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Lesy jsou opět Lesy jsou opět 
v ohrožení, v ohrožení, 
náprava náprava 
je v nedohlednuje v nedohlednu
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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

Rozvozy v Chomutově a Jirkově ZDARMA
volej 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92
Nabízíme:

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 

Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 

 společenských událostí• 

Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 

Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 

Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 

Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

Vystřihni tento celý inzerát, vezmi ho s sebou 

do naší pizzerie a dostaneš slevu 10 % z účtu. 

Pro prvních 500 zákazníků lahev vína ZDARMA !!!

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

pátek 8.00–02.00 hod
sobota  11.00–02.00 hod
neděle 11.00–23.00 hod

www.quaranta.cz        e-mail: gastro1@centrum.cz

(prosíme, upozornit obsluhu před placením účtu,slevy se neslučují a neplatí pro nabídky v akci)

P
ro

g
ra

m
: 

13
.0

0 
U

ct
ěn

í p
am

át
k

y
 

p
o

lo
že

n
ím

 k
vě

ti
n

 u
 p

o
m

n
ík

u
 

O
b

ět
em

 v
ál

ek
 a

 t
ot

al
it

 

v 
m

ěs
ts

k
ém

 p
ar

k
u

14
.0

0–
15

.0
0 

D
IV

A
D

É
L

K
O

 „
M

A
Z

E
C

“

p
o

řa
d

 p
ro

 d
ět

i,
 n

ám
ěs

tí
 1

. m
áj

e

15
.0

0–
16

.0
0 

H
o

rn
ic

k
ý

 d
ec

h
o

vý
 o

rc
h

es
tr

 S
D

 a
.s

. 

C
h

o
m

u
to

v 

„d
ec

h
o

vk
a“

 p
ro

 d
ří

ve
 n

ar
o

ze
n

é,
 

n
ám

ěs
tí

 1
. m

áj
e

16
.0

0–
17

.0
0 

K
A

R
E

L
 K

R
Y

L
 –

 R
E

V
IV

A
L

 

n
ám

ěs
tí

 1
. m

áj
e

17
.0

0–
18

.0
0 

M
A

K
O

V
E

C
fo

lk
o

vá
 h

u
d

eb
n

í 
sk

u
p

in
a,

 
n

ám
ěs

tí
 1

. m
áj

e

17
.3

0 
se

řa
d

iš
tě

 L
a

m
p

io
n

o
v

éh
o

 
p

rů
vo

d
u

 
u

 m
ěs

ts
k

éh
o

 d
iv

ad
la

17
.4

5 
L

a
m

p
io

n
o

v
ý

 p
rů

v
o

d
 

sm
ěr

 p
ar

k
o

vi
št

ě 
S

ev
er

o
če

sk
ýc

h
 d

o
lů

, 
O

D
 P

ri
o

r,
 T

áb
o

ri
ts

k
á,

 
n

ám
ěs

tí
 1

. m
áj

e

18
.0

0–
18

.1
5 

O
H

N
IV

Á
 S

H
O

W
 

u
 m

ěs
ts

k
é 

vě
že

P
ro

vá
ze

t 
vá

s 
b

u
d

e 
R

A
D

E
K

 J
IR

G
L

17
. l

is
to

p
a

d
u

 2
00

9

zv
e 

o
b

ča
n

y 
n

a:

SC-91155/1



Úvod

3 CHOMUTOVSKÉ

N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

ÚvodObsahObsah

č. 19č. 19

77

Pietní akt u pomníku prvního prezidenta 
�eskoslovenska p�ipomn�l 91. výro�í vzniku 
naší republiky a také 88 let od založení 
�eskoslovenských legií.

4–54–5

Tentokrát neni�í krušnohorské lesy �lov�k imisemi z 
elektráren, ale cizopasná houba kloubnatka smrková, 
jejíž populace se mohla za�ít ší�it práv� kv�li �ist�jšímu 
ovzduší. Paradox? Ano. 

Byla to výuková i adrenalinová akce pro studenty 
st�edních škol, kte�í krom� sportovních výkon� 
museli p�i zastávkách na cest� m�stem prokazovat 
také znalosti z oblasti prevence rizikového chování. 

Akce STREET 09Akce STREET 09

Důstojná vzpomínka Důstojná vzpomínka 
na vznik republikyna vznik republiky

Víte, co je projekt Víte, co je projekt 

40 KNOTS CZ?40 KNOTS CZ?

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Doprava strana 9

Sport strana 10
Kultura strana 11
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem
 v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o.,

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Dušan Matouš (matous@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, vrbicky@ceskydomov.cz) • DTP Pavel 
Huml (inzerce@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, tel./
fax: 224 816 818 • tiskne Česká Unigrafi e, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty

• horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Dušan Matouš
tel.: 725 124 613
e-mail: matous@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty 
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 725 124 615 a 725 124 616

Vážení spoluob�ané, 
Chomutovská noc 
módy není jen tradi�-
ní p�ehlídka krásných 
šat� na krásných mo-
delkách, ale je to také 
charitativní ve�er, 

p�i n�mž se snažíme pomoci t�m, kte�í 
to pot�ebují. B�hem letošní Noci módy 
jsme dražili šest d�l místních um�lc� 
a díky velkorysosti místních podnikatel� 
jsme získali bezmála sedm set tisíc ko-
run pro za�ízení Klokánek Fondu ohro-
žených d�tí. 
Jsem opravdu š�astná, že i v dnešní t�žké 
dob� se najdou lidé, kte�í neváhají podpo-
�it dobrou v�c, a jsem opravdu moc ráda, 
že p�íjemcem této pomoci bude již pon�-
kolikáté chomutovský Klokánek. Tomuto 
za�ízení fandím, protože se stará o d�ti, 
které pot�ebují okamžitou pomoc. Jsou 
to �asto d�ti, které se ocitly v krizové si-
tuaci, pocházejí z rodin, kde zažily týrání 
�i nedostatek, nebo z rozpadlých rodin. 
Klokánek jim nabízí okamžitou pomoc 
a rodinnou pé�i. „Tety“ v Klokánku se 
snaží, aby život v jejich za�ízení co nejvíce 
p�ipomínal skute�nou rodinu, takže d�ti 
žijí po t�ech �i po �ty�ech se svojí „tetou“ 
v bytových bu�kách. 
Ale hlavní výhodou Klokánku je, že se 
snaží co nejd�íve zajistit bu	 návrat d�tí 
do jejich p�vodní rodiny, pokud je to 
samoz�ejm� možné a pokud se rodinné 
pom�ry mezitím zlepšily, anebo pro d�ti 
zajistit náhradní rodinu. U nás v Cho-
mutov� jsme poskytli za�ízení Klokánek 
již druhou budovu, ale prozatím chyb�ly 
prost�edky na její vybavení. A práv� cha-
ritativní dražba um�leckých p�edm�t� 
snad s tímto problémem Klokánku pom�-
že. Peníze samoz�ejm� nemohou žádné-
mu dít�ti nahradit jeho mámu a tátu, ale 
mohou pomoci vytvá�et takové prost�edí, 
kde se bude každé dít� cítit bezpe�n� a kde 
bude š�astné. Zapomenout na no�ní d�sy, 
p�estat se bát zvednuté ruky, nebát se na-
jíst. To vyžaduje hodn� lásky od pracov-
ník� Klokánku. A kdo vydává tolik lásky 
a pochopení p�i výchov� cizích d�tí, ten 
si zaslouží náš obdiv a podporu. Ostatn� 
pomoci m�že každý, zkuste se podívat na 
www.fod.cz. 
P�eju všem d�tem, aby nikdy ve svém živo-
t� nemusely Klokánka pot�ebovat, a také 
jim p�eju, aby pokud se už n�kdy ocitnou 
v krizové situaci, aby tu pro n� Klokánek 
byl. 

Hezký den vám p�eje

 vaše Ivana �ápková

Windsur
 ng jako zajímavé sportovní odv�tví má 
svého významného reprezentanta i v Chomutov�. 
Tom Malina lí�í nápad, kterým chce vyplnit pauzu 
p�ed za�átkem závod� sv�tového poháru v roce 
2010. 

Téma: Lesy v ohrožení, Téma: Lesy v ohrožení, 
náprava v nedohlednunáprava v nedohlednu

66
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Lesy na h�ebenech Krušných hor toho za 
posledních tisíc let zažily skute�n� hod-

n�. Málokdo ví, že první stromová kalamita se 
tu odehrála už p�ed tisícem let, kdy �lov�k tak 
dlouho kácel stromy, aby bylo �ím topit v proslu-

esy na h�ebenech Krušných hor toho za
posledních tisíc let zažily skute�n� hod

Lesy jsou opět v ohrožení,          Lesy jsou opět v ohrožení,          

náprava je v nedohlednunáprava je v nedohlednu

Kloubnatka smrková 
(Gemmamyces piceae)

D�evokazná houba, která napadá p�e-
devším smrk pichlavý. V dob� rašení 

napadá pupeny a ty se �asto deformují. 
Vytvá�ejí pokroucené novotvary podobné 
revmaticky pok�iveným kloub�m. Pupe-
ny jsou pokryty �ernou uhelnatou vrstvou 
a pod lupou se dají dob�e rozeznat kulo-
vité plodnice houby. Strom se �asto brání 
a z poškozeného místa vyráží nové mladé 
v�tvi�ky, které však nemají šanci p�ežít 
a brzy odumírají. Strom p�estává rašit, ne-
obnovuje asimila�ní aparát  a b�hem n�ko-
lika let odumírá. 

lých sklá�ských pecích okolo Moldavy, až d�evo 
zkrátka došlo. Nové rostlo pomalu a st�edov�ká 
sklá�ská tradice  vzala za své. Posledních šest 
desetiletí ovšem znamenalo pro krušnohorské 
porosty doslova houpa�ku. V letech 1960 až 
1995 prob�hla v Krušných horách známá imis-
ní kalamita, které padlo za ob�� na 40 tisíc hek-
tar� porost�. Na holiny s uschlými pahýly není 
možné zapomenout. Mechanismus hromadné 
záhuby byl neuv��iteln� ú�inný. Spalování uhlí 
v zastaralých elektrárnách po celé trase hn�-
douhelné pánve generovalo miliony tun oxidu 
si�i�itého a popílku. Tato jedovatá kombinace 
chemie ve spojení s p�evažujícím meteorologic-
kým modelem m�la d�sivý dopad v podob� de-
seti milion� kubík� mrtvé d�evní hmoty. 
Se sametovou revolucí pak p�išly rychlé zm�-
ny v ekonomickém i ekologickém chování a 
uvažování. Hned v devadesátých letech pro-
b�hlo na všech energetických zdrojích ma-
sivní odsí�ení a už p�edtím, v sedmdesátých 
a osmdesátých letech, se investovalo i do ob-
novy porost� výsadbou náhradních d�evin. 
Krušné hory se postupn� za�aly zelenat. Ná-
hradní d�eviny jako smrk pichlavý, b�íza, je-
�áb pta�í, mod�ín opadavý, borovice blatka, 
olše a horská kle� byly vysazovány se snahou 
o rovnom�rný mix druh�. 
Neuvažovalo se bohužel o tom, že ne všechny 
ze zvolených strom� budou na novém míst� 
prospívat, protože šlo o jiné prost�edí, než v 
jakém se vyvinuly. Z výsadby, která byla za-
mýšlena jako provizorní, náhradní, se navíc 
stal porost stálý. V kvasu porevolu�ních let se 
pon�kud zapomn�lo na p�vodní zám�r pone-
chat rozr�st na bývalých holinách náhradní 
d�eviny a po dvaceti letech je za�ít pr�b�žn�, 

ale masivn� obm��ovat za druhy, které jsou 
v t�chto podmínkách doma. Po roce 1995 se 
postupné osazování p�vodními domácími 
d�evinami jako smrk, buk, klen, olše a další 
sice d�lo, ale rozhodn� ne v té mí�e, jak by 
bylo pot�eba.
V posledních letech pak p�išlo ho�ké zjišt�ní, 
že dvacet t�icet let staré lesy jsou op�t v akut-
ním ohrožení života. Speciáln� nejrozší�en�jší 
druh náhradní d�eviny, smrk pichlavý, je totiž 
stále agresivn�ji napadán houbovitým šk�d-
cem, který nese název kloubnatka smrková. 

CO JSOU MĚSTSKÉ LESY CHOMUTOV

P�ísp�vková organizace m�sta z�ízená v pro-
sinci 1992, jejíž územní p�sobnost zasahuje 
do 20 katastrálních území. Celková rozloha 
obhospoda�ovaných pozemk� je v sou�as-
né dob�  p�ibližn� 3000 hektar�. Podstatná 
�ást majetku je situována do oblasti Hory Sv. 
Šebestiána, menší �ást se nachází poblíž sa-
motného m�sta Chomutov. Na rozdíl od uce-
leného komplexu „les�“ v blízkosti hrani�-
ního p�echodu se SRN je majetek ve spodní 
�ásti území zna�n� rozt�íšt�ný a v �ad� p�ípa-
d� nejsou p�esné historické hranice v terénu 
dodnes jednozna�n� ur�eny. Za sídlo organi-
zace byla s ohledem na t�žišt� zájm� zvolena 
Hora Sv. Šebestiána.
Cílem hospoda�ení organizace M�stské lesy 
Chomutov je nov� vyp�stovat les s vysokým 
funk�ním potenciálem, p�im��eným daným 
p�írodním podmínkám, který umožní les 
využívat p�edevším k ú�el�m ekologickým, 
environmentáln�-hydrickým, rekrea�n�-kul-
turním a podobn�.
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Inzerce v Chomutovských novinách 

725 124 615 a 725 124 616
inzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla: 10. 11.

inzerce

studium-pomaturitni.cz
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Lesy jsou opět v ohrožení,          

náprava je v nedohlednu

Les neroste jeden ani deset roků. Les roste sto let

Pane �editeli, p�esto jste p�esv�d�en, že je nut-
né jednat rychle?
Ano. Kloubnatka není žádný lokální pro-
blém. Ohrožuje porosty smrku pichlavého 
v Krušných horách od Labe po Klínovec. Je 
jí jedno, zda jde o lesy státní, nebo nestát-
ní. Nap�íklad Litvínovští už zaznamenávají 
odumírání a rozpady celých porost� smrku 
pichlavého a odborníci zde situaci ozna�ují 
za kalamitní.   

Kde se v�bec kloubnatka vzala?
Ona tu byla odjakživa. �lov�k ale svými zá-
sahy do p�írody vychyluje systém z rovnová-
hy. Dokud nebyly odsí�ené elektrárny, vedlo 
se zle obecn� všem houbovým šk�dc�m. 
Všechny fungicidy obsahují práv� síru a ky-
selé dešt� tady nehubily jenom stromy, ale 
i jejich šk�dce. Tím nechci �íct, že  odsí�ení 
bylo špatné, naopak. Paradoxn� ale do�as-
n� pomohlo vzniku jiných problém�. Navíc 
jsme té houb� sami poskytli vhodné životní 
prost�edí, když jsme jako jednu z nejhojn�j-

ších náhradních d�evin vysadili práv� smrk 
pichlavý, který je jejím hlavním a nej�ast�j-
ším objektem zájmu. Kdo to ale mohl tušit:?

Znamená to, že na jiné stromy se kloubnatka 
nem�že rozmnožit?
Zpráva Výzkumného ústavu lesního hospo-
dá�ství a myslivosti uvádí, že hlavními hos-
titeli kloubnatky jsou smrk pichlavý a ob�as 
jedle. Napadení smrku ztepilého nelze vylou-
�it zcela, ale z historie nejsou známy p�ípady 
jejího masivního rozší�ení práv� na n�m.  
 
Takže jedin� pokácet nemocné smrky pichlavé 
a vysadit místo nich smrky ztepilé?
Zjednodušen� �e�eno se musí nahradit nep�-
vodní porost porostem domácím. Napadené 
stromy není nutné kácet, jen pro�edit a plo-
chy podsadit sazenicemi vhodných a odol-
ných d�evin. Zbytek p�vodního porostu za-
jiš�uje mikroklima pot�ebné pro odr�stání 
nových strom�..

A co tomu brání? 
Hlavn� nedostatek pen�z. Naše vlastní hos-
podá�ská �innost spolu s p�ísp�vky na hospo-
da�ení st�ží sta�í na základní provoz. P�esto 
se snažíme alespo� v malém objemu porosty 
rekonstruovat. Na rychlou a ú�innou pomoc 

by bylo pot�eba investovat do Krušných hor až 
300 milion� korun ro�n�. Kraj letos poskytl 10 
milion� na celou rozlohu, p�i�emž d�íve to bylo 
i 25. Je otázka, zda by stovky neplánovaných 
milion� dokázal v dob� krize najít stát. Další 
problém je, že pro jednorázovou akci nyní ne-
jsou k dispozici sazenice ani pracovní kapacity.  

Co by hrozilo, kdyby se nepoda�ilo situaci 
rychle vy�ešit?
Jednoduše to, že bychom tu zase mohli mít 
holiny. Speciáln� naše lesy na h�ebenech 
Krušných hor mají nejenom funkci krajino-
tvornou a ekologickou. Plní i funkci vodo-
ochrannou a p�doochrannou. P�i klimatic-
kých výkyvech spolu s dalšími prost�edky 
vodohospodá�� stabilizují odtokové pom�ry, 
zabra�ují povodním. Jsou významným život-
ním prost�edím pro �adu rostlin a živo�ich�. 
To vše je nyní ohroženo.

Jaký je tedy �asový horizont nutnosti výsad-
by nových kultur smrku ztepilého v Krušných 
horách?
Nedovolím si odpov�d�t ve vztahu k celým 
Krušným horám. Na majetku Chomutov-
ských les� se jedná o dobu v �ádech let. Ro�ní 
sazenice mají pár desítek centimetr�. Les ale 
neroste rok ani deset. Les roste sto let...

Ředitel Městských lesů Chomutov ing. František Vohralík kvůli napadení smrků 

pichlavých  kloubnatkou  bije na poplach už několik let. V současnosti je na území 

v jeho správě zasaženo zhruba deset procent z celkové plochy lesních porostů 

a zdá se tedy, že to nemůže znamenat velké ohrožení. 

Rada Ústeckého 
kraje na svém jed-
nání za�átkem �íjna 
mimo jiné jmeno-
vala pracovní sku-
pinu odborník� pro 
�ešení obnovy po-
škozených porost� 
smrku pichlavého 
v Krušných horách. 
První jednání sku-

piny spolu se zástupci postižených lokalit 
prob�hne na za�átku listopadu. „Už jsme 
rozjeli první kola jednání a hledání možností, 
kde pot�ebné prost�edky získat,“ �ekl krajský 

zastupitel Antonín Terber, který je p�edse-
dou Výboru pro zem�d�lství, životní prost�e-
dí a venkov.  

P�iznal, že si uv�domuje složitost hledání 
zdroj� na neplánované výdaje práv� v sou-
�asné dob�. „Jenomže my tu hrozbu kala-
mity vnímáme velice siln� a bereme ji vážn�. 
V této fázi rozhodn� není možné nic slibo-
vat. Ale už jsme rozjeli první kroky, chceme 
oslovit ministerstvo zem�d�lství, životního 
prost�edí i Státní fond životního prost�edí 
�R a vy�len�né prost�edky musí prioritn� jít 
na záchranu oné zelené �áry, jak pracovn� 
�íkáme všem t�m nehospodá�ským les�m 

na h�ebenech Krušných hor,“ doplnil Terber.
P�ipomn�l i fakt, že lokalita horských les� 
má nevýhodu v p�evažujícím severozápad-
ním proud�ní vzduchu. To speciáln� v tuhých 
zimách p�edstavuje podnebí, ve kterém p�e-
žijí jenom nejodoln�jší a vzrostlé stromy. „Je 
jasné, že nejde masivn� kácet a nové stromy 
sázet na planinách. Malé sazenice by nep�e-
�kaly zimu. Chomutovští namí�ili podsad-
bami velice správným sm�rem a jsou trochu 
v p�edstihu. Nic to ale nem�ní na faktu, že 
Krušným horám je nutné pomoci, protože 
podle odborník� by se do p�ti let skute�n� 
mohly na h�ebeny vrátit holé plán�. A to ni-
kdo z nás nechce,“ uzav�el Terber.  (dum)

Na vyřešení kalamity kraj usilovně hledá peníze
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Letošní Noc módy se konala již pot�etí. 
V jejím programu je vždy módní p�ehlíd-

ka za ú�asti p�edních modelek a následná 
aukce výtvarných d�l s charitativním pod-
textem. Diana Kobzanová, Iveta Lutovská, 
Kate�ina Pr�šová, Lucie Hadašová, Zuzana 
Jandová a Michaela Sala�ová letos p�edved-
ly aktuální kolekci 
 rmy Replay a také velice 
inspirativní soubor luxusních rób a spole-
�enských šat� z dílny Camilly Solomon. Pro-
gram zp�vem doplnil Roman Vojtek.
Následnou aukci šesti výtvarných d�l regio-
nálních autor� pak bravurn� �ídil moderátor 
celého ve�era Marek Vašut. Díla do dražby v�-
novali Ladislav Chabr, Marie Svobodová, Karel 
Meloun, Milan Pecák a Roman K�elina. Sou�et 
vydražených �ástek se ve 
 nále zastavil na sum� 
684.000 korun, což je dosud nejvíce v historii 
Nocí módy. „Jsem ráda, že dražitel�m není osud 
d�tí v Klokánku lhostejný a chápou pot�ebnost 
tohoto za�ízení,“ �ekla Ivana �ápková.  
Slovy dík� nešet�ila ani �editelka chomutov-
ského Klokánku Karin Sobotková. „Snažíme 
se našim d�tem poskytnout maximum, ale 

naše možnosti jsou omezené. Výsledkem dneš-
ní dražby je vzkaz našim d�tem, že tu po�ád 
jsou lidé, kte�í jim umí a cht�jí pomoci,“ �ekla.
Klokánek použije 
 nan�ní dar na dokon�ení 
oprav dvou byt� v opravované budov� na Ka-
menné, kterou nyní rekonstruuje. „V nových 
dvou bytech najde azyl osm d�tí. Peníze nám 
pomohou pokra�ovat v rekonstrukci. A n�co 
použijeme na dovybavení sou�asných byt�,“ 
�ekla Sobotková. Chomutovský Klokánek se 
nyní stará o osm d�tí. (red)

POZN: K Noci módy se vracíme i fotoreportáží na stran� 15!

Úkolem družstev bylo b�-
hem t�í hodin ob�hnout 

celkem šest stanoviš�, která 
byla rozeseta opravdu po celém 
m�st�. Zastávky tedy byly na-
p�íklad na nám�stí, v Bezru�o-
v� údolí, ve skateparku na Ka-
menném vrchu i v m�stských 
lázních. „Smyslem této hry pro 
st�edoškoláky je jednak podpo-
�it zdravý životní styl, kterým 
ur�it� je sportování, by� n�kdy 
hodn� adrenalinové, ale také 
prov��it znalosti d�tí z oblasti 
prevence. Studenti museli oži-
vovat tonoucího, odpovídat na 
otázky o drogách, poznávat do-
pravní zna�ky nebo t�eba vypo-
�ítat množství promile alkoho-
lu v krvi. A k tomu ješt� jezdit 
na bruslích �i skateboardech, 
skákat z v�že do vody, lézt p�es 
opi�í lávku nad Chomutovkou 
a podobn�,“ doplnil Markvart.
„Tato akce se v našem m�st� 

koná už podruhé a já jsem ráda, 
že o ni studenti a jejich školy 
mají zájem,“ �ekla pak primá-
torka Ivana �ápková, která nej-
lepším student�m p�išla p�edat 
ceny do zasedací sín� magistrá-
tu, kde bylo p�ipraveno vyhláše-
ní výsledk�. 
Výsledky zápolení dvaceti tým�, 
které nakonec dorazily do cíle, 
se s�ítaly a následn� byly vyhod-
noceny nejlepší školy. První mís-
to obsadilo Gymnázium Cho-
mutov, druzí skon�ili studenti 
Chomutovského soukromého 
gymnázia a na t�etím míst� byli 
studenti St�ední školy technické 
a automobilní. Krom� osobních 
cen pro jednotlivé sout�žící ví-
t�zné týmy zajistily i hodnotné 
ceny pro své domovské školy. 
Gymnázium Chomutov se tak 
nyní m�že pyšnit novou plaz-
movou televizí.
 (red)

Dražba při Chomutovské noci módy 

přinesla Klokánku 684 tisíc korun
Téměř sedm set tisíc korun získal od města Chomutova místní Klokánek. Peníze vynesla 

dražba uměleckých děl, která byla součástí již tradiční společenské akce Chomutovská 

noc módy. „Děkuji vám všem, byli jste úžasní, úžasní, nejúžasnější,“ poděkovala primá-

torka Ivana Řápková účastníkům dražby při předání šeku na částku 684 tisíc korun.

P�edání šeku na astronomickou �ástku.

Studenti běželi městem při závodě STREET 09
Ulice Chomutova před několika dny ožily skupinkami tříčlen-

ných družstev studentů zdejších středních škol. Šlo o účastníky 

akce STREET 09, která byla zaměřena nejen na adrenalinové 

a sportovní zážitky, ale i na znalostní testy z oblasti prevence 

rizikového chování. „Akci připravila pracovní skupina Links 

a podílela se na ní i Pedagogicko-psychologická poradna v 

Chomutově, Správa sportovních zařízení, Městská policie Cho-

mutov, Střední zdravotnická škola a Chomutovské soukromé 

gymnázium,“ vypočítal radní Pavel Karel Markvart.   

A co znamená tato dopravní zna�ka?

Učební pomůcky pro 
handicapované děti

M�stská rada na svém posledním jed-
nání schválila p�ísp�vek na výukové 

pom�cky pro d�ti s handicapem. Speciál-
ní Základní škola a Mate�ská škola v Pala-
chov� ulici tak mohou zakoupit interaktiv-
ní tabule s programy pro postižené d�ti, 
speciální pom�cky pro �tení a v�cné u�ení 
a také pom�cku k po�íta�i pro nevidomé-
ho žáka v celkové hodnot� 180 tisíc korun. 
Radní také uvolnili 380 tisíc korun pro Zá-
kladní školu a Mate�skou školu Chomutov 
v ulici 17. listopadu. Zde došlo k význam-
né rekonstrukci rehabilita�ní t�ídy, která 
je nov� vybavena nábytkem a kompenza�-
ními pom�ckami. (red)
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M�sto už od února postupn� omezovalo 
výdaje. Vedoucí odbor� a �editelé organi-

zací mají povoleno �erpat pouze prost�edky na 
nejzákladn�jší chod. Radnice zastavila �erpá-
ní veškerých fond� investic �i obnovu za�ízení. 
M�sto v rámci reorganizace zrušilo 19 pracov-
ních pozic, �ímž ušet�í osm milion� korun ro�-
n�. Zrušením míst se neomezí správní �innosti 
ú�adu ani poskytování služeb ob�an�m. P�jde 
o místa v servisních �innostech pro magistrát, 
kontrolní �innosti nebo v �innostech, kde lidi 
nahradí nové informa�ní technologie.
Ekonomové m�sta v souvislosti s krizí o�ekávali 
celoro�ní propad da�ových výnos� o 70 milion� 
korun, s �ímž by si um�li díky již d�íve p�ijatým 
úsporným opat�ením poradit. B�hem léta se ale 
da�ové p�íjmy kv�li špatným odhad�m da�ové 
výt�žnosti ministerstva 
 nancí propadly o dal-
ších 40 milion� korun a ekonomové za�ali bít na 
poplach. „Reáln� za�alo hrozit, že by se m�sto na 
konci roku dostalo poprvé za posledních osm let 

do �ervených �ísel,“ �ekl vedoucí odboru ekono-
miky Jan Mareš. Ve srovnání s lo�ským rokem 
je propad pr�b�žného hospodá�ského výsledku 
117 milion� korun. „V žádném p�ípad� nechce-
me p�ipustit, aby b�žné výdaje byly kryty konto-
korentním úv�rem �i kapitálovými p�íjmy. Sta�í, 
že již nyní provozní výdaje �áste�n� kryjeme 
z prost�edk� p�vodn� plánovaných na investi�ní 
akce a opravy, které byly již od druhého �tvrtletí 
pozastaveny,“ dodává �ápková. Hospoda�ení 
m�sta se musí udržet v kladných �íslech.
Za problémy �ady m�st 
a obcí, tedy nejen Chomu-
tova, stojí ministerstvo 

 nancí, které nezvládlo 
odhad da�ových výnos�. 
Špatná prognóza minis-
terstva, která je mimo 
o celých 15 procent, za-
p�í�inila, že stát do polo-
letí obce p�eplatil a nyní si 

Pietní akt u pomníku zaklada-
tele �eskoslovenska pravi-

deln� po�ádá svaz ve spolupráci 
s �eskoslovenskou obcí legioná�-
skou a m�stem Chomutov, ale 
k ú�asti jsou zváni i �lenové Obce 
sokolské, organizace sdružující 
politické v�zn� i bývalé p�íslušní-
ky Pomocných technických pra-
por�. Letos se tedy p�ipomínalo 
91 let od pádu rakousko-uherské 
monarchie a 88 rok� od založení 
�eskoslovenských legií. „Už do-
poledne se v sále St�ediska kni-
hovnických a kulturních služeb 
konalo slavnostní shromážd�ní, na kterém 
bylo osm zasloužilých �len� Obce sokolské 
vyznamenáno pam�tní medailí ministra obra-
ny. A musím �íct, že krásu a význam t�ch me-
dailí jako bývalý voják umím ocenit,“ doplnil 
Vraný. 
P�i následném slavnostním aktu byly po pro-
jevech kladeny v�nce a kv�tiny. Za Statutární 
m�sto Chomutov vzdali hold prvnímu prezi-

dentu �eskoslovenské republiky Masarykovi 
nám�stkyn� primátorky Marie Štáfková spo-
lu s radním Pavlem Karlem Markvartem. „Je 
jenom škoda, že naše akce nep�ilákala také 
studenty a žáky škol, pro které by ur�it� šlo 
o téma d�ležité nejen kv�li hodinám d�jepi-
su. I proto jsme akt po�ádali den p�ed státním 
svátkem, tedy ve všední den v poledne,“ po-
steskl si záv�rem Vraný. (dum)

Důstojná vzpomínka na vznik republiky
V předvečer státního svátku výročí vzniku první republiky se u pomníku Tomáše Garri-

gua Masaryka ve Školní ulici uskutečnila vzpomínková akce spojená s kladením věnců. 

„Pořádáme ji každoročně a jsme přesvědčení, že toto výročí představuje jednu z nejsil-

nějších tradic naší historie,“ řekl jeden z hlavních organizátorů, Beneš Vraný, který je 

předsedou Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Chomutově. 

Krize dopadla i na hospodaření města, musí propouštět

Nám�stkyn� primátorky Marie Štáfková spolu s radním 
Pavlem Karlem Markvartem     

Alarmující výpadek daňových příjmů v posledním čtvrtroku přiměl ekonomy města 

k návrhu dalších škrtů ve výdajích. „Daňové příjmy, na kterých je město životně 

závislé, se od počátku roku propadly o 67 milionů korun,“ sdělila primátorka Cho-

mutova Ivana Řápková. Radnice začala s dalšími úspornými opatřeními, a pokračuje 

tak v krizovém řízení, které zavedla v únoru jako jedno z prvních měst v republice.

da�ové p�eplatky strhává zp�t. „P�estože jsme 
p�i plánování rozpo�tu da�ové p�íjmy rozpo�-
tovali st�ízliv�ji než ministerstvo, s takovým 
propadem jsme nepo�ítali,“ dodává Mareš. (red)

Ministerstvo � nancí �R – problém s � nanco-
váním m�st a obcí vznikl tady.

inzerce

Historici rozeberou 
napoleonské bitvy

V�decká konference historik� Comoto-
via 2009 bude v�novaná 200. výro�í re-

gionálních vojenských akcí napoleonských 
válek z roku 1809. Kapacity v tomto oboru 
se sejdou 10. listopadu v zasedací místnos-
ti budovy starobylé radnice na nám�stí 1. 
máje. Za�átek konference v 9,30. (red)

Den veteránů

Statutární m�sto Chomutov zve ob�a-
ny k ú�asti na pietním aktu k uct�ní 

vále�ných veterán� položením kytic u pa-
mátníku padlých v Lipské ulici. Akce se 
koná 11. listopadu od 11:00 hodin v par�í-
ku u kostela svaté Barbory.
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Miroslav Ryšavý, narozen 7. 9. 1936 v Hrobu. 
Alena Ryšavá, narozena 16. 10. 1939 v Dřeveši. 
17. října 2009 oslavili ve velké obřadní síni starobylé chomutovské radnice neuvěři-

telných padesát roků společného života. „Délka vašeho soužití nás fascinuje a vá-

žíme si vaší soudržnosti a vzájemného pochopení, bez kterých by se dnešní oslava 

nemohla uskutečnit,“ řekla během obřadu primátorka Ivana Řápková.

Po skončení ofi cialit byla chvíle času na ryze neformální povídání s oběma manželi, 

ale i jejich dcerou Miroslavou Futerovou, která se ráda ujala hlavního podílu na 

organizování slavnostního dne. Právě s ní dnešní trojrozhovor také začal.

Jak to tedy s maminkou a tatínkem vlastn� 
bylo?
Tatínek se vyu�il hutníkem a dálkov� vystu-
doval strojní pr�myslovku, obojí  v Chomu-
tov�. Celý život pracoval ve VTŽ a ZJF jako 
technik. Maminka vystudovala Ekonomic-
kou školu v Teplicích a pracovala v kancelá�i. 
V roce 1964 jsem se narodila já a v roce 1967 
bratr Martin.    

Tak jednoduché to asi nebylo. Ur�it� jste n�-
kdy p�emýšlela o tom, co rodi�e drží tak po-
hromad�?
Ono je dob�e poznat, že rodina jako celek je 
prost� smysl jejich života. Mezi sebou si od-
jakživa �íkají Alko a Míro. 
Dalším prvkem je, že každý má své záliby a ctí, 
že ten druhý se zajímá t�eba o n�co jiného. 
V mládí se tatínek zajímal o fotogra
 i a sám 
vytvá�el úžasné obrázky, kdy mu modelem byla 
maminka i my s bratrem. Také fotky z p�írody 
a Prahy jsou unikátní. Vždy pe�oval o své auto 
s láskou a to mu pé�i vracelo tím, že vždy dojel 
do cíle bez nehody. V sou�asné dob� neustále 
sleduje no�ní oblohu vlastnoru�n� vyrobeným 

dalekohledem. Vrcholem jeho astronomických 
toulek bylo zatm�ní Slunce v roce 1999 a také 
sledování a výpo�ty p�echodu Venuše p�es 
Slunce v roce  2004. Maminka celý život studu-
je pro
 ly herc� nejen �eských, ale i sv�tových. 
Má ráda kinematogra
 i jako celek. Ale nejv�t-
ším koní�kem pro ni vždy bylo va�ení a pe�ení 
dobr�tek pro celou rodinku. A že nás je. 

Bylo by divné, kdyby se i mezi tak úžasným pá-
rem nevyskytly bou�ky a mrá�ky... 
Nebylo jich moc, ale ob�as zapršet musí. 
V t�chto chvílích se tatínek potichu odebral 
do trucovny, kde vytvá�el modely lodí, letadý-
lek a dalších svých vynález�. Maminka zatím 
vykouzlila úsm�v na líci a bylo zase dob�e. To, 
že m�žeme dnes slavit 50 let jejich spole�ného 
života, je velká zásluha maminky. Otec �asto 
a hodn� stonal a ona se o n�j s obrovskou pé�í 
starala a dávala mu energii v nejt�žších oka-
mžicích. Fantastické je, že oba jsou dnes v ži-
votní form�, jak fyzické tak duševní.

Pane Miroslave, prozradíte n�jaký recept na 
dlouhov�kost a schopnost dlouhodobého udr-

žení vztahu? Jakých bylo t�ch padesát let?
Hroznejch... (smích, dlouhý smích). Ne, jas-
n�, bylo to n�kdy t�žké a n�kdy krásné. Ale ty 
horší v�ci �lov�k zapomene a ty p�kné si pa-
matuje. V tom je to kouzlo, že pam�� to špat-
né od
 ltruje.

A co vy, paní Aleno, jak vidíte dnešek vy?
Jsem trochu dojatá a taky p�ekvapená dár-
kem od m�sta, to jsme ne�ekali a d�kujeme. 
Když se dívám zpátky, ur�it� to nebylo jed-
noduché, ale dneska jsme tady a to je d�leži-
té. Uteklo to jako voda. Myslím si, že hodn� 
d�ležitá je vzájemná tolerance. Bylo to krás-
ných padesát let a doufám, že ješt� hezkých 
pár let bude. A ur�it� to všechno má p�vod už 
v našich rodinách. Oba nás vedli k takovému, 
já nevím, slušnému životu. Ta rodina prost� 
drží hodn� pevn� pohromad�. Je to vid�t i na 
tom, že dneska p�ijeli všichni, které jsme po-
zvali.

S vašimi zkušenostmi jste vzácnou studnicí 
vzpomínek. Jak dnes, pane Miroslave, hodno-
títe m�sto Chomutov, které pozorujete a žijete 
v n�m už p�es padesát let?
Ta zm�na je obrovská. Zm�na k lepšímu, to 
jednozna�n�. Tady, jak je Palackého ulice, 
byla v padesátých letech ješt� zem�d�lská 
stavení. Myslím, že kdyby to dneska n�kdo 
po t�ch padesáti letech vid�l, nepoznal by to. 
Co po padesáti. Ani po t�iceti a ani po dvace-
ti. Vzpomínám, jak tu tenkrát nebyla voda. 
Bylo t�icet litr� na osobu a den a žena musela 
jezdit k rodi��m do Dubí prát plenky, protože 
tady ješt� nebyla zásobárna v p�ehrad�. 

A vy, paní Aleno, jak vidíte Chomutov tenkrát 
a dnes?
M�žu to jenom potvrdit. Víte, myslím si, že 
dneska se to prost� nedá porovnat. A spousta 
lidí to všechno bere jako samoz�ejmost a ne-
váží si toho... 

D�kuji za rozhovor a p�eju, abyste si dnešek 
krásn� užili a ješt� dlouho si jej pamatovali.

(dum)

50 let spolu? To uteče jako voda... 
Zlatá svatba manželů Ryšavých

Spole�ný obrázek potvrzuje, že rodina je základ.  

Manželé Ryšaví, vlevo dcera Miroslava s chot�m
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Doprava Pozvánka

Plán údržby bude jako obvykle platit až do 
konce b�ezna. Stejn� tak, jak jsou podle 

d�ležitosti a frekvence používání rozd�leny 
silnice, došlo na základ� nového „chodníko-
vého zákona“ i k rozd�lení komunikací pro 
chodce. „Na území m�sta je celkem 160 kilo-
metr� chodník�. 40 kilometr� z toho pat�í do 
první kategorie s nutností o�išt�ní do 24 ho-

din. Práv� s ohledem na zmín�ný zákon bylo 
stanoveno, že zbylých 120 kilometr� m�že 
p�ijít na �adu teprve až po zmírn�ní závad 
ve sch�dnosti na všech chodnících kategorie 
první. A to v b�žné pracovní dob� a bez ur�e-
ní doby, dokdy mají být chodníky druhé ka-

tegorie o�išt�ny,“ doplnil 
Koblížek.     
Dále vypo�ítal, že o sjízd-
nost silnic se budou sta-
rat �ty�i sypa�e s pluhem 
a stejný po�et traktor� 
s pluhem. Chodníky bude 
ošet�ovat šest traktor� 
s pluhem a sedm multikár 
s pluhem v�etn� posypu. 
„Na zimní údržb� se bu-
dou podílet krom� našich 
zam�stnanc� také pracov-
níci zam�stnaní v rámci 
ve�ejné služby. Na letoš-

ní zimu máme v zásob� 886 tun soli a 300 
tun posypové drt� a písku. Bližší informace 
o zimní údržb� v�etn� komunikací, které ne-
jsou ve správ� technických služeb, zájemci 
najdou na internetu na adrese www.tsmch.
cz,“ dodal Zbyn�k Koblížek. (red)

Technické služby jsou připraveny na letošní zimu
Začátkem listopadu vejde v platnost 

aktuální Plán zimní údržby komunikací, 

který na svém jednání schválila Rada 

města Chomutova. „Čeká nás údrž-

ba celkem 112 kilometrů silnic, které 

jsou rozděleny podle důležitosti do tří 

pásem. Nejdůležitějších 26 kilometrů 

musíme uvést do sjízdného stavu do 4 

hodin, na dalších 14 kilometrů máme 12 

hodin a zbylých 72 kilometrů musíme 

zvládnout do dvou dnů,“ oznámil ředi-

tel Technických služeb města Chomuto-

va, a.s., Zbyněk Koblížek.

Okresní organizace �eského svazu cho-
vatel� Chomutov zve na výstavu krá-

lík�, holub�, dr�beže a exotického ptactva, 
která se koná v sobotu 7. 11. a v ned�li 8. 11. 
2009 od 8,00 hodin v Dom� chovatel� v Úd-
licích. P�ij	te se podívat na zví�ata, která 
lze na míst� i zakoupit. V bohaté tombole 
pak m�žete vyhrát zajímavé ceny.

Navýšení cen jízdného v hotovosti a u sle-
vových �asových kupon� posv�tila na 

svém jednání také Rada m�sta Chomutova. 
„U hotovostních plateb jde o navýšení o jedinou 
korunu a u m�sí�ních kupon� o dv� až �ty�i ko-
runy,“ up�esnil Melni�uk. Doplnil, že naprosto 
revolu�ní zm�nu o�ekává dopravní podnik p�e-
devším od moderního odbavovacího systému, 
který by cht�l zavést od poloviny p�íštího roku. 
„Nevýhody, anebo rovnou �eknu nectnosti stá-
vající technologie jsou nám známé a cestující 
nás na n� právem upozor�ují. Jde o opravdu 
zastaralý systém, a proto jsme hledali n�co, co 
by jeho nedostatky naprosto eliminovalo, bylo 
k cestujícím spravedliv�jší a jeho používání pro 
n� bylo i komfortn�jší. Poda�ilo se nám takovou 
technologii nalézt a hlavn� získat na ni prost�ed-
ky z dotace Regionální rady regionu soudržnos-
ti Severozápad. Jde o projekt  Integrovaný od-
bavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS 
Ústeckého kraje,“ vysv�tlil generální �editel.
Nový systém, na který už se vypsalo výb�rové 
�ízení, umožní stanovit rozdílné ceny dle ujeté 
vzdálenosti. Nejkratší jízdy budou cenov� nej-
výhodn�jší. Nov� bude �ešena i otázka p�estup�.  

„Je to hodn� so
 stikovaný systém, který bude 
nejen spravedliv�jší, ale nám jako provozovateli 
p�inese i cenné statistické údaje, které zase po-
mohou pružn� reagovat na pot�eby cestujících. 
Jeho principem bude dobíjecí �ipová karta na 
bázi elektronické pen�ženky a �asového kupo-
nu. Je jasné, že bude nabízet množství bonus� 
a slev. Jednorázové platby v hotovosti budou 
zachovány, ale jejich zvýhod�ování z mnoha lo-
gických d�vod� neplánujeme. O�ekávanou no-
vinkou bude automatizovaný výdej jízdních do-
klad� na p�ání cestujícího, což v MHD doposud 
nebylo možné. D�ležité bude i propojení s kraj-
ským Integrovaným dopravním systémem. 
V budoucnosti pak nebude ni�ím neobvyklým 

Změna jízdného je jen kosmetická, nový 
odbavovací systém bude výhodnější

Ke kosmetické změně jízdného musí od prvního ledna příštího roku přistoupit 

Dopravní podnik Chomutova a Jirkova, a. s. „Jde o reakci na zvýšení spodní sazby 

DPH o 1 % v rámci balíčku opatření vedoucích ke snížení schodku státního rozpoč-

tu. Změna základní sazby z 9 na 10 procent by totiž znamenala pro Dopravní pod-

nik zaplatit státu na DPH o půl milionu korun ročně víc a to vzhledem k rozjetému 

programu systematické obnovy vozového parku a dalším investicím  zkrátka není 

možné,“ řekl generální ředitel Jiří Melničuk.

nastoupit v Chomutov� p�ed domem do trolej-
busu a bez nakupování r�zných jiných jízdenek, 
s pomocí stále té jedné �ipové karty, p�ejet t�eba 
vlaky �i autobusy až do D��ína. Když mluvím 
o budoucnosti, není rozhodn� nijak vzdálená. 
Náš nový systém bychom cht�li nastartovat na 
za�átku léta 2010 a po n�kolika m�sících zku-
šebního provozu, kdy se bude ladit a také cestu-
jící si budou zvykat na jeho možnosti a výhody, 
bychom po prázdninách najeli ostrý provoz. V�-
�ím, že navýšení jízdného od nového roku není 
drastické a že nám nep�inese dramatický pokles 
cestujících. Jak už jsem �ekl, p�ipravujeme pro 
n� opravdu revolu�ní zm�nu, na kterou se mo-
hou t�šit už te	,“ uzav�el Melni�uk. (dum)
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Mistrovství republiky v závodech au-
tomobil� na okruzích letos skon�ilo 

a jen málokdo ví, že v chomutovských ulicích 
m�že ob�as potkávat dokonce šestinásob-
ného šampiona v kategorii národní formule 
do 1400 ccm. Tomáš Chabr je nejen feno-
menálním závodníkem, ale také ojedin�lým 
konstruktérem, �emeslníkem, automecha-

nikem a ladi�em podvozku závodního stroje. 
O tom, ale i o jezdeckých snech, o pokra�ová-
ní rodinné tradice, o odvaze riskovat nejen na 
trati, ale i nad konstruk�ními prvky p�i �ešení 
zcela vlastního konceptu formulového vozu, 
si p�e�tete v p�íštím vydání Chomutovských 
novin, které dostanete do schránek op�t za 
dva týdny. (dum)

Tomáš Chabr se přizná ke všemu

 Tomáš Chabr za volantem p�i letošním srpnovém závod� v Most�

Finanční úřad 
v Chomutově oznamuje:
Veřejnou dražbu věcí movitých, která se koná 
19. listopadu 2009 od 09:00 hodin v zasedací 
místnosti Finančního úřadu v Chomutově. 

Předmětem dražby je osobní automobil 
Peugeot 406 2,0D                                                                                    a dále

veřejnou dražbu nemovitostí, která se koná 
1. prosince 2009 od 09:00 hodin v zasedací 
místnosti Finančního úřadu v Chomutově. 

Předmětem dražby je pozemek v centru obce 
Stranná u Nechranic, který je určen územním 
plánem k zastavění.

Bližší informace o dražbách jsou dostupné na 
internetových stránkách Ministerstva fi nancí 
ČR na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/

xchg/mfcr/xsl/dc_drazby.html 
nebo na Finančním úřadě v Chomutově, 

tel. 474 605 357, 474 605 363, 474 605 111
SC-91102/1

Kam za sportem?
M�stská sportovní hala
6. 11. Pá 
Basketbal muži B  19.00–20.30
7. 11. So
Extraliga disco dance 7.00–22.00
14. 11. So
Basketbal – st. žáci 11.00–15.00
Judo – p�ebor �R (ml. žáci, -n�) 7.00–20.00
15. 11. Ne
Florbal – FBC 98CV (ženy)  8.00–15.00
Házená – muži  16.00–17.30

Zimní stadion
Hokejová utkání
  4. 11. St   17.30 Chomutov–Šumperk
11. 11. St   17.30 Chomutov–Haví�ov
18. 11. St  17.30 Chomutov–Beroun

Pravidelné 
ve�ejné 
bruslení:
�tvrtek  
16.00–
17.00
Ned�le 
9.30–
10.30 

Letní stadion
Fotbal – Divize B
14. 11. So   10.15 Chomutov–Vilémov

Skatepark Kamenný vrch
Provozní doba:
Pond�lí–�tvrtek Zav�eno
Pátek  13.00–17.00
Sobota, ned�le 10.00–17.00

Aby využil podzimního po�así, které 
bývá windsur
 ngu naklon�no, p�ipravil 

sv�j další windsur
 ngový projekt s názvem 
40 KNOTS CZ. Jeho náplní je p�ekonat na 
windsur
 ngu rychlost 40 námo�ních uzl�, 
což znamená 74,1 km/h, m��eno GPS jako 
pr�m�rná rychlost na 5 sekund. „Cht�l bych 
ale také ukázat lidem, jak d�ležité je žít v sou-
ladu s p�írodou a um�t jí naslouchat. Jako 
hlavní lokalita pro uskute�n�ní projektu 
byla po d�kladném a náro�ném výb�ru zvo-

lena vodní nádrž P�íse�nice. Díky podpo�e 
a svolení hlavního partnera, Povodí Oh�e, 
s.p., které je správcem tohoto vodního díla, 
budu tak první windsurfa�, který nejenže 
bude moci na této vod� surfovat, ale zárove� 
se jako první na tomto míst� pokusí o prolo-
mení bariéry 40 knot�. Více informací spolu 
s aktualitami, fotkami a videoklipy naleznete 
na www.40knotscz.worldpress.com,“ dodal 
Malina.

(dum)

Co znamená Projekt 40 KNOTS CZ?
Windsurfař Tom Malina skončil letošní sezonu posledním závodem světového 

poháru ve slalomu na německém ostrově Sylt.  „Kvůli celkem sedmi odjetým zá-

vodům to pro mě byla sezona supernáročná a jako vždy se v ní střídaly úspěchy s 

neúspěchy. Celkově jsem ve světovém žebříčku PWA obsadil 35. místo, což je oproti 

minulému roku opět zlepšení, z čehož mám velkou radost a zároveň doufám, že 

budu moci na tour vyrazit i příští rok, a pokusit se tak dostat do magické TOP 20,“ 

říká sympatický sportovec.
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SC-90896/4 

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 526

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%
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SC-90828/3 

Zounar bude v divadle

Oblíbený he-
rec a výbor-

ný bavi� p�ijede 
se svojí novou talk 
show Co takhle si 
trochu pokecat 
17. listopadu do 
chomutovského 
divadla. T�šit se 
m�žete na vese-
lé historky ze zábavného po�adu Hádej, 
kdo jsem, prostor dostanou i vaše zvídavé 
otázky. Vstupenky si už nyní m�žete kou-
pit v p�edprodeji divadla nebo informa�ní-
ho centra. Vstupné stojí od 150 korun.

Chomutovský Skejušan 
reprezentoval na Moravě

Ve vzdálených Troskotovicích v okrese 
Brno-venkov se konaly Zapálavské 

slavnosti. Folklorní festival s názvem Za 
Pálavsk� hor� bíl� prob�hl i za p�ítom-
nosti souboru Skejušan z Chomutova. 
„Ten je zajímavý tím, že v n�m vystupuje 
i n�kolik reemigrant� z Rumunska, kte�í 
se po prvotním návratu do vlasti práv� 
v Troskotovicích usadili,“ uvedla vedoucí 
souboru Kate�ina Roma�áková.
Doplnila, že životní osudy pak �adu z nich 
zavály na sever �ech a láska k moravskému 
folkloru je posléze spojila i v p�íslušnosti ke 
Skejušanu. „Zažili jsme na Morav� v�elé 
p�ijetí a pé�i a hostitel�m jsme se odm�nili 
vystoupením, do kterého jsme dali vše. Skli-
dili jsme veliký úsp�ch a po návratu máme 
dobrý pocit z toho, že jsme ur�it� d�stojn� 
reprezentovali i naše m�sto Chomutov,“ do-
dala Roma�áková. (dum)

�esko-ruská spole�nost se snaží v rámci 
dn� ruské kultury vždy v �íjnu p�ipravit 

zajímavé akce, každý rok trochu n�co jiného. 
Ale že se nám do Chomutova poda�í pozvat ta-
kovou hv�zdu, jakou je Eva Pilarová, v to jsme 
ani nedoufali.“ T�mito slovy uvedl p�edseda 
místní pobo�ky �esko-ruské spole�nosti Pavel 
K. Markvart ve �tvrtek 22. �íjna �eskou králov-
nu swingu na jevišt� chomutovského m�stské-
ho divadla. A pak už následoval hodinu a p�l 
trvající koncert, p�i n�mž Eva Pilarová zpívala 
�esky, rusky i ukrajinsky a dokonce i �ínsky, 
p�edstavila své známé hity ze Semaforu i ze 
sv�tových muzikál� a dokonce ukázala, že i po 

padesáti letech v šoubyznysu dokáže opanovat 
velký sál i bez mikrofonu. Hostem jejího kon-
certu byl také Ji�í Klapka, prezident �eské aso-
ciace rusist�, který si s paní Pilarovou nejen 
zazpíval, ale také jí na tomto koncertu p�edal 
Jungmannovu medaili, což je vysoké ocen�ní 
za podporu ruské kultury u nás. Po koncertu 
pak prob�hla v jednom z divadelních salonk� 
vernisáž výstavy fotogra
 í Evy Pilarové, která 
dokazuje, že tato dáma dnes již není jen uzná-
vanou zp�va�kou, ale také zajímavou fotograf-
kou. Sou�ástí vernisáže byla také ochutnávka 
ruských a ukrajinských jídel, kde nechyb�ly 
pelmen�, varenniky, borš� nebo sušené rybky. 

Královna swingu vystupovala 

v Městském divadle Chomutov

Paní Pilarová, jak se vám u nás zpívalo? 
Za svou dlouholetou kariéru samoz�ejm� nezpí-
vám v Chomutov� poprvé a vždy se mi tu moc 
líbilo. Když je v sále dobré publikum, zpívá se mi 
vždycky dob�e a to platí i pro dnešní ve�er. 

Dnes jste zpívala i rusky a ukrajinsky. Kde 
jste se tak dob�e nau�ila rusky? 
Ve škole. Rusky jsme se u�ili od �tvrté t�ídy a m�li 
jsme u�itelku – hrozn� zlou babu. Tak jsme se jí 
strašn� všichni báli, že jsme se tu ruštinu doce-
la slušn� nau�ili. Po letech se mn� moc hodila,  
mohla jsem ruským divák�m nejen zpívat, ale 
i sem tam n�co pov�d�t. A navíc ned�lalo mi pro-
blém p�e�íst si ob�as n�jakou knížku v originále. 

Vy jste m�la po dvaceti letech vloni koncert 
v Moskv�. Jak vás tamní publikum p�ijalo? 
Nechci se chlubit, ale byla jsem p�ekvapená, 
jak nadšen� a v�ele m� moskevské publikum 
p�ijalo. A to v sále nesed�li jen pam�tníci, dob-
�e polovina z p�ti set divák� byli mladí lidé. 

Paní Pilarová, v p�íštím roce oslavíte padesát 
let své p�vecké  kariéry. Co by pro vás bylo tím 
nejlepším dárkem? 
Ur�it� zdraví. Ob�as m� totiž potrápí, tak 
jako minulý týden. Dokonce jsem m�la 
strach, jestli nebudu muset koncert v Cho-
mutov� odvolat. Ale nakonec všechno dob�e 
dopadlo a já si jen uv�domuji, že práv� zdra-
ví je pro m� d�ležitou podmínkou, abych se 
i dál mohla setkávat se svým publikem.

A jaké je vaše životní krédo? 
Bude-li dobro v nás, bude i kolem nás.
D�kuji za rozhovor. red

„

A protože Eva Pilarová již večer nic nejí, 

zbyl jí čas odpovědět nám na pár otázek: 
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

www.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.czwww.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.cz

Rozvor hotových jídel pro fi rmy a jednotlivce• 
Denní výběr z 5 hlavních jídel, polévky a 8 salátů • 
a baget
Dovoz jídel v jednorázových obalech• 
Cena jídla včetně polévky a dovozu 60,- Kč• 
(při odběru 10 jídel a více cena vč. dovozu 50,- Kč) 
Jídelní lístek naleznete na www.gastro1.cz• 
Objednávky a informace na tel.: 776 554 554• 
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Šance 
příštích
voleb

Více informací najdete na: www.ceskydomov.cz/chomutov

Inzerce v Chomutovských novinách 

725 124 615 a 725 124 616
inzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla: 10. 11.
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Exkurze na skládku se uskute�nila v rámci 
projektu Ukli	me sv�t a d�ti tu pochopily 

princip ukládání sm�sného komunálního od-
padu. „Co žáky hodn� zaujalo, byla informace 
o jímání plyn�, které se uvol�ují p�i rozpadu  
organických odpadových látek. Plyn je spalován 
a pomocí generátoru vzniká elektrický proud, 
který jde dál do b�žné elektrické p�enosové sou-
stavy. Dochází tak k výrob� ekologické elekt�iny. 
Tady d�ti ten princip vid�ly na vlastní o�i a byly 
jím nadšené,“ doplnila Fiedlerová. Jako kurio-
zitu uvedla, že na záv�r exkurze se žáci jednot-
livých t�íd hromadn� zvážili a výsledkem bylo 
„vít�zství“ 7.B, která vážila krásných 940 kg.  

„Naše exkurze byla zase oko�en�na tím, že 
po úvodním výkladu a zhlédnutí prezenta�ní-
ho 
 lmu nám všem rozdali helmy, ve kterých 
jsme vypadali neuv��iteln� legra�n�,“ lí�ila 
návšt�vu pruné�ovské elektrárny devá�a�ka 
Zuzana Musková. „Musím uznat, že jsem 
nikdy nic takového nevid�la. Ze zem� vychá-
zely páry a všude byl hrozný hluk sypajícího 
se uhlí, všechno záviselo na všem a všechno 
souviselo se vším, byl to úžasný mechanis-
mus. Každá �ást, každý kousek m�l n�jaký 
úkol, bez kterého by nic ostatního nemohlo 
fungovat. Bylo to fascinující! Vedle komínu, 
který m��í 300 metr�, jsem si p�ipadala jako 
drobek. Ze všech t�ch postup� a ekologic-
kých náprav mi šla hlava kolem, ale alespo� 
te	, když si doma zapnu lampi�ku, vím, od-
kud se to sv�tlo vlastn� bere. Jsme rádi, že se 
nám poda�ilo dostat na místa, kam se b�žný 
smrtelník nepodívá,“ uzav�ela vypráv�ní o 
exkurzi Zuzka Musková. (dum)

Základní škola Kadaňská nabízí 

dětem výuku na vlastní kůži
V posledních dnech se děti sedmých a devátých tříd ze základní školy v Kadaňské ulici 

účastnily exkurzí, které pro ně zdaleka neznamenaly jen možnost „ulít se“ ze školních 

tříd a lavic. Zatímco sedmáci viděli skládku odpadu v Tušimicích, deváťáci absolvovali 

zevrubnou exkurzi elektrárny Prunéřov II. „Z reakcí dětí vyplývá jednoznačný výsledek. 

Takhle získané poznatky si budou pamatovat mnohem lépe, než kdyby o nich jen slyše-

ly ve třídě,“ konstatovala zástupkyně ředitelky školy Sabina Dudová Fiedlerová.

Helmy nehyzdí, helmy zdobí!

Sedmáci obdivují technologii spalování sklád-
kových plyn�.

Střední školy a učiliště 
se budou prezentovat

Vzd�lávání 2010. Pod tímto názvem se 
v prostorách Sportovní haly Chomutov 

bude konat další ro�ník prezenta�ní výsta-
vy st�edních škol a u�iliš� s doprovodným 
programem. Slavnostní otev�ení výstavy 
prob�hne 9. listopadu ve 13:00 hodin. Vý-
stava potrvá až do 11. listopadu. (red)

Od p�íštího školního roku bude Sou-
kromé gymnázium v Chomutov� 

otevírat zcela nový studijní obor zam�-
�ený na pedagogiku. „Možná to p�sobí 
nezvykle, ale gymnázium tak reaguje 
na stále rostoucí poptávku ze strany za-
m�stnavatel�, ale i vysokých škol. Proto 
chceme uvést do života naše Pedagogické 
lyceum,“ �ekl radní Pavel Karel Markvart, 
který na škole u�í. 
 „Dosud je to tak, že absolvent st�ední pe-
dagogické školy umí hlavn� pedagogiku a 
didaktiku, ale zase není na pot�ebné od-
borné úrovni v jednotlivých p�edm�tech. 
Vysoké pedagogické školy zase od absol-
vent� gymnázií vyžadují hned od za�átku 
mnohem vyšší míru orientace v u�itel-
ských a metodických oborech. Pedago-
gické lyceum by m�lo ob� tyto podmínky 
splnit,“ dodal Markvart.
Celá problematika je podle n�j ovšem 
mnohem širší a pest�ejší. 

(dum)  

Více informací o rozší�ení stávajících st�e-
doškolských vzd�lávacích možností ve m�s-
t� p�ineseme v p�íštím vydání Chomutov-
ských novin.

Nový obor chystají na 
soukromém gymnáziu
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Jeden z p�ípad� �ešili strážníci v p�lce �íjna, 
kdy byli p�ivoláni na zastávku MHD v Pa-

lackého ulici. Podle oznámení tu omdlel n�ja-
ký muž. Hlídka na míst� uvid�la pána, který 
sed�l op�ený o zastávku. Rozhodn� nevypa-
dal, že by byl v dobré t�lesné kondici. P�iznal 
se, že je diabetik a z toho d�vodu zkolaboval. 
I když záchrannou službu nehodlal „obt�žo-
vat“, strážníci p�esto pro jistotu vyto�ili její 
�íslo, aby se s nemocným poradila o dalším 
postupu. P�tat�icetiletý Chomutovák pak 
požádal motohlídku o p�evoz dom�, aby si 
mohl píchnout inzulin. Strážníci pochopitel-
n� vyhov�li.
Motohlídka, která byla v noci nato p�ivolána 
k panelovému domu v Heyrovského ulici, se 
zde setkala s mladým mužem, z n�hož cr�ela 
krev. I když neustále tichým hlasem opako-

Strážníci vyvolali radost 
i nelibost

V rámci výkonu no�ní služby se moto-
hlídka po p�esunu na kontrolní bod 

v problémové lokalit� Flóra na Píse�né 
setkala s vystrašenou ženou. Ta uvedla, že 
p�ed chvílí republikoví policisté navštívili 
jednu blízkou provozovnu s tím, že hleda-
jí muže, který se dopustil trestného �inu. 
Protože doty�ný v restauraci nebyl, sd�-
lili policisté jeho popis. Mladá žena práv� 
podez�elou osobu vid�la u jiného podniku 
a strážník�m ji popsala. Ti tedy ve vší opa-
trnosti vyrazili na místo a nic netušícího 
ješt� ne dvacetiletého mladíka zadrželi. 
Toho pak k jeho nelibosti, ale na druhou 
stranu k velké radosti policist� p�evezli na 
jejich služebnu.

Policisté umí pomáhat 
i roztržitým

V �íjnovém ve�e-
ru na služebnu 

m�stské policie tele-
fonovala žena a sv�-
�ila se, že má pro-
blém. Od prodejny 
Norma v Holešické 
ulici si totiž prý od-
vedla dom� malého pejska, který tu byl 
n�kolik hodin p�ivázaný. Psík je te	 smut-
ný a ona neví, co s ním. Strážníci si tedy od 
t�iasedmdesátileté seniorky malého jork-
šíra p�ijeli p�evzít. Nezamí�ili s ním ale do 
útulku, protože tušili, že jeho majitel se 
ozve. Na�esaný chlupá� tak zatím skon�il 
na policejní služebn�. O dv� hodiny poz-
d�ji se op�t rozdrn�el telefon a zoufalý 
hlas prosil o pomoc. Velitel sm�ny vstou-
pil do hovoru s tím, že psík už netrp�liv� 
�eká. Jeho majitelka si pro „sv�j poklad“ 
okamžit� p�ijela a slovy dík� pochopiteln� 
nešet�ila. Jenom stále nemohla pochopit, 
jak se stalo, že na n�j p�i nakupování do-
kázala zapomenout.

Cucal naftu, skončil v poutech

Ve studené �íjnové noci po druhé hodin� 
ranní si strážníci m�stské policie p�ipsa-

li velký úsp�ch. Velitel sm�ny totiž p�ijal od 
telefonujícího pozorného ob�ana informaci, 
že v Rooseveltov� ulici se podle všeho d�je 
n�co protiprávního, pravd�podobn� dochá-
zí ke krádeži nafty z nákladního automobilu. 
Radiostanicí informovaní strážníci okamžit� 
vyrazili na místo. Nejeli pochopiteln� až p�í-
mo do ur�ené lokality, ale ze služebního vozu 
vystoupili o n�co dál. Když se nepozorovan� 
p�iblížili k nákladnímu vozidlu, které bylo 
volajícím ozna�eno jako �erpací stanice zdar-
ma, skute�n� zjistili, že se tu nad nádrží sklání 
�lov�k. Z nekalé �innosti se usv�d�il už tím, že 
se okamžit� po spat�ení uniforem dal na út�k. 

Honi�ka však netrvala dlouho, protože stráž-
níci si pachatele nadeb�hli a posléze ho zadr-
želi. Jedenadvacetiletý muž z Mostu po sob� 
zanechal otev�enou palivovou nádrž, hadici 
a n�kolik kanystr�. Díky všímavému ob�anovi 
a pohotovosti strážník� skon�il na Policii �R.

Za bílého dne volal na dispe�ink m�stské 
policie všímavý ob�an, kterému se ne-

zdálo chování jistého muže na ulici Lipská. 
Podle oznámení tu zlod�j kradl železný kryt 
kanálu. Když strážníci dorazili na místo, sku-
te�n� zaznamenali muže, který se snažil ujet 
na kole. A� šlapal, jak šlapal, ujet nedokázal. 

Možná i proto, že na �ídítkách m�l p�iváza-
nou zna�nou zát�ž práv� v podob� doty�né 
kanálové m�íže. V nerovném souboji tedy ne-
mohl mít šanci. Když byl „cyklista“ dostižen, 
koktav� strážníky p�esv�d�oval, že poklop, 
který veze na �ídítkách, našel odložený v trá-
v�. Krom� toho, že byl špatným cyklistou, ne-
byl ani p�íliš p�esv�d�ivým hercem. Bloková 
pokuta, kterou dostal, n n�j jist� zap�sobila 
mnohem p�esv�d�iv�ji.
Ješt� týž den po desáté hodin� ve�erní stráž-
níci kontrolovali Bezru�ovu ulici. Všimli si 
zde mladíka, který se pro zm�nu snažil odcizit 
kryt z lampy ve�ejného osv�tlení. Dvaadvace-
tiletý Chomutovák p�i dopadení zcela ztratil 
�e� a nenašel ji ani pozd�ji, když si �etl okrouh-
lou sumu na pokutových blocích. 

Kradl a dřel se se železem, místo aby pracoval

Strážníci dokázali plnit i úlohu ošetřovatelů

val, že je vše v po�ádku, strážníci po zb�žné 
prohlídce poran�ní rad�ji p�ivolali záchran-
nou službu. A dob�e ud�lali. Dvacetiletý mla-
dík z B�ezenecké léka�ský zákrok totiž nutn� 
pot�eboval. Sanita ho pak p�evezla do zdejší 
nemocnice.
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Bydlení
Prodám rod. dům ve Spořicích, nová střecha, garáž, 
oprava. RK nevolat. Tel. 604 756 501, volat po 16. 
hod.

Prodám garsoniéru v experimentu, v OV, s balko-
nem. RK nevolat. Tel. 777 297 662.

Pronajmu byt 1+1 na Písečné v CV. Byt je slunný, 

udržovaný, částečně vybavený. Nájem 5 500 Kč/
měs., zálohy 400 měs., internet. Tel. 608 034 509.

Prodám byt 2+1 s balkonem v os. vl., ul. Vrchlic-
kého v Chomutově. Zateplený, parkety, nutné vi-
dět, tichá lokalita, cena dohodou. Volat večer, tel. 
728 791 611.

Pronajmu byt 1+1 větší v Jirkově. Zateplený, plast. 
okna, koberce. Nájem 6 500 Kč včetně energií + 

12 000 Kč kauce. Jen solventní zájemci. Popř. mož-
nost prodeje. Tel. 607 671 993.

Prodám družstevní byt 3+1 v Jirkově, ul. SNP, plas-
tová okna, klasické jádro. Cena 300 000 Kč. Tel. 
607 646 099.

Prodám byt v OV 2+1 s balkonem, ul. Václavská v CV. 
Pěkné bydlení, klidný vchod. Cena 550 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 604 762 404.

Prodám byt 2+1 plus garáž. Lokalita Chomutov – 
Nové Spořice. Tel. 603 341 832.

Vyměním (prodám) byt 2+1+B, os. vl., Březe-
necká 4460 v Chomutově, za 1+1+B v os. vl. Tel. 
723 243 248.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, smlouva, 
kauce, trv. bydl. Tel. 606 923 620.

Prodám dr. byt 3+1+L, 6. patro, Chomutov, Zahrad-
ní. Plast. okna, nová koupelna, zatepl. dům. Moc 
hezký byt nad školou, les. Cena 590 000 Kč. Tel. 
728 551 819.

Ostatní
Nabízím doučování z ČJ a literatury pro ZŠ i SŠ. Tel. 
777 202 288.

Prodám sprchový masážní kout, skoro nový, málo 
používaný. Původní cena 8 400, nyní 4 000 Kč. Mož-
ná domluva. Tel. 734 456 458.

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 29, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla Chomutovských novin: 9. 9. v 10:00 hod.

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

Výstavy

Zaniklý sv�t – výstava fotogra
 í p�vodních �es-
kých Rom� a Sint�. Výstava se koná pod záštitou 
primátorky m�sta Chomutova Mgr. Ing. Ivany 
�ápkové.  
 Rytí�ský sál radnice, nám�stí 1. máje

Barvy a tvary – Roman K�elina 
  SKKS – Galerie Lurago

Krásy národních park� USA – fotogra
 e 
Renaty Menclové,  SKKS – Galerie na schodech

Ladislav Ste�ko – obrazy, gra� ka, vernisáž 
výstavy 9. 11. od  17:00,  Art galerie radnice

Cesta z m�sta – Miloš Štáfek –  fotogra
 e, 
vernisáž výstavy 10.11. v 16:00h, 
 SKKS – výstavní sí	 knihovny

Divadelní představení

12. 11. 19:00 Dámská šatna  Hrají J. Krausová, 
Z. Žádníková-Volencová, K. Fuitová Nováková 
a další.  SKZ s.r.o. divadlo

9., 16., 23. a 30. 11. 18:00 a 20:00 Kurzy spo-
le�enského tance a spole�enské výchovy pod 
vedením Dagmar Knížetové.  SKZ s.r.o. divadlo

4. 11. 17:00 Ve�erní�ek aneb tan�íme s malou 
muzikou – pro st�ední a starší generaci. 
 SKZ s.r.o. – Kulturní d�m Zahradní
5. 11. v 17:00 Žákovský koncert,  ZUŠ

5. 11. v 18:00 Eva Henychová - písni�ká�ka, 
Slávek Klecandr – frontman skupiny Oboroh, 
 SKKS – Galerie Lurago

6. 11. v 21:00 Brutus - tane�ní zábava, 
 SKZ s.r.o. – Kulturní d�m Zahradní

7. 11. Halloweenská odpolední párty pro d�ti 
plná her a d�tské diskotéky, restaurace Bravo

10.11. v 19:00 Boží opera – úcta ke svobod� 
– koncertní provedení lyrické opery Rusalka 
s pohádkovým nám�tem.  SKZ s.r.o. divadlo

12. 11. v 18:00 Bene� �ní koncert pro varhany - 
Happy smile, Ventilky, Loutna �eská 
 SKKS kostel sv. Ignáce

13. 11. Svatomartinský ve�er – hraje Jazzová 
kapela Paradies jazz Band restaurace Bravo

14.11. v 18:00 Mozart – gala – koncert Bohemi-
an Symphony Orchestra Praque, 
 SKKS kostel sv. Ignáce

Vzdělávání

od 3. 11. v 10:00 Internet pro seniory I. - lektor 
F. Rada, DiS,  SKKS �ítárna

od 4. 11. v 16:00 Malování pro radost –  kurz 
pro školáky, lektor V. Suchopárek,  SKKS

4. 11. v 18:00 Povídání o bylinkách s PaedDr. 
Ji�ím Rothem,  SKKS - u�ebna 3. patro �. 66

od 5.11. v 16:00 Malování krajin a portrét� - 
kurz pro dosp�lé, lektor V. Suchopárek,  SKKS

9. 11. v 18:00 Himálaj ze všech stran – cesto-
pisná diashow L. Michalce,  SKKS sál 2. patro

12. 11. v 17:00 Prenatální doba - realita naše-
ho života – lektor Prof. Jaroslav Vl�ek, 
 SKKS - u�ebna 3. patro �. 66

Kino OKO

6.– 8. 11. v 19:00 Janošík –  pravdivá historie

7. 11. v 16:00 �ertovské pohádky 
 – pásmo pohádek pro malé d�ti

14. 11. v 16:00 Doma je doma
 – pásmo pohádek pro malé d�ti

14.–15. 11. v 19:00 Protektor  - drama �R

16. 11. v18:00 P�ij	te zavzpomínat do kina - 20 
let zpátky , ale i kousek dál 18:00 živá hudba k po-
slechu + ke každé vstupence pivo zdarma, 19:00 

 lmový zpravodaj „10 dn� 1989, které zm�nily 
naši zemi“, „Václav Havel p�ikuluje“ – 
 lm �R 
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Fotoreportáž

Noc módy obrazem
O průběhu a úspěchu velké módní přehlídky spojené s charitativ-

ní dražbou píšeme na straně 6. Zde vám chceme alespoň několika 

ukázkami představit modelky a také předváděné módní kreace, 

které byly v divadle při Chomutovské noci módy k vidění.
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Kulturn� spole�enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa�ní centrum

Centrum sportu a volného �asu- Zimní stadion 
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T�šíme se na nový Chomutov. T�šte se s námi!

„Vize p�estane být snem” |  www.nuts2severozapad.cz |  www.europa.eu | Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz
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