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Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

S tímto inzerátem obdržíte 
Slevu 10%  na nákup zboží

www.kik-textilien.com

Chlapecká 
trička  
Různé 

modely, barvy 
a velikosti, 
každý kus

v pátek, 20.09.2013 v Chomutově, Obchodní zóna Otvice 269
Otevírací doba: pondělí – pátek 09:00 – 19:00   sobota, neděle 09:00 – 18:00

Dívčí trička
Různé modely 

a barvy, 
velikosti: 

92/98-122, 
každý kus

Další  liálky ve Vašem okolí najdete na www.kik-textilien.com! K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách! 
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • K Hrušovu 2/293 • 102 03 Praha ׀ NE 09/2013 – Upozorňujeme, že zboží je dispozici pouze v omezeném počtu kusů. Prosíme o pochopení v případě, 

že by i přes pečlivé naplánování z naší strany došlo k případnému vyprodání určitých produktů již během prvního dne platnosti akce z důvodu nečekaně vysoké poptávky.

Pánské svetry
velikosti: S-XXL, 

každý kus 

Dámské kalhoty
Různé modely, styly 

a barvy, příklady modelů, 
velikosti: XS/S-L/XL, 

každý kus

Dámské svetříky 
Velikosti: 36-42, 
každý kus

také na Facebooku
facebook.com/ 

echomutov

ECHOMUTOV
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 4 KdYž děTI pOMáHají 

děTeM
Žijeme tady, vzkázaly děti 
z chomutovského Domu 
dětí a mládeže první zářijový 
víkend všem návštěvníkům 
stejnojmenné dvoudenní akce.

 aktuality
 6 TerÉNNí praCOVNíCI 

pOMáHají děTeM 
S UčeNíM
Dětem, kterým nejde ve 
škole učení, pomáhají terénní 
pracovníci magistrátu. Dou čo
vání má velmi dobré výsledky, 
reparát zvládli dva chlapci.

 aktuality
 7 ZOOparK Se UKáZKOVě  

STará O ZVířaTa 
I NáVšTěVNíKY
Podkrušnohorský zoopark 
obhájil licenci k provozování 
zoologických zahrad. Kontrola 
v činnostech neshledala žádné 
pochybení. 

 rozhovor
 8 V CHOMUTOVě jSeM 

Našel perlY
Naštvaný zubr, vrtkavé poča
sí, ale i nečekané krásy příro
dy a vstřícní lidé. S tím vším 
a mnohým dalším se v Cho mu
tově režisér a scénárista Jiří Pál
ka setkal během roční práce.

 kultura
 9 aNTON eNderS Na 

VýSTaVě O SVÉ OSObě 
dlOUZe VZpOMíNal 
Výstavu k příležitosti 90. naro
zenin skladatele, hudebníka 
a cho mutovského rodáka Anto
na Enderse připravilo Oblastní 
mu zeum v Chomutově.

 sport
 10 CHOMUTOVSKýM 

aTleTKáM Se Ve 2. lIZe 
ZadařIlO
Atletky TJ VTŽ Chomutov ve 
2. lize ve skupině A na konci 
srpna v závo dech v Kladně 
vybojovaly třetí místo.

 fotostrana
 15 bareVNá plaNeTa 

UKáZala, že SVěT 
NeNí čerNObílý
Centrum Chomutova se 
po roce znovu změnilo 
v duhu při 3. ročníku festi
valu Barev ná planeta. Festi
val stále více získává na vý
znamu. 

21. 9. 
•  Severočeské farmářské trhy  

na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

•  Chomutovský pohár 
dračích lodí  
na Kamencovém jezeře

28. 9. 
RoZa: Svatováclavské slavnosti 
ve skanzenu Stará Ves 
od 14 do 18 hodin

5. 10. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Ronny je zhruba roční jezev
čík velmi temperamentní a živé 
povahy. Je milý, kontaktní, ale 
není vhodný k malým dětem, 
které by mohl v zápalu hry pora
zit na zem. Je čistotný. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

prIMáTOr VíTal 
prVňáčKY VlídNýM 

SlOVeM I KNIHOU
více na straně 12
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Žijeme tady, vzkázaly děti z chomutovského Domu dětí a mládeže první zářijový víkend všem návštěvníkům 
stejnojmenné dvoudenní akce. „Název Žijeme tady jsme zvolili, protože tady žijeme, ať jsme malí nebo velcí, 
zdraví nebo nemocní, bílí, žlutí nebo třeba modří. Zkrátka žijeme tady společně a měli bychom se snažit tu 
žít dobře,“ vysvětlil ředitel Domečku Milan Märc, jak nová akce získala svůj název. 

Už jméno napovídá, že jejím po-
sláním byla podpora tolerance a poro-
zumění. Tomu byl přizpůsoben i pro-
gram. Ten odstartoval soutěží týmů 
složených z vozíčkářů, seniorů a žáků 
základních škol, do níž se zapojily 
i známé osobnosti, plavkyně Simona 
Bau mr to vá nebo zpěvačka Jana Lota 
Špa ně lová. „Tato akce bořila bari-
éry a já doufám, že to neplatilo jen pro 
jedno dopoledne, ale bude to fungo-
vat i v budoucnosti,“ ocenila akci Jana 

Lota, jež se sama věnuje charitativní 
pomoci mentálně handicapovaným 
spoluobčanům. 

Odpoledne prvního dne patřilo 
koncertům. Proto se znovu představila 
Jana Lota, tentokrát ve své obvyklé 
roli, a vystoupila i bubenická skupina 
Oklep. Pozvání do Cho mu to va přijali 
proslulí The Tap Tap, fyzicky postižení 
studenti a absolventi škol Jedličkova 
ústavu, kteří před několika lety založili 
úspěšnou hudební skupinu. Koncerty 

doplnila aukce upomínkových před-
mětů, které darovali Piráti Chomutov. 
Žijeme tady totiž nemělo jen bořit ba-
riéry, ale zároveň mělo získat finanční 
pomoc jednomu malému chlapci. 

Každé KOlO pOMáHalO 
MaTýsKOVi 

Výtěžek z aukce i vstupného na 
koncerty totiž putoval na konto Ma tý
sek. Tato charitativní sbírka je určena 
na pomoc stejnojmennému tříletému 

chlapci z Droužkovic, jenž trpí sva-
lovou dystrofií. Autorka sbírky Hana 
Dufková ze sdružení MAS Sdru že ní 
západního Krušnohoří doufá, že fi-
nanční pomoc zlepší kvalitu Ma tý
sko va života. 

Chomutovský Domeček se rozhodl 
této sbírce napomoci. „Příběh nemoc-
ného chlapce mne zasáhl a korespon-
doval s naší snahou pomáhat a učit 
děti pomáhat. V tomto případě jsme 
věděli, že vybrané peníze zůstanou 
v našem regionu a dostanou se sku-
tečně tam, kde jsou potřeba,“ vysvětlil 
rozhodnutí Milan Märc, podle kterého 
je pro mnoho lidí na dobročinnosti dů-
ležité vědět, na co přispívají, a mít jis-
totu, že peníze budou užity na přislíbe-
nou pomoc. 

Sbírce byl věnován i program dru-
hého dne Žijeme tady pod názvem 
Každé kolo pomáhá. Návštěvníci si 
za symbolickou pětikorunu zakou-
pili lístek na in-line dráhu na Zadních 
Vinohradech, zasportovali si a při-
spěli tak svou troškou ke sbírce. „Akce 
předčila naše očekávání. Koncert ve 
velké konkurenci fotbalu a hokeje na-

Pozvání do Cho mu to va přijali proslulí The Tap Tap.

Vystoupila bubenická skupina Oklep…

Když děti 
pomáhají dětem 
aneb charitativní akce domečku

…i zpěvačka Jana Lota.
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vštívilo 607 platících diváků a na akci 
Každé kolo pomáhá se prodalo 850 
vstupenek. Aukce pirátských dresů 
se rovněž vydařila, když jsme vybrali 
přes 6 tisíc korun,“ shrnul celkový vý-
těžek 11 065 korun Milan Märc a při-
znal, že ne s každým návštěvníkem 
bylo jednoduché pořízení. 

„I tentokrát se našli lidé, kteří ne-
jsou nadšení z toho, že za koncert The 
Tap Tap dali pouhou dvacetikorunu a 
v sobotu ještě ‚museli zaplatit búra‘ 
za jízdu pro dobrou věc,“ dodal Märc, 
podle kterého však většina rodičů na 

charitativní aktivity Domečku reaguje 
pozitivně. Za léta dobročinných akti-
vit v Domečku si už zvykli pomáhat. 
Sbírka pro Matýska totiž nebyla první 
snahou Domu dětí a mládeže přispět 
k dobré věci. 

Když sE KUřE zabydlí 
V dOMEčKU 

Dobročinnost se zabydlela v Do
mečku před více než deseti lety, když 
se Dům dětí a mládeže zapojil do 
sbírky Po moz te dětem, kterou po-
řá dá Nadace rozvoje občanské společ-
nosti ve spolupráci s Českou televizí. 
„Sbírka je určena pro přímou a účin-
nou pomoc ohroženým a znevýhodně-
ným dětem v celé České republice. Při 
svém vzniku se inspirovala projektem 
britské BBC Children in Need, která 
je rovněž založena na principu solida-
rity a dárcovství,“ vysvětlila projek-
tová manažerka nadace Pomozte dě-
tem Alena Šváchová a dodala, že tento 
model předpokládá, že se do sbírky 
zapojí nejrůznější veřejné instituce. 

Proto Domeček není výjimkou, 
po celé republice se sbírce Pomozte 
dětem věnují právě instituce, je-
jichž posláním je péče o děti a mlá-
dež. „Nemohu říci, že by právě s dět-
skými organizacemi na začátku sbírky 
bylo přímo počítáno, ale nyní spo-
lečně s benefičními akcemi veřejných 

institucí tvoří významnou část každo-
ročních příspěvků,“ dodala projektová 
manažerka. 

Za více než 14 let účasti na sbírce 
odevzdal Domeček nadaci více než 
60 tisíc korun. „Kasička pro Kuře 
je umístěna blízko hlavních dveří. 
„Děti se už naučily drobné, co jim 
zbydou po kapsách, hodit cíleně do 
kasičky,“ popsal Märc a dodal, že 
Domeček pro nadaci Pomozte dětem 
dvakrát ročně pořádá i benefiční od-
poledne Den pro kuře. „Za symbo-
lickou cenu zde nabízíme upomín-

kové předměty nebo výrobky z růz-
ných kroužků. Výtěžek z prodeje je 
určen pro sbírku na Kuře,“ dodal ře-
ditel. Cha ritativní zápal přivedl děti 
z Cho mu to va do hlavního vysíla-
cího času České televize v pořadu 
Pomozte dětem. „Jednou jsme vystu-
povali v přímém přenosu s ukázkou 
capoeiry a podruhé naše děti sypaly 
vybrané peníze do centrální kasičky,“ 
potvrdil Märc.

FlORbalOVý REKORd 
přispěl na nOVý VOzíK 

V roce 2011 Domeček rozšířil své 
charitativní aktivity o benefiční akci 
36 hodin florbalu, kterou pořádal spo-
lečně s florbalovým klubem FbC 98 
Chomutov. „Účelem akce byla chari-
tativní sbírka na nákup speciálního in-
validního vozíku pro handicapovaného 
florbalistu Jana Hamáka, jež byla oko-
řeněná snahou o stanovení nového čes-
kého rekordu v počtu utkání odehra-
ných během třiceti šesti hodin,“ vy-
práví Milan Märc, který společně se 
svými malými svěřenci z Domečku 
vydržel téměř po celou stanovenou 
dobu neusnout. Kdo to nemohl vydr-
žet, natáhl se na připravené žíněnky. 
„V noci to ve sportovní hale připo-
mínalo kočovné ležení,“ směje se při 
vzpomínce Märc. 

Díky společnému odhodlání se 

dobrá věc podařila. Nejenže byl sta-
noven nový český rekord, ale zároveň 
se během daných 36 hodin vybralo té-
měř 16 tisíc korun. „Na takových ak-
cích nejsou důležité jen peníze, ale 
také uvědomění, že lidé s handicapem 
chtějí a mohou žít plnohodnotný život, 
sportovat, bavit se, zpívat a tancovat,“ 
připomněl Märc, který doufá, že nová 
akce Žijeme tady v tomto směru ještě 
více otevře oči dětem i jejich rodičům. 

naUčiT sE pOMáHaT 
lidEM i příROdě 

I když je finanční pomoc potřeb-
ným důležitá, Milan Märc je přesvěd-
čen, že dobročinné aktivity Domečku 
mají pozitivní vliv na jeho malé ná-
vštěvníky. „Peníze jsou důležité, ale 
ještě důležitější je naučit se pomáhat. 
Těší mě, že u nás vyrůstají děti, které 
umí myslet na druhé,“ potvrdil ředitel 
Domu dětí a mládeže, podle kterého se 
tak děti učí být tolerantnější, ohledupl-
nější a empatičtější. 

V souladu s učením dětí toleranci 
je i snaha prohloubit u malých ná-
vštěvníků Domečku ekologické uvě-
domění. „Už několik let sbíráme starý 
papír a víčka od plastových lahví. 
Snažíme se děti trošku ekologicky vy-
chovat a motivovat. Proto každý rok 
odměňujeme nejlepší sběrače,“ vysvět-
lil Märc a připomněl, že v příštím roce 
Domeček odmění všechny, kteří nasbí-
rají nad 1 000 kg papíru poloviční sle-
vou na kroužky. Připraveny jsou i ceny 
pro nejpilnější sběrače víček. 

žijEME Tady VšiCHni 
spOlEčně 

Kam se budou dobročinné akti-
vity Domečku upírat v budoucnu? 
„Kuře neopustíme, to už je dlouho-

letá láska a není důvod se rozchá-
zet. Ovšem nově se chceme zamě-
řit i na naše bezprostřední okolí,“ na-
stínil Milan Märc další vývoj a do-
dal, že už během dvou dnů Žijeme 
tady se vyloupla spousta nových ná-
padů a kontaktů. Charitativní činnost 
už zkrátka k Domečku neodmyslitelně 
patří stejně jako snaha učit děti tole-
ranci a ekologii. „Naší prioritou je po-
skytovat atraktivní a aktivní volnoča-
sové vyžití dětem, žákům, studentům 
a veřejnosti. Naše dobročinné a sbě-
račské aktivity jsou spíše jakýmsi bo-
nusem a sám rád říkávám, že naše jed-
notlivé činnosti tvoří mozaiku a jen na 
nás záleží, budeli pestrá a zajímavá,“ 
uzavřel ředitel Domečku. 

Peníze jsou důležité, ale ještě důležitější 
je naučit se Pomáhat. těší mě, že u nás 
vyrůstají děti, které umí myslet na druhé.
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V roce 2011 Domeček rozšířil své charitativní aktivity 
o benefiční akci 36 hodin florbalu.

Soutěžní týmy měly velkou diváckou podporu.

Radek Šilhan v roli 
licitátora.

Kapitánkou žlutého družstva byla Simona Baumrtová.
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dětem pomáhají s učením 
terénní pracovníci

Volnočasový areál na lipské 
otevřely děti z mateřinek

Do dalšího ročníku základní školy 
mohli postoupit dva chlapci díky te-
rénní pracovnici chomutovského ma-
gistrátu. Ta totiž přes prázdniny do-
učovala dva prvňáky a třeťáka, aby 
zvládli reparát. Ve dvou případech 
byla práce úspěšná. „Zájem o do-
učování ze strany rodičů i škol byl 
tak veliký, že budou terénní pracov-
nice docházet za dětmi i mimo prázd-

niny,“ řekl náměstek primátora Martin 
Klouda.  

Téměř celé prázdniny, každý 
den, se prvňáček snažil doučit český 
jazyk. Z předmětu totiž na konci 
roku propadl a musel tedy podstou-
pit opravnou zkoušku. „Chlapec 
byl šikovný, ze začátku ale neměl 
o učení zájem. To se postupně změ-
nilo, nyní je ve druhé třídě a učí se 

daleko lépe,“ uved la terénní pracov-
nice Petra Ku čárová. 

Nedostatek zájmu o učení dovedl 
k reparátu i třeťáka. Ten propadl z čes-
kého jazyka a matematiky. Postačilo 
ale odborné prázdninové doučování 
a nyní může se svými kamarády cho-
dit do čtvrté třídy. „Doučování mi za-
bere každé odpoledne, výsledky jsou 
ale výborné,“ doplnila Kučárová.

Nové místo pro trávení volného 
času získali na konci léta obyvatelé 
Chomutova. Děti z mateřských ško-
lek na akci s názvem Babí léto ote-

vřeli společně se zástupci města vol-
nočasový areál v Lipské ulici. Ten je 
určen nejen nadšeným sportovcům, 
kteří zde mohou relaxovat po výletu 

do Bezručova údolí, ale především ro-
dinám s dětmi, které si zde mohou hrát 
a třeba udělat i první sportovní krůčky. 
Proto právě malí návštěvníci byli prv-
ními oficiálními hosty nového areálu.

Babí léto tak vítalo přes tři sta dětí 
z chomutovských mateřských ško-
lek. Vyzkoušely zde koloběžky a od-
strkovadla na cestičkách, prolézačky 
na nových dětských hřištích, lano-
v ku, zahrály si přehazovanou i kopa-
nou, zazpívaly, zatančily a nako-
nec malovaly i křídami na chodník. 
„Nejmenším Cho mu to ván kům jsme 
představili nový areál, kam mohou 
vzít své rodiče ke společným pro-
cházkám, sportování a hrám. Zároveň 
necháme právě na nich pojmenování 
tohoto volnočasového prostoru, kte-
rému my odrostlejší stále říkáme plo-
chá dráha, ale zasloužil by si nový ná-

zev,“ sdělil primátor Jan Mareš.
Přes třicet let téměř nevyužívaný 

bývalý plochodrážní stadion pro-
šel rozsáhlými stavebními úpravami 
v loňském roce. Letos byly dokončo-
vány terénní úpravy a parkovací plo-
chy. Areál nabízí 560 metrů dlouhou 
inline dráhu pro začátečníky, ces-
tičky k procházkám, lavičky, tři dět-
ská hřiště, lanovku, dvě multifunkční 
hřiště, vyhlídkové altány na kopečcích, 
ze kterých budou moci děti v zimě 
sáňkovat. Vše doplňuje parkoviště pro 
devadesát aut. „Za dva roky jsme sem 
vložili 25,5 milionu korun a ještě plá-
nujeme dostavět domek pro správce, 
kde bude občerstvení, a veřejné osvět-
lení,“ dodal primátor Mareš.

Areál je otevřen od května do září 
od 8 do 20 hodin, v ostatních měsících 
od 9 do 17 hodin, a to zdarma. 

Chomutov přivezl do Kladna 
i rózu s rozmarýnkem

Tradiční setkání hornických a hut-
nických měst a spolků se letos konalo 
v Kladně jako Kla den ské fedrování. 
Pomyslnou štafetu předávalo právě 
mě sto Cho mu tov, kde se setkání usku-
tečnilo vloni pod názvem Cho mu
tov ské krušení, proto vyslalo velkou 
delegaci do průvodu městem. Re pre-
zen to vat město vyjeli představitelé Se
ve ro čes kých dolů, hornického spolku, 
dechový orchestr, mažoretky a účast-
níci Ro din né ho zápolení s oběma mas-
koty, kozou Rózou a kozlíkem Roz ma
rýn kem. Náměstek primátora Martin 

Klouda předal Kladenským putovní 
zástavu se slovy: „Přeji Kladenskému 
fedrování krásné počasí, nadšené 
účastníky a diváky a spoustu zábavy 
minimálně tak, jako tomu bylo u nás 
v Cho mu to vě.“   

„Právě při Kladenském fedrování 
byl oceněný Českým permonem dlou-
holetý ředitel Severočeských dolů Vra
ti slav Vajnar. Navíc Cho mu tov získal 
čestný odznak ministra hospodářství 
Slovenska za zachování hornických 
tradic, což bylo pro nás milým překva-
pením,“ uvedl primátor Jan Mareš.

Město se chystá 
na získání 
dalších dotací 

Sportovně kulturním areálem na 
Zadních Vinohradech či obnovou síd-
lišť, na které se radnici podařilo zís-
kat jeden a půl miliardy korun, ne-
skončila snaha získávat dotace na 
rozvoj. Město chce být stále aktivní 
v čerpání evropských peněz. V příš-
tím roce začíná další šestileté období, 
kdy lze dostat značné objemy finanč-
ních prostředků. „Rozhodně nespíme 
na vavřínech a chceme využít jedi-
nečnou příležitost získat další peníze 
pro rozvoj aglomerací,“ řekl primátor 
Chomutova Jan Mareš.

Chomutov se spojil s městy Most, 
Teplice, Ústí nad Labem a Děčín a při-
pravuje strategii k čerpání prostředků 
ze strukturálních fondů EU v novém 
šestiletém programovacím období. 
„Odborníci z Cho mu to va se aktivně 
podílí na přípravách definování pravi-
del využití fondů. Spolupracují nejen 
s odborníky z rozvojových úseků ji-
ných měst, ale i s příslušnými minis-
terstvy. Ústecko – chomutovská aglo-
merace připravuje plány ve třech klí-
čových oblastech, kterými jsou udrži-
telná doprava, životní prostředí a soci-
ální soudržnost,“ dodává Mareš.

Spolupráci stvrdí memorandum, 
o kterém budou nyní rozhodovat za-
stupitelstva všech měst. 
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Handicapovaní si užívali 
hudebních rytmů

V městském divadle se sešlo sto 
padesát han di capovaných lidí. Ko
na la se tam totiž diskotéka, kterou 
si všichni přítomní jaksepatří užili. 
„Jedenáctý ročník této akce opět při-
lákal klienty hned několika zařízení 
z Chomutova i okolních měst,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Pod vedením DJ Lukáše Budaie si 
přítomní zatančili a zúčastnili se i ně-
kolika malých soutěží. S velkým zá-
jmem utvořili lidskou mašinku nebo 
před vá děli nejkrásnější kreace. Dis
ko téky se zúčastnili klienti zařízení 

z Cho mu to va, Vejprt, Lit ví no va i Ka
da ně. „Jako pokaždé si utvořili úžas-
nou atmosféra, začali tančit hned na 
první tóny a končili až s těmi posled-

ními,“ uvedla ředitelka Sociálních slu-
žeb Cho mu tov Alena Tölgová.

Diskotéka pro handicapované se 
koná pravidelně každý rok.

Café atrium se rozloučilo s klienty 
programu aktivně do práce 

Café Atrium se po dvouletém 
běhu programu Aktivně do práce roz-
loučilo s jeho účastníky, kteří díky 
němu získali osvědčení o úspěšném 
absolvování. „Je to velká rozlučka, 
protože někteří z našich klientů od-
cházejí do nových zaměstnání,“ řekla 
Vladislava Prollová, projektová ma-
nažerka sdružení Masopust, jež pro-
jekt Aktivně do práce vede. 

Podle manažerky je už nyní 
možné hodnotit projekt jako úspěšný. 
„Byl úspěšný už v tu chvíli, kdy se 
nám podařilo nalézt všem klientům 
zaměstnání s požadavkem půlroční 
udržitelnosti,“ řekla Prollová, podle 
které bylo Aktivně do práce vlastně 
testovacím projektem. Mělo odha-

lit, jak bude Cho mu tov na možnost 
zaměstnávat lidi s handicapem rea-
govat. „Reakce byla vstřícná, ale je 
pravda, že zaměstnávání lidí s men-
tálním či kom bi no va ným postiže-
ním vyžaduje jistou dávku podpory. 
Jejich výkon nemůže konkurovat 
výkonu zdravého člověka,“ řekla 
Prol lová. Proto se jeho zaměstnání 
musí zaměstnavateli vyplatit jinak. 
„Musím vyzvednout ochotu zaměst-
navatelů a jejich přístup k lidem s po-
stižením, neboť všichni dalece pře-
kročili půlroční udržitelnost,“ dodala 
projektová manažerka, podle které se 
na zaměstnávání podílely například 
Sociální služby Chomutov, Penzion 
Sport, Terman, Gastro Šujan, mateř-

ská centra Kolibřík a Brouček, KVIZ 
Jirkov i ZŠ a MŠ 17. listopadu. 

Program Aktivně do práce kromě 
vytvoření chráněného pracovního 
místa s půlroční udržitelností obsa
ho val také doprovodný vzdělávací 
a besední program. „Náš partner 
v projektu společnost Edost pořá-
dala pro klienty pravidelné před-
nášky a my sami jsme připravili řadu 
besedních setkání a exkurzí,“ dodala 
Prol lová a připomněla, že Masopust 
spustil další projekt S chutí do práce, 
který je opět určen osobám s fyzic-
kým či kombinovaným postižením. 
Oba projekty jsou realizovány díky 
finanční podpoře Evropského sociál-
ního fondu. 

KráTCe
sEniOři MOHOU 
znOVU dO KURzů
ČVUT v polovině října opět za
hájí počítačové kurzy Univerzi
ty třetího věku pro seniory. Ti se 
mohou přihlásit v chomutov
ském detašovaném pracoviš
ti, které má vchod z Mánesovy 
ulice. Více informací na tel. čísle 
775 060 494. 

KOnTROlUjí VánOční 
VýzdObU
Technické služby se již připravu
jí na Vánoce. Nyní kontrolují stav 
výzdoby, opravují dekory a svě
télka pro zdobení stromu, lamp, 
stožárů i prodejních stánků. 

pOznali pOCiTy 
sEniORů
Sociální služby Chomutov při
pravily pro zaměstnance se
minář, který měl za cíl pocho
pit pocity seniorů. Vyzkoušeli si 
také oblek, který simuloval po
hybové možnosti starce. 

laVičKy V péči 
TECHniCKýCH slUžEb
Šestatřicet laviček již opravi
ly technické služby v sadech Čs. 
armády. Dalších 150 na kont
rolu a opravy čeká. Denně pra
covníci opraví tři lavičky.

Rada sCHVálila 
Finanční příspěVKy
Radní schválili poskytnutí fi
nančních příspěvků občanské
mu sdružení Na louce ve výši 
40 tisíc korun a po 15 tisících 
chomutovskému Svazu diabe
tiků a Centru pomoci pro zdra
votně postižené a seniory.

Po dvou letech opět prošla Pod
kruš no hor ským zooparkem kontrola. 
Měla za cíl zjistit, zda se pracovníci 
zoo dobře starají o zvířata, potřebnou 
administrativu i o bezpečí a zázemí 
návštěvníků. Vše dopadlo ukázkově, 
zoopark licenci k provozování zoo-
logických zahrad obhájil. „Je to po-
tvrzení dobré práce zaměstnanců zo-
oparku, které nás nepřekvapilo. Vedení 
se snaží neustále vylepšovat atrakti-
vitu procházkových tras a o zvířata je 
pečováno velmi odborně, ale i s lás-
kou,“ uvedl náměstek primátora Jan 
Řehák. Město Chomutov je dlouhodo-
bým partnerem zooparku a jeho čin-
nosti podporuje.   

Zoopark navštívili zástupci mi-
nisterstva, komise pro zoologické za-
hrady, inspekce životního prostředí, 
veterinární správy i Ústeckého kraje. 

„Členové kontrolovali administra-
tivu a bezchybné vedení evidence 
zvířat ve vlastnictví zoo i meziná-
rodní evidenci,“ uvedla vedoucí pro-
pagace zooparku Martina Pelcová. 
Dále komise zamířila přímo do expo-
zic zvířat, prostorů určených pro ná-
vštěvníky i do provozního zázemí. 
Pozornosti neušlo ani dodržování 
bezpečnosti práce, bezpečnosti ná-
vštěvníků či osvěta veřejnosti a vy-
tváření vzdělávacích aktivit.   

Taková kontrola se zooparkem 
prožene každé dva roky, ani při té 
minulé neshledali členové komise 
v zoo parku nedostatky. V mezidobí 
dvou kontrol vyrostla v zooparku 
nová ptačí voliéra, zanedlouho budou 
dokončeny práce na nové expozici 
pand červených a lidé budou již brzy 
moci využívat další toalety.

Zoopark se stará 
ukázkově o zvířata 

i návštěvníky
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Pořad se jmenuje Perly českých 
měst. Našel jste perly v Chomutově?

Hned několik. Jednou z nich je 
Podkrušnohorských zoopark. Přestože 
jsem ho již znal a několikrát jsem zde 
natáčel, opět jsem kvitoval velké vý-
běhy pro zvířata a samozřejmě skvělé 
je zdejší safari. Když jste kousíček od 
zubra nebo koně Přewalského, to je 
nádhera. Možná to ani běžní návštěv-
níci nedocení, ale to, že se zde chovají 
tarpani a pratuři, tedy zpětně vyšlech-
těné druhy, z nichž byli domestikováni 
koně a kravská plemena, je nesmírně 
zajímavé. Rozplýval bych se nad dal-
šími zvířaty, ale to bychom tento roz-
hovor nedokončili. Další perlou je 
Aquasvět, bohužel jsem si ho moc ne-
užil, ale jsem odhodlán se sem vrátit a 
v klidu si ho vychutnat. Také mě velmi 
oslovil Fialův pohyblivý betlém. Viděl 
jsem řadu betlémů, ale tenhle je fakt 
nejlepší, nejkrásnější a nejpoetičtější.
V Chomutově jste průběžně natá-
čeli celý rok, takže jste ho poznali 
poměrně dobře. Doporučíte ho 
známým k návštěvě?

Já jsem kvůli obhlídkám před 
natáčením prochodil pěkný kousek 
Kruš ných hor. A samozřejmě bych 
doporučil Bez ru čovo údolí. Ideální 
je dojet autobusem do Hory Svatého 
Šebestiána a odtud pěšky po značce 
z kopce dojít do města. Zdatnější 
turisté mohou vyrazit od českoně
mec ké hranice a pak se nabízí více 
tras. V létě je to pěší výlet, v zimě 
jsou tyto trasy ideální na běžkách.

Máte za sebou natáčení v řadě 
měst. Jak se vám pracovalo 
v Chomutově?

Normálně. Všichni lidé vycházeli 
vstříc, jenom počasí bylo trochu nevy-
zpytatelné. 
Zažili jste nějakou kuriózní situaci?

No kuriózní… Ono to bylo chvíli 
dokonce trochu nebezpečné. Když 
jsme natáčeli zubry v zooparku 

v sek ci safari, zastavili jsme elektro-
mobilem vedle zubrů, kterým cho-
vatelé hodili několik kousků brukví 
a řepy. Já jsem s kamerou vylezl 
vedle elektromobilu a točil vedou-
cího zubra. Ten žral a pak se na mě 
podíval a já ve své zpupnosti jsem se 
mu také podíval do očí, což jsem ne-
měl dělat. Asi ho to fakt naštvalo. 
Zafuněl, já jsem přesvědčený, že mu 
z nozder šla pára, zahrabal předními 
kopyty a já pelášil do elektromobilu 
a už jsme uháněli pryč. Z dálky jsem 
viděl, jak se milý zubr rozmýšlel, 
jestli nabere vůz na rohy nebo dožere 
zeleninovou svačinku. Naštěstí dal 
přednost zbytku řepných bulv.
Už jste to nakousl – jak natáčení 
komplikovalo počasí, tedy dlouhá 
zima a deštivé, zamračené jaro?

Hodně! Vlastně celý květen a čer-
ven pršelo nebo bylo zataženo. My 

tomu říkáme šeďák. Když je šeďák, 
nemá cenu natáčet. Můžete pak de-
setkrát v komentáři říkat, že město je 
krásné, a stejně z toho bude vychá-
zet ponurost a zá dum či vost. Chce to 
modrou oblohu s pěti bílými obláčky 
a slunce, pak je to paráda. A těchto 
vhod ných dní bylo jen několik v čer-
venci a v srpnu. Kvůli tomu jsme měli 
malé zpoždění. Naproti tomu se situ-

acemi, kdy ukazujeme Krušné hory 
jako „krušné“, jsme problém neměli. 
Záběry jsme natáčeli v době, kdy 
byla sněhová kalamita, takže jsme si 
to „užili“.
Povedlo se naplnit záměr, který jste 
si před zahájením natáčení dali?

To by měli říci diváci, ale podle 
mě jsme splnili záměr scénáře – uká-
zat Chomutov z jiného pohledu, než je 
obvykle pojímán, tedy jako město po-
vrchových dolů a těžkého průmyslu. 
My jsme ho ukázali jako město s bo-
hatou, dlouhou a dramatickou historií, 
s řadou nádherných památek. Rovněž 
jsme kladli důraz na sportovní zázemí, 
které je skvělé. A snad jsme ukázali 
i zajímavé akce, které město pořádá 
pro obyvatele.
Jak vůbec koncipujete váš pořad?

Oproti jiným podobným pořadům 
se snažíme do vyprávění vložit krátké 

scénky, kterými přibližujeme jednot-
livé historické etapy. Ve scénkách 
hrají herci v dobových kostýmech, 
které si půjčujeme na Kavčích ho-
rách. Vedle toho k historickému vy-
právění a historickým obrazům při-
dáváme další videovrstvy, kterými se 
snažíme přiblížit bojové akce nebo 
dramatické události. Obraz bitvy oz-
vláštníme plameny nebo dramatic-
ký mi zvuky. Jde o to diváka stále pře-
kvapovat novými situacemi a mo-
tivy. V Chomutově jsme odehráli pa-
sáž z divadelní hry, ve které neznámý 
autor nařkl tehdejšího majitele pan-
ství Jiřího Popela z Lobkovic, že se 
pokoušel zavraždit císaře Rudolfa II. 
Nebyla to sice pravda, ale tato po-
mluva stačila k tomu, že ho Rudolf II. 
uvrhl do vězení, kde Jiří Popel zemřel. 
Přestože vytváříme historický doku-
ment, nejdeme ani tak po detailech, 
ale snažíme se přiblížit atmosféru jed-
notlivých událostí. Rovněž se snažíme 
najít v tom kterém městě nějakou 
osobnost. V Chomutově to je v kaž-
dém případě František Josef Gerstner, 
významný učitel, technik, autor me-
chaniky a zakladatel polytechnického 
institutu, ze kterého vzniklo ČVUT. 
Byl to génius, který pochopil význam 
parního stroje pro průmyslovou revo-
luci. Také založil obory mechaniku 
a strojírenství, které popisoval mate-
matickými vzorci a všechny jevy po-
čítal. Do té doby se pracovalo spíše 
s intuicí. Gerstner by si zasloužil so-
chu na náměstí.

Naštvaný zubr, vrtkavé počasí, ale i nečekané krásy přírody a vstřícní lidé. S tím vším a mnohým dalším 
se v Chomutově režisér a scénárista Jiří Pálka setkal během roční práce. Filmový materiál je nyní natočen 
a sestříhán, a tak již brzy světlo světa spatří další díl dokumentární řady Perly českých měst, který tentokrát 
seriózním způsobem zpracovává historii i současnost právě Chomutova. Město ho bude používat 
k propagačním účelům a v budoucnu by měl být také vysílán v České televizi.

režisér pálka:

V Chomutově 
jsem našel perly

ukázali jsme Chomutov jako město s bohatou, 
dlouhou a dramatiCkou historií, s řadou 
nádhernýCh Památek.

Jiřímu Pálkovi (vlevo) pomáhal při natáčení také Václav Upír Krejčí, který je zároveň manažerem projektu.
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anton enders na výstavě o své 
osobě dlouze vzpomínal 

Krajinky a plastiky ozdobily 
lurago i atrium SKKS 

dechový orchestr v parku střídají swingové koncerty v SKKS 

Výstavu k příležitosti 90. naro-
zenin skladatele, hudebníka a cho-
mutovského rodáka Antona Enderse 
s názvem V rukou tvých jsou časové 
moji připravilo Oblastní muzeum 
v Chomutově. Na výstavu se přijel 
podívat i sám Enders. „Během pří-
prav výstavy jsme s ním byli v kon-
taktu kvůli shánění artefaktů, proto 
pro něj nebyla překvapením,“ řekl 
ředitel muzea Stanislav Děd a do-
dal, že výstava nechtěla Enderse 
představit jen z profesního hlediska, 

ale také jako člověka. 
Proto byla výstava pro hudeb-

ního skladatele a zároveň rozhlaso-
vého hudebního mistra plná vzpo-
mínek. „Téměř u každé fotogra-
fie se zastavil a vyprávěl nám o li-
dech, s nimiž se během dětství i své 
profesní kariéry setkal,“ řekl Děd. 
A vyprávění bylo mnoho, neboť 
Anton Enders měl tu čest spolupra-
covat s řadou hudebních velikánů. 
Rozhlasová stanice Südwestfunk 
Baden Baden, pro niž praco-

val, totiž přenášela hudbu ze slav-
ného festivalu Donaueschinger 
Musiktage, který navštěvovali pro-
slulí dirigenti a sólisté. Mimo jiné 
se tak Anton Enders setkal napří-
klad s Václavem Neumannem či 
Rafaelem Kubelíkem. 

Lásce k hudbě naučil Enderse 
právě Chomutov, přesněji kon-
cert pražské Německé filharmonie, 
která město v jeho dětství navští-
vila. Tehdy se mladý houslista roz-
hodl studovat skladbu a dirigování 

u Josepha Keilbertha, budoucího 
šéfa mnichovské filharmonie a mni-
chovské opery. Proto ani po váleč-
ných bojích, jichž se po maturitě 
musel účastnit, a více než 60 letech 
života v Bavorsku skladatel na své 
kořeny nezapomněl. „V jeho hudbě 
je cítit inspirace slovanskými veli-
kány a jeho vztah k rodnému městu 
je stále velmi silný,“ potvrdil ředi-
tel Děd, kterému skladatel slíbil, že 
příští rok přijede na návštěvu s ce-
lou rodinou. 

V jeden den si Středisko knihov
nických a kulturních služeb pro-
žilo dvě vernisáže. První zahájila vý-
sta vu artefaktů z Bo le boř ské ho so-
chařského sympozia. Druhá otevřela 
výstavu chomutovských malířů kra-
jin v Luragu. Obě výstavy budou ote-
vřeny až do konce září.

Jedenáctý ročník Bolebořského 
sochařského sympozia nebyl určen 
jen sochařům, ale také malířům. Proto 
se v atriu SKKS kromě dřevěných 
plastik sešlo i několik obrazů přírody 
v okolí Boleboře. „Byl jsem tam tři-
krát, pak jsem na několik let vyne-
chal, protože jsem jezdil sochařit na 
pískovec. Ale připadalo mi to, že so-
chařím pro Ústečáky, a tak jsem se 
vrátil do Boleboře. Nařídila mi to sta-
vovská chomutovská čest,“ smál se 
malíř Václav Suchopárek, který je 

velkým obdivovatelem přírody kolem 
Boleboře. V příštím roce by měla být 
výstava děl ještě bohatší. „Uvažujeme 
o tom, že bychom k malířským a so-
chařským dílům přidali také fotogra-
fická,“ potvrdil při vernisáži starosta 
Boleboře Jan Juřina a dodal, že se-
tkání umělců představuje ideální 

způsob, jak obohatit kulturu v obci. 
O chvíli později byla zahájena vý-

stava chomutovských malířů Jindři cha 
Vytisky, Václava Nedvěda a Šte fa na 
Lika, k nimž se přidala sochařka Pavla 
Klein ham plová. I na této výstavě pře-
vládaly realistické obrazy krajin stří-
dané skulpturami jediné dámy. „Nyní 

probíhá v umění boj principů. Prvním 
a jednodušším z nich je snaha šoko-
vat, druhým je snaha pohladit. Zde 
je využito takových výrazových pro-
středků, že obrazy i sochy v nás vyvo-
lávají pocit krásy,“ ocenil umělce aka-
demický malíř Kamil Sopko, který 
výstavu uvedl.  

Milovníci hudby se s koncem léta 
přesouvají od dechového orchestru 
Josefa Zástavy v městském parku do 
atria SKKS, kde jsou pro ně při pra
veny swingové koncerty Big Bandu 
Zdenka Tölga. Symbolickým milní-
kem této výměny byl koncert decho-
vého orchestru ke dni horníků, jež se 
odehrál v atriu SKKS a na který na-
vazovalo vystoupení big bandu. 

Dvojnásobné hudební odpoled  ne 
přilákalo mnoho posluchačů. „Má
me své stálé publikum, které za námi 
z parku přišlo i do atria SKKS,“ řekl 

kapelník Josef Zástava a doplnil, že 
jeho dechový orchestr měl kvůli osla-
vám dne horníků napilno celý tý-
den. Koncertem v SKKS pak ukon-
čil úspěšný letní seriál vystoupení 
v chomutovském parku. „Vyšlo nám 
počasí, takže na koncerty chodilo 
hodně lidí a k mému překvapení 
se mezi nimi objevily i mladší roč-
níky,“ dodal kapelník Staročeské 
dechovky a Hornického orchestru 
Severočeských dolů Chomutov, který 
nebude zahálet ani během podzimních 
a zimních měsíců. „Zatím máme do-

mluvené asi dva až tři koncerty mě-
síčně,“ potvrdil Zástava. 

A zahálet nebude rozhodně ani 
Big Band Zdenka Tölga, který 
po dechovce převzal v atriu kon-
certní štafetu. „První koncert nás 
potěšil lehce nadprůměrným po-
čtem diváků, ale stejně rádi hra-
jeme i pro méně početné publikum,“ 
řekl zástupce swingového orches-
tru Karel Emin ger, který stejně jako 
Josef Zástava své posluchače dobře 
zná. „S ohledem na naši hudbu 
navště vuje koncerty hlavně starší 

či střed ní generace, ale objevují se 
i mladší ročníky,“ potvrdil Emin ger, 
kterého zájem mladších posluchačů 
těší. „Ještě větší radost mám, když 
se nám do našeho orchestru podaří 
přilákat mladé hudebníky,“ dopl-
nil Emin ger, který bude v atriu s big 
bandem vystupovat každý čtvrtek až 
do konce září. „Máme připravenou 
swingovou hudbu, kterou pro pub-
likum tradičně okořeníme i sklad-
bami jiných žánrů, jako jsou muzi-
kálové, taneční a populární melo-
die,“ láká návštěvníky.  
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Stříbrná Míša Krejzová 
je příkladem ostatním 

Florbalisté očekávají novou 
sezonu s nadějemi 

exhibice svede do týmů profesionály i amatéry

Ve smutném letním období přišla 
z chomutovského basketbalu i dobrá 
zpráva. Levhartice Míša Krejzová zís-
kala s reprezentačním výběrem hrá-
ček do 16 let titul vicemistryň Evropy. 
„Je to pro ni velká zkušenost. Z Cho
mu tova bývalo do reprezentace ob-
vykle hodně daleko, ale Míša je signá-
lem pro ostatní, že to jde,“ řekl trenér 
Tomáš Eisner, který zná chomutov-
skou hráčku velice dobře. 

Míša Krejzová totiž byla členkou 
týmu, který Eisner vedl na začát ku tre-
nérské dráhy v Cho mu tově. „Míšu 
znám šest sedm let a už na začátku 
bylo jasné, že v Cho mu to vě roste 
velký talent,“ potvrdil Eisner, podle 
kterého byla Krej zo vá rychlejší, vy-
spělejší ve hře i šikovnější než spo-

luhráčky. Podle trenéra se v poslední 
době Krejzová hodně zlepšila, protože 
pozvánka do reprezentace a přípravné 
turnaje byly novou inspirací a hráčka 
na nich poznala jiný typ basketbalu. 

Stříbrnou medaili, kterou si Míša 
po finálové porážce s favorizovaným 
Španělskem pověsila na krk, hod-
notí Eisner jako důležitou zprávu pro 
celý cho mu tov ský tým. „Mít hráčku 
v reprezentaci je pro Levharty velký 
úspěch, ale celý průběh sezony a po-
zvání na turnaje potvrdily, že naše 
basketbalistka patří mezi nejlepších 
dvanáct hráček její věkové katego-
rie v ČR,“ dodal Eisner, který připo-
mněl i druhou vicemistryni Kateřinu 
Rokošovou, jež tři roky rovněž patřila 
do kádru mladých Levhartic. 

Florbalový klub FbC 98 Cho mu
tov stojí na prahu sezony, která pro 
něj bude výjimečná startem junior-
ského týmu v nejvyšší soutěži. I proto 
junioři tentokrát vyjeli poměřit síly 
s ostatními extraligisty na G2 turnaj 
do Prahy. „Ani jednou jsme nevyhráli. 
Ale jsem rád, že jsme se zúčastnili. Po 
vítězství na turnaji v Ho do níně to pro 
nás byl návrat do reality,“ řekl trenér 
a sekretář klubu Martin Bocian. 

Ten ví, že jeho svěřence nečeká 
v následujících měsících nic jednodu-
chého. „Je před námi velmi těžká se-
zona, jakou žádný z hráčů nikdy ne-
prošel. Nicméně navzdory špatným 
výsledkům z poslední přípravy věřím, 
že budeme konkurenceschopní,“ do-
dal Bocian a přiznal, že se chce dostat 
s týmem do play off. 

Velké ambice má i ženské druž-
stvo, kterému se vydařil turnaj v Lit-
ví no vě. „Ve třech zápasech ani jednou 
neinkasovaly. To je známkou dobré 
práce týmu a já věřím, že v podob-
ných výkonech budou děvčata pokra-
čovat i v soutěži,“ řekl Bocian a dodal, 
že by se nedivil, kdyby chomutovské 
florbalistky atakovaly baráž o 1. ligu. 

Postup vyhlíží i A tým mužů. 
„Základ je nenechat si ujít nově 
vzniklou národní ligu, do níž po-
stoupí pět nebo šest týmů z každé di-
vize druhé ligy,“ potvrdil Bocian, 
podle kterého by nesplnění cíle před-
stavovalo velkou komplikaci vzhle-
dem k plánům rozvoje florbalu 
v Chomutově. „Osobně chci bojovat 
o vítězství v divizi a účast v baráži 
o 1. ligu,“ dodal sebevědomě trenér. 

Nejlepší čeští plavci a zároveň do-
provodná akce, která nemá v českých 
bazénech obdoby. To jsou mimořádně 
silné magnety Velké ceny Chomutova 
v plavání, jež proběhne o víkendu 
28. a 29. září.

Letošní ročník bude jubilejním 
třicátým, ale zároveň prvním v no-
vém pětadvacetimetrovém bazénu na 
Zadních Vinohradech. Pro tuto pří-
ležitost organizátoři připravili jedno 
velmi zajímavé zpestření. „Hledali 
jsme cestu, jak závody ozvláštnit,“ 
říká předseda pořádajícího oddílu 
Radek Šil han. „Inspiroval jsem se 
v golfu, kde amatér může hrát s pro-
fesionálem, jen si za to musí zapla-

tit. Vymyslel jsem tedy na tomto prin-
cipu štafetu a zajistil jsem do ní nej-
lepší české plavce. Jim se to líbí, pro-
tože vnímají, že plavecký sport potře-
buje propagaci.“

V praxi půjde o to, že na vypsanou 
exhibiční štafetu bude utvoře no osm 
družstev po čtyřech závodnících, při-
čemž dva budou profesionálové a dva 
amatéři. Ti se rekrutují z řad firem 
z regionu, sponzorů a partnerů cho
mu tov ské ho plavání a jak je výše na-
značeno, své profesionální kolegy si 
zaplatí nebo přímo vydraží. 

K draž bě dojde v pátek 27. září 
v restauraci hy per mar ke tu Globus. 
Dražit se budou čtyři plavci – domácí 

plavecká hvězda Simona Bau mr tová, 
osminásobná medailistka z MS a ME, 
dále dvoj ná sobná mistryně Evropy 
Petra Chocová, dvojnásobný junior-
ský mistr Evropy a stříbrný z MS ju-
niorů Jan Micka a český rekordman 
na 50 m volný způsob Tomáš Plevko. 
S pevnou cenou za svůj start jsou při-
praveni další excelentní plavci a re-
prezentanti Barbora Závadová, Lucie 
Svěcená, Sabina Dostálová, Martina 
Moravčíková, Barbora Morávková, 
Petr Bartůněk, David Urban, sloven-
ský reprezentant Matej Kuchár a ta-
lentovaní chomutovští plavci Štěpánka 
Šilhanová, Ondřej Baumrt a Tomáš 
Franta. Zajímavostí je, že k účasti 

v exhibici se nechal zlákat také legen-
dární Květoslav „Květák“ Svoboda, 
který už oficiálně ukončil kariéru. 
Vzhledem k dlouhodobé podpoře pla-
vání bylo sestavení vlastní štafety na-
bídnuto i městu Chomutov, které v ba-
zénu zastoupí primátor Jan Mareš 
a radní Milan Märc.

Exhibiční štafeta se poplave na 
konci sobotního programu, tedy při-
bližně v 18 hodin. „Věřím, že to bude 
zajímavá akce. Pro partnery, plavce 
i diváky,“ dodal Šilhan. Při účasti uve-
dených závodníků bude zajímavá i sa-
motná Velká cena Cho mu to va, jejíž 
program začíná po oba víkendové dny 
v 9 hodin. Vstup je zdarma.

Chomutovská ženská atletika se 
v minulém roce vrátila do 2. ligy. Jana 
Hy ján ko vá, zkušená atletka a trenér ka 
v jednom, už tehdy předpovídala žen-
skému družstvu úspěch. „Tým má 
velký potenciál do budoucna, pro-
to že děvčata teprve dorůstají a v dal-
ších letech budou jistě podávat lepší 
výkony,“ zhodnotila tehdy průběžné 
šesté místo Hyjánková. 

A letošní rok jí dává za pravdu. 
Atletky TJ VTŽ Chomutov ve 2. lize 
ve skupině A na konci srpna v závo-
dech na Kladně vybojovaly třetí místo. 
„Bohužel jsme měly smůlu. Chyběly 
nám pouhé tři body na druhou příčku,“ 
zalitovala Hyjánková. Sama chomu
tov skému týmu přinesla nejvíce bodů, 
za ní se umístily Tereza Fisková a Ka
te řina Králíčková. „Kromě jedné zá-
vodnice, která se zranila v závodě, 

jsme bodovaly všechny. Začíná to vy-
padat slibně. Mladí dorůstají, zlepšují 
se a bodují,“ chválila své mladší kole-
gyně Jana Hyjánková, jež s přehledem 
drží přední příčky tabulek 2. ligy. 

Svou účast na závodech vnímá pře-
devším jako pomoc týmu a motivaci 
pro mladší sportovkyně. „Pro mě je to 
takové zakončení sportování. Aktivně 
už několik let netrénuji,“ řekla tre-
nérka a zároveň i předsedkyně oddílu 
TJ VTŽ, jejíž úspěšnou kariéru zasta-
vilo zranění kolena. „Házejí se mnou 
především starší žákyně a dorostenky. 
Věřím, že pro ně může být motivací 
vidět bývalou třetí nejlepší kladivářku 
republiky, jak s nimi závodí vybavená 
ortézou a bederním pasem,“ dodala 
se smíchem Hyjánková, která kromě 
vrhů a hodů s chomutovským druž-
stvem běhá i štafetové závody.  

Chomutovským 
atletkám se 

ve 2. lize zadařilo
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sEniOR sE zaCHOVal 
příKladně
Peněženku s devíti tisíci koruna
mi našel ve Školní ulici starší muž. 
Ihned se s nálezem vydal na slu
žebnu policie, cestou však uviděl 
projíždět hlídku strážníků. Tu za
stavil a peněženku jí odevzdal i se 
všemi penězi a doklady. 

paCHaTEl TO nEbyl, 
aUTO bylO jEHO
V ulici 17. listopadu se prý někdo 
snažil vloupat se do auta. Strážní
ci rychle vyjeli na místo a tam uvi
děli muže, jak se snaží dostat do 
auta. Nebyl to však lupič, ale maji
tel vozu, který si zapomněl klíče a 
zkoušel otevřít auto bez nich. 

RUšila nOční Klid, 
pOKUTa ji nEMinUla
V nočních hodinách rušila oby
vatele ulice 28. října hlasitá hud
ba. Ta vycházela z tamního baru. 
Strážníci uvnitř nenašli ani jed
noho hosta, ale servírka si pro 
sebe pouštěla muziku. Své po
chybení uznala, rachot ztlumila 
a přijala i pokutu. 

sTRážníCi pOMOHli 
čTRnáCTilETé díVCE
Život zachránili strážníci čtrnác
tileté dívce, která v Poděbradově 
ulici zkolabovala. Tělo se jí zmíta
lo v bolestech a zvracela. Záchra
náři ji odvezli do nemocnice. Proč 
se dívce udělalo špatně, není jis
té, v batohu ale měla stříkačku. 

CHTěl asi VsTOUpiT 
dO HRObU
Velmi podivně se krátce po po
ledni choval muž na hřbitově. 
Snažil se totiž dostat do jedno
ho hrobu. Strážníci v muži pozna
li známého narkomana. Jako dů
vod, proč rozházel květiny a chtěl 
do hrobu, uvedl, že si chtěl popo
vídat s jeho zesnulým otcem. 

MěSTSKá pOlICIe

Inzerce

Tržní řád zakazuje podomní 
prodej ve městě

Těhotná žena napadla 
civilní pracovnici strážníků

Ochránit Chomutovany před 
agresivními obchodními praktikami 
má nový tržní řád. Donedávna platil 
zákaz podomního prodeje v Cho mu
to vě od 20 do 8 hodin. Podle nového 
tržního řádu, který radní schválili, už 
platí celodenní zákaz. „Reagujeme 
tak na nárůst počtu podomních pro-
dejců, kteří zneužívají naivity a dů-
věřivosti převážně starších občanů, 
aby je přiměli k podpisu nevýhod-

ných smluv. Chceme je ochránit,“ 
uvedl primátor Jan Mareš.

Právnickým osobám, které zá-
kaz podomního prodeje v Cho mu
to vě poruší, hrozí ve správním řízení 
sankce až do výše 200 tisíc korun 
a fyzickým osobám až 30 tisíc. Na 
prodejce, jež nebudou řád respek-
tovat, musí obyvatelé domů zavolat 
strážníky městské policie. „Stačí vy-
točit bezplatnou linku 156. Hlídka 

případ zdokumentuje 
a postoupí ke správ-
nímu řízení, kde budou 
padat tyto vysoké po-
kuty,“ dodal náměstek 
primátora Jan Řehák. 

Nový tržní řád také 
zaktualizoval prodej ní 
místa, například u měst
ské ho informačního 
centra. 

Civilní pracovnici městské poli-
cie napadla těhotná žena. Té se přitom 
chtěla pomocnice strážníků jen zastat 
a ochránit ji, když jí bil muž. „S něčím 
takovým jsme se ještě nesetkali. Útok 
od těhotné ženy se dá jen těžko předví-
dat, za své chování nyní půjde budoucí 
matka před přestupkovou komisi,“ 
uvedl velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák.

Asistentka prevence při kontrole 
sídliště Zahradní uviděla roztržku mezi 
mužem a ženou. Agresor ji fyzicky na-
padal. Okamžitě zalarmovala hlídku 

strážníků a sama běžela mlácené na 
pomoc. Útočník se jí naštěstí zalekl 
a rychle utekl. „Žena však začala naší 
pracovnici nadávat a poté ji silou od-
strčila, až upadla na zem,“ popsal situ-
aci ředitel strážníků Vít Šulc. Po útoku 
se těhotná utekla schovat do Borové 
ulice, tam ji ale zastavila hlídka, která 
ji původně vyjela ochránit. Lustrací 
městští policisté zjistili, že se jedná 
o osobu, kterou v minulosti řešili kvůli 
prostituci v Lipské ulici. Za své cho-
vání nyní ponese trest od přestupkové 
komise. 

Civilní pracovníci přitom odvádějí 
v ulicích města skvělou práci, často 
jsou první na místech, kde dochází 
k problému. Přivolávají své kolegy 
i k nálezu injekčních stříkaček. Není 
ani výjimkou, že zabrání krádeži. Tak 
tomu bylo například v ulici Zahradní, 
kde asistenti zadrželi dvojici mužů, jež 
od tamního domu odnášela železný 
kus plotu. Místo do výkupny železa 
putovali muži k přestupkové komisi. 

V letošním roce asistenti prevence 
městské policie řešili již téměř devět 
a půl tisíce událostí. 

Za kulturou a sportem 
za minimální cenu

Prvních pár dnů zkušebního pro-
vozu má za sebou nová autobusová 
linka číslo 15 z centra města (zastáv ka 
v ulici Palackého) do kulturněspor-
tovního areálu na Zadních Vi no hra-
dech. „Cestující si na linku pomalu 
zvykají a jejich počet se stále zvyšuje,” 
uvedl ředitel divize MHD Dopravního 
podniku měst Cho mu tova a Jirkova 
Václav Záveský.

Autobusy dopraví majitele bezkon-
taktních čipových karet, kteří uhradí 
jízdné z elektronické peněženky, až 
k plaveckému areálu Aquasvět za nej-
nižší možnou cenu. Dospělé tedy za 
devět korun, děti ve věku od 6 do 15 
let jen za pět korun.

„První tarifní pásmo, které zahr-
nuje jednu až tři zastávky, jsme u linky 

č. 15 prodloužili o jednu zastávku. 
Čtvrtou zastávkou ve směru z cen-
tra města je právě Aqua svět,“ vysvětlil 
Záveský. Upozornil, že v případě pře-
stupu klesne základní i zlevněné jízdné 
o další tři koruny. „Pokud cestující 
přestoupí na zastávce v ulici Palackého 
z jiné linky na linku č. 15 ve stanove-
ném limitu, potom ho cesta k SD aréně 
i k Aqua světu bude stát jen šest, re-
spektive dvě koruny. Při platbě v hoto-
vosti se nic nemění, pasažér uhradí 20 
korun. Nic nebudou řešit ani majitelé 
časových kuponů, jelikož nejsou po-
čtem jízd ani přestupů nijak omezeni,“ 
doplnil Záveský.

Cílem zřízení nové linky je podle 
náměstka primátora a předsedy před-
stavenstva dopravního podniku Jana 

Řeháka zajistit lidem rychlé spojení 
k zimnímu a fotbalovému stadionu, 
k plavecké aréně či do kina. Spoje na 
nové lince budou jezdit v půlhodino-
vých intervalech. Ve všedních dnech 
ze zastávky Palackého od 13.15 do 
20.45 hodin, o víkendech od 08.45 do 
20.45 hodin. Zkušební provoz linka 
zahájila 2. září.
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půjdOU VOliT 
dO šKOlsKé Rady
Doplňovací volby do školské 
rady se na ZŠ ve Školní ulici 
usku teční 18. listopadu mezi 
půl pátou a šestou hodinou 
odpolední. 

KVěTinaMi OzdObí 
CHOdby šKOly
Květinami si mohou děti ze ZŠ 
Kadaňská vylepšit vzhled své 
školy. Jakoukoli rostlinu mohou 
přinést do školy do 20. září. 

blOUdili U záMKU
Lanovkou na zámek Větruše se 
vydaly děti ze základní školy 
Palachova. Než jely zpět, prošly 
si bludiště a užily si na hřišti. 

přiVEzli dVě zlaTé 
Dvě zlaté medaile a jednu stříbr
nou přivezli sportovci ze ZŠ Aka
demika Heyrovského z republi
kového finále soutěže OVOV.

nEjEli na VýlET, 
zůsTali VE šKOlE
Seznamovací kurz prvních roč
níků průmyslové školy se po 
deseti letech opět konal v pro
storách samotné školy. Děti se 
poznaly se spolužáky i učiteli.  

KráTCe

Téměř šest stovek dětí letos poprvé 
usedlo do školních lavic. Natěšený vý-
raz, kornout sladkostí a velká brašna 
často v nepoměru s malými těly dá-
valy tušit, že životní přelom berou děti 
s nadšením a odvahou. Přestože prv-
ňáčci byli na učení nových věci více 
než připravení, první školní den byl 
spíše o seznámení a přivítání.

Primátor města do lavic uvedl 
žáčky základní školy Na Příkopech, 
obdaroval je pamětními listy, odzna-
kem a knihou. „Vybral jsem pro vás 
knížku Honzíkova cesta, která je pro 
mnoho generací první knížkou, jež 
si samy přečetly. Je o dobrodružství 

malého kluka na cestě a při pobytu 
u babičky. I pro vás bude docházka 
do školy takovým dobrodružstvím, 
které zvládnete sami bez rodičů,“ řekl 
Jan Mareš. Rodičům pak doporučil 
spoustu trpělivosti, klidu a pochopení.

První školní den podobně uvítal 
děti na základní škole Písečná náměs-
tek primátora Jan Řehák, na Bře ze
nec ké žáčky s novými radostmi i po-
vinnostmi seznamoval náměstek pri-
mátora Martin Klouda.  

Letos do prvních ročníků základ-
ních škol v Chomutově nastoupilo 579 
dětí, dalších dvaapadesát usedlo do la-
vic přípravných tříd.

primátor vítal 
prvňáčky vlídným 

slovem i knihou

Místa v kroužcích se rychle plnípřed studiem  
si zopakovali učivo Již šest kroužků, které pořádá 

chomutovský Domeček, je plně ob-
sazených. V letošním roce se místa 
v kroužcích obsazují velmi rychle, 
může za to jednak vysoká kvalita 
nabízených aktivit a také velký po-
čet letošních prvňáčků.

Každým rokem navštěvuje pra-
videlné zájmové útvary kolem ti-
sícovky dětí. Letos by návštěvnost 
mohla být i větší. „Poptávka je tra-
dičně největší po sportovních krouž-

cích, jako jsou florbal, šerm, badmin-
ton, ale roste zájem i o cho va tel ství či 
web design,“ uvedl ředitel Domu dětí 
a mládeže Chomutov Milan Märc.

Pro informace si mnoho lidí při-
šlo i na zahajovací den. Mohli si 
prohlédnout prostředí Domečku 
a dozvědět se vše potřebné. Nejvíce 
rodiče zajímalo, zda si mohou děti 
zájmovou činnost nejprve vyzkou-
šet a zda mohou kroužky navštěvo-
vat i předškoláci. 

Dobrý start v prvním ročníku za-
jistil žákům střední průmyslové školy 
přípravný kurz. Ten se konal těsně 

před nástupem do školy. Noví žáci si 
při něm zopakovali znalosti probírané 
na základní škole, tím si usnadnili pře-
stup na střední školu.

Celkem sto dětí si při čtyřhodino-
vých modulech zopakovalo základy 
fyziky, algebry, numerické matema-
tiky na kalkulačkách a základy kon-
strukčních úloh na počítači. 

Matematiku si děti prožijí
Porozumět matematice a prožít 

řešení úloh má za cíl metoda výuky 
po dle profesora Milana Hej né ho. Tu 
zavedli učitelé základní školy Na Pří
kopech v loňském roce pro prvňáčky, 
a protože se velmi osvěd čila, letos 
v ní pokračují.

Metoda výuky je založená na pro-
žitku, poznání a tvořivosti. Učitelé ne-

chávají při řešení úkolu dětem velký 
prostor, nezasahují do debat a speku
lací žáků. Vysvětlení pak doplňují 
o fyzickou ukázku, například na troj-
rozměrných modelech. „Tím si po-
stupně vytváří matematické poznání 
založené nikoli na nabiflovaných pra-
vidlech, ale na porozumění,“ uvedla 
učitelka Lenka Fúdorová. 

Výuka podle Hejného podporu je 
zvídavost dětí, potřebu hledat, zkou-
mat a objevovat. Snadné i složité úlo hy 
jsou vždy vložené do světa dětí tak, 
aby jim co nejsnadněji porozuměly.

Pro učitele je příprava na hodinu 
náročnější než na klasickou před-
nášku matematiky, přesto tuto me-
todu vítají. 

druháčci z Kadaňské nacvičovali 
ošetřování zraněného

Ošetřit odřené koleno i zlomenou 
ruku se naučili druháčci ze základní 
školy Kadaňská. V rámci akce Den 
bez úrazu, kterou pořádal chomutov-
ský Domeček, se ale seznámili i s dal-
šími zajímavými věcmi.

Malí zvídavci si za jedno dopo-
ledne vyzkoušeli jak ošetření různých 
úrazů, tak i pocit nevidomého člověka. 
Se zavázanýma očima a s hůlkou 
v ruce si zkusili projít určenou trasu. 
Kromě toho se učili, jak úrazům před-
cházet. „Seznámili se a zapamatovali 
si důležité dopravní značky, zjistili, co 
vše by měli mít na svém kole a také 

si vyzkoušeli, jak se odebírají otisky 
prstů a k čemu takový otisk policii 
slouží,“ popsala program Jaroslava 
Glaserová, třídní učitelka druháčků.

Den bez úrazu pořádal Dům 
dětí a mládeže pro všechny žáky zá-

kladních škol. Cílem bylo předchá-
zení úrazů doma, venku i ve škole. 
Informace srozumitelně předávali stu-
denti zdravotnické školy i policisté. 
Trpělivě zodpovídali otázky malých 
dětí a vše následně ukázali.
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KřížOVKa Na svatého Václava zve všechny soutěživé rodiny koza Róza do skanzenu Stará ves, kde si budou moci připomenout podzimní (tajenka).

OsMisMěRKa Ke konci září se na Kamenné otevře Sociální centrum … VTipy zE žáKOVsKýCH 
KnížEK

Vyrušuje při hodině angličtiny, 
bohužel jen česky.

Vědomosti Vaší dcery se rovnají 
nule, pro postup do vyššího 
ročníku je třeba, aby je minimálně 
zdvojnásobila.

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit 
a žádá výkupné.

Pravidelně chodí do školy 
nepravidelně.

Když jsem odstartoval přespolní 
běh, utekl domů.

Vyvolán prohlásil, že nebude 
odpovídat bez advokáta.

Simuloval zvonění školního 
zvonku budíkem, a když se mu 
na to přišlo, ještě tvrdil, že ho o to 
školník požádal.

Při výtvarné výchově si kreslí!

Při vstupu do třídy mě pozdravil 
slovy: „Ať žije heavy metal!“ 
a přitom poslouchám dechovku.

Při měření ve fyzice používá vlastní 
měřicí přístroj a prohlašuje, že 
školní voltmetry nestojí za nic.

Omluvte prosím mého syna. 
Bolelo ho břicho. 
Můj táta.

Při výletě do Terezína se nechal 
dobrovolně zavřít do plynové 
komory.

aSáK, bard, brlOH, elSa, FleKY, HONIT, Idea, KaNÓNY, KUří, MajOleNa, 
MaKlÉřI, Níže, OVOCe, peNZe, pIKle, pOKladNY, rObOTI, rOZleT, SMYK, 
STaV, TaKT, Tapa, TašKář, TrKY, TUNa, TUřI, VSKOK, YZOp, ZMeTeK
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 18.9.  Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce Nové Spořice – chodníky, 
Potoční, Nové Spořice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě spojky mezi Luční 
a Osadní, Polní a komunikace souběžná se silnicí č. I/13 (Karlovarská), komunikace 
k firmě EATON vč. chodníků.

 19.9.  Lipská od vinných sklepů k vodárně – chodníky, parkoviště u bývalého 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 po Kosmovu.

 24.9.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, Hraničářská od El. 
Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské po Kosmovu, Slezská, 
Sládkova od Slezské po Kosmovu.

 25.9.  Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, Blatenské okály 
vč. chodníků, U Třešňovky, Barákova, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, Winterova, 
Šrobárova, Kozinova, lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti, Blatenská od 
Cihlářské po ul. Pod Lesem – chodníky.

 26.9.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č. p. 4689, 4596, 
4750, okolí nákupního střediska Krystal, březenecká stanoviště VOK.

 1.10.  Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, komunikace, chodníky a parkoviště u č. p. 
4450–4454, komunikace a parkoviště u bývalého kina Evropa, dřínovská u č. p. 
4556–4559, komunikace u sport. haly, parkoviště u zdravotnického zařízení.

 2.10.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, komunikace 
a parkoviště u č. p. 4614–15, Holešická vč. parkovišť, plochy u nákupního střediska 
Beseda, Dřínovská u č. p. 4601.

 3.10.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č. p. 4777 vč. parkovišť, dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť.

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 25.9. st 19.00  jEppE z VRšKU – Příběh dobráckého a ženou peskovaného sedláka, 
na jehož účet si krutě zažertují tři urození páni. Udělají z něj přes noc 
vládce panství.

 29.9. ne 15.00  čaROdějná pOHádKa – Pohádka na motivy příběhů, které patří 
ke klenotům z pokladnice českých pohádek.

MěSTSKÉ dIVadlO

PřIHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „za jEšTě KRásnější CHOMUTOV“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2013 prostřednictvím pošty nebo osobně 
podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova – ORiaMM, zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky 
soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

CHOMUTOVsKé nOViny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

REdaKCE:
Tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutovmesto.cz
stanislav Král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutovmesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutovmesto.cz

inzERCE:
alona Hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 18.9.  st 17.00 MORTal insTRUMEnTs: MěsTO z KOsTí
   19.00   příběH FilMU: OdysEa
 19.9. čt  17.00 jaKO niKdy 19.30 diana 
 20.9.  pá  17.00 Oggy a šKOdíCi 18.00 RiddiCK 19.30 jaKO niKdy 
 21.9. so  15.00 Oggy a šKOdíCi 
 21.9.  so  18.00 jaKO niKdy 19.00 spRingsTEEn & i 
 22.9.  ne  15.00 lETadla (3d) 17.00 jaKO niKdy 19.30 COlETTE 
 23.9.  po  17.00 MORTal insTRUMEnTs: MěsTO z KOsTí 
   19.00 nEjVyšší nabídKa
 24.9.  út  17.00 COlETTE 19.00 jObs 
 25.9.  st  17.00 MillEROVi na TRipU
   19.00 zUzana MiCHnOVá – jsEM slaVná TaK aKORáT
 26.9.  čt  17.00 HRa na HRaně 19.00 dOnšajni 
 27.9.  pá 17.00 Oggy a šKOdíCi 18.00 nEjVyšší nabídKa 19.30 dOnšajni
 28.9.  so  15.00 jUsTin: jaK sE sTáT RyTířEM 
   18.00 OnE diRECTiOn 3d: THis is Us 19.00 dOnšajni
 29.9.  ne 15.00 lETadla 18.00 REViVal 19.00 HRa na HRaně
 30.9.  po  17.00 dOnšajni 19.00 diana

 
KINO SVěT

 19.9. čt 17.00 big band zdEŇKa TÖlga – atrium, velký sál SKKS
 21.9. so 14.00  bEaT sTREET Hip HOp OpEn aiR FEsTiVal – skate park 

Kamenný Vrch
 26.9. čt 19.00 pEpa šTROss a syn – Kulisárna

KONCerTY

 22.9. ne 16.30 aFK lOKO–nOVý bOR – fotbal divize – hřiště Březenecká
   17.30 CHOMUTOV–liTVínOV – hokej extraliga – zimní stadion
 27.9. pá 17.30  CHOMUTOV–slaVia – hokej extraliga – zimní stadion
 28.9. so 10.15  FC CHOMUTOV–aC spaRTa pRaHa b – fotbal ČFL – 

fotbalový stadion
 29.9. ne 10.30 sK CHOMUTOV nH–žaTEC – národní házená – areál Duha
   15.00  KnH CHOMUTOV–sKnH KlášTEREC nad OHří – 

národní házená – ZŠ Školní
 1.10. út 17.30 CHOMUTOV–paRdUbiCE – hokej extraliga – zimní stadion

SpOrT

 Od 26.9. CHOMUTOV VE sTOlETí páRy – Dům Jiřího Popela

   sVěT KRUšnýCH HOR – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky.

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 18.9. st 14.00  HERECKý CHansOn ljUby HERManOVé – komponovaný 
pořad slova a hudby ke 100. výročí narození herečky – učebna č. 14 SKKS

   16.00 ÚVOd dO biblE – učebna č. 66 SKKS
 20.9. pá 17.00 řOpíK – jubilejní 15. ročník – muzeum Na Kočičáku
 21.9. so 08.00 FaRMářsKé TRHy – náměstí 1. máje
   10.00 řOpíK – jubilejní 15. ročník – muzeum Na Kočičáku
 23.9. po 17.00  VEčERy pOd laMpOU – autorské čtení s Irenou Douskovou – 

velký sál SKKS
 25.9. st 17.30  asTROlOgiE – principy dvanácti znamení zvěrokruhu – učeb-

na č. 66 SKKS
 26.9. čt 16.00 sETKání s biOTROniKEM – učebna č. 66 SKKS
 
    CVičEní ROdičů s děTMi – rozmanité cvičení vhodné pro děti 

ve věku od jednoho do čtyř let – v pondělí a ve středu od 10.00 hodin – 
městská sportovní hala 
CVičEní pRO sEniORy – skupinové cvičení pro seniory s prvky kalanetiky, 
které nezatěžují kloubní a vaskulární systém – v úterý a ve čtvrtek od 9.30 hodin – 
městská sportovní hala

předNášKY, beSedY, aKCe

pravidelné
akce

 Do 30.9. KRajiny – jindřiCH VyTisKa, VáClaV nEdVěd – galerie Lurago
  sOCHy – paVla KlEinHaMplOVá – galerie Lurago 
   RUčně VyšíVané ObRázKy – zdEŇKa jiRgalOVá – 

výstavní síň knihovny
  aKVaREly – jaRMila jiRáKOVá – galerie Na schodech SKKS
  11. sOCHařsKé syMpOziUM bOlEbOř – atrium SKKS
 Do 31.10.  napOlEOniCa – Chomutov jako centrum diplomacie konce 

napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny
  ObRazy – pROjEKT MOsKVa – galina KiM – galerie Špejchar
   RUsKO–čEsKO–TRanziT – společná výstava českých a ruských 

výtvarníků – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

5. ROčníK záVOdU 
dRačíCH lOdí
Kamencové jezero se připra vuje na 
další klání drakonů. O Chomutovský 
pohár dračích lodí budou 21. září 
bojovat dvacetičlenné smíšené po
sádky v několika kategoriích a dostane 
se i na závody základních škol. 



servis fotostrana

Centrum Chomutova se po roce 
znovu změnilo v duhu při 3. ročníku 
festivalu Barevná planeta. „Festival 
stále získává na významu. Se zvyšu
jícím se napětím ve společnosti je 
důležité, aby se příslušníci menšin 
a majority společně setkávali a po-
znávali své kulturní tradice,“ řekl ná-
městek primátora Martin Klouda, 
který společně s vietnamskou dele-
gací festival zahájil. 

Barevná planeta je výsledkem 
práce výboru pro národnostní men-

šiny a zástupců jednotlivých mino-
rit. „Když jsme s festivalem začínali, 
nebyl u zástupců některých men-
šin o spolupráci zájem. Ovšem už 
první rok v městském parku se po-
vedl, a tak se zvyšovala otevřenost 
spolupráci,“ řekla předsedkyně vý-
boru Marie Štáfková, podle které se 
od prvního ročníku festival stále roz-
růstá. „Díky zájmu účinkujících, ná-
vštěvníků i sponzorů se nám daří při-
pravit bohatý program, v němž si 
každý vybere něco svého,“ dodala 

Štáfková s ohledem na řadu taneč-
ních, hudebních i pěveckých vystou-
pení, která se střídala na pódiu. Kdo 
chtěl, mohl se projít po etnickém 
trhu s tradičními kulturními produkty 
i ochutnávkou kulinářských zvyk-
lostí jednotlivých minorit. „Všichni 
stánkaři z etnického trhu si akci moc 
chválili, stejně jako zájem návštěv-
níků. A to je pro nás dobrá zpráva,“ 
dodala Štáfková, která už brzy za-
čne s výborem připravovat 4. ročník 
Barevné planety. 

fotostrana | 15

barevná planeta 
znovu ukázala, že svět 
není černobílý

VidEOREpORT  
na eChomutov.cz



sobota 28. září  |  14.00–18.00 hodin  |  Podkrušnohorský zoopark

Program
:

• hudební vystoupení:  
 »folklorní soubor Jirkovák
 »folklorní soubor Krušnohor
 »country skupina M

akovec
•  workshopy s výrobou lidových 

dárkových předm
ětů a hraček

• ukázky dobových řem
esel

• m
alování na obličej

• jízdy na koních a ponících
• tradiční hry pro děti
• m

ožnost občerstvení, opékaní špekáčků
• prohlídky interiérů Staré Vsi s průvodcem

.

Registrace a podm
ínky:

Registrace, výdej hracích karet a soutěžních znám
ek bude 

probíhat ve stánku Rodinného zápolení.
Soutěžní znám

ku obdrží účastníci za zhotovení alespoň 
2 lidových výrobků.

U
pozornění:

•  pro držitele soutěžní karty Rodinného zápolení 2013 
vstup ZDARM

A 
• vstup bránou od restaurace U Pratura
•  PO

ZO
R – při parkování na parkovišti u horního vchodu 

PZO
O

 si nezapom
eňte zakoupit parkovací žeton. Bez něj 

nelze z parkoviště vyjet!
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Svatováclavské slavnosti

Jedenáctá akce Rodinného 
zápolení. O

slava babího léta 
ve skanzenu Stará Ves.Sponzoři:

M
ediální partneři:

Partneři:
G

enerální sponzor:
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Projekt je realizován 
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Ústeckého kraje


