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Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Kamenčák: Šmajda 
zářil, Nightwork 
nevystoupili



Inzerce

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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Dne 13. 9. 2011 v 15.00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře budovy Magistrátu města 
Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných neopravených bytů.

Registrace zájemců o byt se koná dne 13. 9. 2011 v době od 12.30 hod. do 14.30 hod. v sídle společ-
nosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., Křižíkova 1098/6, Chomutov (za průmyslovou školou).

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 4 „Pravidel pro prona-
jímání bytů v majetku společnosti“, při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního 
ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000 Kč.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32520

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK 
ul. Na Bělidle, tel.: 474 624 124

Konečná částka bude navýšena o 20% DPH

Jirkovská 5008/7 1+1 25.000 Kč

Vršovců 1131/1 1+1 25.000 Kč

Dr. Beneše 1509/3 1+1 25.000 Kč

Poděbradova 1308/2 1+1 25.000 Kč

Poděbradova 1308/6 1+1 25.000 Kč

Březenecká – byt 
s následným prodejem 4460/21 1+2 35.000 Kč

Bezručova 4200/47 1+2 35.000 Kč

Beethovenova 3885/9 1+2 35.000 Kč

Palackého 3656/4 1+2 35.000 Kč

Palackého 3950/12 1+2 35.000 Kč

Palackého 3995/17 1+2 35.000 Kč

Palackého 4089/2 1+2 35.000 Kč

Palackého 4449/10  1+2 35.000 Kč

Za Zborovskou 3614/6 1+2 35.000 Kč

Za Zborovskou 3616/3 1+2 35.000 Kč

Legionářská 3878/9 1+2 35.000 Kč

Legionářská 3882/4 1+2 35.000 Kč

Legionářská 3882/7 1+2 35.000 Kč

Sokolská 3711/4 1+2 35.000 Kč

Kadaňská 3749/1 1+2 35.000 Kč

Kadaňská 3689/4 1+3 45.000 Kč

Sokolská 3707/2 1+3 45.000 Kč

Palackého 3995/9 1+3 45.000 Kč

Seznam nabízených bytů do nájmu

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena

Nabídka neopravených 
bytů do nájmu veřejným 
výběrovým řízením

C H O M U T O V S K Á
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VŠE SE

přilby

sleva 30%

funkční prádlo

sleva 35%

WWW.EXEBIKES.COM

EXE BIKES
Blatenská 967/71
430 01 Chomutov

tel.: 474 333 239
mobil: 602 451 052

WWW.KINGBIKE.CZ
e-shop:

PRODAT!MUSÍ

jízdní kola

sleva až 40%
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24. 8.
Koncert dechové hudby v hudebním altánu 

v městském parku.

31. 8.
Splatnost místního poplatku za komunální 

odpady za 2. pololetí – 240 Kč na osobu.

10. 9.
Výprava do historie Chomutova – další akce 

Rodinného zápolení, při které se soutěžící 

setkají s Jiřím Popelem z Lobkovic.

10. 9.
Dny Evropského dědictví – své brány 

otevře zdarma řada historických památek 

ve městě.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Čens je šestiletý 

pitbul. Je moc hodný 

a klidný. Určitě je 

vhodný do bytu. Ale 

pozor ne k jiným 

zvířatům.

Výročí
Chomutovska
Konec srpna 1591 – Na Červeném Hrádku 

proběhl soud s účastníky chomutovské-

ho povstání proti zákazu Jiřího Popela z 

Lobkovic zvonit při pohřbech protestantů. 

Dva z nich, Georg Hoppedanz a Georg 

Gämperle, byli odsouzeni k smrti a na 

místě popraveni. Město muselo nahradit 

jezuitům škody. Vzbouřenci zcela zničili 

začínající stavbu koleje i provizorní příbytek 

jezuitů. Měšťané navíc museli  odevzdat 

Lobkovicovi svá privilegia a zbraně. 22. 8. 

přivezly povozy, vypravené měšťany, uprch-

lé jezuity z Libochovic zpět do Chomutova. 

24. 8. odsloužili členové řádu slavnostní 

děkovnou mši.

Září 1911 – Chomutovské gymnázium 

začaly navštěvovat první studentky – čtyři 

děvčata pocházející z Chomutova, Toužimi, 

Křivce u Teplé a Habartova na Sokolovsku.

AXA pojišťovna pomůže 
městu s údržbou hřišť
Sedm chomutovských dětských hřišť je od srpna 

zařazeno do projektu AXA pojišťovny.

Ta se postará o jejich údržbu.

Chomutované vyjeli za 
zvířátky do pohádky
Do pohádkové říše Podkrušnohorského 

zooparku se jelo Safari expresem, Lokálkou 

Amálkou nebo koňským provozem. Přidala se 

k nim i koza Róza, která se do zooparku vrátila 

po dvou měsících.

6

7

8

15

Šulc: Muzika a medicína 
se mi krásně doplňují
Nositel Ceny Jiřího Popela se rozhovořil o profe-

si lékaře a sbormistra chomutovského 

sboru Hlahol.

Senioři se bavili na 
zahradní slavnosti
Obyvatelé Domova pro seniory na Písečné si 

bezvadně zaplesali na již tradiční Zahradní 

slavnosti.
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Téma

Osmý ročník  již tradičního festivalu Ka-
menčák  obohatil opět chomutovské 

prázdniny a navodil tu správnou letní náladu. 
„Festivalem chceme propagovat naše město a 
především areál Kamencového jezera, na kte-
rý můžeme být právem hrdí,“ vysvětlila Věra 
Flašková, jednatelka společnosti Kultura a 
sport Chomutov, která koncert pořádá. 
Festival odstartovala dvě vystoupení chomu-
tovských interpretů. Své hry se slovy a melo-
dií předvedl písničkář Jindra Kejak a na něj 
navázali X-Left to Die.V rockové hudbě fes-
tival pokračoval a fanynky fi nalistovi Supers-
tar Miro Šmajdovi rychle odpustili zpoždění 

a společnými silami zpěvákovi vytvořili skvě-
lou atmosféru. „Som tu prvýkrát. Je tu skvělá 
atmosféra a mám z toho výborné pocity,“ vy-
právěl nadšeně zpěvák, který se po koncertu 
ještě dlouho fotil s fanoušky.
Rockovou hudbu vystřídala slovní ekvilibris-
tika v podání skupiny Jananas, jež svým ka-
pelním vozem Klimešem přivezla vystoupe-
ní plné pohody. Kapela před svým koncertem 
vzkázala do Chomutova, že se moc těší, a také 
po koncertě měla pro festival jen slova chvály. 
„Je to tady super. Všichni jsou tady příjemně 
naladění,“ shrnula pocity Jananasu zpěvačka 
Jana Infeldová.

Podvečerní zábavu obstarali muzikanti ze 
skupin Švihadlo a Nyabinghi Warrior s pro-
jektem dub.o.net a roztančili fanoušky pod 
pódiem. Pak už všichni čekali na hlavní hvěz-
dy večera, skupinu Nightwork. Muzikanti ka-
pely skutečně na pódium vystoupili, ovšem 
ohlásili pouze zrušení koncertu kvůli náh-
lé hospitalizaci frontmana Vojty Dyka. „Je to 
blbý, ale bohužel jsou věci, se kterými člověk 
nic neudělá. Vojta sem přijel a zkolaboval tady 
v šatničce, odvezla ho záchranka a teď se po-
valuje někde na poliklinice. Jen těžko může-
me uskutečnit koncert, když nám chybí front-
man,“ shrnul důvody zrušení koncertu Jakub 
Prachař, který se společně se zbytkem skupi-
ny omluvil všem fanouškům a slíbil náhradu.
Těžkou hlavu zrušený koncert nadělal také 
organizátorům. „Ještě během týdne mne 
manažer Nightworků ujistil, že se skupi-
na do Chomutova moc těší a koncert urči-
tě odehrají,“ prozradila Věra Flašková, kte-
rá vzápětí dodala, že společnost Kultura a 
sport se společně s Nightworky bude sna-
žit vyřešit celý problém ke spokojenosti ná-
vštěvníků festivalu. „Samozřejmě chápe-
me, že mnoho lidí sem přišlo právě kvůli 
této skupině, a tak se pokusíme domluvit 
náhradní termín koncertu,“ uzavřela Flaš-
ková s tím, že veškeré informace o náhrad-
ním koncertu fanoušci zjistí na interneto-
vých stránkách společnosti Kultura a sport 
Chomutov.

Festival dostal smutnou 
tečku. Nightwork 
nezazpívali

Slunečné odpoledne a kvalitní mix známých i méně známých hudebních hostů byl tou nejlepší pozvánkou do areálu letního kina 

na osmý ročník festivalu Kamenčák. Přesto nakonec festival končil smutně, hlavní host večera – skupina Nightwork nemohla 

vystoupit kvůli zdravotní indispozici svého frontmana.

Manažer Nightworku: 

„Koncert určitě nahradíme, 
ale zatím nevím, jestli to stihneme 

na podzim nebo až na jaře...“
Vincent Bobo Richards ze skupiny Dub.O.Net
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Téma

Miro Šmajda se 
chystal na noční jízdu 
Chomutovem

Je to Váš první koncert v Chomutově?
Úplně první a mám z toho výborné pocity, 
takže Vám to hned vyklopím. Už když jsme 
přišli na pódium a uslyšel jsem lidi, tak jsem 
byl nadšený. Přestože jsme přijeli pozdě kvů-
li dopravním zácpám před Prahou, tak nás 
všichni vítali.

Dostal jste dárek z lásky od malé fanynky. 
Stává se to často?
To bylo neuvěřitelné. Sice někdy se mi to stalo, 
ale tentokrát to bylo tak nečekané, spotánní a 
krásné. Nejdřív to řekla tiše mně, pak i nahlas 
do mikrofonu. Bylo to skvělé. Já jen doufám, 
že za patnáct let budu vypadat ještě dobře, aby 
mě právě tato dospělá slečna chtěla.

Prozradil jste, že zůstáváte po festivalu přes 
noc v Chomutově. Co chystáte na večer?
Strašnou ‚kalbu‘ (smích). Já se těším na dob-
rou chomutovskou restauraci, protože jsem 

velký gurmán a každé jídlo si vychutnávám. 
Všude, kde hrajeme, navštívím restauraci, a 
pak si dělám takový seznam, kde mi chutna-
lo nejvíc. No a potom samozřejmě nějaké to 
pivečko a oddych, protože zítra vyrážíme do 
Bratislavy.

Kapela Jananas si 
Kamenčák 2011 užila

Jak se vám na festivalu Kamenčák líbilo?
Je tady pohoda, svítí sluníčko, kolem příjem-
ná atmosféra. Myslím, si, že je to fajn.

Vyhovují vaší skupině open air nebo klubové 
koncerty?
Jananas je kapela, která patří spíše do lubů, pro-
tože posluchači jsou tam soustředěnější a nám 
se s nimi lépe komunikuje. Na druhou stranu 
festivaly zase mají skvělou letní atmosféru, o 
kterou se nechceme připravit. Umíme si užít i 
hraní v kraťasech s kelímkem piva a propocený-
mi zády. Dobrý koncert může totiž proběhnout 
kdekoliv, zaleží to jen na nás a na lidech.

Vaše skupina proslula především vtipnými 
a neotřelými texty. Kde hledáte inspiraci?
Stačí se dívat kolem sebe, poslouchat a komen-
tovat. Inspirace si spíš hledá nás, než my ji …

Na stránkách píšete, že jste kapela, která ni-
kdy nedorazila včas. Jak se to povedlo tento-
krát?
No tentokrát jsme přijeli na čas. Nevím, co se 
děje. Asi konec světa. (smích)

A co vás obvykle zdrží?
Pokaždé něco jiného, vždy je to nesmyslná 
drobnůstka. Jednou jsme například byli per-
fektně připraveni k včasnému odjezdu, ale 
někdo nám zaparkoval u Klimeše, kapelního 
auta tak dokonalým způsobem, že jsme pro-
stě nemohli vyjet. Je to asi naše kapelní pro-
kletí...

Máte v létě vůbec čas pořádně odpočívat?
Teď toho času mnoho není, ale na podzim 
chceme trochu zvolnit, abychom si stihli při-
pravit nové písničky pro další album.

Jana Infeldová ze skupiny JananasMiro Šmajda
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Aktuality

Vychytralci žijící na úkor ostatních se neu-
stále snaží bezpracně získat sociální dáv-

ky, a to i za cenu podvodů. Nevadí jim vydávat 
se za bezdomovce a chodit si pro dávky. „Řada 
klientů nevypadala jako bezdomovci, tak jsme 
spustili rozsáhlé kontroly,“ říká vedoucí sociál-
ního odboru Kamila Faiglová. Z 280 prošetře-
ných klientů bylo 114 falešných bezdomovců. 
„Ihned jsme jim odejmuli dávky v hmotné nou-
zi,“ říká náměstek primátora Martin Klouda.
Falešní bezdomovci tvrdili, že žijí na ulici, aby 
úředníci při výpočtu jejich dávky nezapočí-
távali příjmy osob ve společné domácnosti. 
Rozdíl, který muže činit až 3700 korun, tak 
získávali navíc neoprávněně. „Dotyční muse-
li sociálním pracovnicím nahlásit, na kterých 
místech nocují. Uvedená místa a lavičky pak 
úřednice se strážníky po několik nocí kontro-
lovali, aby si ověřili, zda jsou obydlené,“ říká 
Faiglová. Ti, co na své „adrese“ nenocovali, 

měli smůlu. O dávku přišli.
Výsledkem kontrolní terénní práce sociálních 
pracovnic nebylo jen prokázání podvodů a 
odejmutí dávek, ale i prevence. Dva z bezdo-
movců už bydlí v bytě a pro dalších 35 sociál-
ní pracovnice zajistili  ubytovnu.
Chomutov dlouhodobě bojuje proti zneužívá-
ní sociálních dávek. Po kontrolách heren, zda 
příjemci dávek tyto peníze neutrácí ve hrách 
na automatech, byly v loňském roce odejmuty 
dávky těm, kteří si přivydělávali sběrem šro-
tu a příjmy na sociálce nepřiznali. V květnu se 
zase přišlo na 29 lidí, kteří vlastnili nemovi-
tost, v níž nebydleli, ale chodili si pro sociální 
dávky jako osoby v hmotné nouzi. Mezi nimi 
byl i milionář, který získal více než milion ko-
run z prodeje domu, a přilepšoval si dávkami. 
„Takové zneužívání systému, který má pomá-
hat, je nepřijatelné,“ říká náměstek primáto-
ra Martin Klouda.

Občané souhlasí s obnovou lesoparku 
na Písečné u Domova pro seniory a s 

rekonstrukcí veřejného prostranství u kul-
turního domu KASS. „Vyplynulo to z ankety 
uspořádané mezi obyvateli sídlišť,“ řekla 
projektová manažerka Petra Brožíková. Tři 
čtvrtiny respondentů si myslí, že obě  lokali-
ty je nutné revitalizovat.
Radnice má v plánu na veřejném prostran-
ství kolem Kulturního domu KASS na Za-
hradní vybudovat v roce 2013 až 2014 par-
kovací místa, upravit bariéry pro vstup do 
pasáže a kompletně zrekonstruovat pro-
stranství podle podnětů z řad veřejnosti. V 

místě betonových záhonů u schodiště do zá-
kladní školy budou vybudovány multifunkč-
ní plochy pro děti a mládež od 10 do 26 let. 
“Mělo by se jednat o herní celokovové prvky 
s extrémní odolností vůči namáhání a stej-
ně tak i vůči vandalismu. Zároveň jsou prv-
ky navrženy tak, aby svým designem půso-
bily velmi moderně a přitažlivě pro mladé,” 
vysvětluje Brožíková. Občané však upozor-
nili, že v objektu je mnoho restaurací. „Uza-
vřít všechny herny, restaurace a pajzly, od-
straní se tak noční hluk, odpadky, špína,“ 
napsal jeden z respondentů do ankety.
V lesoparku na Písečné chce město vybu-

dovat v roce 2012 herní prvky pro dospě-
lé, například lavičky s pedály, překážkové 
dráhy, prvky na rozvoj motoriky, protaho-
vání a cvičení v přírodě. Prvky jsou vhodné 
především pro seniory. „Plánujeme také vy-
tvoření lesních pěšin, prosvětlení nynější-
ho prostoru, dosadbu nových dřevin a úpra-
vu celého prostranství,” dodává Brožíková. 
U lesoparku by občané uvítali snížení kri-
minality a pohyb nepřizpůsobivých. Jinak 
podle nich nemá smysl v této lokalitě coko-
liv budovat. Lesopark by si zasloužil nové 
osvětlení, opravit chodníky, obrubníky a do-
plnit lavičky.

Senioři z Domova pro seniory na Písečné 
si bezvadně zaplesali na již tradiční Za-

hradní slavnosti, která se letos konala již po 
osmé. „Slavnost je takové milé zakončení let-
ních aktivit, mezi které patří například turnaj 
v pétanque, pálení čarodějnic či pravidelné 
posezení s hudbou,“ říká ředitelka Městské-
ho ústavu sociálních služeb Chomutov Alena 
Tölgová.  K tanci seniorům hrál orchestr  Mi-
lana Baranijaka. Stoly se prohýbaly pod gri-
lovanými specialitami, sladkými  dobrotami, 
řízečky a dalšími laskominami. „Bylo to pěk-
né, moc se mi to líbilo. Bylo hodně jídla, vše-
ho bylo dost, obsluha se starala, pořád něco 
nabízeli. Počasí nám přálo, a to bylo důležitý, 
to nás měl Pán Bůh rád,“ řekla seniorka Jaro-
slava Šnoblová.
Kromě dechovky a tance slavnosti obohati-
lo vystoupení základní organizace kynolo-
gů Březenecká, jejíž členové předvedli ukáz-

ky poslušnosti jejich psů, kteří se k seniorům 
měli a nechali se pohladit.  „Pejsci byli tako-
vým zpestřením a oslava nebyla jednotvár-
ná,“ dodala obyvatelka domova Marie Šter-
cová
Tradiční součástí zahradních slavností je také 
předání daru od vedení města. Tentokrát se-
nioři dostali zahradní houpačku a další ná-
bytek.  „Doufám, že si obyvatelé domova ná-
bytek po zbytek léta dostatečně užijí,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Záchranný kruh: Lhali, že jsou bezdomovci, 
aby získali vyšší dávky. Teď o ně přišli

Okolí KASSu a lesoparku se budou měnit

Senioři se bavili na zahradní slavnostiDobrovolným hasičům 
přibylo další auto

Vozový park chomutovských dobrovol-
ných hasičů se rozrostl o Škodu Octavii. 
„Ta bude sloužit veliteli sboru a zároveň 
jako automobil pro rychlé technické 
zásahy například při dopravních neho-
dách,“ řekl Stanislav Hájek, pověřený 
vedením sboru.  Automobil proto bude 
vybavený hydraulickým nářadím a dal-
ší technikou k vyprošťováni a záchraně 
lidí. Octavie není úplně nová, jedná se o 
vyřazené referentské vozidlo magistrá-
tu. Svými parametry však plně nahradí 
12 let starý vůz Opel Astra, který hasiči 
dosud využívali.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
města Chomutova vyjela od začátku 
roku k 36 zásahům.  Více než polovina 
z nich byly požáry, dalšími výjezdy za-
hraňovala lidi a zvířata z výšek, poskytla 
technikou pomoc či likvidovala uniklé 
nebezpečné látky. 
 Octavie, která zrychlí zásahy hasičů 
především u nehod, doplnila novou 
automobilovou stříkačku na podvoz-
ku Renault, kterou vloni v lednu získal 
sbor z dotací Ústeckého kraje, minister-
stva vnitra a města Chomutova a dalších 
sponzorů.
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Město Chomutov  po společnosti Sita, 
která chce v Nových Spořicích vybu-

dovat sklad nebezpečných odpadů, požaduje 
doplnění dokumentace vlivu na životní pro-
středí (EIA). V dokumentaci chybí popsání 
některých dopadů na okolí skladu. Proto  
město nemůže v současné době s umístěním 
skladu souhlasit.
„Posouzení vlivu na životní prostředí je neú-
plné. Chybí v něm například popsání proce-
sů, kterými se společnost bude snažit zamezit 
případným havariím, protože i nepatrná havá-
rie muže mít neblahý vliv na obyvatele Nových 
Spořic a přivaděč užitkové vody. Ten mimo jiné 
zásobuje jezírka v zooparku,“ říká Lenka Petří-
ková vedoucí oddělení rozvoje města.

Záměrem se na svém jednání zabývala i komi-
se pro majetek, investice a územní plán. „Ko-
mise vzala na vědomí postup města a souhla-
sí s ním,“ řekl člen komise Ladislav Drlý.  Na 
podzim letošního roku po doplnění dokumen-
tace by se mělo uskutečnit veřejné projednání 
tohoto záměru. Vyjádřit se k němu znovu bu-
dou moci občané, město a kraj.
Do Nových Spořících by se měl sklad pře-
sunut z bývalých válcoven, kde již několik 
let funguje. Nebezpečné odpady by se podle 
údajů fi rmy SITA v nově umístěném skladu 
měly skladovat krátkodobě, než se odvezou 
ke zpracování do provozů mimo Chomutov.  
V areálu rozhodně nevznikne spalovna, o kte-
ré mluví některé fámy.

Sedm chomutovských dětských 
hřišť je od srpna zařazeno do 

projektu AXA pojišťovny.  Ta se 
postará nejen o jejich údržbu, ale 
i zábavu chomutovských dětí po-
mocí speciální tabule na kreslení 
s QR kódem a webových stránek. 
„Bohužel, na hřiště nechodí jen 
děti s rozzářenýma očima, ale 
také lidé s touhou vše hezké oko-
lo sebe zničit. Díky podpoře od 
pojišťovny AXA bude nyní snazší 
dětská hřiště udržovat bezpečná, 
v pořádku a v čistotě,“  říká pri-
mátor Jan Mareš. 
Nikdo asi nepochybuje o důležitos-
ti dětských hřišť ve městech. Je to 
důležitý prostor, kde děti tráví vel-
kou část svého dětství. Maminky si popovída-
jí, děti poznají nové kamarády, všichni se na-
dýchají čerstvého vzduchu. Hřiště umožňují 
prohloubení vztahu mezi rodiči a dětmi pro-
střednictvím společné hry. Kdo jiný by se o to 
měl postarat, než pojišťovna zaměřená na ro-
dinu a život, který je víc než standardní,“ říká 
Marek Zeman, ředitel PR a komunikace fi -
nanční skupiny AXA.
 AXA se nepostará jen o fi nanční podporu na 
údržbu hřišť. Černá kreslící tabule se žirafkou, 
umístěná na hřišti, na sobě nese tajemný QR 

kód, který návštěvníka s mobilním interne-
tovým připojením přenese na webové strán-
ky AXADETEM.CZ. Je to takový lepší čárový 
kód, který rodiče znají z obalů potravin a slou-
ží pro rychlé získání informací pouhým vyfo-
cením přes čočku mobilního telefonu. Telefon 
musí být vybaven programem pro čtení QR 
kódů, který lze snadno zdarma stáhnout na-
příklad na adrese www.i-nigma.mobi. 
Webové stránky AXADETEM.CZ mají blíž k 
zálesáckému zápisníku, než k počítačové hře.
Rodiče na nich najdou spoustu dobrých nápa-
dů, co by si s dětmi mohli zahrát. „Na strán-
kách najdou písničky, básničky i omalovánky 
pro chvíle, kdy bude zamračeno a zůstanou s 
dětmi doma. Najdou zde i nejbližší akce v okolí 
Chomutova, kam lze s ratolestmi zajít,“ dodá-
vá Marek Zeman.  Návštěvníkovi s internetem 
v mobilu ukážou, která další hřiště má ve svém 
okolí. Stránky navíc nabídnou inspiraci rodi-
čům, kteří si zrovna nemohou vzpomenout na 
svou oblíbenou hru z dětství.

Radnice chce doplnit dokumentaci 
o skladu nebezpečných odpadů

AXA pojišťovna pomůže městu 
s údržbou dětských hřišť

Stadion bojuje o titul,
pomozte mu vyhrát
Chomutovský zimní stadion má šanci stát 
se nejzajímavějším projektem podpoře-
ným z Regionálního operačního progra-
mu Severozápad. Z programu bylo pod-
pořeno přes tři sta projektů. Náš stadion 
se probojoval mezi třicítku nejlepších 
projektů. K získání titulu nejzajímavěj-
šího projektu pro chomutovský stadion 
muže přispět každý. „Stačí se od září 
podívat na stránky www.aeroplanem.cz 
a zúčastnit se ankety spojené se soutěží,“ 
řekla vedoucí projektového týmu magis-
trátu Hana Nováková. Každý, kdo se to 
ankety zapojí, může vyhrát vyhlídkový 
let a spoustu dalších cen. Soutěž probíhá 
od září do konce listopadu.
Zimní stadion byl dostavený  na konci 
loňského roku a otevřen byl 30. dubna. 
První hokejový zápas se uskutečnil na 
začátku srpna.

AXA hřiště v Chomutově
Dětské hřiště  Zadní Vinohrady
Dětské hřiště  ul. Podhorská
Dětské hřiště  ul. Havlíčkova
Dětské hřiště  ul. Jiráskova
Dětské hřiště  ak. Heyrovského
Dětské hřiště  ul. V. Nezvala 3958
Dětské hřiště  ul. M. Pujmanové

Aktuality

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V

zve obyvatele lokality Horní Ves
na územně zaměřené

Setkání s občany
které se bude konat

ve čtvrtek 1. září 2011
od 16 do 17 hodin

 v jídelně ZŠ v ul. Ak. Heyrovského 4539

za přítomnosti

zástupců vedení města, městské policie,
technických služeb, dopravního podniku

a příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality Horní Ves
(ulice Elišky Krásnohorské, Sadová, Zdravotnická, 

Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Kosmova, Sukova, 
Třebízského, Lipská, Kmochova, Železniční, Úzká, Kostelní, 
Mýtná, Bezručova, Svahová, Lužická, Děvínská, Seifertova, 

Akademika Heyrovského, Zengerova, Gerstnerova, Jiráskova, 
Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Kostnická, Hornická, 
Husova, Erbenova, Šafaříkova, Lidická, Rooseveltova, 
Blatenská, Cihlářská, Marie Pujmanové, Vrchlického, 

Londýnská, Moravská, Jeseniova, Jezerní)
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Rozhovor

Šulc: Muzika a medicína se mi krásně doplňují
Nositel Ceny Jiřího Popela se přes den 

dívá na lidské zdraví skrze optiku mikro-

skopu a večer řídí známý chomutovský 

sbor Hlahol. Která z rolí je jeho koníčkem 

a která pouhým zaměstnáním, však není 

jednoduché určit.

Získal jste Cenu Jiřího Popela. Co pro Vás 
toto ocenění znamená?
Každé ocenění práce potěší. Vzhledem 
k tomu, že byl oceněn i můj kamarád Kamil 
Sopko, přemýšlím, jestli městská rada nepro-
dělala určitý názorový posun k přesvědčení, 
že i kultura může sloužit k prezentaci města, 
což by bylo velice milé.

Mluvíte o kultuře, jste přesvědčen, že byla oce-
něna Vaše práce u sboru Hlahol?
Má nominace byla iniciována z Hlaholu. 
Ale myslím, že jde i o ocenění Loutny české, 
kterou jsem před třiceti lety založil a která 
má dodnes v Chomutově četné posluchače. 
Loňský adventní koncert slyšelo na 400 lidí. 
A chce se mi věřit, že svou roli hrála i má prá-
ce odborná. Před šestatřiceti lety jsem v Cho-
mutově zakládal oddělení patologie a dovedl 
je na „nadokresní“ úroveň, v čemž dosud se 
svými mladými spolupracovníky pokračuji ku 
prospěchu klinických lékařů a zejména jejich 
pacientů.

Byla Vám hudba blízká již od mládí?
Během studií na gymnáziu jsme měli kapelu, 
s níž jsme vystupovali na tancovačkách. Hrá-
li jsme tehdy pop a snažili jsme se o jazz, ale 
ty výsledky byly spíše tristní. A samozřejmě 
v dětství jsem musel hrát na piano a na trub-
ku, protože rodiče byli přesvědčení, že zahál-
ka je původ všeho zla.

A v dospělosti jste svůj osud spojil s chomutov-
ským sborem Hlahol...
Má žena se po přestěhování do Chomutova 
stala sboristkou Hlaholu a já jsem sbor začal 
doprovázet na piano. Později mne přemluvi-
li, abych začal se sborem zpívat. Když jsme 
v jednu chvíli náhle přišli o sbormistra, bylo 
nutné najít náhradu. Ovšem sbormistři se 
velice špatně hledají, neboť - pokud to člověk 
chce dělat dobře – je to časově velice náročné. 
Než se dirigent postaví před sbor, musí mít 
představu o tempu, dynamice i dokázat jem-
nou sluchovou analýzou odhalit, kdo zpívá 
falešně. Já jsem byl tehdy ve sboru jediný, kdo 
zvládl přečíst osm řádků not pod sebou, a tak 
ta pozice byla přisouzena mě.

Sbor je zaměřený především na hudbu rene-
sanční či barokní, Loutna česká i na písně 
gotické. Jak se u Vás objevila láska k tomuto 
typu hudby?
Asi z nedostatku hudebního vzdělání, neboť 
já jsem nikdy k romantikům a novoroman-

tikům nepronikl, takže jsem se jal dělat to, 
o čem si myslím, že tomu rozumím. Ale reper-
toár máme poměrně široký a je v něm i dost 
autorů současných.

Jak dlouho se jako sbormistr připravujete 
na koncert Hlaholu a jak dlouho zkouší celý 
sbor?
To záleží na tom, jestli se jedná o nový či starý 
repertoár. Sboristé nejsou školení, a tak nám 
nastudování nové skladby trvá poměrně dlou-
ho. Ale řekněme, že před hodinovým koncer-
tem sedím sedm osm večerů v kuchyni, před 
sebou mám rozložené noty a diriguji nevi-
ditelný sbor. Kolem mezitím chodí tiše má 
rodina a klepe si na hlavu. Se sborem zkouší-
me jednou týdně a dvakrát ročně máme sou-
středění. Jsme schopni do roka připravit asi 
čtyřicet minut nového repertoáru a v paměti 
uchovat dvě hodiny starších skladeb.

Kromě klasických koncertů Hlahol absolvuje 
i nejrůznější hudební soutěžní festivaly?
Snažíme se jezdit tu a tam na nějaký festival, 
neboť pro všechny členy sboru je soutěžní 
vystoupení velkou motivací. Samozřejmě ne-
můžeme navštívit všechny soutěže, které by-

chom chtěli, protože fi nančně jsou tyto cesty 
náročné. Jezdíme spíše zúčastnit se než vy-
hrávat, to bychom museli být výběrovým sbo-
rem, zatímco Hlahol je spíše sbor příchozích. 
Když já amatér mohu dirigovat, tak tam může 
zpívat každý, kdo má sluch, hlas a přirozené 
umělecké cítění.

Stalo se Vám někdy jako sbormistrovi, že jste 
musel odmítnout zájemce o sborový zpěv?
Ano, musel. Jednoho pána, jenž měl krásný 
bas a velice pěkně vypadal, bohužel zásadně 
zpíval se soprány. Nemohl jsem ho naučit, že 
nemá zpívat melodii, ale něco jiného. S ním 
jsem se musel rozloučit. Ale za celých těch tři-
cet let to byli asi tři nebo čtyři lidé.

Ač je hudba výraznou částí Vašeho života, od 
dětství jste zřejmě nesnil o pozici sbormistra. 
Jak to bylo s lékařskou profesí?
Ani o medicíně jsem jako dítě nesnil. Byla to 
spíše volba z nedostatku fantazie, protože 
můj tatínek byl praktický lékař, a když jsem 
už musel někam podat přihlášku, zvolil jsem 
si medicínu.

Netěšíte se, až skončíte s medicínou? Budete 
mít více času na sbor...
Ne, doufám, že budu moci ještě dlouho praco-
vat tady u mikroskopu. Je to totiž věc, kterou 
umím nejlépe a která mne baví. Prožívám zde 
drobné radosti, když se podaří vyřešit obtíž-
ný diagnostický problém. Patologie je vlastně 
věštění budoucnosti a začátek úspěšné léčby 
pacienta.

Zní to tak, že medicína i muzika jsou Vašimi 
rovnocennými koníčky.
Ano, a navzájem se krásně doplňují.
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Kultura

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí 
nad Labem a ASISTA, s.r.o., dodavatel veřejné zakázky 
regionálního individuálního projektu v Ústeckém kraji 

pro dílčí část okres Chomutov

V PADESÁTI  NEKONČÍME
oznamují uchazečům a zájemcům o zaměstnání ve věku 

nad 50 let, že dne 5. 9. 2011 proběhnou v Chomutově 
schůzky se zájemci o účast v projektu. Jedním z cílů 

projektu je pomoc při vyhledání vhodného pracovního 
uplatnění. V předchozích ukončených cyklech, kterých 

se zúčastnilo 83 zájemců, jich 31 novou práci našlo. 
Na schůzkách budou sdělovány podrobnosti o projektu 

a bude provedena evidence zájemců o vstup do projektu.

Podrobnější informace o možnosti zúčastnit se schůzek 
získáte u svého poradce pro zprostředkování zaměstnání 

na Úřadu práce České republiky

nebo ASISTA, s.r.o., Kochova ul. 1417, 
tel.: 736 630 982 (p. Naděžda Grundová)

Reg. č. projektu: CZ.1.04/2.1.00/13.00038, zadavatel Česká 
republika Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem

Projekt V PADESÁTI NEKONČÍME je v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

20 let „Knihkupectví DDD“ v Chomutově
Nechce se mi věřit, že v letošním roce uběhne 20 roků, kdy bylo v chomutovské Ruské ulici 

otevřeno „Knihkupectví DDD“.
Postupně vznikal jako součást i antikvariát. Výbornou pomocí žákům a studentům bylo ote-

vření oddělení učebnic. K prodeji knih přibyla prodejna léčivých bylin PaedDr. Jiřího Rotha.
Uplynulými roky, nejen prodejem knih, ale i řadou různých společenských akcí se „Knihku-

pectví DDD“ stalo pojmem. V prostorách prodejny se uskutečnila řada autogramiád  známých 
i začínajících autorů. Právě regionální autoři zde nacházejí  vždy prostor představit i svá první 
díla. Již řadu let jsou v DDD organizovány  akce ve spolupráci s „Rodinným knihkupectvím“ dis-
tribuční fi rmy Pemic.

Dvacáté výročí bude mít řadu doprovodných akcí. První z nich bude uskutečnění autogra-
miády ve čtvrtek 25. srpna 2011 od 16.00,  kdy v prostorách DDD Chomutov představí svou pr-
votinu - sbírku poezie „Melancholické nebe“ slečna Alice Kleplová. Předmluvu ke knize napsal 
Jan Vodňanský. Pan Jan Vodňanský  bude vzácným hostem akce. Svoji další publikaci „Rodina 
Hohenlohe-Langenburg na Červeném  hrádku“ představí jirkovský autor, pan Michal Bečvář. 
I tato autogramiáda bude přínosem ke kulturnímu životu našeho města. 

Přejme knihkupectví, které díky ochotě a solidnosti v jednání svých zaměstnanců, splněním 
i náročných přání milovníkům knih, prostě snahou vždy zákazníkům vyhovět, získalo mezi cho-
mutováky  svůj důvěrný název „déčka“, do dalších let hodně spokojených zákazníků, pěkných 
knih a  zdařilých kulturních akcí.

Zdeněk Hejna

DDD KNIHKUPECTVÍ s.r.o.

Nabízíme široký sortiment
• učebnic • pracovních sešitů

• slovníků • metodických příruček 
• tabulek • přehledů • atlasů

především pro žáky základních 
a studenty středních škol

Naši zkušení zaměstnanci vám rádi poradí.

DDD Knihkupectví s.r.o., Ruská 85, 430 01 Chomutov
www.ddd-knihy.cz  |  email: ddd.sro@worldonline.cz
tel./fax: 474 651 436
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Nová výstava oblastního muzea ‚Chomu-
tov za náboženských válek‘ připomíná 

dobu, kdy bylo město zmítáno nepokoji a ná-
silnostmi. Historická expozice pomocí infor-
mačních panelů, dobových grafi k a rukopisů, 
kulturních artefaktů i obrazů líčí události, jimž 
patří významné místo v českých dějinách.
Výstava postupuje chronologicky od začátku 
husitských válek, které se na městě neblaze 
podepsaly. V roce 1421, kdy husité město do-
byli, se zde odehrál první masakr na světském 
obyvatelstvu. „Husité povětšinou jednali 
velice tvrdě s duchovními a příslušníky klé-
ru, ovšem v Chomutově se opravdu odehrál 
starozákonní masakr. Kdo byl nečistý, musel 
zemřít,“ vyprávěl Jiří Šlajsna, autor výstavy a 
pracovník Oblastního muzea v Chomutově. 
Od masakru výstava mapuje více než sto pade-
sát neklidných let včetně protestantského po-
vstání z roku 1591 až po příchod jezuitů a pro-
tireformaci. Nevynechává ani postavu Jiřího 
Popela z Lobkovic, neboť návštěvníci si mohou 
prohlédnout městskou knihu, v níž je zapsána 
hra zesměšňující tuto výraznou historickou 
persónu. „Takových her byly v Českých zemích 
stovky, ale žádná z nich se nezachovala, proto 
je tato kniha unikátní ač je pouze opisem z poz-
dějšího století,“ prozradil Šlajsna.

Výstava mapující náboženské války v Cho-
mutově vznikla při příležitosti oslav výročí 
obou zlomových událostí – husitského ma-
sakru i povstání, ke kterému se chystá nyní 
konference. Navíc Stanislav Děd, ředitel Ob-
lastního muzea v Chomutově je přesvědčen, 
že výstava je – ač věnována historii – svým té-
matem velice aktuální. „Promlouvá o našem 
současném světě, o stále existující netoleran-
ci, podezíravosti vůči cizímu a neznámému, o 
stavu občanské společnosti, neboť zde okrývá 
přetrvávající způsob řešení konfl iktů a uplat-
ňování moci,“ řekl při zahájení výstavy Děd, 
který náboženské nepokoje v české historii 
přirovnal k nedávným událostem v multikul-
turním Norsku, ke sporům o kácení stromů 
na Šumavě či k přetrvávající romské otázce
Výstava zůstane v Domě Jiřího Popela otevře-
na až do 24. září.

Nová výstava v muzeu představuje 
výjimečnou a krvavou minulost

Kerstin Vicent vede 
dialog s každým, 
kdo má fantazii
Galerie Lurago se uprostřed prázdnin 
rozhodla nabídnout svým návštěvníkům 
výstavu německé výtvarnice Kerstin Vi-
cent s názvem Dialog a tento nápad nelze 
než pochválit. Z díla berlínské umělkyně 
je cítit životní nadhled a optimismus.
Výstava nenese titul Dialog náhodou. 
„Většina mých soch vyjadřuje určité 
spojení a přátelství lidí. Vidíte zde spo-
lečníky, kteří si zpívají, matku s dítětem 
či objímající se přátelé. Moje díla tak 
promlouvají k návštěvníkům,“ vysvět-
lila obstojnou češtinou Kerstin Vicent 
při vernisáži výstavy. Lidé a především 
určitá společenství a soužití lidí jsou zá-
kladní linkou její tvorby. „Tato výstava se 
bude líbit všímavým divákům, kteří mají 
fantazii,“ zhodnotil Roman Křelina z ga-
lerie Lurago, kterého pojí s Vicent osobní 
přátelství.
Rodačka z Chemnitzu totiž není v českém 
příhraničí nováčkem. Kerstin Vicent při-
jíždí do Čech na nejrůznější setkání ma-
lířů i sochařů, v minulosti se zúčastnila 
například řezbářského sympozia v Bole-
boři nebo malířského sympozia v Mostě.
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Sport

Přípravný hokejový zápas Chomutova s 
Karlovými Vary lze charakterizovat dvě-

ma slovy „poprvé“ a „nový“. Poprvé vyjeli 
hráči na led nové hokejové arény. Poprvé se 
divákům představily nové posily. Poprvé ho-
kejisté odehráli zápas pod novým trenérem 
Václavem Sýkorou. A poprvé fanoušci viděli 
nové dresy a poznali novou identitu klubu.
Vedení chomutovského hokeje již na kon-
ci minulé sezony naznačovalo, že doba KLH 
Chomutova končí. „Při přestěhování do nové 
haly jsme hledali nějaký motiv, kterým by-
chom začali novou éru,“ vysvětlil při slav-
nostním zahájení sezony obchodní a mar-
ketingový ředitel klubu David Dinda, podle 
kterého původní název ‚klub ledního hoke-
je‘ postrádal možnost identifi kace fanoušků 
s klubem. „Jsme si vědomi toho, že v součas-

nosti je velká konkurence nejen v té sportov-
ní oblasti, ale také v oblasti zábavy pro děti a 
širokou veřejnost, proto jsme chtěli fanoušky 
zaujmout,“ doplnil Dinda.
Podle očekávání se v novém logu klubu obje-
vila pirátská lebka a název Piráti Chomutov 
odkazuje k minulým ročníkům, kdy se hráči 
během play off fotili jako romantičtí bukaný-
ři. Ovšem i očekávaná změna nemusí mít pou-
ze příznivce. „Jsem si vědom toho, že existu-
je část konzervativních fanoušků, která název 
Piráti Chomutov nepřijme, ale já věřím, že ča-
sem se naše rozhodnutí ukáže jako správné,“ 
okomentoval některé nesouhlasné projevy z 
tribun Dinda. Možná mu již příští sezona dá 
za pravdu. KLH Chomutov se do extraligy ne-
probojoval, Piráti Chomutov to budou chtít 
určitě napravit.

Již podruhé se v tomto létě 
sešli v Chomutově fandové 

malé kopané. Čekání na začá-
tek podzimní části letní ligy jim 
ukrátil 19. ročník Chomutovské-
ho poháru. Turnaj měl tentokrát 
více favoritů, protože obhájce 
loňského prvenství  L.A. Interiér 
Chomutov se před začátkem po-
týkal s problémy v sestavě. „Tři 
dny před turnajem se nám polo-
vina hráčů omluvila pro zraně-
ní,“ vyprávěl vedoucí L.A. Interiéru Chomu-
tov Petr Kasika, který musel narychlo doplnit 
tým vhodnými fotbalisty.  
A to ještě nevěděl, jak složitá bude cesta k dal-
šímu triumfu. „Před turnajem se síla soupe-
řů špatně odhaduje, protože se nehraje podle 
ligových soupisek, a tak každý tým může na-
stoupit v jakékoliv sestavě,“ vysvětlil Kasika, 
který dodal, že tradičně silný bývá tým Che-
za Sokolov a podcenit nesmí ani V.S.V. nebo 
Vietcong. S prvním jmenovaným se jeho tým 
potkal již ve čtvrtfi nále. „Sice jsme vyhráli 
5:2, ale výsledek byl pro soupeře krutý,“ byl 
přesvědčen Kasika, který připomněl, že jeho 
tým musel za stavu 0:1 a 1:2 dvakrát dotaho-
vat. Ohromný obrat ve druhém poločase však 
jeho tým poslal do semifi nále, kde se střetl s 

Generali 2007 a stejně jako před rokem nedal 
soupeři šanci. Ve druhém semifi nále se rado-
vali hráči V.S.V. Chomutov. 
Finále bylo v režii L.A. Interiéru, jehož hráči 
udeřili hned v prvních vteřinách utkání a po-
stupně svůj náskok navyšovali. I když se fot-
balisté z V.S.V. snažili s nepříznivým vývojem 
zápasu bojovat, Interiér zvítězil 3:0 a obhá-
jil loňské vítězství. V boji o třetí místo střelci 
Vietcongu dali zapomenout semifi nálovému 
neúspěchu a v rozstřelu si neomylnými poku-
sy zajistili bronzovou příčku. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr Mina-
řík z Eltoda s deseti brankami, nejspolehlivěj-
ším strážcem branky Petr Nový z V.S.V. Cho-
mutov a nejlepším hráčem Le Hoang Thanh 
z týmu Vietcong Chomutov. 

Éra Klubu ledního hokeje končí, 
éra Pirátů Chomutov nastává

V.S.V. bojovali o třetí pohár,
L.A. Interiér byl úspěšnější

Levharti se chystají 
na „Mattonku“
Slavnostní okamžik, kdy chomutovští 
basketbalisté po osmi letech znovu vy-
běhnou k utkání v nejvyšší basketbalové 
soutěži, je nedaleko, a tak Tomáš Eisner i 
jeho hrající asistent Pavel Staněk.
Co do skladby mužstva Eisner věří v sílu 
základní osy týmu, která zůstala opro-
ti předchozí sezoně téměř nezměněna. 
„Stejně jako v té minulé sezoně chceme 
vsadit na sílu týmu, který potáhne za je-
den provaz,“ vysvětlil Eisner. Na palu-
bovky Mattoni NBL by tak znovu měli 
vyběhnout Staněk či Věroslav Sucharda 
po boku mladých a perspektivních hrá-
čů, mezi které patří Kozubík, kterého 
znají fanoušci již z minulé sezony, i nové 
posily – Američan Rob Lowery se zkuše-
nostmi z univerzitního týmu i německé 
ProA ligy, juniorský reprezentant Filip 
Sahan nebo Jakub Krakovič, účastník 
univerziády. S postavou kanadského pi-
vota Richarda Andersona zase tým získá 
cenné zkušenosti. 
Dva hráči odešli z Chomutova do Prahy. 
Jiří Stariat se vrátil do klubu USK Praha, 
kde působil již v dorosteneckých kate-
goriích, a Levharti se musí rozloučit i s 
Alešem Jiráněm, který míří do BK Sparta 
Praha. „Chomutovský klub vyšel vstříc 
zájmu hráče samotného, který ve svých 
dvaceti osmi letech žije a pracuje v Pra-
ze,“ vysvětlil tiskový mluvčí BK Levharti 
Chomutov Jindřich Svojanovský. 
O cílech pro první sezonu v MNBL má Eis-
ner jasno. „Chceme hrát basketbal, který 
se bude příznivcům sportu v Chomutově 
a širokém okolí líbit a na který budou rádi 
pravidelně chodit, zhodnotil ambice mladý 
trenér, který dodal, že klub chce samozřej-
mě dosáhnout takového umístění, jež mu 
zajistí účast i v další sezoně MNBL.
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PRODEJNA BAREV

Lipská 2005, Chomutov 430 03, Tel.: +420 724 554 040, www.studiocolors.cz

Interiérové a fasádní barvy

Barvy na kov a dřevo

d l

Moderní a kvalitní nábytek na zakázku 

 

 Kuchyně 
 Obývací pokoje 
 Ložnice 
 Předsíně 
 Kanceláře 

www.nabykont.cz
777 310 111
ul. Nádražní, Chomutov
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Bezpečnost a doprava

Od prvního června velitelé směn, kteří 
jsou kontaktními strážníky pro jednot-

livé lokality města v projektu Váš strážník 
přijali 51.podnětů od občanů. „Jde většinou 
o podněty, které nejsou zcela akutní, proto je 
lidé obvykle nevolají na tísňovou linku 156, 
přesto je velmi trápí,“ říká Vít Šulc, ředitel 
městské policie. Velitelé směn se při svých 
směnách věnují více lokalitám, za které mají 
odpovědnost.
Podněty občanů jsou opravdu různorodé. 
Strážníci byli upozorněni na chybějící po-
klopy u kanálů, narkomany v zahrádkách 
nad Svahovou, na stanová městečka bezdo-
movců, kteří dělali nepořádek, či na kresbu 
hákového kříže. Oznámení ihned řešíme a o 
výsledku občany zpětně osobně či e-mailem 
informujeme,“ popisuje fungování projektu 
Šulc. Velitelé směn řeší i sousedské spory. Je-
den z nich pomohl vyřešit například problém 
s neoprávněně zabraným sklepem sousedem. 
Často se občané na městskou policii obrací se 
stížnostmi na hluk v domech.
Občané ale také strážníkům pomáhají řešit 
nejrůznější přestupky. „Obyvatelka z ulice 
Matěje Kopeckého nám svojí všímavostí a 
pořízenými fotografi emi pomohla dopadnout 
přestupce, kteří v ulici vytvořili černou sklád-
ku,“ děkuje ředitel městské policie. Podob-
ných případů je více, lidé si zvykli, že na svého 

strážníka se mohou s důvěrou obrátit.
V rámci projektu strážníci spolupracují také 
s romskými správci v sociálně vyloučených 
lokalitách. Ti s městskou policií řeší přede-
vším problémy v soužití majority a romské 
menšiny.
Projekt Váš strážník má městskou policii 
více přiblížit občanům. „Nemůžeme naplnit 
prvorepublikovou představu o strážníkovi 
v každé ulici. Přesto chceme, aby občané 
měli v každé části města na koho se obrátit 
v případě, že potřebují řešit nějaký problém 
s bezpečností, veřejným pořádkem či dopra-
vou,“ dodává Šulc.

Projekt chomutovské městské policie 
Váš strážník se úspěšně rozjel

Technické služby 
opravily schody
Do smuteční 
síně pohřeb-
ní služby 
v Beethove-
nově ulici se 
p o z ů s t a l ý m 
půjde o tro-
chu lépe než doposud. Technické služby 
města Chomutova nahradily totiž staré 
již nevyhovující schodiště. „Původ-
ní schodiště nevyhovovalo z důvodu 
různých výšek jednotlivých schodnic. 
Vlhkost a mráz vlivem špatné izolace 
v zimním období, poškozovaly keramic-
ké obklady“, řekl provozně technický 
náměstek technických služeb města 
Chomutova Miroslav Šulta.
Pouhé opravy stav schodů již neřešily, 
proto se technické služby rozhodly k 
razantnímu kroku a vybudovaly zcela 
nové schodiště včetně izolace od zákla-
dů a budovy. Touto výstavbou technické 
služby přispěly ke zvelebení hřbitova, 
kterému předcházelo i umístění lavi-
ček před hlavním vchodem. „V součas-
né době také probíhá výběrové řízení 
na dodavatele klimatizace do obřadní 
síně,“ dodává náměstek primátora 
Martin Klouda.

Otevřeme dveře domovů seniorů a někomu možná i oči
Startujeme seriál reportáží, rozhovo-
rů a příběhů Dům pro život. Mapujte 
s námi kvalitu života v seniorských 
zařízeních v našem městě a okolí.

V České republice žije zhruba 590 000 
mužů a asi 900 000 žen starších 65 let. 

Ve věku nad 80 let je to zhruba 230 000 žen 
a 105 000 mužů. Čeští senioři pobírají v prů-
měru nejčastěji důchod mezi 9 000 a 9 999 
Kč. Pro zajímavost – aby penzista letos dostá-
val důchod 30 000 Kč, musel by od roku 1996 
vydělávat půl milionu korun měsíčně a odvá-
dět z příjmu každý měsíc důchodové pojištění 
ve výši 140 000 Kč. 

Počet domácností českých seniorů je 
1 677 000 tisíc, přitom třicet procent těchto 
domácností vykazuje vysoké zatížení náklady 
na bydlení. Stále roste podíl domácností na 
sídlištích a senioři se postupně stávají jejich 
převládajícími obyvateli. Co přináší dobré 
a bezpečné bydlení starému člověku? A je 
vhodnější pobyt v seniorském zařízení s kom-
plexní péčí, nebo vlastní bydlení? Odborníci 
se shodují na tom, že důležité je, aby senioři 
nebyli bezdůvodně přemísťováni a nevězela 

za tím snaha o izolaci, o polarizaci mezi sta-
rými a mladými. 

Ale ani domovů a penzionů pro důchodce 
stále není dostatek. V celorepublikovém 
průměru připadá na jedno místo v domově 
důchodců či penzionu pro důchodce až  42 
osob ve věku 60 a více let. Ve věku 80 a více 
let, kdy přichází zhoršení zdravotního stavu 
a mnohdy ztráta soběstačnosti, připadá na 
jedno lůžko v některém z těchto zařízení 7 
uchazečů. Naštěstí v Ústeckém kraji je situ-
ace příznivější – na jedno lůžko pro osmde-
sátníka připadají jen tři lidé.

V projektu Dům pro život na stránkách na-
šich „severozápadních“ magazínů v Ústí nad 
Labem, Teplicích, Chomutově, Karlových 
Varech a Děčíně během následujících deseti 

měsíců „otevřeme dveře“ domů, penzionů, 
stacionářů nebo klubů seniorů. Budeme spo-
lu s vámi, čtenáři, vyhledávat zajímavé příbě-
hy a aktivity, které se vymykají stereotypním 
pohledům na stáří. Spolu s vámi a partnery 
projektu oceníme největší přínosy a chvály-
hodné počiny pro zlepšení kvality života se-
niorů. Zašlete nám na e-mail dumprozivot@
ceskydomov.cz své tipy, které seniorské zaří-
zení rozhodně nemáme při svých návštěvách 
vynechat, upozorněte nás na lidi, kteří se 
staršími lidmi pracují a pomáhají jim, nebo 
nám doporučte seniory, jejichž příběhy stojí 
za zpracování.

Seriál reportáží, rozhovorů a profi lů Dům 
pro život začíná. První z deseti dílů maga-
zínové mozaiky najdete v Chomutovských 
novinách 7. září.
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Restaurace BOBR, Chomutov, Čelakovského 4297 
Tel.: 474 624 035  |  www.hotelbobr.cz

Školy a volný čas

Gastro tip

Atraktivní ceny a prohlídka zoo se zajíma-
vým programem, to vše čeká na jubilejní-

ho 200 000. návštěvníka Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově. Pracovníci zooparku 
letos očekávají jubilanta o něco dříve než v 
minulých letech, a to díky pěknému počasí, 
které přilákalo více návštěvníků.
K vysoké návštěvnosti také jistě přispívá pří-
jemné prostředí a kvalitní zázemí pro rodiny s 
dětmi. Zoopark se totiž může od května chlu-
bit certifi kátem s názvem „Místo přátelské k 
rodině“. Hlavními kritérii pro udělení jsou 

bezbariérové vstupy, nekuřácké prostředí, 
přebalovací pult, dětský koutek, ale také pří-
stup personálu k návštěvníkům. „Podkruš-
nohorský zoopark se stal ofi ciálním místem, 
které vychází vstříc návštěvníkům s malými 
dětmi a stejně tak i návštěvníkům s handica-
pem. Certifi kát lze chápat i jako určité oce-
nění pozitivních změn, ke kterým lze určitě 
přičíst i otevření Eurosafari a skanzenu Stará 
Ves,“ řekla tisková mluvčí zooparku Martina 
Pelcová. Certifi kát uděluje občanské sdružení 
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.

Velké příběhy mívají většinou nevinné 
začátky, a to platí i u jezdeckého klubu. 

Když byla před pětatřiceti lety díky přesvědče-
ní několika nadšenců založena Tělovýchovná 
jednota Lesoparku, mohl jen málokdo tušit, 
že klub bude disponovat členskou základnou 
čítající více než sto padesát osob. „Když se 
podívám kolem sebe, tak vidím splněný sen 
mnoha lidí,“ shrnul situaci během oslav Wal-
ter Markel, první ředitel Podkrušnohorského 
zooparku.
Jezdecký klub při svém založení neměl sloužit 
pouze milovníkům koní k tříbení jezdeckých 
schopností, jeho povinností bylo pečovat o 
koňské svěřence chomutovského zooparku. 
„Tenkrát to bylo víc práce, než ježdění,“ připo-
mněl Markel. To se s postupem času změnilo, 
jezdecký klub začal rozvíjet i závodní činnost. 
K rajtování poníků se přidalo parkurové ská-
kání, v němž klub na konci osmdesátých let 
sbíral vavříny díky Aleně Jünglingové-Vobor-
níkové. „Tehdy to byly zlaté časy, na závody se 
jezdilo každý víkend,“ přiblížila dobu svých 
úspěchů Voborníková, jež se nyní vrátila do 
jezdeckého klubu jako cvičitelka a ošetřova-
telka. Později se klub začal věnovat i voltiži, s 
níž si připsal také organizační úspěch. V roce 
2008 se zde konalo MČR ve voltiži. 
Srpnové oslavy pětatřiceti let měly za úkol 
prezentovat celé spektrum činností a sportů 

jezdeckého klubu. „Již třetí rok zde probíhá 
výstava shetlandských poníků s mezinárod-
ními rozhodčími, ke které jsme v rámci oslav 
přidali hobby závody v zápřazích nazvaných 
Memoriál Rudolfa Wista na památku člena 
jezdeckého klubu, jenž zde v minulosti zápřa-
hy propagoval,“ vypočítával Jiří Dušek, sou-
časný předseda Jezdeckého klubu PZOO po-
ložky dvoudenních oslav, které pokračovaly 
prezentací chovaných koní, ukázkou jezdec-
kých schopností členů klubu a parkurovými 
hobby závody.

V   restauraci „Bobr“ můžete posedět v pří-
jemném prostředí, kde Vám nabídnou 

pochoutky české gastronomie, např. hovězí 
svíčkovou na smetaně s brusinkami nebo 
vepřovou pečeni se zelím, obé s domácím 
knedlíčkem. Ze specialit  můžete ochutnat  
Bobří steak z vepřové krkovičky servírovaný 
na prkénku, ke kterému Vám nabídnout dob-
ře vychlazené pivečko nebo 
víno z české produkce. 
Během letních dní je 
možno sedět na ven-
kovní terase.

Zoopark ocení jubilejního návštěvníka

Jezdecký klub slaví letos 35 let od založení 

Představujeme restauraci Bobr

 nebo 
ce. 

Domeček má 
opět novinky
Chomutovský Domeček vstupuje do dal-
šího školního roku s nabídkou více jak 
sta pravidelných zájmových útvarů. Při-
pravil však řadu novinek. „Nově jsme za-
vedli  jógu pro děti, přípravku košíkové, 
sportovní kroužek Dráček, kroužek Ma-
lenka, což je  dětská výtvarná dílna. Dále 
kroužky Pokustón a historický tanec. Na-
víc rozšiřujeme sportovní šerm a fl orbal,“ 
vysvětluje Milan Märc, ředitel domu.
Na první dva zářijové dny Domeček při-
pravil od 10 do 18 tradiční informační 
dny. „Na nich rodiče mohou zjistit, jak 
jejich děti i oni sami  mohou aktivně 
a smysluplně trávit svůj volný čas. Rov-
něž poznají vedoucí a rovnou se mohou 
přihlásit do jednotlivých kroužků,“ řekl 
Märc s tím, že kapacita Domečku je ome-
zena a není radno váhat.
Do pravidelných zájmových útvarů v Do-
mečku se  mohou zapojit nejen děti,  ale na 
své si přijdou i dospělí. „Pořádáme pro ně 
pravidelné keramické, výtvarné, aranžér-
ské a řemeslné dílny.  Zasvětíme je do tajů 
pedigu či patchworku, mohou si zhotovit 
vlastní šperk či jiný výrobek,“ řekl Märc.
Vedle pravidelné činnosti Domeček po-
řádá každý měsíc řadu soutěží, výstav 
a turnajů. „Také je možno využít domeč-
kovskou posilovnu, horostěnu, interne-
tovou „kavárnu“, tělocvičnu, zahrát si 
stolní tenis či fotbálek.“ dodává ředitel.

PRODÁM 
ZAŘÍZENOU 
UČEBNU 
AUTOŠKOLY 
PRO VÝCVIK 
NA SK. „B“
775 034 560tel.:
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inzerce
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Moravská 15
430 03 Chomutov
Tel.: 602 111 234

www.funqishiatsu.webnode.cz

Inzerce/Zábava

Křížovka

Sudoku Vtipy z pohádek
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1 7 3

6 5

6 9

8 3

1 7

9 4 8

5 9 2 6 7

8 4

5 3 6 8

1 6 7

9 1 8

7 2 5 9

9 4 2

1 3 2

6 2 9 3

3 8

1 4 8

9 3 8

8 3 9

4 6 5 9

8

3 9 2 5

3 9 4

6 7 2

2 5 7

6 1 9

1 4 3

3 4 7

4 6 2

2 3 4 1 9

5 9 6

1 5 9

7 4 1

5 7 3

S
C

-3
1
0
9
5
1
/2

„Pane vrchní mám hlad jako vlk!“
„Lituji, ale Červené Karkulky nevedeme.“

Víte, kdo měl v Čechách první mobilní 
telefon? Mach a Šebestová.

Veverka sedí na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první – stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý – zlaté šaty.
Rozlouskne třetí – diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvič-
ku a vzlyká: „Já se asi kvůli tý pohádce 
nikdy nenajím!“

Rybář vytáhl zlatou rybku. Prý ať ji pustí, 
že mu splní tři přání. Chtěl být bohatý, mít 
krásnou ženu a být slavný. Když se ráno 
vzbudil, kouká - všude zlato, luxus. Ote-
vřou se dveře, vstoupí krásná žena, přijde 
k posteli, políbí ho na čelo a říká: „Vstávej, 
Ferdinande, musíme do Sarajeva!”

Hurvínek je zvídavý.
„Taťuldo,” ptá se, „co je podle tebe 
kamzík?” Spejbl si rozpačitě odkašle: 
„Kamzík? Víš, Hurvajs, to je taková... 
No, taková přiblblá ryba.”
„Ale ve škole nám říkali, že kamzík 
skáče po horách.”
„Však jsem ti říkal, že je přiblblá.”

Shiatsu je výborným prostředkem v těhotenství a mateřství. Pomůže nejen s rozkolísanými emocemi, ale také s... (tajenka)

Odpovědi zašlete do 30. 8. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek! Výherce z minulého čísla je Naďa Brůhová.
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Inzerce/Servis

Občan z územní působnosti MM 
Chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:

CV  BODY  POZ  Jméno+příjmení 
žadatele  Číslo ŘP a to na
tel. číslo: 9020925

• cenou SMS (25 Kč) automaticky 
uhradíte poplatky a zpět Vám 
přijde potvrzení registrace žádosti

• do 3 pracovních dnů obdržíte 
v SMS údaj s počtem bodů 
a k tomu informaci, že si můžete 
do konce dalšího úředního dne 
vyzvednout zdarma protokol 
s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o.,
telefonický helpdesk: +420 234 718 555

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM 
MAGISTRÁT SDĚLÍ
AKTUÁLNÍ POČET BODŮ

25 kg/m

LEHKÁ STØEŠNÍ KRYTINA

BRNO

 NÍZKÉ CENY
+

5 % SLEVA

poboèka

tel.: 725 876 906  

louny@borga.cz

LOUNY

5 %   SLEVA   ELEGANT

+

OKNO ZDARMA

(TAŠKOVÁ  KRYTINA)

2Ke každé objednávce ELEGANTU nad 130 m  
  støešní v cenì 8.000 Kè

nabízíme zdarma 
zamìøení a nabídku,
zajistíme montáž

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 

So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

Akční cena dětských vitamínů 
Marťánci, Hannah Montana 

a Cars!

Přihlaste do soutěže svojí 
oblíbenou fi rmu
Chcete, aby vaše oblíbená fi rma získala ocenění? Přihlaste ji do soutěže o cenu „Spokojený zákazník 

Ústeckého kraje“ pro rok 2011, kterou vyhlásilo Sdružení českých spotřebitelů pod záštitou hejtmanky 

Jany Vaňhové. Šanci na ocenění mají fi rmy, které nabízejí kvalitní výrobky a služby, a které se zároveň 

chovají ochotně a spolehlivě ke svým zákazníkům. Soutěž je vypsána již po jedenácté pro všechny 

obory podnikání. Cena  se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či 

velké fi rmy s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“.

Firmu do soutěže můžete přihlásit na e-mail: usti@ymca.cz, do kterého stačí uvést své jméno 

a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, 

adresu navrhované prodejny nebo provozovny a stručné zdůvodnění svého návrhu. Nebo můžete 

využít webové stránky www.regio.cz/cena, na kterých najdete podrobnější informace a  formulář pro 

podání návrhu. Návrhy lze podávat jen jeden měsíc od posledního září do posledního října.

Kino Oko

25. 8. čt 18.00 MUŽI V NADĚJI

26. 8. pá 18.00 MUŽI V NADĚJI

27. 8. so 18.00 MUŽI V NADĚJI

Letní kino

25. 8. čt 21.00 MUŽI V NADĚJI

26. 8. pá 21.00 MUŽI V NADĚJI

27. 8. so 21.00 MUŽI V NADĚJI

28. 8. ně 21.00 VŘÍSKOT 4

Kulturní dům Zahradní

7. 9. st 17.00 VEČERNÍČEK

Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

do 28.8. ERLANGEN – Oblastní muzeum radnice

do 30.8. OBRAZY A SOCHY – Galerie Lurago

do 31.8. ATELIÉR GRAFIKY DDM CHOMUTOV

 Galerie na schodech

do 31. 8. ZNAKY MĚST A OBCÍ Z ODPADOVÝCH MATERIÁLŮ

 Rytířský sál radnice

do 31. 8. FOTO – VERONIKA WOLFOVÁ – SKKS

do 24. 9. CHOMUTOV ZA NÁBOŽENSKÝCH BOUŘÍ

 Dům Jiřího Popela

do 30. 9. RUCE SAHAJÍCÍ K OBLAKŮM

 Kostel sv. Ignáce

od 1. 9. do 30. 9. RAINER PESCHL – MOJE BLUES

 Galerie Špejchar

Sport

3. 9. so 9.00–20.00 FLORBAL – SPINFLO CUP JUNIORŮ

 Městská sportovní hala

4. 9. ne 9.00–16.00 FLORBAL – SPINFLO CUP JUNIORŮ

 Městská sportovní hala

do 26. 8. LETNÍ MINIŠKOLA SPORTU – Chomutov

27. 8. so 10.15 FOTBAL – Letní stadion

1. 9. čt 17.30 HOKEJ – PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

 Zimní stadion

DDM

Do konce srpna denně od 12.00 do 16.00 – herna, tělocvična, 

posilovna, stolní tenis, stolní fotbálek, internet...

1. 9. čt 10.00–18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. 9. pá 10.00–18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 9. st 8.30  DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU

SKKS

28. 8. ne 15.00 COUNTRY FEST – Atrium
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VÝKUP NEMOVITOSTÍ !
 RYCHLÉ A SERIOZNÍ JEDNÁNÍ, ODHAD NEMOVITOSTI 

A PRÁVNÍ SLUŽBY ZDARMA!
PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

www.vykupujemereality.cz
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Mycí program Glanc obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie včetně 
prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 1,5 hod.

rezervace na tel.: 732 186 702 a raiscv@seznam.cz, min 24 hod. předem
Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456, Chomutov

AutoCentrum RAISOVKA slaví
Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 499 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč

24. 8. Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze 
Štítného - chodníky, Čelakovského od Mostecké po 
Politických vězňů, Politických vězňů, Tomáše ze Štít-
ného, Přemyslova od Mostecké po Tomáše ze Štítného, 
Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše, Dostojevského.

25. 8. Čelakovského od Politických vězňů po Stro-
movku, Stromovka, Okrajová, Přemyslova od Tomáše 
ze Štítného po Přísečnickou, Přísečnická, Scheinerova, 
Maroldova, Krátká, Cyklistická stezka.

30. 8. Blatenská od Zborovské po Škroupovu – 
chodníky a parkovací zálivy, Škroupova, Jungman-
nova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo nám., Vaníč-
kova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, Zborovská od 
Čelakovského po Blatenskou.

31. 8. Cihlářská vč. chodníků, M. Pujmanové vč. 
chodníků a parkovišť, Koperníkova, Vrchlického, Lon-
dýnská, Jezerní, Moravská, Jeseniova, Blatenská od 
Cihlářské po Moravskou – chodníky a parkovací zálivy, 
M. Pujmanové stan.VOK

1. 9. Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova 
od Škroupovy po Husovu - chodníky a parkoviště, Hu-
sova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, Jiráskova od 
Šafaříkovy po Husovu, parkoviště a chodníky v okolí 
Luny, chodník u MŠ Šafaříkova. 

6. 9. Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského 
vč. parkovišť,  Bezručova od Husovy po Lužické-
ho – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po 
Kostnickou, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od Husovy 
po Kostnickou, Kostnická, Zengerova vč. parkovišť, 
Gerstnerova vč. parkovišť, Akademika Heyrovskéhovč. 
parkoviště za č.p. 4238 a 4239 

7. 9. Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seiferto-
va vč. parkovišť,Havlíčkova od Kostnické po Lužickou, 
Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodníků, Erbe-
nova u Václavské ulice, Svahová vč. parkovišť a chod-
níků, Lužická, Děvínská, komunikace souběžná s ul. 
Bezručova (rodinné domy u Chomutovky).

Kdy bude blokové čištění
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Fotoreportáž

Chomutované vyjeli za zvířátky do pohádky

Koza Róza se poprvé do zooparku vypra-
vila již na začátku června, kdy s  sebou 

přivedla rekordních dvě stě třicet tři rodin-
ných týmů. Na deváté akci Rodinného zá-
polení s názvem Pohádkové safari přece jen 
nějaké rodiny chyběly. „Akce Pohádkové sa-
fari se zúčastnilo sto pět rodin,“ prozradila 
Marie Křenová z kanceláře primátora, která 
dodala, že všichni organizátoři Rodinného 
zápolení jsou tímto číslem mile překvape-

ni. „Pokud vezmeme v úvahu, že prázdniny 
jsou v plném proudu a navíc tato akce byla 
zpoplatněná, jsme určitě potěšeni počtem 
týmů, jež se rozhodly zúčastnit,“ doplnila 
Křenová.
Podkrušnohorský zoopark připravil pohád-
kový svět pro všechny své návštěvníky na 
čtyři srpnové večery, akce Rodinného zápo-
lení byla spojena s jedním z nich. „V rámci 
Rodinného zápolení se snažíme spojovat 

akce s turistickými atraktivitami a význam-
nými městskými organizacemi,“ vysvětlila 
Křenová, proč se Rodinné zápolení připoji-
lo Pohádkovému safari Podkrušnohorské-
ho zooparku. V případě, že se některému 
z rodinných týmů nepodařilo zúčastnit po-
hádkového dobrodružství, může náhradní 
razítko získat v bonusové letní soutěži Geo-
caching s kozou Rózou, o níž se dozví více na 
ofi ciálních stránkách Rodinného zápolení.

Kdo by v dětství nesnil o kouzelné kaňce, prstenu nebo plášti, který by jej přesunul do pohádkového světa čarodějnic, princezen, 

vodníků a víl? Chomutované dostali možnost si tento sen splnit, ale do pohádkové říše Podkrušnohorského zooparku je odvezl 

Safari expres, Lokálka Amálka nebo koňský provoz. Přidala se k nim i koza Róza, která se do zooparku vrátila po dvou měsících.
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Desátá akce 
Rodinného zápolení. 
Dobrodružná sout ž 
v potemn lých 
prostorách 
jezuitského areálu.

Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:

asový harmonogram:
Za átek akce: 15.00 hodin
Ukon ení akce: 23.00 hodin
Registrace: 14.50–21.50 hodin

Registrace a asové vstupenky:
Registrace sout žících bude ve vestibulu SKKS.
Pro ú ast na akci je nutné si zajistit asovou vstupenku, aby 
nedocházelo k velké kumulaci sout žících a frontám. asové 
vstupenky budou k dispozici 31.8.–8.9. na vrátnici budovy 
starobylé radnice, nám stí 1. máje 1
PO– T 7.00–19.30
PÁ 7.00–17.00

Doprovodný program:
17.00–18.00 hodin koncert souboru SOLIDEO 
(gotická, renesan ní a barokní hudba) v atriu SKKS
   (za nep íznivého po así v kostele sv. Ignáce) 
setkání s Ji ím Popelem z Lobkovic, historickou osobností, která 
bude dohlížet na zdárný pr b h akce.

Upozorn ní:
Vstup do areálu bude umožn n pouze z nám stí 1. máje p es 
atrium.
Je nutné si s sebou p inést baterku!
Sout že jsou vhodné pro d ti od 3 let!

•

•

sobota 
10. září

St edisko knihovnických a kulturních služeb

Projekt byl realizován 
s finan ní podporou 
Ústeckého kraje


