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Vyberte si z řady novinek v nabídce výbavy 
interiéru včetně potahů či dekorů a vytvořte si 
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma. 

novaskodafabia.cz
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� aktuality
 4 SOCIálNí SlUžbY 

Nabízejí dOPraVU PrO 
SeNIOrY a zdraVOTNě 
POSTIžeNÉ
Od začátku září začaly Sociální 
služby Chomutov poskytovat 
přepravu seniorů a osob 
se zdravotním postižením 
s názvem SoS doprava.

� aktuality
 5 KeMP Na KaMeNCOVÉM 

jezeře STOUPá 
V HOdNOCeNí
Autokemp v areálu 
Kamencového jezera od 
Asociace kempů ČR poprvé 
získal hodnocení se čtyřmi 
hvězdami. Doteď byl pouze 
tříhvězdičkový.

� téma
 6 MěSTO PrOTNOU další 

CYKlOSTezKY, dOVedOU 
dO PráCe I Na VýleTY
Cyklistům se v Chomutově 
otevírají nové možnosti 
cestování s rodinou, za prací 
nebo za zábavou. 

� rozhovor
 8 e. SMeTaNOVá: CHTěla 

bYCH UdržeT VYSOKý 
STaNdard VzděláVáNí
Můj cíl je spokojené dítě, které 
rádo chodí do mateřské školy, 
je motivováno pro poznávání 
a učení a je připraveno na vstup 
do základní školy. 

� kultura
 12 PUTOVNí VýSTaVa 

O ČeSKOSlOVeNSKÉ 
rePUblICe zaSTaVí Na 
NáMěSTí
Ve dnech 3. až 29. října se 
bude na náměstí 1. máje 
konat unikátní putovní 
výstava s názvem Republika 
československá 1918–1939.

� historie
 13 arCHITeKT 

MezIVáleČNÉHO 
fUNKCIONalISMU 
rUdOlf HIldebraNd
V Chomutově se nezachovalo 
mnoho významných 
památek moderní 
meziválečné architektury. 

� sport
 22 HOUšKa Se VraCí dO 

CHOMUTOVa
Basketbaloví Levharti 
Chomutov ohlašují pro 
nastávající sezonu zajímavé 
posily. Po skončení 
profesionální kariéry se do 
svého mateřského klubu 
vrací pivot Jakub Houška.

6.9.
Pohádkový park s Pepi a Pipi 
od  7 hodin v městském parku

8.9. 
Den evropského dědictví od 
9 hodin v různých památkách 
ve městě

8. a 22.9. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

15.9. 
Krušnohorské šlápoty od 
8 hodin od ZŠ Duhová cesta

16.9.
•   Chomutovský sporťáček 

od 10 hodin na náměstí 
1. máje

•   Netradiční pětiboj v rámci 
Rodinného zápolení od 
10 hodin na náměstí 1. máje

29.9. 
Chomutovský pohár lyží 
a snowboardu s Maximal 
Animal od 12 hodin na náměstí 
1. máje

zaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Laky je asi dva roky stará fenka 
křížence střední velikosti. Je 
to hodná, temperamentní 
a přátelská slečna. Vhodná téměř 
do každé rodiny, kde jí dají lásku 
a domov na celý život.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách 
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

TISíCe lIdí SI PrOHlÉdlY VlaK 
PrezIdeNTů
Na šest dní se v Chomutově zastavil takzvaný Prezidentský vlak a za tu dobu si jej stihlo prohlédnout 
přes tři tisíce návštěvníků. Lidé mohli nahlédnout do salonních vozů, které v různých etapách vozily 
československé prezidenty. Současně byl v depozitáři mimořádně k vidění motorový vůz M260.001 
Stříbrný šíp, unikátní tím, že byl vyrobený pouze jeden exemplář. Prezidentský vlak vypravilo Národní 
technické muzeum k 100. výročí vzniku Československa.
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KráTCe
KroužKy až v půLce 
měsíce
Pravidelné zájmové útvary 
v Domečku začnou od pondělí 
17. září. V pondělí 3. září probě-
hl zahajovací den, při kterém 
bylo možné získat veškeré 
potřebné informace.

staré Lampy 
dosLoužiLy
Technické služby v těchto 
dnech vybudovaly propojovací 
chodník ve Stavbařské ulici, 
přemístily lampy v Buchen-
waldské ulici a odstranily staré 
osvětlení z Březenecké.

ZačaLi sbírat 
spadané Listí
Se sběrem spadaného listí za-
čali v těchto dnech pracovníci 
technických služeb. Mechanic-
ky i ručně listí sbírají například 
v parku ČSA, v ulici Za Zborov-
skou či v Blatenské.

ZooparK uKáže 
nového hada
Koncem července získalo terári-
um chomutovského zooparku 
čtyři mláďata největší evropské 
bojgy – šírohlavce východního. 
Jde o poměrně agresivního 
a rychlého hada.

promítání fiLmů 
v Knihovně
Ve spolupráci s portálem 
Promítej i ty! chystá knihovna 
promítání z festivalu o lidských 
právech Jeden svět. První 
kinematografické setkání čeká 
příznivce 11. září od 18.00 ho-
din.

doprava pro 
seniory a zdravotně 

postižené

Od začátku září začaly Sociální 
služby Chomutov poskytovat pře-
pravu seniorů a osob se zdravotním 
postižením s názvem SoS doprava. 
Tuto službu mohou využívat senioři 
nad sedmdesát let a zdravotně posti-
žení od jednoho roku například k pře-
pravě k lékařům, na úřady, do škol, ale 
i do knihovny či na hřbitov. „Služba je 
určena pro občany města Chomutova 
a na území města Chomutova. 
Zájemce o dopravu předloží řidiči 
vozidla k nahlédnutí občanský prů-
kaz, nebo průkaz zdravotně postižené 
osoby. Důvodem je ověření, zda se 
jedná o osoby, pro něž je tato doprava 
určena,“ popsala ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Doprava je dostupná od pondělí 
do pátku mezi půl sedmou hodinou 

ranní a patnáctou odpolední. Objednat 
si ji mohou lidé na telefonním čísle 
607 060 694 jak zavoláním, tak i for-
mou SMS. Je možné si o dopravu 
zažádat i bez předchozího objednání, 
záleží však na tom, zda bude dostupné 
vozidlo. „K dispozici zatím nemáme 
vozidlo upravené pro přepravu osob 
na vozíku, v těchto případech se 
musí lidé individuálně domluvit při 
objednávání. Stejně tak je zapotřebí 
dopředu uvést, zda budou klienti po-
třebovat dětskou autosedačku,“ dopl-
nila ředitelka.

Cena jízdného bude 30 korun za 
jízdu jedním směrem za osobu, stejná 
částka platí v případě dopravy zpět. 
Jízdné platí i případný průvodce, po-
kud se nejedná o doprovod zdravotně 
postižených.

delší uzavření železniční lávky 
způsobí problémy studentům

dPCHj snižuje zlevněné jízdné

Chomutovany čeká mobilizace

Správa železniční dopravní cesty 
městu Chomutovu oznámila, že pro-
dlužuje termín celkové rekonstrukce 
železniční lávky přes koleje u hlav-
ního nádraží v Chomutově. „Na 
ocelové konstrukci po odbourání 
mostovky byly zjištěny větší závady, 
než se původně čekalo. Poškození je 
závažné a je nutné provést výměnu 
ztužujících prvků mostovky,“ řekla 
Radka Pistoriusová z tiskového od-
boru SDŽC. Původně se lávka měla 

otevřít se začátkem školního roku, 
nový termín byl stanoven na 30. září.

Na začátku září se uzavření 
dotkne především studentů, kteří 
dojíždějí do středních škol v Kadani 
a lávku hojně využívají. Správa 
železniční dopravní cesty žádá 
cestující, aby používali navrženou 
obchozí trasu ulicemi Nádražní – 
Št. kapitána Kouby – Kadaňská – 
Sokolská – V Alejích. Na začátku 
a během trasy budou osazeny cedule.

Město Chomutov bude rekon-
struovat svou část lávky, která vede 
nad silnicí 1/13, v průběhu příštího 
roku, maximálně na jaře roku 2020. 
„Připravujeme veškerou dokumen-
taci a na podzim podáme žádost 
o dotaci u Státního fondu dopravní 
infrastruktury,“ uvedla projektová 
manažerka odboru rozvoje a investic 
chomutovského magistrátu Petra 
Brožíková. Rekonstrukci si žádá 
zhoršený technický stav lávky.

Dopravní podnik měst Chomu
tova a Jirkova zavádí v rámci spolu-
práce s Dopravou Ústeckého kraje 
nové sazby zlevněného jízdného. 
Změny začaly platit od září.

Při platbě v hotovosti nebo bez-
kontaktní platební kartou cestu-
jící platí plné jízdné na 45 minut 
v původní ceně, tedy 17 korun. 

Zlevněné se z 8 korun snižuje na 
4 koruny. Jízdenku v časové plat-
nosti 60 minut pořídí v plném jízd-
ném opět stejném, tedy 20 korun, 
ale zlevněné se z 10 korun snižuje 
na 5.

Při platbě elektronickou pe-
něženkou BUS karty nebo kartou 
DÚK je plné jízdné v platnosti 

45 minut opět stejné – 14 korun, 
zlevněné se snižuje na 3,60 korun. 
Jízdenka na 60 minut stojí v plné 
ceně 17 korun, ve snížené 4,50.

Zlevněné jízdné mohou využí-
vat děti a studující mládež do 26 
let a senioři nad 65 let. Podrobnější 
informace jsou k dispozici na 
www.dpchj.cz.

Muzeum československého opev-
nění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku 
uspořádá 22. září pro návštěvníky 
všeobecnou mobilizaci. Cílem akce 
je připomenutí 80. výročí událostí 
z roku 1938, které jsou spojené s his-
torií Chomutovska a mnichovské 
dohody. „Ukázat dětem, rodičům 
a návštěvníkům, že náš národ v roce 
1938 byl hrdým národem, který byl 

bez jakýchkoliv diskuzí a s plnou 
samozřejmostí připraven bránit naši 
vlast. Během této mobilizace nastou-
pilo během několika dní na určené 
posty přes 1 200 000 vojáků. Což se 
nikdy v naší historii neopakovalo,“ 
vysvětluje předseda spolku muzea Jiří 
Piramovský.

Hlavním programem akce budou 
hrané scénky, které zobrazí situaci 

a náladu právě v září 1938 během 
mobilizace. Návštěvníci vždy s prů-
vodcem mohou spatřit část obsazené 
pevnostní linie čs. armádou, stanovi-
ště Stráže obrany státu, finanční stráže 
a na druhé straně i pozice freikorpsu. 
Prohlídky po jednotlivých stanoviš-
tích budou začínat každou sudou ho-
dinu od 10.00 do 22.00 vždy u řopíku 
přímo na Kočičáku.
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roZLoučiLi se 
s práZdninami
Koncem srpna se konalo rozlou-
čení s prázdninami pro klienty 
Azylového domu Písečná. Ti 
si vyzkoušeli chůzi po bosovi-
šti, děti se zúčastnily soutěží 
a všichni si opekli špekáčky.

ohodnoťte práce 
v soutěži art senior
V srpnu probíhalo odevzdávání 
ručních prací seniorů v rámci 
soutěže Art senior Chomutov 
2018. Vystavené práce bude 
moci veřejnost hodnotit v termí-
nu od 5. do 21. září v SKKS.

chomutov svým 
seniorům
Město a Sociální služby Cho-
mutov pořádají celodenní akci 
v městském divadle s názvem 
Chomutov svým seniorům. Do-
polední program začíná v 9.30, 
podvečerní v 16.00 hodin.

památKy se otevřou 
veřejnosti
V sobotu 8. září se bude konat 
Den evropského kulturního 
dědictví, který zpřístupní 
významné památky ve městě 
široké veřejnosti zdarma.

disKotéKa pro 
handicapované
Dokončují se přípravy na 
šestnáctý ročník Diskotéky pro 
handicapované, která se bude 
konat v městském divadle 
13. září od 14 hodin.

KráTCe

Město opraví chodníky za třicet 
milionů, silnice za čtyřicet

Kemp na Kamencovém jezeře 
stoupá v hodnocení

díky rodinnému zápolení 
Chomutov vyhrál

Město každoročně investuje do ob-
novy chodníků a silnic ve své správě. 
„Letos dá do chodníků téměř třicet mi-
lionů korun při osmnácti investičních 
akcích a do vozovek přes čtyřiačtyřicet 
milionů při čtrnácti akcích,“ říká ná-
městek primátora David Dinda.

V současné době jsou hotové na-
příklad rekonstrukce chodníků, veřej-
ného osvětlení a kontejnerových stání 
v Haškově ulici v úseku mezi ulicemi 
Spořická a Pionýrů. „Do poloviny září 
by měl dodavatel ukončit práce ve vni-
trobloku v ulici 5. května, kde se zcela 
obnovují plochy,“ říká referent odboru 
rozvoje a investic Pavel Melichar. Do 
stejného termínu by měla být dokon-
čena rekonstrukce v Havlíčkově ulici 

a vybudován nový přístupový chodník 
k mateřské škole v Jiráskově ulici. 
Skončila už také obnova chodníků 
v Adámkově ulici. Po správcích sítí, 
kteří dokončují své práce, začíná město 
v ulici Vršovců opravovat chodníky 
i s osvětlením. Následně získá nový 
živičný povrch vozovka.

Ve Višňové ulici byl  dokončen 
pojízdný chodník i se sjezdy k domům 
a veřejným osvětlením. V květnu 
skončila rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení v ulicích Bělo
horská a Pionýrů. Dokončena byla 
oprava chodníků na rohu Palackého 
a Riegrovy ulice, kde byla zrekon-
struována i část vozovky s parkovací 
plochou a vybudováno veřejné osvět-

lení. „U této investiční akce se ještě 
musí dokončit sadové úpravy zeleně,“ 
doplňuje referentka Kateřina Vránová. 
Hotovy jsou také chodníky v Křižíkově 

ulici včetně parkovacích zálivů a pou-
ličních lamp. Byla zahájena výstavba 
nového chodníku do Bezručova údolí 
mezi Svahovou ulicí a Hřebíkárnou.

Autokemp v areálu Kamencového 
jezera od Asociace kempů ČR poprvé 
získal hodnocení se čtyřmi hvězdami. 
Doteď byl pouze tříhvězdičkový. 

„Investice v posledních letech, kdy 
areál provozuje město, jsou hodně 
znát. Na kempu je vidět vývoj,“ 
uznává manažer Asociace kempů ČR 
Martin Písař, že si Kamencové jezero 
opravdu další hvězdu zaslouží.

Areál v hodnocení postoupil 
díky tomu, že splnil všechna daná 
kritéria. Především investoval do 
technického vybavení. V případě 
Kamencového jezera to bylo ze-
jména vybudování servisního zázemí 
pro kempaře včetně kanalizační vý-
pustě pro karavany. „Tříhvězdičkový 
certifikát jsme obhájili snadno, my 

jsme ale usilovali o vyšší hodno-
cení a šli jsme si za tím, abychom ho 
ještě letos v létě získali. Vyšší rating 
od republikové asociace znamená 
lepší reklamu a tím i vyšší zájem 
ze strany kempařů,“ řekla vedoucí 
Kamencového jezera Hana Šťastná.

Město do areálu investuje ne-
malé postředky. Od doby, kdy ho 
převzalo do své správy, je to přes 
sedmdesát milionů korun. A další 
investice budou následovat. Na pod-
zim začne rekonstrukce restaurace 
Dřevák. Pro rozvoj areálu byla vy-
hlášena architektonická soutěž.

Chomutov zvítězil v soutěži Obec 
přátelská rodině se svým dlouholetým 
projektem Rodinné zápolení. „Rodiny 
zápolí už osm let a za projektem je 
obrovské množství práce. Získání 
prvního místa je odměnou nejen pro 
organizátory, ale i pro soutěžní týmy, 
které neváhají několik víkendových 
dnů trávit spolu,“ říká náměstek pri-
mátora David Dinda. První místo 
v kategorii měst mezi 10 a 50 tisíci 
obyvateli Chomutovu přinese do roz-
počtu na pořádání Rodinného zápo-
lení jeden a půl milionu korun.

Rodinné zápolení je celoroční 
soutěž pro rodiny, do které se mohou 

přihlásit jak Chomutované, tak oby-
vatelé z regionu. Pro rodinné týmy 
město ročně pořádá zhruba patnáct 
akcí plných dobrodružství a poznání. 
Registrované rodiny se akcí, při 
kterých plní drobné zajímavé úkoly, 
zúčastňují zdarma. Týmy, které splní 
většinu úkolů, postupují do závě-
rečného losování o hodnotné ceny. 
Rodiny při soutěžních kolech objevují 
nejen památky a krásy Chomutova, 
ale získávají řadu vědomostí a do-
vedností. „Poznávali jsme komiksy, 
život Sherlocka Holmese i Karla IV, 
učili se výtvarné i rukodělné techniky, 
například keramiku, práci se dřevem 

a malovali jsme v přírodě,“ popisuje 
organizátorka Rodinného zápolení 
Zuzana Šťastná.

Město bylo v soutěži Obec přátel-
ská rodině úspěšné i v roce 2013. „Za 
získané prostředky město vybudovalo 
rodinné centrum Rozmarýn, které 
vzniklo v městském parku v objektu 
bývalé správy. Centrum se postupně 
rozrostlo o dětské i psí hřiště, byl 
opraven nedaleký altán,“ říká náměs-
tek primátora Jan Mareš. Rozmarýn si 
za dobu své existence našel řadu pra-
videlných i náhodných návštěvníků, 
pro které organizuje kulturní, spor-
tovní a dětské akce či workshopy.
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Cyklistům se v Chomutově otevírají nové možnosti cestování s rodinou, za prací nebo za zábavou. 
V následujících zhruba pěti letech by měly podle plánu rozvoje cyklostezek vzniknout na území města 
stezky, které budou propojovat současné úseky, nebo je prodlouží. Většina z nich bude nově vybudována, 
některé povedou po stávajících komunikacích, které budou upraveny. „V době dopravní špičky se lidé na 
kolech dostanou do svého cíle ve městě rychleji než s autem, nemusí řešit parkování a samozřejmě platí, 
že čím více cyklistů, tím méně emisí z aut. V plánu je i propojení Chomutova s Jirkovem, takže cyklisté 
dojíždějící třeba za prací pojedou bezpečně, pohodlně a rychle,“ uvedl primátor Marek Hrabáč.

V současné době se pracuje na 
cyklostezce z Lipské do Bezručovy 
ulice, nedávno byl obnoven povrch 
stezky z Kostelní do Lužické ulice. 
„Letos by mělo být dokončeno i do-
plnění osvětlení mezi ulicemi Krátká 
a Čelakovského,“ dodal referent strate-
gického plánování Stanislav Říha s tím, 
že právě osvětlení by se měla z důvodu 
bezpečnosti dočkat i cyklostezka kolem 
zooparku.

Oprava cyklostezky kolem 
zooparku začne příští rok. Tam je za-
potřebí obnovit asfaltový povrch, který 
bude vhodný i pro bruslaře, i osvět-
lení. „Změna bude i na cyklostezce 
mezi zooparkem a Bandou. Správa 
železniční dopravní cesty totiž chystá 
zrušit tamní přejezd na trati a místo něj 
vybudovat lávku pro pěší, kterou by 
však využívali i cyklisté a v případě po-
třeby by sloužila například i záchran-
ným složkám. Důvodem této změny je 
hlavně bezpečnost,“ vysvětlil Stanislav 
Říha.

Další úseky cyklostezek jsou 
v plánu na příští roky. Bezpečná 
stezka pro cyklisty povede například 
z Bezručova údolí, kolem Hamerského 

rybníka do Mýtné ulice. Stávající cy-
klostezka na Březenecké bude zřejmě 
prodloužena až k zooparku, cyklo-
stezka z Březenecké na Kamennou by 
mohla vést až ke KASSu podél široké 
hlavní silnice.

Nový úsek, který budou cyklisté 
hojně využívat, je z křižovatky ulic 
Osvobození a Chomutovská v Jirkově 
k podchodu mezi Písečnou a ná-
kupní zónou Otvice. Tento úsek totiž 

spojí stávající jirkovskou cyklostezku 
s Chomutovem a lidé se tak pohodlně 
dostanou z centra jednoho města po 
souvislé cyklostezce do centra druhého 
města.

výchova maLých 
cyKListů a tréninK 
starších

Aby se cyklisté uměli bezpečně 
chovat v běžném provozu na cyk-

lostezce nebo v městské dopravě, 
bude zmodernizované dopravní hřiště 
v Kosmově ulici. Město se tam chystá 
opravit povrchy komunikací, zřídit 
veřejné osvětlení i zabudovat kame-
rový systém jako ochranu před pří-
padnými vandaly. „Dále vybudujeme 
nové zázemí pro návštěvníky, vznikne 
tedy učebna zhruba pro třicet žáků se 
sociálním zařízením. Dále na hřišti 
přibude lávka, ze které bude moci ko-

misař sledovat dění na hřišti, obnoveno 
bude také vodorovné i svislé dopravní 
značení a přibude železniční přejezd 
pro cyklisty a stálý model vláčku, který 
bude sloužit jako prolézačka. Dopravní 
hřiště bude opatřeno i kvalitní náhradní 
výsadbou parkového druhu, keři a kvě-
tinami. Zeleň bude příjemným do-
plňkem k odpočinku dospělých, kteří 
dohlížejí na hry dětí,“ konkretizoval 
Stanislav Říha.

Areál bude veřejnosti volně 
přístupný a může se stát zajímavou 
zastávkou při cyklotoulkách rodin 
s dětmi. Povede kolem něj totiž cy-
klostezka a navíc bude propojený 
s volnočasovým areálem Domovinka.

Kdo už jízdu na kole zvládne 
lépe, může vyrazit do Bike parku 
v Lipské ulici. Ten také leží na cy-
klostezce a nabízí zase trochu jiný 
styl zábavy na kole. Bikrosová dráha 
je k dispozici široké veřejnosti, její 
obtížnost si přitom může zvolit ka-
ždý sám. „Záleží na rychlosti. Dráhu 
zvládnou i malé děti, protože jistě 
pojedou pomalu. Zkušenější jezdci 
zvolí vyšší rychlost a tím se zvyšuje 
i náročnost tratě,“ vysvětlil Petr 
Miltner.

Bikrosová dráha měří zhruba 200 
metrů, první rovinka je široká osm 
metrů, zbytek tratě asi pět metrů. 
Má tři zatáčky a startovací pahorek. 
V příštím roce se plánuje vybudo-
vání takzvané pumptrekové dráhy. 
Nový areál začne vítat i závodníky, 
ať už z řad veřejnosti, nebo z řad 
profesionálů třeba při Českém poháru 
v bikrosu.

Hustá síť cyklostezek na území města dovede 
cyklisty i k dalším stezkám, které již míří ke 
vzdálenějším cílům. některé jsou výletníkům 
dobře známé, jiné navštěvují spíše znalci.

Město protnou 
další cyklostezky, 
dovedou do práce i na výlety
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po cyKLosteZKách na 
KLidné výLety i náročné 
výpravy

Hustá síť cyklostezek na území 
města dovede cyklisty i k dalším stez-
kám, které již míří ke vzdálenějším 
cílům. Některé jsou výletníkům dobře 
známé, jiné navštěvují spíše ti, kteří 
okolí Chomutovska důvěrně znají. 
„V okolí je mnoho velmi krásných 
míst. Ne vždy musejí mít cyklový-
lety svůj cíl, dá se jet okruhem pěknou 
a zajímavou přírodou. Nevýhodou pro 
cyklisty na Chomutovsku jsou kopce, 
naštěstí to ale řeší cyklovlaky nebo 
cyklobusy, které sportovce vyvezou 
do vyšších míst. Pak už je na nich, zda 
pojedou po rovinkách na horách, nebo 
budou sjíždět dolů,“ uvedl Jan Král 
z Cycling Clubu Chomutov.

Oblíbenými cestami členů klubu je 
například trasa z Vejprt, kam cyklisty 
doveze vlak, přes Kovářskou, Černý 
Potok na Přísečnickou přehradu a dále 
třeba do Hory Svatého Šebestiána 
a dolů Bezručovým údolím do 
Chomutova. Tato trasa není příliš ná-
ročná, je však nutné počítat s délkou.

Pro zkušenější cyklisty je vhodná 
trasa Prunéřovským údolím. „To je 
jedna z nejkrásnějších cest v okolí. 
Je náročná, protože vede do táhlého 
kopce s nerovným terénem, ale stále je 
na co koukat. Vede kolem prunéřovské 
elektrárny do údolí podél potoka, dále 
přes Celnou a Křimovskou přehradu, 
pak zpět dolů nebo dále na Novou 
Ves,“ popsal Jan Král a dále doporu-
čuje cyklostezku údolím Kühnhaide 

na německé straně Krušných hor. Na 
začátku údolí je malé parkoviště a od-
počívadlo, kde je možné nechat auto. 
Po pravé straně údolí se vine zpevněná 
šotolinová cesta, je značena červenou 
turistickou značkou. Vzdálenějšími 
cíli může být třeba i Klínovec nebo 
Boží Dar, kde si cyklisté mohou projet 
Ježíškovu cestu se zábavnými zastáv-
kami pro děti.

bLíZKé Krásné trasy
Nejdostupnějším a velmi pěk-

ným cílem turistů z Chomutova je 
Bezručovo údolí. Tam vede modrá 
turistická značka, která kolem rozcest-
níku u budovy Povodí Ohře a rybníku 
Hřebíkárna dále volně pokračuje šesti-
kilometrovou naučnou stezkou. Kolem 
penzionů První a Druhý mlýn, kde je 
možnost občerstvení, přivede cyklisty 
stezka k místu, kde se symbolicky 
setkávají tři údolí a tři toky, k místu bý-
valého Třetího mlýna. Odtud je možné 
zvolit trasu po pravici údolím říčky 
Kameničky, trasu po levici údolím 
Křimovského potoka či trasu středem, 
tedy údolím Chomutovky. Tyto tři 
základní směry otevírají širokou škálu 
dalších možností, cest, okruhů a míst 
celého regionu, která si rozhodně 
zaslouží opakovanou návštěvu. K roz-
cestí na Třetím mlýně vede rovněž 
asfaltová cyklostezka číslo 3078 nebo 
silnička lemovaná letitou kaštanovou 
alejí. Ideálním společníkem pro delší 
výlety je jednoznačně horské kolo.

Údolím Kameničky stoupá modrá 
značka a cyklostezka číslo 3078 

k údolní přehradě Kamenička. Podél 
přehrady a dále proti toku říčky mohou 
sportovci pokračovat po modré smě-
rem k Novému Domu. Cyklostezka 
dále vede podél hranice přírodního 
parku kolem národní přírodní rezervace 
Novodomské rašeliniště ke křižovatce 
s Krušnohorskou magistrálou a dále zá-
padním směrem k Přísečnické přehradě 
či do města Vejprty.

Údolím Křimovského potoka nás 
ze Třetího mlýna provede žlutá okružní 
turistická značka a cyklostezka číslo 
3088. Výletníci vystoupají k druhé 
údolní přehradě, tentokráte Křimovské 
z 50. let dvacátého století. Podél pře-
hrady vede pohodlná trasa na hřebeny 
hor. Zmiňovaná cyklostezka pokračuje 
k rozcestí u hájovny Stráž, odkud lze 
po navazující trase číslo 3003 dojet 
k zaniklé obci Menhartice s patrnými 
pozůstatky železniční trati Křimov
Reitzenhain a dále do horské obce 
Hora Svatého Šebestiána.

Třetí variantou je pokračování pro-
středním údolím Chomutovky po hor-
ské silničce a cyklostezce číslo 3079 
k Hoře Svatého Šebestiána. Za mír-
ného stoupání a doprovodu rozlehlých 
bukových a javorových lesů cyklista 
dorazí k vyústění tzv. Dieterovy štoly, 
která byla ražena společně s vodním 
dílem Kamenička za účelem odvodu 
rašeliništních vod z horských rybníků 
mimo přehradu. Dalším místem zasta-
vení je Tišina a bývalá turistická chata 
zvaná Pašerácký dům. Po cyklostezce 
dále stoupáme kolem studánky k roz-
cestníku, na který navazuje červená 
turistická značka západním směrem 
k Hoře Svatého Šebestiána nebo na 
opačnou stranu směrem k rašeliniš-
tím, prameništi Chomutovky, Hadinci 
a Novému Domu. Po červené lze 
dále dojet na Zákoutí, chatu Bernava, 
Svahovou a Lesnou.

K dalším zajímavým trasám v okolí 
Bezručova údolí patří žlutá turistická 

značka vedoucí na vrch Strážiště 
a k naučné stezce Kočičák nebo zelená 
značka stoupající společně s cyklo-
stezkou číslo 3079 od Prvního mlýna 
přes obce Bečov, Blatno, Radenov, 
Mezihoří, Svahovou a Malý Háj na 
krušnohorské planiny.

po cyKLosteZKách 
beZpečně

Některé úseky cyklostezek vedou 
po komunikacích vyhrazených přímo 
pro cyklisty a pěší, jiné však mohou být 
součástí silnic. Cyklisté proto musejí 
znát dopravní předpisy a důsledně se 
jimi řídit. „Pokud je na silnici vyzna-
čený červený pruh pro cyklisty, tedy 
cyklostezka, měli by ho cyklisté využí-
vat a jet v něm v řadě za sebou. Pokud 
je pruh dostatečně široký, je možné 
jet ve dvojici vedle sebe, důležité však 
je, aby byl cyklista na vnější straně 
cyklostezky schopen v případě potřeby 
rychle zabrzdit nebo naopak náhle 
zrychlit,“ vysvětlil Jan Král. Jinak pro 
cyklisty na silnici platí stejná pravidla 
jako pro jiného účastníka silničního 
provozu. Pokud je stezka určená pro 
cyklisty i pěší zároveň, je důležité, aby 
se k sobě chovali ohleduplně a dávali si 
navzájem přednost. Dobré je, když cy-
klista míjející chodce ve stejném směru 
s předstihem zazvoní, aby se o něm 
chodec včas dozvěděl.

Při cestování na kole s dětmi v au-
tosedačce či v tažném vozíku musí 
rodiče myslet na častější přestávky, při 
kterých se děti protáhnou. Z hlediska 
bezpečnosti Jan Král doporučuje po-
užít spíše vozík. „Dítě v něm má více 
prostoru a při kolizi nemůže z kola 
spadnout.“

Pokud dítě jede na kole samo-
statně, měl by na něj dospělý dohlížet. 
Zároveň by měl dopředu naplánovat 
takovou trasu, kterou je dítě schopné 
ujet. Dobré je zvolit zábavné zastávky 
či cíle, aby si dítě cestu užilo.

Nový plánovaný úsek cyklostezky na Kamenné.

Nákres modernizovaných ploch na dopravním hřišti.

Úsek cyklostezky, kde se plánuje celková rekonstrukce povrchu a osvětlení.
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Nějaký čas se budete rozkoukávat, 
přesto se již nyní ptáme – chystáte 
nějaké změny v přístupu k předškol-
nímu vzdělávání?

Jelikož předškolní vzdělávání 
přesně vymezuje Rámcový vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání, 
podle mého názoru a výsledků šetření 
České školní inspekce je Mateřská 
škola Chomutov na velmi dobré úrovni 
ve vzdělávání dětí. Proto nevidím dů-
vod ke změnám v této klíčové oblasti. 
Chtěla bych tento vysoký standard vý-
sledků vzdělávání státní školy udržet 
a pokračovat i nadále tímto směrem.
Jaká oblast v řízení MŠ by se měla 
zlepšovat, měnit, výrazněji vyvíjet?

Chtěla bych se soustředit na klima 
školy – na příjemnou tvůrčí atmosféru 
ve třídách a na všech pracovištích. Na 
týmovou spolupráci mezi mateřinkami 
a předávání zkušeností z dobré praxe. 
Na budování prostředí se vzájemnou 
důvěrou – mezi dětmi a učitelkami, 
mezi rodiči a učitelkami a také mezi 
zaměstnanci školy a vedením.
Přestože jsou mateřinky sloučené 
pod jednu organizaci, každá má 
svůj vzdělávací program. Vnímáte 
to jako plus s ohledem na rodiče, 
kteří si tak mohou vybrat zaměření, 
nebo minus, že tyto programy ne-
jsou také sjednocené?

To, že každá mateřská škola má 
svůj specifický vzdělávací program, 
vnímám rozhodně jako plus právě 
s ohledem na rodiče. „Jinakost“ ma-
teřinek bych chtěla určitě zachovat 
a podporovat ji. Zatím rodiče spíše 
využívají výběr mateřské školy podle 
svého bydliště, ale najdou se i výjimky 
a rodiče dovážejí své dítko do školy 
vybrané na základě jejího zaměření.

Jste zapojeni do mnoha různých 
projektů, jak organizace, tak jednot-
livá pracoviště. Dokážete si předsta-
vit, jak by organizace fungovala bez 
těchto projektů a podpor?

Využívání projektů, grantů a růz-
ných podpor nám šetří rozpočet a po 
pravdě řečeno by nám podpora chy-
běla v mnoha oblastech, ale pokud by 
nebyla, museli bychom se popasovat 
i s takovou situací. Například pro-
jekt Inkluzivní vzdělávání a projekt 
Šablony nám přinesly personální pod-
poru, zajištění podmínek vzdělávání 
a vybavení škol. Jsme za to, samo-
zřejmě, rádi.

Jaká je nyní kapacita MŠ? Myslíte, 
že se bude do budoucna muset nějak 
upravovat?

Celková kapacita Mateřské školy 
Chomutov je nyní 1 419 míst, zatím 
není zcela naplněna, takže tímto zveme 
případné zájemce do našich školek. 
Kapacita byla během předchozích let 
neustále navyšována a v době vrcholu 
demografické křivky byla dostaču-
jící pro děti od 3 do 7 let. V našem 
komplexu máme dvě pracoviště, kde 
máme vytvořené třídy a podmínky pro 
děti dvouapůlleté a již několik let tyto 
třídy fungují. Osobně si však myslím, 
že dítě do mateřské školy patří až od 
tří let. Chápu ale, že v některých pří-
padech rodiče tuto možnost využívají 
kvůli brzkému návratu do zaměstnání. 
A také mi připadá fér dodat, že leckteré 
dvouleté dítě předčí svým vývojem dítě 

tříleté. Kapacitu školy ještě o 22 míst 
plánujeme navýšit v součásti Zahradní.
Jistě vnímáte změny složení obyvatel 
na sídlištích v Chomutově, budete 
na to reagovat například dalším 
vzděláváním pedagogů?

Změny složení obyvatel na sídliš-
tích samozřejmě vnímáme, v sídlišt-
ních školách se zaměřujeme na práci 
s dětmi ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, spolupracujeme s nezisko-
vými organizacemi, zaměřujeme vzdě-
lávání pedagogů na tuto oblast.
MŠ letos slaví patnáctileté výročí, za 
tu dobu byly zrekonstruovány bu-
dovy, upraveny zahrady a podobně. 

Jak budou vypadat školky za dal-
ších patnáct let?

Oslava patnáctiletého výročí 
školy vlastně již proběhla v lednu. 
Za uvedenou dobu se mateřské školy 
opravdu hodně změnily nejen zvenku, 
ale i uvnitř. Jak budou školky vypa-
dat za dalších patnáct let? Věřím, že 
ještě lépe! Budeme pokračovat ve 
vybavování školek. Přednost mají 
změny, které vyplývají z bezpečnost-
ních a hygienických norem, vyměníme 
postupně zastaralé herní prvky na škol-
ních zahradách, budeme pokračovat ve 
vybavování škol pomůckami, nábyt-
kem, podlahovými krytinami a mohla 
bych tak pokračovat ve výčtu jako ve 
filmu Na samotě u lesa (smích).
Jak je to se stavem personálu? Je 
v současné době těžké sehnat pra-
covní síly do MŠ?

V současné době je poměrně těžké 
sehnat kvalifikované pracovní síly, 
chybí nám speciální pedagogové, 
asistenti pedagoga a dokonce bychom 
přivítali i kuchařky s výučním listem. 
Máme sice v tuto chvíli personálu 
dostatek, ale líbila by se nám „zá-
ložní databáze“ zájemců, abychom 
v případě potřeby měli kam sáhnout. 
V našich řadách máme i muže – ku-
chaře, nově jednoho pana učitele a IT 
technika.
Mění se postupem času nějak poža-
davky rodičů na školky?

Požadavky rodičů na školky se 
výrazně nemění, právě díky vzájemné 
důvěře vznikají úžasné spolupráce 
mezi rodiči a školou. Z takové spolu-
práce máme velkou radost a zároveň 
zpětnou vazbu, že svou práci děláme 
dobře. Někteří rodiče pro „svou“ 
mateřskou školu pomáhají sehnat 
i mimorozpočtové prostředky, toho si 
moc vážíme.
Dosud jste byla učitelkou mateř-
ské školy, proč jste si zvolila toto 
povolání? Nebude vám chybět častý 
přímý kontakt s dětmi? Přece jen se 
vám s funkcí sníží úvazek pedagoga.

Povolání učitelky mateřské školy 
mi bylo asi souzeno. Už od malička 
jsem si ho přála vykonávat, moje 
maminka byla také dlouholetým před-
školním pedagogem a ve školce jsem 
se cítila jako ryba ve vodě. Nejvíc se 
mi líbí dětská upřímnost, bezelstnost 
a bezprostřednost. Samozřejmě mi 
děti kvůli zkrácenému úvazku budou 
chybět, ale o to více si času stráveného 
s dětmi budu vážit. Také se těším, že 
mě kolegyně budou zvát na tradiční 
nebo nové akce naší školy, kde si spo-
lečně s dětmi užijeme zábavu.

Spokojené dítě, které rádo chodí do mateřské školy, je motivováno pro poznávání a učení a je 
připraveno na vstup do základní školy. S tímto cílem od srpna vede mateřskou školu Eliška Smetanová. 
Podle ní je Mateřská škola Chomutov dobře fungující organizace a chce navázat na vyzkoušené 
a osvědčené aktivity a tradice školy a ty dále rozvíjet.

eliška Smetanová:

Chtěla bych udržet vysoký standard 
vzdělávání v mateřinkách

povolání učitelky mateřské školy mi bylo 
asi souzeno. už od malička jsem si Ho přála 
vykonávat.
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Chomutovský půlmaraton: o dvě 
stovky více běžců a nový rekord

Přes sedm stovek sportovců se 
letos zúčastnilo Chomutovského 
půlmaratonu. Na nejmladší běžce 
čekal běh kolem náměstí, zkušenější 
se vydali pokořit přes jednadvacet 
kilometrů dlouhou trať. Počasí letos 
závodníkům přálo a i díky tomu se 
podařilo překonat loňský rekord. 
„Ze sportovního pohledu bylo vše 
perfektní. Běžcům vyhovovalo po-
časí i drobná úprava trati a možná 
i díky tomu padl loňský rekord. 
Mám velkou radost z toho, že na 
start závodu si letos našlo cestu 
celkem 700 běžců, kteří si často 
i s celou rodinou přišli užít velký 
sportovní svátek,“ zhodnotil akci ná-
městek primátora David Dinda.

Do cíle letos doběhl první Jan 
Sokol ze Sokolova, loni obsadil dru-
hou příčku. Časomíra se mu v cíli 
zastavila na jedné hodině, patnácti 
minutách a čtyřiceti vteřinách. Trať 
tedy zdolal zhruba o tři minuty rych-
leji než loňský vítěz. Zdolat přes 
dvacet kilometrů pro něj nebylo nic 
náročného, takto dlouhou trať běhá 
denně. „Letos se běželo o mnoho 
lépe, loni bylo příliš velké teplo,“ 
uvedl po doběhnutí s tím, že nejvíce 

se mu líbil začátek trasy, nejtěžší pro 
něj bylo stoupání na konci.

Rychleji než loňský vítěz uběhl 
půlmaraton letos i Jakub Stejskal 
z Kadaně, který skončil druhý s ča-
sem jedna hodina, sedmnáct minut 

a osmnáct vteřin. Tomu také nejvíce 
vyhovoval začátek cesty, a přestože 
jeho rekord na tuto vzdálenost je 
o minutu lepší, s aktuálním časem 
byl spokojený. Na třetím místě 
skončil Daniel Koller z Českých 

Budějovic, který si časem hodina 
a dvaadvacet minut vytvořil osobní 
rekord.

První Chomutovan doběhl do 
cíle jako čtvrtý. Stanislav Ouzký se 
půlmaratonu účastnil i loni, letos 
skončil o příčku výše. „Letos se 
běželo mnohem příjemněji, počasí 
nám přálo, takže jsem si běh vylo-
ženě užíval. Na začátku jsem měl 
sice krizi, ale pak už se mi běželo 
moc dobře,“ podělil se po doběhu 
o své zážitky.

První žena doběhla krátce 
po hodině a půl, závodnice 
z Německa chválila trať i orga-
nizaci celého závodu. Krátce za 
ní doběhla první Cho mutovanka 
Ivana Vávrů. „Nejhorší pro mě 
bylo první stoupání u zooparku, 
pak se běželo lépe,“ zhodnotila.

Ihned po odstartování hlavního 

závodu se na startu začali řadit 
nejmladší účastníci. Podle věko-
vých kategorií zdolávali trať kolem 
náměstí, první kategorie běžely 
270 metrů, starší pak dvakrát nebo 
třikrát tolik.

program ZpestřiL 
martin Zounar

Pro fanoušky, kteří čekali na 
závodníky na náměstí, bylo při-
praveno vystoupení bubeníků ze 
skupiny Tam Tam Batacuda, mohli 
se občerstvit, pořídit si sportovní 
oblečení nebo se setkat s hercem 
Martinem Zounarem, který celou 
akci moderoval spolu s Lukášem 
Budaiem. Herec sice běhu příliš 
neholduje, sport mu ale není cizí. 
„Jedenáct let jsem závodně plaval, 
nechal jsem toho, až když jsem 
nastoupil na konzervatoř a začal 
mi herecký život. Nyní velmi často 
jezdím na kole a miluji lyžování, 
protože jsem vyrůstal v Orlických 
horách. Jenže mám také rád jídlo, 
takže se nedá nic dělat, deset kilo 
mám nahoře,“ uvedl s tím, že při 
Chomutovském půlmaratonu se 
mu velmi líbila atmosféra a dobře 
zvládnutá organizace. „Je vidět, že 
to funguje. Při letošním druhém 
ročníku se vše vydařilo, vychytaly 
se chybky z loňska a vše probíhalo, 
jak mělo,“ dodal.

Krásy chomutova 
v běhu

Na běžce čekala trať dlouhá 
zhruba jednadvacet kilometrů a tři 
sta metrů. Sportovci se při závodu 
podívali do zooparku, Bezručova 
údolí či na Zadní Vinohrady a pro-
hlédli si tak krásy města i blíz-
kého okolí. Trasa byla stejná jako 
v loňském roce, aby se mohly 
porovnávat výsledné časy. Kromě 
jednotlivců půlmaraton běžely i šta-
fety. S organizací pomáhala řada 
dobrovolníků, kteří zajišťovali chod 
občerstvovacích stanic, naváděli 
běžce na správnou trasu nebo v cíli 
předávali účastníkům medaile. 

První Chomutovan Stanislav Ouzký doběhl do cíle jako čtvrtý.
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Vaše témata

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
P A M Á T E K 
V HISTORICKÉM 
CENTRU MĚSTA 
A JEHO OKOLÍ 
Z D A R M A

SOBOTA
8. ZÁŘÍ
9.00–17.00 HODIN

více na www.chomutov-mesto.cz

EVROPSKÉHO 
D Ě D I C T V Í
V CHOMUTOVĚ

D E N

pod náměstím není 
podZemí

Dobrý den,
měl bych na dotaz týkající se 

našeho města. Zajímalo by mě cho-
mutovské podzemí. Pod náměstím 
1. máje musí zcela určitě existovat 
síť podzemních chodeb, jako např. 
v Jirkově nebo i v jiných městech. 
Jsou ze sklepů domů na náměstí tyto 
prostory přístupné? Je zmapováno, 
kolik chodeb se případně zachovalo? 
Pokud tedy tyto chodby stále existují 
a nejsou např. zatopeny, je v budoucnu 
plánováno jejich zpřístupnění?

Myslím si, že kdyby se povedlo 
zpřístupnění, bylo by to velmi zají-
mavé lákadlo pro návštěvníky našeho 
města, ale i pro jeho samotné oby-
vatele. O provádění těmito prostory 
by se mohli starat např. zaměstnanci 
městského informačního centra. 

Děkuji Vám za odpovědi a přeji pří-
jemný den,

M. K. 
Dobrý den,
předkládám několik informací 

k Vašemu dotazu týkajícího se cho-
mutovského podzemí. To pod náměs-
tím neexistuje. Podzemní voda se 
vyskytuje v tomto prostoru v hloubce 

okolo 2 metrů, a tak i kdyby se je 
někdy podařilo budovat, bylo by za-
plavené. Pod náměstím jsou průchozí 
stoky nejstarší městské kanalizace, 
které mají výšku 0,7 až 1,5 m a v sou-
časnosti jsou přístupné (průlezné) 
ze sklepení radnice. Některé stoky 
mohou být ještě ze 16. století, ale vět-
šinou byly budovány podle zachovalé 
archivní dokumentace okolo roku 
1820. Ze sklepů domů na náměstí ne-
jsou přístupné žádné podzemní pro-
story. Oproti Kadani, kde jsou tři pa-
tra sklepů, jsou v Chomutově sklepy 
domů dosti mělké a pouze v jednom 
podzemním podlaží (což souvisí s výš-
kou hladiny podzemní vody). Gotické 
sklepy domů na chomutovském ná-
městí jsou sice zajímavé a historicky 
významné, ale jedná se o soukromé 
objekty. Prostory jsou ale nízké a stís-
něné, takže by pro oficiální prohlídky 
nebyly moc vhodné. Dále se v cho-
mutovském podzemí vyskytují úseky 
vodního náhonu městských mlýnů 
(stál pod dnešním infocentrem) a na-
pájení vodního příkopu v ulici Na 
Příkopech z prostoru parku. Tato díla 
jsou však v mnoha částech přerušena. 
Chomutovské podzemí tak bylo vě-
nováno především přívodu a odvodu 

vody. Vysoká hladina podzemní vody 
pak znemožnila technicky udržitelné 
budování podzemní chodby. 

S pozdravem 
Jaroslav Pachner,
městský architekt

městsKé hřiště 
a obrubníKy 
u přechodu

Dobrý den,
měla bych na vás prosbu nebo 

podnět. Na dětském hřišti za Dehto
chemou (mezi Dehtochemou a řekou 
Chomutovkou) je pouze jedna hou-
pačka a neustále velký počet dětí. 
Nešlo by dodělat ještě jednu hou-
pačku? Na hrazdě, na které houpačka 
visí, je ještě místo pro jednu. 

A ještě bych měla jednu prosbu. 
Na křižovatce ulic Cihlářská – 
Moravská je přechod pro chodce, 
který není bezbariérový, je tam docela 
vysoký obrubník. Dost často tudy 
chodí lidé s tahacími kufry na nádraží 
a také maminky s kočárky. Nešlo by 
tenhle přechod vyřešit bezbariérově? 

Děkuji vám za vaši odpověď,
s pozdravem L. H.

Dobrý den, paní Hlaváčová,
děkujeme za podnět, ale dle vy-

jádření správce hřiště, kterým jsou 
Technické služby města Chomutova, se 
umístění další řetězové houpačky bez 
souhlasu výrobce a dodání patřičných 
certifikací nedoporučuje. Podle legis-
lativy a zásad bezpečnosti to ani není 
možné. Všechna dětská hřiště podlé-
hají certifikaci o bezpečnosti a zásah 
do hotových hřišť není proto možný. 

U přechodu pro chodce na kři-
žovatce Cihlářská-Moravská bylo 
provedeno prostřednictvím TSmCH 
snížení obruby pouze dočasně v místě 
přechodu pro chodce bez varovných 
pásů. V rámci následné rekonstrukce 
chodníků v dané lokalitě budou prove-
deny všechny přechody pro chodce dle 
ČSN a budou bezbariérové. 

Přejeme Vám hezké letní dny,
Radka Zemanová,

odbor rozvoje a investic,
úsek investic
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czSOBOTA 8. 9. / 22. 9.  
NÁM. 1. MÁJE, 8–12 HOD. 

SOBOTA 22. 9., NÁM. 1. MÁJE, 8–12 HOD. 
JABLEČNÉ SLAVNOSTI

5. ROČNÍK JABLEČNÉ SOUTĚŽE
CHCETE VYHRÁT KOŠ FARMÁŘSKÝCH DOBROT?

UPEČTE, UVAŘTE ČI VYROBTE POKRM NEBO  
NÁPOJ, JEHOŽ DŮLEŽITOU INGREDIENCÍ  
BUDOU JABLKA, A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE!

SVÉ VÝROBKY PAK PŘINESTE MEZI  
8. A 10. HODINOU NA FARMÁŘSKÝ TRH 22. 9.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
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máte taKé Zajímavý 
nápad, podnět či 
ZKušenost s něčím 
Ze života ve městě?
Napište nám na e-mail: 
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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KaTeřINa leSáKOVá
Dvacet let vede orchestr Ponticello v Základní umělecké škole 
v Chomutově. Tatínek ji tam přivedl coby šestiletou a ona zůstala 
přes třicet let. Odskočila si jen na konzervatoř. Ponticellem 
prošlo přes sto padesát dětí. Soubor se několikrát probojoval 
do ústředního kola celostátní soutěže orchestrů, kde skončil na 
čtvrtém místě. Orchestr má za sebou i velké projekty, jako jsou 
Piráti z Karibiku, Labutí jezero na zahájení festivalu Otevřeno či 
velké představení Carmen na náměstí. 

jaNa dOSTálOVá
Každý, kdo za posledních 27 let sháněl v Chomutově knihu, 
se s ní zřejmě setkal. Před tolika lety s manželem a kolegou 
otevřela knihkupectví DDD. Tenkrát obě prodejny knih ve městě 
právě zanikaly a knihovnice s dvacetiletou praxí se pustila do 
odvážného kroku. Za skoro třicet let knihkupectví uspořádalo na 
sto autogramiád převážně regionálních či s regionem spojených 
autorů. Jak říká, knihy jsou po manželovi a dětech její velkou 
láskou, díky které má knihkupectví rodinnou atmosféru.
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Výstavy ukážou historii 
i exotické Vánoce

Putovní výstava o Československé 
republice zastaví na náměstí

Naše milování 
ukáže obrazy 
dvou malířek

Na poslední čtvrtletí letoš-
ního roku chystá Oblastní muzeum 
v Chomutově hned několik výstav.

V těchto dnech je v muzeu na 
radnici k vidění výstava Od pádu 
orla k českému lvu, která porovnává 
vnímání vzniku republiky očima 
dvou tehdejších obyvatel. Výstava 
potrvá do 11. listopadu.

Hned začátkem září si  nenech te 
ujít zajímavou třídenní akci Pří
rodovědného oddělení muzea věno-
vanou houbám, která se bude konat 
8. až 10. září a zahrnuje exkurzi, vý-
stavu a poradnu, zaměřenou na roze-
znávání jedovatých a jedlých hub.

Výstava Velká válka a naše legie 
proběhne od 22. září do 11. listopadu 

v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz 
a zaměří se na válečné události let 
1914 až 1918.

Také výstava nazvaná Rok 1918 
na Ústecku se bude zabývat historií. 
Bude k vidění v prostorách kostela 
sv. Kateřiny od 4. října do 5. listo-
padu. „Výstava realizovaná u příle-
žitosti 100. výročí vzniku republiky 
je výstupem výzkumu doktorandů 
katedry historie Filozofické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem,“ doplnil historik Jiří 
Kopica.

Od 1. prosince do 2. února příš-
tího roku se v Domě Jiřího Popela 
z Lobkowicz uskuteční výstava 
Kryštof z Karlovic, uspořádaná 

k 510. výročí narození a k 440. vý-
ročí úmrtí této významné osobnosti 
období renesance. „Zajímavou sku-
tečností spojenou s touto výstavou 
je realizace vůbec první 3D repliky 
náhrobku v pískové hmotě v České 
republice,“ upozornila ředitelka 
muzea Markéta Prontekerová.

Prosinec a začátek ledna bude 
tradičně patřit Vánocům. Letošní 
výstava Vánoce v muzeu bude exo-
tická. „Kromě betlémů z tradičních 
materiálů, jakými je dřevo nebo 
keramika, uvidí návštěvníci neob-
vyklé, velmi působivé betlémky 
z kovového odpadu, banánových 
listů či z korálků,“ popsala Milena 
Bílková z oblastního muzea.

Ve dnech 3. až 29. října se bude 
na náměstí 1. máje konat unikátní 
putovní výstava s názvem Republika 
československá 1918–1939, kterou 
u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky organizuje 
Akademie věd ČR. 

Výstava představí veřejnosti 
dosud nepříliš známé okolnosti 
a fakta ohledně vzniku a vývoje 

Československé republiky, její vze-
stupy, pády a významné milníky. 
Čtrnáct velkoformátových osvětle-
ných panelů upozorní na nejvýznam-
nější události v letech 1918 až 1939. 
Vizuálně atraktivní soubor tematic-
kých panelů o okolnostech vzniku 
Československé republiky, jejího stát-
ního uspořádání, o jejím historickém 
vývoji, osobnostech a konstituujících 

vizích je postupně instalován ve čty-
řiadvaceti českých městech. 

Jednotlivé panely jsou připravené 
tak, aby nejen zaujaly, ale také podaly 
informace přehledně. Návštěvníci se 
dočtou o známých skutečnostech, ale 
dozví se i mnoho dalších zajímavostí 
a historických souvislostí. V rámci 
výstavy jsou přichystané i soutěže, 
vstup je zdarma. 

Chomutovské malířky vystaví 
své obrazy v jirkovské galerii. Květa 
Nováková a Jana Topinková připravily 
výstavu s názvem Naše milování.

Květa Nováková maluje převážně 
přírodu, Jana Topinková zase zátiší 
a různé jiné zajímavé náměty. Obě 
tvoří několik let a pravidelně se zúčast-
ňují plenérů. Umění je pro ně hlavně 
koníčkem. Autorky používají nejčastěji 
techniku malování olejem, pastelem 
a akvarelem.

Vernisáž výstavy začne 8. září v 17 
hodin v Galerii Jirkov, výstava potrvá 
do 7. října.

Obrazy Květy Novákové mohou 
lidé vidět v těchto dnech i při výstavě 
Galerie výtvarníků Čech a Moravy 
v kavárně Jacques Café v Chomutově.

Knihovna v září nabídne výstavy, 
koncerty, setkání i promítání

Zářijové akce chomutovské 
knihovny jsou velmi různorodé, 
uskuteční se zajímavá setkání, promí-
tání netradičních snímků i zajímavé 
výstavy.

V sobotu 8. září se bude konat 
Den evropského kulturního dědictví, 
který zpřístupní významné památky 
široké veřejnosti zdarma. Knihovna 
se k akci připojuje a navíc ve stejný 
den v 15 hodin odstartuje v atriu cho-
mutovské knihovny tradiční open air 
festival Indian Summer Open Air.

V pondělí 10. září v 17 hodin ve 
velkém sále představí svou diashow 
Tomáš Kubeš, cestovatel, novinář 
a fotograf. Tématem setkání s názvem 
Papu Papua – Cesta za lidojedy je 
dobrodružná cesta do doby kamenné 

za posledními lidojedy a obyvateli 
divoké PapuyNové Guiney.

První kinematografické setkání 
v rámci projekce Lidem o lidech čeká 
návštěvníky 11. září od 18.00 hodin, 
kdy se mohou těšit na dokument 
Aminin profil, který postihuje citlivé 
téma osob s menšinovou sexuální či 
genderovou identitou a problematiku 
diktátorských režimů. Další projekcí 
bude film Ohrožená semínka, který 
mohou lidé zhlédnout 27. září.

V atriu chomutovské knihovny 
odehrál Big Band Zdenka Tölga 
v uplynulých letech nespočet kon-
certů a po roce se sem 13. září opět 
vrací za svými příznivci s nabídkou 
skvělé swingové hudby. Koncert za-
číná v 17.00 hodin.

Téměř zapomenuté dětské hry 
připomene Alice Kavková 14. září 
od 17 hodin při akci Lili: Retro hry. 
Přítomní dospělí si připomenou, jak 
se skákala guma, hrálo krvavé koleno 
nebo tleskačky. Děti se nejen tyto hry 
mohou při akci naučit.

Se zajímavými osobnostmi se ná-
vštěvníci knihovny setkají v září hned 
dvakrát. Nejprve 17. září od 18 ho-
din se Simonou Baumrtovou, poté 
19. září s youtuberem Fayne.

Od začátku září mohou návštěv-
níci Galerie Špejchar obdivovat 
výběr z pestré tvorby malířky Sylvy 
Prchlíkové. Galerii Lurago zaplní od 
24. září obrazy Miroslavy Ježkové 
Holečkové. Základem její tvorby je 
realistický přístup, který se projevuje 

zejména v námětech krajin.
Letošní rok probíhá ve zna-

mení mnoha významných výročí. 
K takzvaným osmičkovým akcím 
se chomutovská knihovna poprvé 
připojí 25. září. Od 17 hodin se tu ve 
velkém sále bude konat přednáška 
Petra Hory Hořejše. „Přednáška bude 
věnována osobnosti a historické roli 
T. G. Masaryka. Jako součást akce 
bude pro zájemce ve velkém sále od 
14 hodin zpřístupněna filatelistická 
výstava T. G. Masaryk na známkách 
Československa 19181937 ze sbírky 
MVDr. Václava Svobody, se kterým 
si návštěvníci mohou o exponátech 
popovídat,“ uvedla ředitelka SKKS 
Andrea Löblová. Podrobný přehled 
akcí je k dispozici na www.skks.cz.
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architekt meziválečného 
funkcionalismu rudolf Hildebrand

V Chomutově se nezachovalo 
mnoho významných památek mo-
derní meziválečné architektury. Mimo 
zajímavé architektonické práce Josefa 
Zascheho z počátku 20. století ve 
městě nenajdeme žádnou významnou 
stavbu vzorového funkcionalismu 
třicátých let. Ve městě tehdy vznikla 
řada veřejných budov, jako je okresní 
úřad na náměstí T. G. Masaryka a bu-
dova gymnázia v Mostecké ulici od 
pražského architekta Payra, ale ty se 
drží klasického schématu důstojných 
veřejných staveb.

V oblasti bytové výstavby je pro 
Chomutov nejvýznamnější vila Trudl 
Ritter, navržená architektem Dipl. 
Ing. Rudolfem Hildebrandem. Tato 
vila má číslo popisné 1927 a stojí 
v ulici Stromovka naproti železniční 
stanici Chomutov město. Vilu pro 
doktorku Trudl Ritter postavil v roce 
1931 zdejší stavitel Franz Hautsche, 
který měl firmu v dnešní Lipské ulici 
čp. 1849. Stavba vily je usazena ve 
svahu. V suterénu byly hospodářské 

a technické prostory, v přízemí velký 
obývací pokoj, jídelna a kuchyně. 
V patře byla velká hala s navazujícími 
ložnicemi a šatnami. Objekt má rov-
nou střechu. Ke stavbě byly využity 
tehdy moderní monolitické betonové 
konstrukce.

Vila byla navržena ve funkcio-
nalistickém stylu, který měl ideo-
vou a školní základnu v německém 
Výmaru, kde v roce 1919 sloučením 
uměleckých škol vznikl Bauhaus. 
V letech 19251926 se soubor 
škol přesunul do nového působi-
ště v Desku u Berlína. Zde studo-
vali mladí architekti z Německa 
i z Československa a dalších ev-
ropských zemí. Po nástupu naci-
smu byla škola uzavřena a většina 
architektů odešla do zahraničí. Mies 
van der Rohe a Walter Gropius pak 
tvořili moderní architekturu USA. 
Teoretickou a uměleckou pod-
statu funkcionalismu formuloval 
Le Corbusier ve Francii. V ob-
dobí první republiky byli architekti 

v Československu na předních mís-
tech v propagaci nového stylu.

Architekt Rudolf Hildebrand se 
narodil 20. května 1886 v rakous-
kém Klagenfurtu a zemřel 30. května 
1947 v Ambergu. Většinu života 
ale strávil v Čechách, kde také na-
jdeme většinu jeho tvorby. Studoval 
ve Štýrském Hradci a v Mnichově. 
Studia dokončil v roce 1911. Po 
ukončení první světové války až do 
roku 1926 pracoval v ateliéru, je-
hož vedoucím byl prof. Karel Jaray. 
Zde projektoval bankovní pobočky 
v Karlových Varech, Ústí nad Labem 
a v Lovosicích. V roce 1919 se oženil 
s Elsou Schedlbauerovou (1892
1973), s níž měl dva syny. Hannes 
a Ernst, který se stal také architektem, 
působili v Rakousku.

V Praze spolu s Karlem Jarayem 
a Janem Sakařem navrhl budovu 

České eskontní banky naproti Prašné 
bráně v ulici Na Příkopě (čp. 969) – 
dnešní Národní banku. V Praze pak 
samostatně projektoval nárožní dům 
v Holešovicích v Kamenické ulici 
(čp. 365). Tento dům byl dokončen 
v roce 1939. Dalšími významnými 
Hildebrandovými stavbami v Praze 
jsou jídelna Lippert z roku 1930, 
vila Fiedler z roku 1928, vila René 
Klugeho na Smíchově, továrna na 
optické přístroje Srb a Styse, továrna 
na barvy Tebas AG na Vysočanech 
a také německé školy na Smíchově. 
V Žatci je podle jeho projektu v roce 
1933 postavena vila Glaser. V Ústí 
nad Labem postavil činžovní dům pro 
Ernesta Schedlbauera. V Praze pra-
coval až do roku 1945. Jako Němec 
byl odsunut do Bavorska, kde zemřel 
v sanatoriu v Ambergu v roce 1947.

Jaroslav Pachner

tajemství depoZitáře chomutovsKého muZea

KraLupsKý depot
Na Chomutovsku čas od času 

dojde k zajímavému nálezu mincí. 
K jednomu z největších došlo 
v roce 1979 na silnici u Prunéřova. 
Nález učinil provozní inženýr 
dolu Nástup v Tušimicích Zdeněk 
Kaluže, ke kterému začali řidiči 
podnikových nákladních aut nosit 
stříbrné mince ze 17. století. Pan 
Kaluža vysledoval místo, odkud 
mince pocházejí a nahlásil tuto 

zprávu archeoložce chomutov-
ského muzea Evě Černé. Okamžitě 
se rozběhla záchranná akce. Místo 
nálezu, provizorní cesta z ujež-
děné hlíny, se začala za pomoci 
muzejníků, řady pomocníků a dětí 
z archeologického kroužku prohle-
dávat. Brzy se podařilo nalézt 205 
mincí. Mince pocházely ze zničené 
obce Kralupy.

Majitel mincí si do jednoho 
z domů schoval slušné jmění v po-

době drobných stříbrných mincí 
ze 17. století. Podrobnosti se však 
dnes již nedozvíme. Velká část 
mincí pocházela z německých 
zemí, zejména z Braniborska. 
Zbytek mincí pocházel z území 
Čech a Slezska.

Většina nalezených mincí je 
v současné době uložena v depo-
zitáři chomutovského muzea a 16 
mincí je nyní vystaveno v kadaň-
ském muzeu.
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Charita pořádá 
bazárekdalší osoby zaměstná 

pracovní skupina

Sociální poradna se přestěhovala

Oblastní charita Chomutov 
pořádá charitativní bazárek dám-
ského, pánského i dětského oble-
čení, obuvi, kabelek a povlečení. 
„Vše bude nabízeno za dobrovolný 
příspěvek, který bude použit na 
nákup materiální pomoci, například 
kojenecké výživy, dětských plen 
a podobně. Vše pro matky s dětmi 
v nouzi,“ uvedl Patrik Albrecht 
z Oblastní charity Chomutov.

Prodej věcí se bude konat 
5. a 19. září, 3., 17. a 31. října vždy 
od 13 do 16 hodin vedle městské 
věže v uličce mezi Farním úřadem 
a kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie na náměstí 1. máje.

Projekt Prostupné zaměstnávání 
v Chomutově dal práci již šestnácti 
lidem. Tento projekt bude probíhat 
až do září 2020 a je určen osobám 
ve věku 50 až 64 let. „V prosinci 
2018 bychom v rámci projektu 
rádi zaměstnali dalších třináct 
osob do organizační složky města 
Chomutova s názvem Pracovní 
skupina. Jedná se o pozice v rámci 
údržby majetku města a veřejné ze-
leně,“ uvedla projektová manažerka 
Centra komunitního plánování 
Jarmila Nováčková. Informační 

schůzka pro zájemce se bude konat 
ve čtvrtek 20. září v Chelčického 
ulici 155, kde bude od 9 do 12 ho-
din k dispozici pracovní konzultant 
a manažer projektu.

Všichni uchazeči musí v říjnu 
2018 projít bilanční diagnostikou, 
jejímž cílem je zhodnocení schop-
ností a osobních předpokladů. Na 
základě výsledků se část uchazečů 
zúčastní rekvalifikačního kurzu, 
podle aktuální potřeby pracovní 
skupiny. „Ti, kteří se v průběhu roz-
hodnou do zaměstnání nenastou-

pit, budou mít možnost zúčastnit se 
Motivačně pracovního poradenství, 
kde získají praktické rady, jak se 
prezentovat na pracovním trhu,“ 
dodala Jarmila Nováčková.

Každý, kdo splňuje věkovou 
podmínku projektu a měl by zájem 
o zaměstnání v organizační složce 
města, může kontaktovat Martinu 
Chomutovskou na telefonu 604 304 
594 nebo na emailu m.chomutov-
ska@chomutovmesto.cz. Projekt 
je financovaný z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.

Sociální poradna, která již celou 
řadu let úspěšně poskytuje široké 
odborné sociální poradenství nejen 
občanům Chomutova, ale i lidem 
z blízkého či vzdálenějšího regionu, 
se v posledních červnových dnech 
přestěhovala z budovy na Písečné do 
nově zrekonstruovaného objektu na 
Kamenné. „Budova byla dlouhodobě 
nevyužívaná a kapacity v budově 
sociálních služeb na Písečné přestá-
valy stačit. Nově opravená budova na 
Kamenné přesně splňuje požadavky 
jak sociální poradny, tak i dětských 
skupin, které tam začnou fungovat od 
září. Budova je zcela bezbariérová,“ 
uvedl náměstek primátora Jan Mareš.

Do nové budovy na Kamenné se 
služba přestěhovala hlavně kvůli nedo-
statečné kapacitě, neboť počty klientů 
narůstají. „Navýšili jsme počet sociál-
ních pracovníků, právě abychom zvlá-
dali uspokojit potřeby většího počtu 
klientů, obzvláště ve vazbě na sociálně 
vyloučenou lokalitu. Konkrétně byla 

naše poradna posílena z tří sociálních 
pracovníků na pět,“ uvedla vedoucí 
Sociálního centra Kamenná Petra 
Březinová.

Nejvyšší zájem klientů je o dlu-
hové poradenství. „Obracejí se na nás 
lidé hlavně s prosbami o pomoc při 
vyřizování oddlužení, neboli osobního 
bankrotu. Těchto lidí je bohužel čím 
dál více. Dále nás lidé také ve velké 
míře vyhledávají za účelem sociálně-
právního poradenství, to se týká na-
příklad různých odvolání, pomoci ori-
entovat se v dokumentech, vypořádání 
majetku, úpravy výchovy a výživy dětí 
a podobně. Žádané je také poradenství 
pro seniory,“ vyjmenovala vedoucí.

Součástí Sociálního centra Ka
menná je také poradenství pro pozůs-
talé. V rámci této služby pomáhá po-
radna klientům vyrovnat se se ztrátou 
blízké osoby, zařídit pohřeb, vypořádat 
dědictví a s dalšími úkony.

Cílovou skupinou poradny jsou 
osoby ve věku od šestnácti let, které 

potřebují účinnou pomoc v krizové si-
tuaci, například při ztrátě blízké osoby 
nebo domova, při změně společen-
ského postavení, v situaci, kdy člověk 
nezvládá hradit své závazky a podobně.

Lidé se na sociální pracovníky 
poradny mohou obrátit osobně, telefo-
nicky i prostřednictvím emailu. Není 

podmínkou se do poradny objednat, 
avšak je nutné být srozuměn s tím, že 
se pracovníci přednostně věnují klien-
tům objednaným. Kontaktní email je 
poradna@soschomutov.cz, telefonické 
kontakty na jednotlivé pracovníky jsou 
k dispozici na stránkách www.soscho-
mutov.cz/socialniporadna.

Ostrostřelci 
reprezentovali 

Chomutov

Chomutovští ostrostřelci se 
zúčastnili Evropského setkání 
střelců v nizozemském Leudalu. 
Jednalo se o mimořádně velkou 
akci, na kterou se letos sjelo 55 
tisíc účastníků, členů střeleckých 
společností z celé Evropy. „Česká 
výprava patřila sice k těm nej-
menším, přesto byla vidět. Každý 
sbor vyslal na tuto akci své nej-
lepší střelce, Krále a Prince roku 
2018, aby je reprezentovali ve 
střelecké soutěži. Mezi 750 sou-
těžícími střelci se do finále jako 

jediný Čech probojoval František 
Cháb z Chomutova,“ uvedla Jana 
Elbelová z Chomutovské ostrostře-
lecké společnosti.

V kategorii střelců do 25 let tak 
bojoval s dalšími dvaatřiceti sou-
těžícími o titul Evropského prince 
letošních střeleb, ten však získal 
Christopher Hofmann z Německa. 
V kategorii nad 25 let získal ti-
tul Evropského krále střelců Leo 
Niessen z Nizozemí. Další evrop-
ské setkání se uskuteční za tři roky 
v Belgii.
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Mám čtrnáctiletou dceru. V ja-
kém věku je vhodné, aby začala 
navštěvovat gynekologa na pravi-
delné preventivní prohlídky?

Každá žena od začátku repro-
dukčního věku by měla navštěvo-
vat gynekologa. I když se jedná 
de facto ještě o dítě, biologicky je 
v reprodukčním věku, pokud má 
měsíčky.

U těchto děvčat je samo-
zřejmě problém se studem. Proto 
je vhodné, aby alespoň na první 

návštěvu mělo děvče doprovod 
maminky. Nejjednodušší je, pokud 
dcera začne chodit ke stejnému 
gynekologovi jako její matka, tedy 
k tomu, kterému důvěřuje. Ale není 
to pravidlo.

Pokud je děvče ještě pannou, 
není bezpodmínečně nutné klinické 
vyšetření. Základem prvního vyšet-
ření by měl být rozhovor, zjištění 
tzv. anamnestických údajů ohledně 
dospívání a eventuelně nepravidel-
ností. Součástí rozhovoru by mělo 

být poučení ohledně pohlavního 
zdraví a prevence potíží, seznámení 
se správnou hygienou, možnostmi 
antikoncepce, vyvrácení různých 
dogmat či tabu a podobně. Pokud 
dívka získá při první návštěvě dů-
věru, většinou do budoucna nemá 
problémy s dalšími návštěvami 
gynekologa. Navíc z mých vlast-
ních zkušeností vím, že někdy je 
komunikace s lékařem pro děvče 
přijatelnější než s rodiči, takže děv-
čata se se svými problémy svěřují 

spíše jim.
Vezměte tedy svou dceru 

ke gynekologovi co nejdříve, 
klidně i před patnáctým rokem. 
Zodpovědné je to jistě před za-
čátkem pohlavního života, aby 
začínala již poučená. Po začátku 
pohlavního života by měla začít 
docházet na pravidelné preventivní 
prohlídky zcela jistě.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Rád bych si přivydělal. Současná 
práce nestačí k pokrytí výdajů na 
živobytí. Jaký typ smlouvy je pro 
mě nejvýhodnější?

Mnoho lidí se rozhodne najít 
si vedlejší příjem. Forem může 
být hned několik. První z nich je 
dohoda o provedení práce (dále 
jen DPP), která je ke krátkodo-
bému pracovnímu poměru nej-
vhodnější. Kromě výhod má ale 
také omezení, která je nutno brát 
v úvahu. Důležitý je rozsah práce, 
na který se DPP uzavírá. V záko-
níku práce je stanoveno, že rozsah 
práce u DPP nesmí překročit 300 
hodin v kalendářním roce u jednoho 
zaměstnavatele. To znamená 37,5 
běžných osmihodinových pracov-
ních dní, sedm a půl pracovního 
týdne. Na DPP můžete pracovat 

u několika různých zaměstnavatelů 
souběžně. Pro zaměstnance i za-
městnavatele je to výhodné, pokud 
měsíční odměna nepřesáhne 10 000 
korun. Jakmile je vyšší, byť by to 
bylo o jednu korunu, odvádí za vás 
zaměstnavatel sociální a zdravotní 
pojištění, které vám bude strženo 
z výdělku.

Druhou možností je dohoda 
o pracovní činnosti (dále jen 
DPČ) a je to nejvhodnější varianta 
smlouvy na zkrácený úvazek. Lze 
ji uzavřít výlučně písemně, kdy obě 
strany obdrží jednu kopii dohody. 
Roční rozsah hodin není v tomto 
případě na rozdíl od dohody o pro-
vedení práce nijak omezen, týdenní 
rozsah však nesmí v průměru pře-
kračovat 20 hodin, a to maximálně 
za dobu 52 týdnů. Pokud si na DPČ 

vyděláte více než 2 500 Kč mě-
síčně, z výdělku vám bude strženo 
zdravotní a sociální pojištění.

Důležité je brát v patrnost, že 
někteří zaměstnanci si mohou při-
vydělat jen se svolením zaměstna-
vatele. Platí to především pro ty, 
kteří pracují ve státní správě (pří-
kladem jsou příslušníci bezpečnost-
ních sborů, kteří se řídí zákonem 
o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů – příslušníci 
Policie ČR, příslušníci Vězeňské 
služby ČR a jiní). Někteří zaměst-
navatelé neshledávají v povolení 
jiné výdělečné činnosti problém, 
u jiných získat povolení může být 
zamítnuto. Při výběru brigády může 
být také zohledňováno to, co je 
vaší náplní práce a v jaké funkci. 
Téměř nikdy nedostanete povolení 

na další práci, pokud se bude týkat 
stejného oboru – mohlo by se totiž 
jednat o střet zájmů. Naopak také 
může nastat situace, kdy vám na 
personálním oddělení sdělí, že po-
kud vaše vedlejší činnost nesouvisí 
s činností zaměstnavatele, nemusíte 
to hlásit. Přesto pozor na dodržo-
vání určitých kodexů.

Pokud máte více než jedno 
zaměstnání, pamatujte si, že máte 
nárok v každém z nich dostávat 
alespoň minimální mzdu. Pokud 
dostáváte méně, nebojte se zaměst-
navatelům ozvat. V roce 2018 činí 
minimální mzda 73,20 Kč za ho-
dinu nebo 12 200 Kč za měsíc.

Petra Březinová,
Sociální poradna Kamenná,

tel: 474 659 241,
e-mail: poradna@soschomutov.cz

Kdy by měla vaše dcera poprvé 
zajít ke gynekologovi

jakou pracovní smlouvu zvolit, 
když si chcete přivydělat peníze?

Inzerce
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V Polsku zlepšovali jazyky a poznávali prostředí

florbalisté si užili prázdninový kemp

Dvanáct žáků ze sloučených 
středních škol ESOZ a stejný počet 
žáků ze střední školy v Moragu ab-
solvovalo týdenní pobyt v Polsku 
v rámci projektu Where I live. 
Tématem byl vliv přírody na člověka 
a člověka na přírodu.

První den pobytu byly na pro-
gramu prezentace o městě a jeho 
širším okolí, prohlídka školy a v ne-
poslední řadě společná práce na 
environmentálním testu. Odpolední 
program se odehrával v centru města 
Morag. Žáci byli rozděleni do ma-
lých skupinek a společně plnili úkoly 
týkající se poznávání města. Večerní 
program byl završen poznáváním 
ekofarmy v nedaleké oblasti.

Tématem úterního dne bylo 
poznávání nejoblíbenější vodácké 
řeky v Polsku. „Krutynia je právem 
považovaná za nejkrásnější řeku 
sjízdnou po celý rok. Důstojně 
meandruje rovinami severovýchod-

ního cípu země v regionu Warmia 
Mazury. Žáci měli možnost sjet 
řeku v délce čtrnácti kilometrů,“ 
uvedl učitel Marek Kowalski. 
Odpoledne žáci strávili v krajském 
městě Olsztyn, které oplývá archi-
tektonickou krásou. Středa byla ve 
znamení mořského světa. „Nejprve 
jsme s žáky jeli do přístavního 
města Gdynia, které nás překvapilo 
krásou a velkolepostí. Je to město 
v Pomořském vojvodství na břehu 
Baltského moře. Společně s městy 
Sopoty a Gdaňsk je součástí takzva-
ného Trojměstí. Jeho rozvoj souvisí 
s vybudováním námořního přístavu 
v Gdaňském zálivu. V Gdyni jsme 
se nalodili a výletní lodí jsme vy-
pluli směrem na poloostrov Hel. 
Zde se žáci seznámili prostřednic-
tvím workshopu ve zdejším muzeu 
Baltského moře s místním eko-
systémem a také s životem v nitru 
Baltského moře,“ popsal učitel.

Žáci navštívili Helské fokárium, 
které náleží fakultě biologie, geo-
grafie a oceánologie gdaňské uni-
verzity. Skládá se z komplexu ba-
zénů přístupných veřejnosti a dále 
z menších bazénů pro tuleně mladé 
a nemocné. Při zpáteční cestě do 
Moragu navštívili krásné přístavní 
město Gdaňsk. Všichni byli uchvá-
ceni krásou tohoto města.

Ústředním tématem čtvrtečního 
programu byla voda. „Společně 
jsme poznávali místní jezera, která 
jsou vyhlášená nejen v Polsku, ale 
i po celé střední Evropě. Žáci zde 
odebírali vzorky vody, které po-
sléze odpoledne společně zkoumali. 
Výzkum probíhal v laboratoři pod 
odborným dohledem profesora che-
mie. Zjišťovala se kvalita vody, slo-
žení, tvrdost a míra znečištění,“ řekl 
Marek Kowalski.

Po společném výzkumu čekala 
žáky sladká odměna v podobě velké 

zahradní slavnosti spojené s grilová-
ním v nádherné krajině na břehu je-
zera Narie v městečku Bogaczewo.

Pátek byl posledním dnem 
v Polsku. „Mohli jsme společně 
s žáky zhlédnout ukončení škol-
ního roku v polské škole. Pozitivně 
nás překvapilo, že konec roku je 
brán s velkou oficialitou a vážností. 
Zazněla i polská hymna. Žáci měli 
ale na programu ještě závěrečné 
shrnutí v podobě workshopu na 
téma pozitiva a negativa ekosystému 
našeho kraje. Polští i čeští studenti 
pracovali ve smíšených skupinách. 
Po obědě jsme se museli rozloučit,“ 
dodal učitel.

Společně strávený týden prohlou-
bil v žácích z Česka i Polska přátel-
ství a zlepšil jejich jazykové a komu-
nikační dovednosti. Celý program 
probíhal v angličtině, všichni žáci 
obdrželi osvědčení o absolvování 
programu a také europassy.

Vůbec poprvé se letos konal pří-
městský florbalový kemp Perkmon 
Academy. Myšlenka realizovat tento 
kemp vznikla na podzim loňského 
roku. Zakladatel Karel Šantora měl 
jasnou vizi. „Na mou florbalovou 
kariéru měl velký vliv právě flor-
balový kemp, na kterém nás vedli 
nejlepší hráči a trenéři u nás a díky 
nim jsem také dostal šanci v podobě 
pražského angažmá. Nyní bych chtěl 
stejným způsobem předat své zkuše-
nosti i já a pomoct se zviditelnit dal-
ším malým florbalistům,“ vysvětlil.

Florbalové tréninky probíhaly 
pod odborným vedením Karla 
Šantory a Petry Malecké, medai-
listky z juniorského mistrovství 
světa. Na všeobecném sportov-
ním programu se podílela Vanda 
Hrbková. Děti prošly například 
atletickou průpravou, emocionálně 
se vybouřily během fotbalového 
a frisbee turnaje, rozhýbaly své boky 
v rytmu zumby a aerobiku, vyřádily 
se v zorbingových koulích.

Malé Perkmony navštívila 
i vzácná návštěva z pražského Fat 

Pipe Florbal Chodov – trenér David 
Podhráský, brankář Jan Barák, hráč 
se zahraničními zkušenostmi Michal 
Podhráský a medailistka z mistrov-
ství světa žen Dominika Podhráská. 
Účastníci kempu si také v areálu ka-
noistického oddílu SC 80 Chomutov 
vyzkoušeli jízdu na kajaku či kánoi 
a setkali se s českým reprezentantem 
v rychlostní kanoistice Ondřejem 
Bišickým.

Kemp vyvrcholil soutěží flor-
balových dovedností jednotlivců, 
velkým florbalovým turnajem týmů, 

slavnostním medailovým dekorová-
ním vítězů všech soutěží, které byly 
pro Perkmony nachystány během 
celého týdne, a rozdáním hodnotných 
cen. „Jakmile skončil první ročník 
Perkmon Academy, začali jsme my-
slet na další rok a nápadů máme víc, 
než by se vešlo do jednoho týdne. 
Svou představu jsme naplnili a dou-
fáme, že se příští rok Perkmoni opět 
přihlásí a my se budeme snažit pro ně 
přichystat opět prázdninový týden, na 
který budou rádi vzpomínat,“ zhod-
notil Karel Šantora.

školáci vyrazili 
do přírody

Děti ze základní školy Kadaňská 
si užily výlety do přírody. Páťáci svůj 
výlet na Klíny pojali jako rozloučení 
s prvním stupněm i se svou třídní uči-
telkou. „Zařádili jsme si v lanovém 
parku, sjeli sjezdovku na koloběžkách 
s výjezdem lanovkou, hráli minigolf, 
lezli na umělé stěně, stříleli z luku, 
hráli zajímavé hry a soutěže v lese i ve 
sportovní hale,“ popsala bohatý pro-
gram učitelka Tereza Vosáhlová.

Žákům se také velmi líbil pěší 
výlet na zvířecí farmu, kde si mohli 
pohladit a nakrmit mnoho oveček i te-
látko. „Tam jsme se dozvěděli o těchto 
zvířátkách plno nových informací, 
ozdobili jsme si dřevěného zajíčka na 
památku. Byli jsme se také podívat 
u koňského výběhu, na králíčky a na 

březí kravičku. Kvůli špatnému počasí 
jsme bohužel přišli o opékání buřtů 
a stezku odvahy, místo toho jsme měli 
diskotéku, hry a film na dobrou noc,“ 
dodala učitelka.

Na procházku Bezručovým údo-
lím vyrazily děti ze školních družin. 
Vzhledem k nepříznivému počasí jich 
nebylo tolik jako v minulých letech, 
přesto si vycházku všichni užili. Na 
cestu se vydali i prvňáčci. Cílem vy-
cházky byl První mlýn, kam skupina 
dorazila po více než dvou a půl hodi-
nách cesty. Okamžitě se děti šly občer-
stvit pitím, hranolky a nanuky. Potom 
si zahrály oblíbenou vybíjenou, fotbal, 
na schovávanou, na babu, pohoupaly 
se na houpačkách. Do školy dorazily 
unavené, ale spokojené, že vše zvládly.
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Kapacita příměstských táborů 
nestačila, příští rok jich bude víc

Kapacitu příměstských táborů 
pořádající organizace v posledních 
letech neustále navyšují, přesto je 
stále naplněna. Potvrzují to i letošní 
prázdniny. Táborů se zúčastnily 
stovky dětí, ale na některé už místo 
nezbylo.

Vůbec poprvé pořádalo pří-
městské tábory oblastní muzeum. 
V červenci měl tábor téma Legendy 
a pověsti Chomutova. „Tábora se 
zúčastnilo třináct dětí ve věku od 
sedmi do třinácti let. Na táboře si 
děti prošly některá místa našeho 
města, o kterých si přečetly pověsti 
a legendy. Součástí tábora byly 
i výlety do nejbližšího okolí, ale 
nechodili jsme jenom ven, i v mu-
zeu jsme vždy měli dost práce při 
vyplňování deníčku nebo výrobě 
masky,“ uvedla Slávka Brůnová 
z Oblastního muzea v Chomutově.

Několik dětí bylo tak nadše-
ných, že se přihlásily i na druhý 
příměstský tábor, který muzeum po-
řádalo v srpnu pod názvem Čarovná 
voda. „Na tomto táboře jsme šli po 
stopách tajemné a čarovné vody 
v našem okolí. Navštívili jsme 
Kamencové jezero s mrtvou vodou, 
Klášterec nad Ohří s tajemnými lé-
čivými prameny a Teplice, kde jsme 
pátrali po historii lázeňství. Ale 
protože čarovnou vodou jsou i lé-
čivé bylinné čaje, seznámili jsme se 
každý den se třemi bylinkami, jež 
opatrují čarovné víly a skřítci. I na 
tomto táboře jsme si psali deníček 
a vyráběli jsme si ozdobnou lžičku 
a skleničku na čarovné bylinky, 
které si do skleničky děti samy na-
míchaly. Druhého tábora se zúčast-
nilo jedenáct dětí,“ dodala Slávka 
Brůnová.

Vzhledem k úspěchu, jaký 
tábory měly, bude muzeum pří-
městské tábory pořádat i v příštím 
roce. Chystá opět zajímavá témata, 
dětem ukáže naše město i jeho 
okolí a seznámí je s jejich historií 
a zajímavostmi.

Muzeum Na Kočičáku pořádalo 
letos příměstské tábory podruhé. 
„Našimi tábory prošlo 133 dětí 
z celého kraje. Pořádali jsme šest 
turnusů. Oproti loňskému roku 
bylo dětí o mnoho více. Bohužel 
jsme museli ještě odmítat, pro-
tože byla kapacita plně obsazena. 
Což nás vede k tomu, že příští rok 
asi budeme muset dva turnusy 
přidat,“ řekl předseda muzea Jiří 
Piramovský. Děti na táborech po-
znávaly přírodu nad Chomutovem, 
historii, prozkoumaly blízká opev-

nění a také se podílely na obnově 
naučné stezky, pomáhaly natírat 
pevnosti i uklidit okolní lesy.

Kapacita příměstských táborů 
nestačila ani ve Středisku volného 
času Domeček. Šesti turnusů se 
zúčastnilo 159 dětí. „Každý rok 
přidáváme jeden příměstský tábor, 
přesto jsme museli několik dětí 
odmítnout,“ uvedl ředitel Domečku 
Milan Märc. S Domečkem se děti 
podívaly na nejrůznější místa, na-
příklad do zábavních parků, muzea 
čarodějnic, lanového centra, do zoo 
a podobně. Jeden tábor byl zamě-
řený na život na farmě, kde děti 
poznávaly starost a péči o hospo-
dářská zvířata, při dalším turnusu 
se děti naopak bavily moderními 
hrami, třeba Laser game nebo 
Escape.

Téměř čtyři stovky dětí strávily 
část prázdnin v Podkrušnohorském 
zooparku.„Zájem byl velký. Ačkoli 
jsme přijali asi čtyřicet dětí navíc, 
museli jsme některé i odmítnout,“ 
sdělil marketingový koordinátor 
Filip Šlampa. Táborníci v zooparku 
poznávali vznik a vývoj života na 
Zemi, nahlédli samozřejmě i do 
světa živočichů, zamysleli se nad 
ochranou přírody, hráli hry a tvořili. 
Děti pobyly i ve skanzenu Stará Ves, 
kde poznávaly život našich předků.

Společnost Kultura a sport tra-
dičně bavila děti o prázdninách 
sportem. V Prázdninové mini
škole sportu si vyzkoušely mnoho 
tradičních i méně známých sportů, 
v Aquasvětě skotačily ve vodě, tré-
novaly plavání i potápění. Tábory 
byly také plné her a soutěží.

aquasvět nově nabízí přihlášky 
do plaveckých kurzů on-line

Gymnazisté s mladšími 
žáky tráví čas sportem

Oddychové a relaxační centrum 
Aquasvět v Chomutově přistou-
pilo k novému systému přihla-
šování dětí do kurzů plaveckého 
výcviku. „Všechny administrativní 
záležitosti, jako přihlášky do kurzů, 
omluvenky i náhrady, budou reali-
zovány elektronicky přes inter-
net,“ řekla k chystané novince Věra 
Fryčová, jednatelka společnosti 
Kultura a sport Chomutov, která 
Aquasvět provozuje. Podrobný po-
pis postupu nového systému krok 

za krokem včetně nápovědy najdou 
zájemci na webových stránkách 
společnosti www.kulturasport.cz.

Beze změny zatím zůstává 
úhrada kurzů, která probíhá v ho-
tovosti na recepci Aquasvěta, 
ale i to by se mělo časem změ-
nit. „Předpokládám, že do konce 
roku přejdeme i na online úhrady. 
Platby budou prováděny bezhoto-
vostně, takže celý systém bude pro 
klienty ještě jednodušší,“ uvedla 
Věra Fryčová.

Před mnoha lety začali studenti 
třetích ročníků gymnázia jezdit 
na vodácký kurz. Jenže to nesta-
čilo a především mladší ročníky si 
zvykly jezdit v rámci třídních vý-
letů ještě na Berounku. „Pak přišel 
nápad spojit se s okolními základ-
ními školami. Od nápadu byl jen 
kousek k realizaci. Nejprve v rámci 
projektů, později prostě jen tak. 
V uplynulém školním roce jely dvě 
z Chomutova a jedna z Kadaně,“ 

uvedl Petr Koritina z Gymnázia 
Chomutov.

Za celou dobu to jsou již stovky 
žáků základních škol, kteří se stu-
denty gymnázia strávili společné 
chvíle. Společné pobyty se však 
nekonají pouze na vodě, ale také při 
jiné aktivitě. „Jsme školou, která 
má řadu sportovních aktivit. V září 
čeká druhé ročníky cykloturistický 
kurz,“ dodal ředitel školy Jaroslav 
Zahrádka.
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Proč jste se rozhodli otevřít 
pobočku právě v Chomutově?
Chomutov je jedním z důležitých 
center severozápadních Čech. 
A přestože (nebo možná právě 
proto) zde lidé nemají tak 
vysokou životní úroveň jako 
v jiných krajích, registrujeme tu 
dlouhodobě silnou poptávkou 
po tradičních investicích jako je 
zlato a stříbro. Vybudovali jsme 
si zde proto kvalitní zázemí pro 
pravidelné porady nebo školení.

Co všechno můžete klientům 
na své pobočce nabídnout?
Klientům kromě prodeje zlata 
a stříbra poskytujeme kompletní 
poradenský a analytický servis. 
Většina lidí potřebuje investice 
do drahých kovů vysvětlit 
a osobně probrat. Součástí 
našich služeb jsou proto také 
praktické rady, jak nákup správně 
načasovat, aby investování bylo 
co nejefektivnější. 

Proč vlastně spořit právě 
do drahých kovů?
Zlato a stříbro jsou velmi 
jednoduchou investicí 
srovnatelnou s běžným spořením. 

Drahé kovy znamenají stabilní 
finanční rezervu a pojistku před 
inflací i před finanční krizí. Své 
investice máte díky nim doslova 
ve vlastních rukou, nejste závislí 
na bankách ani jiných finančních 
institucích. 

Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku 
a nastavit trvalý příkaz. S každou 
platbou klient nakupuje kov 
za aktuální cenu, a jakmile 
naspoří celou cihličku, fyzicky 
si ji odnese. Spořicí programy 
začínají už od 500 korun 
za měsíc, lidé si však nejčastěji 
spoří kolem 1 500 korun 
měsíčně.

Čím je pro Vás Golden Gate 
výjimečná?
Tím, jak velký důraz klade 
na vzdělání svých poradců, 
ale i klientů. Je to společenství 
lidí, kteří na sobě stále pracují. 
Nejvíce ale oceňuji, že mohu 
na základě získaných poznatků 
a zkušeností z historie pomoci 
klientům zorientovat se ve světě 
financí a zajistit jim lepší 
rozložení majetku do budoucna.

Pobočka společnosti Golden Gate v Chomutově
GOLDEN GATE CZ JE JEDNIČKOU NA ČESKÉM TRHU S DRAHÝMI KOVY. KAŽDÝM ROKEM ZAZNAMENÁVÁ STÁLE VYŠŠÍ ZÁJEM 
O INVESTICE DO ZLATA A STŘÍBRA VE FORMĚ JEDNORÁZOVÝCH INVESTIC I PRAVIDELNÉHO SPOŘENÍ. TO VŠE V ROZHOVORU 
S JANOU MRÁZKOVOU, VEDOUCÍ POBOČKY GOLDEN GATE V CHOMUTOVĚ.

KDE POBOČKU NAJDETE?

Školní 5336, 430 01 Chomutov

Kontakt: 

jana.mrazkova@goldengate.cz, 
+420 728 933 285

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

V úterý 25. září 2018 
je od 09 do 18 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku� 

 i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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KřížovKa Před 95 lety v chomutovské radnici zahájilo činnost městské muzeum slavnostním zahájením, na které přijely delegace z (tajenka).
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osmisměrKa V půlce září se uskuteční první (tajenka). vtipy

„Vzbuďte svého kolegu,“ 
povídá profesor studentovi na 
přednášce. 
„Proč já? Vy jste ho uspal.“

Otec na třídní schůzce: „Proč 
zrovna můj syn dostává pětky?“  
Učitel: „Já bych mu rád dál jinou 
známku, ale nic horšího než 
pětku mu dát nemůžu.“

„Představ si, mami, Mirek včera 
přišel do školy celý špinavý a 
paní učitelka ho za trest poslala 
domů.“ 
„A pomohlo to?“ 
„To se ví, dneska přišla do školy 
špinavá celá třída.“

Jirkovi se v žákovské knížce 
objeví poznámka: Váš syn nemá 
žádné znalosti.  
Otec připíše: Proto chodí do školy.

„Lukáši, co udělal Karel IV., když 
nastoupil po svém otci na trůn?“ 
„No první věc, že se posadil.“

V hodině dějepisu. Učitelka: 
„Podle čeho se Čechy nazývají 
Bohemia, Alenko?“ 
Alenka: „Podle těch chipsů.“

Učitel píše domů vzkaz: „Žák 
smrdí, umýt!“ 
Po nějakém čase dostane 
odpověď: „Nečuchat, učit!“blaTO, bOMba, dVeře, eKraN, HejNO, HlaVa, HlTaN, jaVOr, jeaNS, KleTr, 

lůžKO, NITrO, ObjeV, ObleVa, OdPal, OMYlY, POKOj, POVYK, SKalP, 
SKaUT, SKYTH, SlOTY, SlOVO, šIKaNa, šPerK, TelKa, TOTeM, TrdlO, VIlaS
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 8.9. so   vi. KoLo chrt – rychlopalná pistole 2X30 – střelnice SSK Chomutov
 8.9. so   09.00  softbaLL – mezidivizní turnaj CBL U11 – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 15. a 16.9.  mčr a vZo v discipLínách rychLopaLné pistoLe, 

LibovoLné pistoLe a sportovní pistoLe – střelnice SSK 
Chomutov

 16.9. ne 10.00  chomutovsKý sporťáčeK - prezentace sportovních klubů pro 
děti – náměstí 1. máje

 15.9. so   15.30  chomutov – Kometa – extraligové hokejové utkání – Rocknet Aréna
 21.9. pá  17.30  chomutov – Liberec – extraligové hokejové utkání – Rocknet Aréna 
 21. a 22.9. veLKá cena chomutova – 35. ročník plaveckých závodů
 22.9. so  09.00  o pohár primátora města chomutova – nevšední 

závod mladých hasičů – SDH Chomutov
 29.9. so  12.00  chomutovsKý pohár Lyží a snoWboardu 

s maXimaL animaL – 3. ročník – náměstí 1. máje

    veřejné brusLení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli od 10 
a od 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná od 10. září každé pondělí od 17.15 hodin. 

 6.9. čt 09.00  aKtuáLní možnosti podpory podniKání – seminář – OHK CV
 6.9. čt 17.00  pohádKový parK s pepi a pipi – zábava a soutěže pro celou rodinu
 8. a 22.9. 08.00  severočesKé farmářsKé trhy – náměstí 1. máje
 8.9. so 09.00  den evropsKého dědictví – zpřístupnění historických a technic-

kých památek ve městě a jeho okolí zdarma
 9.9. ne 13.00  dětsKý den beZpečnosti s besipem – areál Autoškola Omega
 10.9. po 17.00  papu papua – cesta Za Lidojedy – diashow Tomáše Kubeše – SKKS
 11.9. út 18.00  projeKce pro Lidi o Lidech – promítání snímku Aminin profil – SKKS
 12.9. st 17.00  vnější a vnitřní vLivy na Zdraví – psychosomatická přednáška 

Antonie Krzemieňové z cyklu Tělo napoví – SKKS
 12.9. st 17.00  astroLogie – Jupiter v psychologických souvislostech – SKKS
 14.9. pá 17.00  aLice KafKová – retro hry – SKKS atrium
 15.9. so 08.00  KrušnohorsKé šLápoty – 11. ročník dálkového pochodu, start u ZŠ 

Duhová cesta od klubovny, cíl Blatno
 15.9. so 09.00  česKá numismaticKá spoLečnost – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – SKKS
 15.9. so 13.00  vinobraní a den evropsKého dědictví ve sKanZenu 

stará ves – PZOO
 16.9. ne 10.00  rodinné ZápoLení 2018 – netradiční pětiboj v dět-

sKé sportaréně džungLe – náměstí 1. máje
 17.9. po 18.00  simona baumrtová – beseda a autogramiáda – SKKS
 19.9. st 16.00  youtuber fayne – SKKS atrium
 19.9. st 18.00  neZaměniteLná chuť ženství – přednáška Jany Maškové 

Zimolové – SKKS
 20.9. čt 13.00  sons – regionáLní Zajímavosti – SKKS
 22.9. so 08.00  Kredenc fest – festival dobrého jídla – SKKS atrium
 22.9. so 09.00  meZi městy – multikulturní festival, vystoupí Lucarino dance, divadlo pro děti 

Krabice, Babči mažoretky z Mostu, Taneční klub Boubelky a další – SKKS atrium
 22.9. so 10.00  mobiLiZace na KočičáKu 1938 – 2018 – vzpomínková akce 

k 80. výročí mobilisace ČSR v září 1938 – muzeum Na Kočičáku
 22.9. so 13..30  happy day aneb prevence Zábavně – MěPo, PČR, hasiči, 

Ústřední automotoklub ČR, BESIP, dopravní hřiště, AIKIDO vystoupení, ukázky 
sebeobrany, trenažer motorky, trenažer nárazu a další – městský park

 25.9. út 15.00  informační LeKce odděLení beLetrie – SKKS
 25.9. út 17.00  t. g. masaryK – přednáška Petra Hory Hořejše, výstava filatelistického 

exponátu T. G. M. na známkách Československa 1918 – 1938 – SKKS
 26.9. st 17.00  jaK obnovit Ztracenou rovnováhu a najít sám 

sebe – přednáška Zuzany Němčíkové o boji se závažnou diagnózou – SKKS
 27.9. čt 09.00  Změny ve Zdravotním pojištění – seminář – OHK CV
 27.9. čt 17.00  vnitřní dítě – přednáška Michaely Turjančíkové – Café Atrium
 27.9. čt 18.00  projeKce pro Lidi o Lidech – promítání snímku Ohrožená 

semínka – SKKS
 28.9. pá 14.00  michaLovi maZLíčci – dětské představení Michala Nesvadby – letní kino
 do 28.10.  Zpřístupnění žeLeZničního depoZitáře národního 

technicKého muZea – čtvrtek až neděle od 9 do 16 hodin, přístup po 
značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

    prohLídKy interiérů staveb ve staré vsi s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    muZeum čs. opevnění na KočičáKu – prohlídky se konají 8., 15. 
a 29.9. od 10.00 do 17 hodin

PředNášKY, beSedY, aKCe

 19.9. st 17.00  duo anna voLínová a vácLav žáKovec – Zazpívají 
nejen k tanci, ale také k poslechu v rámci tradiční taneční zábavy 
VEČERNÍČEK nejen pro seniory.

 23.9. ne 15.00  čert a Káča – Káča v této pohádce je mladé, energické děvče, 
které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají 
rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim 
ho už čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá. Závidí Káče její mládí 
a lásku a vymýšlí si nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. 
Nakonec to temperamentní Káča nevydrží a ve spravedlivém hněvu 
poví kněžně od plic, co si o ní myslí. Ta v záchvatu zlosti vyhodí Káču ze 
služby. Vytoužená svatba se vzdaluje… Tu se objeví neznámý pocestný 
a nabídne jí pomoc. Je jasné, co je zač. Poradí si Káča s čertem?

 25.9. út 19.00  ZKáZa titaniKu – Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha 
úlohách. Výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s nadhle-
dem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení 
nejslavnější lodi světa. Události kolem jejího zániku, velký příběh, stovky 
osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce – to všechno zvládnou před-
vést jen dva herci. Berou na sebe podoby jednotlivých aktérů událostí – 
jsou kapitánem, cestujícími, lodí, ledovcem.

MěSTSKÉ dIVadlO

 5.9. st 17.00 meg: monstrum Z hLubin (3d) 18.00 Léto
   20.00 ten pravý, ta pravá?
 6.9. čt 17.00 upgrade 18.00 všechno bude 19.30 sestra
 7.9. pá 17.00 ÚžasňáKovi 2 (3d) 18.00 důvěrný nepříteL
   20.00 sestra
 8.9. so 15.00 hoteL transyLvánie 3: příšeróZní dovoLená (3d)
   16.00 Úsměvy smutných mužů 18.00 sestra
   19.00 mamma mia! here We go again 
 9.9. ne 15.00 KubíK hrdina 17.00 ten pravý, ta pravá?
   18.00 meg: monstrum Z hLubin (3d) 19.30 sestra
 10.9. po 17.00 všechno bude 19.00 důvěrný nepříteL
 11.9. út 17.00 miss hano 19.30 jan paLach
 12.9. st 17.00 příběh KočeK 18.00 aLfa 19.30 všechno bude
 13.9. čt 17.00 maLá čarodějnice 18.00 predátor: evoLuce (3d)
   19.30 spoLu to dáme
 14.9. pá 17.00 maLá čarodějnice 18.00 spoLu to dáme
   19.30 predátor: evoLuce
 15.9. so 15.00 hoteL transyLvánie 3: příšeróZní dovoLená 
   17.00 predátor: evoLuce 18.00 predátor: evoLuce (3d)
   20.00 spoLu to dáme
 16.9. ne 15.00 ÚžasňáKovi 2 17.00 spoLu to dáme
   18.00 predátor: evoLuce (3d) 19.30 sestra
 17.9. po 17.00 predátor: evoLuce 19.00 sestra
 18.9. út 17.00 meg: monstrum Z hLubin 19.00 důvěrný nepříteL
 19.9. st 17.00 predátor: evoLuce (3d)
   19.00 mamma mia! here We go again 
 20.9. čt 17.00 po čem muži touží 
   18.00 aninetfest: nejLepší KrátKé animované fiLmy
   19.30 po čem muži touží 
 21.9. pá 16.00 hoteL transyLvánie 3: příšeróZní dovoLená 
   17.00 po čem muži touží 19.00 predátor: evoLuce (3d)
   20.00 po čem muži touží 
 22.9. so 15.00 příběh KočeK 17.00 po čem muži touží 
   18.00 po čem muži touží 19.30 temné síLy
 23.9. ne 15.00 KubíK hrdina 17.00 ten pravý, ta pravá?
   18.00 po čem muži touží 19.30 meg: monstrum Z hLubin 
 24.9. po 17.00 po čem muži touží 19.00 upgrade 
 25.9. út 17.00 chata na prodej 19.30 spoLu to dáme
 26.9. st 17.00 Úsměvy smutných mužů 18.00 King sKate
   19.30 po čem muži touží 
 27.9. čt 17.00 yeti: Ledové dobrodružství 18.00 KLapZubova Xi. 
   20.00 heLL fest: parK hrůZy
 28.9. pá 15.00 KryštůfeK robin
   17.00 yeti: Ledové dobrodružství (3d)
   18.00 chata na prodej 20.00 heLL fest: parK hrůZy
 29.9. so 15.00 yeti: Ledové dobrodružství (3d) 17.00 aLfa
   18.00 heLL fest: parK hrůZy 19.30 po čem muži touží 
 30.9. ne 15.00 yeti: Ledové dobrodružství
   17.00 meg: monstrum Z hLubin 18.00 heLL fest: parK hrůZy
   19.30 Úsměvy smutných mužů
 1.10. po 17.00 KryštůfeK robin 19.30 domestiK

KINO SVěT

SPOrT

 Od 4.9.  cesta Krajinou – výstava obrazů z Galerie výtvarníků Čech a Moravy – 
Jacques Café

 Od 6.9.  místa, Která (možná) Znáte – Zdeněk Beránek a Václava Ryantová 
– výstava fotografií – galerie Zlatý klenot

 8. až 10.9.   houby – výstava a poradna – Dům Jiřího Popela z Lobkovic
 Od 10.9.  historie chomutova – výstava pohlednic – Café Atrium
 Od 22.9.  veLKá váLKa a naše Legie – výstava vytvořená k 100. výročí konce 

první světové války v rámci společného projektu Tři města – Tři osudy, na 
kterém spolupracují Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum 
v Mostě a Oblastní muzeum v Lounech – Dům Jiřího Popela z Lobkowicz

 Od 25.9.   obraZy – Miroslava Ježková Holečková – vernisáž výstavy 24. 9. v 17.00 
hodin – galerie Lurago

 Do 17.9.  výstava obraZů a soch – Sdružení ústeckých výtvarníků LAVY – galerie Lurago
 Do 27.9.   básně a iLustrace – Petra Horová a spol. – SKKS
 Do 30.9.  foto – Lucie stříbrsKá – kostel sv. Ignáce
 Do 1.10.  syLva prchLíKová – galerie Špejchar
 Do 31.10.   graficKé Krajiny – Jan Nebeský – galerie Na schodech v SKKS
 Do 18.11.  od pádu orLa K česKému Lvu – výstavní síň radnice

VýSTaVY

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce

   všemu světu na Útěchu – sochařství a maLířství na 
chomutovsKu a KadaňsKu (1350–1590) – expozice muzea na 
radnici

   Lapidárium – Kamenné pLastiKy – expozice muzea na radnici
  fiaLův pohybLivý betLém – expozice muzea na radnici
   svět Krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-

kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela 
   pohLedy do pravěKu – nová archeologická expozice – Dům Jiřího 

Popela
  mineráLy a horniny Krušnohoří – Dům Jiřího Popela
  f. j. gerstner – Dům Jiřího Popela
  hvěZdy a ostrovy – Ilja Sainer – Hvězdářská věž

OblaSTNí MUzeUM
 Stálé 
expozice
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 5.9.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 
Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova

 6.9.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

 11.9.  Alešova, Klicperova, M. Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 12.9.  alešova, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, 
K. Čapka, Podhorská, Višňová, Železniční, lokalita R.D. Filipovy rybníky

 13.9.  Kadaňská, Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, 
Kukaňova, Osvobození, 5. května

 18.9.  Nové Spořice, Potoční, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční – 
Osadní, zóna EATON

 19.9.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 20.9.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 25.9.  Blatenská, Na Spravedlnosti, lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, , 
Dobrovského, Blatenská – okály, Pod lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 26.9.  Březenecká – Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689, 4596, 4750, 
březenecká stanoviště VOK

 27.9.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450–4454, . ul. Kundratická, 
dřínovská, Pod Strážištěm

 2.10.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy . 
u nákupního střediska

 3.10.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů čp. 4774–4777
 4.10.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková
 9.10.  Kamenná, Kamenný Vrch čp. 5282–5266 vč. parkovišť a prostranství u ZŠ, 

stanoviště VOK čp. 5266

podrobný KaLendář 
aKcí najdete na Webu:

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

 6.9.  čt 16.00  Koncert Ke dni horníKů – Velký hornický dechový orchestr 
SD – SKKS atrium

 7.9.  pá 19.30  pepeK a námořníK – Hřebíkárna 
 8.9.  so 15.00  indian summer open air – koncerty skupin Noční klid, Martin 

Jáchym & The Common Sense, Purplefox Town, Hot Pants, Dokruhu – 
SKKS atrium

 13.9.  čt 17.00  big band ZdenKa tÖLga – SKKS atrium
 14.9.  pá 19.00  copacaband – Hřebíkárna
 14.9. pá 20.00  michaL david – letní kino
 22.9.  so 16.00  beZručáK – Hřebíkárna

KONCerTY

chomutovsKé noviny
měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 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@chomutov-mesto.cz
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V CHOMUTOVĚ
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A DOSAŽENÍ SENIORSKÉHO
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NEPŘESÁHNE 
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UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO SENIORY

NABÍZÍME VÝUKU 
HUDBY, TANCE, DIVADLA A 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

OD 1. ŘÍJNAOD 1. ŘÍJNA OTEVÍRÁMEOD 1. ŘÍJNA OTEVÍRÁMEOD 1. ŘÍJNA
AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORYAKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

OD 1. ŘÍJNA
AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

OD 1. ŘÍJNAOD 1. ŘÍJNA
AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

OD 1. ŘÍJNA

V CHOMUTOVĚV CHOMUTOVĚ

PODMÍNKOU PŘIJETÍ KE STUDIUPODMÍNKOU PŘIJETÍ KE STUDIUPODMÍNKOU PŘIJETÍ KE STUDIU
JE ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ JE ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ JE ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ 
A DOSAŽENÍ SENIORSKÉHOA DOSAŽENÍ SENIORSKÉHOA DOSAŽENÍ SENIORSKÉHO
VĚKU

STUDIUM STUDIUM 
ORGANIZUJEORGANIZUJE
ZUŠ CHOMUTOVZUŠ CHOMUTOVZUŠ CHOMUTOV

BLIŽŠÍ INFORMACE O STUDIU ZÍSKÁTE V BLIŽŠÍ INFORMACE O STUDIU ZÍSKÁTE V 
KANCELÁŘI ŠKOLY
NEBO NA WWW.ZUSCHOMUTOV.CZWWW.ZUSCHOMUTOV.CZ

SPOLUÚČAST SENIORŮSPOLUÚČAST SENIORŮSPOLUÚČAST SENIORŮ
NEPŘESÁHNE NEPŘESÁHNE 
100,- KČ / MĚSÍC100,- KČ / MĚSÍC

UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍUMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO SENIORYPRO SENIORYPRO SENIORY

NABÍZÍME VÝUKU NABÍZÍME VÝUKU 
HUDBY, TANCE, DIVADLA A HUDBY, TANCE, DIVADLA A 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍVÝTVARNÉHO UMĚNÍ

ddddd

ddddd

ddddd

ddddd

ddddd

ddddd
www.rodinnezapoleni.cz 

Netradiční pětiboj
neděle 16. září  |  10.00–13.00 hodin 
náměstí 1. máje v Chomutově



sport

22 | sport

baumrtová i franta na mistrovství evropy 
v Glasgow přepisovali české rekordy

Když už klidný střed tabulky,  
tak s atraktivním fotbalem

Historický úspěch! florbalisté 
přivezli z Czech Open bronz

jakub Houška se vrací 
zpět do Chomutova

Chomutovští plavci Simona 
Bau mrtová a Tomáš Franta se 
v Glasgow na mistrovství Evropy 
předvedli v dobré formě. Oba pře-
konali české rekordy, Baumrtová na 
50 metrů znak, dvacetiletý Franta 
na 100 metrů znak.

Simona Baumrtová patřila mezi 
největší české naděje na finálové 
účasti a předpoklady potvrdila hned 

v prvním závodě na 50 metrů znak. 
Již v rozplavbách vylepšila vlastní 
český rekord o 11 setin na 27,78. 
Do finále nastoupila ze šestého 
místa. „Jsem hrozně ráda, chtěla 
jsem vylepšit rekord a postoupit do 
finále a obojí se mi povedlo, takže 
jsem moc spokojená,“ řekla. Ve 
finále se jí bohužel nepovedl start 
a skončila na sedmém místě. Na 

100 metrů znak postoupila z roz-
plaveb z desátého místa časem, ve 
kterém doplavala i v semifinále 
(1:00,49). V posledním závodě na 
200 metrů znak Baumrtové unikl 
postup do finále o jedno jediné 
místo.

Tomáš Franta ve své oblíbené 
disciplíně 100 metrů znak uká-
zal, že se na šampionát připravil 

skvěle. Již v rozplavbách vylepšil 
vlastní český rekord o necelé tři 
desetiny na 54,65 a z dvanáctého 
místa postoupil do semifinále. „Je 
to parádní, přesně takhle jsem si to 
představoval, že si po té pokažené 
padesátce zlepším náladu. A jsem 
rád o to víc, že mi to vyšlo zrovna 
na stovce, protože to je moje hlavní 
disciplína,“ řekl šťastný Franta. 

Před sezonou doufal sportovní se-
kretář fotbalistů FC Chomutov Radek 
Zaťko, že do týmu přivede ještě jed-
noho dva ofenzivní hráče. Nepodařilo 
se, a tak v podzimní části bude trenér 
Ladislav Doksanský sázet na osvěd-
čenou a zkušenou osu mužstva a tý-
mového ducha.

„Měli jsme vyhlédnuté mladé ta
lentované hráče, ovšem někteří dali 
přednost jiným týmům a u dalších je-
jich finanční požadavky neodpovídaly 

reálnému přínosu a možnostem klubu. 
My chceme hráče, které fotbal baví, 
pak je nemáme problém odměnit, ale 
nechceme, aby to bylo naopak,“ vy-
světluje Radek Zaťko, kterého může 
těšit, že v budoucnu by A tým mohl 
sáhnout místo cizích hráčů do řad 
vlastních vychovaných talentů, kteří 
se v uplynulých sezonách vyprofi-
lovali v dorostu. „Určitě mají talent 
a až přijde čas, tak dostanou šanci,“ 
dodává.

Přestože tým před sezonou neposi-
loval, vedení klubu má nadále ambice 
hrát vysoko. „Diváky většinou klidný 
střed tabulky moc nebaví, proto 
se chceme snažit hrát na předních 
příčkách,“ potvrzuje Radek Zaťko. 
Ovšem pravděpodobnější je, že tým 
tažený zkušenými fotbalisty, jako jsou 
Patrik Gedeon nebo Martin Boček, se 
bude pohybovat v klidném středu ta-
bulky. „Když už střed tabulky, tak as-
poň budeme hrát fotbal, který diváky 

baví,“ slibuje sportovní sekretář.
První tři kola zatím podle něj 

ukázala, že divize bude opět velmi 
vyrovnaná. „Pro úspěch je nutné hrát 
celou dobu na sto procent. Proti silné 
Houstoni jsme dobře začali, ale nechali 
jsme se ukolébat vedením a soupeř 
to potrestal,“ připomíná první letošní 
domácí porážku. Naopak pět bodů, 
které Chomutov přivezl z venku, jsou 
potvrzením, že může být nepříjemným 
soupeřem i pro aspiranty postupu.

Chomutovští florbalisté se z tur-
naje Czech Open poprvé vracejí 
s medailí. V kategorii muži PRO, 
kde startují horší celky ze Superligy, 
týmy z první ligy, juniorské repre-
zentace či zahraniční týmy, svěřenci 
trenéra Jakuba Šimka vybojovali 
bronz.

„Hlavním cílem účasti na tur-
naji bylo sehrát se, neboť do týmu 
přibylo několik nových tváří. Po 
celý červenec se hráči připravovali 
individuálně, a tak jsme se poprvé 
sešli dva týdny před turnajem,“ říká 
trenér, který sám patří k nováčkům, 
neboť vedení mužstva se oficiálně 
ujal až 30. července.

Jeho svěřenci v základní sku-
pině postupně porazili superligové 
Pardubice, juniorskou Spartu Unyp 
a také švédský Team Thorengruppen 
Ungdom. V play off si následně po-
radili také s jednadvacítkou Zugu, 
českým reprezentačním výběrem 
U19 a Black Angels. „Soupeři byli 
na úrovni Chomutova,“ hodnotí 
kvality soupeřů Jakub Šimek, jehož 
týmu se podařilo vyrovnat i s něko-

lika absencemi. „Chyběli nám asi tři 
až čtyři hráči, se kterými počítáme 
do základní sestavy,“ potvrzuje.

A co bronzový úspěch mužů na-
značuje o formě Chomutova v nad-
cházející sezoně? „Má potenciál 
k tomu, aby hrál na konci sezony 
playoff, ale musíme si uvědomit, 
že toto byla příprava, tvrdá práce je 
stále hlavně před námi,“ zdůrazňuje 
trenér, který má o hře Chomutova 
jasno: „Chceme se prezentovat útoč-
ným, tvrdým, týmovým výkonem. 
Důležité je ovládat svou hlavu, a až 
pak hůl.“

Florbal Chomutov je tradič-
ním účastníkem pražského turnaje 
Czech Open a jeho účast čítá již 
devět ročníků. „Dříve startovali 
také junioři, ovšem v loňském 
roce byla tato kategorie na turnaji 
zrušena a zůstaly pouze katego-
rie mužů a žen. Obsazujeme obě,“ 
dodává předseda klubu Martin 
Bocian. Ženský tým tentokrát 
skončil již v základní skupině s bi-
lancí jedné výhry a dvou proher, 
vždy o jediný gól.

Basketbaloví Levharti Chomutov 
ohlašují pro nastávající sezonu zají-
mavé a zvučné posily. Po skončení 
profesionální kariéry se do svého 
mateřského klubu především vrací 
pivot Jakub Houška. „Dostal jsem 
tady šanci hrát vrcholový basketbal. 
Kdybych ji nedostal, nic z mé basket-
balové kariéry by se nestalo. Klubu 
jsem taky strašně vděčný, že mě pustil 
hrát do Děčína. Hrozně rád bych mu 
teď něco z toho vrátil,“ říká 207 cm 

vysoký bývalý reprezentant a dlouho-
letý kapitán Děčína.

Za Děčín, ale i za Pardubice 
a Svitavy, hrála také další posila, 
křídelník Luboš Stria a zkušenosti 
z NBL má i navracející se odchova-
nec Vladimír Dolanský. Tým nově 
vedený trenérem Radkem Holušou 
by rád ze Severočeské ligy postoupil 
do 2. ligy. První domácí zápas sehrají 
chomutovští basketbalisté 5. října od 
18 hodin proti Lounům.
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Téměř patnáct stovek lidí le-
tos absolvovalo Pohádkové safari 
v Podkrušnohorském zooparku. 
Do světa pohádkových bytostí se 
podívalo 645 dětí a 845 dospě-
lých. Z vláčku si lidé mohli nejen 
prohlédnout různé druhy zvířat, 
ale setkali se třeba s panem Tau, 
Rumcajsem a Mankou, vodníkem, 

Sněhurkou a trpaslíky, drakem a dal-
šími. „Stanovišť s pohádkovými 
bytostmi bylo celkem sedmnáct, 
hned na začátku čekaly návštěv-
níky čarodějnice nebo tygři, dále 
i postavy z modernějších pohádek, 
například Harry Potter, Mimoni, 
Anna s Elzou a Olafem, Spiderman 
a Batman nebo i velmi oblíbená ro-

dina Simpsonových,“ uvedl marke-
tingový koordinátor zooparku Filip 
Šlampa.

Vláček do Pohádkového safari 
vyjížděl po čtyři prázdninové večery. 
Zatímco první jízdy za světla byly 
určené pro nejmenší děti, při těch 
pozdějších nebyla nouze o strašidel-
nější dobrodružství pro starší.
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Při jízdě zooparkem potkávali 
návštěvníci pohádkové bytosti



GEIS SOLUTIONS CZ s.r.o. CHOMUTOV.
BUDOUCNOST V LOGISTICKÉM CENTRU BABYMARKT.

PŘINÁŠÍME MNOHO NOVÝCH PRACOVNÍCH  
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY
• Pozice skladového a třídícího dělníka,  

logistický dispečer, mistr, vedoucí týmu,  
řidiči vysokozdvižných vozíků

• Vhodné pro muže i ženy 
• Mnoho kariérních možností

JIŽ NYNÍ PŘIJÍMÁME.
chomutov.kariera@geissolutions.cz
Tel.: +420 724 622 284


