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echomutov

ECHOMUTOV

KADEŘNICTVÍ 
REDKEN 

přestěhováno z ulice Táboritská  
do ulice Revoluční 49/15, Chomutov.  

Pro nově příchozí  

50 % sleva. 
Akce trvá do 10/2015.

Tel.: 775 084 820.

Japonská společnost Toyoda Gosei Czech vyrábějící 
komponenty do automobilů hledá posily do svých řad. 

Obalový specialista
Požadujeme: komunikativní znalost AJ, 

zkušenosti s obalovým materiálem výhodou, 
znalost Excel 

Plánovač výroby
Požadujeme: zkušenosti s plánováním výroby, 

komunikativní znalost AJ, znalost MS Office 

Inženýr kvality s NJ
Požadujeme: aktivní znalost NJ, znalost technické 

dokumentace, komunikační a prezentační 
dovednosti, praxe v automotiv výhodou

Kontakt: Nikola Strnadová, +420 477 101 531, 
nikola.strnadova@tgcz.cz, www.tgcz.cz 

Rádi fotíte?
Máte zajímavé fotky Chomutova? Pošlete je do 
14. září 2015 na rekult@chomutov-mesto.cz.
Vybraných 52 fotografií oceníme pětisetkorunou 
a zveřejníme je v tištěném stolním kalendáři 
statutárního města Chomutova.
Město tvoří jeho občané. 

POzOr, kOnčí PlaTnOsT řady 
ObčanskýCH Průkazů
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 
2005. Ověřte si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu. O výměnu občanského průkazu 
si můžete požádat na odboru dopravních a správních činností chomutovského magistrátu. 
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 až 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského 
průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho platnosti. 

www.chomutov-mesto.cz

upozornění
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5. 9.
Dračí lodě  
na Kamencovém jezeře

10. 9.
Hornický dechový orchestr 
u příležitosti Dne horníků  
od 16 hodin v atriu SKKS

11. 9.
Křest regionální publikace 
Puškařství ve Vejprtech  
v 16 hodin v Rytířském sále 
radnice 

12. 9.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje  
mezi 8 a 12 hodinou. 

•  Dálkový pochod 
Krušnohorské šlápoty, start 
u ZŠ Duhová cesta v 8 hodin

•  Den evropského dědictví, 
přístup do památek zdarma

13. 9.
RoZa: Komiksový svět

ZapIšTe SI 
dO dIáře

exTralIga ZačíNá 
Přípravu včetně přípravných zápasů mají Piráti Chomutov takřka 
za sebou a teď už je dělí jen několik dní od obnovené premiéry 
v hokejové extralize. Vše špatné z předchozího účinkování v nejvyšší 
soutěži je zapomenuto, všichni věří, že trenér Vladimír Růžička je 
zárukou dobrých výsledků. První zápas na domácím ledě sehrají 
Piráti 13. září proti Mladé Boleslavi. Na snímku z utkání proti 
Karlovým Varům v modrých dresech obránci Aleš Kranjc a Jan Rutta, 
za ním brankář Miroslav Kopřiva. 

 téma
 4 NOCleHárNa pOMůže 

lIdeM beZ dOMOVa. 
Kde bUde, ješTě NeNí 
rOZHOdNUTO
Město se chce postarat o lidi 
bez přístřeší. Ve hře je možnost 
zřízení noclehárny pro občany 
v sociální tísni.

 aktuality
 6 plOT rYCHle VYřešIl 

VleKlý prOblÉM 
V palaCHOVě UlICI
Obyvatele vnitrobloku 
Palachovy ulice, která je kolmicí 
na Kadaňskou, trápil dlouhé 
roky hluk a nepořádek.

 aktuality
 7 OpraVY šKOl VYšlY Na 

OSM MIlIONů KOrUN
Nejpozději v polovině září 
skončí opravy v základních 
a mateřských školách v Cho-
mu tově. Celkem město vydá na 
zlepšení prostředí pro děti přes 
osm milionů korun.

 rozhovor
 8 VáClaV SVObOda: 

MaUrICIa Už NIKdO 
dOMa NeNajde
V květnu letošního roku se do 
Chomutova sjeli filatelisté na 
VI. me zinárodní filatelistickou 
výstavu Euregia Egrensis. 

 kultura
 9 FeSTIVal V rYTMU 

OrIeNTU UKáZal 
TradICI I FOlKlOr 
OrIeNTálNíCH TaNCů 
Smyslné a krásné tanečnice 
v atriu chomutovského 
Střediska knihovnických 
a kulturních služeb ukázaly, jak 
mají vypadat orientální tance. 

 sport
 10 KaNOISTůM Se 

Ve VšeM daří
Až neuvěřitelně úspěšnou 
závodní sezonu prožívají 
vodáci ze Sportclubu 80 
Chomutov. 

 fotostrana
 15 ObNažeNI Se číSla 

TřINáCT NeZaleKlI, 
HledalI NOVÉ 
VýZNaMY
Mystická třináctka byla 
v letošním roce tématem 
festivalu Obnaženi, protože 
sám festival vstoupil do 
svého třináctého ročníku.

CHCeTe Mě?
darsík je šest měsíců staré štěně, 
v dospělosti bude kříženec vět-
šího vzrůstu. Je moc milý a maz-
livý a určitě bude skvělým parťá-
kem do aktivní mladé rodiny.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách 
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Město se chce postarat o lidi bez přístřeší. Ve hře je možnost zřízení noclehárny pro občany v sociální tísni. 
Noclehárna je sociální službou dle zákona, podobně jako domov pro seniory nebo azylový dům, a ve městě 
dlouhodobě chybí. O místě noclehárny ještě není rozhodnuto. Vše se bude projednávat v radě města a teprve 
rada rozhodne, zda noclehárna vůbec bude a kde. 

Ve městě se nyní pohybuje zhruba 
padesát lidí bez domova. Zřízení noc-
lehárny a případně denního stacionáře 
by těmto lidem poskytlo bezpečné 
přespání, hygienické zázemí a další 
pomoc. „Bezdomovci v Chomutově 
jsou, to víme všichni, přespávají na 
různých místech. Noclehárna jich ne-
přivede více, ale budeme je mít kam 
odkázat. Navíc o nich budeme mít 
přehled a můžeme s nimi dále a lépe 
pracovat,“ vysvětluje náměstek primá-
tora Marian Bystroň. 

Pracovníci noclehárny by lidem 
v tísnivé sociální situaci pomáhali 
s návratem do společnosti. „Služba 

dává větší šanci podchytit lidi, kteří 
jsou na ulici krátce. Právě rychlost je 
často rozhodující, čím déle je člověk 
na ulici, tím více klesá jeho šance na 
návrat do běžného života,“ dodává ná-
městek Marian Bystroň.

Noclehárna je sociální služba. Ve 
městě chybí, na což dlouhodobě upo-
zorňují odborníci. Je také součástí 
ko mu nit ního plánu sociálních služeb, 
který schválilo už předchozí vedení 
města. Podobná zařízení existují v sou-
sedních městech, například v Jirkově, 
Klášterci nad Ohří, Mostě a dalších. 

Zařízení by mělo kapacitu ko-
lem osmi až deseti lůžek, uvažuje se 

také o variantě s dalšími čtyřmi lůžky 
pro ženy. Provozovala by jej některá 
z neziskových organizací, předběžně 
se jednalo o Armádě spásy a organi-
zaci K srdci klíč. Obě mají zkušenosti 
s provozováním těchto zařízení a jsou 
aktivní v okolních městech. 

Pokud se týká umístění, tak je ve 
hře několik variant. Jednou z nich je 
i budova v malém průmyslovém are-
álu v Kochově ulici. Tam město již na 
začátku letošního roku získalo zdarma 
od státu bývalý správcovský domek 
garážmistra s podmínkou využití pro 
sociální účely. 

V souvislosti se záměrem se ob-

jevily nesouhlasné reakce občanů. 
Obavy jsou pochopitelné, ale zkuše-
nosti z jiných měst, například Jirkova, 
ukazují, že noclehárny nejsou zdrojem 
rušení veřejného pořádku. Naopak 
pomáhají se začleněním lidí, kteří se 
ocitli na společenském okraji. Noc le
hárnu by provozovali zkušení profesi-
onálové, kteří umějí pracovat s lidmi. 
Ti budou na místě stále. Město je rov-
něž připraveno na zařízení dohlížet. 

V souvislosti se záměrem se také 
vyrojila spousta fám. Nejedná se 
o ubytovnu, ale noclehárnu. Ne smy
slem je pak tvrzení, že by se mělo jed-
nat o zařízení pro uprchlíky. 

Mnohým lidem bez domova by 
noclehárna výrazně pomohla. Dnes 
mají problémy se základními lidskými 
potřebami.

na VOzíčkU bEz PřísTřEší
Již několik let žije pan P. na ulici. 

Je mu necelých šedesát let a o stře-
chu nad hlavou přišel z několika pří-
čin, mezi kterými jsou i jeho vlastní 
chyby. Na ulici nežije nepřetržitě, 
několikrát pobýval v různých zaří-
zeních, nikde však dlouho nevydr-
žel. Vyhovuje mu totiž spíše volný 
pohyb a vlastní denní režim, to však 
jen do doby, než začne být venku 
zima. Pak vyhledává pomoc, to je 

již však většinou pozdě, zařízení bý-
vají již plná. Někdy se do nich nedo-
stane, protože nesplňuje požadavky 
organizací a neplní pravidla. Vše je 
ještě komplikovanější proto, že je 
upoután na invalidní vozík. 

Rodinu nemá, ale když napo-
sledy opustil zařízení, kde byl ubyto-
ván, svitla mu naděje – měl se přestě-
hovat ke kamarádovi. Záhy ale zjis-
til, že na dané adrese už přítel nebydlí 
a jiný kontakt na něj neměl. Většina 
dalších známých jsou ve stejné situaci 
jako pan P., pomoci se od nich tedy 
nedočká. 

S pobytem venku jsou kromě pro-
blémů s přístřeším spojeny další nepří-

jemnosti, hlavně hygiena. Noclehárna 
by se tak pro něj stala místem, kde by 
bez přehnané byrokracie našel místo 
na přespání a mohl by se zde čistě ob-
léci, najíst a umýt. Vše by měl do-
stupné i na vozíku. 

MěsTO jí POMOHlO
Poněkud optimističtěji vyznívá 

příběh šedesátileté paní K. Ta se 
dostala do potíží v době, kdy byla 
propuštěna z psychiatrického oddě-
lení nemocnice. Sanitka jí přivezla 
do Chomutova, kde dříve bydlela 
v jednom z bytů se svým druhem. 
S tím se ale pohádala a muž jí se-
bral klíče od bytu a řekl jí, že už 

v bytě nemá co dělat. Žena se tedy 
vrátila do sanitky a zdravotníci ji 
odvezli na magistrát města. 

Žena žila z důchodu svého druha, 
vlastní příjem neměla. Najednou se 
tedy ocitla zcela bez financí i bez byd-
lení. Zůstala sama, neměla rodinu ani 
přátele, kteří by jí pomohli. 

Nějakou dobu žila paní K. na ulici, 
myla se na veřejných toaletách, pře-
spávala ve sklepích domů. Přestože 
měla brát léky, neměla na ně peníze. 
I jí by noclehárna v tíživé situaci oka-
mžitě pomohla. 

Její situace je však nyní lepší. 
S pomocí města si vyřídila dávky 
hmotné nouze i bydlení na ubytovně.  

Noclehárna pomůže 
lidem bez domova 
Kde bude, ještě není rozhodnuto

Sami bezdomovci by noclehárnu uvítali
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Bezdomovectví pomáhá v Jirkově 
řešit  ubytovna s nocležnou a trénin-
kovým bydlením. Její existenci dnes 
oceňují jak lidé z ulice, tak uživatelé 
ubytovny. Provoz zařízení popsala ře-
ditelka Městského ústavu sociálních 
služeb Jirkov Eva Šulcová a vedoucí 
ubytovny Radek Vlk. 
Jaká je kapacita nocležny a jaký 
má režim?

Radek Vlk: Nocležna má deset 
míst. Šest lůžek pro muže a čtyři pro 
ženy, počet se mění podle zájmu lidí 
bez domova. 

Eva Šulcová: Nocležna je provo-
zována v přízemí budovy, příchod je 
mezi šestou a desátou hodinou ve-
černí, odchod je do osmi hodin ráno. 
Příchozí musí vyplnit žádost o uby-
tování, seznámí se s ubytovacím řá-
dem, dostane čisté lůžkoviny a ruč-
ník. Vždy musí provést osobní hygi-
enu, pak si povléknout postel. Pokud 
je venku zima, může si udělat čaj nebo 
polévku do hrníčku. 
Musí klienti dodržovat nějaká 
pravidla?

Eva Šulcová: Lidé, kteří zde chtějí 
přespat, nesmí být viditelně pod vli-
vem alkoholu nebo návykových látek. 
Vizuálně kontrolujeme, zda jsou 
v dobrém zdravotním stavu. Do dr
žo vat musí zákaz kouření, pití alkoho-
lických nápojů a požívání návykových 
látek. Nesmí také v noci nikoho ru-

šit a dodržovat základy slušného cho-
vání. Recepční tu funguje nonstop ce-
lou noc. 

Radek Vlk: S sebou mohou mít jen 
základní osobní věci a oblečení, co 

mají na sobě. Není možné sem nosit 
nějaké velké tašky nebo jiná zavaza-
dla, protože by hrozilo zavlečení para-
zitů. Žádné věci si tu nesmí nechávat 
na další noc, vše si ráno odnesou a pří-
padně zas večer přinesou.  
Jaká je využitelnost nocležny?

Radek Vlk: Záleží samozřejmě na 
období. V zimě jsou každý den lůžka 
téměř obsazená. Většinou zbývá volné 
jedno lůžko u žen, jedno u mužů. 
Někdy je ale plno úplně. V létě je to 
samozřejmě jiné, to se kapacita větši-
nou nenaplní. 
Není v nocležně problém s chová-

ním bezdomovců?
Radek Vlk: Ti lidé se většinou 

znají, takže mezi nimi není problém. 
Také si navzájem řeknou, jak to tu 
chodí, co smí a nesmí. Opravdu jen 

výjimečně se stane, že máme s někým 
takový problém, že musíme zavolat 
policii. To jen v případech, kdy je kli-
ent agresivní. Někdy musíme někoho 
odmítnout z důvodu silně podnapilého 
stavu a agresivního jednání. Naprostá 
většina večerů tu ale je zcela klidná. 
Jak reagovala veřejnost na ote-
vření nocležny?

Eva Šulcová: Ubytovna s noclež-
nou vznikla z budovy, která byla vy-
bydlená a bezdomovci v ní již přebý-
vali. Byl s nimi problém, dělali v noci 
hluk a lidem se to nelíbilo. My jsme 
ve spolupráci s městem budovu kom-

pletně zrekonstruovali, zavedla se ne-
přetržitá pracovní doba recepčních 
a tím se lokalita velmi zklidnila. Za 
celou dobu, co ubytovna funguje, 
jsme nepřijali jedinou stížnost. Pokud 
už nastane problém, je okamžitě ře-
šen. Lidé bez domova si rychle zvykli 
na to, jak se tu mají chovat, a respek-
tují pravidla. 
Pomáhá nocležna v práci s bez-
domovci? 

Eva Šulcová: Klienti mohou for-
mou prostupného bydlení využít noc-
ležnu, ubytovnu a těm, kteří prokáží 
schopnost samostatného bydlení, je 
pak i možné nabídnout využití trénin-
kového bytu.

Radek Vlk: Měli jsme na ubytovně 
muže, který neměl domov. U nás po 
nějaké době získal tréninkový byt, 
nyní žije v městském bytě. Našel si 
práci a nyní již žije zcela normálně. 
Takových lidí je více. Důležité je, aby 
chtěli změnu a snažili se. Město jim 
pak pomůže. V loňském roce se podle 
našich statistik ze 16 bezdomovců 
stali slušní obyvatelé s bydlením 
a prací. Letos jich je zatím šest.

Eva Šulcová: Na druhou stranu 
jsme tu měli i lidi, kteří prošli uby-
tovnou, třeba i tréninkovým bydle-
ním a stejně se nakonec vrátili na 
ulici. Nechtěli prostě žít běžným ži-
votem a dali přednost bezdomovectví. 
Takových je sice málo, ale jsou.

V jirkově nocležna pomáhá

Chomutov není výjimkou a noclehárnu, s jasný-
mi pravidly pro přenocování – ve střízlivém stavu, 
bez konzumace alkoholu, bez kouření a se základ-
ní hygienou – pro bezdomovce potřebuje. Základ-
ní principy jsme zakotvili do komunitního plánu. 
Zároveň zastáváme názor, že garantem této služ-
by musí být městské sociální služby a odbor so-
ciálních věcí magistrátu. Celý základ práce s bez-
domovci však spatřujeme v terénní práci. Tu jsme 
v minulém volebním období nastavili. Spoluprá-
ce města, magistrátu, Policie ČR a městské poli-
cie, vlastníků nemovitostí a neziskových organiza-
cí nesla své plody. Příkladem je zajištění teplé stra-
vy v zimním období, zajištění vhodného obleče-
ní, mapování míst výskytu bezdomovců a trvalá 
komunikace s nimi s nabídkou možností noclehu, 
pomoci při vybavení dávek. Takto se podařilo té-
měř 20 bezdomovců vrátit do normálního života.

Martin klouda, čssd

Každé město, které chce doopravdy řešit problém 
bezdomovectví, noclehárnu potřebuje. Je proje-
vem solidarity k těm, kteří neměli v životě štěs-
tí, ať už z jakýchkoliv příčin. Je ostudou předcho-
zího vedení města, že Chomutov dosud noclehár-
nu nemá, ačkoliv je uvedena jako jeden z bodů 
komunitního plánu. Její zřízení je proto v souladu 
s naším volebním programem. Noclehárna není 
ubytovna. Pro použití noclehárny platí přísné pod-

mínky, které město může ovlivnit a kontrolovat. 
Noclehárny poskytují služby osobám bez přístře-
ší, které mají zájem o přenocování a využití hygie-
nického zařízení. Není tedy trvalým místem poby-
tu. Noclehárna může pomoci těm, kteří o pomoc 
opravdu stojí. Jsme přesvědčeni, že většina obyva-
tel města bude k otázce noclehárny takto přistu-
povat a její nutnost pochopí.

Vladimír koten, PrO Chomutov

V Kochově ulici zřízení noclehárny pro bezdomov-
ce nepodporujeme, především s ohledem na míst-
ní starousedlíky, na blízkost nemocnice a hřbitova. 
Ale určitě podporujeme úsilí města pomoci těm li-
dem bez domova, kteří o to stojí. Navrhujeme jed-
nání s majiteli již existující ubytovny v Libušině uli-
ci o zřízení noclehárny zde. S pevným režimem 
a jasně danými pravidly. Také by bylo dobře si uvě-
domit, jak se s touto skupinou lidí pracovalo do-
posud a co vše se pro tyto lidi dělalo.

Milan Märc, nový sever

Noclehárna pro bezdomovce je pro lidi, kteří padli 
na samé dno. Někdo se na něm ocitl proto, že je to 
jeho životní styl, někdo proto, že v životě jednou 
klopýtl a nikdo mu při jeho pádu nepodal pomoc-
nou ruku. Těm prvním noclehárna nepomůže. Ze 
zásady odmítají jakákoliv pravidla, tady i ta, která 
se musí v noclehárnách dodržovat. Obáváme se, 

že tito lidé, kteří nebudou na noclehárnu přijati, 
se budou shromažďovat v jejím okolí. Městská ani 
státní policie nemá pravomoci ani prostředky na 
to, aby jejich pobyt korigovala. Podnapilost, špína, 
zápach a podobně neposkytují dostatečný důvod 
k jejich zásahu. A řešit problém těch druhých, kte-
ří mají snahu svůj život zlepšit, tím, že je necháme 
přespat? Neměli bychom jim pomoci se sháněním 
práce, trvalého ubytování? Neměli bychom jim 
pomáhat dříve, než na dno dopadnou? 

libuše zmátlová, ksčM 

Nelze polemizovat o potřebnosti služby. Ta je za-
potřebí. Noclehárna pro lidi bez domova je stan-
dardem pro každé město, které je sociálně přívě-
tivé. Problém je jinde. Platí, kde začíná právo jed-
noho, většinou končí právo druhého. A naopak. 
To je příklad navrhovaného místa v Kochově uli-
ci. Rozhodnutí o umístění noclehárny musí být 
podloženo věcnými argumenty a názory všech, 
kterých se její zřízení dotkne. Každé místo, kte-
ré bude navrhované, musí posoudit odborníci ze 
sociální oblasti, odborníci na terénní práci i od-
borníci na bezpečnost. Všichni musí také nasta-
vit provozní řád noclehárny tak, aby vyloučil ne-
gativní projevy bezdomovců, které jsou trnem 
v oku občanů. Jedině tak lze dosáhnout práv 
všech stran.  

Marek Hrabáč, anO 2011

ZaSTUpITelÉ OdpOVídají Na OTáZKU: pOTřebUje CHOMUTOV NOCleHárNU?

Vedoucí nocležny Radek Vlk ukazuje její vybavení.



aktuality

6 | aktuality

plot rychle vyřešil 
vleklý problém 

v palachově ulici

Obyvatele vnitrobloku Palachovy 
ulice, která je kolmicí na Kadaňskou, 
trápil dlouhé roky hluk a nepořádek. 
Ten pod jejich okny dělali lidé, kteří si 
vnitroblok vyhlédli jako místo k celo-
dennímu popíjení alkoholu a okolí po-
užívali jako toaletu. 

Primátor Daniel Černý se vydal 
na místo v rámci radničních prochá-
zek spolu s ředitelem městské poli-
cie a dalšími kolegy. „Občané si stěžo-
vali a chtěli přijít na radnici, ale efek-
tivnější bylo vyjet rovnou na místo,“ 
prohlásil primátor Černý. Efektivita se 
projevila záhy, řešení bylo hotové za 
necelých 14 dní. Pozemek, který pi-
jani obsadili, město nechalo oplotit.

O oplocení se rozhodlo hned na 
místě. „Pozemek je města, budova 

Chomutovské bytové. Keře a stromy 
prostříháme, kolem uděláme plot. To 
by mělo pomoci,“ popsal primátor.

Podle lidí z Palachovy ulice se na 
místě scházelo i padesát lidí najednou. 
Ostatní obtěžovali hlukem, výjimkou 
nebyly slovní konflikty nebo obscénní 
chování. „Nepříjemně mě překvapilo, 
jak je majetek města a Chomutovské 
bytové neudržovaný a ve špatném 
stavu,“ dodal primátor. V okolí Ka
daň ské navštívil dva vybydlené domy. 
„Dáme je do pořádku a nabídne me ná-
jemníkům,“ přislíbil.

Město nadále vyzývá občany, aby 
se nebáli obrátit se na město s většími 
i menšími problémy. O mnohých se 
úřad jinak ani nedozví, přitom řešení 
někdy bývá jednoduché.

Zš březenecká 
má novou 
ředitelku

Návštěvníky Chomutova vítá při 
příjezdu do města nová malba

Město našlo tajné herny, teď je na řadě policie

Nové kamery se už instalují 

Ředitelkou základní školy na 
Bře ze necké se stala Vladimíra No
vá ko vá. Jejím cílem je navázat na 
dobrou tradici školy. „U rodičů 
i žáků má škola velmi dobré renomé, 
její žáci uspěli v řadě vědomostních 
soutěží i sportovních aktivit. Mou 
snahou bude na tuto tradici školy na-
vázat a zajistit její další bezproblé-
mový rozvoj,“ řekla Nováková. 

Vladimíra Nováková vystudovala 
Vysokou školu báňskou v Ostravě, 
na kterou navazovala dvě pedago-
gická studia. Ve své učitelské a lek-
torské práci se věnovala nejen vzdě-
lávání dětí, ale také středoškoláků 
a dospělých. Učila na Střední prů-
myslové škole a Vyšší odborné škole 
v Cho mu to vě. Poslední dva roky pů-
sobila právě na základní škole na 
Březenecké, kde učila matematiku 
a informační technologie. „V dřívěj-
ších zaměstnáních jsem se věnovala 
především ekonomickým oborům 
a jejich výuce a lektorství,“ upřesnila 
Nováková.  

Opěrné zdi po stranách velkého 
podjezdu v Pražské ulici zdobí malo-
vaná krajina. Obnovili ji chomutovští 
umělci, kteří splnili požadavek města 
a zrekonstruovali původní malbu. 
„Zhruba před sedmi lety jsme na val 
nakreslili krajinu poprvé. Nyní však 
byla malba ve špatném stavu, takže 
nastal čas ji opravit. Opět vyhrál mo-
tiv krajiny,“ uvedl vedoucí skupiny 
umělců David Jasný. 

Nové výzdobě předcházela oprava 
zdí, která téměř „pohřbila“ zbytky 
staré poničené malby. Na většině zdi 
je tedy zcela nová. Liší se také tech-
nikou. Nyní je vytvořena kombinací 
štětce a spreje, předešlá byla nastří-
kána jen pomocí sprejů. Výsledkem 
je jednoduchá krajina s modrou oblo-
hou, obláčky a zelené plochy s kopci. 
Oprava zdí a vytvoření nové malby 
stálo město 180 tisíc korun. 

Pravidelnými kontrolami úřed-
níci města a městská policie zjis-
tili, že dvě herny přešly do ilega-
lity. V bývalých provozovnách 
vznikly černé herny, které fungují 
na principu klubu. „Provedli jsme 
řadu kontrol, jednu dokonce se spe-
cializovaným finančním úřadem, 
vše jsme zdokumentovali a Policii 
České republiky jsme oznámili 
jako podezření ze spáchání trest-

ného činu krácení daně a neopráv-
něného provozování loterie,“ říká 
ekonom města Jan Mareš. Teď je na 
řadě policie. Ta už nekompromisně 
zasahuje v Praze a jižních Čechách 
a přístroje zabavuje. Stejný scénář 
zřejmě čeká i Chomutov. 

Černé herny na principu klu-
bové hry a svěřeneckého fondu 
fungují ve Sportbaru na náměstí 
1. máje a v provozovně Slávie Club 

v ulici 28. října. Uvnitř je oddě-
lená část, podle sdělení obsluhy jde 
o neveřejný klub hráčů, kam mají 
přístup pouze registrované osoby. 
Svěřenecké fondy jsou registrovány 
v Praze, přihlášky do jednoho z něj 
hráči zasílají na ruskou emailovou 
adresu. Herny se tak snaží obejít 
snahu města vytlačit hazard z Cho
mu tova. „Sice město nic dalšího dě-
lat nemůže, ale důslednými kontro-

lami a podáváním trestních ozná-
mení se snažíme vystrnadit ilegální 
hazard z města,“ říká k tomu eko-
nom města Jan Mareš. 

Vedle nelegálních heren fungují 
na dvě desítky tzv. kvízomatů, což 
jsou převlečené automaty. Po zod-
povězení banální otázky může hráč 
hrát, čímž provozovatelé obcházejí 
zákon. „I zde jsme podali trestní 
oznámení,“ dodal Mareš. 

Už jen měsíc zbývá dodavatelské 
firmě na instalaci nových kabelových 
rozvodů pro městský dohledový sys-
tém na chomutovských sídlištích. Do 
dispečinku chomutovské městské po-
licie se připojí 41 nových kamer. „Ty 
pomohou strážníkům v jejich každo-
denním potírání přestupků jako naru-
šování soužití, vandalismus či černé 
skládky,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Marek Hrabáč.

Nové kamery dohlédnou na bez-
pečnost obyvatel v ulicích Bře ze
nec ká, Hutnická, Školní pěšina, Ka
men ná, Kamenný vrch, Zahradní, 
Bo ro vá, Pod Břízami, Jirkovská, Pí
seč ná. „Velkým přínosem pro bez-
pečnost občanů je umístění kamer 
v podchodech, kde velmi často do-
cházelo k narušení veřejného po-
řádku, někdy i trestné činnosti,“ 
doplnil Hrabáč. Kamery budou 

umístěny v podchodech v ulicích 
Jirkovská směrem od Kauflandu 
do sídliště, Borová, Pod Břízami, 
Kamenná u Tipu a Školní pěšina.

Součástí projektu je také mo-
dernizace dvanácti sloupů veřej-
ného osvětlení na Kamenném vr-
chu v Eldorádu. Na čtyři lampy bu-
dou současně osazeny kamery, aby 
se zvýšil dosah kamer v nočních 
hodinách.
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KráTCe
dVě sTě TisíC 
náVšTěVníků PřišlO 
lETOs dříVE
Zhruba o měsíc dříve přivítal le-
tos Podkrušnohorský zoopark 
jubilejního 200 000. návštěv-
níka. Letos se jím stal 20. srpna 
Jan Zvonek z Loun se synem. 

kniHOVna OTEVírá 
nOVOU HErnU
Od 14. září bude v prostorách 
Střediska knihovnických a kultur-
ních služeb otevřena herna pro 
děti s dopravním hřištěm. Náv-
štěv níci mohou přijít od pondělí 
do pátku mezi 14. a 17. hodinou. 

TECHniCké slUžby 
OPraVily POdCHOd 
a sCHOdišTě
Technické služby v těchto dnech 
zabudovaly lavičky v Cih lář ské 
ulici a na sídlišti Písečná, opravily 
podchod na Březenecké a scho-
diště na Kamenném vrchu. 

O sVáTEk aqUasVěT 
OTEVřE dříVE
O státní svátek 28. září změní 
Aquasvět provozní dobu. V ten-
to den bude otevřeno již od 
9 hodin ráno.

PrOTáHnOU sE děTi 
i dOsPělí
V městské sportovní hale začí-
ná 7. září cvičení rodičů s dětmi. 
Nadále se bude konat každé 
pondělí a středu od 10 hodin. 

zkUsí nOVé VýTVarné 
TECHniky
Abstraktní malby na plátno si 
mohou přijít vyzkoušet zájem-
ci do Rodinného centra Roz-
marýn. Výtvarný ateliér se koná 
2. září od 17 hodin.  

Zoopark otevřel stanici pro 
handicapované živočichy

Opravy škol vyšly na 
osm milionů korun

prolézačky v nové zahradě tvoří i příroda sama

Pomoc i zázemí najdou zraněná 
zvířata v nově otevřené záchranné sta-
nici Podkrušnohorského zoo parku. 
Tamní pracovníci se postarají o handi-
capované živočichy z území Cho mu
tov ska, Lounska, Žatecka, Pod bo
řanska a Mostecka. Aby pomoc po-
kryla takto velké území, musí být sta-
nice moderní a nadčasová. „V rámci 
přestavby byl objekt nejen zrekonstru-

ován, ale vznikla i nová veterinární or-
dinace, venkovní voliéry a další ob-
jekty související se zajištěním pro-
vozu stanice. Pořízen byl i nový au-
tomobil pro převoz handicapovaných 
zvířat,“ uvedla vedoucí propagace 
Podkrušnohorského zoo parku Martina 
Pelcová. 

Pracovníci záchranné stanice ošet-
řují zraněná zvířata, léčí jejich nemoci 

a poté je znovu navrací do přírody. 
Dále odchovávají nemocná nebo osi-
řelá mláďata. Pokud navrácení do pří-
rody již není možné, zůstává zvíře do-
životně ve stanici. 

Rekonstrukce začala v roce 2013, 
celkem si vyžádala přes deset mi-
lionů korun. Dotace činila 90 pro-
cent, zhruba milion uhradil zoopark ze 
svého rozpočtu.  

Nejpozději v polovině září skončí 
opravy v základních a mateřských 
školách v Chomutově. „Celkem město 
vydá na zlepšení prostředí pro děti 
přes osm milionů korun,“ řekl tiskový 
mluvčí Jan Rödling. V základní škole 
Zahradní je již skončena oprava elek-
troinstalace, osvětlení a oprava hygie-
nického zázemí učeben, Na Příkopech 
byly dokončeny práce na obnově so-
ciálního zařízení a vnitřních rozvodů 
kabeláže. Děti ze základní školy v Ka
daň ské ulici si hned první den jistě 
všimnou vymalovaných chodeb, žáci 
ze ZŠ Školní zase opravených prostor 
pro školní družinu a keramickou dílnu 
i nového vstupního prostoru a šaten. 

Elektroinstalaci bylo zapotřebí 
vyměnit na základní škole Písečná, 
Hornická, v ZŠ a MŠ 17. listopadu 
a Akademika Heyrovského. V po-
sledně jmenované ještě město nechalo 
opravit podlahy dílen a šaten. Na zá-

kladní umělecké škole jsou nové chla-
pecké toalety.

Rozsáhlé opravy proběhly o prázd
ni nách i v mateřinkách. Školka v Pro
ko pově ulici má novou koupelnu pro 
dívky, v Jiráskově ulici opravený jí-
delní výtah, v 17. listopadu je opra-
vené přístupové schodiště a v ulici 
Zahradní jsou ve třech třídách obno-
vena sociální zázemí. 

Do poloviny tohoto měsíce ještě 
potrvají opravy fasády spojovací 
chodby v ZŠ a MŠ Palachova a re-
konstruk ce sociálních zařízení v ZŠ 
Bře ze nec ká. 

Některé stavební práce se nepo-
dařilo ukončit do konce prázdnin. 
Příčinou je mimo jiné opožděné zahá-
jení výběrových řízení kvůli rozpočto-
vému provizoriu.

Zcela novou zahradu dostaly se 
začátkem školního roku děti navštěvu-
jící školku v ulici 17. listopadu. „Tato 
konkrétní mateřská škola byla vy-
brána právě proto, že její zahrada ob-
novu potřebuje a školka je zaměřená 
na environmentální výchovu a vzdě-
lávání,“ uvedla projektová manažerka 
Jitka Andršová. Na malé zvídavce 
však nečekalo jen stroze postavené 
hřiště s upraveným okolím, zahrada je 
plná herních prvků vhodně zakompo-
novaných do přírody.

Rostliny a stromy přímo vytvářejí 
prolézačky, které jsou nápadité a pro 
děti velmi zajímavé. „Projekt nese ná-
zev V trávě, v listí – zahrada v přírod-

ním stylu a tomu vzhled zahrady od-
povídá. Vše je z přírodních materiálů, 
od dřeva a dřevěné štěpky až po ob-
lázky,“ uvedla zahradní architektka 
Radka Matoušková.

Nyní již záleží jen na dětech, zda 
se při prolézání sítěmi mezi kmeny 
ocitnou v mezigalaktickém prostoru 
nebo v zajetí obrovského pavouka. 
Při všech těchto hrách jsou děti v bez-
prostřední blízkosti přírodních materi-
álů, dotýkají se jich a poznávají jejich 
vlastnosti a některé mohou dokonce 
i jíst. Herní prvky doplnila zvířátka 
vyrobená z přírodních materiálů.

Celková cena zakázky je zhruba 
2,8 milionu korun, z čehož přes 2,53 

milionu uhradí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí.

Je jen škoda, že nové hřiště nedo-
přejí dětem obyvatelé sídliště. Ještě 

než děti stačily hřiště poprvé navštívit, 
už se stalo cílem vandalů, kteří zde 
zničili proutěné iglú a odcizili síťovou 
houpačku.



rozhovor

8 | rozhovor

Kdy Vám učaroval svět známek?
To už je tak dávno, že si to skoro 

nepamatuji. Už jako malý kluk jsem 
sbíral známky. Jednou mi děda na-
bídl, že mi místo peněz za vysvěd-
čení bude kupovat známky. Sou
hla sil jsem. Moudrý děda mi na 
poště objednal tak zvanou novinko-
vou službu. Dostával jsem všechny 
české známky, které vyšly. Pak jsem 
se nějaký čas o známky nezajímal. 
Zajímaly mě slečny, sport, muzika a 
jiné radosti života. Když jsem se vrá-
til z vojny, připomněla mi známky 
maminka s tím, že mi v nich hospo-
daří mladší bratr.Tak jsem si je jed-
noho dne sbalil a přivezl do svého 
nového bydliště, do Cho mu to va. Asi 
v roce 1963 jsem se stal i členem 
chomutovského Klubu filatelistů 
a také Svazu československých fila-
telistů. Před zhruba pětatřiceti lety 
jsem byl zvolen předsedou místního 
klubu. Nebyl jsem jen vlažný člen 
a brzy jsem sloužil v krajském, po-
sléze ústřed ním výboru SČF. Po roz-
dělení republiky jsem byl dvě vo-
lební období místopředsedou Svazu 
českých filatelistů. Od začátku jsem 
členem předsednictva svazu.
Jak se za minulého režimu sbí-
raly či vyměňovaly známky?

To byla svízel. Styk se zahraničím 
byl v podstatě nulový. Exis to valo ta-
kové středisko v Praze, které styk se 
zahraničím umožňovalo. Otev řený 
dopis se známkami a s adresou se nej-
dřív poslal do Prahy, tam byl zkont-
rolován, zalepen a odeslán.Trvalo tak 
tři měsíce, než se dopis se zahranič-
ními známkami stejnou cestou od ad-
resáta vrátil. Něco se občas dalo se-
hnat v Pofisu, to byl oficiální státní 

obchod se známkami. Pokud jsem si 
dopisoval s někým do ciziny mimo 
zmíněné výměnné středisko, dopouš-
těl jsem se přečinu proti devizovému 
zákonu a riskoval jsem malér s poli-
cií. Soudruhům bylo proti mysli i to, 
že sběratelé měli zájem kompletovat 
protektorát Čechy a Morava. K uvol-
nění došlo až v roce 1968. 
Lidé si představují, že sbíráte jen 
známky, ale tak to není. Vysvětlete, 
co dnes filatelisté sbírají?

Sbírání razítkovaných známek, 
obálek nebo pohledů je na ústupu. 

Nerazítkovaných čili nepoužitých 
známek je ve sbírkách již většina. 
Ať se rozhodnu sbírat to či ono, 
musím se rozhodnout, jestli chci 
sbírat jeden stát, a pak sbírám po-
ctivě vše, co bylo vydáno. Nebo se 
mi líbí nějaké téma napříč mnoha 
státy. Tak sleduji emisní plány 
mnoha států a sbírám to, co se té-
matu týče a co se mi líbí. Pak je 
třeba obor poštovní historie. Sbírají 
se obálky, korespondenční lístky, 
pohledy, nic se z nich neodlepuje. 
Hodnota těchto věcí je ve svědec-
tvích o poštovním provozu. Jsou 
na nich všelijaké přídavné známky 
nebo nálepky, razítka, rukou při-
psané poznámky o změně adresy 
a ty činí obálku historicky zají-
mavou. Před válkou se pošťák tak 
dlouho vyptával sousedů na ne-
šťastného adresáta, až se dověděl, 
že se přestěhoval. Napsal na do-

pis novou adresu a dopis byl za tím 
člověkem takzvaně doslán. Oblast 
poštovní historie je dnes v popředí 
zájmu právě proto, co se člověk 
může z obálky dovědět. 
Lze tedy říci, že pokud se určitému 
sběrateli dostane do ruky modrý 
Mauricius a on tuto oblast nesbírá, 
nemá pro něho žádnou cenu?

To asi úplně ne. Tam už hraje roli 
značná finanční hodnota té známky. 
Peníze má rád každý, co bychom si 
namlouvali. Mauricius je populární 
a ví se přesně kolik jich je, je modrý 

a červený, a v podstatě není možné 
ho jen tak dostat do ruky. Zhruba před 
sto padesáti lety, když se známky za-
čaly sbírat, se mohlo stát, že tyto vzác-
nosti někdo náhodou našel. Kdyby mi 
ale dnes někdo tvrdil, že třeba na sta-
rých novinách takovou raritu našel, 
tak bych mu to nevěřil.
Jak se tedy určuje vzácnost 
známky, obálky nebo dopisnice?

To, co já považuji za vzácnost, 
nemusí být pro jiného filatelistu vů-
bec zajímavé. On by za tu známku 
dal nanejvýš desetikorunu a já bych 
ji při tom neprodal za tisíce. To jsou 
věci, ke kterým máme určitou osobní 
vazbu. Samozřejmě čím méně kusů 
známky se zachovalo, tím je její cena 
obecně vyšší.
Jaká je ta Vaše nejcennější?

V osobní rovině jsou pro mě nej-
cennější známky z roku 1952. Tehdy 
vyšel Chopin a Smetana. To byly 

první známky, které mi koupil můj 
děda. Ty mám ve své sbírce na čest-
ném místě a cením si jich. Od těch se 
odvíjí můj zájem o vážné sbírání a při-
pomínají mi milovaného člověka.
To jsou tedy Vaše první známky?

Ne, už jsem jich v té době pár 
měl. Ale těmito známkami mě děda 
vlastně navedl na cestu soustavného 
sbírání. Přidával jsem k nim další 
a další. Mé sbírání získalo určitou 
kontinuitu a kvalitu.
Vraťtme se k vydání chomutov-
ské známky. Je to pro Vás vrchol 
celoživotního snažení?

Šlo spíš o tu správnou příležitost. 
Štěstí přeje připraveným. Nápad se 
známkou přišel až v průběhu příprav 
výstavy známek v letech 2012 až 
2015. Naší žádosti o vydání známky 
Česká pošta vyhověla, protože 
jsme opravdu nebyli neznámí pří-
chozí, ale vlastně staří mazáci. A byl 
bych špatný chomutovský patriot, 
kdybych se o to nepokusil. Navíc 
pošta nesvěří návrh známky nezná-
mému, nevyzkoušenému výtvarní-
kovi. Moje žena Marie, která je au-
torkou známky, také není pro poštu 
neznámá. Kreslí drobnou grafiku 
pro filatelistické účely od sedmde-
sátých let. Pro Českou poštu nakres-
lila řadu příležitostných razítek. Pro 
dvě poslední světové výstavy poš-
tovních známek Praga 1998 a 2008 
dělala návrh diplomů pro vystavující 
s krásnou kaligrafií. Kreslila řadu 
přítisků na korespondenční lístky 
neboli dopisnice pro Českou poštu 
i pro kluby filatelistů například k vý-
stavám známek různých stupňů. To 
byly střípky, které vedly k vydání 
známky.

V květnu letošního roku se do Chomutova sjeli filatelisté z obou stran hranice na VI. mezinárodní filatelistickou 
výstavu Euregia Egrensis. Jedním z organizátorů byl chomutovský filatelista Václav Svoboda, který se se svou 
ženou výtvarnicí Marií Svobodovou zasloužil o vznik první poštovní známky s motivem Chomutova.

Václav Svoboda:

Mauricia už 
nikdo doma 

nenajde 

pRo Mě jsou nejCennější znáMky z Roku 1952. 
tehdy vyšel Chopin a sMetana. to byly pRvní 
znáMky, kteRé Mi koupil Můj děda.
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Obnaženi se čísla třináct nezalekli, 
umělci hledali nové významy

Festival V rytmu Orientu ukázal 
tradici i folklor orientálních tanců

Mystická třináctka byla v letoš-
ním roce tématem festivalu Obnaženi, 
protože sám festival letos vstoupil 
do svého třináctého ročníku. „Číslo 
v sobě nese hlavně negativní nebo 
mystické a tajné významy, proto nám 
přišla jako bohaté téma a možná jsme 
ji chtěli i očistit v mysli lidí,“ vysvět-
luje Klára Alvarenga Alexová, jedna 

z organizátorek. Umělci také poodha-
lili své třinácté komnaty. 

Očista šestého prvočísla na sebe 
během festivalu brala nejrůznější 
podoby. Týden vlády Obnažených 
v Cho mu to vě odstartovala tradiční 
vernisáž, a tak se jako první ke slovu 
dostalo výtvarné umění. „Novinkou 
letošního roku byl večer s komento-

vanou prohlídkou. Naší snahou bylo 
nalákat lidi znovu na výstavu 13 do 
galerie a dát jim prostor na otázky 
směrem k umělcům,“ vypráví orga-
nizátorka Jana Nuslauerová a dopl-

ňuje, že akci ještě vygradoval vý-
tvarný souboj (battle) tří umělců na 
téma Slzy štěstí, které si vylosovali 
z klobouku. 

Pokračování na straně 15

Smyslné a krásné tanečnice v atriu 
chomutovského Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb ukázaly, jak 
mají vypadat orientální tance. Zá vě
reč nou galashow festivalu V rytmu 
Orientu přišly zhlédnout desítky lidí, 
kteří obdivovali precizně ušité šaty 
i ladné pohyby při tanci, leckdy s re-
kvizitami. Festival se konal již po-
čtvrté. „Letos přijely tanečnice ne-
jen z Chomutova, ale i z Mostu, Ústí 
nad Labem. Náš hlavní host, tanečnice 
Zaghareet, je původem ze Slovenska, 
ale nyní dlouhodobě žije a pracuje 
v Káhiře,“ uvedla tanečnice a organi-
zátorka festivalu Pavla Kostková.  

Vystoupení byla velmi různorodá. 

Zahájila je chomutovská taneční sku-
pina V rytmu Orientu, jejíž devět ta-
nečnic ladně proplouvalo hudbou 
za živého bubenického doprovodu. 
Velmi zajímavé vystoupení předvedla 
pražská tanečnice Atiya. Tu někteří 
znají z televizní show Jana Krause, do 
Chomutova přijela s hadem. Po vy-
stoupení se šátky či šavlemi již při-
šla řada na hlavního hosta večera – ta-
nečnici Zaghareet. Ta se orientálnímu 
tanci věnuje již 15 let. „Já jsem vždy 
ráda cestovala, měla jsem ráda exo-
tické krajiny, kultury. Arabskou hudbu 
jsem znala, ale nevěděla jsem, že se na 
ni dá i nějak tančit. Lákalo mě inter-
pretovat rytmus svým tělem. Také se 

mi líbí, že je orientální tanec velmi in-
dividuální,“ řekla tanečnice Zaghareet.  

Právě rozmanitost orientálních 
tanců je velmi široká. Věnovat se mu 
může každý. Přestože je vžitý před-
sudek, že orientální tanečnice má mít 
oblé tvary, širší boky či plné poprsí, 
festival předsudky vyvracel. Výborné 
tanečnice mnohdy totiž tyto parametry 
nesplňovaly. „Vždy říkám, že tančit 
může žena jakékoli postavy i jakého-
koli věku. Když se dělají třasy, tak to 
možná mají tanečnice plnějších tvarů 
snazší, nemusí se tolik namáhat. Jinak 
nejsou žádné hranice, od kolika kil by 
měla žena tančit, to určitě ne,“ dopl-
nila organizátorka.  

TřináCTá kOMnaTa V POdání jOsEfa šPOrgyHO
Když jsem přemýšlel, jak výtvarně zpracuji téma 13. komnata, navrhl jsem objekty ze 
dřeva, provazů a pletiva. Chtěl jsem vytvořit hmotné 13. komnaty, aby mohli diváci do 
nich vejít a uvnitř si popřemýšlet o svých 13. komnatách. Pak mi ale došlo, že je to pou-
ze pohled z venku, obecná vizualizace a zhmotnění abstraktního sousloví „13. komna-
ta“. Obrátil jsem proto pozornost do sebe, do své vlastní 13. komnaty a vynesl na den-
ní světlo svůj vlastní příběh, který ovlivnil a ovlivňuje můj život, a pokusil jsem se jej vý-
tvarně zpracovat. Tisk vlastním tělem se pak nabízel jako nejvíce výstižným prostřed-
kem. Barvou jsem pak odlišil figuru otce, matky a mé osoby. Na jedenácti obřích papí-
rových arších jsem „převyprávěl“ náš rodinný příběh od setkání rodičů, jejich velké lás-
ky, mého početí, narození až po rozchod rodičů a mé zatracení z jejich strany. Na Obna-
žených se pravidelně obnažujeme a zkoumáme důkladně daná témata, letošní 13. roč-
ník nám dal možnost název festivalu vyplnit až na doraz. Doufám, že diváci to pochopili 
a využili prostor a čas k popřemýšlení o vlastních 13. komnatách.

TřináCTá kOMnaTa V POdání jany nUslaUErOVé
Téma 13 jsem výtvarně zpracovala skrze obecný námět „13. komnaty člověka“ – tedy 
prostoru, kam se bojíme vstoupit. Prostoru, který za zavřenými dveřmi skrývá cosi hro-
zivého. Nepopisuji zde svou osobní 13. komnatu, ale snažím se ukázat univerzální po-
stoj lidské bytosti k tomuto věky prostupujícímu archetypu. Ve svých malbách jsem 
se snažila zachytit jak frustrující a tíživou skutečnost našich hlubokých strachů, které 
ukrýváme ve svém podvědomí, tak i východisko a oslavu odhodlání těmto strachům 
čelit – otevřít 13. komnatu a tím se očistit. Své strachy spojené se vzpomínkami nebo 
s obavami z odmítnutí, nepochopení a podobně překonáváme každý den. 

romský festival 
byl roztančený 
a barevný

Devátý ročník Romského festi-
valu v Chomutově opět nabídl hodně 
barevnou a rozesmátou podívanou. 
„Tentokrát tu máme více tanečních 
vystoupení než obvykle,“ prozradil 
organizátor Roman Tirpák.

Od začátku festivalu se do ochozů 
letního kina začaly scházet skupinky 
návštěvníků, kterých bylo brzy plné 
hlediště. „Chodí stále stejní lidé, kteří 
si za ty roky už na festival zvykli 
a mají to rádi. Jsou to především 
lidé z Cho mu tova, Kadaně, Mostu, 
Litvínova nebo třeba Teplic a Žatce,“ 
vypočítává Roman Tirpák. Náv štěv
níci a vystupující jsou většinou z regi-
onu. „Ale každý rok sem zveme něja-

kého významného hosta. V letošním 
roce vystoupili Maco Mamuko, kteří 
jsou v naší komunitě hodně oblíbení,“ 
doplňuje Roman Tirpák. 

Romfest vznikl před devíti lety 
z nevinného hecování mezi přá-
teli. „Měli jsme tehdy pocit, že 
tady není nic, co by reprezento-
valo romskou kulturu, a tak mě ka-
marád hecoval, ať něco vymyslím,“ 
vysvětluje Roman Tirpák počátky 
festi va lu, který představuje jednu 
z mála prezentací romské hudby 
i tance v regionu. I proto organi-
zátory trošku mrzí, že se většinová 
společnost učí navštěvovat Romfest 
velmi pomalu. 
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podzimní část rozhodne o všem podstatném

Kanoistům se ve všem daří

Cesta za úspěchy v evropě začíná u Microbeavers

Po letní přestávce bude už o ví-
kendu pokračovat podzimní částí 
Letní futsalová liga CHLMF 2015. 
Soutěž je rozdělena na čtyři ligy 
podle výkonnosti týmů a letos v ní na-
stoupilo stejně jako loni rekordních 
52 týmů a v nich 673 hráčů. „Hraje 
se již dvacátá čtvrtá sezona letní ligy, 
která je určena pro širokou veřejnost,“ 
řekl předseda CHLMF Jíří Kupec.

V první lize si nejlépe vede L.A. 
Interiér Chrontoš, ale jen čtyři body za 
ním se zavěsil Sport restaurant Jirkov. 
„O letošním mistrovi Chomutova se 
rozhodne jen mezi těmito týmy,“ říká 
Kupec. Na opačném konci tabulky 
elitní ligy je v ohrožení sestupem hned 
několik mužstev. Především oba no-
váčkové první ligy Dědek team a FC 
Viet Chomutov A a překvapivě i le-

tití účastníci nejvyšší soutěže Altryss 
Most, S.L.Z.A. Žízeň, Technoline i FC 
Betis Kadaň A. 

Ve druhé lize je na prvním místě 
s plným počtem bodů FC Jirkov 2000, 
který je velmi blízko historicky prv-
nímu postupu do nejvyšší ligy. Kdo 
ho tam doprovodí, se rozhodne mezi 
mužstvy Auto Macák, Ski team Klí no
vec a šanci má i Benfika. Téměř jistý 
sestup do třetí ligy čeká Unique drink 
team, ale o druhém sestupujícím roz-
hodnuto ještě není.

Ve třetí lize má nakročeno k po-
stupu Koordinace BOZP, ale do konce 
soutěže se hrají ještě čtyři kola, která 
mohou vše změnit. „Mezi druhým 
a pátým týmem tabulky je rozestup 
jen dva body, což je záruka velkého 
boje,“ zdůrazňuje Jiří Kupec. Poslední 

místo v tabulce patří Gunárs teamu, 
který ale má ještě šanci na záchranu. 
Neuvěřitelně vyrovnané je čelo ta-
bulky čtvrté ligy, v níž vede dvojice 

nováčků Aluminium Žatec a Polák 
Akustika. Jen bod za touto dvojicí je 
celek MC 92 Sinep a také nový tým 
soutěže Jeremias. 

Až neuvěřitelně úspěšnou závodní 
sezonu prožívají vodáci ze Sportclubu 
80 Chomutov. „Na pochybnosti 
o vhod nos ti nadstandardní podpory 
oddílu kanoistiky ze strany města od-
povídají naši závodníci pádnou for-

mou. Který ze stovkami tisíc korun 
podporovaných sportů v Chomutově 
vyslal na MS juniorů dva reprezen-
tanty, na ME juniorů a do 23 let do-
konce pět, na závody olympijských 
nadějí další dva borce v jednom roce? 

Nemluvě o zisku pěti mistrovských ti-
tulů na MČR v rychlostní kanoistice 
a celkem patnácti stříbrných a bron-
zových medailí,“ vypočítává dosa-
vadní letošní bilanci předseda oddílu 
Petr Doležal.

V loděnici na Kamencovém jezeře 
sportovně rostou reprezentanti ČR 
Branko Tarkulič, Ondřej Bišický (5. 
místo na MS juniorů v Portugalsku), 
Michal Čeřovský (5. místo na MS ju-
niorů v Portugalsku), Jiří Nachtigal 
(2. místo na MS juniorů ve sjezdu na 
divoké vodě v USA), Hynek Urban, 
Tomáš Holopírek a Daniel Pokorný 
momentálně se připravující na zá-
řijové ME v Rumunsku i velké ta-
lenty české kanoistiky Tomáš 
Fri drych, Adam Novotný, Jakub 
Re muta, Nela Marková, Kateřina 
Koubová, Kateřina Vrbenská, Magda 
Petráčková, sestry Pavlisovy a další.

Loděnici v nádherném prostředí 
Kamencového jezera si mohlo v čer-

venci a srpnu prohlédnout a vyzkou-
šet bezmála padesát dětí ve věku 6 až 
12 let v rámci příměstského tábora. 
Odezva je vypovídající – skoro polo-
vina účastníků chce v oddíle sportovat 
natrvalo. Naštěstí to kapacita zázemí 
loděnice už umožňuje. „S podporou 
města Chomutova, Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a Čes
ké ho svazu kanoistů, kterým patří po-
děkování nás všech, jsme dobudovali 
vysoce funkční zázemí,“ zdůrazňuje 
Petr Doležal a naznačuje, že i to má 
na výše uvedených čerstvých úspě-
ších podíl. „Úspěchy však nejsou vý-
sledkem finančně honorované práce 
trenérů, u nás ještě stále přetrvává 
srdíčko a nadšení z úspěšné práce 
s mládeží,“ dodává. O atmosféře v lo-
děnici se  mohou dospělí i dětští zá-
jemci z řad veřejnosti přesvědčit již 
9. září od 16 hodin, kdy proběhne 
tradiční náborový závod Plastová 
dvoustovka.

Dětem ve věku 5 až 6 let už rodiče 
často hledají nějaký sport, v němž by 
tito caparti zúročili pohybové nadání 
a současně vybili přebytečnou ener-
gii. Vhodnou volbou může být softbal, 
protože právě kluky i děvčata ročníků 
2009 a 2010 do svých řad nabírá SC 
80 Beavers Chomutov, jeden z nejú-
spěšnějších evropských klubů v tomto 
sportovním odvětví.

Po prázdninách se příprava nej-
mladšího družstva, takzvaných Mi

cro Beavers, rozjíždí právě teď, první 
trénink proběhne tento čtvrtek od 16 
do 17 hodin na hřišti v Bez ru čo vě 
ulici. „Rád bych, aby noví zájemci 
byli s družstvem od začátku, ale sa-
mozřejmě budou moci přijít i který-
koliv další čtvrtek,“ říká trenér softba-
lové mládeže Martin Chmelík a upo-
zorňuje, že se zhoršováním počasí 
se tréninky přesouvají do tělocvičny 
sousední školy v ulici Akademika 
Heyrovského, kde se konají ve stejný 

den i čas. „Děti nám přerůstají do 
vyšší věkové kategorie, řada z nich 
bude za MicroBeavers hrát příští rok 
naposledy. Proto pořádáme nábor, aby 
odcházející děti nováčci plynule na-
hradili,“ dodává.

K nejmenším softbalistům se váže 
jedna zvláštnost. Klub požaduje pří-
tomnost rodičů na tréninku a do pří-
pravy je zapojuje. „Pěti nebo šestileté 
děti si těžko budou házet samy, účast 
rodičů na tréninku je proto nezbytná. 

S nimi jde výkonnost dětí nahoru 
mnohem rychleji,“ vysvětluje Martin 
Chmelík. Klub si tak vychovává 
ochotné rodiče, z nichž ti nejlepší se 
časem stávají trenéry mládeže.

Družstvo MicroBeavers je tvořeno 
dětmi do 10 let a hraje 2. ligu, kde má 
po jarní části z 2. místa zajištěn postup 
do finálového turnaje. Celkem se cho-
mutovský klub stará o 80 hráčů spa-
dajících do dětských a mládežnických 
kategorií. 



sport společnost

společnost | 11

pro slabozraké a nevidomé je tu SONS
Lidé nevidomí či slabozrací na-

jdou pomoc či radu ve sjednocené 
organizaci SONS. Pracovníci cho
mu tov ské odbočky svým klientům 
nejen pomáhají, ale také je baví a 
sez namují s novinkami, které jim 
usnadní život. „Cílem organizace 
je sdružovat a hájit zájmy nevido-
mých a těžce zrakově postižených 
občanů, zároveň  poskytovat kon-
krétní služby, které pomohou k in-

tegraci zrakově postižených a ke 
zkvalitnění jejich života,“ uvedla 
Jaroslava Bendová ze SONS. 

Nevidomí a slabozrací mohou or-
ganizaci navštívit, když si neví rady 
s pracovněprávními vztahy, zá-
ko ny, sociálněprávní oblastí nebo 
při výběru kompenzačních pomůcek 
a v mnoha dalších oblastech. Najdou 
tam ale také společenské a kulturní 
vyžití. Klienti se například mohou na-

učit malovat horkým voskem, vzni-
kají tím plastické obrazy, které si mo-
hou nevidomí „prohlédnout“ hma-
tem. Klienti také tráví volný čas ko-
rál ko vá ním, moderními postupy va-
ření, které jsou bezpečné pro nevi-
domé, nebo při přednášce na vybrané 
téma z oblasti zdravého životního 
stylu a zdraví. Připravené jsou také 
turnaje v kuželkách či šipkách a pose-
zení u speciálních hmatových her. 

Odbočka navíc pořádá kulturní, 
sportovní i vzdělávací aktivity. „No
vin kou je poradenství v artetera-
pii. Dále se snažíme vyhledávat ar-
chitektonické bariéry, které ztěžují 
orientaci v prostoru, a iniciovat je-
jich odstranění,“ doplnila Jaroslava 
Bendová. 

Organizaci lidé najdou v Dří nov
ské ulici v budově, kde sídlí také po-
bočka knihovny a městská policie. 

Vaše témata

 POdněTy

zOHyzděný 
CHOdník

Měl bych dotaz, zda je možné 
něco udělat s chodníkem, který je 
zohyzděn již několik let a není po 
něm téměř možné přejít s kočár-
kem nebo v botách s vyššími pod-
patky. Jedná se o část chodníku, na 
který se přichází od Kamenného vr-
chu č. p. 5266 od křižovatky smě-
rem dolů k Hutnické ulici (chodník 
u zábradlí nad přivaděčem vody).

Roman Olah

K Vašemu podnětu na stav 
chodníku podél komunikace spo-
jující křižovatku ulic 17. listo-
padu – Kamenná a Kamenný vrch 
sdělujeme, že tato komunikace vč. 
chodníku je v majetku Ústeckého 
kraje, resp. Správy a údržby sil-
nic Ústeckého kraje, u které bu-
deme iniciovat provedení přísluš-
ných oprav.

Martin Kovácz,
odbor rozvoje,  

investic a majetku města 

rOzšířEní 
zákazU POžíVání 
alkOHOlU

Před cca rokem jsem žádal 
o posouzení možnosti rozšíření zá-
kazu požívání alkoholu na ve-
řejnosti o oblast kolem nemoc-
nice. Žádost byla předána vedení 
Městské policie Cho mu tov k dal-
šímu dopracování s tím, že o vý-
sledku budu informován. Bohužel 
jsem doposud nedostal žádnou od-
pověď. Zároveň upozorňuji na sku-
tečnost, že se popisovaná situace 
dále zhoršuje. Dle mého soudu jsou 
problémy z drtivé většiny spojené 
s nemovitostmi, které jsou dle vý-
pisu katastru nemovitostí ve vlast-

nictví pana V. D. v Bělohorské ulici 
č. p. 3435, 3431 a 3432. Tyto by-
tové domy využíval majitel k pro-
vozování tzv. sociálního bydlení 
až do naprosté devastace a opuš-
tění objektů. V nich se nyní zdr-
žují bezdomovci se všemi negativ-
ními důsledky. Dále se jedná o dům 
č. p. 3446 v Bělohorské ulici, který 
je doposud obydlen problémo-
vými obyvateli. U nich je také kon-
zumace alkoholických nápojů na 
denním pořádku. K tomu využí-
vají i prostranství v okolí domu, 
která jsou v majetku města (chod-
níky a zelené plochy), ničí je, zne-
čišťují a pod. Objekt č. p. 3435 je 
po vyhoření před mnoha lety po-
nechán svému osudu, je používán 
jako toalety zákazníků přilehlých 
stánků, skládka a zdroj druhotných 

surovin. Věřím, že se podaří na-
lézt řešení, které přispěje ke zklid-
nění situace v uvedené lokalitě. 
Navrhované rozšíření zákazu poží-
vání alkoholických nápojů na ve-
řejnosti spolu se zvýšeným dohle-
dem městské policie by dle mého 
soudu bylo jednou z možností, jak 
toho docílit. (redakčně zkráceno)

R. J.
V radě města bylo doporučeno 

schválit rozšíření vyhlášky o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na 
lokalitu u nemocnice a okolí, vyme-
zené ulicemi Kochova, Edisonova, 
Dr. Janského, Spořická, Čechova, 
Holečkova. Takto navržená změna 
půjde do zářijového zasedání za-
stupitelstva, kde o se o ní bude hla-
sovat.

Jan Rödling, tiskový mluvčí města 

MáTE Také zajíMaVý náPad, 
POdněT či zkUšEnOsT s něčíM 
zE žiVOTa VE MěsTě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

rozmarýn přivítal 
jubilejního tisícího 
návštěvníka

Rodinné centrum Rozmarýn 
přivítalo 1 000. návštěvníka. Ju
bi lej ním hostem se stala Veronika 
Hor vátová s dětmi Eliášem a Re
bekou. „Rodina dostala různé dá-
rečky od společnosti a upomín-
kové předměty,“ uvedla jednatelka 
společnosti Kultura a sport Věra 
Flašková.  

V Rozmarýnu jsou vítáni všich ni, 
kteří si chtějí užít pohodu a zá ba vu. 
Na každý den je připra ve na ně-
jaká akce, děti si mohou užít leg-
raci v herně, zazpívat si nebo na-

vštívit výtvarnou dílnu. Pro ro-
diče jsou zase připraveny diskuzní 
dny i semináře. „V září na návštěv-
níky Roz marýnu čekají tři větší 
akce. Hned druhého se bude ko-
nat výtvarný ateliér na téma abs-
traktní malba na plátno pro starší 
děti a rodiče. O den později na ty 
nejmenší čeká zábavné odpoledne 
Po hád kový park a desátého září si 
přítomní užijí cestovatelský dýchá-
nek zaměřený na olympijské město 
Turín a jezero Lago Di Garda 
v Itálii,“ upřesnila Věra Flašková.  
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POdíVali sE 
dO ElEkTrárny
Žáci ze střední průmyslové 
školy se seznámili s historií 
a provozem elektrárny v Tu-
šimicích. Exkurze zahr no-
vala odbornou přednášku 
a prohlídku prostor. 

OCEnili nEjlEPší
Nejlepším studentem gymná-
zia se v minulém školním roce 
stal Šimon Jelínek, ocenění pro 
třídu s nejlepším průměrem 
dostala 1. F.

bEsídka PrO rOdičE 
na záVěr
Besídkou se se školním rokem 
rozloučili prvňáčci ze základ-
ní školy Kadaňská. Rodičům za-
zpívali, zatančili a ukázali, co se 
za celý rok naučili.  

KráTCe

parlament 
pobavil žáky i děti 

z mateřinky

Díky Žákovskému parlamentu 
se opět pobavily děti ze základní 
školy Zahradní. Členové parla-
mentu z řad žáků pro ně připra-
vili zábavný den. Užívaly si starší 
i mladší ročníky, přišly ale také 
děti z mateřinek, které se do školy 
teprve chystají.

Děti si mohly zkusit třeba lo-
vení papírových rybek, převážení 
molitanových koleček a mnoho 
různých jiných disciplín. Za spl-
nění všech úkolů dostali soutě-
žící odměnu. „Žáci prvního stupně 
se věnovali večerníčkovým posta-
vám. Ani druhý stupeň nezůstal po-

zadu a s úkoly týkajícími se hokeje 
se statečně porval,“ uvedla členka 
parlamentu ze šesté třídy Tereza 
Bučilová. 

Děti dále vyjmenovávaly ně-
které hokejisty, poznávaly státy hra-
jící na mistrovství světa v hokeji či 
si zkusily vyjmenovat hokejovou 
výzbroj. Ale byly také sportovní 
disciplíny, při kterých občas padaly 
opravdové rekordy. Mezi tyto sou-
těže patřilo například skákání přes 
švihadlo, „lehsedy“ či přeskako-
vání stupínku. Děti z vyšších roč-
níků také absolvovaly turnaj v pře-
hazované.

Herci z Hornické předvedli 
pohádku i pověsti

poskytnout pomoc se žáci a studenti učili 
v zajímavých modelových situacích

Hudebnědramatický seminář na 
základní škole v Hornické ulici vede 
učitelka Pavla Kiselá již několik let. 
Během roku nacvičuje s vybranými 
žáky 7. až 9. tříd různé scénky, hry 
a pohádky, se kterými pak vystupují 
veřejně, například před Vánoci na ná-
městí. Předvádějí je také pro mateř-
ské školky a pro mladší spolužáky ve 
škole. 

V závěru minulého školního roku 
proběhlo takové vystoupení v jídelně 
školy pro žáky, jejich učitele i pro po-
zvané hosty. „Program zahájila po-
hádka O dvanácti měsíčkách, kterou 
sehrály především dívky v zajímavých 
kostýmech a kulisách většinou vlastní 
výroby. Tato pohádka byla určena 
mladším divákům, ale další vystoupení 
oslovilo ty starší. Byly to zajímavě 

zpracované vybrané pověsti O svatém 
Prokopu a založení Sázavského kláš-
tera a O Královce, kou zelné studánce, 
která vypráví o Janu Lu cem bur ském, 
Elišce Pře my slov ně a korunovačních 
klenotech,“ uvedl zástupce ředitele 
Zdeněk Schück.

Diváci se dozvěděli, že k otevření 
dveří ke korunovačním klenotům je 

zapotřebí sedmi klíčů. Závěr vystou-
pení s názvem Prolhaná Emma byl 
poučením, že lhát se nemá a na kaž-
dou lež se doplatí. Žáci hráli se zau-
jetím, chybičky se daly přehlédnout 
a posluchači se zaujetím sledovali. 
Dospělí a kolegové oceňovali potles-
kem snahu herců i jejich celoroční ne-
lehkou práci.

Žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravot-
nický asistent ze sloučených středních 
škol ESOZ proškolili v rámci pro-
jektu Sedmikráska osm set žáků z je-
denácti základních a středních škol 
Ústeckého kraje.

Budoucí zdravotníci si pro ně při-
pravili čtyři stanoviště s modelovými 
situacemi. „Na prvním stanovišti se 
žáci učili, jak správně resuscitovat ba-
bičku, která zkolabovala po vyzved-
nutí vnuka ze školky. Na druhém sta-
novišti žáci museli vhodnou techni-
kou zastavit krvácení u otevřené zlo-
meniny, která se přihodila při pádu 
z kola při dopravní nehodě. Na tře-
tím stanovišti žáci řešili úraz na tá-
borových olympijských hrách, kde 
si dívka vymkla kotník a odřela lo-
ket. Na posledním stanovišti žáci 
ošetřovali popáleninu I. a II. stupně, 
která se stala spolužačce ve školní jí-
delně, a zdůvodňovali význam tech-
nické první pomoci," popsala učitelka 
Andrea Kurucová.

Žáci pracovali ve skupinách, při-
pravili si řešení přidělených modelo-
vých situací a posléze je demonstro-
vali svým spolužákům za pomoci bu-
doucích zdravotnických asistentů. Na 
základních školách, kde se středoško-
láci z ESOZ setkávali i s prvňáčky, si 
ještě připravili stanoviště zaměřené na 
rizika spojená s pobytem u vody a se 
sportováním. Prvňáčci skládali puzzle 
a hledali na vzniklém obrázku chybě-
jící ochranné pomůcky nutné při spor-
tování a na dalším obrázku hledali a 
vysvětlovali chybné chování dětí při 
pobytu u vody.

Středoškoláci i doprovázející pe-
dagog byli velmi mile překvapeni zá-
jmem a aktivitou zúčastněných žáků 
základních a středních škol. „Zejména 

žáci ze základních škol velmi oce-
ňovali reálnost modelových situací, 
které naši středoškoláci dosáhli mas-
kováním jednotlivých zranění. Žáci 
velmi zapáleně řešili se svými prů-
vodkyněmi, budoucími zdravotními 
sestřičkami, přidělené úkoly, které 
provázely každou modelovou situaci. 
Při řešení přidělených úkolů si museli 
vybrat zdravotnický materiál vhodný 
k ošetření jednotlivých poranění,“ do-
plnila kantorka. 

Realizace projektu Sedmikráska 
byla velkým přínosem pro obě zúčast-
něné strany. Účastníci projektu získali 
cenné praktické dovednosti z první 
pomoci a žáci ze zdravotnické školy 
si procvičili odborné znalosti a komu-
nikační dovednosti. 
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křížOVka Před sto deseti lety začalo v Chomutově jezdit první taxi – francouzský (tajenka) Charron.

jEd
n

O
d

U
C

H
é 

sTř
Ed

n
ě Těžk

é

Tě
žk

é

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.

OsMisMěrka 13. září se s kozou Rózou podíváte do světa… VTiPy

Pepíčku, řekni dvě zájmena. 
„Kdo, já?“ 
„Výborně, Pepíčku.“

Učitel k žákovi: „Kdybys měl 
sedm jablíček a já tě o dvě 
poprosil, kolik by ti jich zůstalo?“ 
„Sedm!“

„Tak co, Michale, jak dopadlo 
vysvědčení?“ chce vědět 
maminka. „To je přece vedlejší, 
mami, hlavně že jsme zdraví.“

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

 
Potká profesor svého bývalého 
žáka a povídá: „Nováku, tak jsem 
slyšel, že máte na kontě víc než 
třicet milionů, jak to děláte? 
Vždyť jste byl v matematice 
a ekonomice vždy velmi špatným 
žákem!“ 
„To máte, pane profesore, 
asi takhle. Já nakoupím za 5, 
prodám za 10. No a těch pět 
procent mi stačí.“

„Tati, ve škole jsem dostal pětku.“ 
„No, každá koruna dobrá.“

Student skládá zkoušky. Profesor 
se ptá: „Co nejvíce způsobuje 
pocení u člověka?“ 
„Vaše otázky,“ odpovídá student.

albíN, čárKa, jIKra, jUlIe, KaKaO, KaraMel, KOKIlY, leSáK, MagIe, 
OgařI, peKáč, radIM, rOMáN, rUšNO, STreS, šMíra, UlITa, ÚMěra, 
UTÉCI, ZáKrSeK, ZáVada, ZrCáTKO, žábra, žlUNa, žVáST



servis

 2.9. st 17.00  izraElskO-PalEsTinský kOnflikT a jEHO HisTOriE – 
přednáška – Café Atrium

 2.9. st 18.00 POVídání O bylinkáCH – SKKS
 3.9. čt 15.00 POHádkOVý Park s PEPE a PiPi – RC Rozmarýn
 4.9. pá 20.00  VEčErní PrOCHázky PO zOOParkU – zoopark
 8.9. út 18.00  PřírOdní PraMEny zdraVí VErsUs sOUčasnOsT – 

aneb farmakologie nebo přírodní medicína – beseda – SKKS
 9.9. st 17.30 asTrOlOgiE a VzTaHy – mužská a ženská polarita – SKKS
 10.9. čt 17.00  CEsTOVaTElský dýCHánEk – Itálie: Olympijské město Torino 

a Lago di Garda – RC Rozmarýn
 11.9. pá 16.00  PUškařsTVí VE VEjPrTECH – Miroslav Slanina – křest regionální 

publikace – Rytířský sál radnice
   20.00 VEčErní PrOCHázky PO zOOParkU – zoopark
 12.9. so 08.00 sEVErOčEské farMářské TrHy – náměstí 1. máje
   08.00  krUšnOHOrské šláPOTy – 8. ročník dálkového pochodu – 

start ZŠ Duhová cesta
   09.00 dEn EVrOPskéHO dědiCTVí – zpřístupnění památek zdarma 
 13.9. ne 10.00 kOMiksOVý sVěT – Rodinné zápolení – místo bude upřesněno
 15.9. út 17.00 O arTETEraPii Vážně i nEVážně – přednáška – Café Atrium
   18.00 inTiMní zPOVěĎ žEn – vaginální mapování – SKKS
 16.9. st 14.00 HUdba 20. sTOlETí – pořad z cyklu Šance žít – SKKS

    PrOHlídky PEVnOsTníCH ObjEkTů – každou sobotu do 29. září 
vždy od 10 do 17 hodin – muzeum Na Kočičáku

    PrOHlídky inTEriérů sTaré Vsi s PrůVOdCEM – každý den 
v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 2.9.   st 17.00 PixEly (3d) 19.00 blázniVá dOVOlEná
 3.9. čt 17.00 MUnE – sTrážCE MěsíCE 19.00 nikdy nEní POzdě
 4.9. pá  17.00 MUnE – sTrážCE MěsíCE 19.00 nikdy nEní POzdě 

20.00 WE arE yOUr friEnds
 5.9. so 15.00 V HlaVě 17.00 WE arE yOUr friEnds
   19.00 VETřElCi – rEžisérský sEsTřiH 20.00 nikdy nEní POzdě
 6.9. ne 15.00 MiMOni 17.00 kUrýr rEsTarT
   18.00 nikdy nEní POzdě 20.00 aMy
 7.9. po 17.00 WE arE yOUr friEnds 19.00 kUrýr: rEsTarT
 8.9. út 17.00 PixEly 19.00 nikdy nEní POzdě
 9.9. st 17.00 fanTasTiCká čTyřka 19.00 blázniVá dOVOlEná
 10.9. čt 17.00 aMEriCan UlTra 19.00 gangsTEr ka
 11.9. pá 17.00 barbiE rOCk'n rOyals 
   19.00 gangsTEr ka 20.00 sinisTEr 2
 12.9. so 15.00 MUnE – sTrážCE MěsíCE (3d) 16.00 MallOry
   19.00 aMEriCan UlTra 20.00 gangsTEr ka
 13.9. ne 15.00 V HlaVě (3d) 17. 00 blázniVá dOVOlEná
   18.00 gangsTEr ka 20.00 sinisTEr 2
 14.9. po 17.00 gangsTEr ka 19.00 sinisTEr 2
 15.9. út 17.00 ryTMUs sídliskOVý sEn 19.00 aMEriCan UlTra
 16.9. st 17.00 fanTasTiCká čTyřka 19.00 WE arE yOUr friEnds

 
KINO SVěT

 3.9. čt 17.00 big band zdEnka TÖlga – atrium SKKS
 4.9. pá 19.30 POHOda – Hřebíkárna
 10.9. čt 16.00  HOrniCký dECHOVý OrCHEsTr sd U PřílEžiTOsTi 

dnE HOrníků – atrium SKKS
   17.30 big band zdEnka TÖlga – atrium SKKS
 12.9. so 15.00 indian sUMMEr OPEn air – atrium SKKS

KONCerTY

 Od 1.9. PísEŇ MOřE – výstava výtvarných prací dětí k filmu – vestibul kina Svět
 Od 4.9. On THE rOad klára sasOVá – Café Atrium
 Od 7.9.  jindřiCH VyTiska – Obrazy – retrospektivní výstava k 80. 

narozeninám – Dům J. Popela, pokračování výstavy v galerii Lurago
  Ex-libris –  výstava sběratelů – galerie Špejchar
Do  12.9.  dny Války V CHOMUTOVě – výstava k 70. výročí konce války – 

muzeum na radnici
Do  30.9. MEzi sVěTy – OčiMa gEnEraCí – výstavní síň knihovny
   OldřiCH kUlHánEk – vzpomínka na grafika, autora podoby 

současných českých bankovek – galerie Zlatý klenot
  dEskOVé Malby a bibliCké MOTiVy – kostel sv. Ignáce
  CHOMUTOV na znáMCE – Rytířský sál radnice
  13. sOCHařské syMPOziUM bOlEbOř – atrium SKKS
Do  31.10.  čECHy/bÖHMEn – dOMOV i HEiMaT – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny
   diVOčina V MýCH OčíCH – výstava fotoobrazů fotografa Františka 

Brzáka – Podkrušnohorský zoopark

VýSTaVY

 5.9. so 10.00 CHOMUTOVský POHár dračíCH lOdí – Kamencové jezero
 6.9. ne 09.00 sTiMax CUP 2015 – 4. kolo – hasičský sport – atletický stadion
   09.00  PříPraVný záVOd PrO nOMinOVané dOrOsTEnCE 

a dOrOsTEnky ÚsTECkéHO krajE na Mčr – střílení – 
multifunkční hala SJJ Chomutov

 9.9. st 16.00  PlasTOVá dVOUsTOVka PrO děTi a PříCHOzí – 
kanoistika – Kamencové jezero

 12.9. so 10.15  fC CHOMUTOV–fk nEraTOViCE byskOViCE – fotbal – 
fotbalový stadion

 13.9. ne 17.30 CHOMUTOV–Mladá bOlEslaV – hokej – SD aréna

    VEřEjné brUslEní – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle od 10 
a 17 hodin – zimní stadion

SpOrT

 2.9.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 
Gerstnerova, Akademika Heyrovského, Bezručova.

 3.9.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Akademika Heyrovského, Jiráskova, 
Erbenova, Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, 
Děvínská

 8.9.  Alešova, Klicperova, Matěje Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

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

 10.9.  Kadaňská, Škpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, Kukaňova, 
Osvobození, 5. května 

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

 16.9.  Lipská, Elišky Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, 
Blanická, Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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pravidelné 
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   sVěT krUšnýCH HOr – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

   VšEMU sVěTU na ÚTěCHU – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  MinErály a HOrniny krUšnOHOří – Dům Jiřího Popela
   POHlEdy dO PraVěkU – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  laPidáriUM – kaMEnné PlasTiky – expozice muzea na radnici
  fialůV POHybliVý bETléM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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PřIHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „za jEšTě krásnější CHOMUTOV“
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

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

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

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

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2015 elektronicky na adresu 
podatelna@chomutov-mesto.cz, prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny vyhlašovatele 
na adrese Magistrát města Chomutova – OriaMM, zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být 
opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových 
stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.
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Pokračování ze strany 9
Po vzoru loňského roku se ko-

nal literární večer a oproti předcho-
zím letům dostalo daleko větší prostor 
filmové médium. „Novinkou bylo 
promítání experimentálního filmu 
Ztracený případ od laureáta Ceny 
Jiřího Chalupeckého Romana Štětiny, 
který své dílo divákům osobně před-
stavil a komentoval,“ připomíná Jana 
Nus lau ero vá, podle které se dílo 

Ro ma na Štětiny pohybuje na po-
mezí výtvarného umění a filmu, a tak 
hrálo roli pojícího prvku jednotlivých 
médií. 

Médium filmu využili i tvůrci se-
skupení kolem Miroslava Korandy, 
jenž od minulého ročníku organizuje 
filmový večer festivalu. „Sešli se ně-
kolik dní před začátkem festivalu 
a natočili spolu za pomoci brainstor-
mingu film inspirovaný rovněž číslem 

třináct,“ prozrazuje Klára Alvarenga 
Alexová. „Byl to film o silnici číslo 
13, která je důležitou tepnou pro život 
ve městě Chomutově,“ dodává Jana 
Nus laue rová. 

Svůj prostor na festivalu opět do-
stala hudba i kultura těla, ovšem vr-
cholem byl opět večer věnovaný 
performanci a divadlu. „Pozvání při-
jali Honza Bárta a Hanka Třeš ňá
ko vá z Prahy se svým představením 

Sticker,“ představuje Klára Alva ren ga 
Alexová své přátele. Sama si pro di-
váky připravila performance ve spo-
lupráci s nizozemským performe-
rem Fabianem Holle o lásce a unáh-
lené pomíjivosti i neklidu, který je její 
součástí. Sobotní afterparty pak potvr-
dila pomíjivost samotného festivalu 
Obnaženi, který se na rok opět odml-
čel, aby v příštím roce rozvířil stojaté 
vody městské kultury. 
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Obnaženi se čísla 
třináct nezalekli, 

hledali nové významy

VidEOrEPOrT  
na eChomutov.cz




