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www.chomutovska-bytova.cz

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty 
v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení 
částky rovnající se konečné ceně (nevratná v souladu s čl. 3a Pravidel pro 
pronajímání bytů), či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje 
kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace
www.chomutovska-bytova.cz
tel.: 474 721 233 (p. Skalická)

Platební údaje
číslo účtu: 2103480237/0100
variabilní symbol: 32521
specifi cký symbol: rodné číslo

Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí 
menšího bytu s tím, že společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající 
byt o větší rozloze v majetku společnosti 
či Statutárního města Chomutov (tzv. byt 
za byt). V těchto případech nebude 
vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

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

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 cena
1 Beethovenova 3885/12 0+1 38,94 9.000 Kč
2 Beethovenova 3886/10 0+1 31,30 9.000 Kč
3 Rokycanova 1574/9 1+1 53,79 15.000 Kč
4 Poděbradova 1030/3 1+1 36,09 15.000 Kč
5 Poděbradova 1308/11 1+1 49,64 15.000 Kč
6 Beethovenova 3885/6 1+2 59,71 21.000 Kč
7 Purkyňova 1925/3 1+2 65,70 21.000 Kč
8 K. Světlé 3629/1 1+2 52,50 21.000 Kč
9 Za Zborovskou 3603/4 1+2 50,87 21.000 Kč
10 Za Zborovskou 3605/5 1+2 50,74 21.000 Kč
11 Za Zborovskou 3610/8 1+2 51,19 21.000 Kč
12 Za Zborovskou 3613/1 1+2 50,74 21.000 Kč
13 Za Zborovskou 3613/6 1+2 51,69 21.000 Kč
14 Za Zborovskou 3615/2 1+2 51,22 21.000 Kč
15 Za Zborovskou 3616/7 1+2 52,01 21.000 Kč
16 Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.000 Kč
17 Revoluční 3921/8 1+2 52,62 21.000 Kč
18 Kadaňská 3752/2 1+2 62,48 21.000 Kč
19 Blatenská 3984/8 1+2 53,40 21.000 Kč
20 Palackého 3670/1 1+2 57,96 21.000 Kč
21 Palackého 3996/15 1+3 72,49 27.000 Kč
22 Kadaňská 3677/5 1+3 87,62 27.000 Kč
23 Kadaňská 3681/5 1+3 57,41 27.000 Kč
24 Kadaňská 3692/1 1+3 76,48 27.000 Kč

Nabídka bytů do nájmu
veřejnou nabídkou v Chomutově

www.eChomutov.cz

Za památkami
Chomutova

Městská věž

Kostel sv. Kateřiny

Audioprůvodce 
v informačním centru
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 téma
 4 CafÉ aTrIUM Nabízí 

KáVU I žIVOTNí šaNCI
Posláním kavárny je totiž 
společenské začlenění 
mentálně a fyzicky 
handicapovaných lidí.

 aktuality
 6 z plOCHÉ dráHY bUde 

areál prO OdpOčINeK
Areál bývalé ploché dráhy 
začíná získávat novou podobu 
a již se zde rýsuje nová 
odpočinková zóna.

 aktuality
 7 aqUaSVěT NaVšTíVIlY 

TISíCe lIdí
Nově otevřený plavecký 
areál Aquasvět přivítal za dva 
týdny provozu téměř sedm 
tisíc návštěvníků.

 rozhovor
 8 NarOzeNINOVý 

rOzHOVOr S JIříM 
žáčKeM
Krátce před 67. narozeninami 
se s námi Jiří Žáček podělil 
o vzpomínky na Chomutov, 
o pohled na český humor jako 
lék na špatnou politiku.

 kultura
 9 COpaK Je TO za šaržI, 

prOzradí VýSTaVa 
V MUzeU
Výstavu, která potěší milovníky 
armádní historie, připravilo pro 
své návštěvníky muzeum.

 bezpečnost
 11 STrážNíCI 

VYHNalI pOberTY 
z pOdCHOdů
Podchody na Kamené 
a Kamenném Vrchu ještě 
donedávna trápily občany 
ze sídliště.

 školy
 15 STUdeNTI bUdOU 

JezdIT Na STáže dO 
VláMSKa
Chomutovské školy budou 
spolupracovat s odbornou 
školou v Bruselu. Uskuteční 
se výměnné pobyty 
studentů i pedagogů. 

zapIšTe SI 
dO dIáře

6. a 7. 11. 
výstava středních 
škol Vzdělávání 2013 
ve sportovní hale

8. 11.
setkání s Vaším strážníkem  
z lokality Kamenná – 
od 16 hodin v jídelně 
ZŠ 17. listopadu

10. 11.
Severočeské farmářské 
trhy na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

11. 11.
Den válečných veteránů – 
pietní akt v 11 hodin 
u památníku padlých 
v Lipské ulici

16. 11.
oslavy Dne boje za svobodu 
a demokracii a Dne studentstva

adOpTUJTe Mě
Za částku 500 korun adoptujte 
páva korunkatého, vznešeného 
zástupce řádu hrabavých 
a národního ptáka Indie.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.

STaV KOMUNIKaCí 
HlídaJí NepřeTržITě

více na straně 6
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Café atrium nabízí 
kávu i životní šanci 

Někteří Chomutované už si na kavárnu Atrium v areálu SKKS zvykli a rádi sem zaskočí na dobrou kávu, 
jiní ji navštěvují kvůli zajímavým výstavám a koncertům. Oba tábory však dobře vědí, že Café Atrium není 
obyčejná kavárna. Jejím posláním je totiž společenské začlenění mentálně a fyzicky handicapovaných lidí. 

Masopust: cesta 
od jazzu ke kapučínu  

Občanské sdružení Masopust, 
jež provozuje Café Atrium, vzniklo 
před deseti lety. „Bylo to uskupení 
několika hudebních nadšenců, kteří 
pořádali jazzové sešlosti, takzvané 
Jazzové masopusty, podle kterých 
neslo sdružení jméno. Spolu s mou 
kolegyní Martinou Řápkovou jsme 
se ke sdružení připojily a rozší-
řily jeho činnost o pomoc mentálně 
a zdravotně postiženým lidem,“ 
vzpomíná projektová manažerka 
sdružení Vladislava Prollová. 

Svázání s již existujícím sdru-
žením usnadnilo cestu k dotacím, 
které otevřely možnost naplnění 
jejich snu. „Kavárna je pro lidi s 
mentálním postižením ideálním pra-
covním tréninkem, který odpovídá 
jejich schopnostem i potřebám,“ 
vysvětluje Prollová své nadšení pro 
pracovně-tréninkový program v gas-
tronomii, kvůli kterému se s Marti-
nou Řápkovou zapojily do komunit-
ního plánování. 

Pak už se roztočil kolotoč pří-
prav a psaní projektů. „Měli jsme 
obrovské štěstí, že se do Cho-
mutova přistěhovala Jana Raška 
Moutelíková z občanského sdru-

žení Máme otevřeno?, které vedlo 
podobnou kavárnu Vesmírna. 
Začala s námi spolupracovat na pří-
pravě projektů,“ vypráví Prollová. 
Společně s Martinou Řápkovou pak 
vyjednávala s představiteli města 
o možném prostoru pro kavárnu. 
„Prostor v SKKS byl úžasný. Byl 
bezbariérový a potřeboval jen malé 
úpravy. S těmi nám hodně pomohli 
soukromé firmy i individuální 
dárci.“

neznáMá pro klienty… 
Pak už se otevřely brány kavárny 

Atrium a prvních devět klientů mělo 
začít získávat pracovní zkušenosti. 
„Zpočátku to bylo těžké. Klienti se 
před hosty styděli a nechtěli s nimi 
komunikovat,“ vzpomíná pracovní 
terapeutka Soňa Černá, jež s účast-
níky obou běhů postupně procházela 
všechny činnosti, aby se ve své nové 
roli správně adaptovali. „Především 
první běh byl problematický, protože 
jsme teprve nastavovali postupy,“ 
dodává Černá. 

„Pro klienty bylo důležité zís-
kat zdravé sebevědomí,“ vysvět-
luje Prollová, podle které se nová 
životní náplň projevila i na celko-
vém rozvoji osobnosti klientů, jež 

se díky kavárně dostali z izolace 
a mohli navázat sociální kontakty. 

…i pro návštěvníky 
kavárny 

Ovšem na počátku to nebyli jen 
klienti, kteří si museli zvykat. Také 
zákazníci kavárny překračovali soci-
ální bariéry s ostychem. „Především 
starší lidé, kteří z komunismu nebyli 
zvyklí potkávat na ulicích mentálně 
či fyzicky handicapované, měli zpo-
čátku problém a nevěděli, jak se cho-
vat,“ popisuje těžkosti Soňa Černá. 
Přesto si kavárna své zákazníky našla. 
„V současnosti už i malé děti berou 
obsluhu kavárny tak, jak je,“ dopl-
nila Prollová a připomněla, že naučit 
majoritu styku s mentálně či fyzicky 
postiženými lidmi bylo součástí 
poslání Café Atrium. 

V současnosti je Café Atrium 
nejen etablovanou kavárnou, ale i 
součástí kulturního života města Cho-
mutova, když se v jejích prostorách 
zabydlela pravidelná hudební vystou-
pení, zajímavé besedy či výtvarné 
výstavy. „To si vzala na starost kole-
gyně Martina Řápková, která zajistila 
řadu vynikajících koncertů a umělců,“ 
řekla Prollová. Proto všechny mrzí, že 
někteří lidé o kavárně vůbec nevědí.  

z kavárny aktivně 
do práce 

Aby nezůstalo jen u pracov-
ně-tréninkového programu, připra-
vilo hnutí Masopust projekt Aktivně 
do práce, jež byl stejně jako Café 
Atrium podporován Evropským soci-
álním fondem. „Má klienty připra-
vit na pracovní pozice, které jsme se 
jim snažili předjednat. Kromě práce 
samotné obsahuje i besedy, před-
nášky a exkurze,“ popsala probíha-
jící projekt Prollová, podle které byla 
pracovní místa vybírána s ohledem 
na potřeby klientů i zaměstnavatelů. 

Projekt Aktivně do práce bude 
končit v srpnu příštího roku. Sdru-
žení Masopust již podalo další pro-
jekt. „Nyní je nejdůležitější stabili-
zovat služby a udržet kavárnu, aby 
mohla fungovat. Chceme pokra-
čovat dál a v tuto chvíli připravu-
jeme návazný projekt S chutí do 
práce. Pokud nebude schválen, 
budeme hledat jiné cesty, jak klien-
tům udržet stávající místa,“ slibuje 
Prollová. „Bylo by mi hrozně líto, 
kdybychom museli slevit z dosa-
žených pozic nebo dokonce opustit 
kavárnu. Stále máme ve městě dost 
příznivců, kteří se nám snaží pomá-
hat,“ dodává.
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Občanské sdružení Masopust díky 
projektu Aktivně do práce sehnalo 
zaměstnání třiadvaceti lidem. V Café 
Atrium v současnosti pracuje pět 
bývalých klientů pracovně-tréninko-
vého programu, ostatní pracují v nej-
různějších společnostech. „V tuto 
chvíli už se na svých nových místech 
natolik adaptovali, že nepotřebují 
doprovod asistenta,“ dodala Soňa 
Černá. Její slova potvrzují i samotní 
klienti, kteří si své pracovní pozice 
pochvalují. 

jirka potřeboval práci 
pro správné chlapy 

Jirka se do pracovně-tréninko-
vého programu dostal díky Soně 
Černé, se kterou se dlouho znal. „Víc 
než být zavřený v kuchyni jsem rád 
dělal v přímo v kavárně, protože 
jsem byl ve styku s lidmi. Jediné, co 
mi vadilo, byly brečící děti, to jsem 
byl zase raději v kuchyni,“ směje se 
Jirka, který kavárnu opustil s leh-
kým srdcem. Chtěl totiž sehnat práci 
pro správné chlapy a to se mu díky 
sdružení Masopust podařilo. Už od 
začátku tohoto roku pracuje ve firmě 
Terman, s.r.o., která se zabývá výro-
bou polystyrenu. „Je tam dobrá parta 
a rozumím si i se šéfem, takže se mi 
tam líbí,“ dodává mladík, který rov-
nou přiznal, že práce v kuchyni ho 
moc nebavila. 

petra nechtěla 
zůstat doMa

S Jiřím by určitě nesouhlasila 
Petra, která byla klientkou druhého 
pracovně-tréninkového běhu kavárny 
a už tam zůstala nastálo. „Chvíli mi 
trvalo, než jsem se do toho dostala, 
párkrát jsem rozbila nějaký hrne-
ček,“ vzpomíná spokojená číšnice, 
která přiznává, že jí nevadí ani práce 
v kuchyni. Sama je totiž nadšenou 
kuchařkou. „Baví mě především 
pečení. Náš táta je na sladké, proto 

nejčastěji zkouším doma upéct 
nějaké dorty.“ 

Petra se o kavárně Atrium 
dozvěděla od své sestry, která se 
také přihlásila do pracovně-trénin-
kového programu. „Skončila jsem 
školu a měsíc jsem byla doma, což 
mě vůbec nebavilo. Proto jsem se do 
Café Atrium přihlásila jen chvíli po 
sestře,“ vysvětlila Petra, jejíž sestra 
získala informace o Café Atrium od 
jedné z kantorek. 

Ani nyní není Petra sama, v ka-
várně pracuje dál i její sestra. „Líbí 
se mi tady, ale se sestrou máme 
někdy jiné názory na některé situ-
ace,“ směje se Petra otázce, zda je 
jednodušší pracovat se sourozenci. 
Sama však přiznává, že na začátku jí 
přítomnost sestry mohla zjednodušit 
start v tréninkovém programu. 

Míra byl nejdříve 
zákazníkeM 

Dalším z klientů, kteří zůstali po 
pracovně-tréninkovém programu 
v Café Atrium, je Míra, který sem 
stejně jako Petra přišel v rámci dru-
hého běhu. „Kvůli internetu jsem pra-
videlně navštěvoval knihovnu a občas 
se stavil na kávu v Café Atrium. V té 
době jsem hledal nějaký přivýdělek 
k invalidnímu důchodu, a tak jsem se 
zeptal, zda bych se mohl také přihlá-
sit do programu,“ vzpomíná Míra na 
začátek spolupráce. 

Své místo by neměnil. „Určitě 
by záleželo na podmínkách, ale líbí 
se mi tady. Jsou tady fajn lidé a baví 
mě náplň práce. Nejraději pracuji 
v kavárně, protože tam jsem mezi 
lidmi. V kuchyni mi chybí komuni-
kace,“ doplňuje Míra, kterého práce 
v kavárně naučila řadě novinek. 
„Až tady jsem objevil zázvorový 
čaj, který teď dělám i doma rodině. 

Je výborný na imunitu,“ dodal číš-
ník, který prý nejdéle zápasil právě 
s přípravou různých nápojů. Stejně 
jako u Petry oceňuje Mírovu snahu 
i jeho rodina. „Líbilo se jim, když 
jsem sem nastoupil. Tu a tam se do 
Café Atrium přijdou podívat, jak 
mi to jde.“ 

pavla chce v Merkuru 
zůstat 

Pavla byla klientkou prvního 
běhu a dlouho si na práci v kavárně 
zvykala. Problémem nebyla práce 

samotná, ta Pavlu bavila hned, ale 
společnost. Potřebovala čas, aby 
navázala bližší kontakt se svými 
kolegy. „Bylo to pro mě úplně nové. 
Jsem introvert a dlouho trvá, než 
si k lidem najdu cestu,“ vysvětluje 
Pavla, které se podařilo během pra-
covně-tréninkového programu najít 
si v Café Atrium nové kamarády. 
O to těžší pak pro ni byl konec pra-
covně-tréninkového programu. 

Po konci prvního běhu totiž 
stejně jako ostatní klienti musela 
dlouho čekat na nový dotační pro-
jekt a toto období pro ni nebylo jed-
noduché. „Snad každý den jsem 
navštěvovala Café Atrium. Kavárna 
mi moc chyběla,“ vzpomíná dívka, 
která v současnosti našla pracovní 
místo v prádelně v Merkuru. „Moje 
mamka dělá také v Merkuru, a tak 
se zeptala na pracovní místo. Práce 
mi vyhovuje, protože v Merkuru 
i bydlím, a tak nemusím nikam slo-

žitě cestovat. Navíc jsem z domu 
své kolegyně už znala a nemusela 
jsem si znovu zvykat na nové pro-
středí,“ dodává Pavla. 

Ta se původně učila v Praze na 
šičku, ale takové povolání ji neo-
slovilo tolik jako práce v kavárně 
či prádelně Merkuru. „V Merkuru 
se mi líbí a chtěla bych tam zůstat 
pořád. I mamku těší, že teď mám 
co dělat. Jinak bych stále jen seděla 
u počítače,“ potvrdila Pavla, které 
se na obou zaměstnáních líbí, že se 
pohybuje mezi lidmi.

zaměstnání klientům zvýšilo sebevědomí
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KráTCe
WiFi je v kině zdarMa
Každý návštěvník kina Svět má 
nyní možnost připojit se ve foyer 
kina na wifi zdarma. Návštěvníci 
kina si tak čekání na film zpříjemní 
třeba surfováním na internetu.

Město připravují 
na ziMu
Podzim znamená pro pracovníky 
technických služeb mnoho práce. 
V těchto dnech například odstra-
nili letní květinovou výzdobu a li-
kvidují spadané listí.

zlepšují život 
ve Městě
V říjnu se technické služby věno-
valy opravám komunikací, v ulici 
Zahradní vybudovaly bezbariéro-
vé přechody, v Jirkovské pak opra-
vily část dětského hřiště. 

hudební večery 
pokračují
Festivalový orchestr P. Macka 
s hosty se podruhé v sezóně před-
staví 18. 11. koncertem Kouzla hu-
debního romantismu, kde zazní 
Pucciniho a Weberova díla.

vystavují 
v zooparku
Síň Podkrušnohorského zoopar-
ku zdobí díla Jaroslavy Bendové, 
která vytvořila pomocí enkaustiky. 
Restauraci Tajga pak zaplnily ob-
rázky na téma džungle.

plavce dopraví 
autobus
Cesta do Aquasvěta bude snazší 
díky rozšířené trase autobuso-
vé linky číslo 3. Ta od začátku lis-
topadu obsluhuje i zastávku pří-
mo u areálu.

novinky přijdou 
poštou
Zoopark nabízí automatický 
odběr novinek. Lidé si mohou 
prostřednictvím webu zoopar-
ku nastavit, aby jim informace 
byly zasílány na e-mail.

díky květinové soutěži je 
Chomutov krásnější

Stav komunikací hlídají nepřetržitě

Areál bývalé ploché dráhy 
začíná získávat novou podobu a již 
se zde rýsuje nová odpočinková 
zóna. „Je hotové tvarování terénu 
a začínají se budovat chodníky 
a in-line dráha,“ říká primátor Jan 
Mareš. Areál by měl být dokončen 
do konce března příštího roku.

V novém volnočasovém are-
álu si na své přijdou in-line brus-
laři, kteří zde budou mít k dispo-
zici méně náročnou in-line dráhu, 
ale také maminky s kočárky nebo 
senioři, kteří se budou moci pro-
cházet spletitými chodníčky. Spor-

tovně založeným Chomutovanům 
budou sloužit dvě multifunkční 
hřiště uprostřed areálu. „Pro děti 
budou vybudována tři dětská hřiště, 
každé pro jinou věkovou skupinu,“ 
popisuje areál primátor. K procház-
kám budou sloužit různě prople-
tené chodníčky se třemi altány, 
které budou plnit také funkci odpo-
čívadel. 

Volnočasový areál ideálně 
navazuje na příměstskou zónu 
Bezručova údolí. Milovníci aktiv-
ního odpočinku tak získají další 
místo pro své vyžití.

Květinami a zelení nezdobí Cho-
mutov jen zaměstnanci technických 
služeb, ale i řada obyvatel. Takové, 
jejichž práce krášlí i veřejný prostor, 
radnice už deset let podporuje sou-

těží Za ještě krásnější Chomutov. 
Také letošní ročník završilo vyhlá-
šení a odměnění nejlepších účast-
níků z rukou primátora. „Záslu-
hou vás všech je naše město rozkvet-

lejší a veselejší. Vaše záliba tedy při-
náší radost a příjemné prostředí nejen 
vám samotným, ale i ostatním obča-
nům města a návštěvníkům,“ poděko-
val Jan Mareš patnáctce vyhlášených, 
přičemž jeho slova patřila i zbývají-
cím šesti účastníkům soutěže. Napří-
klad Eva Křepinská (na snímku) se ve 
volném čase léta vzorně stará o před-
zahrádku bloku panelových domů 
ve Stavbařské ulici. Ovšem výsledek 
jejího úsilí, hodnotící komisí oceněný 
druhým místem v příslušné kategorii, 
občas ničí vandalové a Eva Křepinská 
pak v sobě těžko hledá sílu k pokra-
čování. Snahu města proto vítá. „Je to 
povzbuzení a potvrzení, že to má 
smysl,“ těší ji.

Nepřetržitě hlídají aktuální stav 
počasí pracovníci technických slu-
žeb, aby v případě nutnosti mohli 
okamžitě do ulic poslat techniku 
pro zimní údržbu komunikací. Od 
1. listopadu je totiž čtyřiadvacet 
hodin denně v pohotovosti dispe-
čink, jehož technik vyjíždí kontro-
lovat stav komunikací.

Intervaly kontrol závisejí na 

předpovědi i aktuálním stavu 
počasí. Když teploty klesají k nule, 
sedá do služebního vozu každou 
hodinu. „Ze zkušeností už známe 
rizikové úseky komunikací, které 
technik projede a sám se tak pře-
svědčí, zda jsou bezpečně sjízdné, 
nebo ne,“ uvedl vedoucí údržby 
komunikací Vladimír Hurník.

V případě sněžení nebo namr-

zání komunikací ihned do služby 
povolává obsluhu zimní techniky. 
Řidiči musí do třiceti minut vyjet 
a poté ošetřit nejprve hlavní trasy 
autobusů a trolejbusů, poté ostatní 
komunikace.

Technické služby se starají 
o dobrou sjízdnost 112 kilometrů 
silnic ve městě a o schůdnost 162 
kilometrů chodníků.

z ploché dráhy 
bude areál pro 

odpočinek

babybox zachránil první dítě
Přestože jsou babyboxy primárně 

určeny pro novorozence, ten chomu-
tovský poskytl útočiště půlročnímu 
chlapečkovi. Zdravotníci se o něj 
postarali a dali mu jméno Michal. 
Druhý den se přihlásila žena, že je 
jeho matkou. Získat dítě zpátky ale 
není tak jednoduché. Genetické testy 
budou muset prokázat, že se jedná 
o skutečnou matku dítěte. „Chlapeček 

nyní zůstává v nemocnici, protože je 
nachlazený. Opatrovnický soud poté 
bude muset rozhodnout, v jakém zaří-
zení prozatím bude. Současně zjišťu-
jeme sociální rodinné prostředí, zda 
je pro dítě vhodné. Čeká nás spousta 
terénní sociální práce s matkou,“ 
nastínila postup vedoucí odboru soci-
álních věcí Kamila Faiglová.

Chomutovský babybox byl ote-

vřen vedle vchodu do polikliniky 
v roce 2008. V celé republice je dnes 
již přes 50 takových schránek, které 
zachránily životy 79 dětem. „Baby-
box byl v Chomutově zřízen díky pří-
spěvku Severočeských dolů a rady 
města. Vnímám jej jako preventivní 
zařízení, které nabízí krajní řešení 
rodičům v nesnázích,“ vyjádřil primá-
tor města Jan Mareš.
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aquasvět navštívily tisíce lidíUž netápejte před 
cestou na magistrát

Mohou být úřední budovy 
barevné a veselé?

sKarta: město pořádá semináře

Nově otevřený plavecký areál 
Aquasvět přivítal za dva týdny pro-
vozu nejen téměř sedm tisíc návštěv-
níků, dále nepočítaně plavců z TJ Slá-
vie, kojence a děti v pravidelných 
kurzech, ale hostil také na 60 provo-
zovatelů z Asociace bazénů a saun 
z celé České republiky, které mělo 
v Chomutově pravidelné setkání. 
„Odborníci na bazénové provozy 
nešetřili chválou, ale zároveň nás 
upozornili na úskalí v údržbě částí 
bazénů, aby nám vše zůstalo co nej-
déle jako při otevření,“ sdělil primátor 
města Jan Mareš.

Setkání nepřineslo jen odborné 
semináře, ale jeho účastníci si také 
prohlédli Aquasvět i další provozy 
areálu na Zadních Vinohradech. „Mít 
celý takový úžasný komplex na jed-
nom místě je opravdu výhodné nejen 
pro provozovatele, ale i pro samotné 
návštěvníky. Pokud zde přibude 

i wellness, pak už nebude chybět 
vůbec nic,“ vyjádřil své dojmy Pavel 
Ehler z ostravské společnosti Sareza. 
„Oceňuji příjemné teplejší klima 
v relaxu a chladnější v plavecké hale, 
což je velmi těžké takto technologicky 
rozdělit. Areál je nádherný a provozo-
vatel se bude muset zaměřit na pravi-
delnou údržbu, aby nevznikaly třeba 
skvrny na dlažbě,“ chválila a radila 
Jana Adamczyk Vicherová z Aqua-
parku Olešná ve Frýdku-Místku. 

Ztratili jste občanku, potře-
bujete kopii rodného listu, začí-
náte podnikat? Často v těchto situ-
acích přemýšlíte, jak je vyřešit, co 
si vzít s sebou za doklady? Právě 
proto magistrát vydává soubor 
letáčků, které by měly Chomuto-
vanům přinést základní informace 
pro orientaci v podobných život-
ních situacích. „Naší snahou je při-
nést občanům přehledně členěné 
informace, ve kterých by se neztra-
tili, když přicházejí na magistrát se 
svým problémem,“ vysvětluje pri-
mátor Jan Mareš. Soubor letáčků, 
který nese název Základní životní 
situace občana, je rozdělen do čtyř 
oblastí – rodina, doprava, podni-
kání a ostatní.

Letáčky budou od poloviny lis-

topadu k dispozici ve stojanech ve 
vstupních prostorách všech budov 
magistrátu. „Letáčky představují 
43 základních situací, se kterými se 
mohou občané na magistrát obrá-
tit,“ řekla vedoucí kanceláře primá-
tora Jarmila Mravcová. Informace 
jsou členěny tak, aby se občan 
dozvěděl, kdo může danou službu 
požadovat, kde ji může získat, jaké 
potřebuje s sebou dokumenty a jaké 
zaplatí poplatky. „Logickou sou-
částí jsou také informace o kontak-
tech na příslušná pracoviště magis-
trátu,“ dodává Mravcová.

Uceleně sesbírané informace 
nebudou k dispozici jen v papírové 
podobě, Chomutované je najdou 
také na webových stránkách města 
ve formátu PDF. 

V Mirkově podání ano! Mohou se 
o tom přesvědčit návštěvníci magis-
trátu. Ve vestibulu je nainstalovaná 
už druhá autorská výstava Miroslava 
Schneidera, obyvatele chomutov-
ského Domova pro osoby se zdravot-

ním postižením Písečná. „Mirek kreslí 
nejen budovy úřadů a kostelů v Cho-
mutově, ale podle své fantazie i kraj-
ské a ministerstva. Splníme mu jeho 
přání, aby při příštím výletu mohl 
vidět například ty v Ústí nad Labem,“ 

sdělila na vernisáži ředitelka Sociál-
ních služeb Chomutov Alena Tölgová.

Autor nejenže osobně nakreslil 
všechna vystavená díla, ale při ver-
nisáži předvedl skvělou paměť, když 
plnými názvy zobrazených institucí 
představil všechny své obrázky. Nyní 
by se chtěl věnovat novému tématu, 
a to zvířatům. „Aby měl inspiraci, 
zajistíme mu permanentní vstupenku 
do zooparku, kde bude mít příležitost 
se s mnohými druhy zvířat setkat,“ 
přislíbil ihned náměstek primátora 
Martin Klouda.

S nápadem vystavit Mirkovy 
obrázky v prostorách magistrátu, aby 
se ostatní mohli podívat, že i handica-
povaní dokáží vytvořit zajímavá díla, 
přišel právě náměstek primátora Mar-
tin Klouda. Při předávání dvou speci-
álních počítačů Domovu pro tělesně 
postižené v Písečné ulici totiž jeden 
z Mirkových obrázků dostal darem.

Sociálně slabí, maminky na 
mateřské či handicapovaní budou 
muset od ledna používat sKartu, 
jejímž prostřednictvím budou vyplá-
ceny sociální dávky. Jak ji používat 
poradili odborníci na setkání, které 
společně s úřadem práce pořádalo 
město Chomutov. Pro spoustu uži-
tečných informací si přišli nejen pří-

jemci sociálních dávek, ale i třeba ti, 
kteří se starají o postižené a zástupci 
různých organizací, například Sociál-
ních služeb Chomutov, i jednotlivci, 
kteří pečují o své blízké. „Díky tomu 
jsme se domluvili na dalších semi-
nářích, které se již uskutečnily pro 
seniory z Merkuru a klubu seniorů. 
Chceme občanům zprostředkováním 

informací ulehčit přechod na novou 
formu vyplácení dávek. A to i přesto, 
že jejich výplata a sKarty jsou zále-
žitostí úřadu práce,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Martin Klouda.

Od ledna příštího roku by měli 
mít sKartu všichni příjemci přídavku 
na dítě, příspěvku na bydlení, na 
péči, na mobilitu, rodičovského pří-

spěvku, ale i dávek hmotné nouze. 
Znamená to, že úřady práce již nebu-
dou vyplácet sociální dávky jiným 
způsobem, ale pouze je posílat na 
nově zřízený účet, ke kterému pří-
jemce dávek získá právě sKartu. Tou 
bude moci platit v obchodech, vybí-
rat si z bankomatů peníze nebo zadá-
vat příkazy k úhradě. 

Vánoční 
stromeček 
se rozzáří dříve

Za měsíc bude advent a město 
Chomutov se, tak jako každoročně, 
chystá na několikatýdenní oslavy 
předvánočního času. Přestože stá-
nky na náměstí nebo doprovodný 
program budou relativně tradiční, 
připravuje se několik novinek. 

Hlavní změnou je začátek Cho-
mutovských Vánoc. „Stromeček 
rozsvítíme už 2. prosince, tedy 
první adventní neděli, a potom 
každý den až do 23. bude na 
náměstí odpolední program. Cent-
rum města tak bude dýchat vánoční 
atmosférou celé tři týdny,“ prozra-
dil primátor města Jan Mareš.

Samotnému rozsvěcení vánoč-
ního stromu na náměstí bude před-
cházet zajímavý program, který 
je ještě zahalen rouškou tajem-
ství. Organizátoři slibují, že to bude 
krásná a netradiční podívaná.
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Zůstaly Vám na Chomutov 
a severní Čechy nějaké vzpomínky? 

Brzy po narození mě rodiče z 
chomutovské porodnice odvezli 
do Prunéřova. Tam jsme bydleli 
přímo v pivovaru, takže na těch prv-
ních šest let života mám vzpomínky 
hlavně odtamtud. Vzpomínám třeba 
na apokalyptickou bouřku, kdy 
jsem stál u okna, pozoroval blesky 
a viděl, jak vichřice vyvrací vzrostlé 
stromy v zahradě. Ráno jsme jich 
napočítali pět. Pamatuji si jezírko 
v areálu místního zámečku, kde 
jsem se topil. Jednou jsem viděl za 
plotem děti ze školky a strašně jsem 
jim záviděl, že jdou pěkně v partě 
na procházku, zatímco já musím 
dohlížet na malého brášku. Skoro 
mi připadá, že si toho z útlého dět-
ství pamatuju víc než ze svého 
dospělého života. 
Vrátil jste se někdy do svého 
rodného města? 

O mnoho let později, už jako 
Strakoničák, jsem se na sever 
několikrát vrátil s rodiči, napo-
sledy v době, kdy se do prunéřov-
ského pivovaru zakusovala rypadla. 
A když tam přijedu dnes, uvidím 
jen elektrárnu a pustinu, kde nezbyl 
z Prunéřova ani patník. Zvláštní 
pocit, jako by vám někdo ze života 
vyškrtnul dětství. Do Chomutova 

jsem se tu a tam také vracel, právě 
nedávno jsem měl v sympatickém 
chomutovském knihkupectví hojně 
navštívenou autogramiádu; podepi-
soval jsem hodinu své knížky a říkal 
si, že takovou báječnou akci v Praze 
nezažiju ani na veletrhu Svět knihy. 
Máte na severu Čech nějaké 
známé, ač třeba nalezené shodou 
náhod a nikoliv v raném dětství? 

Pár dobrých známých v Chomu-

tově mám, za všechny jmenuju aspoň 
pana Josefa Grimla, který mě před 
sedmi či osmi lety pozval na besedu 
a porotování akce Děti píší dětem. 
Díky tomu jsem osobně poznal cho-
mutovského spolurodáka Rudolfa 
Čechuru. Jinak ovšem na severu, 
v Sudetech, žiju téměř stále: zimy 
sice trávím v Praze, ale trvalé byd-
liště mám ve Frýdlantu. 
V roce 2003 jste publikoval stať 
o mizení českého humoru. Jak 
tento problém vnímáte téměř 
deset let od napsání textu?

Tenkrát se mi zdálo, že Češi ztra-
tili smysl pro humor a že to je chyba, 
dnes vidím, že smysl pro humor zase 

našli, ale to beru jako signál, že bude 
hůř. Pravda je, že takové chytré poli-
tické vtipy, jaké dnes kolují interne-
tem, tady celých dvacet let nebyly. 
Jako kdybychom v sobě budili imu-
nitní systém, který nás má chránit 
před všemi příštími pohromami. Ale 
líbí se mi, že se česká společnost pro-
bouzí a začíná přemýšlet. Lidé už se 
nenechají obelhat tak snadno jako 
dřív, už rozlišují, který poslanec či 

ministr je poctivý a který parazit. 
Čemu by se podle Vás měli naučit 
smát lidé v severních Čechách? 

Kdo se naučí smát se sám sobě, 
ten odpovědně pečuje o své zdraví. 
Ten má právo zasmát se i svým 
bližním. A dokonce vysmát se tako-
vým vtipálkům, jako je nejmeno-
vaný ministr, který mi připomíná 
doktora Grünsteina z Haškova 
Švejka: ten léčil marody, tu prokle-
tou českou bandu simulantů, napro-
stou dietou, klystýrem a výplachy 
žaludku.
A čemu byste se chtěl o svých 
příštích narozeninách zasmát Vy?

Rád bych se upřímně zasmál se 

svými dětmi a vnoučaty – a vůbec 
nezáleží na tom, čemu. Smích je 
zdravý, i když se smějeme jen tak, 
bez důvodu.
Pokud byste nebyl Čechem, 
jakou národnost byste si zvolil?

Zamlada by se mi líbilo být 
Francouz nebo Ital, ale čím jsem 
starší, tím víc obdivuji malé národy, 
které musely svou existenci ze 
všech sil hájit, a proto měly příle-
žitost k reflexi. Takže bych byl rád 
Slovinec, Švýcar, Ir nebo Řek. Ale 
pravděpodobně by se mi stýskalo po 
českém humoru. 
V jednom z rozhovorů říkáte, 
že básníkům je inspirací 
intelektuální splín. Co bylo 
nejčastěji Vaší inspirací? 

Múzy jsou vždycky ženského 
rodu, ať už je to láska, naděje, leg-
race nebo blbost. Nejlepší inspi-
race je ovšem jak snadno každý 
uhádne láska.
Kdybyste nyní měl sfouknout 
svíčky na dortu, co byste si přál? 

Aby už pravda a láska, kruci-
fix, konečně zvítězily nad hlasa-
teli lásky, kteří planou nenávistí 
a pro vítězství pravdy neváhají lhát. 
Ano, intolerantní lháři jsou daleko 
nebezpečnější, když jsou převle-
čení za pravdomluvné a laskavé 
humanisty!

Kdo se naučí smát se sám sobě, 
ten odpovědně pečuje o své zdraví. 
ten má právo zasmát se i svým bližním.

V jirkovském muzeu Jirků můžete spatřit zajímavý exponát. Budík od Jiřího Žáčka. Ten do muzea 
přispěl jako jeden z chomutovských rodáků, kteří nesou jméno slavného drakobijce. Známý spisovatel 
a básník doufá, že tento budík probudí obyvatele měst z naivity, že se zloduch může polepšit. Krátce 
před 67. narozeninami se s námi Jiří Žáček podělil o vzpomínky na Chomutov, o pohled na český 
humor jako lék na špatnou politiku a také o svá narozeninová přání. 

Jiří žáček:

česká společnost 
začíná přemýšlet
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Havenu shalom aleichem, přála 
Chomutovu skupina Menorah

Copak je to za šarži, 
prozradí výstava v muzeu 

Od všeho trochu aneb Sylva 
prchlíková, jak ji možná neznáte 

Skupinu Menorah si možná 
někteří z Chomutovanů budou pama-
tovat z autorského čtení Rut Sido-
nové, kde dvojice zahrála několik 
písní. Tentokrát už program patřil jen 
zpěvačce Zuzaně Wirthové a kyta-
ristovi Josefu Gušlbauerovi, a tak si 
návštěvníci užili větší porci židov-
ské hudby. 

I když návštěvníci většině textů 

nemohli rozumět, vůbec to nevadilo. 
Většina židovských písní by se měla 
spíše poslouchat srdcem než ušima, 
protože promlouvají o lásce, strachu 
i smrti. „Menorah je židovský svícen 
a mě těší, že svítí stále jasnějším svět-
lem a my můžeme to světlo předá-
vat návštěvníkům našich koncertů,“ 
dodal Gušlbauer. Zazněla i píseň ze 
hry Modlitba pro Kateřinu Horovit-

zovou, kterou připravilo Divadlo pod 
Palmovkou a která se díky festivalu 
Devět bran a projektu Vlak Lustig 
hrála na čtrnácti českých nádražích. 
Skupina Menorah tvořila hudební 
doprovod k tomuto dramatu. Na závěr 
vystoupení, stejně jako před půl 
rokem, zazněla známá píseň Havenu 
shalom aleichem, jejímž obsahem je 
přání míru pro všechny zúčastněné.  

Výstavu, která potěší milov-
níky armádní historie, připravilo pro 
své návštěvníky Oblastní muzeum v 
Chomutově ve spolupráci s Mirosla-
vem Jančarem, který se jako podplu-
kovník v záloze již řadu let zabývá 
vojenskou historií. „Kromě záliby 
ve sběru vojenských odznaků a uni-
forem se dlouhodobě zabývám i stu-
diem legionářů z 1. světová války 
na Chomutovsku a sběrem arte-
faktů, které se po legionářích docho-
valy,“ prozradil více o svých zájmech 
sběratel, který byl iniciátorem řady 
výstav v regionu. 

Výstava Copak je to za šarži? 
podrobně mapuje proměny unifo-
rem české a československé armády 
od jejího vniku až do současnosti a 
expozice je doplněna i o ukázky hod-

nostního označení, jež se v histo-
rii užívalo, a také o armádní odznaky 
a vyznamenání včetně legionářských 
odznaků a těch z 2. světové války. 
„Cílem výstavy je probudit v lidech 
hlubší zájem o historii republiky pro-
střednictvím proměn armádního stej-
nokroje a také, jak název napovídá, 
naučit lidi rozeznávat, copak je to za 
šarži,“ řekl během vernisáže Jančar, 
který svou sbírku doplnil i o vojen-
ské odznaky z 1. republiky, které 
mu zapůjčil kolega Lumír Hykl. 
Kromě toho se návštěvníci expozice 
v Domě Jiřího Popela mohou těšit 
i na miniexpozici věnovanou pohra-
niční stráži či vývoji polního stejno-
kroje. Výstava je doplněna i o krátký 
textový pohled do historie, který 
návštěvníkům zjednoduší orientaci.

Většina návštěvníků výstavy Sylvy 
Prchlíkové očekává, že uvidí řadu plá-
ten s naivními a roztomilými náměs-
tíčky a zákoutími. Ovšem Sylva Prch-
líková není výtvarnice jedné polohy, 
což dokázala i výstavou Od všeho tro-
chu v Art galerii Radnice. „Název 
výstavy ilustruje, že kromě naivní 
kresby zde Sylva Prchlíková prezen-
tuje i svou abstraktní malbu a keramic-
kou tvorbu, které většina lidí nezná,“ 
řekla kurátorka galerie Marie Hipská.  

Sylva Prchlíková začala s abs-
traktní malbou před několika lety. 
„Nevydržím stále dělat to samé, 
a tak jsem asi před osmi lety zkusila 
něco z moderní malby. Na keramic-

kou tvorbu jsem se dala, když jsem 
si před čtyřmi lety otevřela ateliér. Je 
to takový můj koníček a odpočinek,“ 
prozradila výtvarnice, podle které 
si publikum na bohatší tvorbu už 

navyklo. „Poprvé byli lidé hodně pře-
kvapení a ptali se mě, zda náhodou 
nejsou na výstavě někoho jiného, ale 
nejméně padesát procent reakcí bylo 
příznivých.“Pokud hledáte recept na adrenalinový 

zimní prožitek, neměli byste 16. listo-
padu od 17 hodin chybět v kině Svět, 
kam se po roce vrací Filmový festival 
zimních adrenalinových sportů.
Osm filmových dokumentů zavede 
diváky do české freeridové komunity 
nebo na zasněžené stěny nejvyšších 
vrcholů. Zajímavým příspěvkem je 
ryze ženský outdoor, v němž se čtyři 
Norky vydávají na lyžařskou cestu 
arktickou pustinou ostrova Baffin. 
Součástí festivalu je beseda a výstava 
fotografií Oldřicha Hahna. Vstupné 
činí 90 korun a 50 korun pro studenty, 
děti a ZTP. 

zima plná 
adrenalinu 

v teple 
kina Svět
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GyMnastky dobyly 
prahu 
Závodnice SC 80 Chomutov se 
z pražského Revent Cupu vrací 
s medailemi. Ty nejmenší získa-
ly za společnou skladbu bronz. 
Juniorky se radují z nečekané-
ho stříbra. 

házenkářky 
překvapil sníh 
Házenkářky měly podzim-
ní část sezony ukončit v Přeš-
ticích, ale celé kolo bylo kvůli 
rozmarům počasí odloženo až 
na jaro 2013. Posledním zápa-
sem Chomutovanek tak zůstalo 
vyhrané utkání v Rokytnici. 

Microbeavers už 
znají chuť vítězství 
Mikrobeavers získali své první 
vítězství, když v semifinále zá-
věrečného turnaje v tee-ballu 
porazili Most 12:9. Protože ve 
finále podlehli favorizovanému 
Kladnu, patří jim druhé místo. 

radek Mlýnek 
dvakrát vyhrál 
Členové 1. Karambol klubu 
Chomutov se otrkávají v nej-
vyšší soutěži. Proti Náchodu 
se dařilo Radku Mlýnkovi, kte-
rý ve volné hře zahrál limit 300 
karambolů na devět náběhů 
a zvítězil i v kádru. 

KráTCe

Chomutovská hodinovka se běžela poprvé na novém

Neporušili jsme tradici, těší 
finálová účast trenéra přibyla 

piráti: Nesmíme usnout 
na vavřínech

Tradiční vytrvalecký závod Cho-
mutovská hodinovka se při svém 
33. ročníku dočkal řady novinek. 
Jiný povrch, jiný ovál, jiný stadion 
a jiný termín. „Říjnový termín jsme 
zvolili záměrně, protože jsme čekali 
na otevření nového atletického sta-
dionu,“ vysvětlila Jana Hyjánková 

z tělovýchovné jednoty VTŽ, jež 
závod organizuje.

Počasí bylo přes pokročilé datum 
k organizátorům přívětivé, a tak si 
dvacítka běžců mohla vyzkoušet 
nový tartanový ovál. „Nový povrch 
je příjemný, na starém stadionu jsme 
byli vždy zaprášení a špinaví až za 

ušima,“ zavzpomínal pravidelný 
účastník hodinovky František Večeřa 
na okruhy na starém letním stadionu. 

Všem pravidelným účastníkům 
však vypálil rybník „prvozávodník“ 
Jan Zahradník, který zvítězil v kate-
gorii muži do 39 let a stal se tak zá-
roveň nejrychlejším běžcem letoš-

ního ročníku hodinovky. „Po pěta-
čtyřiceti minutách jsem měl krizi, 
ale zvládl jsem to,“ prozradil ví-
těz z pořadatelského klubu, který se 
přihlásil na popud trenéra. Dalšími 
vítězi ve svých kategoriích jsou 
Ludvík Réz, Josef Kalát a Kristýna 
Kalusová.  

Před sezonou mu jeho post závi-
děl málokdo. Trenér softbalového 
A mužstva Beavers Jan Přibyl nemohl 
na začátku sezony počítat s řadou 
zraněných hráčů, a tak cíle nebyly 
vysoké. „Cíl byl jasný - udržet ext-
raligu a zapojit mladé hráče,“ potvr-
zuje trenér, kterému černý scénář ze 
začátku vycházel: „Po hodně dlouhé 
době jsme prohráli všechna utkání za 
víkend a navíc hned za ten první.“ 

Beavers však na špatný začá-
tek našli tu nejlepší odpověď. Luboš 
Vrbenský riskl návrat do nadhazo-
vacího kruhu, Jan Přibyl přičapl na 
místo zadáka a začalo se dařit. Do 
vyřazovacích bojů šli Bobři ze třetí 
pozice a nakonec je zastavili až ve 
finále obhájci ze Spectra Praha. „To 
je opravdu úspěch. Nakonec jsme 
neporušili tradici a byli jsme zase ve 
finále. Snad po patnácté v řadě,“ řekl 

Přibyl. Potěšen může být i faktem, 
že se do mužstva podařilo začlenit 
i mladší hráče. „Vzhledem ke zraně-
ním ostatních dostali šance dřív a ve 
větším počtu, než jsem si představo-
val,“ přiznal Přibyl, že v minulých 
sezonách nakonec většinou vyhrála 
touha po vítězství nad omlazením 
kádru. „Zranění všechno urychlila 
a s mladíky se to povedlo. Ti nejlepší 
hráli i finále extraligy.“

Před první extraligovou sezonou 
po třiceti osmi letech byli Piráti Cho-
mutov pasováni na boje o sestup. 
Jenže po první čtvrtině je vše jinak. 
Chomutov rázně odmítl roli „otlou-
kánka“ a okupuje klidný střed tabulky.

„Je to místo, kde jsme se chtěli 
pohybovat, ale stále je před námi 
dlouhá sezona,“ varoval generální 
manažer klubu Jaroslav Veverka. 
Jeho slova potvrdil trenér Jiří Doležal: 
„Naše působení můžeme zatím hodno-
tit jen kladně. Hráli jsme dobré zápasy 

a máme za sebou výborné výsledky.“
Na startu druhé čtvrtiny však 

není čas ohlížet se zpět, je nutné hle-
dět kupředu. „Na začátku jsme sta-
novili nějaký plán a zatím jej plníme. 
Nesmíme usnout na vavřínech,“ dodal 
generální manažer, kterého úvodní 
dobré výsledky Pirátů dle jeho slov 
potěšily, ale nepřekvapily.

A také Doležal ví, že jeho tým ještě 
zdaleka nemá vyhráno. „Měli jsme od 
začátku v kabině pohodu, a tak jsme 
uhráli dobré výsledky. Ale Pardubice 

i jiné týmy už dokazují, že si kolektiv 
sedl, a tak budoucí zápasy budou ještě 
těžší,“ řekl Doležal a dodal: „Teď se 
prokáže kvalita týmu.“ 

Malí kolegové dospělých Lev-
hartů v kategorii mladších žáků řádí 
v basketbalové lize jako skutečné 
šelmy. Čtyři domácí a dvě venkovní 
vítězství – to je bilance chlapců vede-
ných Jindřichem Svojanovským. Pod 
trenérem se zkušeností z Mattoni 
NBL to klukům šlape. 

O malou senzaci se chlapci kolem 
Kloudy a Seiferta postarali, když 
během druhého hracího víkendu 
na své palubovce porazili favorizo-
vaná družstva z Českých Budějo-
vic a Písku. „Do této sezony jsme šli 
s nadějí, že díky startu v žákovské lize 
U14 již z loňska ostříleným hráčům 
Kloudovi, Seifertovi, Rolovi a Kar-
lovskému i díky chlapcům z Mostu 

se nám podaří nějaké to utkání doma 
vyhrát a neudělat klubu ostudu. Máme 
za sebou čtyři utkání s týmy, se kte-
rými se počítalo, že skončí na prvních 
čtyřech místech, a všechna vítězná,“ 
radoval se po utkáních trenér Svoja-
novský. Za prubířský kámen považo-
val následná venkovní utkání: „Bude 
otázka, jakými výkony se budeme 
prezentovat a v jaké sestavě nastou-
píme poprvé na hřištích soupeřů. 
Je v našich silách, pokud nastou-
píme ve stejném složení, přivézt 
dvě vítězství.“ Jeho slova se vypl-
nila, a nejen to. Nejenže jeho svě-
řenci porazili Vyšehrad i Klatovy, 
ale druhé jmenované zničili rekord-
ním rozdílem 107 bodů. 

Mladí levharti 
v lize válí 
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zapil prášky 
alkoholeM
Podél silnice na Březenecké cho-
dil muž a podivně se choval. Při 
příjezdu hlídky třiačtyřicetiletý 
Chomutovan už seděl na krajni-
ci. Hlídce řekl, že snědl asi pade-
sát různých prášků a zapil je al-
koholem. Skončil v nemocnici.

pes utekl Majiteli
Velký černý pes pobíhal večer 
v Lipské ulici. Hlídka přijela na 
místo, aby neagresivního labra-
dora odchytila. V tom se ale ze 
tmy vynořil udýchaný majitel, 
kterému se pes zaběhl.

chtěl uMřít 
pod koly aut
Pětadvacetiletý bezdomovec 
se rozhodl ukončit svůj život a 
lehl si přímo doprostřed vozov-
ky v Mostecké ulici. Odmítal sil-
nici opustit. Za asistence strážní-
ků pak putoval do nemocnice.  

MěSTSKá pOlICIe

Strážníci vyhnali poberty z podchodů

fotobuňky rozpoznají 
tmu, zataženo i mlhu

Podchody na Kamenné a Kamen-
ném Vrchu ještě donedávna trápily 
občany ze sídliště. „Dnes už je situ-
ace jiná. Podnětů občanů v posled-
ních týdnech výrazně ubylo,“ říká 

ředitel městské policie Vít Šulc. 
Územní strážník si na ně doslova 
posvítil. „Na podchody jsme nasa-
dili jak hlídky, tak civilní pracov-
níky. V podstatě se dá říci, že dvakrát 

za hodinu byly podchody zkontrolo-
vány,“ říká Rudolf Svatoš, který má 
lokalitu na starosti. 

Obyvatelům vadily především 
hloučky mládeže, které posedávaly 
na schodech a na zábradlí. Často se 
stávalo, že obtěžovaly a nadávaly 
kolemjdoucím. „Starší občané se pak 
v podchodech necítili bezpečně,“ 
dodává Svatoš. O bezpečí v okolí 
podchodu se postaraly také kamery. 
„Obsluha kamer objevila několik 
přestupků, na které jsme okamžitě 
vyslali hlídku,“ dodává Šulc.

Pro zlepšení situace nejen v pod-
chodech, ale i na dětských hřištích 
městská policie uspořádala něko-
lik mimořádných akcí zaměřených 

na nepřizpůsobivou mládež. „Přede-
vším dětská hřiště okupovaly sku-
pinky mládeže z řad nepřizpůsobi-
vých. Maminky s dětmi se pak bály 
na hřiště chodit,“ dodává velitel 
městské policie a náměstek primátora 
Jan Řehák.

Při speciální akci se vždy celá 
směna městské policie soustředila 
na jedno sídliště a doslova ho „pro-
čistila“, a to v různých hodinách. Při 
všech opatřeních strážníci během léta 
a podzimu zjistili na Kamenné přes 
sedm desítek přestupků. „Opět se 
ukazuje, že projekt Váš strážník není 
jen na papíře, ale naopak územní 
strážníci řeší řadu podnětů občanů,“ 
kvituje náměstek Jan Řehák.

Technické služby moderni-
zují veřejné osvětlení. Pouliční sví-
tilny jsou nově řízeny fotobuňkou, 
která automaticky reguluje zapí-
nání i vypínání lamp v závislosti 
na intenzitě denního světla. „Oby-
vatelé si změny všimnou zejména 
tehdy, když se lampa rozsvítí i při 
zatažené obloze nebo v mlze. Přede-
vším v zimním období je tato funkce 
fotobuněk velmi užitečná,” uvedl 

náměstek primátora Martin Klouda.
Rozvaděče spínají dva typy 

fotobuněk. Klasické se aktivují při 
zaznamenání jakéhokoli zdroje 
světla. Modernější fotobuňky rea-
gují pouze na vlnovou délku den-
ního světla. Samy zaznamenají 
změnu intenzity světla, například 
při prudkém dešti. Osvětlení je tedy 
spínáno v závislosti na skutečných 
povětrnostních podmínkách.

policie odchází, 
město protestuje

Stahujeme se z Kamenné a Čer-
novické. To je vzkaz Policie České 
republiky Chomutovanům. Tato situ-
ace se nelíbí primátorovi Janu Mare-
šovi. „Vyjádřil jsem obavy z bezpeč-
nostní situace našeho města. Proto 
jsem požádal o vypracování akčního 
bezpečnostního plánu, se kterým chci 
seznámit jak zastupitele města, tak 
i občany,“ sdělil.

Jediné pozitivum této organizační 
změny je, že oddělení nezaniknou 
a ani se nesníží počet policistů. „Tato 
dvě oddělení nadále zůstanou funkční, 
pracovat budou v nezměněném počtu 
a ve stejném systému služeb jako 
dosud, pouze budou v jiných prosto-
rách,“ uvedl plk. Jaroslav Peleška. 
Odstěhují se na služebnu na náměstí 

T. G. Masaryka a do Riegrovy ulice. 
V obou opuštěných budovách zůsta-
nou hlásky, které v případě potřeby 
zajistí spojení s chomutovským ope-
račním střediskem policie.

„Je v podstatě jedno, kde poli-
cisté budou sedět. Důležité je, aby byli 
vidět v ulicích a co nejvíce spolupra-
covali se strážníky při potírání pou-
liční kriminality,“ komentuje situaci 
velitel městské policie a náměstek pri-
mátora Jan Řehák. Proto představitelé 
města požadují po Policii ČR dodr-
žení dohody o spolupráci při zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného 
pořádku, která byla oběma stranami 
podepsána již v roce 2009. Smlouva 
uvádí mimo jiné i projekt Bezpečná 
lokalita, jehož cílem je zvýšení pocitu 

bezpečí obyvatel města a snížení 
a omezení nápadu trestné činnosti 
a porušování veřejného pořádku. Ges-
torem projektu je právě Policie ČR, 
městská policie je externím partnerem.

Zastupitelům by měl být bezpeč-
nostní plán předložen na listopado-
vém zasedání a 3. prosince bude před-
staven občanům v 17 hodin v budově 
bývalého kina Oko na Lipské ulici.
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zajíMali se 
o ilustrátory
Do městské knihovny zavítali 
třeťáci ze základní školy na 
Kadaňské, aby se zúčastnili 
besedy o ilustrátorech. Zajímali 
se o ilustrace i o jejich autory. 

vyšli si do hor
Kopce nad Chomutovem 
se rozhodli zdolat šesťáci 
ze základní školy na Písečné. 
Při procházce navštívili i galerii 
Rampach v Hradečné.

obrazy vznikaly 
v Mouce
Krásná díla tvořili žáci 
devátých ročníků základní 
školy na Zahradní. Inspirovali 
se technikou sand art, kdy 
se kreslí do písku, ale obrazy 
vyráběli v mouce.

soutěžila lvíčata 
i tučňáci
Pohádkový den plný soutěží 
připravili pro své mladší 
spolužáky šesťáci ze základní 
školy na Kadaňské. Družstva 
lvíčat, tučňáků či hrošíků plnila 
různé disciplíny.

překládali 
a tluMočili
Jeronýmovy dny se konaly 
na základní škole na Zahradní. 
V rámci akce žáci z 11 škol 
Chomutovska překládali 
a tlumočili německé texty.

v atletice zvítězili
Do krajského finále lehkoatle-
tického čtyřboje škol se probo-
jovali sportovci ze základní ško-
ly na Písečné. Skvělými výkony 
v něm získali první místo.  

KráTCe

ekologii učili zábavnou hrou

primátor: Naši studenti budou 
jezdit na stáže do Vlámska 

reálné situace děti prožijí hrou

Dříve než zahrada mateřské 
školy Radost zapadá sněhem, vyu-
žily děti její prostory pro podzimní 
slavnosti Ekohrátky ze zahrádky. 
V rámci podzimního bloku se uči-
telky zaměřily na seznamování dětí 
s charakteristickými podzimními 
znaky v ekosystémech, na vytváření 
zdravých životních návyků a postojů 
i na péči o okolní životní prostředí.

Vstupenkou na slavnost se staly 
prázdné plastové lahve, které děti 
ihned po zahájení s radostí a nadše-
ním sešlapaly a vhodily do kontej-
neru na plasty.

Následovaly činnosti, na 

které si všichni společně připra-
vovali pomůcky a vyráběli kulisy. 
Tak  poznali, že přírodní a odpa-
dové materiály lze využít ke hře 
i zábavě.

Na jednotlivých stanovištích 
skákaly děti v pytlích, proskako-
valy kruhy z plastů, lovily chobot-
ničky vyrobené z PET lahví, sta-
věly sluníčka a šnečky z přírodnin 
nebo krmily barevné ptáčky víčky 
stejné barvy.

Na zahradu po celou dobu sví-
tilo sluníčko, což umocnilo radost-
nou atmosféru zdařilého podzim-
ního dopoledne.

Chomutovské školy budou spo-
lupracovat s odbornou školou 
v Bruselu. Vyplynulo to z jednání 
primá tora Chomutova Jana Mareše 
se zástupci školy. „Výměna zkuše-
ností a informací našich škol s touto 
vlámskou školou bude velkým příno-
sem. Podle předběžných jednání by 
se měly uskutečnit výměnné pobyty 

studentů i pedagogů,“ řekl primátor.
Vlámská odborná škola Victor 

Horta klade velký důraz na praktické 
poznávání a má několik oborů. Učí 
se zde jak čistě technické obory prů-
myslového dřevozpracování, správa 
topení a klimatizace, tak i logistika, 
administrativa a péče o děti. „Bel-
gický model praktické školy, kam 

docházejí děti už od dvanácti let, 
pomáhá dříve s výběrem budoucího 
směřování dětí než u nás. Jednou 
z předností je i minimum žáků, kteří 
školu nedokončí,“ představil přednosti 
partnerské školy ředitel ZŠ Na Pří-
kopech Miloslav Hons, který v rámci 
projektu Dílny prosazuje právě prak-
tickou techniku výuky.

Každá z chomutovských ško-
lek se věnuje rozvoji dětí ve všech 
oblastech výchovy, některé z nich 
pak ještě nad rámec preferují jednu 
z oblastí vzdělávání a zabývají se jí 
detailněji. Toto kritérium může být 
pro rodiče rozhodující při výběru 
školky. Učitelky mateřské školky 
Kvítek v Písečné ulici vsadily na 
kombinaci pohybu, hudby a dra-
matiky. 

Ve scénkách jako vystřižených 
z reálného života se tak děti sezna-
mují s kladnými i zápornými situa-
cemi a učí se je řešit. To vše nená-
silnou formou.

Profesionální pojem drama-
tická výchova ve skutečnosti 
skrývá jednoduché a pro děti velmi 
zábavné hry. Jako skřítci se napří-
klad děti chytí v kruhu za ruce, 
obemknou tak čtyři vyvolené 
nezbedníky a rýmovanou písní se 
vztyčenými ukazováky je nabádají, 
aby v postýlce neskákali. Nezbed-
ník však přesto skočí a boule je 
na světě. Děti se smějí, překy-
pují ochotou zahrát si nezbedníka 
a po chvilce už v kruhu pokračují 

ve zpěvu. „Vůbec si neuvědomují, 
že se takto vlastně učí. Navíc musí 
zvládnout mnoho věcí najednou, 
zpěv, tanec, výchovnou mimiku a 
ještě rytmus,“ řekla Gabriela Rits-
chelová, zástupkyně ředitelky 
Mateřské školy Chomutov. A to 
všechno děti hravě zvládají.

Přestože v Kvítku dramatická 
výchova dominuje, nejsou zde opo-
menuty ani ostatní aktivity. Děti se 
věnují sportu, výtvarné výchově, 

zdravému životnímu stylu i dobrým 
návykům. Že se dá i zdravá výživa 
zhudebnit, dokazuje scénka Lečo. 
Opět při tanci a rýmované písničce 
děti zvládají vyjmenovat mnoho 
druhů zeleniny, nakrájet jí a s klo-
básou a vajíčkem pak uvařit. „Děti 
mnoho těchto věcí již znají a nové 
se s radostí učí. Zážitek jim totiž 
dá mnohem více vědomostí než 
pasivní vysvětlování,“ dodala Rits-
chelová.
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křížovka Sedm tisíc. Tak tolik návštěvníků během prvních 14 dní dorazilo do … (tajenka).

osMisMěrka Doporučení, kde se pobavit, najdete v tajence. vtipy

Tchýně poprosila zetě, aby ji 
doprovodil k lékaři. Doktor ji 
prohlédl a zeť se ptá:  
„Je nějaká naděje?“ 
„Bohužel, je to jen chřipka…“

Povídají si takhle prase, býk 
a kuřátko na dvoře, kdo umí 
nejlépe vystrašit. 
Nejdřív povídá prase:  „Já když 
se vyválím v bahně a pak 
zachrochtám, slepice začnou 
kdákat, až strachy snesou vejce!“ 
Na to býk: „Já když zadupu, všichni 
utečou!“ 
A kuřátko: „To já když si lehnu na 
zem a dělám mrtvého, tak se celý 
svět zblázní a bude řvát –  
PTAČÍ CHŘIPKA!“

Jak léčí chřipku Angličan, Francouz 
a Čech. Angličan si vezme láhev 
whisky a jde do svého klubu, kde 
stráví celý den. Francouz si vezme 
láhev vína, jde ke své milence 
a zde stráví celý den. Čech vezme 
láhev moči, jde na zdravotní 
středisko a zde stráví celý den.

V ředitelně zadrnčí telefon a ozve 
se podivný hlas. 
„Omluvte syna, má chřipku!“ 
„Kdo volá?“ zajímá se ředitel školy. 
„Přece můj táta!“

K burzovnímu makléři, kterého 
postihla silná chřipka, zavolají 
lékaře: „Jak to vypadá s teplotami?“ 
„Pořád stoupají. Ráno měl 38, 
v poledne 39,“ povídá žena lékaři. 
Nemocný se probere z mrákot 
a zašeptá: „Při čtyřiceti prodat!“

BANDITÉ, ČRTA, DÉŠŤ, KAPÁNÍ, KLOT, KNAK, KOMPLOT, KORUPCE, KRYPTON, KUPY, 
MOŠT, OKNO, OLŠE, OPADAT, PLANCK, PRÉMIE, ROZPOČET, RÝČE, SLOKA, SOMRÁCI, 
SPLNIT, ŠIMI, TOKY, TUŠE, VANY, VZTLAK, ZBYTKY
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 7.11. st  19.00  záMěna – Moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách pro 
všechny, bez rozdílu věku a pohlaví, napsaná volně dle motivů 
Manželských rošád Roalda Dahla, při které muži i ženy hýkají smíchy.

11.11. ne  15.00  o červené karkulce a palečkovi – Klasická pohádka 
vhodná pro děti od 3 do 9 let. Hraje Malé divadélko Praha.
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kalendář akcí 
najdete na webu:

 7.11. st  17.00 asterix a obelix ve službách jejího veličenstva
19.00 váňa

 8.11. čt 17.00 looper 19.00 občan k.
 9.11. pá 17.00 hotel transylvánie 18.00 ve stínu 19.30 skyFall
 10.11. so  15.00 zvonilka: tajeMství křídel 16.00 svatá čtveřice

19.00 paranorMal activity 4
 11.11. ne  15.00 kozí příběh se sýreM (3d) 15.00 kozí příběh se sýreM

18.00 ve stínu 19.00 skyFall
 12.11. po 17.00 paranorMal activity 4 18.00 holky na tahu
 13.11. út  17.00 asterix a obelix ve službách jejího veličenstva

18.00 looper
 14.11. st 17.00 hotel transylvánie 19.00 líbáš jako ďábel
 15.11. čt 17.00, 20.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk 20.00 ve stínu
 16.11. pá  17.00 FilMový Festival ziMních sportů

17.00, 20.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk
 17.11. so 15.00 doba ledová 4
   17.00, 18.00, 20.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk
 18.11. ne  15.00 kytice pohádek iv. 17.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk 

18.00 7 dní hříchů 20.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk
 19.11. po 17.00 svatá čtveřice 18.00 tWiliGht sáGa: rozbřesk
 20.11. út  17.00 asterix a obelix ve službách jejího veličenstva

18.00 paranorMal activity 4

 7.11. st 17.15  vánoční korálkování – tvorba vánočních korálkových ozdob. 
Přihláška na dílnu je vždy do úterka před jejím konáním. Pouze pro dospělé.

12.11. po 09.00  burza hraček – hračky za kačky – příjem v pondělí 9.00–12.00, 
prodej v úterý–čtvrtek 9.00–12.00 a 14.00–18.00, výdej v pátek 
10.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.

 7.11. st 18.00 povídání o bylinkách – SKKS, učebna č. 66
 8.11. čt 16.00 setkání s biotronikeM – SKKS, učebna č. 66
 13.11. út 17.00  trnová dívka – beseda a autorské čtení s Jáchymem Topolem – 

SKKS, velký sál
 14.11. st 17.30  astropsycholoGie – spiritualita a víra v horoskopech zrození – 

SKKS, učebna č. 66
 15.11. čt  13.00  hudebně zábavné odpoledne – u příležitosti desetileté 

spolupráce SKKS a SONS – určeno pro nevidomé a slabozraké – 
SKKS učebna č. 66

    17.00 reFlexní terapie v praxi – SKKS, učebna č. 66
 17.11. so  10.00  choMutovský Fler jarMark – možnost inspirace 

a nákupů originálních výrobků více než 40 tvůrců – kostel sv. Ignáce
 20.11. út  18.00  česká klasická hoMeopatie – chronické nemoci a jejich 

léčba, psychické příčiny nemocí – SKKS, učebna č. 66

 
KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

předNášKY, beSedY, aKCe

MěSTSKÉ dIVadlO

 Do 23.11. Malby z plenéru – Václav Suchopárek – galerie Lurago
 Do 31.12. Foto – doMinika dolejšová – galerie Na schodech
 Do 30.11. obrazy – richard pachMan – výstavní síň knihovny
  výšivky – eva hůlková – výstavní síň knihovny
 Od 1.11. GraFika – oldřich kulhánek – galerie Špejchar

 16.11. pá 19.00  recitál petra brandla – host: Réva band a Jan Dvořák – 
galerie Lurago

   21.00  brutus – taneční zábava s pravou bigbeatovou kapelou – 
městské divadlo

18.11. ne 19.00  kouzla hudebního roMantisMu – G. Puccini: Slavnostní 
mše; C. M. v. Weber: árie a sbory z opery Čarostřelec. Sólisté: Radka Lou-
dová-Remmler – soprán, Miloslav Pelikán – tenor, Petr Matuszek – bass-
baryton, smíšený sbor Liederkranz Schweinfurt – městské divadlo

21.11. st 19.00  radůza – Radůza se svou kapelou ve složení Josef Štěpánek (kytara, 
steel kytara), Jan Cidlinský (baskytara, kontrabas, housle), David Landštof (bicí) 
představí svým fanouškům nové album Ocelový město – městské divadlo

Do 7.12.  copak je to za šarži? – Hodnostní označení a doplňky v čs. armádě 
od roku 1918 po současnost – Dům Jiřího Popela

    svět krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – dům Jiřího Popela

    poklady Gotiky a renesance severozápadních čech – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    historická lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    Fialův pohyblivý betléM – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 11.11. ne 16.30  levharti choMutov–bc kolín – basketbal – sportovní hala
 11.11. ne 10.30  aFk loko choMutov–t. kadaň – fotbal – 

hřiště na Březenecké
 13.11. út 18.30  bk levharti choMutov–bk jip pardubice – basketbal – 

sportovní hala
 14.11. st 17.30  piráti choMutov–psG zlín – hokej – zimní stadion
 16.11. pá 16.00  Fc choMutov–zápy – fotbal – letní stadion
 18.11. ne 18.15  piráti choMutov–hc škoda plzeň – hokej – 

zimní stadion

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM

SpOrT

  
st

á
lé

  e
xp

o
zi

ce
 

Inzerce



servis fotostrana

Jablka a dýně provázely kozu 
Rózu říjnem a listopadem. Oblíbené 
ovoce v Čechách tradičně spojováno 
s podzimem provonělo ZŠ Školní při 
Štrúdlování. Dýňové lampiony zase 
ozdobily Chomutovský Halloween 
v Podkrušnohorském zooparku.

Rodinné Štrúdlování, jak název 
napovídá, se neslo v gurmánském 
duchu, protože jeho součástí byla sou-
těž o nejlepší rodinný štrúdl. Z vítěz-
ství mezi 64 vzorky se radovala Petra 
Ereňáková. Pro zisk známky se sou-
těžící ještě podělili o recept na pokrm 
obsahující jablka. „Z receptů vznikne 
kuchařka Rodinného 

zápolení. Měla by být hotová už do 
příští akce,“ slibovala organizátorka 
Zápolení Marie Heřmanová.

A slovo dodržela. Jablečná 
kuchařka se na Halloweenu rozdá-
vala, ale prim už tam hrály dýně. 
„Celý večer jsme naplánovali ve 
znaku dýní, proto návštěvníci připra-
vují dýňové lucerny,“ prozradila Mar-
tina Pelcová tisková mluvčí zooparku, 
který se na organizaci akce podílel. 
Oslava Halloweenu vyvrcholila lam-
piónovým průvodem masek a volbou 
nejhezčí vydlabané dýně. 
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Stovky masek 
řádily v zooparku, 
kuchařky pekly štrúdl

video na 
echoMutov.cz




