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

29. 11.
•  farmářské trhy  

u městského informačního 
centra od 8 do 12 hodin

•  ROZA: bonusová akce  
Vánoční těšení  
na radnici od 13 do 16 hodin

30. 11.
Chomutovské Vánoce – 
rozsvícení stromu, výzdoby, 
ohňostroj

1.–23. 12.
Chomutovské Vánoce 
na náměstí 1. máje

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Ťapka je asi 2letá fenka menšího 
vzrůstu vhodná nejlépe k domu 
se zahradou s přístupem dovnitř. 
Nehodí se k malým dětem. Když 
si zvykne na své lidi, tak je chrání 
a nepustí k nim nikoho cizího.

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

Na pRůVOd  VYRaZIlO 
čTRNáCT  SeT  lIdí
Dětská zoo Podkrušnohorského zooparku se změnila v ráj strašidel. 
Ta se sešla při oslavách Halloweenu a nebyla nouze o zombíky, kostry 
či hrůzostrašné obludy. Do setmění se sešlo přes čtrnáct stovek lidí.
Kdo si nepřinesl vlastní dýni, mohl si ji zakoupit přímo v zoo. Pak už se 
všichni pustili do dlabání a vyřezávání děsuplných obličejů. Průvod, 
který s lampiony prošel kolem vydlabaných děl, vybíral tu nejkrásnější. 
Oceněna byla i nejstrašidelnější maska. Atmosféru doplnila ohňová show. 

 téma
 4 SaMeTOVá ZIMa 

Na SeVeRU aNeb 
ReVOlUčNí dNY 
V CHOMUTOVě  
Vzpomínky na dny sametové 
revoluce se obvykle zaobírají 
především Prahou. Připomeňte 
si některé chvíle z Chomutova 
před 25 lety. 
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 6 čáST KaSSU Se ZačNe 

bOURaT
V lednu by měly začít 
demoliční práce na prostřední 
části objektu Kulturního domu 
na Zahradní, konkrétně bývalé 
kino Mír a vinárna Slunce.

 aktuality
 7 VýSTaVa VZděláVáNí 

2015 pOMáHá S VýběReM 
STředNí šKOlY
Do Chomutova zamířily 
desítky středních škol, které se 
představily budoucím žákům 
při výstavě Vzdělávání 2015. 
Ta se konala již potřinácté 
v městské sportovní hale. 

 rozhovor
 8 bYla TO VýZVa, 

KTeROU jSeM pROSTě 
MUSel přIjMOUT
Jan Veselý je sedmnáctiletý 
chomutovský klavírista, 
gymnazista a bývalý student 
ZUŠ. Ačkoli nedávno vydal 
nový klip, už teď přemýšlí nad 
dalšími skladbami.

 kultura
 9 adVeNT V CHOMUTOVě 

NabídNe KONCeRTY 
I VýSTaVU 
Letos na advent svůj program 
přichystala knihovna 
i muzeum.

 sport
 10 beaVeRS Se dRží Na 

VíTěZNÉ VlNě
Na začátku tisíciletí byli soft
balisté Beavers Cho mutov 
v lize takřka neporazitelní. 
„Zlatá ge ne race“ ale stárne, 
a tak klub začal do sestavy cí
leně zařazovat mladíky.

 doprava
 11 CeSTUjíCí bUdOU 

VOZIT NOVÉ MOdeRNí 
aUTObUSY 
Koncem listopadu 
vyjedou do ulic čtyři zcela 
nové moderní autobusy 
s pohonem na stlačený 
zemní plyn CNG. 
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Vzpomínky na sametovou revoluci se obvykle zaobírají především Prahou, kde revoluční dny 17. listopadu 1989 
začaly a vlastně i pomyslně končí zvolením Václava Havla československým prezidentem. Ovšem revoluce se 
v dané chvíli neomezovala jen na metropoli republiky, ale protesty, petice i setkání rozbouřily všechna obce 
a města. Připomeňte si některé chvíle sametové zimy v Chomutově a severních Čechách. 

Před listoPadem 1989 
I když listopadová demonstrace 

studentů strhla celou společnost, od-
por proti režimu narůstal a bral na 
sebe podobu demonstrací i kultur-
ních a společenských akcí již v prů-
běhu roku 1988. „Už od ledna 1988 
jsme asi všichni začínali tušit, že může 
přijít tolik vytoužená změna v politic-
kých poměrech naší země,“ říká sou-
časný ředitel Gymnázia Chomutov 
Jan Zahrádka, který přiznává, že jej 
však listopadové události svou razancí 
a rychlostí překvapily. 

Do předlistopadového dění se za-
pojil jako student také Bedřich Fryč, 
současný ředitel Kulturního, vzdě-
lávacího a informačního zařízení 
Jirkov. „Účastnil jsem se protirežim-
ních demonstrací, například 21. srpna 
a 28. října roku 1988 a 1989 a také 
takzvaného Palachova týdne. Všechny 
tyto demonstrace byly brutálně potla-
čeny pořádkovými silami,“ podotýká 
Bedřich Fryč. 

Ještě před samotnými demonstra-
cemi se angažoval také v ekologic-
kých hnutích. „Spolupracovali jsme 

například se Šimonem Pánkem, poz-
dějším studentským vůdcem a za-
kladatelem Člověka v tísni, a časem 
jsme se zapojovali do aktivit disentu, 
třeba šířením samizdatu či petičních 
akcí,“ vzpomíná Bedřich Fryč, který 
si za svou aktivitu vysloužil i pozor-
nost ze strany Státní bezpečnosti a po-
licie. Sám měl informace o listopado-
vých studentských protestech z první 
ruky. „Listopadové události pro mě 
osobně začaly setkáním na Albertově 
a následným zásahem na Národní 
třídě,“ vzpomíná coby účastník to-
hoto setkání. 

„StB počátkem roku 1989 za-
ved la na mou osobu samostatný sva-
zek. O řadu let později, kdy jsem měl 
možnost do něj nahlédnout, jsem zjis-
til, že dva z přátel byli agenty Státní 
bezpečnosti a policie tak věděla o vět-
šině mých aktivit,“ vypráví Bedřich 
Fryč, který byl v červnu roku 1989 in-
formován děkanem fakulty, že jeho 
studium bude ukončeno. Důvodem 
byla politická činnost, například šíření 
projevu Václava Havla při přelíčení 
u soudu, či organizace petic mezi stu-

denty. „Za několik měsíců odstoupil 
děkan a my se dočkali svobodné spo-
lečnosti,“ uzavírá Bedřich Fryč.

informační vakuum 
v Chomutově 

Chomutov neměl při revoluci jed-
noduchou úlohu. Naopak, město po-
strádalo výraznější spojení se sfé-
rou, jež byla nositelkou odporu proti 
režimu. „Chomutov neměl divadlo 
ani vysokou školu jako ostatní města 
v okolí. Navíc místní disent tvořila 
skupina mladých kluků, kteří ač 
byli velkými morálními autoritami, 
u mnoha spoluobčanů vzbuzovali 
spíše po hr dání,“ vysvětluje nelehkou 
situaci města historik Jin dřich Marek, 
který dnes působí ve Vojenském his-
torickém ústavu. 

V tak dynamicky měnící se situ aci 
pak bylo toto informační vakuum ve 
městě hodně citelné. „Sám jsem od-
jel s kamarády na tramp v pátek od-
poledne. Tehdy jsem ještě zachytil 
informace o Národní třídě v rádiu 
Svobodná Evropa. V neděli při ná-
vratu jsem potkal spolužáka, který 

mi říkal, že v Praze zabili studenta,“ 
ohlíží se po zmatených revolučních 
zprávách Jindřich Marek. Nebyl 
sám, kdo v té chvíli sháněl informace 
o pražském dění. V pondělí přinesly 
první zprávy deníky Mladá fronta 
a Svobodné slovo, které však čtená-
řům příliš informací nedodaly. „První 
relevantní informace o převratném 
dění přivezli do chomutovského pla-
veckého bazénu, kde jsem tehdy pra-
coval, až studenti Filosofické fakulty 
Univerzity Karlovy z Prahy,“ potvr-
zuje Jan Zahrádka. 

Informační nejistota prvních dnů 
vyvolala také humorné scénky, pře-
devším záhadná věta se zabitým stu-
dentem. „Vzpomínám si, že násle-
dující pondělí byla celá naše třída na 
stomatologické prohlídce a mnozí 
si mne dobírali, zda-li údajně zabitý 
student není můj příbuzný,“ vypráví 
tehdejší student chomutovského 
gymnázia Vladimír Šmíd, který se 
o dva dny později odhodlal s ma-
lou dušičkou zajít na tehdejší sekre-
tariát ČSL v Revoluční ulici, kde pa-
ralelně vznikalo Občanské fórum.  

Sametová zima na severu aneb  

revoluční dny 
v Chomutově 

Foto: ČTK
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Poháněla ho touha po změně a na-
ději. „Vadilo mi, v jakém sehnutí žije 
můj otec pro své postoje v šedesá-
tém osmém. Nejhorší pro mne byla 
představa, že bych se měl stát téměř 
bezejmenným kolečkem odporného 
stroje, který člověku nepomáhá, ný-
brž jej pomalu, ale jistě zbavuje růz-
ných projevů lidství,“ popisuje své 
pocity Šmíd.

revoluCionáři z muzea 
Právě nedostatečné propojení Cho-

mutova s divadelní a studentskou sfé-
rou způsobilo, že se jedním z hybatelů 
revolučních dnů v Chomutově stalo 
muzeum. „Měli jsme kontakt s řadou 
pražských uměleckých a kulturních 
institucí, a tak jsme věděli, co se děje, 
a měli přístup k informacím,“ vzpo-
míná umělec Karel Meloun. 

Zaměstnanci muzea se pak roz-
hodli v reakci na informace ve Svo-
bod ném slovu veřejně odsoudit zá-
krok proti studentům v Praze. „Vážím 
si toho, že jsme měli tak dobrou partu, 
že jsme je s Karlem Melounem zvládli 
přemluvit, aby petici podepsali, včetně 
několika členů komunistické strany,“ 

přiznává Jindřich Marek, který po-
dotýká, že nadřízení tehdy z aktivity 
muzea nebyli příliš nadšení a snažili 
se zamezit kontaktům mezi muzeem 
a dalšími kulturními stánky. 

„Ostatní kulturní instituce s námi 
oficiálně nesměly mluvit, nikdo ne-
věděl, jak se to vyvine,“ vysvětluje 
Meloun, který sám odmítá, že by pře-
mýšlel o nebezpečí, jež s sebou pod-
pis pod petici stále ještě mohl nést. „Já 
jsem byl od mládí revolucionář, vůbec 
jsem se nebál. Naopak všichni jsme se 
těšili, lidi byli aktivní a měli chuť udě-
lat něco jiného, něco změnit,“ potvr-
zuje Karel Meloun.

letáky z Prahy a Po 
Celém Chomutovsku 

Informační vakuum přerušilo 
nejen pondělní Svobodné slo vo 
a Mladá fronta, ale také první letáky 
od pražských studentů. Za měst nan-
cům bývalé městské knihovny je do-
nesl sám ředitel Zdeněk Hejna, který 
byl svědkem průběhu 17. listopadu 
1989 v Praze. „Tehdy jsem studo-
val dálkově vysokou školu v Praze 
a ten den jsem byl ve škole, proto 
jsme se brzy dozvěděli, že se něco 
děje, a společně s dalšími spolužáky 
jsme se šli podívat na Václavské ná-
městí,“ vzpomíná Zdeněk Hejna, 
který v Pra ze od studentů získal 

také několik letáků a přivezl je do 
Chomutova. 

Další pracovní den přinesl Zde-
něk Hej na všechny letáky do kni-
hov ny. „Všichni kolegové to uví-
tali a všichni si je s velkým zájmem 
četli,“ vypráví Zdeněk Hejna, který 
se následně společně s ostatními ko-
legy z knihovny podílel i na distri-
buci dalších letáků. „Jako pracov-
níci knihovny jsme je pomáhali roz-
vážet po Cho mu tov sku, tehdy nám 
dokonce pomáhala také taxislužba,“ 
vysvětluje Hejna, podle kterého si 
pro rozvoz letáků a později i spe-
ciálních čísel týdeníku Nástup vy-
bírali oblasti, kde věděli, že bude 
dostatečný ohlas, a připomíná, že 
knihovna následně spolupracovala 
také na petičních akcích. 

Pod dozorem státní 
bezPečnosti 

První dny revoluce byly pečlivě 
sledovány Státní bezpečností. „Mám 
podezření, že některá ze setkání na 
náměstí snad byla vy pro vo ko vá na 
agenty StB, kteří chtěli jistit, jak lidé 
zareagují,“ říká historik Jindřich 

Marek, jenž tehdy působil v chomu-
tovském muzeu, a podle kterého se 
StB snažila rovněž rozbít jednotu 
Občanského fóra. „StB vyproduko-
vala několik figurek, které se poku-
sily vytvořit jakési ‚truc‘ fórum a dát 
vhodné argumenty lidem, kteří se ne-
chtěli angažovat,“ vysvětluje Jindřich 
Marek a přiznává, že jej vlažná odpo-
věď řady obyvatel tehdy zklamala.

Kromě snahy získat nad demon-
stracemi kontrolu se Státní bezpeč-
nost věnovala rovněž monitoro-
vání protestujících. V Chomutově 
využívali kanceláří současné rad-
nice. „Pamatuji si poodhrnuté zá-
clony a závěsy oken tehdejšího ná-
rodního výboru, ze kterých na nás 
mířily objektivy kamer,“ potvr-
zuje Jan Zahrádka, který si uvědo-
muje, jak mohly být záběry využity. 
„Raději nechci domýšlet, k čemu by 
záběry posloužily, kdyby vše špatně 
dopadlo,“ dodává. Přesto ani toto ne-
bezpečí obyvatele už nezastavilo. 

sPanilé jízdy Po 
fabrikáCh a PodniCíCh  

A nezastavili se ani studenti vy-
sokých škol po celé republice, kteří 
se jako první přidávali ke svým praž-
ským kolegům. „Sled událostí byl tak 
rychlý, že ani my studenti jsme ne-
byli schopni předjímat události dru-

hého dne,“ vypráví Karel Žižka, sou-
časný ředitel ZUŠ T. G. Masaryka, 
který v dané době studoval v Ústí nad 
Labem. „Vzpomínám na studentskou 
kolej zaplavenou potravinami všeho 
druhu, věcmi pro osobní potřebu a do-
konce i klíčky od aut, které nosili lidé 
solidární se stávkujícími studenty,“ 
dodává. 

Studenti se následně organizo-
vali také do takzvaných spanilých 
jízd, při kterých navštěvovali zá-
vody a fabriky Severočeského kraje. 
„V jednom závodě nás nevpustili 
přes vrátnici s tím, že je zde ozbro-
jená milice připravená střílet při jaké-
koliv agitaci, ve druhém pro nás nao-
pak svolali celozávodní setkání všech 
pracovníků, kde vyslechli naše pří-
spěvky,“ připomíná Karel Žižka, že 
reakce byly různé. 

demonstraCe 
na náměstí 1. máje

Snad právě kvůli nedostatku in-
formací byly první dny revoluce 
v Cho mu to vě trochu rozpačité. „Při 
první nebo druhé demonstraci, o které 
vlastně nikdo netušil, kdo ji svolal, se 
sešla na náměstí spousta lidí, ale stále 
se nic nedělo. Začali jsme se bát, že by 
znovu nepřišli, a tak mě Karel Meloun 
začal hecovat, abych vystoupil,“ vzpo-
míná Jindřich Marek, který tehdy vy-
lezl na morový sloup, aby oslovil 
shromážděné davy. Do ruky mu prý 
tehdy vtiskl megafon někdo ze sku-
piny, jež se pak sama postavila proti 
vzniklému Občanskému fóru. 

S mírným zpožděním za republi-
kou však události v Chomutově na-
braly stejně rychlý spád. „Pořádaly se 
každodenní demonstrace od 16 hodin 
na náměstí 1. máje. „Zpěváci, herci 
a další osobnosti objížděli Čes ko slo-
ven sko a vyjadřovali podporu nově 
vzniklému Občanskému fóru. Na ná-
městí každým dnem přibývalo lidí, až 
na konci týdne bylo plné lidí cinkají-

cích svými klíči,“ popisuje atmosféru 
revolučního náměstí Jan Zahrádka.

dlaň Prezidenta 
a vyPálený rybník 

Revoluční dny v Chomutově do-
spě ly do svého konce symbolicky 
v únoru roku 1990, kdy do města při-
jel prezident Václav Havel. No vo-
pe če ného prezidenta, který na sever 
Čech přijel tradičně oděn do bundy 
a kostkované šály, vítaly tisíce lidí. 
Mezi nimi také Vladimír Šmíd, stu-
dent chomutovského gymnázia. 
„Vzpomínám si na náměstí, kam už 
v novém roce přijel prezident Havel, 
jehož se mi při mém projevu poda-
řilo rozesmát ne zcela povedenou pa-
ralelou mezi vypálením mého města 
husity a vypáleným rybníkem ko-
munistů,“ říká nyní Vladimír Šmíd 
a dodává, že se v roce 1989 rozhodl 
jednat, protože v zemi nebyla svo-
boda, v nejrozmanitějších projevech 
a o životech milionů rozhodovali ne-
schopní a zároveň všeho schopní no-
sitelé jediné legální pravdy. 

Výjimečná historická chvíle dala 
vzniknout rovněž jedné netradiční 
umělecké výpovědi. „Náměstí bylo 
plné lidí. Stál jsem mezi nimi s kama-
rádem, který měl pod tričkem zastr-
čený kus modelíny, aby byla tvárná. 
Vypadal jak terorista s plastickou tr-
havinou,“ vypráví sochař a umělecký 
kovář, který měl na sobě masku, aby 
ilustroval špatné ovzduší v severních 
Čechách. Umělecký záměr, kvůli kte-
rému Melounův kamarád ohříval mo-
delínu pod trikem, se podařil. Václav 
Havel svolil otisknout svou dlaň do 
připravené modelíny. „Byl vstřícný. 
Musel jsem mu tehdy dlaň do mode-
líny skutečně zatlačit, aby se dosta-
tečně otiskly všechny papilární linie. 
Potom se vše odlilo do lukoprenu,“ 
vzpomíná Meloun, který má prý otisk 
v modelíně dodnes schovaný. 
Foto na titulní straně: Ladislav Chlíbek

Pamatuji si Poodhrnuté záclony oken 
národního výboru, ze kterých na nás mířily 
objektivy kamer. nechci domýšlet, k čemu by 
záběry Posloužily, kdyby vše šPatně doPadlo.

Foto: Ladislav Chlíbek
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část KaSSu se začne bourat

pracovnice 
roku 2014 je 
z Chomutova

dvacet pět dní vánoční atmosféry

ježečkové už jsou v posteli, 
koza Róza zatím neusíná 

V lednu by měly začít demolič ní 
práce na prostřední části Kulturního 
domu na Za hradní. K zemi konkrét ně 
půjdou bývalé kino Mír a vinárna 
Slunce. „De mo li ce je součástí dlou-
hodobě plánované revitalizace síd-
liště, bude ji hradit město ze svého 
rozpočtu,“ sdělil primátor Jan Mareš. 

V srpnu zveřejnila radnice před-
běžné oznámení, začátkem září pak 
vyhlásila veřejnou zakázku neo-
mezenému počtu dodavatelů. Do 
konce září přišlo šest nabídek, ze 
kterých byl jeden uchazeč pro ne-
splnění kvalifikačních podmínek 
vyloučen. Výběrová komise s účastí 

zástupce široké veřejnosti podle 
kritéria nejnižší nabídkové ceny 
stanovila pořadí doručených na-
bídek. Rada města po projednání 
schválila vítěze akciovou společ-
nost Dekonta ze Stehelčevsi, která 
by měla provést demolici za 8,5 mi-
lionu korun.

Před samotnou demolicí se 
19. listopadu uskuteční setkání 
architektů, projektantů, odbor-
ných pracovníků magistrátu a ve-
dení města s občany, kde budou 
podrobně přiblíženy demoliční 
práce i další plánované projekty na 
sídlišti.

Nejlepší sociální pracovnice to-
hoto roku je z Chomutova. Jana 
Heř mán ková z Centra denních slu-
žeb Bezručova získala prestižní 
ocenění Sociální pracovník roku 
2014 v rámci soutěže Národní 
cena. „Jsme pyšní na to, že je sou-
částí našeho týmu, který také díky 
její práci poskytuje kvalitní pečova-
telskou službu v Chomutově. Jana 
Heř mán ková tak reprezentuje nejen 
svou profesi, ale i organizaci Sociální 
služby Chomutov,“ uvedla ředitelka 
So ci ál ních služeb Chomutov Alena 
Tölgová.

Jedním z cílů soutěže je podpora 
pracovníků, pro které je zaměstnání 
koníčkem. Veřejnost se díky anketě 
seznámí s příběhy soutěžících a tím 
si uvědomí náročnost této práce i od-
hodlání a nasazení lidí pracujících 
v sociálních službách. 

Centrum Chomutova ožije vá-
noční atmosférou od 30. listopadu do 
Štědrého dne. „Chomutované i ná-
vštěvníci města se mohou těšit na vá-
noční trh, zvyky, vůně, pohodu, pro-
gram, jídlo, pití, no prostě na pravou 
vánoční atmosféru po plných dvacet 
pět dní. Letos se zaměříme na děti, 
historii Krušných hor a také na vá-
noční zvyky našich německých přá-
tel,“ sdělil primátor města Jan Mareš.

Vánoční strom na náměstí, kte-
rým je třináctimetrová jedle, bude 
krášlit 180 ozdob, 1 500 metrů svě-
telného řetězu a 30 stroboskopických 
žárovek. Společně jej s 270 ozdo-
bami ve městě rozsvítí andělská křídla 
o první adventní neděli 30. listopadu 
po 16. hodině. Chybět nebude ohňo-
stroj, nově odpalovaný z prostoru trž-
nice u městského informačního cen-
tra. Ještě než se rozsvítí strom, na ná-

městí od 14 hodin vystoupí ve společ-
ném koncertu šest pěveckých sborů. 
Zároveň zde bude pokřtěn nový ka-
lendář města na rok 2015.

Tradiční vánoční trh bude na ná-
městí 1. máje otevřen od 30. listo-
pa du až do 23. prosince. Denně od 
9 do 18 hodin bude nabízet vánoční 
zboží i občerstvení, včetně dobrot 
z partnerského Anna ber gu-Buch-
hol ze a francouzských specialit. 
„No vé stánky nabídnou bonus pro 
děti i jejich rodiče, a to zajímavý pří-
běh na zadních stranách stánků,“ při-
blížil primátor Mareš. Samozřejmostí 
bude stánek Ježíškovy pošty, kde 
bude možné si nechat orazítkovat vá-
noční pohledy či přání a také zakou-
pit kalendáře města, korespondenční 
lístky či speciální pohledy, hrnečky 
nebo svíčky s vánočním motivem 
města. Atmosféru dokreslí ohrádka 

se zvířátky, zvonička štěstí, adventní 
věnec, lokálka Amálka a velký stan 
s bohatým programem. V novém ka-
bátě bude adventní kalendář podél 
radnice, jehož okénka letos ozdobí 
mateřské školy a jesle. Prvně bude 
na náměstí vystavený Fialův mecha-
nický betlém z muzea.

Tradici zdobení stromečků dětmi 
z cho mu tovských mateřských škol 
rozšíří vánoční zvyky z druhé strany 
Kruš ných hor. Ve středu 3. prosince 
přijedou děti z Anna ber gu-Buch-
hol ze, aby vystoupily ve společném 
programu a dokonce s sebou přive-
zou Vánočního muže. Na oplátku pak 
5. prosince pojedou cho mu tov ské 
děti na proslulý Anna ber ský vánoční 
trh s Mikulášem, andělem a čerty, 
aby představily české zvyky. Dětské 
Vá no ce v Kruš ný ch horách jsou spo-
lufinancovány z programu Cíl3 na 

podporu přeshraniční spolupráce.
Podrobný program Cho mu tov-

ských Vánoc najdete na zadní straně 
tohoto i následujících čísel.

Maskot Rodinného zápolení koza 
Róza se svými malými kamarády ne-
zapomíná ani na ostatní příslušníky 
zvířecí říše, proto svou listopadovou 
akci věnovala bodlinatým ježkům. 
Děti i rodiče měli tentokrát ježkům po-
moci s uložením k zimnímu spánku. 

„Jednotlivé úkoly jsme připravili 
tak, aby se návštěvníci dozvěděli 
o těchto živočiších co nejvíce,“ řekla 
Barbora Thum so vá z Eko cen tra při 
Podkrušnohorském zooparku. 

Na jednotlivých stanovištích 
tak návštěvníci získali podrobnější 

infor ma ce o životě ježků, jak vypa-
dají a kolik různých druhů známe. 
Aby si návštěvníci trochu procvi-
čili kromě moz kových buněk i ruce, 
mohli si vytvořit svého vlastního 
ježka jako malou památku na odpo-
ledne v zoo par ku.  

I když se bodlinatí kamarádi kozy 
Rózy ukládají k zimnímu spánku, 
Rodinné zápolení pokračuje. „Koza 
Róza rozhodně neusíná a bude pokra-
čovat i nadále. V tomto roce se na-
posledy sejdeme při slavnostním lo-
sování vítězů,“ připomněl primátor 
města Chomutova Jan Mareš s tím, 
že slavnostní ukončení letošního Ro-
din ného zápolení je naplánováno na 
6. prosince v kině Oko. Komu ale 
chybí známka, může si skóre napravit 
na bonusové akci, která se chystá na 
29. listopadu. 

změny v doPravě 
a Parkování
od 20. 11. 
zákaz parkování v horní části 
náměstí (instalace stromu)

24. 11. až 27. 12. 
zákaz parkování na náměstí 
1. máje (vánoční trh, živý betlém)

29. a 30. 11. 
zákaz vjezdu na parkoviště 
u informačního centra 
(farmářské trhy a ohňostroj)

30. 11. od 14 hodin 
zákaz vjezdu na náměstí 1. máje 
(rozsvícení stromu a ohňostroj)
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KRáTCe
končí bioodPad 
i komPost
Na konci listopadu ukončí tech
nické služby svoz bioodpadu. Ve 
stejnou dobu bude také ukon
čen výdej kompostu zdarma. 

teChniCké služby 
sekají i na Podzim
V některých ulicích města 
technické služby letos již po
čtvrté sekají trávu. Čtvrtá seč 
se týká lokalit Pod Břízami, 
Blatenská, Mostecká a Zadní 
Vi no hra dy. 

na výlet  
do němeCka
Dopravní podnik pořádá zá
jezdy do Německa, 22. listopa
du se uskuteční výlet do Mari
enbergu a 6. prosince do Anna
berguBuchholze. 

Vzdělávání 2015 
pomáhá s výběrem 
střední školy

Do Chomutova zamířily desítky 
středních škol, které se představily bu-
doucím žákům při výstavě Vzdělávání 
2015. Ta se konala již potřinácté 
v měst ské sportovní hale. Žákům zá-
klad ních škol a jejich rodičům vý-
raz ně pomohla při výběru dalšího stu-
dia. „Výstava ve spojení s naším měs-
tem a jeho blízkým okolím je důležitá 
proto, že může ukázat dětem základ-
ních škol našeho okresu, co vše se na 
středních školách vyučuje, jaké obory 
je možné studovat. Výstava je unikátní 
v tom, že mohou střední školy v měst-
ské hale přímo nainstalovat řadu tech-
nologií a technických výukových pro-
středků, na kterých se děti pak učí,“ 
uvedl primátor Jan Mareš. 

Svůj prostor využila každá škola 
do posledního místečka. „Školy mají 
nové nápady, aby děti přilákaly a vý-
stava je zaujala. Stánky byly zajíma-
vější a přínosnější,“ řekla ředitelka 
OHK Chomutov Ivana Košanová. 

Výstava trvala dva dny a předsta-

vilo se na ní pětadvacet středních škol. 
Budoucí žáci i jejich rodiče tak na jed-
nom místě získali veškeré informace 
o studiu z úst ředitelů a učitelů škol 
i samotných studentů. 

Kromě chomutovských se pre-
zentovaly školy například z Plzně či 
Žatce. „Na rozdíl od ostatních výstav 
se zde předvádí i ukázka řemesel. Není 
to tedy jen o tom, že žáci přijdou ke 
stolu, kde jsou plakáty a nabídky,“ sdě-
lil ředitel SŠTGA Václav Sailer. 

Návštěvníci si jednak mohli pro-
studovat informační materiály, ale také 
si prohlédnout konkrétní výstupy vý-
uky. Po zemi tak například pochodo-
vali roboti studentů technických škol, 
vzduchem létaly lahve budoucích bar-
manů, po zdech slaňovali mladí hasiči 
a první pomoc zraněným poskytovali 
budoucí sestřičky a záchranáři. „Je po-
třebné, aby žáci měli představu o svém 
povolání. Město se jim snaží pomoci 
už od školky projektem Čím budu, až 
vyrostu,“ doplnil Mareš. 

Kaštany u Centralu nahradí habry a hlohyněKdy zasedne 
zastupitelstvo?

jídla ve školách jsou zdravá

Zadní část obchodního centra 
Central doplnily technické služby 
dalšími habry a keři hlohyně, které 
jsou okrasné hlavně svými barev-
nými plody. „Původní stromy již ne-
plnily svou estetickou funkci a byly 
nebezpečné, takže je nyní nahradí 
jiné druhy, které místo znovu oživí. 
Technické služby ve spolupráci s ma-
gistrátem vybírají takové rostliny, kte-
rým se tam bude dařit a zároveň po-
těší oko kolemjdoucích,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda. 

Vysoké a statné jírovce budou 
postupně zcela nahrazeny. „Výměna 
těchto letitých dřevin bude probí-
hat postupně. Provozní bezpečnost 
jírovců, které zůstávají, ještě nevy-
žaduje jejich pokácení. Jírovce po-
kácené na podzim nahradilo sedm 
sloupovitých habrů, tvarem lépe vy-
hovujících tomuto prostoru, které 
byly podsazeny keři hlohyně šarla-
tové,“ vysvětlila Jana Hladová z od-
boru rozvoje, investic a majetku 
města magistrátu, která má na sta-

rosti bezpečnost a náhradu dřevin 
ve městě. 

Letos na podzim technické služby 
obměnily přestárlé rostliny za nové 
i na jiných místech. „Již nevzhledné 
růže na záhoně v Táboritské ulici 
nahradily hortenzie, v Kundratické 
ulici byly ze záhonu odstraněny pře-
stárlé keře okrasného šípku – růže 
svraskalé, které budou nahrazeny 
nejpozději na jaře příštího roku,“ řekl 
vedoucí provozovny veřejná zeleň 
TSMCH Daniel Voborník. 

Tak na tuhle otázku do uzávěrky 
Chomutovských novin (14. 11.) 
ještě nikdo neznal odpověď. Na prů-
běh voleb byly krajskému soudu po-
dány tři žaloby. Ty soud v uplynu-
lém týdnu spojil a podle vyjádření 
by rozhodnutí mělo padnout až tento 
týden. Podle výsledku buď bude 
moci primátor svolat ve lhůtě 15 dnů 
ustavující zastupitelstvo, nebo by se 
mohlo opakovat hlasování. 

V chomutovských mateřinkách 
i základních školách se jí zdravě 
a chutně. Město jako zřizovatel zá-
kladních a mateřských škol na takové 
stravování klade důraz, což dokládá 
i postupná rekonstrukce kuchyní a jí-
delen a nový projekt o zdravém stra-
vování. Právě při příležitosti projedná-
vání projektu Zdravě a chutně předal 
primátor města Jan Mareš vedoucím 

školních jídelen certifikáty se shrnu-
tím základních pravidel školního stra-
vování (na fotografii).

Ve školních jídelnách základních 
škol se oproti dřívějším dobám mnohé 
změnilo. „Díky zájmu kuchařek i ve-
doucích o novinky v oboru se jídelny 
posunuly k moderním trendům vaření. 
Motivací pro ně jsou také zrekonstru-
ované kuchyně s novými technologi-

emi,“ uvedla vedoucí odboru školství 
Dagmar Mikovcová. Město postupně 
rekonstruuje kuchyně škol, od letoš-
ního září už vaří v nových kuchyních 
ve škole v Hornické a Školní ulici 
a od loňského školního roku ve škole 
Na Příkopech. Ke kultuře stolování 
přispívá i vylepšené prostředí jídelen.

Chomutovské děti se tak o zdra-
vém stravování a životním stylu nejen 
učí, ale zároveň i zdravě jí. „Kuchařky 
opravdu neberou svoji práci rutinně, 
ale vymýšlejí nové recepty a často 
také dětem chystají jídla z celého 
světa,“ uvedl primátor Jan Mareš. Na 
mnoha školách jsou velmi oblíbené 
tematicky zaměřené jídelníčky nebo 
dny či týdny kuchyně konkrétní země 
nebo světadílu. Děti ve školách dostá-
vají každý den čerstvě uvařené jídlo 
ze zdravých surovin, které je chutné 
a splňuje všechny normy. 
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Nedávno se o Tobě začalo mlu-
vit díky znělce k seriálu Game Of 
Thrones, ke které jsi nahrál kla-
vírní cover verzi.

Vše to začalo tím, že se mi zalíbila 
melodie znělky k tomuto seriálu z pro-
dukce HBO, kterou původně složil 
Ramin Djawad. Je nádherná, uchvá-
tila mě. 
K písni dokonce vznikl klip. Jak 
k tomu došlo?

Mám rád filmovou hudbu a na-
víc jsem ještě nikdy podobný cover ze 
světoznámého seriálu nedělal. Byla to 
výzva, kterou jsem prostě musel při-
jmout. Na písni se mi strašně líbila 
možnost přidat do jejího aranžmá více 
nástrojů. Zařadil jsem tedy housle, vi-
oloncello a akustické bicí. Tímto kro-
kem se píseň ozvláštnila. I pro poslu-
chače, kteří jsou u mě zvyklí větši-
nou pouze na klavír, to bude snad ví-
taná změna.
Má klip stejnou tematiku jako 
seriál?

Jediná shodná věc s originál-
ním klipem je středověké prostře dí. 
Žád nou postavu ze seriálu nez-
tvár ňuji, spíš jsem v klipu posta va 
z níz ké vrstvy, jejíž život na pl ňují 
hudba a piano daleko víc než ma-
jetek.V kli pu hraje do mi nant ní roli 
také příroda. Podle mě je točen na 
nej hez čích českých místech. 
Jak dlouho Ti trvalo natočit a dát 
dohromady celý klip?

Na projektu se pracovalo necelé 
dva měsíce. Vznikal především ve stu-
diu Štěpána Bárty, ve kterém nahrá-
vají i známější tváře českého show-

byznysu, jako třeba Jakub Děkan, 
Sharlota nebo Abde. U Štěpána jsme 
nahrávali samotné piano, zbytek 
u nás doma, kde mám menší studio. 
Na zvuku se se mnou podílel Adam 
Baňas, a to hlavně na bicích a smyč-
cových nástrojích. Dále jsem oslo-
vil kameramana Jakuba Blína, pro-
tože jsem viděl jeho natočená videa 

na YouTube. Věděl jsem, že když to 
dáme dohromady, vznikne z toho klip 
podle mých představ. Tak se i stalo. 
S vybíráním kostýmu mi pomáhala 
studentka Střední uměleckoprůmys-
lové školy v Praze Eva Klegová, která 
je velice šikovná a počítám s ní určitě 
i pro další klip. Realizační tým jsem si 
vybrat snad ani lépe nemohl.
Jak klip hodnotí diváci ? 

Ohlasy jsou, řekl bych, pozitivní, 
samozřejmě, že se najdou i poslu-
chači, které to nezaujme, vždyť to ne-
musí být oblíbený styl každého člo-
věka. Koho by zajímal, najde ho na 
mém YouTube kanálu, který se jme-
nuje po mně, tudíž Jan Vesely.
Když je řeč o stylu, je těžké za-
ujmout své vrstevníky i vážnou, 
klasickou klavírní hudbou?

Ano, je. Mladí lidé neposlouchají 
klasiku, ale modernu. Rádia zrovna 
moc klasickou hudbu nepouštějí. Hrají 
ji jen vybrané stanice a ty mladé moc 
nezaujmou. 

Nebojíš se, že Tě klasika nebude 
posouvat v kariéře klavíristy dál 
kvůli úzké skupině posluchačů?

Klasika v dnešní době k prosazení 
nestačí, a proto jsem začal hrát i sou-
časnou hudbu. Sám za sebe mám kla-
siku opravdu moc rád, ale člověk 
těžko zaujme pouze sezením u pi-
ana. Nestačí jen zvukový záznam, ale 

v dnešním moderním světě je nutné 
zaujmout i vizuální stránkou. Proto 
jsem se pustil do videoklipů. To je 
cesta, jak upoutat pozornost veřejnosti 
a hlavně mladých posluchačů.
Je to tedy pro Tebe ta správná 
cesta? 

Tak bych to neřekl. Já se snažím 
najít vyváženou zlatou střední cestou. 
Na internetu a na svojí stránce lidem 
prezentuji moderní hudbu. Na rovinu 
musím přiznat, že v budoucnu hraní 
na klavírní křídlo v koncertním sále 
rád vyměním za klavírní show s ji-
nými nástroji, efekty či světly a popo-
vou atmosférou. Myslím, že takovýto 
styl mi bude sedět nejvíce. 
To je asi ještě vzdálená budouc-
nost. Jaké nápady máš v hlavě 
pro nejbližší dobu? 

Teď sháníme finanční prostředky 
k realizacím nových klipů. Nebudu 
v nich vystupovat sám a bude to něco 
netypického. Chystám se vydat také 
klip se svým kamarádem a zpěvá-

kem, který vystupuje pod přezdívkou 
Timmy White. Budeme natáčet cover 
písně Davida Deyla Akorát, u kterého 
chceme kvalitou dosáhnout originálu, 
nebo dokonce i vyšší, ale je na tom 
ještě hodně práce. Přibližně do února 
nepočítám s žádnými koncerty, abych 
se připravil na plánovanou šňůru kon-
certů s hudebními hosty. Jeden z nich 
bych chtěl přenášet živě na můj inter-
netový portál. Poslední z nápadů je 
klip s Christinou Delaney, která dříve 
nahrála spoustu písniček s rapperem 
Raego. Ten ale musím zatím odložit, 
protože je toho teď opravdu hodně.
Jak to všechno stíháš? Ještě přece 
pořád studuješ. 

Přiznám se, že jde špatně všechno 
skloubit dohromady. Studuji Gym-
ná zi um v Cho mu to vě. Určitě mi dá 
hodně lidí za pravdu, že je to velice 
náročná škola. Většina studen tů na 
ní skončí s koníčky a zájmy a spíše 
se jen učí. Kromě toho studuji u paní 
učitelky Re naty Fri čo vé v Ústí nad 
La bem klasickou hudbu. Právě 
proto je to časově náročné. Ve škole 
opravdu často chybím, ale jsem rád, 
že to učitelé tolerují a snaží se mi vy-
jít vstříc. Je těžké si udržet v tako-
vém časovém vypětí vztahy s kama-
rády, ale i přesto všechno jsou mojí 
velkou psychickou oporou, stejně 
jako rodina, bez které bych nebyl 
tam, kde jsem teď. Mnohdy je to ru-
tina typu nahrávání, točení, schůzky 
ohledně projektů, nacvičování, škola, 
klavír buď doma nebo v Ústí, učení 
na vše, co jsem zameškal, a opět 
znovu dokola.

Jan Veselý je sedmnáctiletý chomutovský klavírista, gymnazista a bývalý student ZUŠ. Ačkoli nedávno 
vydal nový klip na motivy středověkého seriálu Game Of Thrones, už teď přemýšlí nad dalšími skladba
mi, které by mohl nezvyklým a novým způsobem podat posluchačům. Svět neohromuje jenom svým 
nadáním, ale i cílevědomostí, která ho provází na jeho cestě za uznáním. 

jan Veselý:

byla to výzva, 
kterou jsem prostě 

musel přijmout 

v budoucnu hraní na klavírní křídlo 
v koncertním sále rád vyměním za klavírní 
show s PoPovou atmosférou.
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Krajiny ladislava Chabra 
vypovídají o zrání umělce 

špejchar zdobí skleněné skvosty, 
po kterých prahnou i králové

Dílo malíře a pedagoga Ladislava 
Chabra je návštěvníkům nejen cho-
mutovských galerií jistě známé, 
a proto je musela potěšit výstava 
umělcových krajin v galerii Lurago. 
Ta totiž obsahuje více než třináct let 

uměleckých výpovědí, jež dokazují, 
jak se mění pohled Ladislava Chabra 
na výtvarné zachycení světa. 

Profesor Jan Hojer, který tra-
dič ně pečuje o laudatio k zahájení vý-
stav La di sla va Cha bra, podtrhl pře-

devším poslední posun v jeho díle. 
„Vidím tady mistra Cha bra proměně-
ného, jistě ne zcela nového, ale přece 
jen odlišného. Jeho obrazy jsou klid-
nější, harmoničtější, prostě pohodo-
vější,“ řekl Jan Hojer, který nazna-
čil, že za tímto posunem ve výtvar-
ném projevu Ladislava Chabra stojí 
dcera Emma. A nutno přiznat, že 
Ladislavu Chabrovi v umění jeho ot-
covské vidění světa skutečně sedí. 
Výstava kromě krajin pak neopomíjí 
ani Chabrův hold nejen cho mu tov ské 
architektuře a v kombinaci s obrazy 
přírody zve návštěvníky galerie na 
netradiční výlet po vysněném světě 
muže, který své básně kreslí štětcem 
na plátno. 

Už samotný název Czech Glass 
Masters naznačuje nevšednost a vy-
sokou úroveň výstavy. Ano, ve Špej-
cha ru představuje svá díla třiadva-
cet skutečných českých sklářských 
mistrů v čele s bývalým Cho mu to-
va nem Lukášem Jabůrkem, všichni 
pod hlavičkou karlovarské sklárny 
Moser. „Ta jako jediná z České re-
publiky patří do světové špičky 
a její díla jsou zastoupena v nejpres-
tižnějších uměleckých sbírkách i na 
královských dvorech,“ zdůraznil 
hlavní kurátor Muzea skla a bižute-
rie v Jablonci nad Nisou Petr Nový. 
Lukáš Jabůrek, který je uměleckým 
ředitelem sklárny a výstavu připra-
vil, o kolekci řekl, že jde o přehled 

nejvýznamnějších současných sklář-
ských výtvarníků a nejreprezentativ-
nější soubor jejich děl v ČR. „Chtěl 
jsem udělat průřezovou výstavu jako 
takovou formu poděkování výtvar-
níkům spolupracujícím s Moserem. 
A když už jsem se do organizování 
pustil, řekl jsem si, proč ji neudělat 
v Chomutově? Přece jen zde mám 
kořeny a zázemí, mám to tady rád 
a je to pro mě také pocta,“ vysvětlil 
výběr Špejcharu Lukáš Jabůrek.

V Chomutově má kolekce premi-
éru, po Novém roce ji uvidí Český 
Krumlov a pak pocestuje za oceán 
do New Yorku. Obsahuje 70 vý-
tvorů, jejichž cena je vyčíslena na 
5,6 milionu korun.

advent v Chomutově nabídne koncerty i výstavu 
Adventní čas v Chomutově je 

tra dičně ve znamení koncertů i vý-
stav. Ani tento rok nebude výjimkou. 
Svůj program přichystalo na advent 
Středisko knihovnických a kulturních 
služeb i Oblastní muzeum v Cho mu-
tově. První potěší příznivce hudby, 
druhé tentokrát cílí i na dětské pub-
likum. 

Oblastní muzeum na konci listo-
padu otevře v radničních prostorách 
výstavu věnovanou vánočním svát-

kům s názvem Když Mikuláš ztratil 
plášť. „Výstava je součástí projektu 
muzea a města společně s partner-
ským městem Annabergem s názvem 
Dětské Vánoce v Krušných horách,“ 
říká organizátorka výstavy Slávka 
Brůnová, podle které je výstava ten-
tokrát více zacílena na dětské náv-
štěv níky. „Kromě vánočních před-
mětů a betlémů zde budou výrazně 
zastoupeny také nejrůznější hračky,“ 
dodává Brůnová a prozrazuje, že vý-

stava v zadním sále muzejních pro-
stor bude mít podobu zasněženého 
náměstíčka s Mikulášským trhem. 
Výstavu pak doplní také tři adventní 
koncerty 6., 13. a 20. prosince. 

Adventní koncerty už tradičně 
rozezní také kostel svatého Ignáce 
a hned od začátku to bude stát za to. 
První adventní neděli zde totiž vy-
stoupí Zuzana Stirská a její usku-
pení Fine Gospel Time. Následovat 
bude Hlahol s Komorním orches-

trem města Chomutova na druhou 
neděli a sbor Ventilky ZUŠ Jirkov 
o třetí neděli. Na čtvrtou adventní 
neděli vystoupí nejdříve v galerii 
Lu ra go a následně v kostele sva-
té ho Ignáce Loutna česká. Galerie 
Lu rago bude rovněž hostit kon-
cer ty Jir kov ských seniorek a sboru 
Slavíček z Jirkova, vokálně instru-
mentální skupinu Madrigal a sbor 
Vox Can ta bi lis. Koncerty jsou plá-
nované na 1., 6. a 19. prosince. 

vyhrajte lístky 
na olymPiC 
s eChomutovem
Legendární hudební kapela Olym
pic 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/echo
mutov a budete mít šanci vyhrát. 
Soutěž o vstupenky na tuto českou 
hudební legendu už brzy vypukne.
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beavers se drží na vítězné vlně

Zimní futsalová liga zapojí víc než tisíc tři sta hráčů 

Zraněním čihařové trpěl a tým i rezerva 

Na začátku tisíciletí byli softba-
listé Beavers Chomutov v lize takřka 
neporazitelní. „Zlatá generace“ ale 
stárne, a tak klub začal do sestavy cí-
leně zařazovat mladíky. Kupodivu vý-
sledkově se to projevuje pouze v zá-
kladní části. Jakmile sezona dospěje 
do play off, z Bobrů se stávají šelmy. 
Zkušenosti a „vítězná vlna“, na které 
se drží už dvacet let, je v rozhodu-
jících chvílích posouvají na vrchol. 

Letos si Bobři na krk opět pověsili 
stříbrné medaile.

Základní část přitom Beavers za-
končili na 4. místě, s téměř vyrovna-
nou bilancí vítězství a proher, kterou 
ovlivnilo právě pravidelné nasazování 
hráčů mladších ročníků. „Osobně po-
važuji čtvrté místo, vzhledem k tomu, 
že většinu zápasů odehráli mladíci, 
za velký úspěch,“ říká hrající trenér 
Jakub Vrba. Jeden z matadorů chomu-

tovského týmu Jan Přibyl přitakává: 
„Děláme to záměrně, v základní části 
necháváme častěji hrát mladé hráče 
a oni tak už od šestnácti let získávají 
cenné zkušenosti.“

V play off Beavers Chomutov nej-
prve porazili souseda z tabulky Ra do-
tín ský SK a po výhrách 5:0 a 5:4 po-
stoupili do semifinále. A právě proti 
vítězům základní části Hrochům Ha-
vlíč kův Brod přišly letošní nejsvětlejší 
chvíle Bobrů. Na Vysočině vyhráli 6:5 
a pak doma 6:4, když v obou přípa-
dech se jim nepříznivý stav podařilo 
zvrátit během jedné vydařené směny. 
Pak sice prohráli 4:11, ale ve čtvrtém 
utkání soupeře smetli 12:0! „Že jsme 
vyřadili vítěze základní části, který byl 
letos obrovsky silný a navíc se na play 
off posílil o dva novozélandské hráče, 
to považuji za vrchol sezony. Myslím, 
že v této sérii jsme ukázali charakter 
týmu. To, že se dokážeme proti nejsil-
nějším soupeřům vyhecovat k nejlep-
ším výkonům a ještě se u toho skvěle 
bavit. Přesně pro tohle všichni softbal 
hrajeme,“ užívá si překvapivý triumf 
Jakub Vrba.

Spectrum Praha ale bylo přece jen 
nad síly Beavers. Oba soupeři se ve fi-
nále extraligy proti sobě postavili po-
páté v řadě a od roku 2007 posedmé. 
Přestože Chomutov vyhrál první zá-
pas v Praze 4:3, v dalších zápasech ta-
hal za kratší konec a prohrál 3:6, 2:7 
a 2:9. Chomutovský klub získal stří-
brné medaile a upevnil si pozici nej-
lepšího klubu české softbalové histo-
rie, stejně jako drží s šesti prvenstvími 
v Poháru mistrů evropských zemí po-
zici historicky nejúspěšnějšího klubu 
Evropy. „Myslím, že je to jednak vel-
kou zásluhou Luboše Vrbenského, 
který je dle mého názoru stále nej-
lepším nadhazovačem v Česku. 
Dokáže se vždy na nejdůležitější zá-
pasy, tedy na play off, dostat do nej-
lepší formy. A za druhé bych řekl, že 
starší hráči týmu, jako jsou například 
Petr Pěnička, Jarda Lhoták a Václav 
Svoboda, vždy perfektně zapracují na 
psychice mladých kluků a odhodláním 
a chutí být nejlepší je vyburcují k ještě 
lepším výkonům, než podávají v zá-
kladní části,“ shrnul důvody další po-
vedené sezony Jakub Vrba.

Chomutovská liga malého fot-
balu příliš dlouho neodpočívala. 
Jen co skončila letní sezona a L. A. 
Interiér Chrontoš usedl na pomyslný 
futsalový trůn, už je tady zimní část, 
která opět nabídne tu nejlepší podíva-
nou. „Především nejvyšší zimní fut-
salová liga je hodně kvalitní, a proto 
láká také dost fanoušků,“ potvrdil Jiří 

Kupec. Zimní lize prospívá také pře-
stávka ve fotbalových soutěžích, která 
do sportovních hal přivede zkušené 
hráče. 

Zimní sezonu odstartovala Žá-
kov ská futsalová liga Václava 
Čecha, dospělí hráči ke svým prv-
ním zápasům vyběhnou 23. listo-
padu, kdy začíná hned pět ze šesti 

ligových soutěží zimní sezony. 
Největší zájem bude opět o dění 
v nejvyšší soutěži, kde bude obha-
jovat titul překvapení z loňského 
roku Esap Cho mu tov. Soupeřem 
mu bude určitě loni druhá Sparta 
Nonac, jež historicky patří k nejú-
spěšnějším týmům ligy. Překvapení 
si jistě připraví bronzová Bri so ma 

a také Jablíčka, kterým určitě po 
bramborové medaili nebude chy-
bět motivace. Zajímavé bude také 
sledovat výsledky nováčků Sport 
Restaurant Jirkov a FC Viet, kteří 
už během letních turnajů nazna-
čili velké možnosti. Zimní futsalový 
král Chomutova by měl být znám 
15. února. 

Dříve byly zvyklé dívat se na 
soupeřky z předních příček tabulky. 
Nyní se národní házenkářky z klubu 
SK Cho mu tov NH chystají na jaře 
útočit na lepší umístění ze zákrytu. 
V současnosti jim totiž patří až 
sed mé místo tabulky. „S ohledem 
na průběh soutěže a problémy, které 
jsme museli během sezony řešit, po-
važuji toto umístění za odpovídající,“ 
říká manažer klubu Vojtěch Čihař 
a připouští, že jej mrzí některé zby-
tečné ztráty bodů. 

Ještě víc jej však mrzí nešťastný 
start sezony, kdy se hned v prvním 
zápase zranila tahounka týmu Jaro-
sla va Či ha řo vá a její absence byla 
znát. „Teprve v takovou chvíli si 
uvědomíte, jak obrovská sportovní 

osobnost to je. Jarka nevypustí je-
diný zápas a dokáže strhnout tým,“ 
říká Čihař, jemuž v sestavě podobný 
typ hráčky náhle chyběl. Helena 
Benešová bez své parťačky nepřed-
váděla vyrovnané výkony a Michala 
Musilová se probudila až v závěru. 
„Jsem rád, že tady se generační ob-
měna povedla, neboť poslední dva 
zápasy na sebe Michala vzala zod-
povědnost a devíti, respektive de-
seti góly se podepsala pod naše vítěz-
ství,“ chválil manažer mladou útoč-
nici, kterou v útoku doplňovaly také 
dvě posily z Mostu Jitka Köhlerová 
a Lída Reynková. 

V obraně sázel tým na stabilní 
hráčky doplněné o posily z Louky 
u Lit vínova. „Dobře se v obraně je-

vily Ivana Blá ho vá a Lucka Mrá ko-
tová, dařilo se Kristýně Ho vor kové, 
vypomáhala nám také Mirka Vlková, 
která však neměla tolik času,“ dopl-
nil Čihař, který z Louky přivedl také 
hráčky dorostenecké kategorie, jíž se 
v tomto ročníku nadmíru daří. Naopak 
B družstvo SK Cho mu tov NH dopla-
tilo na zranění Či ha řo vé a nedosta-
tek útočnic v A týmu, kterému mu-
selo personálně vypomáhat. Čihařová 
nyní rehabilituje po reoperaci kolena, 
ale rozhodla se uspíšit návrat a na jaře 
vypomoci. 

Zatímco béčko SK Chomutov NH 
uzavírá tabulku druhé ligy, oblasti 
vlá dne jeho městský rival KNH 
Cho mu tov. „Oblast má v součas-
nosti jen tři týmy, z nichž dva jsme 

posta vili my a jeden je z Mostu,“ na-
stínil Václav Da niš ka z klubu KNH 
Cho mu tov situaci v oblasti, kterou 
A tým KNH Cho mutov po dvou vý-
hrách nad Mostem a remíze se svou 
rezervou vede. „Chce me postoupit 
o ligu výš, protože je vidět, že holky 
na vyšší soutěž jednoznačně mají,“ 
dodal Daniška. 

Inzerce
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měnil si jen kalhoty
Na strážníky se obrátili lidé pro
cházející Farského ulicí. Prý se 
tam obnažuje nějaký muž. Stráž
níci brzy zjistili, že jde o jednaše
desátiletého bezdomovce, který 
se na lavičce převlékal. Když čin
nost dokonal, musel si po sobě 
uklidit nepořádek. 

myslel, že je v nouzi
Dvaadvacetiletého řidiče gesty 
stavěl muž, který měl u krajnice 
odstavené auto. Mladík zastavil 
a chtěl mu pomoci. Muž po něm 
chtěl tři sta korun, za to nabízel 
zlaté náušnice. Mladík svolil. Pak 
ale zjistil, že náušnice nebyly ze 
zlata a že se nešťastně nachytal. 

PoCtivý nálezCe
Nakupující zapomněl peněžen
ku na pultu jedné z prodejen 
v OC Chomutovka. Prodavač se 
však zachoval vzorně a ihned 
zavolal strážníky. Ti peněženku 
s hotovostí, kartami a doklady 
uložili na služebně, kde si ji pak 
vyzvedl její majitel. 

MěSTSKá pOlICIeNové autobusy budou 
šetřit životní prostředí

pár opilců obtěžoval sousedy a neváhal jim ani vyhrožovat

Koncem listopadu vyjedou do 
ulic čtyři zcela nové moderní auto-
busy s pohonem na stlačený zemní 
plyn – CNG. Dopravní podnik tím za-
hájí novou éru hromadné dopravy 
v Chomutově, která bude zaměřená 
především na úspornost provozu s při-
hlédnutím k šetrnosti vůči životnímu 
prostředí. Do konce května příštího 
roku pořídí dalších šest autobusů na 
plyn. Pro autobusy dopravce vybu-
doval vlastní plničku CNG. „Těmito 
změnami máme nakročeno k efektiv-
nějšímu a ekologičtějšímu provozu 
vozů dopravního podniku. Stlačený 
plyn je mnohem levnější než nafta 
a spotřeba se příliš neliší. Vlastní pl-
nička nám náklady na provoz ještě 
sníží,“ uvedl ředitel Dopravního pod-
niku měst Chomutova a Jirkova Jiří 
Melničuk. Největší změnou pro ces-
tující bude kromě snížení emisí vyšší 

úroveň přepravy. „Vozy zajistí kom-
fortní jízdu, příjemnější sedadla a také 
pohodlné nastupování,“ dodal ředitel. 

Deset nových autobusů pořídí do-
pravní podnik díky téměř padesátimi-
lionové dotaci od Ministerstva život-
ního prostředí. Ta pokryje 75 procent 
nákladů. Čtyři autobusy již čekají na 
svou první jízdu. Tři z nich jsou malé 
pro 70 lidí, čtvrtý je kloubový pro 
150 cestujících.

Nová plnička umožní tankování ze 
dvou stojanů. „Autobusy se plní rych-
lostí sedmdesáti kilogramů za minutu, 
takže je tankování časově srovnatelné 
s naftou,“ upřesnil Pavel Pucholt, pro-
vozně-technický a investiční ředitel. 
Plničku vybudoval dopravní podnik 
díky výhodnému úvěru.

V provozu mají autobusy na CNG 
až o 30 procent nižší emise oxidu uh-
ličitého ve srovnání s naftovými vozy, 

pevné prachové částice do ovzduší té-
měř nevylučují. „Již nyní máme zpra-
cován plán dalšího nákupu plynových 
autobusů, případně jiných nízkoemis-
ních vozů v letech 2016 až 2020. 
I v tomto období chceme využít dotač-
ních titulů,“ dodal Jiří Melničuk. 

Křik, hádky, rány. To vše museli 
slýchat obyvatelé domu v Havlíčkově 
ulici, někdy dopoledne, jindy odpo-
ledne a nejčastěji v noci. Rámus vy-
cházel z bytu, kde v pronájmu byd-
lel muž se svou přítelkyní. Není divu, 
že se obrátili na městské strážníky. 
„Sousedé se snažili nejprve situaci 
řešit přímo s dotyčnými obyvateli, 
ale nemělo to žádný účinek. Naopak, 
situace se tím ještě přiostřila. Udělali 

dobře, že se obrátili na nás, nyní již 
mohou žít v klidu,“ uvedl ředitel 
městské policie Vít Šulc. 

Narušování občanského soužití 
a rušení nočního klidu začalo velmi 
brzy po nastěhování nájemníků do 
pátého patra. Oba totiž dost pili, pak 
se hádali a neváhali ani trefnou ra-
nou poslat k zemi kdejaký kus ná-
bytku. „Když už byla situace neú-
nosná, soused na nájemníky zazvo-

nil a požádal je, zda by se mohli zti-
šit. Odměnou mu za to byl o pár ho-
din později výhružný dopis na dve-
řích, kvůli kterému se muž začal obá-
vat o zdraví své manželky,“ popsal 
vyhrocenou situaci územní strážník 
Rudolf Svatoš.

Hlídka ihned po nahlášení na-
vští vila dům, mluvila s obyvateli 
a poté i majitelkou bytu, jehož 
ná jem níci zne pří jem ňo vali ostatním 

klid né žití. Ma ji tel ka bytu slíbila ná-
pravu a opravdu nájemníkům vypo-
věděla smlouvu. Brzy poté se nájem-
níci vystěhovali. Za výhružný do-
pis si navíc vysloužili trestní ozná-
mení. „Často dochází k problémům 
právě v bytě, který majitel pronajímá. 
Pokud ale s námi začnou spolupraco-
vat ostatní obyvatelé a majitel bytu, 
vše se dá za krátkou dobu napravit,“ 
dodal ředitel Šulc. 

OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až čtvrtek: 10.00 – 19.00 hodin
   Pátek až neděle: 10.00 – 20.00 hodin

28.11. Zahájení vánočního trhu s roztočením pyramidy
29.11. Otevření dílny hodných skřítků Wichtelů
07.12. Hornický advent – Kostel sv. Anny: hornická bohoslužba s představením   
  postav hornického betléma
14.12. Advent se skřítky – Vánoční muž o 3. adventní neděli ve své vánoční
  komnatě přijme mezinárodního hosta
21.12. Velký hornický průvod

28. listopad až 23. prosinec 2014
… udělejte si čas na mimořádné zážitky

Annaberský Vánocní Trh

^

Tourist-Information: Tel. +49 3733 19433 · www.annaberg-buchholz.de

A_184x87_Weihnachtsmarkt_ANA.indd   1 12.11.14   14:59

Inzerce
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sPortovCi 
z PalaChovky 
vyrazili na bowling
Zábavného nesoutěžního klá
ní v bowlingu se zúčastnili spor
tovci ze ZŠ a MŠ Palachova. Mezi 
deseti týmy se rozhodně neztra
tili, celkem shodili 438 kuželek.

strašidla v domečku 
tančila na bále
Domeček se proměnil ve stra
šidelný dům plný bubáků, elfů, 
bludiček, dýniček, strašidel 
a strašidýlek, která pěkně dová
děla. Konal se totiž halloween
ský bál.

ve škole děti 
rády i PřesPí
Páťáci ze základní školy ve Škol
ní ulici si užili noc ve škole. Ve
čer zaplnil turnaj ve vybíjené 
proti rodičům a další zábavné 
soutěže a hry. 

KRáTCe

Simulátor svařování 
obohatí výuku 

budoucích svářečů

S novým simulátorem svařování 
budou pracovat studenti Střední školy 
technické, gastronomické a automo-
bilní. Přístroj pomůže k nácviku sva-
řování ve virtuálním prostředí. 

Přístroj simuluje různé metody 
a režimy svařování, které si žák pro-
cvičuje a zároveň umožňuje sledovat 
učiteli jeho práci na monitoru. „Jak 
tento přístroj pracuje, si mohou vy-
zkou šet také žáci základních škol, kteří 
vykonávají projektové dny. Tím si při-
blíží práci svářeče, což je nyní velmi 
žádaná profese na trhu práce,“ uvedl 
zástupce ředitele SŠTGA Jiří Mladý.

Simulátor svařování byl před-
veden na výstavě Vzdělání. Přístroj 
škola pořídila v rámci projektu Pří-
ro do vědné a technické vzdělávání 
Ústeckého kraje. 

budoucí zdravotníci 
učili děti první pomoci

deváťáci nakoukli pod pokličku tiskárně

Šesťáci ze základní školy Hor-
nic ká již umí poskytnout první pomoc. 
Bu doucí zdravotníci jim totiž názorně 

před ved li, jak pomoci zraněnému. Vše 
si děti mohly samy vyzkoušet.

Studenti zdravotnické školy si 

děti rozdělili do tří stanovišť. Tam jim 
předvedli, jak zjistit rozsah zranění, 
jak ošetřit krvácení a jak správnou 
masáží srdce můžou zachránit člověku 
život. „Žáci se aktivně do činností za-
pojovali a vše si sami vyzkoušeli. 
Například zjistili, jak fyzicky náročná 
je masáž srdce,“ uvedl zástupce ředi-
tele ZŠ Hornická Zdeněk Schück.

Ve stejné době v jiné učebně řešili 
sedmáci problematiku drog v rámci 
programu Umění říci ne. Zamýšleli 
se nad tím, co udělat a jak se zacho-
vat v případě, že jim drogy někdo na-
bídne nebo je třeba kamarád užívá. 
„S oběma problémy se mohou děti 
v životě setkat a určitě jim pomůžou 
získané informace od těch, pro které 
péče o zdraví bude jednou povolá-
ním,“ doplnil zástupce ředitele. 

Deváťáci ze základní školy Ka-
daň ská se vydali na exkurzi do cho-
mu tovské tiskárny. Navštívit tiskárnu 
byl tak trochu netradiční nápad, ale 
stál za to. „Po uvedení do počátků 
vzniku firmy jsme zahájili vlastní ex-
kurzi po samotných výrobních pro-
storách. Začali jsme těmi původními. 
U každého úseku jsme se zastavili, ne-
boť každý měl nějaký knihařský, of-
setový či digitální stroj nebo jiné tis-
kařské zařízení,“ uvedla třídní učitelka 
Petra Koníčková.

Po prohlídce nejstarších výrob-
ních prostorů se žáci přemístili do 

další haly, modernější a mnohem 
větší, než je ta původní. V těchto pro-
storách byla mezi zaměstnanci pře-
vaha mužů, neboť obsluha tamějších 
strojů je fyzicky velmi náročná. „Je 
pravda, že jsme jejich práci sledo-
vali jedním dechem. Takové interní 
kroky výroby tiskařských výrobků 
má možnost vidět jen málokdo,“ po-
psala učitelka.

Žáci byli seznámeni s veškerými 
službami, které tiskárna nabízí. Tyto 
služby jsou spojeny s vlastní výro-
bou a samozřejmě s odbornou zna-
lostí a dovedností pracovních po-

stupů zaměstnanců tiskárny. Žáci 
měli během exkurze spoustu dotazů, 
mezi nimi byly i otázky týkající se 
potřebné kvalifikace zaměstnanců na 
jednotlivé pracovní pozice. Majitel 
žákům trpělivě odpovídal a mnoho-
krát je překvapil i tím, jak velké ná-
roky tyto pracovní pozice vyžadují.

Exkurze žákům přinesla rozší-
ření obzoru týkajícího se skutečného 
života dospělých lidí, požadavků na 
možná pracovní místa, různorodost 
povolání a impuls k zamyšlení se nad 
tím, zda by je taková práce mohla 
bavit.
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křížovka Chomutovské Vánoce přinesou po několik týdnů do centra města (tajenka).

Sledujte zpravodajství a videoreportáže z Chomutova na internetových stránkách:

Nabídka bytů do 
nájmu veřejnou 
nabídkou 
v Chomutově

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, rovnající 
se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 Pravidel pro 
pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání bytů. – 
www.chomutovska-bytova.cz

Informace: 474 721 233 - p. Elisová

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHOMU-
TOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě společnosti (tzv. byt za byt). V těchto 
případech bude vyžadován poplatek dle článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů.

V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 
- rok 2014

9 Palachova 3418/3 1+2 49,90 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

10 K.Světlé 3623/3 1+2 49,47 21.175,- Kč 25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

11 K.Světlé 3628/4 1+2 51,38 21.175,- Kč
25.11.  a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3623

12 Zborovská 3672/2 1+2 60,50 21,175 Kč 25.11. a 27.11. ve 14.30 hod.

13 Kadaňská 3676/5 1+2 63,34 21.175,- Kč 25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

14 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

15 Kadaňská 3680/2 1+2 65,80 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

16 5.května 3706/3 1+2 62,12 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

17 Pionýrů 3780/9 1+2 54,58 21.175,- Kč 25.11. a 27.11.ve 14.00 hod.

18 Beethovenova 3885/8 1+2 51,29 21.175,- Kč 25.11. a 27.11.ve 14.15 hod.

19 Beethovenova 3887/9 1+2 55,30 21.175,- Kč
25.11. a 27.11.ve 14.15 hod.

sraz u čp. 3885

20 Beethovenova 3892/7 1+2 54,68 21.175,- Kč
25.11. a 27.11.ve 14.15 hod.

sraz u čp. 3885

21 Palackého 3954/9 1+2 52,24 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. v 15.30 hod.

sraz u čp. 3948

22 Palackého 3994/11 1+2 54,19 21.175,- Kč
25.11. a 27.11. v 15.30 hod.

sraz u čp. 3948

23 Zahradní 5167/3 1+2 60,10 21.175,- Kč 25.11. a 27.11.v 15.30 hod.

24 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. 
ve 14.00 hod.

25 Kadaňská   3678/3 1+3  81,84 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

26 Kadaňská 3683/6 1+3 81,01 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

27 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

28 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

29 Legionářská 3879/12 1+3 58,25 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

30 Palackého 3948/4 1+3 71,07 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. 

v 15.30 hod.

31 Palackého 4446/6 1+3 84,34 27.225,- Kč
25.11. a 27.11. 
ve 14.30 hod.

sraz u čp. 3672

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 
- rok 2014

1 Kundratická 4596/203 0+1 23,70 9.075,- Kč 25.11. a 27.11.v 15.00 hod.

2 Kadaňská 3682/1 1+1 44,30 15.125,- Kč
25.11. a 27.11. 
ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

3 Kadaňská 2691/2 1+1 44,74 15.125,- Kč
25.11. a 27.11. 
ve 14.00 hod.

sraz u čp. 3676

4 Beethovenova 3887/12 1+1 31,68 15.125,- Kč
25.11. a 27.11.
ve 14.15 hod.

sraz u čp. 3885

5 Beethovenova 3888/12 1+1 31,46 15.125,- Kč
25.11. a 27.11.
ve 14.15 hod.

sraz u čp. 3885

6 Zahradní 5195/11 1+1 35,30 15.125,- Kč 25.11. a 27.11.v 16.00 hod.

7 Přemyslova 5394/9 1+1 46,11 15.125,- Kč 25.11. a 27.11.ve 14.30 hod.

8 Přemyslova 5394/30 1+1 48,33 15.125,- Kč
25.11. a 27.11.
ve 14.30 hod.

Inzerce
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Tajemník magistrátu města Chomutova vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení 
PraCovního místa  
zaměstnaneC 
Pro veřejné zakázky
na odbor interní audit
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutovmesto.cz

oznámení

 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
 20.11. čt 13.00 Chomutovské Proměny – učebna č. 66 SKKS
   14.00 královna muzikálu 70. let – učebna č. 14 SKKS
 21.11. pá 17.30  večerní ProCházky Po zooParku – Podkrušnohorský 

zoo park
 22.11. so 10.00  tělo naPoví aneb Co dokáže myšlenka – učeb-

na č. 66 SKKS
   10.00 adventní aranžování – pokračování od 14.00 – SVČ Domeček
   17.30 večerní ProCházky starou vsí – skanzen Stará Ves
 25.11. út 17.00 leteCká válka 1939–1945 – Café Atrium
 27.11. čt 16.00 setkání s biotronikem – učebna č. 66 SKKS
   17.00 večery Pod lamPou – velký sál SKKS
 28.11. pá 17.30  večerní ProCházky Po zooParku – 

Podkrušnohorský zoopark
 29.11. so 08.00  severočeské farmářské trhy – tržní místa u městského 

informačního centra
   09.30 7. Chomutovský fler jarmark – čajovna Alibaba
   17.30 večerní ProCházky starou vsí – skanzen Stará Ves
 30.11. ne 09.00 Chomutovské vánoCe – náměstí 1. máje
   14.00 1. adventní neděle ve staré vsi – skanzen Stará Ves

 20.11. čt 17.30 Podvečer s klavírem – sál ZUŠ
 25.11. út 18.00  hrajeme si Pro radost – koncert smyčcového oddělení – sál ZUŠ
 27.11. čt 17.30 seminář biCíCh nástrojŮ – sál ZUŠ

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 26.11. st 19.00  manželský Poker – Jacqueline Bernarda podezírá z nevěry, 
a proto se ho na jeho zálety zpříma zeptá. Oba manželé si své milence 
pozvou domů, aby je ten druhý poznal. 

 30.11. ne 15.00 čertovská Pohádka – pro děti

MěSTSKÉ dIVadlO

 19.11. st 17.00 leviatan 17.00 frank 20.00 john wiCk
 20.11. čt  17.00 my 2 19.00 hunger games: síla vzdoru 1. část
 21.11. pá  17.00 snow film fest
    17.00 magiCké stříbro – hledání kouzelného rohu
    19.30 hunger games: síla vzdoru 1. část
 22.11. so  15.00 včelka mája (3d) 17.00 my 2
 22.11. so  18.00 hunger games: síla vzdoru 1. část 20.00 john wiCk
 23.11. ne  15.00 magiCké stříbro – hledání kouzelného rohu (3d)
    17.00 annabelle 18.00 hunger games: síla vzdoru 1. část
   20.00 drákula: neznámá legenda
 24.11. po  17.00 zmizelá 19.00 Příběh dětí a filmu
 25.11. út  17.00 zmizení eleanor rigbyové: on
   19.30 boj sněžného Pluhu s mafií
 26.11. st  17.00 zmizení eleanor rigbyové: ona 19.00 jessabelle
 27.11. čt  17.00 tučňáCi z madagaskaru 19.00 interstellar
   20.00 get on uP – Příběh jamese browna
 28.11. pá  17.00 tučňáCi z madagaskaru (3d)
   18.00 sex v Paříži 20.00 ouija
 29.11. so  15.00 tučňáCi z madagaskaru (3d) 17.00 sex v Paříži
   18.00 ouija 20.00 šéfové na zabití 2
 30.11. ne  15.00 tučňáCi z madagaskaru (3d)
    17.00 šéfové na zabití 2 18.00 ouija 20.00 Pohádkář

 
KINO SVěT

 30.11. ne 18.00  1. adventní konCert – Zuzana Stirská a Fine Gospel Time + 
harfa – kostel sv. Ignáce

KONCeRTY

 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

 Od 29.11. dětské vánoCe v krušnýCh horáCh – 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
  CzeCh glass masters – výstava skla Moser – galerie Špejchar

VýSTaVY

 19.11. st 17.30  Piráti Chomutov–lhk jestřábi Prostějov – hokej – 
SD aréna

 21.11. pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–aCz lovosiCe – futsal – 
městská sportovní hala

 26.11. st 17.30 Piráti Chomutov – litoměřiCe – hokej – SD aréna
 29.11. so 18.00  fbC 98 Chomutov–1. fbk jabloneC nad nisou – 

florbal – městská sportovní hala
 1.12. po 17.30 Piráti Chomutov–jihlava – hokej – SD aréna

    veřejné bruslení každou sobotu a neděli 10.00–11.00 a 17.00–18.00 – 
SD aréna

SpORT
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Unipetrol RPA: 
chceme si vychovat odborníky
Pro region sužovaný vysokou nezaměstnaností je to dobrá 
zpráva: Unipetrol RPA plánuje nabírání nových zaměstnan-
ců. Na pozici operátor v zácviku jsou vítáni lidé se středním 
odborným, nejlépe technickým, vzděláním. „Rádi přijmeme 
i čerstvé absolventy bez praxe. Naším plánem je totiž odbor-
níky vychovávat,“ tvrdí Jitka Vaněčková z personálního úse-
ku společnosti Unipetrol. Za tímto účelem Unipetrol vytváří 
speciální tréninkový program.

Vyplácí se vám takovýto přístup v době, kdy některé z firem 
volí strategii přijmout zaměstnance, využít jejich služeb a na 
konci zkušební doby se s nimi rozloučit?
Jednoznačně ano. Práce se zaměstnanci, které si sami zaškolí-
me a připravíme je na danou pozici, je pro Unipetrol součás-
tí dlouhodobé strategie, která funguje. 
Naše společnost se může pochlubit tím, 
že má pracovníky, kteří u nás působí mno-
ho let a neodcházejí od nás. Koneckonců 
nové kolegy hledáme především proto, 
že nám nyní větší skupina pracovníků po 
mnoha letech míří do důchodu. Efektivní 
a zkušený zaměstnanec je pro každý pod-
nik zdrojem úspěchu a my jejich pracovi-
tost umíme ocenit. Chceme je dál rozvíjet 
a motivovat. Zároveň počítáme s tím, že 
pokud chceme, aby se zaměstnanec cítil 
dobře a novou pozici zvládal, musíme do 
něj investovat v podobě vzdělání.

To mluvíte o úvodním zaškolení?
Přesně tak, momentálně přijímáme no-
váčky s různou úrovní zkušeností a mu-
síme je dobře připravit. Náš tréninkový 
program je navržený tak, aby se v jeho 
průběhu pracovník dokonale a zároveň 
mimo nervozitu ostrého provozu zaškolil. 
Postupně se seznámí s důležitými tech-
nologickými postupy a samotným zaří-
zením, s hmotovými toky a návaznostmi 
jednotlivých provozů, s měřicí a regulační 
technikou, s výrobou, rozvodem a využi-
tím elektrické energie a tak dále. Klade-
me důraz na zásady bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a životního prostředí.

Účastníky školení tedy, pokud to dobře 
chápu, čeká převážně praxe. Jak je orga-
nizovaná? 
Je to kombinace teorie a praktického zá-
cviku, nový zaměstnanec si vše vyzkouší 
pod dozorem zkušených kolegů z Unipet-
rolu, a to přímo v konkrétních výrobnách. 
Osvědčilo se nám sestavit celý tréninkový 
program ze sedmi částí, které nazýváme 
moduly. Ty zahrnují oblasti, jako jsou bez-
pečnost práce, personalistika, chemie, 
strojírenství, elektro, řízení jakosti a další. 
Účastník školení postupně prochází všemi 
z nich. Po každém následuje zkouška, tak-
že máme přehled o tom, co již nováček 
umí a jak se mu daří. 

V regionu s vysokou nezaměstnaností působí zpráva o ná-
boru zaměstnanců velmi pozitivně, takže můžete očekávat 
velký zájem. Máte nějakou specifičtější představu o tom, 
koho přijmete?
Rádi bychom, aby šlo o lidi, kteří opravdu chtějí pro Unipetrol 
pracovat. Naši firemní kulturu a pocit, že je člověk součástí 
společnosti, v Unipetrolu RPA považujeme za velmi důležité, 
a právě proto je toto téma součástí úvodního školení. I zde 
tedy klademe důraz na seznámení se s hodnotami a zásada-
mi uplatňovanými napříč společností, s organizační struktu-
rou a pracovním řádem. Obecně se dá říci, že od nováčků 
chceme schopnost samostatného rozhodování a ochotu ne-
ustále se učit, zlepšovat se a přizpůsobovat se novým věcem 
a změnám. Takových pracovníků si vždy budeme považovat.

Na pozici: OPERÁTOR V ZÁCVIKU 
PRO CHEMICKÝ PROVOZ

UNIPETROL RPA 
HLEDÁ NOVÉ POSILY

Požadavky:
• SOU – chemické, popř. technické obory 
• Základní znalosti MS Word, MS Excel
• Bezpečné chování                                         
• Rozhodnost, samostatnost, odpovědnost 
• Schopnost práce ve výškách
• Práce ve směnném provozu – po zaškolení
• Vhodné pro absolventy, není nutná praxe z výroby

Náplň práce:
• Obsluha určeného provozního zařízení
• Kontroly výrobního a strojního zařízení
• Spolupráce s navazujícími provozy a údržbou

Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Hlavní pracovní poměr
• Zaškolení v tréninkovém centru
• Odpovídající mzdu včetně odměn
• Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
• Dovolenou navíc
• Dotované stravování 

Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží, UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Termín nástupu: leden 2015

V případě, že Vás tato nabídka zaujala a splňujete 
uvedené požadavky, zašlete nám svůj strukturovaný 
životopis na e-mail: katerina.rottova@unipetrol.cz, 
nejpozději do 25. 11. 2014.
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1. 12. 

16.00 -16.40

Vystoupení žáků ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov

Oklep a Tamburo (bubenické soubory)

16.45 - 17.05 Vystoupení tanečního oboru

17.10 - 17.20 Vystoupení hudebního oboru zpěv

17.25 - 18.00 Vystoupení akustického projektu Sun

30. 11. Moderuje Radek Jirgl

9.00 - 18.00 Vánoční trh

10.30 - 11.30 Čertův švagr (divadlo Anpa)

12.00 - 13.30 Vánoční tvoření  (dílničky pro děti a jejich rodiče)

14.00 - 16.00 Společný adventní koncert chomutovských pěveckých sborů

Hlahol, Sluníčko, Happy Smile, Loutna česká, Comodo,

Vox Cantabilis

Křest kalendáře na rok 2015 Chomutov z výšky 

16.30 - 17.20 Andělská křídla s překvapením, (rozsvícení 1. adventní svíce, 

rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města, ohňostroj)

2. 12. 

16.00 - 16.30 Těšíme se na Vánoce (Zš Zahradní)

17.00 - 17.30 Program dětí Dětského domova Chomutova

3. 12. 

9.00 - 18.00 Středověká řemesla Království Danar

10.00 - 11.45 Dětské Vánoce v Krušných horách (zdobení vánočních 

stromků dětmi z Chomutova a Annabergu-Buchholze, společný 

doprovodný program)

16.00 - 16.30 Dětské Vánoce v Krušných horách - České Vánoce

(Mš Chomutov, host programu Vánoční muž z Annabergu-

Buchholze)

16.30 - 16.45 Naražení prvního sudu Vánočního speciálu z Prvního 

občanského pivovaru v Chomutově

4. 12.

16.00 - 16.30 Vánoční pohádka (Zš Hornická)

17.00 - 17.30 Hudebníci z Domečku (Středisko volného času Domeček Chomutov)

5. 12.

16.00 - 17.00 Vánoční show (Divadlo Hnedle Vedle)

STřEDiSKO KNiHOVNiCKÝCH a KUlTURNíCH SlUžEb

Kostel sv. ignáce - adventní koncerty

30. 11.

18.00 1. adventní koncert - Zuzana Stirská a Fine Gospel Time + harfa

7. 12.

18.00

2. adventní koncert - Hlahol a Komorní orchestr města 

Chomutova

1. 12. Galerie lurago - vánoční koncerty  

17.00 Jirkovské seniorky (pěvecký sbor), Slavíček (dětský pěvecký sbor) a 

Krušnohor (folklórní soubor)

6. 12.

18.00 Madrigal (soubor Gymnázia Kadaň)

RYTířSKÝ SÁl STaRObYlÉ RaDNiCE (náměstí 1. máje)

3. 12. 2014

- 6. 1. 2015

Společná vánoční výstava měst Annabergu-Buchholze  a Chomutov

30. 11. PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPaRK

14.00 1. adventní neděle ve Staré Vsi

O Kačence a Raráškovi (pohádka pro děti Divadla Láryfáry)

Adventní dílny pro malé i velké - výroba adventních věnců 

z přírodních materiálů a svíček z včelího vosku

15.00 Mikulášská ve Staré Vsi - Mikulášská show s divadlem Mazec

KUlTURa a SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

30. 11. Městské divadlo

15.00 Čertovská pohádka (pro děti a jejich rodiče)

5. 12. Kino Svět

17.00 S čerty nejsou žerty (zábavné odpoledne pro děti 

a jejich rodiče, soutěž o nejhezčí masku, psaní dopisu Ježíškovi)

OblaSTNí MUZEUM CHOMUTOV

Radnice (náměstí 1. máje)

29. 11. 2014

- 10. 1. 2015

Dětské Vánoce v Krušných horách - tradiční vánoční výstava 

se sobotním adventním zpíváním (6., 14. a  21. 12.)

Dům Jiřího Popela (Palackého 85)

26. 11. 2014

- 10. 1. 2015

Rukodělné programy pro Zš  a  Mš - na téma Vánoc

6. 12. 2014

- 14. 2. 2015

Vánoční cesta Karla Maye - Krušnohorské putování v díle

a dílem  velkého spisovatele

1. - 21. 12. 2014 SKlEPENí POD ŠPEJCHaREM

(vstup z atria SKKS Chomutov)

Čerti z Úštěku a ze žlutic živě v Chomutově

- pořádá agentura J. Stejného

8.00 - 12.00 pouze na objednávku pro skupiny a školy

13.00 - 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky každou celou 

hodinu, tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  a 17.00

vstupné: děti 20,- Kč dospělí 40,- Kč pedagogický doprovod zdarma


