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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
a
ŘÁD RYTÍŘŮ RADIOTECHNICKÉHO VOJSKA

si Vás dovolují pozvat na pietní akt uctění

DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ,
který se koná  

v úterý 11. listopadu 2014 v 11.00 hodin 
u památníku padlých v parčíku u kostela sv. Barbory,
ul. Lipská v Chomutově

Statutární město Chomutov
zve občany města k oslavám státního svátku

DNE BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
a MEZINÁRODNÍHO DNE
STUDENTSTVA
v pondělí 17. listopadu 2014
17.00 hodin | UCTĚNÍ PAMÁTKY POLOŽENÍM KVĚTIN A VĚNCŮ
Městský park v Chomutově, pomník Obětem válek a totalit

18.00 hodin | SLAVNOSTNÍ KONCERT
Rytířský sál starobylé radnice, náměstí 1. máje

Vystoupí: Evergreens (vokálně instrumentální soubor
Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově)

 

Statutární město Chomutov nabízí k pronájmu 

prostory v areálu č. p. 4132 Cihlářská, Chomutov
Rozpis volných prostor možných k pronájmu:
• Pavilon A – celý volný – přízemí a 1. patro 
• Pavilon B – volná 1 místnost (1. patro místnost č. B8) 
• Pavilon C – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. C2, C3, C4) 
• Pavilon D – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. D1, D2, 1. patro místnost č. D7) 
 – volná cvičná dílna se samostatným vchodem + samostatné soc. zařízení) 
• Pavilon E – přední část – přízemí i 1. patro – celé volné

Možnost využití: prostory k podnikání – kancelářské, skladové prostory, možnost provozování služeb typu kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, 
manikúra, masáže, cvičení, právní poradny, školící prostory, popř. lehká výroba atd.

Areál je napojen na dodávku všech energií. Jedná se o dvoupodlažní objekty.
Dotazy ke zveřejněnému záměru sdělí pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, Chelčického 99, Chomutov 
(objekt staré radnice na náměstí). Prohlídka všech prostor je možná po osobní nebo telefonické dohodě. 

pronájem prostor

www.chomutov-mesto.cz
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8. 11.
ROZA: Uspávání ježečků 
v zooparku od 11 do 15 hodin

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

15. 11.
farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

16. 11.
Chomutovské taneční gala – 
taneční soutěž v městském 
divadle od 14 hodin

17. 11.
Den boje za svobodu 
a demokracii, Mezinárodní den 
studentstva v městském parku 
od 17 hodin a od 18 hodin 
koncert v Rytířském sále radnice

19. 11.
veřejné projednání projektů 
na sídlišti Zahradní v Kulturním 
domě na Zahradní od 16 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

UCTIlI repUblIKU 
I legIONáře 
Devadesát šest let let od založení Československé republiky 
a devadesát tři od vzniku Československé obce legionářské. 
Tyto významné události vztahující se k 28. říjnu si u památníku 
v parčíku T. G. Masaryka připomněli zástupci města, vojenských 
a společenských organizací. Přes probíhající podzimní prázdniny 
se pietního aktu zúčastnili i studenti střední průmyslové školy.

 téma
 4 NeZISKOVKY: pOradí, 

pOMOHOU, ale I pOTěší
Celý říjen byl věnovaný 
chomutovským neziskovým 
organizacím. Měly příležitost 
představit široké veřejnosti 
svoji činnost.

 aktuality
 6 HOSpOdařeNí MěSTa 

je ZdraVÉ, Na úVěrU 
VYděláVá MIlIONY
Ministerstvo financí zařadilo 
neprávem Chomutov mezi 
zadlužená města. To však na 
úvěru vydělává miliony.

 aktuality
 7 KVěTINOVá SOUTěž 

ZNá VíTěZe
V obřadní síni chomutovské 
radnice primátor Jan Mareš 
vyhlásil a ocenil vítěze soutěže 
Za ještě krásnější Chomutov. 

 rozhovor
 8 KdYž MI Nejde pSaNí, 

CHTěla bYCH býT 
pOKladNí
Spisovatelka Tereza Boučková 
přijela do Chomutova, aby 
se zde podělila nejen o svou 
tvorbu, ale také o názory 
a netradiční zážitky.

 kultura
 9 MUZeUM přIpOMíNá 

ZaNIKlÉ paMáTKY 
Připomenout kulturní dědictví 
severních Čech, které padlo za 
oběť nenávisti i absenci zájmu, 
má výstava v Oblastním muzeu 
v Chomutově.

 sport
 10 CHOMUTOVSKá brUSle 

NaZNačIla aMbICe 
KraSObrUSlařeK
Celé léto děvčata z Kraso-
brus lařského klubu Cho mu-
tov poctivě trénovala a nyní 
mohou sklízet vavříny. Na 
úvodních závodech sezony 
brala děvčata šest pohárů.

 školy
 12 palaCHOVKa plaVala 

V lOUNeCH MaraTON
Žáci ze ZŠ speciální a MŠ 
z Palachovy ulice se zúčast-
nili sportovní akce, kterou 
zorganizovala Společnost 
pro pomoc mentálně posti-
ženým v Lounech. 

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme orlosupa bradatého – 
velkého dravce z čeledi jestřábo-
vitých. Hnízdí na skalních útesech 
ve vysokých horách na území 
jižní Evropy, Afriky, Indie a Tibetu. 
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Celý říjen byl věnovaný chomutovským neziskovým organizacím. Měly příležitost představit široké veřejnosti 
svoji činnost. Ke společné prezentaci byly také přizvány organizace z Jirkova. „Jejich práce a služba je velmi 
záslužná, ale znají ji většinou jen ti, kteří ji využívají,“ řekl primátor Jan Mareš. Aby Chomutované věděli, kdo 
jim v různých nelehkých životních situacích může podat pomocnou ruku, nastavit chápající ucho a poradit, 
přináší Chomutovské noviny jejich následující zkrácený přehled. Zároveň však také představíme i Chomutovské 
partnerství, Partnerství pro rodinu nebo studentský a seniorský parlament. 

Chomutovské 
partnerství: soCiální 
začleňování 

Sociálnímu začleňování se vě
nuje mnoho organizací. Strategii města 
v této oblasti zajišťuje Chomutovské 
partnerství a jeho pracovní skupiny, 
díky kterému je činnost všech koor
dinována a může tak působit zejména 
v oblasti prevence sociálního vylou
čení a integrace sociálně vyloučených 
obyvatel do společnosti. Jednotlivé 
pracovní skupiny jsou zaměřeny na so
ciální oblast, zaměstnanost, vzděla
nost, bydlení a bezpečnost a řídí je od
borníci. 

partnerství pro rodinu: 
rodinná politika města

Zastupitelstvo města schválilo 
v roce 2013 Koncepci rodinné poli
tiky na období do roku 2020. Part
ner ství, které má hlavní roli v pora
denství pro orgány města, řeší po
třeby rodin ve městě a navrhuje 
dlouhodobá koncepční i konkrétní 
opatření v jejich prospěch. Part ner
ství tvoří odborníci, politici, úřed
níci, ale i zástupci pro ro din ných ne
ziskových organizací. 

parlamenty: 
mají dobré nápady

Důležité slovo mají také student
ský a seniorský parlament, které sice 
nejsou neziskovými organizacemi, 
ale hýří nápady a doporučeními. Za 
uplynulé čtyři roky získaly své místo 
jako poradní orgán vedení města 
a vedení organizací založených či zří
zených městem. Ukázalo se, že mladí 
lidé i senioři jsou schopni vést kon
struktivní debatu o rozvoji a potře
bách města. 

pomoC s výChovou dětí
S problémy ve škole, záškoláctvím, 

výchovnými potížemi a dalšími ne
duhy dětí i mladistvých si umí poradit 
pracovníci Střediska výchovné péče. 
Každý všední den středisko ve Školní 
ulici navštěvují děti různého věku, po
hlaví i rodinného zázemí. Všechny 
však spojuje problém, někdy se ne
mohou začlenit mezi vrstevníky, jindy 
se zas k ostatním nechovají právě pří
kladně. „Dokážeme poradit starším dě
tem při výběru střední školy a budou
cího povolání, okamžitě reagujeme 
také na náhlé krizové situace našich 
klientů,“ uvedla Marcela Sakařová ze 

Střediska výchovné péče.
Pomoc střediska vyhledávají nej

častěji rodiče dětí, doporučit je mohou 
ale i základní či střední školy a také 
oddělení sociálněprávní ochrany dětí 
magistrátu. „V menším měřítku nám 
dítě s problémy mohou doporučit 
i mateřinky, to se však nestává příliš 
často,“ doplnila Marcela Sakařová.

žádná situaCe není 
bezvýChodná

Dlouholetou tradici má v Cho mu
tově organizace Člověk v tísni. Lidem 
pomáhá vyrovnat se se ztrátou zaměst
nání, s problémy s bydlením, s dluhy 
i chudobou. V Chomutově organi
zace zajišťuje terénní sociální práci, 
klub předškolního vzdělávání, pro
fesní poradenství a vzdělávání v rodi
nách. „Chodíme doučovat děti napří
klad do rodin bydlících na ubytovnách 
nebo do bytů rodin s těžkou životní si
tuací,“ vysvětlila ředitelka pobočky 
Markéta Dolejší.

Lidé, kteří chtějí pomoci, mohou 
přijít přímo na pobočku v Nerudově 
ulici, spíše se ale obracejí přímo na 
jednotlivé pracovníky. „Noví klienti se 
k nám ve většině případů dostanou na 

radu ostatních, někdo je doporučí nebo 
si je sami vyhledají naši pracovníci. Ti 
mají ve městě velmi dobře zmapova
nou situaci a mnoho zkušeností,“ dopl
nila ředitelka.

do dobrýCh rukou 
ve dne i v noCi

Fond ohrožených dětí se stará 
o bezpečí těch nejmenších. Děti růz
ného věku se v krizových situacích 
dostanou do dobré péče pracovníků 
Klokánku. Důvody jsou rozličné, třeba 
domácí násilí, zanedbávání, týrání, 
zneužívání nebo hospitalizace osamě
lého rodiče. „Přijímáme děti po do
hodě s rodiči, na žádost oddělení so
ciálněprávní ochrany dětí magistrátu 
či na základě soudního rozhodnutí. 
Není ale výjimkou ani situace, kdy 
nás dítě vyhledá samo v případě, že se 
cítí ohroženo,“ vysvětlila vedoucí po
bočky Karin Sobotková. 

Klokánek lidé najdou na Ka men
ném Vrchu. Posláním Klokánku je na
bídnout dětem namísto ústavní vý
cho vy přechodnou rodinnou péči na 
dobu, dokud se nemohou vrátit zpět 
do své rodiny, nebo dokud pro ně 
není nalezena trvalá náhradní rodinná 

Neziskovky: 
poradí, pomohou, 
ale i potěší

Sociální pracovnice nízkoprahového centra Kamínek doučují děti přímo v rodinách.
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péče. Zařízení má nepřetržitý provoz, 
proto může přijmou dítě kdykoli je po
třeba – ve všední den i o svátek, ve 
dne i v noci.

lepší život s nemoCí
Boj s rakovinou je vždy ohromně 

těžký, lidé se v krátké době ocitnou 
v situaci, která zásadně změní jejich 
dosavadní život. Aby náročné měsíce, 
někdy i roky, zvládli lépe, je tu pro 
ně Sdružení onkologických pacientů 
a přátel Kapka 97. Organizace nepo
máhá jen nemocným, ale i jejich rodi
nám a blízkým. Pracovníci Kapky 97 
zdarma poskytují sociální a odbor né 
poradenství a pomoc při prosazování 
práv a zájmů. „Lidé si většinou zá
klad ní informace vyhledají na našich 
stránkách či na letáčcích a sami nás 
kontaktují. Mezi sebou si pak předá
vají informace a zkušenosti, někteří 
nás tedy kontaktují na základě dopo
ru čení,“ uvedla místopředsedkyně 
sdružení Hana Melicharová. Pobočka 
Kapky 97 sídlí v přízemí chomutov
ské polikliniky, veškeré informace 
lidé najdou na webových stránkách 
www.kapka97.cz.

Kapka 97 dává velký důraz i na 
prevenci. Na nejrůznějších akcích va
ruje před nebezpečím onemocnění, 
dává informace o rizikových faktorech 
a také učí především ženy, jak si mo
hou samy vyšetřit prsy.

zahřívají lidi bez 
domova

Potřebným v Chomutově pomáhá 
i Náboženská obec Církve česko-
slovenské husitské. Ta se stará o lidi 
bez střechy nad hlavou. Každý z nich, 
který přijde do pobočky ve Zbo rov
ské ulici, může dostat oblečení či boty. 
Tato charitativní péče má však svá pra
vidla. „Ze zkušeností víme, kdo jak 
často pro oblečení chodí, a hlídáme, 
aby našich služeb nezneužíval. Může 
se však stát, že takový člověk o ob
lečení náhle přijde krádeží či ztrátou. 
V tom případě dostane opět nové,“ 
uvedla duchovní Veronika Moravcová.

realizaCe 
handiCapovanýCh

Lidem s mentálním či zdravotním 
handicapem velmi zajímavě pomáhá 
spolek Masopust. Již pět let provo
zuje v budově chomutovské knihovny 
kavárnu Café Atrium, ve které se na 
práci připravují nebo jsou zaměst
náni lidé s postižením. Pracují na růz
ných pozicích  jako obsluha, baristé 
či kuchař. „Lidé s postižením u nás na
jdou porozumění a pod odborným do
hledem získají reálné pracovní zkuše
nosti. Je pro ně pak snazší najít si za
městnání a i v tom jim pomáháme,“ 
řekla Vladislava Prollová ze spolku 
Masopust. Znalosti a dovednosti z tré

ninkové kavárny zúročí lidé s postiže
ním v různých zaměstnáních na vol
ném pracovním trhu.

Café Atrium se také snaží přispí
vat ke kulturnímu životu Chomutova 
pořádáním výstav, koncertů, besed či 
promítáním filmů.

předCházejí riziku
Občanské sdružení Světlo Ka

daň se zaměřuje na prevenci sociál
ního vyloučení, drogových závislostí 
a jiných rizikových jevů, které před
stavují ohrožení pro společnost nebo 
veřejné zdraví. 

Sdružení v Chomutově provozuje 
ní zko pra hové zařízení pro děti a mlá
dež v ulici 17. listopadu. Klub se jme
nuje Molo a poskytuje spoustu pro
storu pro trávení volného času dětí 
a mladistvých ve věku šest až dvacet 
šest let. Pracovníci také pomáhají s ře
šením problémů ve škole i v životě. 
Dalším zařízením, kde Světlo působí, 
je Kamínek v ulici Školní pěšina na 
Kamenné. V něm najdou klienti nízko
pra ho vé zařízení pro děti a mládež ve 
věku od patnácti do šestadvaceti let 
a také sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, které potřebují po
moc v tíživé životní situaci. „Světlo 
také poskytuje školám program dlou
hodobé primární prevence rizikových 
jevů s názvem Světlem k prevenci, do 
kterého mohou zapojit své žáky a stu
denty, a tak jim pomoci,“ doplnila ma
nažerka sekce služeb pro děti, mládež 
a rodiny občanského sdružení Světlo 
Kadaň Vendula Kádárová.

Kromě prevence se sdružení a jeho 
terénní pracovníci věnují také pomoci 
těm, kteří drogové závislosti již pro
padli. Kcentrum sídlí v Hálkově ulici. 

bez zraku, ale s přáteli 
Nevidomí mohou využívat bez

platných služeb a pomoci Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozra-
kých SONS. Ta dokazuje, že ztráta či 
vážné poškození zraku je velikou změ
nou, život tím ale rozhodně nekončí. 
Organizace poskytuje poradenství, po
může při výběru kompenzačních po
můcek i se zácvikem při jejich použí
vání. Klienti si mohou zapůjčit kom
penzační pomůcky v půjčovně na vrat

nou kauci. Organizace také zajišťuje 
periodika pro zrakově postižené, která 
jsou ve zvětšeném černotisku, bodo
vém písmu a na digitálních nosičích, 
a také pomáhá zdokonalit již získané 
dovednosti, například při vaření či 
čtení. „Všechny naše služby jsou bez
platné. Klienti se o nás většinou dozví 
od svých očních lékařů, pomocí členů 
oblastní odbočky nebo na úřadu práce. 
Klienti mají možnost stát se členy po
boč ky a zapojit se do činnosti při klu
bových setkáních,“ uvedla Martina 
Kolesárová, pracovnice v sociálních 
službách střediska integračních aktivit. 
V rámci klubové činnosti si lidé mo
hou vyslechnout přednášky na různá 
témata a zapojit se do zajímavých ak
tivit. Klienti si při setkání vyměňují 
zkušenosti a tím se navzájem lépe vy
rovnávají se svým handicapem. 

kvalitní lidské žití
Pro děti, mládež i dospělé je k dis

pozici i Oblastní charita Most. Ta 
v Cho mu tově provozuje nízkopra
hové zařízení pro děti a mládež Kha
mo ro, terénní programy a dvě po
radny. „Všechna zařízení mají spo
lečný cíl, jímž je zkvalitnění lidského 
žití. Pomáháme lidem, kteří se ocitli 
v nouzi a neví si rady, jak dál,“ zdůraz
nil vedoucí pobočky Kristian Drapák.

Khamoro je zařízení v Jiráskově 
ulici pro děti a mládež od šesti do šest
advaceti let. Toto zařízení nabízí bez
pečný prostor pro trávení volného 
času, poskytuje informace, pomáhá 
a podporuje klienty v jejich obtížných 
životních situacích, a tak kladně ovliv
ňuje jejich životní styl a hodnoty, to 
vše podle jejich individuálních potřeb. 
Nízko pra hové zařízení pro děti a mlá
dež Khamoro se vhodným působením 
na své klienty snaží minimalizovat zá
školáctví, šikanu i kriminalitu.

Pro dospělé nebo rodiny fungují 
poradny, jedna je v ulici 17. listopadu, 
druhá v Zahradní. Odborné sociální 
poradenství a terénní programy jsou 
poskytovány v domácnostech uživa
telů a poradenství ambulantní formou. 
Pracovníci poradí například s vyplně
ním různých dokumentů či s uzavírá
ním smluv, popřípadě nasměrují kli
enta k vhodné instituci.  

vše pro handiCapované
Rodinám pečujícím o postižené 

dítě pomáhá Asociace Pro HAN
DI CAP v Husově ulici. Jednak po
řádá charitativní sbírky, ale dokáže 
i vhodně zaplnit volný čas svých kli
entů, zajistit psy cho re ha bi li tač ní po
byty či zorganizovat benefiční akce. 
„Snažíme se zlepšit kvalitu života jak 
těm, kteří pečují o postižené děti, tak 
i dětem samotným. Také se chceme 
podílet na zkva lit nění služeb míst
ních sociálních zařízení, stacionářů 
a ústavů,“ poznamenala předsedkyně 
sdružení Dana Patočková.

Svým klientům – nyní je to pět
advacet rodin – se snaží dopomoci 
k získání kompenzačních pomů
cek, které jsou velmi nákladné a ne
přispívá na ně pojišťovna, jako na
příklad elektrické vozíky, speciální 
kola a podobně. Handicapovaní mo
hou díky sdružení využívat hřejivého 
tepla i blahodárného pohybu koní při 
hiporehabilitaci, v rámci ergoterapie 
navštěvovat keramickou dílnu nebo 
se zúčastnit letního tábora pro děti 
s postižením.

lidé v tom nejsou sami
Centrum pomoci pro zdravot ně 

postižené a seniory sídlí prostorách 
polikliniky v Kochově ulici v Cho
mu to vě. Klientům nabízí služby 
osobní asistence, odborného sociál
ního poradenství a půjčovny kom
penzačních pomůcek. 

Osobní asistence je terénní 
služba poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost. Je po
skytována bez časového omezení, 
v přirozeném sociálním prostředí 
klienta. Odborné sociální poraden
ství je zaměřeno na potřeby osob se 
zdravotním postižením. Pracovníci 
jim například zprostředkují kontakt 
na různé společenské akce, sociálně 
terapeutickou činnost, pomoc při 
obstarávání osobních záležitostí.

Půjčovna kompenzačních pomů
cek slouží všem, kteří potřebují pou
žít na nezbytně dlouhou dobu kom
penzační pomůcku. „Důvodem může 
být pooperační stav nebo oprava po
můcky, kterou sami vlastní,“ uvedla 
ředitelka centra Hana Kaplanová.

S dětmi pracují i dobrovolníci Člověka v tísni.
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Setkání představí 
práce v okolí KaSS

V listopadu začne stavební ruch 
v okolí objektu Kulturního domu na 
Zahradní. Aby měla široká veřej
nost příležitost dozvědět se podrob
nosti o plánované demolici a dal
ších stavebních činnostech, radnice 
připravila veřejné projednání přímo 
v místě. Lidé mohou přijít 19. lis
to pa du v 16 hodin do kulturního 
domu, kde se dozvědí bližší infor
mace o projektech, které se po dobu 
celého roku plánují na Zahradní. 

„První na řadě budou úpravy 
vstupů do KASS a na poštu, kde do

jde ke změnám. V lednu pak začne 
demolice bývalého kina Mír, což 
je prostřední část mezi soukromým 
a městským objektem,“ sdělila pro
jektová manažerka Petra Brožíková. 

Na květen se chystá druhá 
etapa, která přinese přesun zastá
vek, nový kruhový objezd, změny 
v křižovatce, chodníky a podchod. 
Architekti a pracovníci z inves
tic a projektů magistrátu přiblíží 
také plánovanou revitalizaci opěrné 
zdi u školy nebo kamerový systém 
městské policie.

pochybnosti okolo voleb řeší soud

darovali téměř jeden a půl tuny 

Na oslavě byla 
tisícovka lidí

Komunální volby, které se ko
na ly 10. a 11. října, v Chomutově 
po sečtení všech hlasů přinesly po 
osmi mandátech PRO Cho mu tov, 
ČSSD a ANO. Dalších šest zastupitelů 
by měla mít KSČM a pět Nový Sever. 
V zákonem stanovené lhůtě však kraj
ský soud eviduje tři žaloby na prů

běh voleb. Soud by měl rozhodnout 
do 20 dnů. V případě, že volební vý
sledky budou nezpochybnitelné, noví 
zastupitelé by se mohli sejít do konce 
listopadu na ustavujícím zastupitelstvu 
ke složení slibu a volbě primátora, ná
městků a radních. Pokud by však soud 
rozhodl o opakování hlasování, byť 

v jednom jediném okrsku, ministr vni
tra by nové volby vyhlásil pravděpo
dobně v lednu. 

Do doby, než bude zvoleno nové 
vedení města, město řídí stávající 
primátor se svými náměstky a rada 
města. Pouze ostatním zastupitelům 
skončil mandát začátkem voleb.

Jeden a půl tuny oblečení, dek 
a peřin darovali Chomutované so
ciálně slabým ve sbírce pořádané 
městem Chomutov. „Sesbírané ob
leče ní předáme neziskovým organi
zacím, se kterými spolupracujeme, 
část darujeme klientům odboru so
ci ál ních věcí,“ řekl náměstek primá
tora Martin Klouda. 

Velkým překvapením této sbírky 
byla solidarita. Lidé nosili do kontej
nerů v budově magistrátu oblečení od 
prvního do posledního dne. „Skoro 

jsme nestíhali kontejnery vyprazdňo
vat,“ řekla vedoucí odboru sociálních 
věcí Kamila Faiglová. Nakonec se na
sbíralo 86 pytlů letního a zimního ob
lečení. Raritou této sbírky bylo také 
velké množství darovaných peřin. 

Část věcí pracovnice sociálních 
věcí poskytnou svým klien tům, kteří 
takovou pomoc potře bují. V prů bě hu 
zimy si teplé svršky budou moci 
vzít lidé bez domova, až přijdou na 
polévku, kterou bude magistrát ve 
spolupráci se Sociálními službami 

Chomutov opět rozdávat. Zbytek 
oblečení pak poputuje do chomu
tovských charitativních a nezisko
vých organizací. 

Dva roky uplynuly jako voda. 
Aqua svět opět slavil narozeniny. 
Místo aby dárky dostával, tak je roz
dával. Na výročí dne slavnostního 
otevření návštěvníci nejenže dostali 
dort, ale i spoustu dárků. „Potěšili 
jsme je taškami a osuškami s logem 
Aqua světa, mnozí si odnesli  na bité 
karty pro další návštěvy,“ řekla jedna
telka Kultury a sport Chomutov Věra 
Flašková. 

Protože ke správným narozeni
nám patří dort, milovníci vodních hrá
tek jich dostali rovnou devět, a to kaž
dou hodinu. Oslavu si nenechala ujít 
téměř tisícovka lidí. „Jasně to ukazuje, 
že Aqua svět si lidé oblíbili. Za oba 
dva roky přišlo na 340 tisíc návštěv
níků a to je velké číslo,“ řekl primá
tor Jan Mareš. Za dva roky provozu 
se různých kurzů pořádaných společ
ností Kultura a sport zúčastnilo dal
ších téměř 5 tisíc lidí, zábavu na pří
městských táborech v Aqua svě tě našlo 
skoro 500 dětí. 

Hospodaření města je zdravé, 
na úvěru vydělává miliony 

Ministerstvo financí zařadilo ne
právem Chomutov mezi zadlužená 
města. Toho si všimla média a ne
pravdivé informace zveřejnila, ze
jména pak Aktuálně.cz. Pravdou je 
fakt, že město má zdravé hospoda
ření. „Ministerstvo financí nehodno
tilo hospodaření města, ale uvedlo 
zde jen suchá data, která jsou vytr
žená z kontextu dlouhodobého hos
podaření. Chomutov by měl být na
opak vyzdvižen jako dobrý hospo
dář, který obratně využívá moderní 
finanční nástroje,“ uvedl primátor 
města Jan Mareš. Peníze z úvěru, 

který pomohl s rozvojem města, 
jsou na účtech města. 

Získaný úvěr nebyl určen na 
provozní výdaje, tzv. projeden na 
běžných výdajích, ale posloužil na 
výstavbu sportovně společenského 
areálu a zlepšil život na sídlištích. 
Nyní, když ho město nepotřebuje, 
vydělává na další rozvoj. Pomocí 
finančních nástrojů jsou tyto pro
střed ky poskytnuté bankovním ústa
vům ke zhodnocení a město zís
ká vá do svého rozpočtu čtvrtletně 
2,7 milionů korun. Pozitivní využití 
úvěru, kromě zhodnocení majetku 

města, přináší ročně přes 8 milionů. 
„Splatnost úvěru je až v říjnu 2019, 
do té doby může město na půjče
ných penězích vydělávat,“ říká eko
nom Jan Mareš.

Město na úvěru vydělává téměř 
čtyřikrát tolik, kolik jej úvěr stojí. 
„Úvěr je poskytnut bez jakéhokoliv 
ručení a zástav majetku města, čímž 
majetek města není nijak ohrožen,“ 
dodává primátor. Nástroj, který 
město využívá pro zhodnocování, 
je velmi konzervativní a zajištěn na 
125 % vkladu. 

Zdravé hospodaření města potvr

dil i nezávislý auditor a přiřadil mu 
ratingové označení B+. „Znamená 
to, že město Chomutov je bonitním 
subjektem s dobrou schopností splá
cet své závazky. Silnými stránkami 
našeho hospodaření je nízká zadlu
ženost města, uvážlivá politika při 
prodeji majetku a dobré výsledky 
provozního hospodaření,“ sdělil pri
mátor města Jan Mareš. Společnost 
AQE advisors, která dlouhodobě 
hodnotí veřejné rozpočty měst a 
obcí České republiky, zkoumala 
účetnictví a rozpočty města od roku 
2009 do roku 2013. 
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KráTCe
vybírá se kandidát 
na vánoční strom
Městské lesy v těchto dnech vy-
bírají vánoční strom. Vhodný 
kandidát zanedlouho ozdobí 
náměstí 1. máje a stane se letoš-
ní dominantou Vánoc ve městě. 

nové obklady 
i přeChod
Technické služby opravily obkla-
dy a omítky u obřadní síně a ve-
řejného WC na hřbitově v Bee tho-
ve nově ulici. Na Bře ze nec ké vy-
budovaly bezbariérový přechod. 

porostou nové 
stromy
U obchodního centra Central 
porostou nové stromy a keře. 
Technické služby je vysází na 
místě, kde vykácely staré jírovce. 

změna pohlaví 
pobaví diváky
Nejste-li spokojeni s tím, jak vás 
pánbůh stvořil, změňte to. Jak 
takový radikální krok přijme 
okolí hrdinů hry Sextet, zjistí di-
váci v městském divadle ve čtvr-
tek 12. listopadu od 19 hodin.

nahlédnou 
do vatikánu
Kino Svět promítá diváckou la-
hůdku v podobě představe-
ní vatikánského muzea. Prosto-
ry muzea a Six tin ské kaple uvi-
dí milovníci umění v sobotu 
15. listopadu.

děti přinesly na radnici 
koláž z projektu

V zooparku přibylo 35 stromů

Chomutovská bytová 
investovala do měřáků

Květinová soutěž zná vítěze

Žáci ze Základní a mateřské školy 
v ulici 17. listopadu předali primáto
rovi velkou koláž z jejich loňského 
celoročního projektu Putování s ko
zou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem 
po státech a světadílech.

Děti pod vedením učitelky Jany 
Hři bovské předvedly, co si z loň
ské ho putování pamatují a pro
zra dily, že v letošním roce putují 
po hradech a zámcích Ús tec ké ho 

kraje. „Dnes jste sice přišli na rad
nici, ale v dřívějších dobách to byl 
zámek. Za to, že jste s našimi mas
koty vloni obletěli svět, tak by vás 
mohly potěšit dárky od kozy Rózy,“ 
řekl primátor Jan Mareš při předání 
drobných dárků a polštářků.

Děti zároveň s návštěvou rad
nice spojily prohlídku centra města 
a mohly tak vyprávět, co cestou 
viděly.

Celkem 35 sazenic zasadili ná
vštěvníci Podkrušnohorského zoo
parku. Sázení stromů zorganizo
val zoo park již počtvrté u příležitosti 
Dne stromů, který připadá na 20. ří
jen. „Chceme připomenout lidem, že 
bez stromů nebude životní prostředí 
úspěšně plnit svoji funkci. Jeden je
diný strom je obrovské útočiště pro 
zvířata všech druhů, zdroj potravy 

a zásobárna vody v krajině. Chceme 
hravou formou environmentálně půso
bit na děti a jejich rodiče,“ uvedla ře
ditelka zoo parku Iveta Rabasová. 

S organizací doprovodného pro
gramu pomohli tradičně pracovníci 
Lesů České republiky, kteří připravili 
zajímavé soutěžní disciplíny. No vin
kou bylo označení sazenic jmény sá
zejících. „Jména jsme uváděli proto, 

aby lidé, kteří strom zasa dí, při příští 
prohlídce místo lépe našli a pro inspi
raci ostatním návštěvníkům,“ dodala 
ředitelka. 

Prvním sázejícím byl v sobotu pri
mátor města Chomutova Jan Mareš, 
který zasadil buk lesní. Kromě buků 
přibyly v zoo parku duby a javory, 
lipo vou alej pomohli dosázet žáci ze 
školní družiny ZŠ Kadaňská.

Společnost Chomutovská byto vá 
dokončila ve svých bytech insta laci 
měřáků spotřeby tepla. Nyní se tedy 
měření spotřeby nebude řídit pouze 
podle vytápěné plochy, ale také po
dle naměřených hodnot. „Tento způ
sob rozúčtování je pro všechny ná
jemníky v domě spravedlivější. 
Ná kla dy se vypočítají součtem dvou 
slo žek. Tu základní tvoří velikost 
podlahové plochy, spotřební složku 
pak právě naměřené hodnoty,“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda. 

Spotřebu tepla nelze měřit pouze 
podle měřáků. „Někteří nezodpo
vědní obyvatelé by to totiž mohli 
zneužít a úmyslně měřáky poškodit. 
Jsou také lidé, kteří uzavřou své ra
diátory a nechají se vytápět svými 
sousedy nebo rozvody topení, které 
bytem prochází,“ vysvětlil ředitel 

společnosti Jaroslav Schindler.
Chomutovská bytová investo

vala do instalace měřáků v bytech 
a nebytových prostorách 2,2 mili
onu korun. Nový způsob měření za
čne platit od 1. ledna příštího roku 
a v souvislosti s ním bude firma 
s nájemníky sepisovat dohody 
o způsobu roz úč to vání. Veškeré in
formace najdou nájemníci na we
bo vých stránkách společnosti nebo 
u správce bytového fondu. „Do
po ru ču je me nájemníkům, aby se 
s nimi seznámili. Tím pádem ve 
chvíli, kdy je budou kontaktovat 
naši pracovníci za účelem podpisu 
dohod, budou mít všechny potřebné 
informace,“ dodal Schindler. Dotazy 
k těmto dohodám lze vznášet pro
střednictvím formuláře na webo
vých stránkách firmy nebo osobně 
v sídle společnosti.

V obřadní síni chomutovské rad
nice primátor Jan Mareš vyhlásil 
a ocenil vítěze soutěže Za ještě krás
nější Chomutov. O nejhezčí okno, bal
kon, výzdobu domu či předzahrádku 
se soutěžilo již podvanácté.

První místo v kategorii nejhezčí 
okno nebo balkon domu získala Ja ro
slava Bartáková, jejíž balkon byl vy
zdoben bohatě kvetoucími truhlíky 
a závěsnými květináči, ve kterých 
byly zasazeny červené převislé pelar
gonie, růžové petunie a bílé surfinie.

Nejhezčí výzdobu domu měla 
Dagmar Welzlová, která všechna okna 
domu vkusně vyzdobila bohatě pře
vislými plnokvětými pelargoniemi 
všech barev. Navíc vchodové dveře 
má ozdobeny girlandou se žlutými rů
žemi. Jaroslav Tvrzský zvítězil v kate
gorii nejhezčí předzahrádka domu za 
upravené veřejné prostranství s mož
ností odpočinku a relaxace na sídlišti 

v Nových Spořicích. To zdobí okrasné 
trávy, trvanlivé květiny a keře různých 
druhů a barev. Rostliny doplnil okras
nými kameny a dřevěným přírodním 
materiálem.

Každoročně se od června do září 
hlásí soutěžící, kteří květinami a ji
ný mi rostlinami zdobí svá obydlí 
i veřejná prostranství. „Vím, jak je 
péče o květiny a okrasné záhony ná

ročná, ale také krásná, když její vý
sledky dělají radost vám i vašemu 
okolí. Za krásnější Chomutov vám 
všem patří velké poděkování,“ 
řekl primátor Mareš oceněným. 
Odbornou porotou byla komise ži
votního prostředí, která vybrala ví
těze. Všichni společně se pak na vy
stavených fotografiích inspirovali 
pro příští ročník.
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Jak těžké je dělit se se čtenáři 
a ještě více s posluchači o tyto ne 
právě ideální a radostné zážitky 
z osobního života?

Z této knížky jsem četla po delší 
době a oživilo to ve mně vzpomínky, 
z nichž je mi vždy smutno. Ale beru 
to tak, že to může někoho inspirovat 
k přemýšlení nad vlastním životem. 
Vlastně to neberu osobně. Nebo beru, 
ale už si to nepřipouštím k tělu. 
Své osudy s adoptivními syny jste 
popsala velice otevřeně. Chodí za 
Vámi matky, které se syny prožily 
podobné problémy, jako Vy se 
svými dvěma adoptivními dětmi?

Několika ženám a dokonce 
i man žel ským párům ve stejné si
tu aci jsem pomáhala. Nejen tím, že 
jsem jim dávala odvahu k řešení, 
které se může zdát lidem, kteří nikdy 
nic podobného neprožili, odsouzení
hodné. Dávala jsem jim i praktické 
rady. Kam mají jít, co mají dělat, 
protože když se stárnoucí rodiče do
stanou s dospívajícími dětmi do pro
blémů, nemají skoro nikde zastání. 
A přitom jsou unavení, zničení, mají 
výčitky svědomí, myslí si, že ve 
všem selhali, jsou na dně. Z někte
rých se pak stali naši přátelé.
Jakou radu byste měla pro rodi če, 
kteří prožívají obdobné nesnáze se 
svými dětmi? 

Vždycky jim říkám, že mají mít 
odvahu bránit se. Že mají právo na 
důstojný život. A mají právo zničující 
soužití ukončit. 
U Vašeho jména často nalezneme 

zmínku, že jste dcerou Pavla 
Kohouta. Měla jste někdy pocit, 
že díky tomu na Vás lidi vkládají 
jistý stereotyp? 

Takový pocit mám stále. To, že 
mě i v sedmapadesáti stále někdo 
představuje jako něčí dceru, je trochu 
hloupé. Ale občas se to obrátí a tátu 
představují jako mého otce. Kdysi 
jsem se snažila něco proti tomu dělat, 
ale bylo to marné. Už to neřeším.

To, že je s Vaší osobou spojováno 
jméno Vašeho otce, Vám způsobilo 
problémy i za minulého režimu… 

Hlásila jsem se na DAMU, do
konce dvakrát, ale nevzali mě, pro
tože jsem byla dcera Pavla Kohouta. 
Bohužel, u talentových zkoušek se 
vždycky dá říct, že odmítnutý nemá 
talent. A já ho podle poroty neměla, 
přestože jsem za dva měsíce vyhrála 
celopražské kolo v uměleckém před
nesu a v porotě seděla profesorka 
z DAMU. O rok později jsem pak 
podepsala Chartu 77. 
Ani po revoluci jste nezůstala poli-
ticky nečinná, dokonce jste kandi-
dovala za Stranu zelených. Je Vám 
ochrana přírody stále blízká?

To už je taky minulost, protože 
mě Strana zelených zklamala. Ale 
přírodu se snažím chránit aspoň tak, 
že žiju docela skromně. Doma pou

žíváme především dešťovou vodu, 
máme suchý záchod, topíme v kam
nech, pěstujeme si ovoce a zeleninu 
na zahrádce. Myslím, že jsme v ČR 
v mnohém pokročili. Od roku 1989 
se situace hodně zlepšila, ale stále tu 
chybí některé zákony a také jejich 
vymahatelnost. Skoro v každé obci 
je nějaký čudil, který doma topí saj
rajtem, a zatím se s tím nedá nic dě
lat, protože není možné tomu člověku 

dokázat, že ten sajrajt pálí. 
Inspirujete se v tvorbě svými 
osudy a osudy svých bližních 
nebo dáváte také průchod fan-
tazii?

Ve své poslední knížce Šíleně 
smutné povídky jsem poprvé hodně 
fabulovala. Ale samozřejmě spoustu 
situací, které tam popisuji, znám. 
Třeba v povídce Krásné je žít o in
ženýru Mrázkovi jsem řešila své 
vlastní zoufalství z randálu, který 
nás všude obklopuje. Ve Svaté Haně 
jsem si znovu vybavila šílenou 
touhu po dítěti, které jsem nemohla 
mít. A povídka Olok (o nadšené cyk
listce – pozn. redakce), tak o tom 
taky něco vím.
Vaše knížky se vydávají také v za-
hraničí. V čem myslíte, že Vaše 
knihy vztažené k českým reáliím 
osloví zahraniční čtenáře? 

Zase tolik překladů nemám, 
i když je pravda, že Rok kohouta 
vyšel v Egyptě, povídky zase v Ně
mecku. Reálie jsou jedna věc, na
příklad u Dos to jev ské ho jsou pro 
nás taky jen něčím velmi pofidér
ním, a prožitky lidí druhá. Touha po 
lásce, tichu, dítěti či dobrém životě 
jsou univerzální. Když se člověku 
podaří napsat silný příběh a napíše 
ho dobře, měl by být srozumitelný 
i bez znalosti reálií. 
Ve svém životě jste zažívala těžké 
okamžiky díky svým odvážným 
rozhodnutím – podpis Charty 77, 
adopce dětí atp. Když se ohlédnete 
zpět, je nějaké rozhodnutí, kte-
ré ho litujete? 

Ano, když jsem nevěděla, co 
si počít s našimi adoptivními syny, 
kteří nás a především mě, která jsem 
byla doma, ničili svým nezvlada
telným chováním, drogami, každo
denními krádežemi, dluhy a exeku
cemi. Toužila jsem naši adopci zru
šit a litovala jsem, že jsme si kdysi 
kluky vzali. Ale osvojení bylo ne
zrušitelné. Musela jsem tedy tu šíle
nou dobu přežít a museli jsme s mu
žem udělat opatření, abychom nepři
šli ani o rozum, ani o střechu nad hla
vou. K tomu ale bylo potřeba hodně 
síly a odvahy. Ale povedlo se. Takže 
teď už zase nelituju ničeho. Občas 
mě mrzí, když mi nejde psaní anebo 
mám pocit, že je úplně zbytečné, že 
jsem člověk tvůrčí. To mám chuť 
být pokladní v Tescu. Spokojená 
pokladní.

Spisovatelka Tereza Boučková přijela do Chomutova, aby se zde podělila nejen o svou tvorbu, ale také 
o názory a netradiční zážitky. Pro autorské čtení vybrala část z knihy Rok kohouta, který vypráví o neleh-
kém soužití s adoptivními syny, proto jsme v rozhovoru tuto část spisovatelčina života nemohli pominout. 

Tereza boučková:

Když mi nejde psaní, 
chtěla bych být pokladní 

Vždycky RodičůM říkáM, že Mají Mít odVahu 
bRánit se. že Mají pRáVo na důstojný žiVot. 
a Mají pRáVo zničující soužití ukončit.
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Vyhrajte lístky 
na Olympic 
s eChomutovem
Legendární hudební kapela Olympic míří do Chomutova. Nenechte si ujít 
jedinečnou hudební akci, která se uskuteční 27. listopadu 2014 v městské 
sportovní hale od 19.30 hodin. Vstupenky na koncert lze zakoupit v turistickém 
informačním centru. 

Staňte se fanoušky facebookového profilu portálu eChomutov.cz na adrese 
www.facebook.com/echomutov a budete mít šanci vyhrát. Soutěž o vstupenky 
na tuto českou hudební legendu už brzy vypukne.

divadlem zněl 
rytmus bubnů

Muzeum připomíná zaniklé památky 

Třináctý ročník, třináct míst 
a pře devším bubeníci ze tří konti
nentů a jejich nástroje, takový byl 
ve zkratce letošní Slet bubeníků, 
který během října zavítal také do 
Cho mutova. Ryt mus bubnů se roz
léhal městským divadlem, na je
hož pódiu zněly dvě tuny nejrůz
nějších perkusních nástro jů – bi
cích souprav, činelů, etnických 
bubnů, kláves, gongů, perkusí či 
barelů, jejichž zvuk doprovázel 
zpěv a kytara. 

V předchozích letech Slet bube
níků představil africkou bubenic
kou kulturu, japonskočeskou hu
deb ní spolupráci nebo filipínské zvyk
losti. „Letošní ročník byl zaměřen na 
setkání několika hudebních oblastí. 
Geograficky byl Slet bubeníků 2014 
rozkročen od pouští kolem Rudého 
moře přes Dunaj až po Vltavu,“ vy

světlil Robert Hanzlík z agentury 
Rock jazz, na co všechno se hosté ve
čera mohli těšit. Základ koncertu tvo
řili hudebníci s klasickými bicími ná
stroji používanými v rockové hudbě 
Pavel Fajt a Pavel Koudelka, které 
podpořila latinskoamerická rytmika 
Miloše Vacíka. Nechyběl ani slíbe ný 
východní vliv v podání arabských 
bubnů a indických hudebních ná
strojů Tomáše Reindla. Třetí konti
nent a tedy i africkou rytmiku zastu
poval Ephraim Goldin. Něžné prvky 
vnesla do vystoupení Liron Meyuhas, 
dáma s nezapomenutelným hlasem, 
a o další rozměr se postaral Alex Ber
shad sky s elektrickou basou, který 
stejně jako ostatní sklidil od dobře na
laděného publika potlesk za své sólo. 
Chomutov tak znovu ukázal, že má 
rytmus v krvi a bubenické akce se zde 
těší velké oblibě. 

Připomenout kulturní dědictví se
verních Čech, které padlo za oběť ne
návisti i absenci zájmu, má výstava 
v Oblastním muzeu v Chomutově 
s názvem Zničené židovské památky 
severních Čech 1938–1989. „Výstava 
je pokračováním projektu, ve kte
rém již byly představeny zničené kos
tely v severních Čechách,“ připo
mněla předchozí výstavu Markéta 
Pron te ke ro vá z historického oddělení 
Oblastního muzea v Chomutově. 

Panelová prezentace upozorňuje 
na likvidace synagog a kultury židov
ského obyvatelstva nejen v době na
cismu, ale také v době komunismu. 
Odhaluje tak dnes již ztracenou tvář 
severních Čech jako místa národní, 
náboženské i kulturní různorodosti, 
jež zmizelo v důsledku druhé světové 

války a dvou ideologií, které tragicky 
poznamenaly osudy lidí i krajiny sa
motné. Hledání zničených židovských 
památek nebylo jednoduché, vždyť 
jen během Křišťálové noci bylo na se
veru Čech zničeno 35 synagog a dal
ších 25 jich následovalo během sa
motného válečného období. „V archi
vech jsme dokázali najít dosud nepub

likované fotografie z Křišťálové noci, 
dokonce i snímky s hořícím interiérem 
synagog. Z fotografie jednotky SA 
před zapálenou libereckou synagogou, 
která zálibně pozoruje výsledky své 
práce, dodnes běhá mráz po zádech,“ 
říká iniciátor výstavy a celé ho pro
jektu Tomáš Hlaváček, předseda Spo
leč nosti pro obnovu památek Úštěcka. 

Kromě nacistického řádění, je
muž padly za oběť nejen stavby, ale 
doslova celé generace jednoho et
ni ka, se výstava věnuje i pokračo
vání ničení za dob komunismu, kdy 
nešlo o přímou likvidaci, ale spíš 
o postupné chátrání a odstraňování. 
„Máme například obrázek syna
gogy v Kadani, která je rozebírána 
na cihly,“ popisuje Tomáš Hlaváček 
a připomíná, že vedle synagog zmi
zelo v tomto období také 70 židov
ských hřbitovů. „Dnes již nedoká
žeme tuto mimořádnou různorodost 
do krajiny navrátit. Můžeme se však 
pokusit o její navrácení do naší pa
měti,“ dodává hlavní organizátor vý
stavy k jejímu účelu. 

Výstava bude v Domě Jiřího 
Popela otevřena až do 22. listopadu. 

Katastrofy lidského těla ukážou voskové figuríny
Lidi se dvěma hlavami nebo 

čtyř ma očima, siamská dvojčata či 
muže s vlčím syndromem mohou mi
lovníci netradičního umění spatřit ve 
sklepení chomutovského Střediska 
knihovnických a kulturních služeb. 
Výstava voskových figurín s názvem 
Katastrofy lidského těla předkládá ne
zvratný důkaz o tom, jak krutě si pří
roda dokázala pohrát s lidskou bytostí.

Pětadvacet figurín je ztvárněno 
podle skutečně žijících osob. Jejich 

anomálie vzbuzovaly zájem vědců 
a fotografie znetvořených těl se do
staly do různých muzeí. Podle nich 
umělci v Petrohradském antropologic
kém muzeu vytvořili věrné napodobe
niny z vosku, při ztvárnění použili lé
kařské oční a zubní implantáty a do 
vosku vpichované pravé lidské vlasy.

Výstava trvá do 9. listopadu, kruté 
hrátky přírody si mohou lidé prohléd
nout mezi desátou a osmnáctou ho
dinou. 
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kanoistika 
sC 80 vyjela na 
seakajaCíCh 
Státní svátek netrávili členové 
oddílu kanoistiky SC 80 Chomu-
tov před televizí. Naopak počet-
ná skupinka sportovců se vyda-
la na seakajacích na projížďku 
z Bad Schandau do Drážďan. 

atleti z gymnázia 
se ve finále Corny 
poháru neztratili 
Atleti z chomutovského gym-
názia se ve finále CORNY stře-
doškolského atletického pohá-
ru neztratili. V bodovací soutěži 
družstev skončili na pátém mís-
tě v konkurenci 33 oddílů a Te-
reze Fiskové patřila v bodování 
jednotlivců čtvrtá příčka. 

florbalisté dál 
v čele národní ligy 
Klub FbC 98 Chomutov nadále 
ukazuje, že předsezonní postu-
pové ambice nejsou plané.  Ná-
rodní ligu vedou svěřenci trenéra 
Bociana s bilancí šesti výher a je-
diné porážky ze sedmi zápasů. 

startuje zimní 
futsalová sezona 
Zimní futsalová sezona je opět 
hodně našlapaná. Fanouškům 
tohoto sportu nabídne dvě žá-
kovské ligy, šest lig dospělých 
a jednu ligu veteránů, to je cel-
kem 9 soutěží, 103 týmů a přes 
1 300 hráčů.

KráTCe prioritou klubu zůstává mládež

Chomutovské gymnastky 
sbíraly doma cenné kovy 

Krasobruslařky naznačily ambice

Zásadní změnu vlastnické struk
tury hlásí Levharti Chomutov. Za 
Mar tina Řápka a Ladislava Ašen
bre nera, kterým pracovní vytížení 
a další povinnosti znemožňovaly 
plně se basketbalovému klubu vě
novat, se novými majiteli stali 
Petr Drobný a Ingrid Ašen bre ne
rová, oba vlastní padesát procent. 

Drobný, který už léta v klubu zastře
šuje práci s mládeží, je nově i jedna
telem: „Žádné velké změny nepři
pravujeme. I nadále se soustředíme 
na to, aby nám především fungovala 
mládež. Výhledově, až nám dorostou 
kluci z U17, bychom chtěli pozved
nout i chlapy a hrát s nimi nějakou 
vyšší soutěž.“

Chomutovský klub se v součas
nosti i s přípravkami stará o zhruba 
150 dětí a mládežníků. Jako profesi
onálního trenéra mládeže zaměstnává 
Tomáše Eisnera, který si u Levhartů 
vydobyl renomé jako hráč, ale přede
vším jako trenér, jenž stál za posled
ním postupem i úspěšným účinková
ním Chomutova v Mattoni NBL.

Gymnastická sezona společných 
skladeb tradičně startuje Cenou města 
Chomutova, kterou pořádá oddíl mo
derní gymnastiky SC 80 Chomutov. 
„Letos se konal 12. ročník závodu, na 
který se nám dlouhodobě daří přivá
dět špičkové oddíly z celé republiky. 
Závod má mezi nimi dobré jméno,“ 
řekla trenérka Věra Nedbálková 
z SC 80 Chomutov. 

Ve velké konkurenci se dařilo po
řádajícímu oddílu i děvčatům z MIKA 
Chomutov. „Letošní ročník byl pro 
nás extrémně úspěšný. Všechny 
naše společné skladby i dvojice vy
bojova ly medailové příčky,“ potvrdila 
Věra Ned bál ko vá. V souhrnu to zna
menalo tři zlata, jedno stříbrné a dvě 

bronzová místa pro SC 80 Cho mu tov. 
„Takový výsledek jsme rozhodně ne
očekávali, ale naše závodnice ukázaly, 
že mají bojovnou duši,“ dodala. 

Stejně tak zástupkyně oddílu 

MIKA Chomutov uspěly téměř ve 
všech startech. „Velkým překvape
ním se stala děvčata 0. a I. katego
rie linie B, která si v sestavě bez ná
činí zasloužila zlatou medaili. Od 

druhého místa je dělil téměř dvoubo
dový náskok,“ podtrhla Kateřina Vo
mas tová, předsedkyně oddílu MIKA 
Chomutov. V souhrnu MIKA získala 
dvě zlaté medaile a dvě bronzové 
a další děvčata se umístila jen těsně 
pod medailovými pozicemi. 

Úspěšný vstup gymnastek do se
zony mimo jiné naznačil ambice obou 
klubů. „První závody jsou důležité 
i v tom, že dostáváme zpětnou vazbu 
od rozhodčích a zjišťujeme, jak lze se
stavy ještě vylepšit,“ říká Ned bál ková. 
Trenérka SC 80 Chomutov doufá, že 
její svěřenkyně v této sezoně opět po
tvrdí příslušnost k nejlepším oddílům 
v kraji a představí se také na mistrov
ství ČR na konci listopadu. 

Celé léto děvčata z Kra sobrus lař
ského klubu Chomutov poctivě tré
novala a nyní mohou sklízet vavří ny. 
Na úvodních závodech sezony, do
mácí Chomutovské brusli brala cho
mutovská děvčata šest pohárů. 
Sedmý pro klub z Cho mu to va při
dala hostující závodnice z Ukrajiny 
Valeria Try hubets. „Letos byly zá
vody poprvé mezinárodní a Valerie 
získala hezké bronzové umístění 
v kategorii žaček B,“ dodala předsed
kyně klubu Jana Valentová. 

Nejcennější kov získala pro Cho
mutov Zuzana Manicová v katego
rii přípravka MINI, kde ještě brala 
takzvanou bramborovou medaili 
za čtvrté místo Magdaléna Vršitá. 
V přípravce MIDI B se z bronzové 
příčky radovala Natálie Mrkosová. 
Velkým úspěchem skončila pro Cho
mu tov kategorie mladších nováčků, 
kde Adriana Šantorová vyjela stří
bro a Kateřina Becková bronz. V nej

mladších žačkách dojela jako třetí 
nejlepší Jana Valentová. Stříbrnou 
medaili získala také Tereza Bendlová 
v žačkách A a Lucie Har ván ková 
v dospělé kategorii. „Výsledky byly 
nad očekávání. Všechna děvčata jela 
tak, jak se domácí závod má jet, tedy 
na maximum a na hranici svých mož
ností,“ chválila Valentová všechny 
závodnice z domácího klubu. 

I když na poháry dosáhli jen ně
kteří, dárek si z Chomutova odvezli 
všichni. „Díky sponzorskému daru 
jsme již při zápise mohli všem zá
vodníkům dát reflexní pásku na ruku 
a propisovací tužku jako upomínku 
na chomutovský závod,“ prozra
dila Va len tová a připomněla, že pro 
nejmenší kategorie byly připraveny 
medaile pro všechny závodníky a zá
vodnice. I díky tomu Krasobruslařský 
klub Chomutov může akci hodnotit 
jako povedenou také z hlediska orga
nizace. Zúčastněné týmy potěšil ne

jen pohodlný stadion, ale také velká 
návštěvnost tohoto podniku. 

Chomutovská brusle jako první 
závod sezony napoví mnohé o am
bicích jednotlivých klubů. „Teprve 
na těchto závodech trenéři uvidí, jak 
jsou na tom soupeři. A já jsem ráda, 
že se náš klub v konkurenci velkých 
oddílů neztratil,“ zdůraznila Va len
to vá a potvrdila, že chomutovský 
klub chce v začínající sezoně zúročit 
tvrdý letní trénink. 
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kamery městské 
poliCie nezahálí
Dispečer strážníků na kame-
ře viděl, jak malý kluk vylomil 
dřevěnou plaňku z oplocení 
na dětském hřišti na Kamenné. 
Strážníci na místě uviděli nejen 
výtržníka, ale i jeho matku, kte-
rá už mu náležitě vyčinila. Plot 
pak opravil další člen rodiny. 

strážníCi zadrželi 
hledaného
Při běžné kontrole Beethove-
novy ulice ztotožnili strážní-
ci muže ze Spořic. Zjistili, že po 
čtyřiapadesátiletém muži pát-
rají policisté. Ti si pro něj přije-
li. Při zadržení nebylo zapotřebí 
donucovacích prostředků, muž 
spolupracoval. 

injekční stříkačka 
v marketu
Snad vůbec poprvé vyjížděli 
strážníci k nálezu injekční stří-
kačky přímo na podlaze v mar-
ketu. Injekci objevil tamní pro-
davač a ihned zavolal strážníky. 
Ti ji odborně zlikvidovali. Ten 
den o nálezu stříkačky infor-
movaly hlídku i děti z ulice Pod 
Břízami. 

strážníCi řešili 
rušení nočního klidu
K rušení nočního klidu vyjížděli 
strážníci do Dřínovské ulice. Již 
na chodbě domu uslyšela hlíd-
ka hluk a křik z horního patra. 
Dveře bytu, ze kterého hluk po-
cházel, otevřela třiapadesátiletá 
žena. Za rušení klidu se omluvi-
la, přesto dostala pokutu. 

MěSTSKá pOlICIe

Městská policie Chomutov vypisuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění dnem 1. listopadu 2014 výběrové řízení na pozici

strážník městské poliCie Chomutov
V současné době Městská policie Chomutov plánuje více posílit výkon služby ve všech lokalitách města. Nástup je možný v lednu 2015.

Požadujeme:  • Bezúhonnost a spolehlivost
 • SŠ vzdělání zakončené maturitou 
 • Řidičský průkaz skupiny B 
 • Psychotesty u vybraného policejního psychologa (hradí zájemce)
 • Fyzické testy 
• Věk nad 21 let

doklady nutné dodat s přihláškou: 
• Doklad o vzdělání 
• Osobní dotazník 
• Životopis 
• Výpis z rejstříku trestů

Další informace lze získat na tel. 474 637 458 – Bc. Iva Ejim nebo e-mailem na: i.ejim@chomutov-mesto.cz či osobně na Městské policii Chomutov. 
žádosti přijímáme od 1. 11. 2014 do 15. 12. 2014. 

www.chomutov-mesto.cz

Náročné fyzické testy 
prověřují strážníky

Flotila strojů technických služeb může vyjet

Chomutovští strážníci musí mít 
dobrou fyzičku. „Práce městského 
policisty je v mnoha ohledech fy
zicky náročná, proto ženy i muži 
z řad strážníků musí mít dobrou kon
dici. Splnění testů ale nebývá pro 
většinu žádný problém, devadesát 
procent z nich jsou aktivní sportovci, 
většina posiluje nebo se věnují bojo
vým uměním,“ uvedl ředitel městské 
policie Vít Šulc.

Fyzické testy, které kondici stráž
níků prověřují, se konají každý rok. 
„Jejich nesplnění může být důvod 
k rozvázání pracovního vztahu,“ do
plnil vrchní velitel směn Jan Novotný. 
Testy zahrnují člunkový běh na čty
řikrát deset metrů za maximálně de

set a půl sekundy, sestavu s tyčí, mini
málně čtyřicet kliků bez přerušení, mi
nimálně padesát lehsedů za minutu 
a půl a osmdesát dřepů bez přerušení. 

Součástí testů je také zkouška 
ze sebeobrany. Pod dohledem spe
cialisty na sebeobranu, služební zá
kroky a vedení boje z blízka Zdeňka 
Náchodského se strážníci pravidelně 
učí řadě technik. K těm patří zvlád
nutí pasivního a aktivního odporu pro
tivníka, obrana proti noži či tyči, vyta
žení a zpacifikování protivníka z davu, 
použití donucovacích prostředků 
a úder střelnou zbraní. „Znalost těchto 
technik dává strážníkům výhodu 
oproti agresivním přestupcům,“ do
plnil Šulc. 

Technické služby představily 
šestatřicet strojů, které se budou sta
rat o vozovky a chodníky v zimním 
období. Technika, její obsluha i po
sypové materiály jsou připravené, 
zima může začít. „Jako každý rok je 
také pečlivě vypracován plán zimní 
údržby, který počítá i s náhlými pří
valy sněhu, silnými mrazy či vich
řicemi. Zatímco loňská zima nebyla 
bohatá na sníh, ty předchozí připra
venost technických služeb dobře pro
věřily,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

O bezproblémovou sjízdnost sil
nic se postarají čtyři velké sypače, 
čtyři traktory se závěsnou radlicí 
a dva s čelní šípovou radlicí, dále 
čtyři malotraktory. Schůdnost chod
níků zajistí pět multikár s radlicí a sy
pačem, jedna bez sypače. Šest do
dávek bude na určená místa dová

žet materiál pro ruční posyp. Když 
bude potřeba sníh z města odvážet, 
jsou připraveny čtyři nakladače a pět 
náklaďáků. Stav komunikací bude 
podle potřeby i několikrát denně kon
trolovat dispečer v osobním voze. 

Zimní období začíná 1. listopadu 
a končí 31. března. Pokud by však 
bylo zapotřebí udržovat komunikace 
i po tomto datu, technické služby 
okamžitě zareagují. „O komunikace 
se v zimě staráme podle harmono
gramu, pokud je potřeba, dokážeme 
ho upravit podle aktuální situace. 
Pokud však začne například hustě 
sněžit, není možné okamžitě ošet
řit všechny komunikace naráz. Proto 
by měli být lidé opatrní, řidiči přizpů
sobit rychlost a styl jízdy aktuálním 
podmínkám a chodci zvolit vhodnou 
obuv,“ upozornil ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 

Koblížek. Na posyp komunikací je 
připraveno 1 000 tun soli, písek a drť 
kupuje organizace průběžně.

Silnice ve městě jsou rozdělené 
do tří kategorií podle pořadí důleži
tosti ošetření. Úseky v první kate
gorii, kam patří hlavní tahy a trasy 
autobusů a trolejbusů, musí tech
nické služby ošetřit do čtyř hodin od 
vzniku takzvané závady ve sjízdnosti, 
tedy od doby, kdy se pro řidiče či 
chodce zhorší podmínky. Chodníky 
jsou rozdělené do dvou kategorií, ty 
v první musí být ošetřené do čtyřia
dvaceti hodin. Celkem je v první ka
tegorii téměř 26 kilometrů vozovek, 
ve druhé přes 13 kilometrů a ve třetí 
76 kilometrů. Chodníků je v první 
kategorii 48 kilometrů a ve druhé 
115 kilometrů. Z toho přes čtyři kilo
metry chodníků se mohou ošetřovat 
pouze ručně.  

Inzerce

Inzerce
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šermíři domečku 
získali medaile 
Šermíři z chomutovského Do-
mečku se zúčastnili turnaje Sv. 
Václava v šermu šavlí. Na letoš-
ním prvním turnaji startovalo 
celkem 9 závodníků a ti přivezli 
čtyři medaile.

šesťáCi z kadaňské 
si prohlédli zámek
Žáci ze základní školy na Kadaň-
ské ulici si vyjeli vlakem do Kláš-
terce nad Ohří. Tam si prohléd-
li zámek, výstavu Lega, lázně i 
náměstí.

gymnazisté 
bodovali mezi atlety
Družstva dívek a chlapců Gym-
názia Chomutov postoupila 
do republikového finále atle-
tického poháru. V něm si dív-
ky vybojovaly 5. místo a chlap-
ci 9. místo.

KráTCe

Soutěž Street prověřila 
dovednosti žáků

Výsadbou krokusů děti 
uctily oběti holocaustu

palachovka plavala v lounech maraton

druháci ze školní točili filmy

Žáci z chomutovských středních 
škol prověřili své znalosti i dovednosti 
v oblasti rizikového chování při sou
těži Street 2014. Ta se konala v are
álu sloučených středních škol ESOZ 
a v přilehlé lokalitě.

Připraveno bylo čtrnáct zajíma
vých stanovišť. Na některá z nich sou
těžící určitě dlouho nezapomenou, na
příklad na slaňování z cvičné lezecké 
věže, zdolávání hasičského polygonu 
v kompletní výzbroji včetně kyslíko
vých lahví, geocaching. „Občas se piš
tělo strachy a občas bylo opravdu ve
selo, ale také se prověřily vědomosti. 

Na jednom stanovišti se třeba skládalo 
pexeso s otázkami z oblasti rizikového 
chování nebo se poskytovala první 
pomoc,“ uvedla učitelka Drahoslava 
Hihlánová. 

Celé dopoledne se soutěžící ani 
organizátoři nezastavili a nakonec se 
ukázalo, že nejvyššího hodnocení do
sáhli studenti Gymnázia Chomutov. 
Za nimi se umístila ESOZ Průhon 
a třetí byla SPŠ a VOŠ Chomutov. 
Smutní nemuseli být ani studenti po
ražení, protože odměny v podobě 
pou kázek k výběru cen byly připra
veny i pro ně.

Čtyřiačtyřicet žlutých kroku sů 
vykvete zjara u základní školy 
v ulici Na Příkopech. Květiny na 
záhony vysadili nyní sedmáci, svou 
barvou i dobou květu budou dětem 
připomínat tragické osudy lidí za 
druhé světové války. 

Děti se totiž letos zapojily do 

projektu Krokus. Díky tomu dostaly 
cibulky jarniček. Než vykvetou, do
zví se žáci o osudu jednoho a půl 
milionu židovských dětí a tisíců dal
ších, které zemřely při holocaustu. 
„Žlutá barva připomíná žlutou 
Davidovu hvězdu, jež byli Židé nu
ceni během nacistické vlády nosit,“ 

vysvětlila učitelka Zuzana Marková.
Mezinárodní den památky obětí 

holocaustu je 27. ledna, právě v tu 
dobu se budou cibulky klubat z hlíny 
a podle počasí možná už pomalu vy
kvétat. Dětem tak připomenou děsi
vou historii, ze které se snad i jejich 
generace poučí.

Žáci ze Základní školy speci
ální a Mateřské školy z Palachovy 
ulice se zúčastnili sportovní akce, 
kterou zorganizovala Společnost 
pro pomoc mentálně postiženým 
v Lounech. Mladí chomutovští 
spor tov ci z Pa la chov ky se zapo
jili v Lounech do plaveckého mara

tonu. Organizátoři Pa la chov ce určili 
jednu plaveckou dráhu ve 25 met
ro vém bazénu a od deseti hodin do
poledne do půl dvanácté naplavali 
plavci z Pa la chov ky bezmála tři 
a půl kilometru z klasické maraton
ské trati delší než dvaačtyřicet kilo
metrů. Další části maratonu potom 

plavali další pozvaní hosté.
Radost z plavecké zdatnosti žáků 

z chomutovské speciální školy ještě 
umocnily dárky, které jim za jejich 
výkon pořadatelé předali, a tak za
vládla všeobecná spokojenost a žáci 
si do Chomutova odváželi z této 
sportovní akce pěkný zážitek.

Děti ze druhého ročníku zá
klad ní školy ve Školní ulici se na 
chvíli staly součástí filmového 
štábu, aby se dozvěděly, jak takové 
natáčení filmu vypadá. 

Děti si samy vymyslely, nacvi
čily a sehrály příběh s figurkami 
v kulisách filmového městečka, vy
tvořily si titulky a společ ně s fil
maři natočily dva krátké příběhy 
o Nez ni či tel ném muži a o Za tou

la né Mic ce. „Za odměnu dostala 
třída dvě sestavy stavebnice měs
tečka,“ uvedla učitelka druháků 
Jana Šťastná. 

Natočené snímky jsou nyní k vi
dění na internetových stránkách su
permarketu, který natáčení podpo
roval. Na základě hlasování veřej
nosti bude vybrán a oceněn vítězný 
snímek. Podpořte Chomutovské 
školáky.
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křížovka Že si ježečkové nenosí (tajenka) se dozví soutěžící Rodinného zápolení v Podkrušnohorském zooparku.
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osmisměrka Do Chomutova přijede (tajenka) skupina Olympic. vtipy z praCovišť

Baví se dva ředitelé: „Víte, pane 
kolego, že ve vašem závodě 
pracuje můj vnuk?“ 
„Ano, vím, je to velice vtipný 
člověk. Když minulý týden hrál 
Real Madrid, bral si volno na váš 
pohřeb!“

Šéf diktuje své sekretářce 
oznámení pro zaměstnance: 
„Příští úterý bude porada 
vedoucích oddělení. Účast 
povinná!“ 
Ona zmateně: „Šéfe, jaké i se píše 
v slově úterý?“ 
„Víte co?“ vzdychne si on, 
„přehoďte to na středu.“

 
Šéf dnes přijel do práce v novém 
Ferrari. Tak mu říkám, že to je 
super auto a že se mi moc líbí. 
On odpověděl: „Pokud budeš 
poctivě makat, plnit práci jak 
máš, dělat přesčasy a makat 
i o víkendu, tak si za rok koupím 
ještě lepší!“

Zaměstnanec plynárny přijde do 
bytu a kontroluje plynoměr.  
„Jste si jist,“ ptá se paní, „že 
tenhle plynoměr ukazuje přesně, 
kolik plynu propálíme?“  
„Ale milá paní,“ říká plynař, „na 
takovém detailu přece nezáleží! 
V každém případě si můžete být 
jista, že ukazuje přesně tolik, 
kolik máte zaplatit!“

čeSlO, čUNíK, deSKY, drbKa, KaSař, KOala, KOláč, KOVář, KŮlNa, 
MeZeK, OKTáV, OSTNY, OZIMY, prOpaN, prVKY, ráMCe, řaSNO, SáMKY, 
SeKTOr, SleCHY, SYpač, šaMaN, TeMpa, Večer, ZápaCH, ZáVaN, ZISKY
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 5.11. st 17.00 jak se žije v peru – přednáška – Café Atrium
   18.00 povídání o bylinkáCh – učebna č. 66 SKKS
 10.11. po 17.00  aby dítě nešišlalo… a další poruChy řeči – 

přednáška – Café Atrium
 11.11. út 11.00  den válečnýCh veteránŮ – památník padlých v parčíku 

u kostela sv. Barbory
   18.00  mediCína od šamana – posvátné obřady – 

učebna č. 66 SKKS
 12.11. st 17.30  astrologie – partnerské vztahy a projekCe – 

učebna č. 66 SKKS
    17.30 vánoční korálkování – SVČ Domeček
 13.11. čt 17.00 napříč bolívií – přednáška – velký sál SKKS
 14.11. pá 18.00 japonská večeře – Café Atrium
 15.11. so 08.00 severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
   14.00  řemeslná dílna ve staré vsi – výroba lampionů – 

skanzen Stará Ves 
 15.11. so 17.00 večerníček pro seniory – Kulturní dům na Zahradní
 17.11. po 17.00  den boje za svobodu a demokraCii a mezinárod-

ní den studentstva – památník v městském parku
 18.11. út 09.00 vánoční tvoření – učebna č. 78 SKKS
 19.11. st 16.00 křesťanstvo – učebna č. 66 SKKS
   17.00  život s vášní a čokoládou – vše o čokoládě 

i s ochutnávkou – velký sál SKKS
    17.00 kubánský večer – Café Atrium
   17.30 vánoční korálkování – SVČ Domeček

    večerní proCházky po zooparku každý pátek od 17.30 – 
vstupní pokladna Podkrušnohorského zooparku u Kamencového jezera

    večerní proCházky starou vsí – každou sobotu od 17.30 – 
vstupní turniket do skanzenu Podkrušnohorského zooparku

 12.11. st 16.00 houslový seminář smyčCového oddělení – sál ZUŠ
 13.11. čt 17.30 mikrokonCert malýCh klavíristŮ – sál ZUŠ
   17.30 art zastaveníčko – Café Atrium

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 12.11. st 19.00  seXtet – Nejste-li spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil, změňte to! 
Ovšem ne vždy je s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale člověk 
si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem. 

MěSTSKÉ dIVadlO
 5.11. st 17.00 mezi náhrobními kameny 20.00 annabelle
 6.11. čt 17.00 včelka mája 19.00 interstellar 20.00 pohádkář
 7.11. pá 17.00 včelka mája (3d)
   17.00 zmizení eleonor rigbyové: on 
   19.00 zmizení eleonor rigbyové: ona 20.00 pohádkář
 8.11. so 15.00 včelka mája (3d) 16.00 andělé všedního dne
   17.30 pohádkář 20.00 pohádkář
 9.11. ne 15.00 včelka mája (3d) 17.00 pohádkář
   18.00 interstellar 20.00 pohádkář
 10.11. po 17.00 pohádkář 19.30 interstellar
 11.11. út 17.00 mezi náhrobními kameny 19.00 pohádkář
 12.11. st 17.00 interstellar 17.00 frank 20.00 pohádkář
 13.11. čt 17.00 jessabell 19.00 get on up – příběh jamese browna
   20.00 železná srdCe
 14.11. pá 17.00 magiCké stříbro – hledání kouzelného rohu (3d)
   19.00 železná srdCe 20.00 jessabell
 15.11. so 15.00 včelka mája (3d) 17.00 železná srdCe
   19.00 vatikánská muzea (3d) 20.00 jessabell
 16.11. ne 15.00 magiCké stříbro – hledání kouzelného rohu (3d)
   18.00 interstellar 17.00 pohádkář 20.00 železná srdCe
17.11. po 15.00 včelka mája (3d) 17.00 magiCký hlas rebelky
   18.00 interstellar
   19.00 odborný dohled nad výChodem slunCe
 18.11. út 17.00 Co jsme komu udělali? 19.00 john wiCk
 19.11. st 17.00 leviatan 17.00 frank 20.00 john wiCk

 
KINO SVěT

 6.11. čt 19.00 Cop – Kulisárna
 7.11. pá 18.30 martin jáChym – Café Atrium
   20.00 ian a the fellas – akustický večer – Hřebíkárna
 17.11. po 18.00  den boje za svobodu a demokraCii a mezinárodní 

den studentstva – konCert evergreens – 
Rytířský sál radnice

KONCerTY

 pravidelné 
akce

 4.11. út 13.00  vzdělávání 2015 – prezentační výstava středních škol, odborných 
učilišť a vzdělávacích institucí – sportovní hala

 5.11. st 08.00  vzdělávání 2015 – prezentační výstava středních škol, odborných 
učilišť a vzdělávacích institucí – sportovní hala

 Do 7.11.  leporelo – dějiny udatného českého národa – 
2. patro knihovny

 Do 9.11.  katastrofy lidského těla – sklepení SKKS
 Do 16.11. učíme se jíst zdravě – Rytířský sál radnice
 Do 29.11. fotografie – jaroslav noska – výstavní síň knihovny
  obrazy – ladislav Chabr – galerie Lurago
 Do 30.11. obrazy – irena mansfeldová – galerie Na schodech
 Do 31.12.  nahlédnutí pod krunýř aneb Co pálí indonésii – 

zámek Červený hrádek
  výstava skla – moser – galerie Špejchar

VýSTaVY

 7.11. pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–dynamo Ústí nad labem – 
futsal – městská sportovní hala

 8.11. so 17.30  piráti Chomutov–hC az havířov 2010 – hokej – 
SD aréna

 8.11. so 18.00 fbC 98 Chomutov–plzeň – florbal – městská sportovní hala
 12.11. st 17.30  piráti Chomutov–čez motor české budějoviCe – 

hokej – SD aréna
 15.11. so 10.15  fC Chomutov–fk tj štěChoviCe – fotbal ČFL – fotbalový 

stadion
 15.11. so 13.30 afk loko Chomutov–libiš – fotbal divize – hřiště na Březenecké
 16.11. ne 14.00  Chomutovské taneční gala – Velká cena města Cho mu to-

va – mezinárodní soutěž ve sportovním tanci BAM – městské divadlo
 17.11. po 18.00  fbC 98 Chomutov–fbC hurriCan karlovy vary – 

florbal – městská sportovní hala
 19.11. st 17.30  piráti Chomutov–jestřábi prostějov – hokej – 

SD aréna
 21.11. pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–aCz lovosiCe – futsal – 

městská sportovní hala

SpOrT

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

redakCe:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerCe:
ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz

 Do 22.11.  zničené židovské památky severníCh čeCh 1938–1989 – 
Dům Jiřího Popela 

   svět krušnýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

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

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

Vaši územní strážníci 
 

Potřebujete pomoci s problémy ve veřejném pořádku či s bezpečnostní 
situací v okolí vašeho bydliště? Kontaktujte svého územního strážníka: 

Filip Prokeš
pro úseky střed města, Březenecká 
a Zátiší
Telefon: 724 775 741
E-mail: f.prokes@chomutov-mesto.cz

Rudolf Svatoš
pro úseky okolí nemocnice, Horní Ves
Telefon: 724 774 834
E-mail: r.svatos@chomutov-mesto.cz

mgr. Jiří Vaníček
pro úseky Kadaňská a Nové Spořice, 
Zadní Vinohrady a okolí Kamencového 
jezera, Dukelská a okolí
Telefon: 724 771 762
E-mail: j.vanicek@chomutov-mesto.cz

Bc. Pavel Jenč
pro úseky Kamenná, Zahradní a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail: p.jenc@chomutov-mesto.cz

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře na stránkách www.mpchomutov.cz.
V naléhavých situacích volejte bezplatnou tísňovou linku 156, územní strážníci v době svého 
volna nemusejí telefon zvednout.



servis fotostrana

Patnáct neziskových či příspěv
kových organizací se sešlo v atriu 
knihovny, aby svou činnost předsta
vilo veřejnosti. „Uspořádaný Den 
neziskovek splnil svůj cíl. Do atria 
se přišly podívat děti, mladiství, ro
diče i senioři. Akce tedy zaujala 
všechny věkové kategorie,“ uvedla 
Jana Hronová, vedoucí sociálního 
centra Kamínek, které mělo v atriu 

také své zastoupení. 
Organizace přítomným zodpoví

daly veškeré dotazy a podávaly in
formace, ale také zajišťovaly dopro
vodný program. Díky Středisku vol
ného času Domeček si lidé mohli 
poslechnout kapelu Blue Kiwi, ob
čanské sdružení Archa 777 zajistila 
divadelní představení, do kterého 
se mohla zapojit i veřejnost, a také 

velmi oblíbené malování na obličej. 
Taneční umění ukázaly divákům děti 
z níz ko pra ho vé ho centra občanského 
sdružení Světlo z Kadaně a rodin né 
centrum Kolibřík zaměstnalo malé 
i velké návštěvníky v tvořivé dílně. 
Občerstvení pro účinkující i náv
štěvníky zajistilo Café Atrium. „Po
uč ná hlavně pro ženy byla návštěva 
stánku Kapky 97, kde se lidé učili, 

jak nahmatat bulku v prsu na sili
ko no vém modelu,“ doplnila Jana 
Hronová.

Den neziskovek se konal v rámci 
celorepublikové akce Říjen – měsíc 
neziskovek. Některé neziskovky si 
uspořádly pro širokou veřejnost dny 
otevřených dveří. Mezi nimi bylo 
i Světlo Kadaň, které provozuje 
v Kamínku nízkoprahové centrum. 
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Neziskovky se představily 
veřejnosti, připravily 
i zábavný program




