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Na školáky čekaly 
samé novinky
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Výročí Chomutovska
září 1911 Chomutovské gymnázium začaly 

navštěvovat první studentky – čtyři děvčata 

pocházející z Chomutova, Toužimi, Křivce 

u Teplé a Habartova na Sokolovsku.

12. 9 1926 Zahájena výuka v budově první 

české školy – Masarykovy státní obecné 

a měšťanské školy v Chomutově (dnešní 

ZUŠ T. G. Masaryka), postavené podle 

návrhu architekta Ladislava Machoně.

15. 9. 1721 zemřel Michal Josef BROKOFF, 

sochař, rodák z Klášterce nad Ohří.

15. 9. 1946 Slavnostní přejmenování Bez-

ručova údolí (původně německy Grundtal). 

Součástí slavnosti bylo i odhalení pomníku 

Petru Bezručovi.

21. 9. 1411 Král Václav IV. využil celkového 

mocenského oslabení řádu německých 

rytířů po bitvě u Grünwaldu a donutil jej, 

aby mu postoupil chomutovské panství. 

Královským purkrabím v Chomutově se stal 

Štěpán Harnušmeister z Korbsheinu.

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete. Adopci lze darovat jako 

originální dárek pro své blízké.

Pony shetlandský je nejmenší a nejotuži-

lejší poník na světě. Je velmi inteligentní, 

ale tvrdohlavý. Své jméno 

získal po Shetlandských 

ostrovech, vzdálených 

asi 160 km od Skotska. 

Ponyho můžete adopto-

vat za 3000 korun.

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.

Saxána otevře kino Svět
Otevření kina Svět v novém Kulturně 

společenském centru na Zadních Vinohradech

se blíží. Do kina se sletí čarodějnice a kino bude 

pokřtěno stylově odvarem z babského ucha.

Klouda: Trápí nás 
přibývající černé skládky
Stále více se množí černé skládky na 

nejrůznějších místech po celém městě. 

Za prvního půl roku technické služby

likvidovaly 487 černých skládek.
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Chomutovští kanoisté 
potvrdili své kvality
Že kanoistická škola v Chomutově stále patří 

ke špičkám v republice i ve světě, potvrdili dva 

velké individuální úspěchy Branka Tarkuliče 

a Vandy Hrbkové.

Prvňáčci dostali dárečky
Do chomutovských základních škol nastoupilo 

přes pět set prvňáčků. Na třech školách přivítali 

děti primátor Jan Mareš a jeho náměstci.
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Téma

Vítali je klauni

Děti ze základní školy speciální a mateřské 
školy v Palachově ulici překvapilo hned první 
školní den divadlo Šapitó šou. Klauni však ne-
byli jedinou novinkou. Děti našly ve škole dal-
ší interaktivní tabuli, nové chodníky v celém 
areálu, letní umývárnu, nová plastová okna. 
Také třídy budou jako nové, protože byly přes 
prázdniny vymalovány. „Největší překvapení 
pro děti asi je nově vybavený snoozelen, což je 
místnost pro smyslovou stimulaci,“ říká ředi-
telka školy Marie Grimlová. 
V tomto školním roce škola bude pokračo-
vat v již osvědčeném projektu  Co známe a po-
známe a uskuteční se další ročník Divadýl-
ka. Na děti čeká také pobyt u moře na ostrově 
Rhodos, turistický kurz na Šumavě, ozdrav-
ný pobyt v termálních lázních a škola v příro-
dě. „S dětmi budeme také vyjíždět na tematic-
ké výlety, které jsme nazvali Poznáváme naši 
zemi,“ dodává Grimlová.

Wi-fi  do každé třídy 

Základní škola v Hornické ulici přivítala ško-
láky nově zrekonstruovanými sociálními zaří-
zeními, zvláště pak v pavilonu C u tělocvičen 
a novými sprchami. „Novinkou letošního roku 
je autobusová doprava našich žáků-sportovců 
na školní tréninky ze školy na nový zimní sta-
dion a zpět,“ říká ředitel školy Václav Mach.
Jako všechny školy, tak i ZŠ Hornická se za-
pojila do evropského projektu Peníze EU ško-
lám, který nese pracovní název Šablony. Za 
částku dva a půl milionu korun vybaví učite-
le v rámci dalšího vzdělávání novými kom-
petencemi, připraví nové digitální výukové 
materiály a obnoví výpočetní techniku v jed-
né z počítačových učeben. „Všechny učebny 
vybavíme wi-fi  připojením, dataprojektory 
a přenosnými počítači, což přispěje ke zkva-
litnění výuky ve všech předmětech,“ dodává 

Mach. Děti budou pokračovat v celoškolním 
projektu Kamarádi z Evropy a nově rozjedou 
další celoškolní projekt Automat na zelenou. 
„Budeme rovněž pokračovat ve spoluprá-
ci s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
Chomutov a městem v projektech k prevenci 
rizikového chování žáků,“ uzavírá ředitel.

Nová školní jídelna

V základní škole v ulici Na Příkopech je nej-
větším překvapením nového školního roku 
generálně zrekonstruovaná školní kuchyň. 
„Po naběhnutí zkušebního provozu se chce-
me zaměřit na možnost připravovat dvě hlav-
ní jídla,“ chlubí se ředitel Miloslav Hons.
Největším projektem školy bude projekt Díl-
ny, který je zaměřen na spolupráci 4 základ-
ních škol a 4 středních škol z Chomutova 
a okolí. „Cílem je umožnit žákům udělat si 
správnou představu o tom, co jednotlivé střed-
ní školy nabízí a požadují. Žáci budou navště-
vovat především praktickou výuku na vybra-
ných školách,“ vysvětluje Hons. Škola také 
chystá mezinárodní projekt Studijní návštěvy 
pro specialisty ve vzdělávání. Tentokrát bude 
hostit 10 pedagogických pracovníků, kteří se 

také zajímají o problematiku směřování žáků 
základních škol na střední školy. 
„Těšíme se na další zahraniční jazykovou asi-
stentku, tentokrát z Rumunska,“ představuje 
novou posilu sboru ředitel. Všichni žáci, kte-
ří navštěvují kroužek fl orbalu, ocení příchod 
pana učitele Martina Bociana, výborného 
fl orbalového trenéra.

Těší se na opravy školy 
a rekonstrukci hřiště

Žáky základní školy v Zahradní ulici pře-
kvapila v novém školním roce nejen rekon-
struovaná WC v pavilonu druhého stupně, 
ale i spousta nové didaktické techniky, kte-
rá umožní zajímavější a kvalitnější výuku. 
„Máme nové interaktivní tabule a dataprojek-
tory,“ říká ředitelka Libuše Slavíková. Školu 
čekají celkové opravy budov, při kterých bu-
dou vyměněna okna a zateplí se pláště. Bude 
se také rekonstruovat školní hřiště.
Škola bude pokračovat v pravidelných ce-
loškolních projektech. „Jeden je tematic-
ky zaměřen na vznik České republiky a dru-
hý k Mezinárodnímu dni jazyků,“ vysvětluje 
ředitelka. Letos škola pokračuje v úspěšném 

Skončily prázdniny a do chomutovských 

základních a speciálních škol se vrátilo 

4 640 dětí, z toho přes 500 prvňáčků. Na 

školách se však během prázdnin život ne-

zastavil. Vedení škol i učitelé pro své žáky 

připravili řadu novinek. Nového je toho 

na školách mnoho. „Opravila se jedna 

školní kuchyň, vymalovaly se třídy, pro-

vedla se řada dalších oprav a úprav, kte-

ré zlepšují prostředí našich škol. Tím však 

vše nekončí. I v průběhu školního roku se 

budou žáci setkávat s novými pomůckami 

a novou technikou,“ upřesňuje primátor 

Jan Mareš.

NA ČTYŘI A PŮL 
TISÍCE ŠKOLÁKŮ 
ČEKALY SAMÉ 
NOVINKY

Žáci v ZŠ Ak. Heyrovského mají k dispozici výtvarný ateliér
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Téma
programu ministerstva školství, který pomá-
há školám čerpat fi nanční prostředky z evrop-
ských fondů určené k přípravě originálních 
výukových materiálů. K oblíbeným akcím 
patří vánoční a velikonoční dílna, které jsou 
spojeny s jarmarkem, vystoupením školních 
pěveckých sborů a taškařicemi žákovského 
parlamentu. „Začneme také působit jako pi-
lotní škola v projektu ověřování Individuál-
ního výchovného plánu realizovaného minis-
terstvem školství,“ dodává ředitelka.
Učitelé se zaměří také na prevenci sociálně 
negativních jevů ve školním prostředí. „V této 
oblasti bude zajímavý nejen kohezní výjezd 
žáků 6. tříd, ale také projekty realizované psy-
chologicko-pedagogickou poradnou, občan-
ským sdružením Světlo či Teamem Challen-
ge,“ říká Slavíková.

Už třetí multimediální třída

Základní škola a mateřská škola v ulici 17. 
listopadu pro své žáky připravila do nového 
školního roku již třetí multimediální učebnu 
s interaktivní tabulí. „S podporou města jsme 
vyměnili o prázdninách parketové podlahy ve 
velké tělocvičně a nový kabát dostalo díky vy-
malování i 10 učeben v pavilonu A,“ říká ředi-
telka Hana Horská.
V září škola také zahajuje v rámci projektu 
Šablony školní projekt Rovnost v rozdílnosti. 
V rámci dotačního programu Prevence rizi-
kového chování v Ústeckém kraji v roce 2011 
začíná škola realizovat od září projekt Život 
chceme prožít a ne jenom přežít. „I v tomto 
školním roce bude pokračovat projekt Ote-
vřená škola, kdy nabídneme dětem a žákům 
více než 25 zájmových kroužků školy,“ dodá-
vá Horská.

Nové tabule do tříd matematiky

Žáky základní školy ve Školní ulici překvapi-
ly po příchodu do školy dvě interaktivní ta-
bule a nové počítače v učebně matematiky. 
„Také jsme se snažili vylepšit prostředí školy. 
Bylo rekonstruováno patero WC pro chlap-
ce a vymalována školní jídelna,“ popisuje nej-
větší změny, které se během prázdnin ve ško-
le odehrály, ředitelka Vlasta Marková. Ta má 
v plánu během roku investovat přes 2 600 000 
korun do nových pomůcek. „Název projektu 
Dobrý základ pro život napovídá, co je naším 
cílem. Chceme zlepšit vzdělávání žáků nejen 
používáním nových pomůcek, lepším vybave-

ním, ale i zkvalitněním výuky pomocí zajíma-
vých forem práce a vzděláváním pedagogic-
kých pracovníků,“ říká Marková.
Skupina žáků 1. stupně je zapojena do pro-
jektu Kultura a umění od první třídy, v rámci 
kterého se například uskuteční malá divadel-
ní představení. Žáci 1. a 6. tříd se během září 
zúčastní adaptačních pobytů v rámci projektu 
Poznávání, Aktivity, Rozhodování, Tolerance, 
Akceptace. Ministerstvo školství školu zařadi-
lo do pokusného ověřování individuálního vý-
chovného plánu. „Cílem je vyzkoušet novou 
formu spolupráce rodiny a školy v péči o žáky, 
kteří mají výchovné problémy,“ dodává.
Děti se zúčastní také projektu Poznej svůj 
kraj. „Naše děti se rozhodně nenudí. Jednot-
livé třídy mají i své vlastní projekty. Máme ce-
loroční soutěže mezi třídami, které pořádá 
školní parlament,“ vyjmenovává Marková. 

Divadlo i Česká televize

„Jistě nejen žáky, ale i některé další přízniv-
ce překvapíme a potěšíme nově zrekonstruo-
vanou velkou tělocvičnou,“ říká ředitelka Zá-
kladní školy Březenecká Jitka Červená. 
Škola opět naváže na úspěšné školní projekty 
z minulých let, jako je Halloween, Za veliko-
nočním vajíčkem nebo sportovní Středověké 
hry. „Letos nás opět čekají také Vánoce s pře-
kvapením tradičně zakončené ohňostrojem,“ 
říká Červená. 
Školní divadlo Nahoď uvede několik nových 
premiér svých představení, jako je Hotel, On 
Claudius, Golem či Ferda Mravenec. Děti bu-
dou pokračovat i v projektu Vzduchoplavec 
Kráčmera, který škola připravuje ve spolu-
práci s Českou televizí. „Na jaře 2012 bude 
odvysílán díl, který jsme natáčeli letos v červ-
nu v Podkrušnohoří,“ dodává ředitelka. Vy-
chovatelky školní družiny již opět plánují dva 
letní tábory, do Chorvatska a do Krkonoš. Též 
chystají zajímavou nabídku měsíčních sobot-
ních akcí pro družinové děti.
Ve školní jídelně se již všichni těší, jak vy-
lepší nabídku dopoledních svačinek a obědů 
pro veřejnost, které se v loňském roce setkaly 
s velkým ohlasem.

Angličtina od první třídy

Základní škola na Písečné zahájila výuku po-
dle vlastního školního vzdělávacího progra-
mu ve všech ročnících a vedení školy proved-
lo některé změny v učebních plánech. „Tou 

nejvýraznější je zavedení výuky anglického 
jazyka od prvního ročníku a nový předmět in-
formační a komunikační technologie v roční-
ku pátém,“ řekl ředitel školy Karel Poláček. 
Škola realizuje projekt MŠMT, který podpo-
ruje inkluzivní vzdělávání. Společně s Chari-
tou Most škola realizuje projekt Amare Khe-
re, ve kterém se pomáhá žákům ze sociálně 
vyloučeného prostředí k úspěšnému zvládnu-
tí základní školy. „Pokračujeme ve vlastním 
projektu Na pevných základech, který vytvá-
ří prostor pro úspěšné zvládnutí vstupu do zá-
kladní školy pro žáky vyžadující individuální 
péči,“ doplňuje ředitel. Také tato škola získa-
la téměř 2 300 000 korun z projektu Šablony 
na rozvoj výchovně-vzdělávací práce.
Během prázdnin byla v pavilonu prvního 
stupně zrekonstruována elektroinstalace. 
Třídy získaly nové osvětlení, které krásně do-
plňuje nový, již dříve zakoupený, nábytek. 

Do starověku i první republiky

Také základní škola v ulici Ak. Heyrovského 
upravila vzdělávací prostory. „Sportovci se 
mohou těšit na opravenou velkou tělocvič-
nu, malíři jistě ocení útulnější výtvarný ate-
liér kolegyně Mirky Beranové. Barevné třídy, 
které si během prázdnin vyzdobili sami žáci 
II. stupně, čekají na vzděláváníchtivé osazen-
stvo,“ říká ředitel školy Miloš Zelenka. Jedlí-
ci jistě přivítají znovuobnovení nabídky dvou 
velmi dobrých jídel ve školní jídelně. 
I ve škole Ak. Heyrovského spoléhají na pro-
jekt Šablony. „Soustředili jsme se na indivi-
dualizaci výuky cizích jazyků a v těchto men-
ších skupinách zlepšení komunikačních 
dovedností žáků, posílili jsme čtenářskou 
gramotnost a rozšířili jsme nabídku volitel-
ných předmětů pro žáky druhého stupně, ze-
jména s využitím počítačů,“ říká Zelenka.
Škola počítá s realizací úspěšných vzděláva-
cích projektů, ve kterých si žáci zážitkovou 
metodou osvojují učivo. Šesťáci plují po vo-
dách starověku, sedmáci tráví noci na hradě 
Hauenštejně a hrají parafrázované historické 
divadlo, osmáci zakoušejí zážitky s cestovate-
li ve stylizovaných kulisách asijských a latin-
skoamerických reálií, deváťáci prožívají zlatá 
léta první československé republiky, žáci prv-
ního stupně se hravou formou učí mít rádi lidi 
kolem sebe a vážit si přírodního a kulturního 
bohatství. 

Děti v ZŠ v Zahradní ulici
sledují model sluneční soustavy
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Aktuality

Do chomutovských 
základních škol 

nastoupilo přes pět set 
prvňáčků. S velkými 
taškami a hlavně kor-
nouty plnými dobrot 
obklopili nejprve vcho-
dy škol a následně i své 
první třídy. Ve škole 
na ně čekalo plno dár-
ků v podobě učebnic 
a jiných pomůcek. Na 
třech školách prvňáč-
kové dostali o jeden 
dárek více. „Je již ně-
kolikaletým zvykem, 
že zástupci vedení 
města vítají nové školáky. Tak jsem se svými 
náměstky vyrazil na školy, abychom dětem 
popřáli mnoho úspěchů v nové etapě jejich 
života,“ řekl primátor Jan Mareš.  
Sám primátor si pro své premiérové vítá-
ní prvňáčků vybral základní školu na Březe-
necké, kde na něho ve třech třídách čekalo 
72 nováčků. Primátor každému předal tašku 
s drobnými dárky a na krk pověsil dřevěnou 
medaili s nápisem Chomutovský prvňáček a s 
velikou jedničkou uprostřed. „To abyste měli 
památku na váš první školní den, abyste do-
stávali samé jedničky a abyste i po celý život 
byli jedničkami,“ okomentoval hlavní motiv 
dárku. Ředitelka školy Jitka Červená zdůraz-
nila, že ji návštěva primátora velmi potěšila: 
„Byl to pro nás všechny milý zážitek, sympa-
tická byla jeho přání prvňáčkům a neformální 
rozhovory s nimi.“
Náměstek Jan Řehák předal dárky novým 
školáčkům v základní škole v ulici Na Příko-

pech. Třiašedesát prvňáčků našlo v připra-
vených taškách několik překvapení. „Ve ško-
le se naučíte mnoho užitečného, ale aby vám 
to zde šlo co nejlépe, najdete mezi dárky také 
malý hlavolam na procvičení,“ prozradil prv-
ňáčkům Řehák. Druhý náměstek primáto-
ra Martin Klouda potěšil školáčky v základní 
škole ve Školní ulici.

Do volné přírody vypus-
tili pracovníci Pod-

krušnohorského zooparku 
čápa černého. Toho před 
měsícem zachránili tenis-
té společně s ošetřovateli 
z Podkrušnohorského zo-
oparku po poměrně kata-
strofálním přistání přímo 
na kurtech u Bezručova 
údolí. „Odrostlé mládě, od-
chované v okolních lesích, 
tehdy zřejmě podnikalo 
první pokusy o letecké umě-
ní a poranilo se při přeletu 
sportovního areálu. Mladý čáp utrpěl kromě 
povrchových zranění končetin i šok,“ řekla 
mluvčí zooparku Martina Pelcová.
O zraněného otřeseného čápa se pak měsíc 
starali ve stanici pro handicapované živoči-
chy Podkrušnohorského zooparku, kde se 

brzy po veterinárním ošet-
ření zotavil a začal přijímat 
potravu. Pracovníci zoopar-
ku čápa okroužkovali a vy-
pustili v místě jeho nále-
zu – Bezručově údolí, kde 
čápi černí pravidelně hnízdí 
a odchovávají mláďata.
Čáp černý je o něco men-
ší než čáp bílý. Kromě bílé-
ho břicha má v dospělosti 
černou, lesklou barvu. Mla-
dý pták je zpočátku hnědý 
bez lesku, později šedočer-
ný. Dospívá a dobarvuje se 

okolo třetího roku života. Čáp černý je velmi 
plachý a tak jeho výskyt a pozorování v blíz-
kosti lidí je výjimečný. Přesto, že se v posled-
ních letech početní stavy čápů černých zvyšu-
jí, jsou v České republice zařazeni mezi silně 
ohrožené druhy.

Prvňáčci dostali dárečky

Zraněný čáp opět vzlétl do volné přírody

Železniční depozitář 
otevře své brány

Primátor ocenil 
mistryni světa

Veřejnost smí nahlédnout do útrob cho-
mutovského železničního depozitáře, 
který na dva dny v sobotu 10. a v neděli 
11. září od deseti do pěti hodin ukáže své 
unikátní sbírky. Návštěvníci uvidí přes 80 
kolejových vozidel, jako jsou parní loko-
motivy, salonní vozy, historické drezíny 
ale i vozidla, která nedávno dosloužila.
V sobotu vypraví České dráhy také zvlášt-
ní parní vlak ze svého podnikového mu-
zea v Lužné u Rakovníka do Chomutova. 
Parní vlak pak zaveze z nádraží cestující 
přímo do prostor depozitáře. Více infor-
mací o jízdě parního vlaku najdete na: 
www.cdmuzeum.cz.

Úspěšnou chomutovskou juniorku Van-
du Hrbkovou přijal primátor města Jan 
Mareš. Přestože se Vanda věnuje kano-
istice, díky sportovní přípravě a podpoře 
rodiny zkouší i závody krátkého kvadri-
atlonu. Po loňském druhém místě se le-
tos v polovině srpna stala Mistryní světa 
na závodech v Sedlčanech. „Vážím si 
tohoto sportovního životního úspěchu, 
kterým Vanda reprezentuje naše město 
na mezinárodních závodech,“ říká pri-
mátor Mareš.
Kanoistka Vanda Hrbková, se kterou je 
rozhovor na straně 8, se po prázdninách 
chystá do čtvrtého ročníku gymnázia. 
Protože se díky rodičům sportu věnuje od 
dětství, po maturitě by chtěla studovat 
fakultu tělesné výchovy. Dříve závodně 
plavala, je členkou oddílu kanoistiky, se 
svým otcem jezdí na kole či na běžkách. 
„Ráda plavu, ale baví mě kombinace 
všech sportů, kterou kvadriatlon zahr-
nuje,“ říká Vanda Hrbková. Jedinečného 
úspěchu dosáhla na 750 metrech v pla-
vání, 4 kilometrech na kajaku, 20 kilo-
metrech na silničním kole a závěrečným 
během na 5 kilometrů. V příštím roce, již 
v kategorii dospělých, ji čekají dvojná-
sobné tratě. Její otec ji nejen trénuje, ale 
sám závody i jezdí, aby ji podpořil. Letos 
se v Sedlčanech také výborně umístil.
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Aktuality

Otevření kina Svět v novém 
Kulturně-společenském cen-

tru na Zadních Vinohradech se 
blíží. A nebude jen tak ledajaké.  
Do kina se totiž sletí čarodějnice 
a kino bude pokřtěno stylově od-
varem z babského ucha. Do kina 
přiletí nejslavnější česká čaroděj-
nice Saxána se svým stvořitelem 
režisérem Václavem Vorlíčkem.  
„Kino otevřeme premiérou nové-
ho fi lmu Saxána a Lexikon kouzel. Proto jsme 
pro všechny  Chomutovany bez rozdílu věku 
připravili výtvarnou soutěž, jejímž ústředním 
motivem je právě Saxána,“ řekl primátor Jan 
Mareš. Kino otevírá 24. září.
Kromě Václava Vorlíčka, režiséra rodinných 
fi lmů, jako je právě Dívka na koštěti, a její 
představitelky Petry Černocké na premiéru 
dorazí i herečka Markéta Hrubešová. V pro-
storách nového kina se uskuteční výstava 
kostýmů z fi lmu. „Pro rodiny s dětmi máme 
připraveny soutěže o fi lmové ceny,“ dodává 
Věra Flašková, jednatelka společnosti Kultu-
ra a sport Chomutov.
Soutěž nese název Saxána aneb jak ji vidím já. 
Soutěžit mohou všichni od „dvou do sta let“. 
„Soutěžící mohou vytvořit kresbu, fotografi i 
nebo malbu. Nejlepší práce oceníme,“ řek-
la Flašková. Výtvarníci mohou své výtvory ve 
velikosti od A4 do B1 nosit do městského in-
formačního centra až do 20. září. Je nutné je 
označit jménem, věkem a kontaktními údaji.

Při otevření na diváky čekají další fi lmy, kte-
ré divákům představí technické možnosti 
kina. „Především dětem, ale i ostatním mi-
lovníkům nabídneme Šmouly ve 3D prove-
dení,“ doplňuje primátor Mareš. Slavnost-
ní otevření zakončí unikátní projekt – první 
3D záznam koncertu na světě. Diváci se mo-
hou těšit na koncert skupiny U2. Film byl na-
točen během jihoamerického turné Vertigo 
skupiny U2. Neopakovatelnou atmosféru ži-
vého vystoupení legendárních U2 si mohou 
diváci vychutnat díky vyspělé digitální tech-
nologii 3D, vícekanálovému surround zvuku 
a v neposlední řadě díky pulzující atmosféře 
turné Vertigo, které je jedním z neúspěšněj-
ších koncertních šňůr vůbec. Film slibuje no-
vou dimenzi fi lmového prostoru, kde se divák 
stane účastníkem vyprodaných koncertů U2. 
Záznam zatím uvedlo jen několik kin.
Podrobný program je k nahlédnutí  na www.
kulturasport.cz. Vstupenky lze zakoupit 
v městském divadle a informačním centru.

Vedení města a  jeho organizací opět disku-
tovalo s občany na pravidelném setkání – 

brífi nku. Tentokrát se společně sešli v Horní 
Vsi v Základní škole Ak. Heyrovského.  Oby-
vatelé této lokality nejvíce upozorňovali na 
chování a vystupování nepřizpůsobivých ob-
čanů a na mládež, která tropí nepořádek a de-
vastuje majetek města, tedy nás všech.
Například obyvatelé z Václavské ulice si přáli 
zrušit dětské hřiště, jehož výstavbu sami dří-
ve podporovali, ale kde se dnes schází určité 
skupiny mladých a svým chováním znepří-
jemňují život v okolních domech. „Fetují tam, 
opijí se, bouchají do stěn hřiště, nedá se tam 
žít,“ řekla jeden z obyvatelek, předsedkyně 
SVJ. „Obyvatelé musí volat městskou policii, 
za posledních šest měsíců nikdo nezavolal. 
Jen za srpen jsme na hřišti řešili šest přestup-
ků, které jsme sami zjistili. Hřiště kontroluje-
me pravidelně,“ říká Petr Zálešák, zástupce 
ředitele městské policie. Na nepřizpůsobivé 
si stěžovali také obyvatelé z Jiráskovy i z Lip-
ské ulice. „Městská policie zvýší v těchto uli-
cích hlídkovou činnost a působení civilních 
pracovníků,“ dodal Zálešák. Občané ocenili 
projekt Váš strážník, jenž každé lokalitě při-

řadil styčného strážníka, který s občany řeší 
jejich konkrétní problémy. „Je to bezvadné. 
Náš strážník náš problém vyřešil,“ pochválil 
projekt jeden z občanů.
Lidé se také zajímali o osud školy v Havlíčko-
vě ulici. „Sídlí tam neziskové organizace jako 
Junák, Pionýr a především soukromá základ-
ní škola, která bude ve škole sídlit dlouhodo-
bě. Ta je pro nás dnes hlavní partner, který ne-
jenže bude využívat objekt, ale také se bude 
o okolí školy starat,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Obyvatelé svými podněty dále například upo-
zornili na nefunkční pískoviště, kontejnery 
umístěné v trávě s nezpevněnou plochou, ne-
vhodné ostavování vozidel do křižovatek.

Saxána otevře kino Svět

Brífi nk: Náš strážník nám pomáhá

Mají nové výtahy
Sídliště, místo pro život. To je projekt, 
který chomutovská radnice společně 
s vlastníky domů na sídlištích realizuji již 
druhým rokem. Za tu dobu se v domech 
mnoho změnilo. Například společenství 
vlastníků  jednotek  v Jirkovské ulici č.p. 
5054 až 5057 zmodernizovalo dva výta-
hy v osmipodlažním  panelovém  domě, 
čímž byl zhodnocen majetek a zkvalitnilo 
se bydlení. Investice přesáhly 1,7 milio-
nu korun a dotace v rámci projektu činila 
695 tisíc korun.

Mobilní kamera 
se osvědčila
Mobilní kamera, kterou městská policie 
pořídila za milionový sponzorský dar od 
společnosti ČEZ, a.s., se stále více osvěd-
čuje. „Díky ní se podařilo odhalit varnu 
drog a zamezit prodeji drog v jedné z ob-
lasti Chomutova,“ řekl náměstek primá-
tora a velitel městské policie Jan Řehák. 
Zájem o umístění kamery je tak veliký, že 
je dokonce sestaven jakýsi pořadník.
O umístění kamery na střechu domu se 
přihlásilo jedenáct SVJ. „O jejím umís-
tění však rozhoduje momentální bezpeč-
nostní situace v okolí domu. Umístění 
také konzultujeme s Policií České repub-
liky,“ vysvětluje Řehák. Díky kameře se 
podařilo zaznamenat několik událostí, 
například odhalit pachatele vloupání do 
vozidel a několik případů porušování ve-
řejného pořádku.
Městská policie by ráda pořídila další ka-
meru. „Pokusím se opět požádat společ-
nost ČEZ, zda by nebyla ochotna navázat 
na dosavadní výborné výsledky tohoto 
projektu a podpořit nákup dalších ka-
mer,“ vysvětluje plány náměstek Řehák. 
Oblastí, kam by se kamera dala umístit, 
je opravdu hodně. Systém digitálního 
bezdrátového přenosu obrazu, který 
městská policie pořídila, pojme celkem 
čtyři přenosné kamery. Do kamerového 
systému, který je jedním z  nejmoderněj-
ších v republice, je zapojeno celkem dva-
cet osm kamer.

7



Rozhovor

Chomutovští kanoisté potvrdili své kvality
Kanoistická škola v Chomutově stále pat-

ří ke špičkám v republice i ve světě. Potvr-

dili to v srpnu hned dva velké individuální 

úspěchy svěřenců klubu SC 80 kanoisti-

ka. Branko Tarkulič, který se svým parťá-

kem Jiřím Kraftem získal titul mistra ČR, 

se v příštím roce popere o účast na OH 

v Londýně. Vanda Hrbková z nastupující 

kanoistické generace zase ovládla sedl-

čanské mistrovství světa v kvadriatlonu, 

kde nenalezla přemožitelku.

Branko Tarkulič

Jak jste se dostal k rychlostní kanoistice? 
Kamarád ze základní školy mě vzal na loděni-
ci, kde mě odchytil Viktor Legát st. a posadil 
do lodě. Můj kamarád už se tady nikdy neuká-
zal a já jsem dvaadvacet let neodešel. 

Prozradíte nám, jak vznikla spolupráce mezi 
vámi a Jirkou Kraftem, parťákem z deblu? 
Jirka za mnou přišel poprvé s nabídkou spo-
lečné posádky na deblu během minulého 
roku, ale v té době jsem jezdil s  vynikajícím 
Milanem Oslíkem, s nímž jsme se připravo-
vali na MS v Poznani, a tak jsem ho odmítl. 
Znovu jsem jeho nabídku zvážil letos na jaře 
a s vidinou možné nominace na olympiádu ji 
přijal. 

Byl rozdíl jezdit s Milanem Oslíkem a s Jirkou 
Kraftem? 
Určitě, s Milanem jsem jezdil vpředu, zatím-
co s Jirkou musím být vzadu. Začátky pro 
mě byly hodně krušné, protože jsem si musel 
zvyknout na jiný styl. Minimálně měsíc jsem 
byl nešťastný. Říkal jsem si: Vždyť umíš pád-
lovat. Jezdíš dvaadvacet let!

Měli jste tedy nějakou speciální přípravu, 
abyste si na svou novou roli zvykl? 
Každý jsme měli individuální soustředění 
v zahraničí. Během něj naštěstí rozmrzlo Ka-
mencové jezero, a tak jsme mohli po návratu 
začít se společným tréninkem. Drtivá většina 
přípravy byla věnovaná jízdě na deblu, aby-
chom se společně sjeli. Proto Jirka dojížděl 
na motorce pětkrát týdně ze 140 kilometrů 
vzdáleného Týnce nad Sázavou. Individuálně 
jsme rychlí, teď musíme být rychlí i společně. 

To se podařilo, protože během půl roku jste 
předvedli velký výkonnostní vzestup...
To nejde takhle říci, protože na takovou úro-
veň se nedostanete během jednoho roku. Já i 
Jirka jsme zúročili dlouhá léta tréninku i pří-
pravy. A já teď mohu jen poděkovat všem, 
kteří se mnou tady dvaadvacet let „lopotili“, 
ať to byl Viktor Legát st. nebo Petr Doležal, 
případně Viktor Legát ml., který nám pomá-
hal s Milanem Oslíkem dostat se na ME i na 
loňské MS v Poznani. 

Jak se vám daří sladit práci a sport? 
Po těch letech jsem se to naučil. Naštěstí mi 
v Sandviku vycházejí vstříc, fandí mi a pomá-
hají mi. Také dělám spíše kancelářskou práci, 
a tak mi zbývá dostatek sil pro trénink. Pro-
blémem je nedostatek času pro regeneraci. 
Na MS do Szegedu jsem odjížděl s nataženým 
šikmý břišním svalem. 

Jak hodnotíte svou účast na MS v Szegedu? 
Vzhledem k tomu, že proti nám stáli profesi-
onálové a povětrnostní podmínky byly nevy-
zpytatelné, byl to dobrý výkon, ale je jasné, že 
se můžeme a musíme zlepšit. Navíc v Maďar-
sku byla neskutečná atmosféra. Na závody 
přišlo i 50 tisíc lidí, kteří závodníky podpo-
rovali celou dobu. To se s Českou republikou 
nebo loňským MS v Poznani nedá srovnat. 

Chtěl byste jezdit profesionálně? 
Na to už nejsem perspektivní a můj výhled 
je jen krátkodobý. Navíc kanoistika je sport, 
kde vás dvě výhry nezabezpečí do konce živo-
ta. Spíš bych uvítal, kdyby se někdo rozhodl 
podpořit fi nančně, abychom si mohli dovolit 
lepší přípravu, regeneraci a další. 

Jaký je váš největší sportovní sen? 
Samozřejmě olympiáda. Příští rok se pojede 
dodatečná nominace a my uděláme všechno, 
abychom si tento sen splnili.

Vanda Hrbková

Věřila jste před začátkem kvadriatlonu ve ví-
tězství?
Loni jsem dojela druhá, a tak jsem se letos bo-
hatší o loňské zkušenosti chtěla na závod dů-
kladně připravit a zajet co nejlepší výsledek. 
Ale nikdy nemůžete vědět, jak jsou připrave-
ni soupeři a co se přihodí na trati. Od loňska 
jsem se ve všech disciplínách hodně zlepšila, 
takže to bylo milé překvapení. 

Jaká disciplína pro vás byla nejhorší? 
První kilometry na kole, foukal silný protiví-

tr a z předchozího kajaku jsem měla ztuhlé 
nohy. Pohled na ostatní závodníky, pro které 
to taky nebyla procházka růžovou zahradou, 
mě uklidnil a krizi jsem překonala. 

Kterou disciplínu máte ráda a která vám ne-
sedí? 
Nejraději mám plavání, protože je to první 
disciplína a já nejsem unavená. Nejvíc se obá-
vám závěrečného běhu, nikdy předem nevím, 
jak to dopadne. Někdy se rozeběhnu v poho-
dě, ale jindy to přeženu na kole a pak mám 
dřevěné nohy a trápím se. 

Jak jste se dostala ke kvadriatlonu? 
Jako malá jsem závodně plavala, ale pak se 
na loděnici sešla skupina mladých kajakářů, 
ke kterým jsem se přidala. Hodně sportuji i se 
svým otcem, s nímž jsem se připravila na ně-
kolik závodů v triatlonu, pak už zbýval krůček 
k tomu si říct, proč nezkusit kvadriatlon. 

Jak dlouho jste se na MS v kvadriatlonu při-
pravovala? 
Připravit se na tak dlouhý závod není otázka 
dnů ani týdnů, ale roků. Odmala mě rodiče 
vedli ke sportu a několik jsem si jich vyzkou-
šela závodně. Bez mého táty, který se mnou 
absolvuje všechny tréninky a závody, a bez 
trenéra kanoistiky Petra Doležala, který naší 
tréninkové skupině několik let poskytuje nej-
lepší péči a dovedl nás k mnoha úspěchům, 
bych si na takový závod rozhodně netroufl a.  

Jste nejlepší na světě, co chcete dokázat dál? 
Příští rok budu závodit v kategorii žen a budu 
se snažit bojovat s těmi nejlepšími. Stále mám 
co zlepšovat. Navíc v září nastupuji do matu-
ritního ročníku gymnázia a po maturitě mě 
čekají přijímací zkoušky na vysokou školu. 
Doufám, že se mi i nadále podaří skloubit můj 
koníček a studium.

Branko Tarkulič v modrém dresu
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Kultura

Kulturní setkání Obnaženi 2011 přilákalo 
do kostela sv. Kateřiny řadu Chomuto-

vanů, jimž alternativní kultura a umělecká 
improvizace není cizí. Čtveřice umělců půvo-
dem z Chomutova připravila již devátý ročník 
kulturního eventu, který si klade za cíl oboha-
tit uměleckou scénu a představit publiku kul-
turu, jež není běžnou součástí života města.
Sobotní večerní performanci předcházel pá-
teční workshop capoeiry pod vedením Bra-
zilce Cipa Alvaregy. „Je jasné, že během čtyř 
hodin se nikdo capoeiru naučit nemůže, Cipo 
se chtěl tímto workshopem především podě-
lit o část své kultury a vysvětlit základy tohoto 
zajímavého fenoménu spojujícího prvky bo-
jového umění i tance,“ vysvětlila workshop 
věnovaný brazilskému bojovému umění Klá-
ra Alexová, organizátorka eventu.
Sobotní program vytvořil zajímavé kulturní 
menu složené z výtvarného umění i taneční 
performance, do níž se kromě Alexové zapojil 
i brazilský performer a nakonec též publikum, 
jež splnilo přání organizátorů a odvážilo se 
projít branou. „Tématem letošního ročníku je 
‚průnik‘, ovšem nikoliv dovnitř, ale ven. Upo-
zornit na tento paradox a podtrhnout u prů-

niku nejen prvoplánovou cestu dovnitř, ale 
naopak cestu ven, za světlem, byl Šporgyho 
nápad,“ dodala Alexová a připomněla, že Ob-
naženi poprvé své vystoupení spojili s tématem 
teprve minulý rok. „Až do minulého roku jsme 
na akci dostávali fi nanční příspěvek od minis-
terstva kultury, a tak jsme mohli pozvat hosty 
z nejrůznějších zemí s připraveným vystoupe-
ním. Minulý rok jsme event pořádali na vlastní 
náklady a tak byl založen především na naší 
čtveřici, proto jsme se rozhodli propojit jej jed-
notícím tématem,“ dodala Alexová a zároveň 
prozradila, že pro tento ročník se organizáto-
rům podařilo získat dva nezištné sponzory.
I přes omezené možnosti akce nabídla me-
zinárodní účast. Kromě Cipa Alvaregy vy-
stoupila také multikulturní čtveřice tvořená 
dvěma Holanďany, Italkou a Češkou s pro-
gramem ARTHUUR. Obě tanečnice měly na 
zádech připevněný přístroj, který mechanic-
ky zaznamenával linky jejich pohybů. „Vzni-
ká tak vlastně partitura pohybu,“ vyprávěla 
nadšeně Alexová, která po konci vystoupení 
vyzvala publikum, aby si prohlédlo výstavu 
těchto zápisů. Hudební složku obstarali per-
formeři Pavel Hrubý a František Kučera.

Obnaženi se nebáli projít branou

Rainer Peschl otevřel své nitro

www.svet-kozesin.cz NOVÁ KOLEKCE

PODZIM-ZIMA
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Milovníci starých i nových příběhů a pr-
ken, jež znamenají svět, už určitě vyčká-
vají, jaké dramatické lahůdky jim pro 
podzim letošního roku nabídne Městské 
divadlo v Chomutově.
Cyklus předplatného zahájí 28. září 
Manželské vraždění, v němž se chomu-
tovským divákům znovu představí oblí-
bený Jaroslav Dušek s Natašou Burger. 
„Návštěvníci oceňují představení, která 
je pobaví, ale musí se jednat o kvalitní 
humor. Jednoduché konverzační kome-
die založené na prvoplánových anekdo-
tách už obecenstvo neoslovují, naopak 
velmi dobře jsou přijímány právě hry 
o partnerských vztazích,“ vysvětluje 
Věra Flašková, jednatelka společnosti 
Kultura a sport Chomutov, proč kromě 
Manželského vraždění zařadili i další 
hry zachycující lidské interakce, jako je 
Africká královna s Lindou Rybovou nebo 
Cena za něžnost, jejíž fi lmová podoba 
získala v roce 1984 pět Oscarů. 
Ovšem i milovníci odlehčených divadel-
ních kusů, které mají především pobavit, 
si tentokrát přijdou na své. Už v říjnu se 
na chomutovském jevišti představí le-
gendární Světáci, následováni hudební 
komedií Láska naruby s Janou Paulovou 
a Pavlem Zedníčkem a detektivní kome-
dií Splašené nůžky, kde se představí na-
příklad Dalibor Gondík nebo Ladislav 
Potměšil. „Tím, že nabízíme právě těchto 
sedm představení, je divákům zároveň 
doporučujeme a doufáme, že je jednot-
livé tituly zaujmou. Osobně si rozhodně 
nenechám ujít Cenu za něžnost a Světá-
ky,“ doplnila Flašková. 
Abonentní vstupenky na 2. pololetí roku 
2011 si mohou zájemci zakoupit až do 
prvního představení. Poté je možné za-
koupit si zkrácené abonenty na zbývající 
představení. Cena plné abonentky činí 
1560 Kč nebo 1500 Kč dle výběru místa.

Divadlo na podzim 
chystá nejen komedie

Dalo by se říci, že prostory galerie Špej-
char ‚zní‘ od prvního září bluesové vý-

tvarné tóny, neboť výstava předního českého 
výtvarníka, jednoho z členů umělecké sku-
piny Kontakt Rainera Peschla nese název 
Moje blues. Díky této výstavě se ve Špejcharu 
chomutovskému publiku představil skromný 
umělec, jehož dílo ač abstraktní, plné geome-
trických tvarů a křivek promlouvá o niterných 
pocitech člověka. 
Rainer Peschl, jak poznamenala Marie Hip-
ská ze společnosti Kultura a sport Chomutov, 
je umělcem, který nadřazuje myšlenku samot-
né realitě a jeho obrazy jsou toho důkazem, 
neboť dokonalé souhry geometrických tvarů, 
v nichž hraje ústřední roli čtverec, dávají tu-
šit důkladnou přípravu. „Rainer Peschl se při 
tvorbě svých obrazů nechává vést myšlenkou 
a od původního záměru obrazu se již nenechá 
odlákat žádnou z náhlých inspirací,“ doplnila 
Hipská při zahájení výstavy Moje blues, kdy 
připomněla, že nejen obrazy samotné, ale 
i celé výstavy Rainera Peschla mají jednotící 
myšlenku. „Každá z jeho výstav má své téma, 

smysl a určitý řád. I proto nejsou jednotlivé 
obrazy pojmenovány a signován je pouze 
úvodní obraz, jenž uvádí celou výstavu,“ vy-
zdvihla Hipská, jež přiznala, že se zprvu obá-
vala nekonvenční instalace čtvercových obra-
zů, ale následně stejně jako hosté vernisáže 
musela ocenit umělcův záměr. 
Rainer Peschl symbolicky uzavřel výstavy 
členů bývalé umělecké skupiny Kontakt, a tak 
nikoho z návštěvníků galerie nemůže překva-
pit, že jeho obrazy jsou inspirovány osobními 
pohnutkami a vklady tvůrce. Ten však svou 
promluvu explicitně neodhaluje a mnohdy 
ji nechává, i díky chybějícím pojmenováním 
obrazů, na fantazii návštěvníků. 
Ovšem i v této výstavě se najde část, kde se 
Peschl otevřel více. Série čtyř obrazů v sobě 
skutečně obsahuje umělcova slova skrytá v ge-
ometrických přímkách. „Můžete si přečíst jeho 
obrazy a objevit další dimenzi Rainera Peschla,“ 
uzavřela Marie Hipská vernisáž, kterou hudeb-
ně doprovodila skupina Petr Kalandra Memory 
Band pod vedením Miroslava Kuželky, kterého 
s výtvarníkem pojí osobní přátelství.
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Sport

Chomutovští softbalisté se vrátili 
z PMEZ v Dánsku, odkud přivezli 

čtvrté místo. „Byl to nejtěžší turnaj PMEZ, 
jaký jsem dosud zažil jako hráč nebo jako 
kouč,“ řekl Jan Přibyl, trenér mužstva, které 
je desetinásobným mistrem České republiky 
a šestinásobným vítězem PMEZ. Samotní 
hráči byli dost rozčarováni ze čtvrtého místa. 
„Letos byl turnaj velmi vyrovnaný, zlaté me-
daile mohlo získat kterékoliv ze šesti až sedmi 
zúčastněných mužstev,“ dodal Přibyl.   
Turnaj z velké části rozhodovali hvězdní nad-
hazovači, kteří velice často drželi „na uzdě“ 
pálkaře soupeřů, a tak není divu, že náhod-
ně podařený odpal často utkání rozhodoval. 
Tuhle smůlu zažili chomutovští Beavers v zá-
kladní části turnaje.  Náhodný jediný jedno-
bodový homerun soupeře rozhodl těsnou jed-
nobodovou porážku od Magos de Tenerife 
z Kanárských ostrovů (Španělsko) i od Hur-
ricanes Hørsholm (Dánsko). 
Všechny týmy využily možnosti zařadit do se-
stavy až tři nekmenové hráče, a tak se na sou-
piskách objevili pálkaři a nadhazovači se zku-
šenostmi z MS a z profesionálního basebalu. 
Také Beavers tuto možnost využili. Místo zra-
něného evropského esa Lubomíra Vrbenské-

ho mužstvo posílili dva hráči z týmu Hroši 
Havlíčkův Brod – mladý nadhazovač Jaroslav 
Müller a zkušený pálkař Patrik Kolkus. Oba 
patřili na minulém PMEZ mezi tři oceně-
né individuálními cenami. Tým Beavers Při-
byl doplnil o dánského nadhazovače Jespera 
Pandura. 
Utkání s pražským týmem – loňským vice-
mistrem ČR Spectrum Praha – bylo vyrovna-
né až do konce a také v tomto utkání Beavers 
předváděli kvalitní softbal evropské úrovně. 
„Přestože jsme medaile nepřivezli, myslím, 
že jsme nezklamali a ukázali, že český a hlav-
ně chomutovský softbal má stále v Evropě ve-
likou váhu,“ řekl závěrem trenér.

Chomutovský fotbalový celek v srpnu 
vyběhl na hřiště týmů České fotbalo-

vé ligy, kde tráví po návratu již druhou sezo-
nu. A zdá se, že se i v jejich případě potvrdilo 
fotbalové pravidlo, že druhý rok je nejtěžší. 
Chomutovští fotbalisté měli po dvou úvod-
ních zápasech pouhý bod, a těšit je tak mohla 
hlavně skutečnost, že se dobře uvedla jedna 
z letních posil Miloš Gibala, který se postaral 
o všechny góly chomutovského celku. „Miloš 
Gibala je opravdovou posilou pro náš tým, 
stejně jako zkušený gólman Jan Četverik. 
Zbytek nově příchozích jsou mladí talentova-
ní hráči, na kterých se ještě musí pracovat,“ 
shrnul situaci změn v týmu Radek Zaťko, 
brankář a hrající sekretář klubu, který záro-
veň litoval odchodu obránce Víta Turtenwal-
da. „Chtěli jsme ho udržet, byl pro náš tým 
velice platný,“ posteskl si Zaťko. Chomutov-
ská obrana se po odchodu teplického beka 
zatím nemůže zformovat, po dvou kolech in-
kasovala celkem sedm gólů. „Bráníme špat-

ně jako tým,“ uzavřel chomutovský brankář, 
který svůj tým několikrát podržel. 
Přitom Chomutov měl před začátkem sou-
těže jiné plány a ozývaly se i hlasy hovořící 
o postupu do druhé nejvyšší soutěže. „Mlu-
vit o postupu je jedna věc a realita jiná. Ne-
podařilo se vhodně posílit kádr, je to mladé 
a nezkušené mužstvo,“ vysvětlil Zaťko a do-
plnil, že tým podle něj čeká spíše boj o zá-
chranu. „Pokud se budeme pohybovat v ji-
ných patrech tabulky, nelze to hodnotit jinak 
než kladně,“ dodal brankář, který však věří, 
že mladý tým by se v budoucnu mohl poku-
sit o druhou ligu.
Před mužstvem i trenérem Jiřím Černým leží 
velký úkol. Tým, který zahájil přípravu v po-
lovině července, kdy si jej vzal pod dohled 
prezident klubu Jaroslav Holan, jenž pro fot-
balisty zajistil přípravu v rakouském Kapru-
nu, se musí dostatečně sehrát, a pak se – jak 
fanoušci věří – vrátí k pohlednému a efektiv-
nímu fotbalu z minulého roku.

Beavers přijeli z Dánska bez medaile

Fotbalisté v nově složeném týmu 
na začátku klopýtají

PRODEJNA BAREV

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

Interiérové a fasádní barvy

Barvy na kov a dřevo
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Tým házenkářek se 
chystá na novou sezonu

Chomutovské hráčky 
patří v národní házené 
k těm nejlepším a roz-
hodně to nechtějí mě-
nit. Deset získaných 
titulů je důkazem vy-
soké kvality týmu, je-
hož barvy obléká i nej-

lepší střelkyně minulého ročníku a čtvrtá 
nejlepší hráčka Jaroslava Čihařová. Právě 
na ní a Benešové bude Vojtěch Čihař, je-
hož tým se ani tentokrát úplně nevyhnul 
problémům v sestavě, stavět i následující 
sezonu.
„Pro nás je určitě potěšující, že bude k dis-
pozici Benešová, která nám v minulém 
roce dlouho chyběla. Společně s Čiha-
řovou tvoří základ útočné hry. Bohužel 
žijeme ve světě, kde je zaměstnání nutně 
důležitější, a tak za nás v podzimních bo-
jích nenastoupí Judita Myslíková, kterou 
pracovní povinnosti odvedly z republi-
ky,“ shrnul situaci v útoku trenér Čihař 
a dodal, že klub přilákal zpět svou odcho-
vankyni útočnici Michaelu Rodákovou 
a pokračuje ve spolupráci s univerzální 
hráčkou Monikou Beranovou, která též 
může zaskočit v útoku, stejně jako naděj-
ná Kostková, jež na sebe upozornila již 
v minulém roce. 
V obraně se chomutovským fanouškům 
představí známá jména, neboť i tentokrát 
budou defenzivu řídit Lizáková, Hlubi-
ňáková, Košatová, Bláhová a Machová 
doplněné o nově příchozí Moniku Picko-
vou. „Naopak chybět bude Vecková, které 
operace ramene vystavila stop na celou 
podzimní část,“ litoval Čihař a vzápětí 
prozradil, že klub již vyřešil situaci s Ro-
manou Mojžiešikovou a láká do svých řád 
i další tři bývalé odchovankyně. „Věřím, 
že mužstvo posílíme tak, abychom byli 
připraveni na každou eventualitu,“ ne-
chce trenér opakovat minulý podzim, kdy 
mužstvo výpadek dvou útočnic stál cenné 
body, jež muselo dotahovat na jaře.
Cíle pro podzimní část soutěže jsou jasné. 
„Chceme si vytvořit dobrou pozici do jar-
ních bojů o postavení v play-off,“ nezavá-
hal trenér, který je přesvědčen, že na místa 
nejvyšší bude tento rok znovu aspirovat 
i Dobruška a Tymákov.
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Bezpečnost a doprava

Stále více se množí černé skládky na nej-
různějších místech po celém městě. Je-

den příklad za všechny. Občané upozornili 
na skládku v Bezručově ulici. Během noci se 
u místních garáží  objevilo přes půl tuny od-
padků. „Likvidace takové skládky stojí mini-
málně tři tisíce korun,“ říká náměstek ředitele 
technických služeb  služeb Miroslav Šulta.  Za 
prvního půlroku  technické služby likvidovaly 
487 černých skládek. Jejich likvidace stála 1,5 
milionu korun. Po původcích nepořádku pá-
trá městská policie. „Nejlepší však je zavolat 
na linku 156, když občané uvidí někoho, kdo 
zakládá černou skládku,“ říká Petr Zálešák, 
zástupce ředitele městské policie.
Situace je opravdu neúnosná. „Jsou dny, kdy 
se v průběhu čtyřiadvacetihodin najdou ve 
městě i čtyři černé skládky,“ přibližuje situaci 
náměstek primátora Martin Klouda. V okolí 
kontejnerů a v různých zákoutích se hromadí 
staré matrace, sedací soupravy, židle, mrazá-
ky, ledničky, záchody, umyvadla a mnoho dal-
šího. To pak musí technické služby za pení-
ze nás všech uklidit a odvézt. Za tyto fi nanční 
prostředky by technické služby mohly třeba 
opravit několik laviček či vysázet více zeleně.
Kromě pravidelného čištění chomutovských 
ulic, silnic, parkovišt a ostatních veřejných 
ploch  radnice občanům nabízí řadu doplň-

kových služeb, a i přesto nepořádek z města 
nemizí. „Snažíme se s technickými službami 
vyjít občanům vstříc a mimořádně přistavuje-
me  kontejnery na velký odpad v období před 
Vánoci i po nich. Nově se mohou lidé zbavit  
objemnějších věcí dvakrát ročně, když v je-
jich lokalitě probíhá komplexní blokové čiště-
ní,“ vypočítává Klouda.  Dále jsou na 15  stá-
lých po celém městě pravidelně přistavovány 
velkoobjemové kontejnery. Občané mají ta ké 
možnost odvést zdarma odpad do sběrných 
dvorů.  Harmonogram rozmístění velkoob-
jemových kontejnerů je zveřejňovaný v Cho-
mutovských novinách a na www.tsmch.cz.

Klouda: Trápí nás přibývající černé skládky

Statutární město Chomutov a Dům dětí a mládeže vyhlašují

Sbírej kaštany, zajistíš plná bříška zvířátkům 
v zooparku a navíc můžeš vyhrát notebook 
Acer Aspire One Happy.
Kaštany můžeš odevzdávat denně od 8.00 do 
18.00 hodin v recepci Domu dětí a mládeže 
(Jiráskova 4140, Chomutov).

Vyhlášení a odměnění nejlepších sběračů 
proběhne na Drakiádě 15. října na ploché dráze 
ve 14.30 hodin.

1. září–13. října

Stále více poklopů a mříží kanálových 
vpustí mizí z chomutovských silnic. Od 
začátku prázdnin jich zloději odnesli na 
šedesát. „Hrozné na krádežích je, že zlo-
ději si neuvědomují nebo je jim to jedno, 
že ohrožují bezpečnost lidí. Do odkryté-
ho kanálu totiž může vjet cyklista nebo 
vozidlo a může se stát dopravní nehoda,“ 
říká náměstek primátora Martin Klouda. 
Technické služby se proto snaží odcizené 
kryty okamžitě doplnit. Na odkryté kaná-
ly upozorňuje městská policie i občané. 
Řadu z nich objeví sami pracovníci tech-
nických služeb.
Za dva prázdninové měsíce technické 
služby do nových krytů investovaly 150 
tisíc korun. Krádežím v podstatě nejde za-
bránit. „Snažili jsme se poklopy přivařit, 
ale ani to nepomohlo. Sběrači kovů přišli 
na fi ntu, kterou sváry rychle překonali,“ 
vysvětluje Miroslav Šulta, provozně-
technický náměstek ředitele technických 
služeb. Jedinými zbraněmi proti šroťá-
kům je postupná  výměna všech krytů za 
plastové a pravidelná kontrola sběren, 
které vykupují kradené poklopy.

Zloději kradou kryty
z kanálů, hrozí 
nebezpečí
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Školy a volný čas

Pokud se chcete naučit cizí jazyk, práci 
s počítačem, potrénovat paměť nebo 

se dozvědět zajímavosti o exotických i ev-
ropských zemích, můžete navštívit některý 
z připravených vzdělávacích kurzů a předná-
šek organizovaných Střediskem knihovních 
a kulturních služeb. 
Do široké nabídky jazykových a vzdělávacích 
kurzů přibude ve školním roce 2011/2012 ně-
kolik novinek nebo obnovených kurzů, mezi 
něž patří například Základy tabulkových pro-
cesorů, Jak zvítězit nad stresem nebo Stop 
fi nanční manipulaci. „Nejoblíbenějšími však 
zůstávají jazykové kurzy, především angličtina. 
Minulý rok jsme otevřeli i tři kurzy italštiny,“ 
řekla Stanislava Husáková z SKKS a připo-
mněla, že knihovna jazykové kurzy nabízí ve 
verzi pro začátečníky, mírně pokročilé a střed-
ně pokročilé s dotací hodina a půl jednou týdně. 
Vedle jazykových kurzů SKKS nabízí také ru-
kodělné kroužky, jako je oblíbené skládání ori-
gami, malování na hedvábí nebo patchwork. 

Oblíbeným cyklem přednášek na literární, 
výtvarná, cestopisná i jiná témata zůstává 
Akademie 3. věku, jež na podzim zahájí už 12. 
ročník. „Jedná se o měsíční cyklus nejrůzněj-
ších dopoledních přednášek, kterých se mo-
hou účastnit všichni, kteří mají čas a chuť,“ 
vysvětlila Husáková a dále prozradila, že nej-
staršímu účastníkovi je 84 let. Zájemci mo-
hou zaplatit za celý cyklus nebo platit vstup-
né na jednotlivé přednášky. „Na přednášky 
není nutné se nikam předem hlásit,“ dodala 
Husáková a připomněla, že v rámci akade-
mie se pořádají i zajímavé zájezdy pro seni-
ory. Pro ostatní, kteří se dopoledne nemohou 
přednášek zúčastnit, připravila knihovna 4. 
ročník odpoledního cyklu přednášek Klub 
aktivního života. 
Veškeré informace o nabídce kurzů a před-
nášek i poplatcích podá Stanislava Hu-
sáková na telefonním čísle 474 619 336 
nebo 725 529 111 nebo e-malu husakova@
skks.cz.

Chomutovské památky se v sobotu 10. 
září opět otevřou Chomutovanům 

i široké veřejnosti. Stane se tak u příležitosti 
Dnů evropského dědictví, v rámci kterých se 
touto dobou každoročně otevírají brány nej-
zajímavějších památek, budov, objektů a pro-
stor po celém Česku. Návštěvníci se tak zdar-
ma dostanou i do míst, která jsou zčásti nebo 
zcela nepřístupná. Většina památek bude 
v Chomutově otevřena od devíti do sedmnácti 
hodin, řekla Silvie Škubová z chomutovského 
magistrátu.
V Jezuitském areálu bude otevřena expozice 
Oblastního muzea, kostel sv. Ignáce, městská 
galerie Špejchar či Galerie Lurago. Na zájem-
ce budou čekat také prohlídky s průvodcem 
ve Hvězdářské věži Oblastního muzea, které 
se budou opakovat každou celou hodinu od 
devíti do šestnácti hodin.
Otevřena bude rovněž budova radnice na 
náměstí 1. máje, kde si mohou návštěvníci 
prohlédnout expozici Oblastního muzea, 
Klenotnici s Tobiášovou legendou, kancelář 
primátora a Art galerii.

Stejně tak se mohou zájemci podívat do kos-
tela sv. Kateřiny, na městskou věž a do měst-
ského informačního centra. Otevírací doba 
však bude upravena při návštěvě chrámu sv. 
Ducha a kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
sem návštěvníci mohou přijít od jedenácti 
do sedmnácti hodin. Výjimka nastane také 
u kostela sv. Barbory v Lipské ulici, otevře 
se v jednu hodinu odpoledne a zavře ve tři 
hodiny. „Památky se v Chomutově tento rok 
otevírají již podruhé. Poprvé to bylo v dubnu 
na Den památek a historických sídel. Největší 
zájem byl tehdy o muzeum, kostel sv. Ignáce 
a městskou věž,“ řekla Škubová.

Knihovna nabízí kurzy pro všechny 
věkové kategorie

Chomutovské památky se opět 
otevřou veřejnosti

Pomozte najít jméno 
pro velrybu
Chomutovský Podkrušnohorský zo-
opark má novou atrakci – sochu velry-
by s vodotryskem. Nachází se nedaleko 
vstupní pokladny zoo v blízkosti Kamen-
ného rybníka, ze kterého také tryskající 
vodu čerpá. Velrybě však chybí jméno. 
Návštěvníci proto mohou pomoci s jeho 
výběrem.
Slavnostní stuhu při převzetí sochy pře-
střihla ředitelka zooparku Iveta Rabaso-
vá spolu s dětmi z Ekocentra Dymnivka, 
které jsou v zooparku na táboře. „Velrybu 
mohou děti využít v teplých letních dnech 
i k osvěžení při procházce zooparkem,“ 
řekla Iveta Rabasová.
Socha je dílem chomutovského výtvar-
níka Vojtěcha Návrata. Návštěvníci mo-
hou psát své návrhy na www.zoopark.cz 
v sekci „Napište nám“.

Chomutované 
mohou popr-
vé oslavit skli-
zeň vinné révy 
ve skanzenu 
Stará ves, kte-
rý je součástí 

Podkrušnohorského zooparku. První 
ročník vinobraní se uskuteční  v sobotu 
17. září od deseti do šesti hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na ochut-
návky vín a vinného moštu, na ukáz-
ku lisování vína a na prezentaci tradic 
a kultury vína v Čechách. Ti nejšikovněj-
ší si mohou přeměřit síly v dřevorubecké 
soutěži, která začne ve dvě hodiny. „Na 
soutěžící dřevorubce čekají takové úko-
ly, jako je  přesekání klády kalašem nebo 
její nařezání pilou. Zvítězí ten nejzruč-
nější,“ řekla spoluorganizátorka akce 
Věra Stejná. Prostory skanzenu návštěv-
níkům nabídnou také prohlídku staré 
zemědělské techniky a historických 
strojů. Na své si přijdou i děti, které se 
mohou projet na koních a ponících. Na 
programu nebudou chybět ani dobové 
stánky a doprovodné vystoupení folko-
vých a country skupin.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ !
 RYCHLÉ A SERIOZNÍ JEDNÁNÍ, ODHAD NEMOVITOSTI 

A PRÁVNÍ SLUŽBY ZDARMA!
PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

www.vykupujemereality.cz

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
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inzerce

Chomutovské vinobraní 
poprvé ve skanzenu
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Moravská 15
430 03 Chomutov
Tel.: 602 111 234

www.funqishiatsu.webnode.cz

Inzerce/Zábava

Křížovka

Sudoku
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Shiatsu je možné využít nejen k rehabilitaci po zranění a nemoci, ale také jako... (tajenka)

Odpovědi zašlete do 13. 9. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká příjemný dárek na klinice FUNQI SHIATSU!

Výherce z minulého čísla je Ivana Šerychová.
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Vtipy
„Děti, ví někdo z vás, z čeho vzniknul 
člověk?“
„Prosím, z člověkosaura.“

Začínající učitelka si chce na své třídě 
vyzkoušet poznatky z psychologie: 
„Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať 
se postaví.“ Po chvilce se v tiché třídě 
postavil Pepíček. Kantorka povídá: 
„Pepíčku, tak ty si myslíš, že jsi hloupý?“
„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat 
vás stát jedinou.“

„Až se vysmrkáš, tak tě vyvolám,“ poví-
dá nepozornému žáčkovi učitelka.
„Tak to já budu smrkat celou hodinu!“

„Co udělal neblaze proslulý kníže
Boleslav?“
„Zavraždil svého bratra Václava.“
„Výborně. A co udělal Boleslav II.?“
„Zabil Václava II.?“

Známý skrblík dostal trojku. Učitelka to 
komentovala slovy: „Kdo šetří, má za tři.“

Dějepis: „Pepíku, jak tě mohlo napad-
nout, že po sobě lidé ve středověku 
stříleli mor?!“
„No, kosila je přeci morová rána...“
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Inzerce/Servis

BYT  545.000,-
2 + 1

62 m2

Jiráskova 4097
Chomutov

725 735 383

Výhled z bytu Byt Zateplený dům, jeho okolí.
Ve vilové zástavbě.
Klidná část města.

Solidní sousedé.

N o v ě  o t e v ř e n á  p r o d e j n a

TABÁK A KEYCENTRUM 
u kostela

Výroba klíčů, autoklíčů (i čipování) 
za super ceny. Otevřeno i v neděli.

Najdete nás v uličce mezi 
Nám. 1. Máje a Husovo náměstím.

Prodej PB lahví
za bezkonkurenční ceny ve městě

2 kg: 90 Kč
10 kg: 350 Kč

33 kg: 1 100 Kč
Telefon: 775 246 562

Alešova 4568, Chomutov

Kulturní dům Zahradní

7. 9. st 17.00 VEČERNÍČEK

Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

21. 9. st 17:00 VEČERNÍČEK

Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

do 24. 9. CHOMUTOV ZA NÁBOŽENSKÝCH BOUŘÍ

 dům Jiřího Popela

do 30. 9. RUCE SAHAJÍCÍ K OBLAKŮM – kostel sv. Ignáce

do 30. 9. RAINER PESCHL – MOJE BLUES – galerie Špejchar

do 30. 9. JAK JSEM POTKAL YAKA – výstavní síň SKKS

do 27. 9. ŽÁDNÉ KOMORNÍ PŘÍBĚHY – galerie Lurago

od 11. 9. OTISKY SLOV – kostel sv. Kateřiny

Sport

10. 9. so 10.15 FOTBAL – Letní stadion

10. 9. so 15.30 NÁRODNÍ HÁZENÁ 1. LIGA ŽENY

  sportovní areál v Cihlářské ul.

11. 9. ne 10.30 NÁRODNÍ HÁZENÁ 1. LIGA ŽENY

  sportovní areál v Cihlářské ul.

14. 9. st 17.30 HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

17. 9. so  PODKRUŠNOHORSKÉ ZÁVODY

  V PLAVÁNÍ – městské lázně

17. 9. so  FUTSALOVÁ LIGA CHLMF

8.00–14.45 městská sportovní hala

19. 9. po 17.30 HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

21. 9. st 17.30 HOKEJ 1. LIGA – zimní stadion

DDM

7. 9. st 8.30 DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU

14. 9. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

16. 9. pá 9.00 PLETENÍ PAPÍRU

17. 9. so 9.00 RYCHLÁ KOLA DDM

21. 9. st 9.00 ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ

21. 9. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

SKKS

7. 9. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – učebna č. 66

8. 9. čt 16.00 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR – atrium

10. 9. so 15.00 VÝPRAVA DO HISTORIE CHOMUTOVA

10. 9. so 17.00 SOLIDEO – atrium

14. 9. st 17.30 ASTROLOGIE – učebna č. 66

15. 9. čt 17.00 BIG BAND ZDENKA TÖLGA – atrium

21. 9. st 17.00 PODKARPATSKÉ POLONINY – sál 2. patro
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V  restauraci Bobr můžete posedět v pří-
jemném prostředí, kde vám nabídnou 

pochoutky české gastronomie, např. hovězí 
svíčkovou na smetaně s brusinkami nebo vep-
řovou pečeni se zelím, obé s domácím knedlíč-
kem. Ze specialit  můžete ochutnat  Bobří steak 
z vepřové krkovičky servírovaný na prkénku, 
ke kterému vám nabídnout dobře vychlazené 
pivečko nebo víno z české produkce. Během 
letních dní je možno sedět na venkovní terase.
V restauraci pro vás připraví rodinnou osla-
vu, maturitní večírek, fi remní akci i svatební 
hostinu. K restauraci patří také salonek a ško-
licí sál s kapacitou 50 osob. Rodiče ocení dět-
ský koutek pro malé neposedy.

Při plánování  vaší akce můžete zvážit i mož-
nost přenocování,  neboť součástí komplexu 
je hotel. Samozřejmostí je parkování  zdarma 
pro hosty přímo před restaurací. A kde nás 
najdete? V Chomutově, v Čelakovského uli-
ci, v příjemné lokalitě v blízkosti centra měs-
ta. V hotelu  si můžete zpříjemnit pobyt ná-
vštěvou kadeřnického salonu nebo zajít na 
kosmetiku, fi tness  či dopřát tělu příjemnou 
masáž. Pro pány je v restauraci  připraven ku-
lečníkový stůl a velkoplošná obrazovka,  kde 
je možno sledovat sportovní  přenosy.
Hotel nabízí ubytování v jedno- až čtyřlůžko-
vých pokojích a apartmánech. Celková ka-
pacita je 81 lůžek. Pokoje jsou vybaveny ba-

revným televizorem,  apartmány mají vlastní 
kuchyňský kout a prostornou koupelnu. Ho-
tel i restaurace jsou vybaven wi-fi . V srpnu 
tohoto roku hotel přivítal českou reprezenta-
ci hokejistů do 20 let. Hosty hotelu byly na-
příklad skupiny Chinaski, Tři sestry nebo  
Čechomor.

Představujeme restauraci Bobr

Již  více než  rok  spolupracuji s Hotelem Bobr, 

který  splňuje  všechna naše  kritéria  pro účely  

školicí, prezentační a reprezentační.

Spokojenost s hvězdičkou.

Helena Hoštová, LR Health & Beauty Systems

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

n a b í z í  l e v n ě

k prodeji objekt garáže ev. č. 213 na pozemku p. č. 5662, s pozemkem 
p. č. 5662 o výměře 21 m2 v Heydukově ulici v k. ú. Chomutov I.

Jedná se o řadový koncový zděný nepodsklepený přízemní objekt, postavený 
v řadě garáží v Heydukově ulici, Chomutov – situován cca 400 m od centra 

města  Chomutova, ve špatném technickém stavu, bez rozvodu elektrického 
proudu, stáří objektu je stanoveno odhadem na 40 let.

Žádosti zasílejte na adresu Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic 
a majetku města, oddělení majetkoprávní, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov.

inzerce

V ulicích a místech, které jsou v textu zvýrazněné, 
bude po dobu blokového čištění umístěn kontejner na 
velkoobjemový odpad. Občané tak mají dvakrát ročně 
možnost vyklidit si sklep či vyhodit starý nábytek.

7. 9. Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Sei-
fertova vč. parkovišť, Havlíčkova od Kostnické po 
Lužickou, Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodní-
ků, Erbenova u Václavské ulice, Svahová vč. parkovišť 
a chodníků, Lužická, Děvínská, komunikace souběžná s 
ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky).

8. 9. Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, 
Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, Komenského vč. 
chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, Fibi-
chova, Palachova od Kadaňské po Klicperovu, Alešova 
od Kadaňské po Adámkovu.

13. 9. Alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmocho-
va, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, K. 
Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita R.D. Filipovy rybníky.

14. 9. Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od 
Kadaňské po ul. V Alejích, Osvobození vč. chodníků, 
Sokolská od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, 
5. května, V Alejích, Kadaňská – Chodníky a parkovací 
zálivy, Černovická – chodníky

15. 9. Černovická od kruhového objezdu ke světel-
né křižovatce N.Spořice – chodniky, Potoční, Nové Spo-
řice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě spojky 
mezi Luční a Osadní,  Polní a komunikace souběžná se 
silnicí č. I/13 (Karlovarská), komunikace k fi rmě EATON 
vč. chodníků.

20. 9. Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chod-
níky, Parkoviště u kina OKO, Mýtná, El. Krásnohorské od 
Lipské po Kosmovu, Kosmova, Hraničářská od Lipské 
po Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická od Sukovy 
po Kosmovu, Sládkova od Sukovy a Kosmovu, provi-
zorní stanoviště VOK Kosmova.

Kdy bude blokové čištění
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Fotoreportáž

Děti z dětských domovů bydlí na zkoušku

Zkušební byty fungují na podobném prin-
cipu jako koleje či internáty. Děti ve věku 

od šestnácti let bydlí minimálně po dvou, do-
držují předem stanovený režim, vedou si samy 
domácnost, chodí na brigády, učí se jednat 
s úřady a hospodaří s přiděleným kapesným. 
„Ze začátku bylo těžké neutratit všechny pe-
níze, ale už jsme si zvykli a naučili se šetřit,“ 
říká Tomáš. „Musíme hlásit své odchody 
a příchody, stejně jako kdybychom byli v dět-
ském domově, ale tady přijdu ze školy, udě-
lám si své a můžu zmizet na celý den,“ dodává 
osmnáctiletá Lucka, která bydlí v sousedním 
bytě spolu se třemi dalšími spolubydlícími. 
Dětem pomáhají vychovatelé z dětského do-
mova. Ti za dětmi denně dochází nebo s nimi 
přímo bydlí v případě, že jim nebylo ještě 

osmnáct let. „Vychovatelé jsou pro nás jako 
rodiče. Kontrolují nás, jestli máme uklizeno, 
nebo nám třeba radí s chozením po úřadech. 
Vysvětlí nám, kam máme zajít, co k tomu po-
třebujeme, nebo tam poprvé zajdou s námi 
a ukážou nám co a jak. Takže teď už chodím 
i sama,“ vysvětluje Lucka. „Díky bydlení na 
zkoušku nejsou děti při odchodu do běžného 
života hozeny rovnou do vody. Jsou připrave-
ny poprat se s realitou,“ říká sociální pracov-
nice domova Iva Bosáková.
Dětský domov Chomutov má dva takové-
to startovací byty – jeden v Kostnické ulici 
v Chomutově a druhý v Jirkově ve Studentské. 
V současné době se v nich učí žít 8 dětí. Byty 
jsou standardně vybaveny nábytkem, televizí 
a počítačem.

Kromě zkušebního bydlení projekt zahrnuje 
i přednášky či jiná praktická cvičení, která 
děti seznámí s nástrahami života, například 
jak snadné je v dnešní době zadlužit se. „Na 
konci projektu společně vytvoříme praktický 
návod, jakousi kuchařku, která bude popi-
sovat některé životní situace a jejich řešení,“ 
řekla Bosáková.
Do projektu se postupně zapojily i ostatní dět-
ské domovy. Hlavní myšlenka projektu vzešla 
z legendy o chlapci jménem Samuel. Ten se 
narodil mladým lidem po odchodu z dětského 
domova. Rodiče se v domově nenaučili žít sa-
mostatně a netušili, jak se o malého postarat, 
jak vyjít s penězi, s jakými úřady jednat. „Sna-
žíme se, aby děti z dětských domovů nepotkal 
stejný osud,“ uzavřela sociální pracovnice.

„Ráno vstanu, jdu do školy, odpoledne uklidím, vyperu či dojdu nakoupit, to podle toho, kdo z nás má zrovna službu, napíšu si 

úkoly a zbytek dne trávím s přítelkyní nebo si jdu třeba zacvičit,“ popisuje svůj všední den dvacetiletý Tomáš. Na tom by nebylo 

nic tak zvláštního, kdyby Tomáš nevyrůstal v chomutovském dětském domově a nebydlel ve cvičném bytě. Bydlení na zkušenou 

je součástí projektu Budoucnost pro Samuela, který rozjel Dětský domov Chomutov. Projekt má pomoci dospívajícím z dětských 

domovů postavit se na vlastní nohy a připravit se do života.
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