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 4 ŠKOlY ObOHaCUjí 

VýUKU 
Děti v chomutovských školách 
nezískávají vědomosti jen při 
tradičních předmětech. Připra
vují se na život i v projektech.

 aktuality
 6 CHOMUTOV bUde 

SpOlUpraCOVaT 
S TrNaVOU
Chomutov má dalšího 
partnera. Je jím slovenské 
město Trnava, smlouvu 
o spolupráci podepsali 
primátoři obou měst.

 aktuality
 7 SeNIOrůM OHřejí VOdU 

SlUNečNí paprSKY
Vodu v objektech denního 
stacionáře a domova pro 
seniory na Písečné  ohřejí od 
listopadu solární systémy.

 rozhovor
 8 přeKVapIlI jSMe OKOlí 

I SaMI Sebe
Pavel Budínský slaví největší 
úspěch dosavadní trenérské 
kariéry. Národní tým dovedl 
ke třináctému místu na 
mistrovství Evropy.

 kultura
 9 INdIáNSKÉ lÉTO zNí 

rOCKOVOU HUdbOU 
Podeváté se v atriu SKKS sešli 
milovníci hudby, aby příchod 
babího léta oslavili festivalem 
Indian summer open air.

 sport
 10 dOrazIlI aMaTÉřI 

I prOfíCI
Pátý ročník Chomutovského 
poháru dračích lodí přilákal 
na Ka mencové jezero 
14 posádek, mezi nimiž 
tentokrát převažovaly 
soutěžní týmy.

 fotostrana
 15 VINObraNí Se HřálO 

V dOzVUKU babíHO 
lÉTa
Poslední dozvuky babího 
léta vytvořily třetímu 
ročníku vinobraní ve Staré 
Vsi kouzelnou atmosféru 
a přilákaly řadu návštěvníků.

5. 10.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  Den zvířat 
v Podkrušnohorském zooparku  
od 13 hodin 

12. 10.
RoZa: Cvičíme se Sokolem

19. 10.
Severočeské farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

zapIŠTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Za 1000 Kč se můžete stát rodičem 
kozy domácí, kontaktního a dětmi 
oblíbeného zvířete. Koza domácí 
je potomkem několika druhů 
divokých koz.

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

CHOMUTOV bUde 
SpOlUpraCOVaT 
S TrNaVOU
více na straně 6
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Děti v chomutovských základních školách nezískávají vědomosti a dovednosti jen výukou v lavicích při 
tradičních předmě tech. Nenásilnou formou se na rozmanité životní situace připravují v nejrůznějších 
projektech. Z externí nabídky vzdělávacích programů školy vybírají vždy ty nejzajímavější a nejvhod
ně jší, ale daleko cennější jsou vlastní nápady, o které učitelé nemají nouzi. Pojďme se podívat, 
co například žáky čeká v letošním školním roce. 

Oslava republiky 
dramatizací 

Svůj vlastní projekt si vytvoří žáci 
ze základní školy Zahradní. Na konci 
října totiž připraví oslavu Dne re-
publiky. Ta nebude jen tak ledajaká. 
„Program bude složený z dramatic-
kých představení jednotlivých tříd,“ 
in for mo vala ředitelka školy Libuše 

Sla ví ko vá. Scénky v podání mladých 
herců budou ukazovat historii České 
republiky. Nebude tak nouze o napětí, 
zábavu i dobrodružství. 

Již druhým rokem na této škole 
učitelé obohacují výuku pomocí 
iPadů, tedy malých počítačů s doty-
kovými obrazovkami. Sedmáci mají 
počítače neustále k dispozici, nosí si 

je i domů. Třináct přístrojů ale zů-
stává ve škole a děti se o ně střídají. 
Pro některé dospělé je přístroj zázra-
kem moderní techniky, pružné dětské 
myšlení však po prvním vyzkoušení 
vnímá iPad jako věc naprosto samo-
zřejmou a učení s dotykovým disple-
jem jim zabere pár minut. Zakrátko se 
s nimi naučili i prvňáčci. Pro ty je na-
příklad zajímavá aplikace, kdy se jim 
na obrazovce zobrazí jednoduchý po-
četní příklad a výsledek děti nemusí 
napsat, leckdy to ještě ani neumí, ale 
monitoru se dotknou správným po-
čtem prstů. Standardní výuka ihned 
nabere další rozměr. 

OhňOstrOj zakOnčí 
vánOční prOjekt

Vlastní nápad na oživení výu ky 
má i vedení základní školy Bře ze
nec ká. Vsadilo na jistotu, totiž na 
dětskou oblibu Vánoc. Konec roku 
nebude poučný a zábavný jen pro 
žáky, do projektu se aktivně zapojí 
i jejich rodiče. „Chceme tak přilá-

kat do školy rodiče nejen na třídní 
schůzky, ale i při krásnější příle-
žitosti,“ řekla ředitelka školy Jitka 
Červená.

Vánoce na Březenecké ale nebu-
dou jen o oslavě. Předcházet jim bude 
poctivá příprava. Každá třída dostane 
nový kabát z blýskavých mašliček, 
voňavých svícnů, skleněných kouli-
ček a jiného zdobení. Dopoledne žáci 
zaplní připomenutím tradičních zvyků 
u nás i jinde ve světě. Děti se ostatním 
svěří, co mají na Vánocích nejraději 
a jaké zvyklosti se dodržují právě v je-
jich rodinách.

Odpoledne dostanou slovo i ro-
diče, budou moci obsluhovat ve 
stáncích s vánočními výrobky nebo 
si v nich nakoupit. Všechen sorti
ment bude mít domácí původ, žáci 
s rodiči ho totiž vyrobí sami. Tech
ni ka ani finální vzhled není předem 
daný, vše záleží na šikovnosti a fan-
tazii. Výtěžky z prodeje jdou do 
třídního fondu. Den zakončí u dětí 
velmi oblíbený ohňostroj. 

Školy  
obohacují výuku,
zážitky z projektů děti baví i učí

Výuka na iPadech děti velice baví.

Děti na ZŠ Písečná mají koutek živé přírody.
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mOderní technika 
i držení tradic

V minulém roce překvapili žáci 
ze základní školy Akademika Hey
rov ské ho natočením celovečerního 
filmu o životě básníka Jana Nerudy. 
A v letošním roce budou v doved-
nosti pokračovat. Škola totiž dispo-
nuje velmi dobrým technickým vy-
bavením. Letos vzniknou další díla, 
i když zřejmě ne tak složitá. Jen má-
lokdo z mladých herců, kamera-
ma nů, zvukařů a jiných členů štábu 
si dovedl dopředu představit, jak ná-
ročné je film natočit, sestříhat a poté 
uvést na stříbrném plátně. Tato zku-
šenost nebyla pouhou zábavou, ale 
oním skrytým učením, které děti 
vlastně ani nevnímají, přesto z něj 
získají bohaté zkušenosti do života. 
Právě schopnost rychlého rozho-
dování, vedení týmu či samostat-
nosti, nemluvě o naučení se s tech-
nikou filmařů, letos získají další žáci 
při natáčení kratších snímků různého 
zaměření. 

Na Heyrovské kromě kvalitní fil-
mařské techniky používají k oboha
cení výuky také iPady, přesto se 
podle slov ředitele Miloše Ze len ky 

drží i tradiční výuky a některých 
metod svých předchůdců. „Vní
má me dítě především jako člověka. 
Důležitá je ko mu ni kace, předá-
vání zkušeností i respektování osob-
nosti,“ doplnil Zelenka.

Úspěch na výstavě 
v rusku 

Uznání a ocenění si zasloužili žáci 
ze základní školy Hornická. Dvacet 
výtvarných děl mladých umělců, které 
vznikly nejrůznějšími technikami, to-
tiž škola poslala na výstavu s názvem 
Děti malují svět. Ta se konala v květnu 
v Moskvě v rámci projektu Česko

RuskoTranzit. Další část i s podobnou 
výstavou se nyní přesunula do chomu
tov ské ho kostela sv. Ignáce a právě 
tam si hned dva žáci z Hornické pře-
vzali ocenění. Adriana Hýsková (na 
fotografii na titulní straně) z pátého 
ročníku zaujala porotu svou koloro-
vanou koláží s názvem Mrakodrapy, 
Jakub Horký ze sedmé třídy zase bo-
doval s malovaným Cizincem. „Je to 
náš první podobný úspěch. Doufáme, 
že ocenění dodá dětem chuť do další 

tvorby,“ uvedl zástupce ředitele školy 
Zdeněk Schück.

V Moskvě vystavovaly své práce 
nejen děti, ale i jejich učitelé. Nyní 
se v Chomutově představila díla 
umělců mladých i profesionálních 
z Moskevské a Vladimirské oblasti.

angličtinu dOplní 
druhý cizí jazyk

Od začátku září čekala na žáky zá-
kladní školy Kadaňská změna. Přibyl 
jim další cizí jazyk. Od sedmého roč-
níku se totiž děti kromě angličtiny za-
čaly učit i němčinu. Učení se no-
vé mu jazyku může být pro některé děti 

nároč nější, proto se kantoři snaží, aby 
novinku přijaly bez problémů. Sku
pin ky, po maximálně čtyřiadvaceti, 
se tedy začínají učit nová slovíčka, 
fráze a zvyky cizí národnosti.

pOznají žáky 
z jiných zemí

Cizí jazyk i tradice budou bližší 
i dětem ze základní školy Na Pří ko
pech. Žáci se letos zapojí do meziná-
rodního projektu Tradition under the 
European sky, v rámci kterého se bu-
dou setkávat a navštěvovat s vrstev-
níky z Ru mun ska, Irska či Por tu gal
ska. „Projekt bude zahájen v Ru mun
sku, kde se setkají všichni účastníci 
projektu. V dalších měsících se usku-
teční výměnné pobyty dětí, při kte-
rých poznají tradice i život jinde než 
v naší republice,“ přiblížil náplň pro-
jektu ředitel školy Miloslav Hons. 

Angličtinu se na této škole od no-
vého školního roku budou učit i prv-
ňáčci. Jednak o brzké zahájení tohoto 
učiva měli zájem samotní rodiče žáků, 
podle vedení školy je to velmi pří-
nos né pro zvládnutí cizí řeči.

slušné chOvání je 
základ

Správné chování, etické cítění 
a takt si nenásilně vštípí děti ze zá-
kladní školy Školní. „V těchto dnech 
se naši učitelé školí, aby lépe zvládli 
zařadit etickou výchovu do běžné vý-
uky,“ informovala ředitelka školy 
Vlasta Marková. Vše vyvrcholí pro-
jektovým dnem v prosinci, ten bude 
právě na etiku zaměřen a ukáže, jak si 
děti slušné chování osvojily. 

Etikou se nebudou žáci zabývat 
v samostatném předmětu, vedení 
ško ly ho chce protknout běžnou vý-
ukou. Základem je poznání sama 
sebe a svých spolužáků. K tomu po-
může například metoda, kdy děti na 
čistý papír napíší čtyři věty, které by 
je měly charakterizovat. Jedna z vět 
však nebude pravdivá. Na ostatních 
žácích je, aby poznali která. Tím 
se jednak naučí pojmenovat vlast-

nosti, seznámit se s těmi kladnými 
i zápor nými a jinak nahlížet na cho-
vání ostatních. 

škOla živOta
Nestandardní výuka je pro žáky 

chomutovských škol velice cenná. Na 
mnohých z nich se setkají s věcmi, 
které znají ze školních lavic, ale mo-
hou si je často osahat nebo prožít na 
vlastní kůži. V podobném duchu se 
nesou i různé ekologické projekty, 
kdy se děti zapojují do třídění odpadu 
i ochrany životního prostředí. Přínosné 
jsou i aktivity zaměřené na prevenci 
vzniku šikany. Z hraných scének se 
žáci dozví, co za šikanou může stát, 
i jak se cítí ponižovaný jednotlivec. 

Prožití situací připravuje mládež na 
skutečný život, získané zkušenosti mo-
hou v budoucnu uplatnit. Pomyslnou 
třešničkou na dortu jsou pak různá 
ocenění za dobře zvládnuté výkony. 

Bohužel jde jen o malý exkurz do 
kvalitních a atraktivních výukových 
programů. Z těchto střípků je patrné, 
že chomutovské školy se nemají za 
co stydět, stále hledají něco nového, 
jak budoucí generace lépe připravit na 
praktický život. Rozhodně pro chomu
tovské učitele neplatí motto: „Kdo 
chvíli stál, stojí opodál“.

první zateplení, 
pak rybičky

Na akvarijní rybičky si budou mu-
set počkat žáci základní školy Písečná. 
Jako jediná škola v Chomutově má 
koutek živé přírody. „Chceme ho roz-
šířit o rybičky, ale museli jsme to od-
ložit kvůli plánovanému zateplení,“ 
řekla učitelka Eliška Vokatá. Ak vá
ri um by totiž mělo mít místo právě 
u jednoho z oken, které se bude mě-
nit. Přesto se děti nenudí. V kroužku 
i v rámci výuky se starají o želvy, os-
máky, šneky, králíky či křečky. „Je to 
super, místo obrázků máme živá zví-
řátka, to je pak jiné učení,“ pochva luje 
si žákyně Sabina Sníž ková. Kromě 
zateplení školu letos také čeká další 
etapa výstavby nového školního hřiště.

Školy stále hledají, jak budoucí generace 
lépe připravit na praktický život. rozhodně 
pro chomutovské učitele neplatí motto: 
„kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Hodiny tělocviku jsou na novém hřišti 
u ZŠ Písečná o hodně lepší.

Filmový štáb ZŠ Ak. Heyrovského. 
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Sociální pracovnice strávily s dětmi víkend v horách

Mamograf 
doplnil nový 
ultrazvuk

průkazy budou 
voličům vydány 
až v říjnu

Chomutov bude 
spolupracovat s Trnavou

Dvě desítky výletníků, se kterými 
pracuje oddělení so ci ál něpráv ní 
och ra ny dětí cho mu tov ského ma gis
trá tu, mají za sebou víkend na horách. 
Účast níci při něm soutěžili, chodili na 
pro cház ky, hráli hry a povídali si o ro
din né pro blema tice. 

Dvoudenním útočištěm se stal 
pen zion v Háji u Loučné pod Klí nov
cem. Zdravého čerstvého vzduchu 
si všichni dostatečně užili. „Penzion 
je situován přímo v přírodě, což dě-
tem umožnilo poznat nové prostředí 
a krásu okolní krajiny,“ uvedla ve-

doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová.

Po příjezdu se skupina navzájem 
představila a vytvořila si společná pra-
vidla slušného chování. Každý den 
měl bohatou náplň, při které si soci-
ální pracovnice vždy našly čas, aby se 
s dětmi bavily o různých preventiv-
ních tématech, o přáních, přátelství či 
jejich pocitech. U toho výletníci cho-
dili na houby, malovali na hrníčky 
nebo hráli hry. „Pobyt hodnotíme jako 
vydařený, neboť jsme měli možnost 
poznat děti i mimo jejich rodinu a ho-

vořit s nimi o jiných tématech, než je 
obvyklé v našem pracovním procesu,“ 
doplnila Kamila Faiglová.

Mamocentrum v chomutovské ne-
mocnici, patřící do Krajské zdravotní 
sdružující 5 nemocnic v kraji, v rámci 
prevence rakoviny vyšetřuje prsa ne-
jen ma mo gra fem, ale i úplně novým 
di gi tál ním ultrazvukem. Jak potvr-
dila primářka Dagmar Kol ler tová, 
nový přístroj lépe zobrazuje snímky 
a napojení do elektronického archivu 
zrychluje ko mu ni ka ci mezi lékaři. 
Preventivní vyšetření podstupují ženy 
od 45 let, ale už od 40 let si mohou 
screening zaplatit. Ty, které mají navíc 
v rodině výskyt nádorového onemoc-
nění, by neměly prevenci podcenit.

Voliči, kteří budou v době voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 
mimo místo svého trvalého pobytu, 
mohou volit jinde na základě volič-
ského průkazu. „Chomutované si o 
voličský průkaz mohou požádat již 
nyní, vydávat je budeme od 10. října,“ 
uvedla vedoucí oddělení správních 
činností chomutovského magistrátu 
Věra Krupičková. Zájemce vyplní při-
pravený formulář a úřad mu průkaz 
předá buď osobně, nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, či jej voliči zašle 
poštou. Konec lhůty pro doručení pí-
semného podání žádosti s ověřeným 
podpisem voliče je 18. října do 16 ho-
din a pro osobní předání žádosti středa 
23. října také do 16 hodin.

Chomutov má dalšího partnera. 
Je jím slovenské město Trnava. 
Smlouvu o spolupráci podepsal pri-
mátor Cho mu to va Jan Mareš s pri-
mátorem Trnavy Vladimírem But
kem při příležitosti oslav 775. vý-
ročí Trnavy. 

Partnerství měst je založeno pře-

devším na spolupráci škol, sportov-
ních klubů či spolků, ale i na vý-
měně zkušeností. „Trnavští přátelé 
na tyto slavnosti pozvali zástupce 
všech svých devíti stávajících part-
nerských měst, takže jsme měli pří-
ležitost v příjemném prostředí po-
znat přátele z dalších slovanských 

měst a pohovořit si o veřejné správě 
ale i o běžném životě ve městech,“ 
řekl primátor Jan Mareš.

Trnava je již čtvrtým partnerem 
Chomutova. Spolupráce již něko-
lik let funguje i s německými městy 
AnnabergBuchholz a Bernburg 
nebo s italským Arenzanem. 

Sociální 
centrum Kamínek 

je v provozu

Uprostřed chomutovských sídlišť 
začalo fungovat sociální centrum Ka
mí nek, a to přímo na Kamenné. Mě sto 
zde zre kon stru ova lo budovy bývalého 
ústavu sociální péče, nyní zde občan
ské sdružení Světlo Kadaň poskytuje 
sociální služby rodičům s dětmi a mlá-
deži od 15 do 26 let. „Pro klienty jsou 
všechny služby zdarma, protože ne-
jen na rekonstrukci a vybavení, ale i na 
provoz jsme získali dotaci,“ řekl ná-
městek primátora Martin Klouda. 

V nízkoprahovém zařízení pro 
mládež je bezpečné prostředí, kde mo-
hou řešit svoje trable, ale také si jen 
popovídat, pobavit se u různých akti-
vit, požádat o pomoc s úkoly do školy 
nebo s hledáním práce či jen strávit čas 

se svými kamarády. Nabídku doplňuje 
fotbálek, pinčes, muzicírování, mož-
nost podívat se na film nebo si pose-
dět u počítače.

Rodinám s dětmi odborníci z Ka
mín ku zprostředkují kontakt se spo-
lečenským prostředím, pomohou při 
výchově a vzdělávání dětí, a to pře-
devším ve skupinových činnostech. 
„Při praveni jsou na poradenství, ale 
i zpro střed ko vání pomoci při jedná ní 
s úřady, pomohou při řešení rodinných, 
sociálních a kri zo vých situací,“ přiblí-
žila služby vedoucí centra Jana Hro
nová. Vol no ča so vé aktivity taneční, 
výtvarné nebo v dílnách doplní i lekce 
levného a výživného vaření, doučování 
dětí nebo dluhové poradenství.

darujte nepotřebné zimní oblečení
Pro lidi bez domova a sociál ně 

slabé rodiny cho mu tov ská radni ce 
pořádá sbírku zimního oblečení. 
„Chceme navázat na poslední sbírku, 
která byla velmi úspěšná, a při níž 
Cho mu tov ané jasně ukázali, že jim 
život sociálně slabých není lhos-
tej ný,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Od 7. do 10. října mohou Cho
mu to va né nosit v úředních hodi-

nách zimní oblečení do vestibulu 
budovy magistrátu ve Zborovské 
ulici, kde budou připravené kontej-
nery. „Zapotřebí jsou zimní bundy, 
vaťáky, čepice, šály, rukavice, po-
nožky. Užijí se také deky a spa-
cáky,“ řekla vedoucí odboru so-
ciálních věcí magistrátu Kamila 
Faiglová. 

Část sbírky pracovnice sociál-
ních věcí poskytnou svým klien-

tům. „Na základě poznatků z te-
rénní práce máme vytipované ro-
diny, které takovou pomoc potře-
bují,“ dodala Faiglová. V průběhu 
zimy si teplé svršky budou moci 
vzít lidé bez domova, kteří přijdou 
na polévku, jíž bude magistrát ve 
spolupráci se Sociálními službami 
Chomutov rozdávat. Zbytek oble-
čení pak získají chomutovské chari-
tativní a neziskové organizace. 
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pěstouni se starají o šedesát 
devět nezletilých dětí

Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí (OSPOD) chomutovského ma-
gistrátu v současné době spolupra-
cuje s 51 pěstounskými rodinami, kte-
rým stát svěřil do péče 69 nezletilých 
chlapců a dívek. „Pro děti i jejich pěs-
touny pořádá oddělení letní a před-
vánoční setkání rodin, nejinak tomu 
bude i letos,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda.

Kromě setkání magistrát ve spolu-

práci s organizacemi města zajišťuje 
pro pěstounské rodiny řadu dalších 
akcí, například letní dětské tábory, 
kroužky, prázdninovou mini školu 
sportu, kurzy a přednášky. 

„Pracovnicím OSPOD společné 
akce umožňují proniknout hlouběji do 
starostí i radostí rodin. Dospělí jsou 
otevřenější a sdílnější. Zjišťují totiž, že 
s podobnými problémy, které dnes a 
denně řeší doma, se potýkají i jiné ro-

diny. Děti jsou na akcích vždy spoko-
jené, poznávají nové kamarády,“ řekla 
vedoucí OSPOD Romana Horynová.

V loňském roce se červnového 
týdenního pobytu ve Stráži pod 
Ralskem zúčastnily čtyři pěstounské 
rodiny se šesti dětmi. Mikulášské se-
tkání pěstounských rodin hostilo cho-
mutovské Středisko knihovnických 
a kulturních služeb, pobavit se přišlo 
60 rodičů a jejich dětských svěřenců.

zateplení škol 
se posouvá 
na jaro

loni shořely kontejnery 
za sto tisíc, letos za více

Složité výběrové řízení a čekání 
na dotaci posouvá již naplánované za-
teplení tří cho mu tov ských škol do jar-
ního období. „Tyto objektivní důvo dy 
trochu oddálí zvelebení škol na Bře
ze nec ké, v ulici 17. listopadu a na Pí
seč né. Již máme podepsané smlouvy 
s firmou, která zakázky provede. Měly 
by začít v březnu a potrvají pět mě-
síců,“ sdělila projektová manažerka 
Marcela Kukiová s tím, že i pro chod 
škol budou práce na jaře lepší. 

Zateplení škol pomůže snížit ná-
klady na energie, vylepší vzhled města 
a zpříjemní žákům a učitelům pobyt 
ve školách. Stavby si vyžádají 57,8 
milionu korun, 45 procent celkových 
nákladů pokryjí dotace z Operačního 
programu životního prostředí. 

V loňském roce dostala nový 
vzhled základní škola v ulici Zahradní, 
kde investice dosáhla 39 milionů ko-
run. I na tuto stavbu získalo město 
přís pěvek z evropských fondů.

Téměř sto tisíc korun investovaly 
loni Technické služby města Cho mu
to va do výměny kontejnerů, které za-
pálili vandalové. Peníze nutné na ná-
pravu škod by přitom organizace 
mohla vynaložit mnohem užitečněji. 
„Je bezpočet případů, kdy vandalové 
kontejner převrátí, čímž ho ale vět-
šinou nepoškodí až tak, že jej už ne-
lze použít. Při úmyslném zapálení je 
to ale jinak. V drtivé většině musíme 
zbytek kontejneru zlikvidovat a nahra-
dit jiným,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Loni shořelo 18 kontejnerů, nej-
častěji lehly popelem nádoby na 
směs ný komunální odpad a na separo-
vaný papír. „V jednom případě od ho-
řícího kontejneru vzplála i plasto vá 
střecha stanoviště, škoda se tedy ještě 
navýšila,“ informoval ředitel tech nic
kých služeb Zbyněk Koblížek. V ulici 
Matěje Kopeckého dokonce od ho-

řícího kontejneru nedávno vzplálo 
auto. V loňském roce vandalové zapá-
lili deset kontejnerů na směsný odpad 
a šest na papír. Hořela také nádoba na 
plast a na sklo. Hned pět z těchto kon-
tejnerů shořelo v Kundratické ulici. 
Likvidace zničených nádob a jejich 
výměna přišla technické služby na 

bezmála 99 tisíc korun.
V letošním roce shořelo už dvacet 

kontejnerů: pět na separovaný papír 
a patnáct na směsný odpad. Škoda pře-
sáhla 140 tisíc korun. Dopadnout van-
dala, který se zapalováním kontejnerů 
baví, není jednoduché. Pokud se to ale 
podaří, čeká pachatele adekvátní trest.

Seniorům ohřejí vodu 
sluneční paprsky 

Vodu v objektech denního stacio-
náře a domova pro seniory na Písečné 
ohřejí solární systémy. Instalace pa-
nelů na střechy obou budov se ujala 
pražská firma Regulus, kterou radní, 
na základě doporučení hodnotící ko-
mise, vybrali jako ekonomicky nej-
výhodnější. Práce by měly trvat tři 
měsíce. „Senioři by tak sluncem ohří-
vanou vodu mohli začít využívat už 
v listopadu letošního roku,“ uvedl 

primátor Chomutova Jan Mareš. 
Radnice si nejdříve nechala vy-

pracovat energetický audit. Ten po-
tvrdil, že opravdu vhodné pro foto
ter miku jsou právě budovy s celo-
denním a celoročním provozem. 
Ohřev vody pomocí solárních pa-
nelů přinese úsporu tepla, a to v do-
mově přes 21 procent a ve stacionáři 
až 41 procent. 

Solární systém je koncipován jako 

bezúdržbový. Při menší intenzitě slu-
nečního záření bude dohříván ze stá-
vajícího zdroje tepla. Investice si vy-
žádá 6,2 milionu korun. 

„Devadesát procent nákladů 
uhradíme z dotace státního fondu ži-
votního prostředí. Jedná se o první 
projekt tohoto typu, který město 
přihlásilo v rámci operačního pro-
gramu životního prostředí,“ doplnil 
primátor Mareš.

KráTCe
Finanční Úřad změnil 
pOkladní hOdiny
Finanční úřad má od 1. října 
sjednocené pokladní hodiny 
v celém kraji. Pokladna pro 
platby v hotovosti je otevřena 
v pondělí a ve středu od 8 do 
11 a od 12 do 16 hodin. 

zvířata budOu slavit
Oslava Dne zvířat s moderátorem 
Patrikem Hezuckým odstartuje 
v Podkrušnohorském zooparku 
v sobotu 5. října ve 13 hodin.

výuka plavání 
v aquasvětě 
Ve dnech 29. a 30. října se bude 
v Aquasvětě konat kurz pro děti 
od 6 do 15 let. Jeho součástí 
bude výuka plavání, soutěže 
a hry ve vodě.

pOdzim prOjasní 
cesty pO aFrice
Výstava fotografií Františka 
Červeného z cest po Africe od 
5. října potěší všechny návštěv
níky výstavní síně Podkrušno
horského zooparku.

nezmaři zahrají 
v kulisárně
Českobudějovická skupina Ne
zmaři se po několika letech vrá
tí do Chomutova. Ve středu 
16. října zazní v Kulisárně písně 
ze všech období jejich kariéry.
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Jak hodnotíte vystoupení repre
zentacenaprávěskončenémMis
trovstvíEvropyveSlovinsku?

Jedním slovem pozitivně. Myslím, 
že kdo nás sledoval, viděl tým s jasnou 
vizí, koncepcí a velkou soutěživostí, 
který svou hrou předčil očekávání. 
Do sta lo se nám spousty pozitivních 
ohlasů ze strany soupeřů a orga ni zace 
FIBA, protože jsme působili zajíma-
vým dojmem. Tým jsme měli posklá-
daný z poměrně perspektivních hráčů, 
sedmi z nich je jedna dvacet nebo dva-
advacet let. Hráli jsme rychlý, moderní 
basketbal a hlavně jsme pro český bas-
ketbal získali po čtrnácti letech dvě ví-
tězství a byli jsme blízko postupu do 
další fáze mistrovství, nakonec jsme 
skončili třináctí.
CoVástěšívíc–výhryaumístění
neboherníprojev?

Těší mě to oboje. Hráči pocho-
pili, jakým stylem chceme hrát, co 
budou naše priority a co vedlejší zá-
měry. Týmu to sedlo, což se proje-
vilo dvěma výhrami. Takže jsme pře-
kvapili nejen okolí, ale i sami sebe. 
Kluci zjistili, že hrát mohou s kaž-
dým. Když jsme prohráli, tak to bylo 
vlastními chybami, tím, že se nám 
nedařila střelba, trestné hody, zkrátka 
věci individuálního charakteru, které 
musejí hráči vylepšit, abychom příště 
i proti papírově nejsilnějším týmům 
mohli pomýšlet na úspěch.
Zmínilbychidalšívelkoupřed
nost–výraznýtýmovýduch.Jeto
něco,načemzáměrněpracujete?

Ano. Když se sejde dvanáct, v pr-
v ní fázi dokonce čtrnáct hráčů, je po-
třeba mezi nimi vytvořit pojítko. A to 
je trochu alchymie. Musím s hráči 
hodně mluvit, vysvětlovat jim, co po 
nich požaduji, i roli, kterou by měli pl-
nit. Na tréninku hodně míchám se se-
stavou, aby si hráči dokázali vyhovět, 
ať je na hřišti kterýkoliv z nich. Dělali 

jsme i teambuildingové akce, napří-
klad jsme si zahráli plážový volejbal 
a třeba jsme šli i na pivo. Loni při kva-
lifikaci v Chomutově jsme zase byli 
na Klínovci na společné večeři. Prostě 
budování týmu i mimo hřiště.
Nepochybnějstedosáhlnejvět
šíhoúspěchudosavadníkariéry.
Jaksitohopovažujete?

Moc. Chomutováci vědí, že jsem 
tu začínal, když zdejší basketbal spad-
nul do 2. ligy a nebyli tu hráči ani pe-
níze. Ale to mi bylo 26 let. Tehdy by 
mě nenapadlo, že zrovna já povedu 
národní tým na mistrovství Evropy. 
Na druhou stranu když už jsem tu 
šanci dostal, a já jsem soutěživý člo-
věk, tak jsem si říkal proč to nevzít 
a nezkusit. Navíc právě díky Cho mu
to vu jsem už tu zkušenost měl – re-
pre zen ta ce spadla do divize B a ni-
kdo o její vedení tehdy neměl zájem. 
Zato teď by se našlo trenérů! Takže to 

pro mě byla optimální výchozí pozice 
a to, že se povedlo za čtyři roky se do-
stat z divize B až na 13. místo na mis-
trovství Evropy, je pro mě pěkné. Já si 
toho moc považuju. Můžu poděkovat 
děčínskému klubu, který mi tuhle zku-
šenost umožnil, rodině a manželce, že 
mi poskytuje podporu, a České bas-
ketbalové federaci, že mi věřila.

Mělavůbecreprezentaceněkdy
takmladéhotrenéra?

Myslím, že naposledy to ve druhé 
polovině sedmdesátých let byl Pavel 
Petera. A vedl ji dlouho. Ale já jsem 
byl nejmladší trenér na šampionátu.
Jakýtobylpocit?

To víte, že člověk kouká s re-
spektem na trenéry, kteří mají za se-
bou spoustu úspěchů, trénují špičkové 
hráče. Říká si fajn, teď tu s nimi budu 
soutěžit, budu se je snažit přehrát 
a nebo přetaktizovat. To byla obrov-
ská výzva. Navíc ten tlak, hned první 
zápas v hale šest tisíc Slovinců, zájem 
médií… To je prostě úžasné. Chápal 
jsem to jako šanci, která už se nemusí 
opakovat. Tak jsem se snažil udělat to 
nejlepší, co jsem uměl.
Zatímcoreprezentaceprožívá
úspěšnéobdobí,chomutovskýmuž
skýbasketbalserozpadl.Jakto
jakobývalýhráčatrenérvnímáte?

Je mi z toho smutno. Prožil jsem 
tu část basketbalového života, navíc 
v Chomutově stále žiju, takže mě za-
jímalo, jak tu basketbal funguje. Byl 
jsem moc rád, že Cho mu tov může 
hrát nejvyšší soutěž. Má na to skvělé 
podmínky, hala je pořád dostatečně 
dobrá, ostatně ukázalo se to loni při 
kvalifikaci na ME, všem to tady vy-
hovovalo, je to blízko k letišti. Takže 
ideální prostředí pro vrcholový halový 
sport. Že to takhle dopadlo, mě mrzí. 
Jsou v lize kluby, které nemají takové 
možnosti a haly. Cho mu tov ji má a je 
škoda, že zůstane nenaplněná.

Celý rozhovor najdete  
na echomutov.cz

Kdysi zastavil výkonnostní propad chomutovských basketbalistů a v pouhých devětadvaceti letech je 
z pozice nejmladšího trenéra znovu vrátil do první ligy. Po letech si Chomutovák Pavel Budínský podobný 
kousek zopakoval s mužskou basketbalovou reprezentací. Z divize B ji během čtyř let vytáhl až ke třináctému 
místu na mistrovství Evropy. A to ve věku, kdy někteří jeho vrstevníci stále běhají po palubovkách.

pavel budínský:

překvapili jsme 
okolí i sami sebe

chápal jsem to jako Šanci, která už se nemusí 
opakovat. tak jsem se snažil udělat to 
nejlepŠí, co jsem uměl.

paVel bUdíNSKý
narozen 15. 2. 1974,  
absolvent Ftvs
V Chomutově hrál nejvyšší sou
těž, byl i kapitánem mužstva, po 
sestupu do 2. ligy v roce 2000 se 
v pouhých 26 letech týmu chopil 
jako trenér. Po třech sezonách sla
vil s mužstvem postup mezi elitu. 
V 1. lize Chomutov koučoval v se
zoně 2003/04, pak ho zlákal Dě
čín, který trenérsky vede dosud. 
U reprezentace působil již v se
zoně 2006/07, kdy dělal asisten
ta Zdeňku Hummelovi. Z 2. místa 
v kvalifikační skupině dovedli tým 
na ME, tam ovšem Češi všechny 
zápasy prohráli. Jako hlavní trenér 
působí u národního týmu od za
čátku roku 2010..
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Indiánské léto zní rockem a voní parfémem 
Podeváté se v atriu SKKS sešli mi-

lovníci hudby, aby příchod babího 
léta oslavili festivalem Indian sum-
mer open air. „Už několik let před ofi-
ciálním založením festivalu jsme dělali 
na konci prázdnin, případně začátkem 
září, nějaké koncerty,“ řekla Helena 
Čermáková, vedoucí oddělení kultury 
SKKS. V danou chvíli však koncertům 
chybělo pevné datum i jednotící název. 

Někdy se akce jmenovala Hello 
Holiday jindy Rockové babí léto. 

„Jednou u mě v kanceláři seděl na 
kávě Karel Pokorný, lídr skupiny 
Chomurkov. Slovo dalo slovo a do-
hodli jsme se, že budeme malé fes-
ťáčky dělat pravidelně první víken-
dovou sobotu v září, kdy už je po 
prázdninách, ale v lidech zůstává 
dozvuk volna a dovolené,“ vzpo-
míná na začátky Helena Čermáková, 
podle které měl festival lidem pro-
dloužit letní pohodu. 

Pak už stačilo jen vymyslet origi-

nální název, který by odrážel atmo-
sféru akce. „Na stole jsem měla ob-
líbený parfém od Priscilly Presley 
Indian summer, plný hřejivých tónů 
léta s náznakem syrovosti podzimu. 
A přesně takový měl být i náš festi-
val,“ vysvětluje Čermáková, jak se 
zrodilo netradiční jméno. 

Původně bylo hudební odpo-
ledne věnované především rocku a 
funky, ale s postupem času se při-
dávaly i další styly. Proto při le-

tošním ročníku vystoupily na jed-
nom pódiu kapely Noční klid na po-
mezí rocku a blues, punkoví Hot 
Pants nebo i Whispering of Soul se 
svým indierockem. „Preferuji vy-
stoupení místních a regionálních ka-
pel, ale každý rok zvu také hosta 
mimo region. Letos to byl anglický 
hudebník Alasdair Bouch,“ dodala 
Čermáková, podle které má být fes-
tival stejně pestrý jako samotné in-
diánské léto. 

ruské obrazy přivedlo do 
Chomutova staré přátelství 

Hned tři výstavní místa dostal 
k dispozici výtvarný projekt Rusko
ČeskoTranzit. V galerii Špejchar vy-
stavuje své obrazy Galina Kim, kos-
tel svatého Ignáce ozdobili „andělé“ 
od ruských a českých umělců a rad-
nici rozveselily obrázky ruských dětí. 

Jen málokdo tuší, že za tro-
jicí výstav se skrývá přátelství uza-
vřené před 25 lety, kdy se ve městě 
Vladimir setkala organizátorka Hana 
Šťastná s dvojicí mladých Rusů Julií 
a Alexejem Lobovými. „Naše cesty 
se pak na dlouho rozešly, až nedávno 
jsme se znovu zkontaktovali,“ vy-
práví Šťastná. 

Při opětovném shledání začala 
trojice pedagogů snít o společném 
uměleckém projektu zaměřeném 
na děti. „Vzpomněla jsem si, že 

ve Vladimiru byl s námi i Roman 
Křelina, galerista SKKS, a tak 
jsme jej vyrazili navštívit,“ dodává 
Šťastná. A tak začal vznikat mega-
lomanský projekt, jehož součástí 
byla nejen původně zamýšlená reci-
proční výstava dětí, ale i prezentace 
vybraných umělců. Roman Křelina 
přichystal výstavu pro Moskvu, 
Galina Kim a další se zase předsta-
vili v Chomutově. 

Megalomanský projekt se od za-
čátku potýkal s problémy nejen fi-
nančního rázu a organizátoři museli 
mnohdy improvizovat. Přesto se 
výstava setkala s úspěchem. „Ruská 
strana byla podporována regionál-
ním oddělením ministerstva kul-
tury, u nás ji zaštítil pan primátor,“ 
dodala Šťastná. Chomutovská vý-

stava prý není koncem projektu. 
Organizátoři se chtějí po chvíli 

oddechu zaměřit na aktivity pro 
seni ory. 

Irena dousková setřásla trému a diskutovala o svobodě 
Nezvykle plný sál SKKS překva-

pil hosta Večerů pod lampou, spiso-
vatelku Irenu Douskovou. „Vás při-
šlo tolik, až z toho mám trému,“ za-
smála se na začátku autorka trilo-
gie Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák 
a Darda, která se s návštěvníky ne-
podělila jen o svou tvorbu, ale také 
o své názory na minulou i součas-
nou dobu.

„I při naštvanosti ze stavu součas-
ných věcí u mě pokaždé převládne po-
cit štěstí, že minulá doba skončila,“ 
přiznala Dousková, jež se proslavila 
románem Hrdý Budžes, který přibli-
žuje dobu normalizace z pohledu malé 
Helenky Součkové. „Chtěla jsem na-
psat něco o té ošklivé době, kterou si 
moje rodina v malém okresním městě 

skutečně ‚užila‘, a zároveň nazna-
čit, jak se liší vnímání jevů a událostí 
u dospělých a dětí,“ řekla Dousková, 
která odmítá, že by Helenka Součková 
byla inspirovaná výhradně její osobou 
a prožitky. 

Dousková je často vnímána 
jen jako autorka trilogie o Heleně 
Součkové, i proto většina dotazů mí-
řila na ni. „Nevadí mi to. Mrzí mne 
to v případě rozhovorů do novin či 
televize, protože otázky se stále opa-
kují,“ řekla Dousková a dodala, že 
při besedách schválně předčítá také 
ze své povídkové tvorby. A brzy 
možná na obdobné besedě otevře 
i román, na kterém nyní pracuje. Ten 
je věnován posledním týdnům života 
Jaroslava Haška. 
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Pátý ročník Chomutovského po-
háru dračích lodí přilákal na Ka men
co vé jezero 14 posádek, mezi nimiž 
tentokrát převažovaly soutěžní týmy. 
„Poprvé se na Ka men co vém jezeře jel 
soutěžní závod o body do MČR, což 
k nám přilákalo posádky z celé repub-
liky a pozvedlo úroveň i popularitu 
našeho poháru,“ vysvětlil Karel Mihal 
z oddílu kanoistiky SC 80 Chomutov. 

Jel se tradičně závod na 200 me-
trů a také závod na 1 kilometr, který 
byl povinný jen pro soutěžní posádky. 
Navzdory tomu se do něj pustily 
i čtyři z pěti fun posádek. Nechyběl 
ani domácí tým Loch nessky. „Vy hod
no cení závodů je samozřejmě zvlášť 
pro fun posádky a zvlášť pro závod-
níky, takže na společném startu ama-
téři neprodělali. Naopak se mohli se-
známit s atmosférou skutečných zá-
vodů,“ vysvětlil Mihal a dodal, že 
fun posádky neplnily roli otloukánků. 

Některé z nich předjely své soutěžní 
konkurenty. Nejvíce se dařilo dra-
gonům z Předotína a Roudnice, oba 
týmy si v soutěžních závodech jen 
prohodily první a druhé místo. Ve fun 
posádkách to nejvíce šlo Městu Štětí, 
Drakům z Kamenčáku a Cho mu tov
ské průmce. V závodu školních týmů 
se radovala Třináctka následovaná 
ZUŠ Jirkov a Červenými. Vítězná 
Třináctka si zajistila nominaci na 
MČR základních škol, které se usku-
teční v Račicích v roce 2014.

Víkend po domácích závo-
dech pak chomutovští dragoni bojo-
vali na Pálavě na MČR dračích lodí. 
„Bohužel zatím nesložíme posádku 
na celoroční soutěž, a tak naši spor-
tovci, kteří mají zájem a výkonnost, 
hostují v jiných týmech,“ vysvětlil 
Mihal, podle kterého se na mistrov-
ství představilo 9 členů chomutovské 
dračí posádky. 

Na Kamencové  
jezero dorazili 

amatéři i profíci

potvrzen roční 
zákaz vstupu 
na stadion

budoucnost národní házené závisí na práci s mládeží 

Rasistické pokřiky osmi hokejo-
vých fanoušků na hráče tmavé pleti 
Wayna Simmondse, ke kterým do-
šlo před necelým rokem při utkání 
Chomutov–Liberec, zůstaly potres-
tány ročním zákazem vstupu na sta-
dion Pirátů. Rozhodl o tom odvo-
lací proces u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, který tak potvrdil, že 
cho mu tov ský soud důkazy vyhod-
notil správně a dostatečně. Pouze 
u jednoho z výtržníků soudce rozsu-
dek upravil na souhrnný trest 6 mě-
síců s podmínkou na 1 rok a k tomu 
18 měsíců zákaz řízení motorového 
vozidla. Viník byl totiž již předtím 
odsouzen za to, že řídil s dvěma pro-
milemi alkoholu v krvi.

V mládí je budoucnost národní 
házené. Proto KNH Chomutov i SK 
Chomutov NH v posledních letech 
nastartovaly práci s mládeží a chtějí 
v ní nadále pokračovat. „Bez mládeže 
není budoucnosti klubu,“ řekl trenér 
KNH Václav Daniška. 

Také klub SK Chomutov NH 
se poslední dva roky stará o mládí. 
„Výsledkově se péče zatím výraz ně 
neprojevuje, ale zvyšuje se zájem 
rodičů i dívek o národní házenou. 
To je důležité,“ řekl manažer klubu 
Vojtěch Čihař, jehož manželka tré-
nuje starší žačky a dorost. „Pro ží

vá me restart mládeže, který jsme za-
hájili na poslední chvíli. Proto nyní 
upřednostňujeme konsolidaci mlá-
dežnických celků před výsledky,“ 
dodal Čihař, který se s Daniškou 
shoduje, že v oblasti péče o mládež 
v národní házené by nic nešlo bez 
nadšení a ochoty trenérů. 

KNH Chomutov vkládá naděje 
především do mladších žáků a první 
turnaj naznačil, že očekávání jsou 
oprávněná. „Je ještě brzy hodnotit, ale 
chtěli bychom skončit nejhůře druzí 
v oblasti, což by nám zajistilo účast 
na republikovém poháru,“ prozradil 

Daniška. Starší žáci v tuto chvíli pů-
sobí mimo soutěž. „Nemáme dosta-
tečný počet starších chlapců, takže 
za ně nastupují většinou mladší žáci, 
kteří tak mají šanci kvalitně se roze-
hrát,“ dodal trenér mladších žáků, kte-
rého potěšilo osm nových zájemců 
na startu letošní soutěže. „Národní 
házená není sport, který by táhl, ale 
když to člověk dělá poctivě, jsou vi-
dět pokroky,“ dodal trenér KNH 
Chomutov. 

Oba kluby slaví se svými mla-
dými odchovanci první úspěchy. 
Za SK Chomutov pravidelně nastu-

puje k utkáním nejvyšší ligy Míša 
Musilová, k budoucím oporám KNH 
Chomutov zase patří bratři Kučerovi. 
„Zájem o národní házenou po revo-
luci hodně upadl, neboť dětem se 
otevřely zcela nové možnosti trávení 
volného času. Ovšem nyní se to za-
číná vracet k normálu,“ dodal Čihař. 
Oba kluby nadále stojí o příliv no-
vých sil. Děvčátka se zájmem o ná-
rodní házenou se mohou blíže in-
formovat v klubovně ve sportovním 
areálu Duha a chlapci se více do-
zvědí v úterý a pátek od půl páté od-
poledne na hřišti u ZŠ Školní. 

Krušnohorské šlápoty provedly 
turisty západem Chomutovska 

Navzdory zatažené obloze a mrho-
lení se na startu turistického pochodu 
Krušnohorské šlápoty sešlo 108 nad-
šených turistů. „Je to méně než mi-
nulý rok, jenž se chlubil rekordní ná-
vštěvností. Bohužel řadu lidí zřejmě 
odradilo počasí,“ řekla hlavní organi-
zátorka pochodu Simona Řimnáčová 
z Junáku Chomutov. 

Turistický výšlap už tradičně na-
bídl tři různé trasy o délce 12, 18 
a 23 kilometrů se třemi kontrolními 
body, kde bylo možné zakoupit si 
drobné občerstvení včetně legendár-
ního chleba se sádlem a cibulí. Cesty 
tentokrát turisty vedly skrze západní 
část Chomutovska, konkrétně údolím 
Prunéřovského potoka okolo hradu 
Hasištejn až do Černovic ke zbytkům 

opevnění, kde si účastníci mohli opéci 
buřty. „Nejvíce lidí si vybralo nej-
kratší trasu, jež vedla přes rozhlednu 
na Skřivánčím vrchu. Bylo mezi nimi 
i hodně rodin s malými dětmi, pro 
které jsou ostatní trasy příliš dlouhé,“ 
doplnila Řimnáčová. Nezávisle na 
délce trasy vítala v cíli turisty bram-
boračka, teplý čaj a diplom o absol-
vování. 

První Krušnohorské šlápoty uspo-
řádal Junák před šesti lety. „Popud 
jsme dostali od města, které litova lo, 
že v okolí Cho mu tova nic podob-
né ho není. A nám se líbí každý rok 
ukázat turistům pěkné kouty regionu, 
které běžně nenavštíví,“ dodala Řim
ná čo vá a připomněla, že po každém 
výšlapu se losují dárky od nejrůzněj-
ších sponzorů.  
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masturbOval nad 
pOrnO časOpisem
Onanujícího muže s porno časo
pisem na klíně spatřila žena s ko
čárkem v pravé poledne v měst
ském parku. Okamžitě upozorni
la civilní pracovnici městské po
licie, chvilku na to muže zadrželi 
strážníci a předali policistům. 

pes pOznal svOji 
OšetřOvatelku
Pobíhající vlčák na silnici I/13 
potrápil strážníky i veteriná
ře. Nechtěl se totiž nechat chy
tit a ohrožoval zdraví projíždějí
cích řidičů i svoje. Nakonec ale 
na místo přijela ošetřovatelka 
z útulku, která se o psa starala a 
chlupáč k ní sám přišel. 

čtrnáctiletý hOch 
se zachOval čestně
Na autobusové zastávce našel čtr
náctiletý chlapec mobil. Nenechal 
si ho, ale přivolal strážníky a pří
stroj jim předal. Ten samý den si 
pro něj přišel jeho majitel na slu
žebnu městské policie. Byl vděč
ný za správné chování chlapce. 

sOulOžil před 
nájemníky
Hlasité nářky nenechaly usnout 
obyvatele domu v Legionář
ské ulici. Na chodbě totiž kdosi 
souložil. Strážníci v domě našli 
už jen muže, který přiznal, že se 
pod schody oddával sexuálním 
radovánkám se svou přítelkyní. 
Čeká je přestupková komise.

OnanOval před dětmi, 
strážníci hO chytili
Před dětmi masturboval devě
tadvacetiletý muž v Kundratic
ké ulici. Tudy procházel i muž 
se třemi potomky, to onanis
tu nevyrušilo a dál pokračo
val v uspokojování. Pak si v kli
du zapnul poklopec a odešel. 
Strážníci ho ale chytili a předa
li policistům. 

MěSTSKá pOlICIe

Happy day učil Chomutovany prevenci

Šťastná jízda do prahy je tu, 
ušetříte stovky korun

Pošesté v řadě se v Chomutově 
konal takzvaný Happy Day, který má 
učit malé i dospělé více o tom, jak se 
chránit před nebezpečími číhajícími 
především ve městě. „Happy Day 
znamená v překladu nejen šťastný, 
ale také veselý. Je to veselý den, aneb 
o prevenci zábavně,“ řekla Iva Ejim, 
manažerka prevence MP Chomutov. 

Už tradičně je tato akce zamě-
řena na všechny členy rodiny, a tak 
si každý mohl najít něco zajímavého. 

Pro ty nejmenší děti byly připraveny 
zajímavé soutěže i mobilní dopravní 
hřiště, kde si mohly otestovat zna-
losti značek a dopravních pravidel. 
„Máme tady také laser pistoli, což je 
předělaná skutečná pistole. Děti si 
ji tak mohou prohlédnout a vyzkou-
šet si s ní zamířit na terč,“ doplnila 
Iva Ejim.

Do akce se kromě Městské po-
licie Chomutov pravidelně zapojují 
i další bezpečnostní složky, a tak si 

děti i dospělí mohli prohlédnout po-
žární techniku nebo se dozvědět více 
o republikové policii a zákonech. 
Součástí akce je také anonymní od-
běr krve kvůli testu na HIV a proti-
drogová poradna. „Anonymního od-
běru krve kvůli testům na přítomnost 
viru HIV využilo 19 osob, 25 osob 
pak navštívilo konzultaci s odbor-
níkem v oblasti závislosti na dro-
gách,“ upřesnila manažerka prevence 
Městské policie Chomutov.  

Každou pátou jízdu zdarma 
a k tomu dárečky dá cestujícím 
na lince Jirkov–Cho mu tov–Praha 
nebo zpět Dopravní podnik měst 
Cho mu to va a Jirkova od 1. října. 
Společnost tak chce poskytnout 
svým klientům další výhody při ces-
tování za studiem, za prací nebo zába-
vou. „Pro naše zákazníky vyhlašujeme 
bonusový program Šťastná jízda, díky 
kterému mohou ušetřit až několik sto-
korun měsíčně,“ uvedl ředitel doprav-
ního podniku Jiří Melničuk. 

Například při každodenním do-
jíždění do Prahy a zpět s použitím 
Buskarty v září, při jednadvaceti pra-
covních dnech, zaplatili lidé 4 200 ko-

run. V říjnu, při třiadvaceti pracovních 
dnech, zaplatí 3 040 korun. Navíc si 
ve vybraných spojích mohou vyloso-
vat dárek v podobě volných vstupenek, 
šeků, poukázek a podobných bonusů.

Pátá jízda zdarma se týká pouze 
cestujících, kteří platí jízdné pomocí 
Buskarty. Jízdenky si musí pečlivě 
uschovat a až nasbírají čtyři, předloží 
je při další jízdě řidiči autobusu. Ten 
místo klasické páté jízdenky vydá nu-
lovou a cestující pojede zadarmo.

Pro všechny cestující bez ohledu 
na způsob placení jsou připraveny 
dár ky. Lidé je budou moci vylosovat 
před vybranými jízdami, během nich 
či po jízdách. Ze začátku zhruba každý 

čtvrtý los bude výherní. „Dárek je pře-
nositelný na jinou osobu. K programu 
spouštíme i nový web, na kterém lidé 
najdou veškeré informace, tipy na 
akce konané v Praze i jízdní řády,“ do-
plnil ředitel divize linkové a zájezdové 
dopravy Milan Toms. Více informací 
na www.stastnajizda.cz.

Na lince Jirkov–Praha to není v po-
slední době jediná novinka, od září ces-
tující neplatí za zavazadla, od října mo-
hou cestovat levněji až o dvacet korun. 
Cestující mají k dispozici noviny. Se 
Šťastnou jízdou se navíc zapojí do cha-
ritativní části programu. Dopravce totiž 
věnuje jednu korunu za každého cestu-
jícího na charitativní účely v regionu.

lidé dali strážníkům 
na čtyři sta podnětů

Chomutovská městská policie 
před více než dvěma roky zavedla 
projekt Váš strážník. Každý ob-
čan tak získal svého strážníka, kte-
rému se může, i anonymně, svěřit 
se svými podněty a připomínkami 
týkajícími se bezpečnosti v místě 
jeho bydliště. „Cho  mu to va né si na 
projekt zvykli a hojně ho využívají. 
Od jeho počát ku územní strážníci 
řešili přes 400 podnětů,“ řekl velitel 
městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák.

Podněty občanů jsou opravdu 
různorodé, od špatného parkování až 
po sousedské spory. „Všechna ozná-
mení ihned řešíme a o výsledku ob-
čany zpětně osobně či emailem in-

formujeme,“ popisuje fungování 
projektu ředitel městské policie Vít 
Šulc. Výhodou projektu také je, že 
územní strážníci dokonale znají své 
lokality, ve kterých mohou o to lépe 
vyhledávat nejrůznější nešvary, které 

místní obyvatele trápí. Při setkávání 
s obyvateli svěřených lokalit, také 
získávají mnohé aktuální informace. 
Abyste měli k Vašemu strážníkovi 
ještě blíže, přinášíme vám následu-
jící kontakty. 

Filip prokeš
střed města, březenecká 
a zátiší
724 775 741 
f.prokes@chomutovmesto.cz

rudolf svatoš
Kamenná, zadní Vinohrady 
a okolí Kamencového jezera, 
okolí pražské ulice
 724 774 834 
r.svatos@chomutovmesto.cz

bc. pavel jenč
okolí Kadaňské ulice a Nové 
Spořice, zahradní a písečná
725 308 794
p.jenc@chomutovmesto.cz

bc. jiří vaníček
okolí nemocnice, Horní Ves
724 771 762
j.vanicek@chomutovmesto.cz
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běželi prO zdraví
Jablko posloužilo jako štafeta při 
Běhu pro zdraví, který se konal 
na základní škole ve Školní ulici. 
Děti závodily podle ročníků, nej
lepší týmy byly odměněny. 

deváťáci pOznávají 
učivO střední škOly
Na střední průmyslové škole 
pokračuje letos projekt Dílny, 
v rámci kterého žáci devátých 
tříd navštíví školu a získají lepší 
představu o náplni výuky. 

sObOty stráví 
na výletech
Pro děti, které nechtějí sobotu 
trávit doma, připravil Domeček 
kroužek s názvem Výletníček. 
Poprvé děti vyjedou na výlet 
12. října do skanzenu Zubrnice. 

skauti budOu hledat 
cestu pOtmě
V noci z 12. na 13. října pořáda
jí chomutovští skauti výsadek. 
Týmy se pod rouškou tmy budou 
muset za pomoci mapy a buzoly 
dostat do vytyčeného cíle. 

KráTCe

Učitelé si zlepšovali komunikaci s žáky

Na předškoláky číhaly 
značky i záludné otázky

z finále OVOV přivezly medaile děti i učitelka

Na zlepšení komunikace s žáky 
pracovali učitelé střední školy ESOZ 
na konci prázdnin. Pe da go gové, kteří 
učí budoucí zdravotnické asistenty, 
strávili dva dny v centru na Lesné.

Cílem kurzu bylo kromě zlepšení 

komunikace také předcházení konflik-
tům. „Osvojili si konkrétní principy, 
které vedou k omezení konfliktů. Kurz 
byl veden interaktivní formou. Mnoho 
komunikačních dovedností si účast-
níci procvičili formou hraní rolí s po-

užitím videotréninku. Velké uznání 
sklidila pečlivě propracovaná meto-
dika kurzu, odborná erudovanost lek-
tora a zápal, se kterým dokázal učitele 
zaujmout a motivovat,“ doplnila uči-
telka školy Andrea Kurucová.

Správné chování v silničním pro-
vozu i na hřišti si zopakovaly děti z 
mateřské školky v Růžové ulici při 
zábavném odpoledni s názvem Pozor, 
červená.

Trasu kolem areálu školky projíž-
děly děti na kolech, odstrkávadlech i 
koloběžkách. Na cestě potkaly devět 
stanovišť, kde odpovídaly na záludné 
otázky a plnily úkoly. Nejvíce je po-
trápily dopravní značky, nakonec ale 
všichni malí cyklisté zjistili, co která 
říká a jak se podle ní chovat. Kromě 

dopravy zvládli předškoláci vyřešit i 
situace, které mohou nastat venku na 
hřišti. „Každý už ví, že na vosí bod-
nutí pomáhá studený obklad, že kou-
pání je dovoleno jen za dozoru do-
spělých nebo jak ošetřit malý úraz,“ 
pyšně řekla vedoucí mateřinky Hana 
Vorlíčková.

Za dobře zvládnutou trasu i sta-
noviště si všichni odnesli diplom a 
dárky. Akce ve školce se kromě desí-
tek dětí zúčastnili i preventisté měst-
ské a republikové policie. 

Dvaatřicet týmů mladých spor-
tovců z celé republiky dokázali po-
razit žáci ze základní školy Aka de
mi ka Hey rov ské ho. Při finále sou-
těže Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů OVOV skončili na tře-
tím místě. Skvěle se vedlo i jednot-
livcům.

Po vítězství v okresním i kraj-
ském kole se chtěli sportovci 
z Hey rov ské při finále dostat mezi 
deset nejlepších týmů a to se více 
než vydařilo. Za vším ale stojí po-
ctivý tvrdý trénink, soustředěnost 
a cílevědomost. 

Z Prahy si odvezli medaile i jed-
notlivci. „Jan Zabystřan obhájil loň-
ské zlato ve své kategorii, Alice 
Svobodová povýšila loňské stříbro 
na zlato,“ uvedla tělocvikářka Ivana 
Poláková. Medailové ocenění si vy-
sloužila i sama učitelka, ve své ka-
tegorii získala stříbro. 

OVOV prověřuje schopnosti 
sportovců hned v několika disci-
plínách, například v běhu, shy-
bech, hodu medicinbalem, skoku 
přes švihadlo, plavání, skoku dale-
kém a dalších. Patrony soutěže jsou 
Robert Změlík a Roman Šebrle.

Nejlepší sportovce v kraji má 
Cho mu tov. Při čtvrtém ročníku Her 
olympiády dětí a mládeže Ústec
ké ho kraje právě sportovci z Cho
mu tova vyhráli první místo a po-
razili tak zbývajících šest okresů 
kraje. 

Olympiády se na různých spor-
tovištích v Chomutově zúčastni lo 
přes tisíc mladých sportovců, kteří 
bojovali v deseti disciplínách. „Dis
po nu je me moderními stadiony i ha-
lami, jejichž zázemí se při takové 
obrovské akci velmi osvědčilo. 
Sportovci využili areál Zadních Vi
no hrad, ale i další sportoviště ve 

městě,“ uvedl primátor Chomutova 
Jan Mareš. 

„Čtvrté krajské hry, nad nimiž 
převzal záštitu hejtman Oldřich 
Bubeníček, nabídly sporty, jako jsou 
atletika, basketbal, fotbal, házená, 
judo, karate, plavání, stolní tenis, 
šachy a volejbal,“ informoval kraj-
ský mluvčí Zbyněk Šebesta.

Chomutovským se vedlo velmi 
dobře. První místo získali nejen 
jako tým v celkovém hodnocení 
před Ústím nad Labem a Mostem, 
ale zlatou medaili si odváželi i z ka-
tegorie dívčích týmů. V chlapecké 
kategorii skončili druzí.

Chomutovští sportovci 
zazářili na krajské 

olympiádě
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Osmisměrka Naechomutov.czjsoukromězajímavýchinformacítaké… vtipy ze sOudních síní

Soudce k obžalovanému: 
„Chcete uvést nějaké polehčující 
okolnosti?“ 
„Ano, chtěl bych říct, že už jsem 
byl třikrát trestaný a vůbec to 
nepomohlo.“

Ptá se rozvodový soudce: „Jste 
opravdu rozhodnuti se rozvést?“ 
„ Ano!“ – „Já také ano.“  
„Tak nevím, proč jste mi tvrdili, 
že se nedokážete shodnout ani 
v jednom případě!“

Soudce se ptá obžalovaného: 
„Můžete nám vysvětlit, proč jste 
vykradl šestkrát stejný obchod?“ 
„Když oni tam měli napsáno: Jsteli 
spokojeni, přijďte zas!“ 

Soudce se na závěr procesu ptá 
obžalovaného: „Můžete uvést něco 
na svou obhajobu?” 
 „Ano, jistě, pane soudce… 
Ale potřeboval bych trochu času 
na rozmyšlenou…”  
„Dobrá… dostanete na to pět let!” 

„Našli jste v tom vyloupeném bytě 
nějaké otisky?“ 
„Ne, na co zloděj sáhl, to ukradl!“

„Obžalovaný, jste ženatý?“ 
„Ano.“ 
„A jaké je vaše materiální 
postavení?“ 
„Už jste se ptal ctihodnosti, jsem 
ženatý."

U soudu: „Proč jste zaplatil zubaři 
falešnými penězi?“  „Vždyť ty zuby 
od něj také nebyly pravé!“

aUTOGYra, bÓje, drabařI, eSej, eŠUS, CHerUb, jíST, KeŇa, KrKaVeC, 
KYŠKa, laKýrKa, NáSpY, ObdrŽeT, OKař, OKTeTO, OSKa, OSTNY, rÓbY, 
SlUNCe, STíN, ŠOdÓ, UKUlele, ÚSKalí, USTáleNí, VýŠe
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pOdrObný kalendář akcí 
najdete na webu:

Inzerce

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

 8.10.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské vlevo po křižovatku na Březenec, Hutnická 
vč. parkovišť a chodníků, Šípková.

 9.10.  Kamenná – Kamenný Vrch u č. p. 5282–5266 vč. parkovišť, plochy a chodníky 
u ZŠ a stř. služeb, chodník vpravo od komunikace na Březový Vrch k odbočce na 
Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č. p. 5266.

 10.10.  Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu středisku vč. parkovišť a chodníků, 
ul. Kamenná k č. p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK.

 15.10.  Kamenná – od č. p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť a sjízdných chodníků, 
Školní pěšina.

 16.10.  Zahradní – komunikace a parkoviště od č. p. 5165 k č. p. 5189, Výletní, od č. p. 5256 
k č. p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků.

  17.10.  Zahradní – borová 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště u vstupu do 
kulturního domu na Zahradní. 

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

 9.10. st 19.00  edit piaF – milOvat k smrti – Ve strhujícím příběhu sleduje-
me životní cestu Edith Piaf: zázračné uzdravení v dětství, zpívání na pa-
řížských dvorech a uličkách, fantastické úspěchy v největších evrop-
ských divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, muže a ženy v je-
jím životě, nemoci, život plný lásky i samoty, v chudobě i přepychu. 

MěSTSKÉ dIVadlO

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

 2.10.  st 17.00 One directiOn: this is lOve (3d) 19.00 big lebOwski 
 3.10.  čt 17.00 rivalOvé 19.00 gravitace (3d)
 4.10.  pá  17.00 zataženO, Občas trakaře 2 18.00 dOnšajni 

20.00 metallica: thrOugh the never (3d)
 5.10.  so 15.00 zataženO, Občas trakaře 2 (3d)
   18.00 gravitace (3d) 19.00 rivalOvé 
 6.10.  ne 15.00 zataženO, Občas trakaře 2 (3d)
   18.00 cOlette 19.00 gravitace (3d)
 7.10.  po 17.00 zataženO, Občas trakaře 2 19.00 revival 
 8.10.  út 17.00 diana 19.00 dOnšajni
 9.10.  st 17.00 jakO nikdy 19.00 rivalOvé 19.00 příběh Filmu: Odysea 
 10.10. čt 17.00 kameňák 4 17.00 make yOur mOve (3d)
   20.00 kameňák 4 
 11.10. pá 17.00 šmOulOvé (3d) 19.00 zmizení 20.00 kameňák 4 
12.10. so 15.00 zataženO, Občas trakaře 2 (3d)
   16.00 diana 18.00 kameňák 4 19.00 zmizení
13.10. ne 15.00 Oggy a škOdíci 17.00 make yOur mOve (3d)
   20.00 kameňák 4 
14.10. po 17.00 kameňák 4 19.00 cOlette
15.10. út 17.00 gravitace 19.00 rivalOvé
16.10. st 17.00 zmizení 19.00 pušky, puky pivO a psi

 
KINO SVěT

 4.10. pá 17.30  chOmutOv–zlín – hokej extraliga – zimní stadion
 6.10. ne 10.30  sk chOmutOv nh–dObruška – národní házená, 1. liga žen – 

sport. areál Duha
   17.00 aFk lOkO–štětí – fotbal divize – hřiště na Březenecké
 11.10 pá 17.30 chOmutOv–hradec králOvé – hokej extraliga – zimní stadion
 12.10 so 10.15  Fc chOmutOv–Fk tj štěchOvice – fotbal ČFJ - fotbalový 

stadion
 13.10 ne 10.30  sk chOmutOv nh–sOkOl krčín – národní házená, 1. liga žen – 

sport. areál Duha
   15.00  knh chOmutOv–baník mOst nh b – národní házená – 

ZŠ Školní
 18.10. pá 19.00  Fc atleticO–italOvé Ústí nad labem a – futsal – městská 

sportovní hala

SpOrT

 3.10. čt 16.15  klub „5t“ – prO zájemce O pět tibeťanů – Cvičení pro 
každého je výbornou kompenzací pro jednostranný pohyb. Nenáročné 
cviky dodávají energii a omlazují orgány, posilují všechny svalové skupi-
ny a pohyblivost kloubů a páteře.

 4.10.  pá 15.00  den zvířat v dOmečku – Přijďte popřát našim morčátkům, 
křečkům, králíčkům, hadům, ještěrům a želvičkám.

 12.10. so 08.00  skanzen zubrnice – Výlet se uskuteční při minimálním počtu 10 
výletníků. Nutno se přihlásit na zájmový útvar Výletníček.

důM děTí a MládeŽe

 Od 16.10  jOseF Opitz – vernisáž výstavy se uskuteční od 17.00 – výstavní prostory 
na radnici

   všemu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

Do 23.11. 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

 5.10. so 08.00 Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 16.10. st 17.00  večerníček prO seniOry – tradiční taneční podvečer s Malou 

českou muzikou – městské divadlo
 
    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 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

 6.10. ne 15.00  jirkOvský písňOvar – festival sborového zpěvu populárních 
písní – kostel sv. Ignáce

   19.00  slavnOstní zahajOvací kOncert – Cho mutov ské 
hudební večery Festivalového orchestru Petra Macka – městské divadlo

KONCerTY

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
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Poslední dozvuky babího léta vy-
tvořily třetímu ročníku vinobraní ve 
Staré Vsi kouzelnou atmosféru a při-
lákaly do skanzenu řadu návštěv-
níků. „Vinobraní jsme se rozhodli 
pořádat, když jsme na úpatí mlýna 
vytvořili malý vinohrad,“ vysvětlil 
organizátor Filip Stejný, jak tradice 
vinobraní před třemi lety ve skan-
zenu začala.

Odpoledne bylo, jak si tradice vi-
nobraní žádá, plné vína a radovánek. 
Na hosty čekal nejen lahodný mok 

a mladý burčák, ale i bohatý pro-
gram, v němž se střídala hudební vy-
stoupení, orientální tanec, čertovský 
mlýn i oblíbená dřevorubecká sou-
těž. Koho nebavilo dívat se na dřevo-
rubecké snažení, mohl jít obdivovat 
výsledky českoněmeckého sochař-
ského sympozia, jež bylo vinobraním 
slavnostně ukončeno. „Sochaři a řez-
báři vyráběli repliky starých klátů, 
v nichž se dříve chovaly včely,“ řekla 
Iveta Ra ba sová, ředitelka Pod kruš
no hor ského zooparku, který sochař-

ské sympozium hostil. Sympozium 
se zde konalo v rámci projektu mar-
ketingová opatření v cestovním ruchu 
měst AnnaberguBuchholze a Cho
mu to va. I když návštěvníci byli fan-
tazií řezbářů nadšeni, včelky si ná-
padité domovy nikdy nevyzkouší. 
Současný veterinární zákon zaka-
zuje chovat včely v těchto starých 
úlech, proto budou sloužit pouze jako 
ukázka řezbářské tvorby, jež byla v 
minulosti v oblasti Krušnohoří velice 
rozšířená. 
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videOrepOrt  
na eChomutov.cz

Vinobraní ve Staré Vsi 
se hřálo v dozvuku 

babího léta




