Nejproblematičtější přestupce 
máme podchycené ve statistikách. 

Kontrolní činnost skupiny je tak za
měřena přímo do lokalit, kde nepři
způsobiví páchají nejvíce přestupků,“ 
říká ředitel městské policie Vít Šulc. 
„Tím se výrazně zvýší pravděpodob
nost, že přestupce načapáme při pá
chání opakovaného přestupku stej
ného charakteru, nebo dokonce při 
maření výkonu úředního rozhodnutí, 
za což mu hrozí trestní stíhání,“ do
dává Jan Řehák. 

Snahu o zvelebení veřejných pro
stranství komplikují letos Tech nic
kým službám města Cho mutova zlo
ději. Ti se zaměřili na různé okrasné 
keře a kradou je ve velkém. „Každý 
rok ze záhonů pár keřů zmizí, letos 
se ale bohužel jedná o desítky rost
lin. Ve výsadbách jsou na mnoha 
místech díry, což nevypadá hezky. 
Zloději tak kazí práci zaměstnan
cům, kteří na udržování pěkného 
vzhledu města vynakládají velké 

úsilí. Zbytečně se takto zvyšují ná
klady na obnovu a doplnění ze leně,” 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda. 

Technické služby připravily místa 
pro nové rostliny, soukromá firma je 
tam vysadila. „Doplnila tak mezery 
v živých plotech, které vznikly v dů
sledku různých činností, například 
při výkopech nebo rekonstrukcích,“ 
uvedl vedoucí provozovny veřejná 
zeleň Da ni el Vo bor ník. V parku no

vou výsadbu technické služby zabez
pečily a označily reflexním prvkem, 
aby ji lidé nepošlapali.

Po zahradnících ale přišli zloději. 
Nejvíce řádili v parku v Kochově 
ulici. Kdosi ukradl jednu třetinu rost
lin. „Ukradené rostliny nejspíš končí 
na zahrádkách nebo v truhlících ne
nechavců,“ doplnil vedoucí. Kradlo 
se i v Lipské ulici.

Pracovníci provozovny veřejná 
zeleň zvelebují město mnoha způ

soby. Snaží se vymýšlet nové věci, 
v minulosti tak například z nevzhled
ného svahu v Mostecké ulici vybu
dovali skalku. Letos nechali doplnit 
květinové pyramidy a závěsné vázy 
dalšími druhy letniček ve spolupráci 
s magistrátním odborem rozvoje, 
investic a majetku města, aby vý
zdoba byla více barevná. Dlouhé ho
diny zbavují záhony plevele. Zloději 
pak za několik vteřin všechnu tuto 
snahu zhatí.

Více než sto čtyřicet metrů ka
belu veřejného osvětlení ukradl ne
známý zloděj v Nových Spořicích 
v Cho mu to vě. Tím vyřadil z provozu 
stožáry osvětlující ko mu nikace. Tech
nické služby nyní pracují na opravách. 

„Tamní osvětlení napomáhá bezpeč
nosti v úseku, kde se kříží dvě frek
ventované silnice. Jednání zloděje 
nebo skupiny zlodějů je tak nejen ne
morální, ale i nebezpečné. Hlavně na 
krajnicích komunikací se totiž výrazně 
zhoršila viditelnost,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. 

Krádeže se kdosi dopustil v před
posledním srpnovém týdnu. Z křižo
vatky silnice 1/7 a 1/13 zmizelo 145 
metrů kabelu a navíc pachatel zničil 
sedm stožárových výzbrojí. „Tím nám 

způsobil škodu za více než padesát ti
síc korun na odcizeném materiálu, cel
kové náklady na opravu přesáhnou sto 
tisíc korun,“ řekl vedoucí provozovny 
veřejné osvětlení Jan Dvořák. 

Technické služby ihned začaly 
s nápravou škod a zprovoznily stě
žejní osvětlení. Práce tam však potr
vají do konce září. Kromě technických 
služeb byla poškozena také společnost 
Ředitelství silnic a dálnic, které zlo
ději ukradli nebo zničili téměř nové 
osvětlení a způsobili tak škodu přesa

hující sto tisíc korun.
Vandalové se již letos ve městě na 

veřejném osvětlení podepsali. Zničili 
hlavně kryty stožárů nebo ukradli 
pojistky převážně na sídlištích Ka
menná a Pí seč ná nebo v centru města. 
Náklady na opravy v posledních le
tech rapidně rostou, zatímco v roce 
2012 musely technické služby ze 
svého rozpočtu vynaložit na opravy 
zhruba sto tisíc korun, loni se tato 
částka více než zdvojnásobila a v tom 
letošním jistě neklesne.
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knihovniCe 
škoLákům zabaLí 
knihy
Chomutovská knihovna opět 
nabízí školákům obalování 
učebnic na míru. Knihy mohou 
zájemci při nést do studovny 
v hlavní budově na Palackého 
ulici i na pobočky na Březenec-
ké a v kině Oko.

zápiSy v SkkS začaLy
Zápisy do jazykových i ostat-
ních kurzů, Akademie třetího 
věku a Klubu aktivního živo-
ta začaly 1. září. Budou v SKKS 
vždy od pondělí do čtvrtka od 
9 do 17 hodin. Zájemci se mo-
hou hlásit osobně v hlavní bu-
dově knihovny nebo na tele-
fonním čísle 474 619 336. 

od září Se opět 
pravideLně bruSLí
Společnost Kultura a sport 
Chomutov pro milovníky brus-
lení opět zavedla bruslení pět-
krát týdně, a to v úterý od 18 
do 19, v sobotu a neděli od 10 
do 11 a od 17 do 18 hodin.

KráTCe

ředitelé jednali 
o kvalitním 

vedení  škol 

Ředitelé energetických škol 
z Čes ké i Slo venské republiky se se
šli v Cho mu tově v prostorách slouče
ných střed ních škol ESOZ. „Jednalo 
se již o patnácté setkání školských ko
misí Českého svazu za měst na va telů 
v energetice a Zväzu za mest ná va teľov 
energetiky Slovenska, která se konají 
střídavě v Čechách a na Slovensku,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky ESOZ 
Eva Čížková.

Cílem setkání byla výměna infor
mací o aktuálních otázkách v odbor
ném vzdělávání. Kromě delegátů z de
seti středních škol se jednání zúčastnili 
také zástupci kraje, hospodářské ko
mory, ČEZ či Západočeské univer
zity v Plzni. Prezentace odborníků 

byly zaměřené například na zaměstna
nost, vzdělávací soustavu či na pokles 
záj mu žáků o učební obory. „Slovenští 
kolegové z Trnavy, Žiliny a Ka pu šan 
přinesli informace o úmyslu zavést du
ální systém. Tento model vzdělávání 
umožňuje spolupráci škol a firem při 
realizaci odborného výcviku a odborné 
praxe žáků v reálném pracovním pro
středí. Odborné vzdělávání zaměřené 
na praxi se pak pozitivně dotýká ne
jen učňů, ale také absolventů středních 
a vyšších odborných škol, vysokých 
škol a univerzit,“ vysvětlila Číž ková.

Hosté si při návštěvě prohléd li 
Kamencové jezero, navštívili zoo
park a elek trár ny v Tu ši mi cích 
a v Pru né řo vě. 

Učitelé se vzdělávají ve firmách

Senioři při studiu nebudou 
jen sedět v lavicích

Pětatřicet pedagogů a kariérních 
poradců ze základních škol na Cho
mu tov sku se zúčastnilo exkurzí do 
průmyslové zóny Triangle. Exkurze 
uspořádala Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní v rámci 
projektu Přírodovědné a technické 
vzdělávání Ústeckého kraje. 

Pedagogové navštívili japonské 
firmy Hitachi Automotive Systems 
Czech a Neturen Czech a  americké 
společnosti Solar Turbines EAME 
a JC Interiors Czechia. „Při exkurzích 
a besedách s manažery se učitelé se
známili s výrobním programem a pro
středím firem, vývojem a požadavky 

na zaměstnance. Nabyté poznatky bu
dou uplatňovat na svých základních 
školách v hodinách zaměřených na 
volbu povolání žáků,“ uvedl zástupce 
ředitele školy Jiří Mladý.

Návštěvy v různých firmách se těší 
velkému zájmu, proto je škola bude 
pořádat i v letošním školním roce.  

Chomutovští senioři letos již po
desáté usednou do školních lavic, 
Univerzita třetího věku Sociálních 
služeb Chomutov (SOS) pro ně letos 
připravila velmi zajímavé přednášky 
a také novinku. 

Na studenty univerzity čekají 
přednášky a workshopy z oblasti zdra
vovědy, přírodovědy, sebeobrany či 
prevence kriminality. Vědomosti však 
nebudou nabývat pouze ve třídách. 
„Připravili jsme přednášky na exter
ních pracovištích, například na policii, 
v Podkrušnohorském zooparku nebo 

u hasičů,“ uvedla Kateřina Pecháčová 
ze Sociálních služeb Chomutov. 

Akademický rok začíná 23. září, 
od půl třetí odpoledne se uskuteční 
první přednáška. Před tou musí stu
denti uhradit zápisné ve výši 400 ko
run. Pokud ale senior nebude chtít na
vštěvovat všechny přednášky a work
shopy, může letos poprvé hradit kaž
dou lekci zvlášť, před začátkem tak 
zaplatí 40 korun. Přihlášku si mo
hou zájemci vyzvednout v budově ře
ditelství SOS, v DPS Merkur, DPS 
Písečná, v turistickém infocentru nebo 

v informačním servisu magistrátu. 
Základním posláním Univerzity 

třetího věku je poskytnout různorodou 
škálu poznatků, vědomostí a doved
ností na nejvyšší možné úrovni oso
bám v seniorském věku. „Toto stu
dium má výlučně charakter osobního 
rozvoje, nikoliv profesní přípravy 
a tomu jsou přizpůsobena témata 
přednášek s cílem nejen prohlubovat 
dosavadní vědomosti, ale také prezen
tovat nové poznatky, obory a techno
logie, které jsou jinak seniorům nepří
stupné,“ doplnila Kateřina Pecháčová.

Miňonky z příkopů zabodovaly při sestavování rozpočtu
Páťáci ze základní školy Na Pří

ko pech se o sebe dokážou postarat. 
Prokázali to v soutěži Rozpočti to!, 
kterou vyhlásil vzdělávací portál Fi
nan ční gramotnost do škol. V sesta
vování rozpočtu domácnosti obsadili 
krásné čtvrté místo v konkurenci 190 
týmů z celé republiky. „Cílem hry 
bylo naučit děti hospodařit s vlast
ními finančními prostředky, vštěpit 
jim základní pojem o hodnotě peněz 
a také jim ukázat, jaké jsou důsledky 
špatného hospodaření,“ uvedla 

Kamila Dobešová, členka pří ko pác
kého týmu Miňonky. 

Miňonky, stejně jako ostatní 
při hlášená družstva, před sta vovaly 
jednu dospělou osobu, která se 
o sebe měla postarat. Tým si proto 
musel nejprve vytvořit profil této 
osoby, za kterou pak plánoval a hos
po dařil. V prvním kole musely Mi
ňon ky nejdříve naplánovat jídelní
ček alespoň na týden, pak nakou
pit potřebné potraviny v soutěž
ním esho pu, vybrat vhodné byd

lení a rovněž způsob dopravy do za
městnání. Tedy v podstatě naplá
novat měsíční výdaje. „V druhém 
kole pak doplňovaly rozpočet o další 
nutné výdaje, se kterými se setká
váme v běžném životě, tedy napří
klad o nákup oblečení, hygienických 
a úklidových prostředků, pojištění, 
náklady na vzdělávání, ale i o vý
daje na zábavu či třeba dárky,“ po
psala soutěž Kamila Dobešová. Tým 
musel řešit také příjmy, možné při
výdělky a časové nároky rodiny. 

Výsledkem druhého kola bylo sesta
vení tentokrát již ročního rodinného 
rozpočtu pro jednu osobu dle zvole
ného profilu osobnosti.

Děvčata z pátého ročníku sou
těž opravdu zaujala a plnění základ
ních i bonusových úkolů je velmi ba
vilo. Při hře došly nenásilnou zábav
nou formou k závěru, že plánování 
financí je opravdu výhodné, ba do
konce nutné. Zároveň si vyzkoušely 
práci v týmu a prezentaci před vět
ším, jim neznámým publikem.
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křížovka V městském parku vznikne (tajenka), kde budou moci trávit volný čas celé rodiny.
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oSmiSměrka První sobotu v září se otevřou běžně nepřístupné… vtipy ze škoLy

Ptá se paní učitelka:  
„Co víte děti o významných 
matematicích starého Řecka?“  
Přihlásí se Pepíček a povídá:  
„Všichni zemřeli!“

Ve tři v noci zazvoní profesorovi 
telefon, ozve se tichý hlas: 
„Probudil jsem tě?“ 
„Hmm, ano…“  
„Tak to je dobře, protože já se 
ještě učím, ty hajzle!“ 

„Jakpak se učí váš syn, paní 
Nováková?“ 
„Ani se neptejte. Na rodičovské 
sdružení chodím pod 
pseudonymem.“

 
 
Ve škole přednáší učitelka 
stojaté vlnění a jako příklad dává 
vhození kamene do vody. 
Pak se ptá třídy:  
„A znáte ještě nějaký jiný 
přiklad?“  
Přihlásí se jeden kluk a říká:  
“Tak třeba reproduktor.“ 
„Dobře a vysvětlíte nám princip?“ 
„No hodíme ho do vody.“

Otec se zajímá: 
„Co bylo dnes ve škole?“ 
Dcera otráveně odpovídá: 
„Sexuální výchova. Doktor 
vysvětloval, jak to nemáme dělat, 
farář, proč to nemáme dělat a 
učitel, kde to nemáme dělat.“

baNáNY, bUXUS, čeSač, eTIOp, HaVeŤ, HOKeJKY, INKreCe, INSeCTa, KáNOe, 
KNíŽe, LíTOST, OčISTeC, pOčTY, pOMOC, pONíK, pOřídIT, praSe, prVeK, 
SeKCe, UčITI, UřKNUTí, UTÉCI, VeJCe, VIKář, VřeSK
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podrobný 
kaLendář akCí 
najdete na webu:

 3.9. st 18.00 povídání o byLinkáCh – učebna č. 66 SKKS
 6.9. so  den evropSkého dědiCtví – prohlídky chomutovských 

památek zdarma
 9.9. út 18.00 mediCína od šamana – učebna č. 66 SKKS
 10.9. st 17.00  večerníček pro Seniory – Kulturní dům na Zahradní
   17.30  aStroLoGie – náš Charakter v horoSkopeCh 

zrození – učebna č. 66 SKKS
 16.9. út 17.00 Skandinávie – cestopisná přednáška – velký sál SKKS
 17.9. st 14.00 píSničky, které neStárnou – učebna č. 14 SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 3.9. st 17.00 Let'S danCe aLL in 19.00 Fakjů pane učiteLi
 4.9. čt 17.00 expendabLeS: poStradateLní 3
   19.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL
   20.00 nejhLedanější muž
 5.9. pá 17.00 Útěk z pLanety země (3d) 19.00 pod zemí
   20.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL (3d)
 6.9. so 15.00 Útěk z pLanety země (3d)
   17.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL
   19.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL (3d)
   20.00 pod zemí
 7.9. ne 15.00 tři bratři
   17.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL
   19.00 expendabLeS: poStradateLní 3
 8.9. po 17.00 StrážCi GaLaxie (3d) 19.00 Let'S danCe aLL in
 9.9. út 17.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL (3d)
   19.00 pod zemí
 10.9. st 17.00 žeLvy ninja (3d) 19.00 nejhLedanější muž
 11.9. čt 17.00 pošťák pat 19.00 Lepší teď než nikdy 20.00 dárCe
 12.9. pá 17.00 pošťák pat 19.00 Fakjů pane učiteLi
   20.00 Sin City: ženSká, pro kterou byCh vraždiL (3d)
 13.9. so 15.00 LetadLa 2: haSiči a záChranáři
   16.00 díra u hanušoviC 19.00 Lepší teď než nikdy
   20.00 dárCe
 14.9. ne 15.00 pošťák pat 17.00 dárCe 
   19.00 pod zemí
 15.9. po 17.00 nymFomanka, čáSt i. – režiSérSká verze
   19.00 nejhLedanější muž
 16.9. út 17.00 nymFomanka, čáSt ii. – režiSérSká verze
   19.00 díra u hanušoviC
 17.9. st 17.00 žeLvy ninja (3d) 19.00 o koníCh a LideCh

 
KINO SVěT

 Do 13.9. čeSko-němeCké rodinné aLbum – kostel sv. Kateřiny
 Do 19.9.  100 Let od vzniku čeSké družiny a roty nazdar – 

Dům Jiřího Popela z Lobkovic 

   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, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

ObLaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 9.9.  obrazy a kreSby – Milan Voňka, Šárka Schlesingerová – 
výstavní síň SKKS

 Do 19.9.  ChomutovSký SaLon 2014 – výstava chomutovských výtvarníků – 
galerie Lurago

 Do 30.9. druhý deCh – výstava fotografií – kostel sv. Ignáce
  obrazy – Irena Mansfeldová – galerie Na schodech SKKS
  12. SoChařSké Sympozium boLeboř – atrium SKKS
 Do 31.10.  mona Lipi a její tyGři: rudoLF brančovSký a jan 

píSařík – galerie Špejchar
 Od 11.9.  portréty významnýCh oSobnoStí a poLitiků – 

Miroslav Schneider – výstavní síň knihovny SKKS

VýSTaVY

 3.9. st 17.00  FC Chomutov–Fk admira praha – fotbal ČFL – 
fotbalový stadion

 10.9. st 17.30  piráti Chomutov–hC Stadion LitoměřiCe – 
zimní stadion

 13.9. so 10.15 FC Chomutov–mFk Chrudim – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 17.9. st 17.30 piráti Chomutov–hC dukLa jihLava – zimní stadion
 26.9. pá 19.00  FC atLetiCo Chomutov – tutti pizza ÚStí n. Labem – 

krajský přebor ÚK ve futsalu – sportovní hala

SpOrT
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 3. 9.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 
Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova

 4. 9.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

 9. 9.  Alešova, Klicperova, M. Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 10. 9.  alešova, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, 
K. Čapka, Podhorská, Višňová, Železniční, lokalita RD Filipovy rybníky

 11. 9.  Kadaňská, Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, 
Kukaňova, Osvobození, 5. května

 16. 9.  Nové Spořice, Potoční, sídliště U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky 
Luční–Osadní, zóna EATON

 17. 9.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 18. 9.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

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

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.

 4.9. čt 16.00  veLký deChový orCheStr SeveročeSkýCh doLů – 
u příležitosti Dne horníků – atrium SKKS nebo velký sál

   17.30  biG band zdenka tÖLGa – atrium SKKS nebo velký sál
 6.9. so 15.00 indian Summer open air – atrium SKKS
 11.9. čt 17.30 biG band zdenka tÖLGa – atrium SKKS nebo velký sál
 12.9. pá 19.30 jitka šuranSká a paCora trio – Hřebíkárna

KONCerTY



servis fotostrana

Poslední prázdninový víkend 
v Cho mutově už tradičně patří fes
tivalu Barevná planeta, který se 
v letošním ročníku spojil s projek
tem Žijeme tady. „Oba festivaly se 
spojily, protože k sobě mají hodně 
blízko – je to hlavně o toleranci. 
Jsme různě barevní, různě postižení, 
ale žijeme tady,“ řekl ředitel Domu 
dětí a mládeže Milan Märc. 

Spolu s příznivci kultury fes

tival Barevná planeta potěšil také 
gurmány, kteří mohli v jedné uličce 
procestovat prakticky celý svět. 
Stánky s etnickou kuchyní na
bídly laskominy od Španělska po 
Vietnam. Kdo se bál zkoušky etnic
kých kuchyní, mohl vsadit na jis
totu, dát si české pivo a přispět tak 
na dobrou věc. „Celá akce je cha
ritativní, polovina výtěžku jde na 
sbírku kapely The Tap Tap a druhá 

polovina na konto chomutovského 
sdružení Asociace Pro Handicap. 
Lidé mohli přispět dobrovolným 
vstupným, chomutovská pivo
téka Království piva dává z kaž
dého prodaného piva pět korun, 
Chomutovský deník přispěl z pro
deje dnešního vydání a konala se 
také aukce pirátských pokladů, tedy 
dresu, šály a dalších předmětů od 
hokejistů,“ popsal Milan Märc.

 Vrcholem akce bylo vystoupení 
skupiny The Tap Tap, která po roce 
opět roztančila letní kino. „Nám se 
to tady minule líbilo, proto jsme 
se na tuto akci těšili,“ řekl tiskový 
mluvčí kapely Ladislav Angelovič, 
který po koncertu vyzval spolu 
s kapelníkem Šimonem Ornestem 
všechny návštěvníky ke společ
nému fotu, které by znovu doká
zalo, že jsme všichni lidé.  

Všichni jsme lidi, 
učila barevná planeta 
a Žijeme tady 
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