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Odstranění herních prvků je nezbytné Přistavení kontejnerů
(Dokončení ze str. 1)
Tento postup však není možný
z důvodu nedostatku finančních
prostředků v rozpočtu města. V minulých dnech byly odstraněny herní
prvky, které byly nebezpečné svým
poškozením nebo byly nevhodně
umístěny a povrch pod nimi neodpovídal bezpečnostním normám (nedostatečná bezpečnostní zóna kolem
herního prvku, nevhodný povrch
pod vysokými herními prvky apod.)
V letošním roce je vyčleněna částka
1 mil. Kč na vybudování nového
hřiště. Tato částka byla vyčleněna na
nové hřiště na Písečné u střediska
Flora. Do konce roku připravujeme
další snížení počtu pískovišť a odstraňování nebezpečných herních
prvků. Vzhledem ke stáří stávajících

hřišť je nutné na základě posouzení
vybraných lokalit a herních prvků,
zda je možné jejich další využívání
případně úprava těchto prostranství.
V rámci schváleného projektu regenerace panelových sídlišť Březenecká, Kamenná, Písečná, Zahradní jsou
určena pískovitě a hřiště ke zrušení,
další jsou určena k obnově a rozšíření, některá budeme nabízet ke správě
vlastníkům domů, u
kterých se
nacházejí. Prosíme občany, aby byli
shovívaví k nepopulárním krokům
spojených se snahou o zvýšenou
bezpečnost našich dětí na hřištích.
Žádáme občany, aby se na Technické
služby města Chomutova obraceli
s informacemi o rozbitých herních
prvcích, aby mohly být včas opraveny či odstraněny. Dále je a jejich děti

prosíme, aby sami dbali o čistotu a
pořádek na dětských hřištích, aby na
hřištích nenechali volně pobíhat psy.
Žádáme vlastníky objektů, občany,
rodiče, kteří mají zájem o zachování
pískoviště či hřiště u svého domu
případně o převedení hřiště do své
správy nebo chtějí znát další podrobnosti o rekonstrukci dětských hřišť v
Chomutově, aby se obrátili na odbor
rozvoje a investic města (Ing. Petříková - tel. 474/637 427).
(len)
Městský úřad Chomutov oznamuje, že v zadním vestibulu na
Zborovské 4602 je veřejnosti k
dispozici fotograf, který zhotovuje průkazová fota. Provozní
doba: Po 8 - 17 hod., St 8 - 17
hod. Cena za 4 ks je 109,- Kč.

16. 10. - 20. 10. Purkyňova - vozovka ZUŠ, Zengerova - parkoviště
u č. 4125, Blatenská u č. 3983, 5.
května - parkoviště u č. 3708, Za
Borovskou u č. 3612, Lipská - parčík pod č. 2261, Alešova - parčík
u č. 3051.
20. 10. - 23. 10. Adámkova u č.
4948, Vrchlického u č. 4025, Komenského - Palachova podél MŠ,
Svahová před č. 4956, Stavbařská
u č. 4520 - 4689, Havlíčkova - Roháčova, Václavská - parkoviště u č.
4048, Jiráskova - vozovka u č. 4597,
Kadaňská u č. 4091.
23. 10. - 27. 10. Dřínovská u č.
4595, Březenecká u č. 4454, 17. listopadu u č. 4567 - parkoviště, 17.
listopadu u č. 4625 - parkoviště,

17. listopadu u č. 4608 - parkoviště,
Slezská č. 3506 - 3493, Hraničářská
- El. Krásnohorské proti č. 4570.
27. 10. - 30. 10. Hutnická č. 5294,
Kamenná č. 5113, Kamenná č. 5121,
Kamenný Vrch č. 5268, Nové Spořice - zastávka MHD (veterina), Zátiší
- Pod Lesem u č. 3239, Lipská - parčík naproti ploché dráze.
30. 10. - 3. 11. Zahradní č. 5193
- 4, Zahradní - Pod Břízami č. 5240,
Zahradní - Růžová - rozvodna, Zahradní č. 5173, Zahradní - parkoviště KaSS, Zátiší - Okály otočka MHD,
Zátiší - Barákova č. 4224 (naproti).
3. 11. - 6. 11. Písečná č. 5061, Písečná č. 5000, Písečná č. 5024, Písečná č. 5065, Kostnická - novostavby u
č. 4073, Osvobození u č. 3116.

Adresář Městského úřadu Chomutov
Úřední hodiny: Po, St: 8,00 - 17,00, ústředna: 474 637 111, fax: 474 652 777, mail: podatelna@chomutov-mesto.cz, přijímá elektronickou poštu
Městský úřad - Zborovská 4602, Chomutov
Místostarosta: Ing. Rudolf Kozák
tel: 474 637 220
E-mail: kozak-mistostar@chomutov-mesto.cz

Tajemník úřadu: Ing. Theodor Sojka
tel: 474 637 240
E-mail: tajemnik@chomutov-mesto.cz

Vedoucí odboru kancelář tajemníka: Ing. Václav Fiala
tel: 474 637 280
E-mail: v.fiala@chomutov-mesto.cz
Personální oddělení
tel: 474 637 186
Informační servis
vedoucí: Jarka Purchartová
tel: 474 637 130
E-mail: j.purchartova@chomutov-mesto.cz
Podatelna
tel: 474 637 135
Odbor provozních činností
vedoucí: Miluše Kubičárová
tel: 474 637 313
E-mail: m.kubicarova@chomutov-mesto.cz

Rozšířené úřední hodiny
pokladna
Po, St 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Út 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Čt 8.00 - 12.00 12.30 - 13.30
matrika
Po, St 8.00 - 17.00
ověřování podpisů a listin
Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 7.00 - 14.00
podatelna
Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
Pá 8.00 - 13.30
odbor dopravy a silničního hospodářství - oddělení evidencí:
Út 8,00 -14,00 hod. pro prodejce nových a ojetých vozidel,
Čt 8,00 - 12,00 hod. pro občany

Oddělení provozně-technické
vedoucí: Jana Müllerová
tel: 474 637 299
E-mail: j.mullerova@chomutov-mesto.cz

Oddělení hospodářsko-ekonomické
vedoucí: Bohuslava Havlíčková
tel: 474 637 311
E-mail: b.havlickova@chomutov-mesto.cz
Odbor správních činností
vedoucí: Ing. Hana Bocianová
tel: 474 637 125
E-mail: h.bocianova@chomutov-mesto.cz

Oddělení matriky
vedoucí: Jaroslava Kuchleiová
tel: 474 637 121
E-mail: j.kuchleiova@chomutov-mesto.cz

Oddělení evidence obyvatel
vedoucí: Miluše Hlaváčková
tel: 474 637 200
E-mail: m.hlavackova@chomutov-mesto.cz

Oddělení OP, CD, EO
vedoucí oddělení: Věra Krupičková
tel: 474 637 226
E-mail: v.krupickova@chomutov-mesto.cz

Oddělení informatiky
tel: 474 637 124
Odbor bytového hospodářství
vedoucí: Soňa Skalická
tel: 474 637 213
E-mail: s.skalicka@chomutov-mesto.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí: Eva Innemannová
tel: 474 637 180
E-mail: e.innemannová@chomutov-mesto.cz

Oddělení sociálních dávek pro rodinu s dětmi
vedoucí: Milada Güttlová
tel: 474 637 164
E-mail: m.guttlova@chomutov-mesto.cz

Oddělení sociálních dávek pro nezaměstnané jednotlivce,
péče o zdravotně postižené a starou generaci
vedoucí: Olga Plátenková
tel: 474 637 146
E-mail: o.platenkova@chomutov-mesto.cz
Odbor ekonomiky
vedoucí: Ing. Jan Mareš
tel: 474 637 250
E-mail: j.mares@chomutov-mesto.cz

Oddělení všeobecné účtárny
vedoucí: Zina Stehlíková
tel: 474 637 239
E-mail: z.stehlikova@chomutov-mesto.cz

Oddělení daní a příjmů
vedoucí: Bc.Martina Kovářová
tel: 474 637 261
E-mail: m.kovarova@chomutov-mesto.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
vedoucí: Ing. Bedřich Rathouský
tel a fax: 474 637 270
E-mail: b.rathousky@chomutov-mesto.cz

Oddělení přestupků
vedoucí: Jana Černá
tel: 474 637 321
E-mail: j.cerna@chomutov-mesto.cz

Městská policie
ředitel: Ing. Jan Dřízhal
tel: 474 637 459
stálá služba: 474 637 457
E-mail: j.drizhal@chomutov-mesto.cz
Náměstí T. G. Masaryka 1168, Chomutov
Obecní živnostenský úřad
vedoucí: Ing. Vladimír Dědeček
tel: 474 637 771
E-mail: v.dedecek@chomutov-mesto.cz

Oddělní registrační
vedoucí: Bc. Jana Slavíková
tel: 474 637 782
E-mail: j.slavikova@chomutov-mesto.cz

Oddělení kontrolní a správní
vedoucí: Bc. Helena Scherberová
tel: 474 637 781
E-mail: h.scherberova@chomutov-mesto.cz
Odbor školství a kultury - oddělení školství
vedoucí: Mgr. Naděžda Patlevičová
tel: 474 637 777
E-mail: n.patlevicova@chomutov-mesto.cz

Oddělení evidencí

Kochova 1185 (kordy), Chomutov

vedoucí: Josef Tuček
tel: 474 637 277
E-mail: j.tucek@chomutov-mesto.cz

Úřední hodiny: Po, Stř 8,00 - 17,00
Odbor státní sociální podpory
vedoucí: Ing. Jitka Maroušková
tel: 474 611 303
E-mail: jitka.marouskova@ssp.mpsv.cz

Oddělení dopravně správních agend
vedoucí: Jiří Klíma
tel: 474 637 268
E-mail: j.klima@chomutov-mesto.cz

Oddělení dávek

Radnice, náměstí 1. máje čp. 1, Chomutov

vedoucí: Krista Stehlíková
tel: 474 611 326
E-mail: krista.stehlikova@ssp.mpsv.cz

Starostka: Ing. Ivana Řápková

Oddělení kontroly

tel: 474 652 786
fax: 474 652 778
E-mail: starosta@chomutov-mesto.cz

Místostarosta: Ing. Jan Řehák
tel: 474 637 230
E-mail: rehak-mistostar@chomutov-mesto.cz

Servis pro ZM
vedoucí: Helena Březovská
tel: 474 637 190
E-mail: h.brezovska@chomutov-mesto.cz
Oddělení právní
vedoucí: pověřený vedoucí Mgr. Bc. Jiří Písařík
tel: 474 637 428
E-mail: j.pisarik@chomutov-mesto.cz
Odbor rozvoje a investic města
vedoucí: Ing. Petr Chytra
tel: 474 637 440
E-mail: p.chytra@chomutov-mesto.cz

Oddělení investic města
vedoucí: Zdeňka Hocká
tel: 474 637 436
E-mail: z.hocka@chomutov-mesto.cz

Oddělení rozvoje a územního plánu
vedoucí: Ing. Lenka Petříková
tel: 474 637 427
E-mail: l.petrikova@chomutov-mesto.cz
Tiskové oddělení
vedoucí: Michaela Lehnertová
tel: 474 637 433
E-mail: m.lehnertova@chomutov-mesto.cz
Radnice, Chelčického 99, Chomutov
Odbor správy majetku města
vedoucí: Ing. Vladimír Záruba
tel: 474 637 470
E-mail: v.zaruba@chomutov-mesto.cz
Odbor školství a kultury
vedoucí: Dagmar Mikovcová
tel: 474 637 480
E-mail: d.mikovcova@chomutov-mesto.cz
Oddělení kontroly
vedoucí: pověřená vedoucí Bc. Suchánková
tel: 474 637 426
E-mail: j.suchankova@chomutov-mesto.cz
Interní audit
vedoucí: Ing. Jarmila Mravcová
tel: 474 637 450
E-mail: j.mravcova@chomutov-mesto.cz

vedoucí: Zdeňka Vraná
tel: 474 611 304
E-mail: zdenka.vrana@ssp.mpsv.cz
Odbor sociálních věci a zdravotnictví - oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
vedoucí oddělení: Bc. Helena Veselá
tel: 474 611 227
E-mail: helena.vesela@oku-cv.cz
Palackého ulice č. p. 4090, Chomutov
Odbor životního prostředí a služeb
vedoucí: Ing. Ludmila Rusňáková
tel: 474 637 940
E-mail: l.rusnakova@chomutov-mesto.cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství
vedoucí: Jaroslav Solař
tel: 474 637 930
E-mail: j.solar@chomuto-mesto.cz

Oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství
vedoucí: Ing. Jaroslav Široký
tel: 474 637 932
E-mail: j.siroky@chomutov-mesto.cz
Odbor kancelář tajemníka - oddělení krizového řízení
tel: 474 637 923
Stavební úřad
vedoucí: Miroslav Březina
tel: 474 637 950
E-mail: m.brezina@chomutov-mesto.cz
Odbor kancelář tajemníka - oddělení přestupků
vedoucí oddělení: Miroslava Sekerková
tel: 474 637 910
E-mail: m.sekerkova@chomutov-mesto.cz
Kontaktní místa státní sociální podpory

Boženy Němcové 1058, Jirkov
Odbor státní sociální podpory
tel: 474 654 091

Petlerská 449, Klášterec nad Ohří
Odbor státní sociální podpory
tel: 474 376 822

Tylova 6, Vejprty
Odbor státní sociální podpory
tel: 474 386 691

J. Roháče 1381, Kadaň
Odbor státní sociální podpory
tel: 474 334 877

KULTURA
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Nejlepší revivalová skupina Beatles dobyla New York, teď přijíždí do Chomutova
DIVADLO
• 21. 10. HŘBITOV SLONŮ
SLONŮ. Tragikomedie v rámci abonentních představení. Městské
divadlo v 19 hodin.
• 22. 10. KDO ZACHRÁNÍ PRINCEZNU? Pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Městské
divadlo v 9.30 hodin.
VODU. Představení komedie Woodyho Allena v rámci abonent• 23. 10. NEPIJTE TU VODU
ních představení. Městské divadlo v 19 hodin.
ČÁPOVI Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní
• 26. 10. O KALIFU ČÁPOVI.
od 14 hodin.
KONCERTY
AKADEMIE. Zahajovací koncert 8. sezony z cyklu Cho• 15. 10. VE SVĚTĚ HUDEBNÍ AKADEMIE
mutovské hudební večery. Městské divadlo v 19 hodin.
• 17. 10. BACKWARDS. Světově nejlepší revivalová skupina Beatles. Městské divadlo
v 19 hodin.
• 17. 10. COUNTRY 5. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
VEČER. Hrají Lužická tráva, Album, Vomiště, Blue Gate,
• 18. 10. BLUEGRASSOVÝ VEČER
Modrotisk. Country saloon U Bizona od 18 hodin.
• 23. 10. PAVEL BOBEK. Sedmá kapka folku. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 24. 10. MAKOVEC. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
MOGWAY Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 25. 10. MOGWAY.
• 31. 10. NEPŘÁTELÉ RYTMU. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 27. 10. NOVÉ SETKÁNÍ MICHALA SUCHÁNKA A RICHARDA GENZERA S HOSTEM
JOSEFEM CARDOU.
CARDOU Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
VÝSTAVY
• VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ UVU TEPLICE A HOSTŮ. Galerie Špejchar, výstava potrvá
do 31. 10.
• LESY - STROMY - DŘEVO. Fotografie Viléma Vondrušky a dřevořezby Jana Rody v
galerii Lurago, výstava potrvá do 31. 10.
• BŘEZNO, CHBANY A OKOLÍ. Dokumentace ze 17 lokalit na výstavě v Oblastním
muzeu na historické radnici na nám. 1. máje, výstava potrvá do 2. 11.
• ZE ŽIVOTA ŠKOLY A STUDENTŮ. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie v Kadani ve výstavní síni knihovny SKKS (1. patro) do 31. 10.
• STARÁ ŠKOLA. Výstava k 200. výročí otevření Gymnázia Kadaň. Oblastní muzeum
na Palackého ulici do 29. 11.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
LITERATURY. Pro ty, co se chtějí dozvědět trochu
• 15. 10. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
víc. DDM 17.30 - 19.30 hodin.
• 18. 10. STUDIO KREATIV - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH STŘEPŮ. Vytvoření dekorativní kachle. DDM 10 - 14 hodin.
• 25. 10. DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ. Z cyklu Aranžování pro dospělé a mládež. DDM
10 nebo 14 hodin.
• 25. 10. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ... Pro všechny, kteří
si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. DDM 9 hodin.
• 29. 10. VÝLET DO PLANETÁRIA V MOSTĚ. Tradiční výlet o podzimních prázdninách. Přihlášky do 24. 10.
• 1. 11. HALOWEENSKÝ REJ. Skotačení duchů všeho druhu, věku a pohlaví. DDM 15
hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
15. - 16. 10. BÍLÝ OLEANDR - dramatický příběh USA.
17. - 18. 10. LETUŠKA 1. TŘÍDY - komedie USA.
19. - 20. 10. CHTÍČ - erotický thriller Francie.
21. - 22. 10. MIZEROVÉ II. - komedie USA.
23. - 24. 10. ŽIVOT DAVIDA GALEA - thriller USA.
25. - 26. 10. BOŽSKÝ BRUCE - komedie USA.
27. - 28. 10. HLUBINA - thriller USA.
29. - 30. 10. ROGER DODGER - komedie USA.
31. 10. FRIDA - drama USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
15. - 17. 10. PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY - dobrodružný USA.
18. 10. OD KOLÉBKY DO HROBU - akční USA.
19. - 20. 10. LETUŠKA 1. TŘÍDY - komedie USA.
21. - 22. 10. CHTÍČ - erotický thriller Francie.
23. - 25. 10. MATRIX RELOADED - sci-fi USA.
26. 10. JOHNNY ENGLISH - komedie Velká Británie.
27. 10. RYCHLÝ BĚŽEC - dobrodružné drama/thriller Kanada.
28. 10. ROGER DODGER - komedie USA.
29. 10. TELEFONNÍ BUDKA - thriller USA.
30. - 31. 10. JEDNA RUKA NETLESKÁ - černá komedie ČR.

Patnáct z osmadvaceti členů Unie výtvarného umění v Teplicích
a jedenáct jejich hostů vystavuje až do 31. října svá díla v chomutovské
galerii Špejchar. „Výstava nabízí širokou škálu žánrů a technik. Je tedy
daleko pestřejší než autorská, přitom velice vkusně sestavená,“ poznamenala Marie Hipská, programová vedoucí Správy kulturních zařízení
v Chomutově. Protože je výstava prodejní, milovníkům umění se nabízejí
díla například Jiřího Anderleho, Oty Janečka a Ludmily Jiřincové. Představují se na ní i umělci tvořící v blízkém okolí Chomutova, Jitka Kůsová
a Ladislav Steňko z Klášterce n. O. a Sylva Prchlíková z Litvínova. Steňko
i Prchlíková budou mít v brzké době v Chomutově i samostatnou výstavu. Teplická unie je jednou z 69 členských organizací Unie výtvarných
umělců ČR a jako jedna z mála má svou stálou galerii.
(sk)

Backwards přenesou publikum do 60. let
Prý stačí zavřít oči a máte před
sebou Beatles. Alespoň tak hovoří ti,
kteří zažili koncert The Backwards,
revivalové skupiny The Beatles. Teď
se o tom mohou přesvědčit všichni
obyvatelé Chomutova a okolí, protože Backwards budou v pátek 17. října
od 19 hodin koncertovat v městském
divadle.
O tom, že Backwards jsou opravdu dokonalí, nejlépe svědčí i titul
světově nejlepší revivalové skupiny
Beatles, který získali na newyorském
Beatlefestu poprvé v roce 1998 a podruhé letos. Vítězství z tohoto roku je
o to cennější, že ho skupina dosáhla
po personálních změnách z loňského
podzimu.
Zpátečníci (překlad The Backwards) začali svou kariéru v roce
1995 původní tvorbou a až postupně začali hrát skladby Beatles. První
koncert absolvovali v září 1996. Když
v roce 1998 zvítězili na prestižním
světovém Beatlefestu v New Yorku
v konkurenci 35 kapel, odstartovala jejich slavná kariéra. Backwards
přijali nabídku z divadla Nová scéna
v Bratislavě, kde účinkovali v muzikálu Beatles, který byl na repertoáru
téměř tři roky, uskutečnilo se více
než sto repríz a představení se
těšilo velkému diváckému zájmu.
V roce 2001 se hudebního projektu
ze života Beatles dočkala i Praha. V
září měla v Divadle Spirála na pražském výstavišti premiéru hudební
revue Brouci - Evangelium podle
Beatles, kde hrály i takové herecké
osobnosti, jako jsou Jiří Langmajer,
Jan Hrušínský a Pavel Kříž. Tato
inscenace se setkala s příznivým
zájmem u publika a rovněž kritika
ji hlavně po hudební stránce přijala

s nadšením. Kromě uvedených muzikálů kapela absolvuje ročně mnoho
koncertů hlavně v Čechách a na Slovensku, ale i v zahraničí. Všechny se
samozřejmě hrají živě. Vystoupení
této formace jsou veřejnosti známa
i z televizních obrazovek.
Koncem roku 2002 a v první polovině roku 2003 Backwards účinkovali
jako předkapela na turné skupiny
Olympic v rámci 40. výročí jejího
vzniku. Začátkem letošního roku se
uskutečnila premiéra hudebně-tanečního představení Beatles, které se
hraje na scéně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V březnu
se The Backwards opět po pěti letech
stali vítězem Světového Beatlefestu v
New Yorku, tentokrát dokonce v konkurenci 44 kapel z celého světa.

Většina členů The Backwards je
z Košic - Dalibor „John“ Štroncer
(doprovodná kytara), Miroslav „Paul“
Džunko (basová kytara) a František
„George“ Suchanský (sólová kytara),
stejně jako „pátý Beatle“ Dino Zsiga
(klávesy, perkuse). Mezinárodní punc
kapele dodává teplický Daniel „Ringo“
Škorvaga, který se stal jejím členem
loni na podzim.
Koncerty skupiny probíhají v duchu šedesátých let, čemuž odpovídá
i oblečení a celková image hudebníků. Také jejich originální hudební
nástroje pocházejí z uvedeného období. Zvuk, který diváci slyší, je tedy
téměř autentický s koncerty Beatles.
V současné době mají Backwards ve
svém repertoáru asi šedesát skladeb
(sk)
Beatles.

Flamenco se nedá naučit, to se musí cítit v duši
Tanečnice z rychlých pohybů náhle
strnuly a přimhouřily oči. Snad každému z nás v sále se na chvíli zastavil dech. Když se rozdrnčely kytary
a zazněly typické španělské nástroje,
jako jsou kastaněty či cajon (dřevěná
bedna uvnitř se zvonečky a strunami
se zadním otvorem, připomínající
buben) bylo slyšet za rytmického
potlesku okolních muzikantů olé, olé.
Po úvodních tónech první skladby
Čarodějná láska v podání hudební
skupiny Los Remedios, která minulý týden vystoupila za doprovodu
tanečního uskupení choreografky
a tanečnice Ivany Konské v městském
divadle, bylo asi všem zřejmé, že pů-

jde o strhující zážitek, ze kterého si
však každý odnese to své. Jsme totiž
lidé zcela odlišného temperamentu.
Nikdo nezvládá tento taneční rytmus
tak dobře jako jihošpanělští Cikáni,
proto málokdo z nás pochopí, co takové flamenco vlastně obnáší.
Ano, flamenco se nedá naučit,
to se musí cítit v duši. Tanečnice
v několika vystoupeních předvedly, že „tanec španělské noci“ může
v několika gestech, pohledech či pohybech vyjádřit naprosto všechno:
velkou lásku, ale i nenávist, strach,
zlost, klid či nepokoj. Možná právě
proto má tento národní tanec španělské Andalusie tolik podob. Ve všech

vesnicích mezi Granadou a Sevillou
se prostě tančí celý rok. Možná právě proto umí tancovat v Andalusii
kdekdo. Aby ne, vždyť zdejší děti
chodí do tanečních škol snad ještě
dříve, než se naučí číst. Přesto, že
interpreti nepředvedli svému publiku pravé flamenco z cikánských
komunit, ale skloubili jej s novými
hudebními a tanečními prvky, kde se
španělský folklór flamenca spojuje
s klasickou hudbou, celkovému
dojmu z vystoupení to na kráse
v žádném případě neubralo. Naopak,
z tváří přítomných diváků bylo patrné, že si možná toto jedinečné
umění ještě více oblíbili.
(mile)

Po světě hudební akademie přijde na řadu Ženatý
Představit posluchačům nové tváře
a hvězdy koncertního nebe a zároveň
dát umělcům šanci dostat se do povědomí lidí - to je hlavním cílem Petra
Macka z mostecké agentury Macek
Music Management, která zahájila
tento měsíc v pořadí osmou sezonu
koncertních cyklů Chomutovských
hudebních večerů ve zdejším městském divadle.

Stará škola: rákoska už je muzejním exponátem
O tom, jak to vypadalo v prvorepublikové škole, se na vlastní oči
mohou přesvědčit i později narození. Oblastní muzeum v Chomutově
totiž při příležitosti 200. výročí
otevření Gymnázia v Kadani připravilo výstavu s názvem Stará škola.
Jedna z místností je přeměněna na
kompletně zařízenou třídu, takže
tu je nejen dobový školní nábytek
včetně lavic, ale i veškeré obvyklé
předměty, jako učebnice, slabikáře,
atlasy, školní řády, výkresy, mapy,
rýsovací pomůcky, hudební nástroje, pomůcky na fyziku, geometrii,
vycpaná zvířata. Nechybějí ani tehdy obvyklé donucovací prostředky,
tedy rákoska a také hrách a polínka na klečení. V druhé místnosti je
k vidění dokumentace vztahující se
k tehdejšímu školství i ke kadaňskému gymnáziu, které v souladu
s dobovým vývojem zaznamenalo
světlá i temná období, i několikeré
stěhování nebo přerušení činnosti.
Výstava, která v areálu na Palackého ulici potrvá až do 29. listopadu, byla nejprve nainstalována
v Kadani. Tam se setkala s velkým

Zleva F. Suchanský, D. Škorvaga, D. Štroncer a M. Džunko.

Osm let mluví samo za sebe. Za
tu dobu si posluchači našli k těmto
pravidelným akcím vztah a každý
z nich si jednou za čas rád poslechne
melodie, které jej zahřejí a pomohou
zapomenout alespoň na chvíli na
stinné věci v dnešní uspěchané době.
„A to je dobře. Program máme letos opět velmi bohatý, vybíral jsem
z velmi nadaných interpretů, kteří
stojí za to,“ pochlubil se Petr Macek.
Již 15. října od 19.00 hodin zazní
v programu Ve světě hudební akademie hudba starých mistrů, jako je
Kramář, Mozart nebo Stamitz. Zazní
skladby pro klarinet a fagot v provedení studentů a profesorů Hudební

akademie muzických umění, které
doplní svými áriemi sopranistka
Markéta Bechyňová. V závěru se můžete těšit na profesora sólosopranistu
Štěpána Koutníka ze Severočeského
orchestru Českého rozhlasu a na
sólofagotistu z České filharmonie.
Doprovázet je bude Festivalový orchestr Petra Macka. Nad koncertním
cyklem převzal patronát hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a v Chomutově se akce uskuteční pod záštitou
starostky města Ivany Řápkové. A na
co se můžete těšit v dohledné době?
„Jen prozradím, že v listopadu vystoupí houslový virtuos Ivan Ženatý,“
(mile)
dodal Petr Macek.

Klub milovníků krásné literatury
má před sebou šest nových témat

zájmem, zejména mezi školními
kolektivy. „Předpokládáme, že i u
nás expozice zaujme především
školou povinné děti. Ty zvídavější si mohou vyzkoušet sezení

v prvorepublikové lavici i psaní
tehdejšími pomůckami, tedy perem
s násadkou a inkoustem v kalamáři,“ řekl ředitel Oblastního muzea
(sk)
v Chomutově Stanislav Děd.

Každou třetí středu v měsíci mezi
17.30 a 19.30 hod. má v Domě dětí
a mládeže v Chomutově vyhrazen
Klub milovníků krásné literatury.
Jak už název napovídá, jeho návštěvníky jsou příznivci literatury
a českého jazyka, kteří třeba neměli
možnost studovat nebo si jen chtějí
rozšířit obzor.
Když ho ve druhém pololetí minulého školního roku pořádal DDM
poprvé, účastnili se seminářů lidé
ve věku 13 až 62 let. „Byli bychom
rádi, kdyby k těm, co už chodili,
přibyli další. Klub je vhodný pro budoucí maturanty i pro ty, co se chtějí
hlásit na vysokou školu. Přínosný je
také pro účastníky Chomutovského
kalamáře a jiných literárních soutěží

nebo pro ty, co si píšou jen tak pro
potěšení,“ uvedla Zdeňka Padyšáková,
která má v DDM klub na starosti. Jak
dodala, každý si může z následující
nabídky vybrat témata, o která má
zájem: 15. 10. (přednáší Mgr. Pavel
Markvart): Kořeny evropského dramatu, 19. 11. (přednáší Mgr. Zdeněk
Hejna): Rozvrstvení slovní zásoby
a slohová charakteristika jejích jednotlivých vrstev, 17. 12. (Markvart):
Tropy literárního díla, 21. 1. (Hejna): Charakteristika a její funkce
při zpracování námětů postupem
vyprávěcím, 25. 2. (Markvart): Ženy
a literatura, 17. 3. (Hejna): Členění
psaného jazykového projevu (odstavec, kapitola, rámcové prvky projevu
(sk)
- titul, prolog, epilog).
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Softbalisté SC Beavers VS Chomutov letos slaví stříbro z PMEZ a zlato z české ligy

Přes zvyšující se tlak éra Bobrů nekončí
Softbalisté SC Beavers VS Chomutov uzavřeli další mimořádně
vydařenou sezonu. Po stříbru z Poháru mistrů evropských zemí získali
v závěru minulého měsíce titul mistra české ligy.
Pod vedením úspěšného trenéra
Martina Chmelíka, který se na lavičku
Bobrů vrátil v zimním období, vstupoval Chomutov do nejvyšší soutěže
jako favorit. V jarní části hrál to, co
potřeboval, hodně prostoru dostávali
mladí hráči. Přesto Beavers základní
část vyhráli a spolu s SK Radotín
postoupili přímo do semifinále play
off. Mezitím o prázdninách hrála
čtveřice chomutovských reprezentantů Jan Přibyl, Lubomír Vrbenský,
Roman Matuška a Václav Svoboda
na Mistrovství Evropy v Chocni, kde
zejména první dva jmenovaní přispěli svými výkony ke stříbru. Celé
chomutovské mužstvo pak v závěru
srpna odcestovalo na Pohár mistrů
evropských zemí do italského města
Sala Baganza, kde se při páté účasti
v řadě pokoušelo o třetí zlato. Nakonec obsadilo druhou příčku, když
v nepovedeném
finálovém utkání
podlehlo dánským Ballerup Vandals.
Trenér Chmelík tehdy řekl: „Stříbrná
medaile je pro nás úspěchem, bylo
tam šest týmů, které mohly vyhrát.
Od minulých ročníků se PMEZ kvalitativně hodně zvedl. Dokazuje to
i fakt, že loňský vítěz Storks vyhrál
zápas o páté místo proti domácímu
celku až ve třetím nastavení.“
V rychlém sledu následovalo ligové play off. V semifinále chomutovští

Správa sportovních zařízení, s. r. o.,
nabízí
Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

k pronájmu o víkendech mezi 8. a 22. hodinou
malý sál v městské hale

(volejbal, nohejbal, basketbal, florbal, tenis, sálová kopaná, korfbal
a další tradiční i méně obvyklé sporty - veškeré sportovní náčiní
k dispozici)
- informace na tel. č. 474/651 079, 474/651 126, 736/481 079

k pronájmu v pozdních nočních hodinách ledovou plochu
na zimním stadionu
- informace na tel. č. 474/624 297, 736/481 078

Hokejové výsledky mládeže

Na snímku z prvního finálového utkání po odpalu Jan Přibyl (vpravo),
tentokrát v roli pálkaře.
softbalisté porazili Spectrum Praha
3:0 na zápasy a ve finále je čekal
SK Radotín. V úvodním utkání před
domácím publikem ztratil Chomutov
vedení 2:0 a nakonec prohrál 2:3. Ve
druhém v Praze vedl 4:0 a nakonec
zvítězil 4:3. Třetí a čtvrtý zápas, oba
na hřišti soupeře, měl Chomutov plně
pod kontrolou a po výsledcích 6:2
a 5:1 se mohl radovat z titulu. Ten
byl třetí za sebou a pátý celkově,
když kralování Chomutova jen v roce

2000 přerušila Krč. Právě excelentní
série jediného mimopražského celku
v soutěži nedává jeho méně úspěšným soupeřům spát. „Ten tlak se
zvyšuje, dá se říct, že na nás Pražáci
pořádají hon,“ uvedl Martin Chmelík.
Na adresu finálového soka uznale
prohlásil: „Vyrostl nám nový rival.
Radotín má stoupající výkonnost,
jeho hráči dozrávají do ideálního
věku i zkušeností.“ Chytač Jan Přibyl,
který coby hrající trenér vedl Bobry
v předchozích dvou sezonách, dodal:
„Naše éra už je docela dlouhá a může
se zdát stereotypní. Ale soupeři si na
nás brousí zuby, a tak vítězit je těžší
a těžší.“
Na úspěchy A mužstva v samotném závěru sezony navázal
i B tým Beavers, který si coby oblastní přeborník v baráži v Kostelci nad
Orlicí vybojoval postup do 2. ligy.
Trenérské taktovky u druholigového
nováčka se překvapivě chopí Martin Chmelík. „Bude mě to víc bavit.
A taky si zahraju,“ zdůvodnil své roz(text: sk, foto: gri)
hodnutí.
• Kanoistický oddíl Sportclub
VS Chomutov ve spolupráci s DDM
Chomutov přijme na základní výcvik děti a mládež od 10 do 14
let. Podmínkou je umět plavat a mít
chuť jezdit na vodě. Trénink je každé
pondělí a čtvrtek od 16.00 hod. na
loděnici Sportclubu na Kamencovém
jezeře. Účast rodičů je vítána.

Junioři: HC Hradec Králové - KLH CV
1:1 (1:0, 0:0, 0:1). Branka: Řepík.
KLH CV - HC Jablonec n. N. 6:7 (4:2,
0:2, 2:3). Branky: Matějovič 2, Vörös,
Řepík, Luka, Chvátal.
HC Mladá Boleslav - KLH CV 4:1
(3:1, 1:0, 0:0). Branka: Štika.
KLH CV - PZ Kladno 5:4 (3:3, 2:1,
0:0). Branky: Řepík 2, Novotný,
Chvátal, Hauner.
Dorost: KLH CV - IHC Písek 3:7 (0:1,
1:4, 2:2). Branky: Průcha, Petrovka,
Mašek.
HC Hradec Králové - KLH CV
6:3 (2:2, 1:0, 3:1). Branky: Průcha 2,
Šlajchrt.
KLH CV - TJ SC Kolín 2:2 (0:0, 1:2,
1:0). Branky: Jindrák 2.
HC Mladá Boleslav - KLH CV 8:2 (3:1,
4:0, 1:1). Branky: Jindrák, Bureš.
9. třída: HC Baník Most - KLH CV
2:2 (0:1, 2:0, 0:1). Branky: Žilík,
Lomička.
KLH CV - HC Chemopetrol Litvínov
2:6 (0:1, 0:3, 2:2). Branky: Hauer,
Říha.
HC Mladá Boleslav - KLH Chomutov
10:1 (3:0, 5:1, 2:0). Branka: Lomička.
8. třída: HC Baník Most - KLH CV 1:7
(1:3, 0:4, 0:0). Branky: Fork 2, Švamberg 2, Mirovský, Kůs, Resa.
KLH CV - HC Chemopetrol Litvínov
2:2 (0:0, 0:1, 2:1). Branky: Mirovský,
Nguyen.
HC Mladá Boleslav - KLH CV 6:4
(2:2, 3:2, 1:0). Branky: Kroupa 2,
Fork, Nguyen.
7. třída: KLH CV - HC Baník Most
6:4 (2:0, 2:1, 2:3). Branky: Chlouba 3,
Labuta, Sanko, Morava.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
CV 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Branky: Tauš,
Kämpf, Chlouba.
KLH CV - HC Mladá Boleslav 6:7
(4:2, 2:2, 0:3). Branky: Zeman 2, Fokt,
Zajak, Topolančin, Svoboda.
6. třída: KLH CV - HC Baník Most 9:2
(2:0, 4:2, 3:0). Branky: Partl 3, Zeman
2, M. Ašenbrener 2, Holý, Taraška.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH CV
7:5 (4:1, 0:3, 3:1). Branky: Partl 3, M.
Ašenbrener 2.

KLH CV - HC Mladá Boleslav 6:2
(2:1, 1:1, 3:0). Branky: Partl 2,
M. Ašenbrener 2, Žižka, Štelcich.
5. třída: KLH CV - SK Kadaň 3:6 (0:1,
2:2, 1:3). Branky: Mazánek, Štelcich,
Krotký.
HC Klášterec n. O. - KLH CV 2:6
(0:2, 0:3, 2:1). Branky: Mazánek 3,
Štelcich, Chrpa, Kunc.
4. třída: KLH CV - SK Kadaň 6:5 (4:0,
2:4, 0:1). Branky: Hejcman 3, Hlava,
Lehnert, Sommer.
HC Klášterec n. O. - KLH CV 1:4 (0:2,
0:1, 1:1). Branky: Přibík, Hlava, Hána,
Lecjaks.
KLH CV A - HC Kohouti Česká Lípa
8:9 (3:2, 1:2, 3:0, 1:5). Branky: Loukota
2, Neuman 2, Šolta 2, Kämpf, Cvrk.
HC Teplice A - KLH CV B 13:3
(4:1, 2:0, 5:1, 2:1). Branky: Weinelt
2, Zicho.

Karel Molnár v reprezentaci vystřídal Karla Molnára
Je mu teprve šestnáct, a přesto
ve sportu, ve kterém rozhoduje
zkušenost, přesnost a rozvaha,
prohání mnohem starší protihráče.
Dráhový golfista SC DG Chomutov
Karel Molnár ml. má doma ve vitríně tři zlaté medaile za titul mistra
republiky, z toho dvě juniorské
a jednu žákovskou, stříbro z juniorského ME družstev a na kontě už
i premiérový start za seniorskou
reprezentaci na MS.
Karel junior jde ve stopách svého
otce Karla Molnára st., sedminásobného mistra ČR, mnohonásobného
reprezentanta a držitele stříbrné
z ME družstev v Portu 98. Letos ale
už kvůli pracovnímu zaneprázdnění účast v reprezentaci odmítl.
Právě on svého syna před sedmi
lety vybídl, aby na nevýznamném
oblastním turnaji vzal do ruky hůl
a mimo soutěž si hru zkusil. Přestože tehdy Karel ml. skončil poslední,
minigolf ho chytil. Zaregistroval se
a pustil se do trénování. Netrvalo
dlouho a začal dosahovat úspěchů.
Dnes už pro něj není svátkem tátu
porazit. Stalo se tak i na červencovém Mistrovství České republiky
jednotlivců v Rakovníku a Novém
Strašecí, kde Karel ml., startující
v kategorii juniorů, exceloval a i

• Julius Kovács z Dětského
vrcholového
tanečního
centra
Beethoven D. C. Chomutov opět
prokázal svou formu v hip-hopu.
V žebříčkovém závodě v Brně vyhrál
mezi juniory kategorii jednotlivců
a spolu s Jiřím Hamouzem obsadil
v soutěži dvojic druhé místo.
(sk)

Chomutovské noviny

nejlepšího z mužů výsledkem 246
(4 okruhy na eternitových drahách,
6 na filcových) předstihl o tři údery. I tím si upevnil pozici jedničky
v juniorské reprezentaci, s níž se
v srpnu zúčastnil ME v Rakousku.
„Dosáhli jsme největšího úspěchu
v historii českého dráhového golfu,
když jsme obsadili druhé místo.
Hráli jsme opravdu dobře, ale
Němci ještě líp. Mezi jednotlivci
jsem skončil sedmý, přitom od
druhého mě dělily jen dva body.

Na domácím hřišti na Kamencovém jezeře Karel preferuje filcové dráhy.
Je to moje dosud nejlepší umístění, na předchozích mistrovstvích
jsem byl devátý a třináctý,“ uvedl
Karel Molnár. Po týdenní pauze
jel jako nejmladší člen reprezen-

tační šestice do Německa na MS.
Družstvo podle očekávání obsadilo
páté místo, v jednotlivcích Karel
skončil sedmatřicátý. „Hlavně jsem
tam sbíral zkušenosti do příštích
let, ale mám z toho dobrý pocit,
myslím, že bych se v reprezentaci
dospělých mohl udržet.“
Pro své přesvědčení získal Karel Molnár ml. ještě jednou pádný
argument. Na posledním extraligovém turnaji sezony se mu povedlo
zopakovat husarský kousek z července. I nejlepšímu z mužů totiž
„nadělil“ rozdíl tří úderů.
(text: sk, foto: mile a sk)
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