
 

V Kochově 
ulici město zřídí 
noclehárnu str. 7

Chomutov 
uspořádal sbírku 
pro děti str. 6 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
17 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

7. října 2015 www.echomutov.cz

Studenti  
se zaměří  
na bezpečnost



inzerce

2 | inzerce

Statutární měSto Chomutov
městská policie Chomutov 

v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění  
vypisuje dnem 4. září 2015 

výběrové řízení na pozici 
strážník Městské policie 
choMutov

v současné době městská policie Chomutov 
plánuje více posílit výkon služby ve všech 
lokalitách města. 

Nástup možný: listopad 2015

Požadujeme : 
•   Bezúhonnost a spolehlivost 
•   SŠ vzdělání zakončené maturitou 
•   Řidičský průkaz skupiny „B“ 
•   Psychotesty u vybraného policejního 
psychologa (hradí zájemce ) 

•   Fyzické testy 
•   Věk nad 21 let 

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

Další informace lze získat na  
tel.č. 474 637 458 Bc. Iva Ejim  
nebo e-mailem na: i.ejim@chomutov-mesto.cz  
či osobně na městské policii Chomutov

Žádosti přijímáme do 15.10.2015! 

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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7. a 8. 10.
Informační stánky neziskových 
organizací v rámci Týdnu 
sociálních služeb v OC 
Chomutovka od 9 hodin. 

10. 10.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje od 8 hodin. 
•  Rodinné zápolení s názvem 

Podzimní vábení startuje 
od přivaděče na Březenecké. 

18. 10.
Den stromů v Podkrušnohorském 
zooparku od 11 hodin. 

19. 10.
Oslavy 3. výročí Aquasvěta v ná-
mořnickém stylu od 13 hodin. 

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
nixie je asi roční fenka. 
Má veselou povahu a miluje 
děti, procházky a hračky.

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.

 téma
 4 CHCeMe VráTIT žIVOT 

dO láZNí 
Oživit nyní prázdnou budovu 
starých lázní, otevřít celoročně 
železniční depozitář a využít 
kino Praha, to je úkol pro nově 
založenou městskou nezisko-
vou organizaci. 

 aktuality
 6 STUdeNTSKý 

parlaMeNT Se ZaMěří 
Na beZpečNOST
Studentský parlament se 
poprvé po prázdninách sešel 
v rodinném centru Rozmarýn. 
Žáci základních a středních škol 
začali řešit nejeden závažný 
problém týkající se života ve 
městě.

 aktuality
 7 reKONSTrUKCe 

KaSSU ZaVře SIlNICI 
a pOdCHOdY
Na obyvatele sídlišť čekají kvůli 
rekonstrukci okolí KaSSu ome-
zení a změny. Během druhé 
etapy revitalizace území projde 
změnou především hlavní 
silnice na Písečné. 

 rozhovor
 8 adra Hledá dObrO

VOlNíKY, HOrIZONT 
pOMůže rOdINáM
Dvě nové neziskové organizace 
se tento týden otevřely veřejnos-
ti. ADRA sdružuje dobrovolníky, 
kteří následně pomáhají klien-
tům jiných neziskovek. Horizont 
tu je pro rodiny s dětmi.

 kultura
 9 STOVKY lIdí SI prOHlÉ

dlY MěSTSKÉ paMáTKY
Den evropského dědictví otevřel 
dveře všech městských pamá-
tek. Lidé se tak mohli zdarma 
podívat do galerií, kostelů i věží, 
pozornost však nejvíce přitaho-
vala kancelář primátora.

 sport
 10 před rOKeM SpOlU 

ZačíNalY, Teď jSOU 
páTÉ V repUblICe
Čtrnáct let v Chomutově dívčí 
softbal neexistoval. Až loni 
na podzim byl z desetiletých 
děvčátek  opět sestaven 
tým. Už nyní je pátý nejlepší 
v republice

 fotostrana
 15 V KOMIKSOVÉM SVěTě 

Se rOdINY SeTKalY Se 
šMOUlY I čTYřlíSTKeM
Komiksovým světem pro-
vedl kocour Garfield účast-
níky Rodin ného zápolení. 
Oblíbené postavičky ožily 
v chomutovské knihovně.

HVěZdY a prUHY 
Na gYMNáZIU 
Den po americku si užili studenti Gymnázia Chomutov, při 
projektovém dni se prostřednictvím her a soutěží seznámili s reáliemi 
země „za velkou louží“. Součástí programu byla i soutěž roztleskávaček, 
na snímku děvčata z 2. C, která ve své kategorii zvítězila.
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Vedení města Chomutova má plán na oživení opuštěné budovy městských lázní. Vrátit život hodlá také 
do kina Praha v centru města. A ve spolupráci s Národním technickým muzeem zpřístupní chomutovský 
depozitář železničního muzea, díky čemuž Chomutov získá jednu z největších železničních expozic 
v Evropě. Všechny tyto aktivity zaštítí nově vzniklá městská organizace Chomutov re:kult.

Vznik nové organizace, tzv. 
ústavu dle občanského zákoníku, 
posvětili radní a zastupitelstvo města. 
Všechny tři projekty, především pak 
projekt oživení lázní, počítají s čás-
tečným financováním z dotačních 
prostředků. A ve většině dotačních 
výzev je ústav oprávněným žadate-
lem, na rozdíl od příspěvkových or-
ganizací (např. SKKS) či obchodních 
společností (Kultura a sport, s.r.o.).

 Záměr na oživení opuštěné bu-
dovy městských lázní vyšel z pláno-
vacího workshopu s občany města 
a po několika konzultacích s odbor-
níky, kteří oživili areál průmyslových 
Dolních Vítkovic v Ostravě. Město 
vyhlásí soutěž o vytvoření tzv. stra-

tegického konceptu neformálního 
vzdělávání v Chomutově, jehož vý-
sledkem by měl být odborníky navr-
žený přesný plán obnovy lázní včetně 
zajištění financování. „Chceme na 
obnově lázní spolupracovat s lidmi, 
kteří mají s obdobnými projekty 
zkušenosti. Několik takových týmů 
je v ČR a další v zahraničí, oslovíme 
je. Stejně důležití jsou ale pro nás 
místní spolupracovníci a nadšenci,“ 
říká primátor Daniel Černý a uvedl 
příklad autorů facebookové stránky 
Wavehouse Chomutov, jejichž záměr 
na zřízení umělé vlny se stal součástí 
plánu obnovy budovy. Město se na 
využití lázní zeptá také v chystaném 
sociologickém průzkumu.

 Chomutovský železniční depo-
zitář Národního technického muzea 
by měl být přístupný veřejnosti jako 
běžné muzeum, doposud byl otevřen 
jen nárazově. „Pokud chceme dát 
Chomutovu novou tvář a lákat sem 
turisty, musíme tuto spící krásku 
pro budit,“ uvedl primátor Černý. 
Chomutov re:kult by měl každodenní 
zpřístupnění expozice zajistit po per-
sonální stránce a Národní technické 
muzeum provede základní adaptaci 
prostor depozitáře a samozřejmě po-
skytne odbornou podporu.

 Kino Praha se stane centrem 
setkávání pro místní, přespolní i za-
hraniční umělce a rozšíří tak kulturní 
nabídku města o typ zařízení, které 

v Chomutově chybí. Kulturní cen-
tra, která podporují tvorbu místních 
umělců a zároveň slouží jako zázemí 
pro tzv. rezidenční pobyty umělců 
ze zahraničí, jsou v západní Evropě 
standardem. Chomutov tak nezůstane 
pozadu. „Má-li se Chomutov pozi-
tivně měnit, potřebuje kreativní lidi 
a umělce. Je logické, že jim chceme 
poskytnout zázemí a podporu,“ uvedl 
primátor.

Pro účely registrace ústavu byla 
první ředitelkou jmenována zastupi-
telka a předsedkyně kulturní komise 
Andrea Löblová. Ta ve funkci zů-
stane bez nároku na odměnu až do 
doby, než bude ve výběrovém řízení 
vybrán nový ředitel.

Nová šance 
pro lázně a kino.
Otevře se také železniční muzeum

Jiří veselý

Ani ne, přijde mi 
to jako oživování 
mrtvoly. Myslím, 
že to ani nepůjde.

 

tomáš chyba

Asi je to k něče-
mu dobrý. Přijde 
mi lepší vrátit 
tam  život, než to 
bourat.

 

věra Jägrová

Mně by se to líbilo. 
Je to velká budova 
uprostřed města, 
měla by se využít, 
třeba i na nějaké 
závody.

andrea kočková

Je to úplně super. 
Máme k lázním 
vztah, řešili jsme 
to i doma. Musím 
říct, že nás ale 
nenapadá, co by 
tam mohlo být.

aNKeTa: líbí Se VáM ZáMěr OžIVIT bUdOVU STarýCH láZNí?
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Z kina prahy bude centrum pro 
podporu podnikání i kultury

Městské lázně – místo neformálního vzdělávání a zábavy

železniční depozitář se otevře nastálo

Kino Praha se sálem, přileh-
lými prostory a dalšími míst-
nostmi v horních patrech je ideální 
budovou pro takový druh zařízení. 
Foyer kina by měla oživit kavárna, 
kterou bude možno využít také 
jako pracovní zázemí, jakousi sdí-
lenou kancelář. Zázemí tak zde za 
mírný poplatek najdou samostatní 
podnikatelé, pracovníci s prací 
z domova a další, kdo si nechtějí 
pronajímat samostatnou kancelář, 
ale pracovní zázemí občas uví-

tají. Připojení k tiskárně, skeneru 
či zamykatelný box na tiskoviny 
a další pracovní materiál bude 
samozřejmostí.

Horní patra budovy nabídnou 
zkušebny, ateliéry, učebny a také 
ubytování pro rezidenční umělce. 
Umělci z Česka i ze zahraničí 
budou mít možnost využít bez-
platného pobytu v Chomutově, 
kde jim bude v kině Praha po-
skytnut prostor pro jejich tvorbu. 
Podmínkou bude, aby jejich pů-

sobení v Chomutově městu něco 
přineslo. To může být dílčí změna 
ve veřejném prostoru, film či hu-
dební dílo o městě. Nebo taky jen 
umělecký workshop pro místní 
veřejnost. Přespolní a zahraniční 
umělci tak pomohou objevovat 
další tváře Chomutova a pomohou 
změnit vnímání města jako místa 
se špatnou pověstí. 

Chomutov v tomto přístupu 
není průkopníkem. Na podporu 
umění a přirozené  kreativity 

mladých lidí vsadily už dříve re-
giony v Evropě, které se musely 
obdobně jako Chomutov vypo-
řádávat s pošramocenou image 
nevzhledných  průmyslových 
 center. Mělo to i své ekonomické 
přínosy – třeba na severu Anglie 
se kreativní obory spolu s rozvo-
jem turismu staly nejrychleji ros-
toucími průmyslovými odvětvími, 
která navíc dokázala zaměstnat 
velký počet mladých a vzděla-
ných lidí.

Městské lázně by se měly stát 
centrem neformálního vzdělá-
vání nejen v technických oborech. 
Část budovy by měla poskytnout 
zázemí umělé vlně pro surfaře 
a dalším netradičním sportům. 
„Prostorové dispozice lázní úplně 
nadchly designéry interaktivních 
expozic z Velkého světa techniky 
v Ostravě. Jako velkou konku-
renční výhodu shledali také umís-
tění lázní v centru města a jejich 
propojení s městským parkem 
a další zelení,“ řekl k tomu primá-
tor Daniel Černý.

Jde o ambiciózní projekt, 
který se zaměřuje nejen na 
Chomutovany, ale i na obyvatele 
v dojezdové vzdálenosti do jedné 
hodiny od Chomutova, a to na 
české i německé straně hranice. 
Aby byl projekt úspěšný, chce 
se radnice spojit s těmi nejlep-

šími týmy na trhu, které mají 
s obdob nými projekty zkušenosti. 
Součástí příprav na obnovu ob-
jektu bude ekonomická analýza 
případného obnovení padesátimet-
rového lázeňského bazénu.

Jedním z nápadů, se kterým 
přišli sami občané Chomutova, 
je zřízení surfařské vlny. Atrakce 
by umožňovala jezdit na prkně 
na protivlně. Tento v Česku uni-
kátní projekt, nicméně v zahraničí 
celkem běžný, by do lázní mohl 
přivést další návštěvníky a mohl 
by též sloužit jako lákadlo pro tu-
risty. Na umělé vlně mohou jezdit 
i amatéři.

Nyní se Chomutov potýká 
s odlivem lidí z centra města. 
Pokud se podaří oživit staré lá-
z ně, mohlo by to částečně zlepšit 
a zvýšit frekvenci příchozích 
a návštěvníků.

Chomutovský železniční depo-
zitář Národního technického mu-
zea by měl být přístupný veřejnosti 
jako běžné muzeum. Doposud byl 
otevřen jen nárazově. Chomutov 
re:kult by měl každodenní zpří-
stupnění expozice zajistit po perso-
nální stránce a Národní technické 
muzeum provede základní adaptaci 
prostor depozitáře a samozřejmě 
poskytne odbornou podporu.

Nejbližší obdobné  zaříze ní je 
v saském Chemnitzu. Chomutovský 
železniční depozitář ale nabízí té-
měř dvojnásobný počet exponátů 
na větší ploše. Navíc k železničním 
budovám ve vlastnictví Národního 
technického muzea přísluší i další 

pozemky, které umožní rozšíření 
expozice. V úvahu připadá napří-
klad interaktivní dětské hřiště na 
téma železniční historie.

Národní technické muzeum 
spra vuje v Chomutově největší 
stát ní sbírku historických kole-
jových vozidel na území České 
re publiky. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout téměř 100 ko-
lejových vozidel několika roz-
chodů a nejrůznějších typů – od 
parní lokomotivy vyrobené v roce 
1870 až po kolejový sněhový 
pluh z roku 1980. K vidění bu-
dou lokomotivy bývalých ČSD, 
salonní, osobní i motorové vozy, 
elektrické a motorové lokomotivy, 

historické drezíny, ale i vozidla, 
která donedávna sloužila v pravi-
delném provozu u Českých drah 
a teď jsou připravena pro zacho-
vání ve sbírce Národního technic-
kého muzea.

Největším lákadlem budou 
parní lokomotivy v čele s rych-
líkovým Albatrosem 498.106, 
který v srpnu 1964 vytvo-
řil dosud nepřekonaný rekord 
parních lokomotiv tehdejších 
Československých státních drah 
rychlostí 162 km / hod. Obdiv budí 
rovněž první poválečná loko-
motiva 534.0301, kterou dodaly 
Škodovy závody už 22. prosince 
1945, nebo tramvajová parní 

lokomotiva Gartenau vyrobená 
v Linci roku 1887. Stranou po-
zornosti jistě nezůstane ani část 
kolekce salonních vozů NTM 
zastoupená v depozitáři vyhlíd-
kovým salonním vozem Ústecko-
teplické dráhy z roku 1900, jenž 
pochází ze smíchovské továrny 
F. Ringhoffera, nebo salonním 
vozem vyrobeným Kopřivnickou 
vozovkou v roce 1906 pro barona 
Adolpha Rothschilda.

Návštěvníci mohou spatřit 
mimo jiné kolejový rotační parní 
sněhomet značky Henschel und 
Sohn z roku 1943 a ozubnico-
vou tendrovou parní lokomotivu 
404.003.



aktualityaktuality

6 | aktuality

Chomutov 
uspořádal sbírku 

pro děti v bělé 
pod bezdězem

Město Chomutov vyhlásilo 
sbírku pro dětské centrum střediska 
v Bělé pod Bezdězem, kde je zaří-
zení pro zajištění cizinců.

„Podle telefonické informace 
přímo z Bělé by potřebovali dětské 
podzimní a zimní oblečení, boty, pláš-
těnky, zubní pasty a obecně hygie-
nické potřeby pro děti,“ říká náměstek 
primátora Marian Bystroń, který uspo-
řádání sbírky navrhl radě města a ta 
ho schválila. Chomutov se tak přidal 
k iniciativě okolních obcí, kterými 
jsou například Březno nebo horské 
obce mikroregionu San Sebastian. 

Sbírka se uskutečnila od 16. do 
29. září. „Chomutované nosili věci 

pro děti do kontejneru umístě-
ného ve vestibulu magistrátu ve 
Zborovské ulici. Naše pracovnice 
věci vytřídily a uskladnily, následně 
pak byly společně se sbírkami 
z ostatních obcí zaslány ve spolu-
práci s Diakonií Broumov do Bělé 
pod Bezdězem,“ říká vedoucí odboru 
sociálních věcí Kamila Fai glová. 
Lidé poskytli zubní pasty, dětské 
kartáčky na zuby, vlhčené ubrousky, 
pleny, dudlíky a na  padesát pytlů 
dětského oblečení, jako jsou trička, 
svetry, bačkory, tepláky, zimní 
obuv, teplé oblečení, čepice, ruka-
vice. „Z Blatna přivezli dokonce 
i  kočárek,“ dodává Faiglová.

díky novému wi-fi mohou cestující 
surfovat na internetu v autobusech

Studentský parlament 
se zaměří na bezpečnost 

Nevzhledné 
oblouky zmizely 
z parku T. g. M.

auta vyřazená z provozu se musí přihlásit 

Vyhledat ordinační dobu va-
šeho doktora, zjistit aktuální počasí 
či připíchnout selfie na  facebook 
už není problém ani v autobuse 
městské hromadné dopravy. Linku 
číslo 1 z Jirkova ke Globusu 
v Chomutově totiž dopravní podnik 
vybavil mobilním internetovým 

připojením, takzvanou wi-fi sítí. 
Tato linka je totiž nejdelší a nejvíce 
využívaná, připojení na internet tedy 
zkrátí dlouhou chvíli cestujícím ve 
všech čtyřech kloubových autobu-
sech, které linku obsluhují. „Linka 
číslo 1 je první, postupně bychom 
chtěli podle zájmu cestujících zavést 

wi-fi na dalších linkách,“ řekl před-
seda představenstva DPCHJ a cho-
mutovský radní Jaroslav Komínek. 
Internetem ve vozech chce dopravní 
podnik obohatit služby MHD. „Je to 
služba, která cestujícím v dopravě 
přinese určitou přidanou hodnotu,“ 
doplnil radní.

Studentský parlament se poprvé 
po prázdninách sešel v rodinném 
centru Rozmarýn. Žáci základních 
a středních škol začali okamžitě 
řešit nejeden závažný problém 
týkající se života ve městě. „Jako 
v minulých letech se zaměříme 
především na bezpečnost, pro-
tože zde už činnost parlamentu 
přinesla nejeden úspěch,“ řekla 
mluvčí studentského parlamentu 
Eliška Vetýšková s tím, že se 
podařilo navrhnout například 

úpravu  podchodu u školy v ulici 
17. listopadu.

Parlament mění své fungování. 
Nově si ho budou řídit již jen 
studenti. „Je to studentský parla-
ment, proto by se o jeho fungo-
vání měli starat jen žáci střed-
ních i základních škol,“ řekl nový 
předseda parlamentu Filip Šlampa 
z chomutovského gymnázia. 
Dosud s fungováním pomáhali 
učitelé. „Bude se scházet jednou 
měsíčně. Každý druhý měsíc na 

jednání pozveme vedení města, 
abychom mohli předat naše po-
znatky a návrhy na zlepšení života 
ve městě,“ dodal Šlampa.

Zástupci jednotlivých škol 
na po sled ním jednání řešili možný 
vznik dalšího skateboardového hři-
ště či renovaci sportovních hřišť. 
„Na dalším jednání chceme řešit 
vysoký pronájem divadla pro ma-
turitní plesy či zapojení škol do 
projektu s mistry Evropy v jojo-
vání,“ dodal Šlampa.

Masivní kovové konstrukce už 
nehyzdí park T. G. Masaryka u zá-
kladní umělecké školy. Brzy zmizí 
i betonové sokly, které je podpíraly.

O odstranění rozhodlo vedení 
města. „Konstrukce byly obludné, 
nevzhledné a technicky špatně vy-
řešené. Do parku se vůbec nehodí. 
Příští rok bude stoleté výročí parku 
a tohle jsme Masarykovi nemohli 
udělat,“ vysvětluje primátor Daniel 
Černý. Opory pro květiny byly 
i špatně technicky vyřešené. V létě 
by robustní trubky měly až osmdesát 
stupňů Celsia, v zimě mínus třicet. 
Na nich by žádná rostlina nepřežila.

Konstrukce nebyly vázány na 
žádnou dotaci, městu tedy nehrozí, 
že by muselo vracet dotace nebo 
jejich část. Z dotačního projektu 
byla řešena obnova parku T. G. Ma-
saryka. Náklady na odstranění nese 
zhotovitel. 

Příští rok uplyne 100 let od za-
ložení náměstí T. G. M. Vzniklo 
v květnu 1916 jako Mackensenovo, 
název po prvním československém 
prezidentovi neslo mezi roky 1934 
a 1938 a nyní znovu od roku 1989.

Lidé, kteří svoje auto dočasně 
vyřadili z provozu, musí přijít do 
konce roku na úřad. Pokud by to 
neudělali, pak takové vozidlo ad-
ministrativně zanikne a od ledna 
2016 už s ním nemohou na silnici. 
Majitelé vyřazují auta z provozu 
(tzv. depozit) kvůli úspoře. Pokud 
vědí, že jej nebudou používat, ne-
chtějí platit povinné ručení. „Ale 

i takové auto stojící ve stodole nebo 
garáži musí oznámit úřadu. Stačí 
vyplnit jednoduchý formulář s tím, 
kde je auto umístěno a k jakému 
účelu slouží,“ řekl vedoucí odboru 
dopravních a správních činností 
Bedřich Rathouský.

Týká se to především  majitelů, 
kteří auto dali do depozitu před 
1. 7. 2013. Pokud vůz nepřihlásí, 

administrativně zanikne. Ti, kteří jej 
dočasně vyřadili z provozu po 
1. 7. 2013, v případě nesplnění dosta-
nou pokutu, ale auto papírově ne-
za  nikne. „Vyzýváme proto řidiče, 
aby se dostavili na úřad co nejdříve 
a předešli tak případným návalům na 
poslední chvíli. V případě Chomutova 
a okolí se odhadem jedná o 3,5 tisíce 
aut,“ dodal Rathouský.

Cílem této zákonné úpravy je 
„vyčistit“ centrální registr vo zi-
del od těch neexistujících, popř. 
 dlouhodobě nepoužívaných. 
Pokud by nicméně řidič ve vozi-
dle bez řádné registrace vyjel na 
silnici, hrozí mu na místě blo-
ková pokuta ze strany Policie ČR, 
ve správním řízení pak sankce 
až 50 tisíc Kč.
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KráTCe
v kroužku poznaJí 
zeMi
Děti mohou navštěvovat nový 
kroužek s názvem Země pod 
lupou v Ekocentru Podkruš-
nohorském zooparku, funguje 
od začátku října. 

o prázdninách na 
tábor do zooparku
Rodiče mohou přihla šovat 
své děti do příměstského 
ekotábora Barvy podzimu, 
který pořádá Podkrušnohorský 
zoopark. Tábor se uskuteční 
v termínu 29. a 30. října. 

připravuJí záhony 
na příští rok 
Technické služby v těchto 
dnech zlikvidují letničkové 
záhony a vysázejí dvouletky, 
které zjara vykvetou. V par-
ku ČSA nyní likvidují zídku 
u bludiště. 

do rozMarýnu na 
výstavu i háčkovat
Rodinné centrum Rozmarýn 
připravilo na říjen zajímavé 
akce pro veřejnost. Ve čtvrtek 
14. října budou návštěvníci 
v rámci výtvarného ateliéru 
háčkovat a 16. října začne 
výstava fotografií. 

vstoupí do divadla 
i do ložnice
Že i prostorná ložnice může 
být náhle těsná, přesvědčí 
diváky herci v představení  
Do ložnice vstupujte jednotli-
vě. To proběhne 15. října  
od 19 hodin v divadle. 

budou se učit 
bruslit
Každou středu od půl šesté 
se mohou děti učit bruslit. 
Malé sportovce od tří let naučí 
lednímu sportu zkušený lektor 
v SD aréně. 

do eurosafari již brzy novým expresem

rekonstrukce KaSSu 
zavře silnici a podchody 

Město zřídí noclehárnu v Kochově ulici

Návštěvníci Podkrušnohorského 
zooparku se již brzy svezou na pro-
hlídku zvířat žijících v Eurosafari 
zbrusu novým expresem. „Terénní 
auto s dvěma přívěsnými vozy jsme 
pořídili v rámci plánovaných inves-
tic. Splňuje všechny nároky, které 
jsme na vůz projíždějící s téměř še de-
sáti pasažéry hůře sjízdným terénem 
měli,“ vysvětlila ředitelka zooparku 
Iveta Rabasová. 

Eurosafari bylo zprovozněno 
v roce 2000. Během patnácti let 
svezl původní terénní vůz na pro-
hlíd ku zvířat Eurasie desetitisíce ná-
vštěvníků. „Během hlavní návštěv-
nické sezóny vyjížděl téměř denně 
a to se odrazilo na jeho technickém 
stavu. Nově pořízený vůz má navíc 
lepší bezpečnostní prvky, které poža-
duje současná legislativa,“ doplnila 
Iveta Rabasová.

Na obyvatele sídlišť čekají kvůli 
rekonstrukci okolí KaSSu omezení 
a změny. Během druhé etapy revitali-
zace území projde změnou přede-
vším hlavní silnice na Písečné. Kvůli 
pracím bude uzavřena silnice, vjezd 
na parkoviště u KaSSu a se změnami 
musejí počítat i cestující MHD.

„Nejvýraznějším omezením bude 
od 9. října uzavření hlavní silnice 
v ulici Písečná, a to včetně podchodu 
z Borové ulice do Písečné až k dru-
hému podchodu u zastávky zdravot-
ního střediska. Uzavřen bude také 
vjezd na obě stra ny parkoviště pod 
KaSSem,“ říká projektová manažerka 
Petra Brožíková. O těchto uzavír-
kách budou lidé včas informováni 
 dopravními značkami. Parkování 
pro motoristy bude vyřešeno na 
náhradních místech. Objízdná trasa 
uzavřené silnice povede přes ulici 
Skalková, v době oprav se tedy v této 
ulici navýší počty projíždějících aut.  

Od října do ledna musí se změ-
nami počítat cestující městskou hro-
madnou dopravou. Linky budou mít 
výluky, nebudou ani obsluhovat za-
stávku u zdravotního střediska. Lidé 
budou moci využít náhradní zastávky 
v blízkosti té původní směrem do 
Jirkova a také do Chomutova. 

Provoz pošty v KaSSu bude po 

celou druhou etapu oprav nepřerušen 
a bude zpřístupněn z Borové ulice, 
stejně jako v případě dalších provozo-
ven v obchodní části střediska KaSS 
. Je však možné, že přístupy budou 
řešeny různými lávkami přes rozesta-
věné části. „K obchodům v obvodu 
staveniště se dostanou i osoby se sní-
ženou pohyblivostí. Problémy nebu-
dou mít ani obchodníci se zásobová-
ním,“ vysvětluje Brožíková.

Změny se dotknou i školáků, k zá-
kladní škole se děti dostanou přes park 
u obchodní části střediska, průchod 
tudy ke škole bude zajištěn. Nebude 
zpřístupněno schodiště u základní 
školy a zelený svah pod školou. Na 

bezpečí dětí při cestě do školy dohléd-
nou hlídky městské policie a kamery. 

Celá stavba bude kompletně 
oplocena, dovnitř bude nepovolaným 
osobám vstup zakázán. Povolené 
průchody nebo změněné cesty budou 
označeny. Auta stavebních firem se 
do staveniště dostanou ze stávající 
silnice v ulici Písečná. 

V druhé etapě se počítá se zú-
žením hlavní silnice, posunutím za-
stávky MHD, zasypáním podchodu 
u zdravotního střediska a opravením 
druhého podchodu. Velkou změnou 
projde parkování. U obchodní části 
KaSSu vznikne nová fontána, pó-
dium i klidová zóna.

V Kochově ulici vznikne nocle-
hárna pro lidi bez přístřeší. Záměr 
schválila rada města, která násle-
dovala po jednání zastupitelstva. 
„Myslím si, že noclehárna uvedené 
lokalitě pomůže, i když to teď mnozí 
vidí jinak,“ uvedl po jednání rady 
náměstek Marian Bystroň, který má 
na starosti sociální politiku.

Zařízení nabídne přespání lidem 
bez domova, kapacita nepřesáhne 
deset lůžek. Kromě přenocování 
bude k dispozici sprcha, náhradní 
oblečení a něco k jídlu. S klienty 
budou pracovat profesionálně vy-
školení pracovníci, kteří budou do-
hlížet i na provoz zařízení. Na okolí 
zařízení dohlédne i městská policie.

Na řadě je nyní jednání 
s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V už 
dříve podepsané smlouvě by 
se mělo změnit ustanovení, 
že  noclehárnu bude  provozovat 
 městská  společnost. Nově by 
ji měla  provozovat nezisková 
organizace.

Rekonstrukce zastaví provoz u KaSSu.
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Organizace ADRA funguje řadu 
let nejen v Čechách. Proč vznikla 
a čím se zabývá?

Jana Matoušková: Původně vznikla 
v zahraničí jako humanitární pomoc 
při katastrofách. Po roce 2000 se za-
čala otevírat centra v České republice. 
Dobrovolnická centra mají hlavní cíl, 
aby sdružovala dobrovolníky, kteří 
chtějí pomáhat. Staráme se o ně, evi-
dujeme a zajišťujeme jim aktivity.
Když někdo chce být dobrovolní-
kem, co má udělat?

Jana Matoušková: Setká se s na-
ším koordinátorem. Ten mu vše 
vysvětlí, zodpoví mu otázky. Do-
brovolníkem může být kdokoli, kdo 
chce pomáhat. Je však několik pod-
mínek, které musí splnit. Musí nám 
donést výpis z rejstříku trestů, potvr-
zení od lékaře a projít školením.
Pak už může začít pracovat?

Jana Matoušková: Ano. Někdo 
přesně ví, co chce dělat. Baví ho pra-
covat se seniory, tak chce do domova 
důchodců. Někdo ale neví, v čem by 
se chtěl realizovat, a tak mu poradíme 
a aktivitu si může nejprve vyzkoušet.
Může být práce dobrovolníka fy-
zicky náročná?

Jana Matoušková: Fyzicky ne, ale 
psychicky mnohdy ano. Třeba práce 
u těžce zdravotně postižených lidí 
je velmi náročná. Jsou ale lidé, kteří 
právě tuto práci milují.
Co tedy konkrétně dobrovolníci 
dělají?

Jana Matoušková: Nejčastěji do-
provázejí seniory na procházkách, 
povídají si s nimi nebo jim předčítají. 

Stejně tak u zdravotně postižených. 
Každý chce dělat něco jiného jinak, 
kdo umí hrát na kytaru, přinese ji 
třeba do domova důchodců a stráví se 
skupinou klientů čas při hraní.
Jsou dobrovolníci nějak 
od mě ňo váni?

Jana Matoušková: Peníze nedo-
stávají. Právě proto se snažíme vybrat 
jim takovou aktivitu, aby je bavila 
a tím tedy byla pro ně odměnou. 
Pokud dobrovolník zjistí, že ho daná 
práce nebaví nebo na ni nestačí a tím 

pádem se při ní necítí dobře, pomů-
žeme mu najít jinou oblast, ve které 
by mohl působit. Spolupracujeme 
s mnoha organizacemi a výběr je tedy 
široký.
Jak se o dobrovolníky staráte vy?

Jana Matoušková: Zajistíme 
jim pojištění. To je velmi důležité, 
je zapotřebí pojistit dobrovolníka, 
osobu, o kterou se stará, a také ma-
jetek organizace nebo dané osoby. 
Dobrovolník někdy pracuje s velmi 
drahým vozíkem nebo se pohybuje 
u drahého vybavení pro postižené. 
I když je sebevíc opatrný, může se 
stát cokoli a pojištění v této práci 
hraje opravdu důležitou roli. Dále jim 
zprostředkujeme školení, to se týká 
jak samotného dobrovolnictví, orga-
nizace, v níž bude dobrovolník půso-
bit, a také bezpečnosti práce.

Je dobrovolníků na Chomutovsku 
potřeba více než v jiných okresech?

Jana Matoušková: Spíše se ba-
víme o celých severních Čechách než 
o jednotlivých okresech. Tady na se-
veru se v posledních letech velmi roz-
máhá pomoc jednotlivců pro druhé 
nebo pro celé organizace. Stává se, že 
člověk chce pomáhat a neví, komu, 
nebo kam jít. Nebo se nechce starat 
o různé oficiality. Právě proto využí-
vají našich služeb, kde vše zařídíme 
za ně a oni se věnují pouze práci, 

která je baví. Výhodou centra je také 
to, že se tu dobrovolníci scházejí 
a mohou si spolu povídat, předávat si 
zkušenosti. To je také velmi cenné.
Společně s ADRA se nově otevírá 
i Horizont. Co si představit pod 
tímto názvem?

Jan Matoušek: Křesťanské cen-
trum pro rodinu Horizont existuje 
pod církevním sborem. Horizont tu 
je hlavně pro rodiny s dětmi, naplní 
jejich volný čas kvalitními činnostmi 
nejrůznějšího zaměření. Budeme pro-
vozovat i spirituální poradenství.
Zaměřme se nejprve na rodiny. 
Co jim tedy nabídnete?

Jan Matoušek: Budou se u nás 
moci učit angličtinu, zúčastnit se ar-
teterapie, tvořivých činností, zahrát si 
deskové hry nebo zajít do filmového 
klubu. Zatím nemáme kapacitu pro 

různé pohybové aktivity, ale to určitě 
časem vyřešíme. Domlouvali jsme se 
s organizací Kapka 97 na přednáš-
kách na téma prevence rakoviny prsu, 
takže i těch se lidé dočkají.
Horizont funguje pod hlavičkou 
církevního sboru. Zavádí to k my-
šlence, že je především pro věřící. 
Je to tak?

Jan Matoušek: Není, rozhodně 
není. Je úplně jedno, zda k nám při-
jdou lidé věřící nebo nevěřící. Pokud 
sem přijdou nevěřící a budou se chtít 
o víru začít zajímat, rozhodně se 
od nás dočkají informací. Když ale 
nebudou mít zájem, rozhodně je tu 
nebude nikdo přesvědčovat. Naopak, 
s náboženskou manipulací chceme 
v Horizontu bojovat.
Co to znamená?

Jan Matoušek: V dnešní době je 
stejně tak jednoduché podlehnout 
drogám či gamblingu jako podlehnout 
manipulaci s vírou. Je mnoho případů, 
kdy se lidé nechají přesvědčit k víře, 
se kterou třeba ani nesouhlasí. Ano, 
mluvím i o sektách. V rámci našeho 
spirituálního poradenství se zaměříme 
třeba na rodiny, jejichž syn či dcera 
podlehli právě tomuto tlaku a dostali 
se do potíží. Také před těmito prakti-
kami budeme varovat.

Dobrovolnické centrum ADRA 
i Horizont sídlí v prostorách, kde dříve 

bývala ČVUT, se vchodem ve dvoře 
v Mánesově ulici. 

Další informace o obou neziskových 
organizacích jsou k dispozici  

na stránkách kcr.horizont.cz a adra.cz 

Dvě nové neziskové organizace se tento týden otevřely veřejnosti. ADRA sdružuje dobrovolníky, kteří 
následně pomáhají klientům jiných neziskovek. Horizont tu je pro rodiny s dětmi, nabízí kvalitní využití 
volného času i spirituální poradenství. Konkrétní činnosti a význam nových organizací představila 
vedoucí dobrovolnického centra ADRA Jana Matoušková a odpovědný kazatel sboru Církve adventistů 
sedmého dne Horizont, její manžel a duchovní Jan Matoušek. 

TaDy Na severu se velmi rozmáhá Pomoc 
jeDNoTlivců. sTává se, Že člověk chce PomáhaT 
a Neví, komu, Nebo kam jíT.   

adra hledá dobrovolníky,
Horizont pomůže rodinám 
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Stovky lidí si prohlédly 
městské památky

Knižní značky vystavují umělci i začínající autoři

Z divočiny do zooparku: velkoformátové 
snímky zachycují zvířata v jejich domovině

Den evropského dědictví otevřel 
dveře všech městských památek. Lidé 
se mohli zdarma podívat do galerií, 
kostelů i věží, pozornost však nejvíce 
přitahovala kancelář primátora, kam 
se lidé běžně k prohlídce nedostanou 
a která už sama o sobě vzbuzuje re-
spekt. „Lidé se do kanceláře nejprve 
bá li vstoupit, ptali se, jestli mohou. 
Samozřejmě že mohli, vše jsem jim 
zde ukázal,“ uvedl primátor města 
Daniel Černý.

S další místností na radnici se 
pojí velmi stará a zajímavá legenda. 
Strop klenotnice zdobí freska ze 
16. století s nakresleným příběhem 
o putování Tobiáše. Kvůli pokladu 
ho jeho otec Tobit poslal na cestu do 
města Média, ze které se vrátil nejen 
s bohatstvím, ale také s novou ženou 

Sárou, kterou zbavil prokletí. „Příběh 
Tobiášovy legendy je zaznamenán 
na obrazcích na fresce, která je do-
chována z roku 1590. Byla dvakrát 
restaurována, a to v roce 1885 a 1976. 
Kromě legendy zaznamenává také 
objevení Ameriky. Součástí obrazů je 
i zobrazení božstev a čtyř základních 
ctností, které by měl křesťan mít, a to 
naděje, lásky, spravedlnosti a moud-
rosti,“ popsala průvodkyně Petra 
Brožíková. 

Do ostatních památek se lidé mo-
hou podívat v průběhu celého roku, 
nyní ale využili možnosti návštěvy 
zdarma. „Měli jsme otevřenu galerii 
Špejchar, Lurago, kostel sv. Ignáce 
a městskou věž. Všude byl vstup 
zdarma. V galerii Lurago si prohlédli 
vý stavu Jindřicha Vytisky, v galerii 

Špejchar výstavu ex libris a v kostele 
sv. Ignáce výstavu prací žáků střední 
průmyslové školy v Plzni,“ řekla ve-
doucí oddělení kultury SKKS Helena 
Čermáková.

V muzeu si návštěvníci prohlédli 
aktuální výstavu i stálé expozice. 

Kdo měl chuť, vyšlápl si více než 
180 schodů na Hvězdářskou věž.

Chomutovské památky navštívilo 
při Dni evropského dědictví 1 386 
lidí, kromě radnice nejčastěji zavítali 
do muzea, obou věží a do kostelů 
sv. Ignáce a sv. Kateřiny. 

Výstavu knižních značek, takzva-
ných ex libris, si mohou do 27. října 
prohlédnout návštěvníci galerie 
Špejchar. Rozsáhlá grafická tvorba 
umělců ze severních Čech se vyzna-
čuje mimořádnou různorodostí ovliv-
něnou přírodními krásami i rozsáh-
lými proměnami průmyslového kraje. 
Jde o první pokus shromáždit většinu 

severočeských rodáků a umělců pů-
sobících v českém pohraničí od 2. po-
loviny 20. století a zabývajících se 
tvorbou užité a příležitostné grafiky.

Organizátoři a severočeští ex-
libristé touto přehlídkou vzdávají 
pomyslný hold Vojtěchu Preissigovi 
ze Světce u Teplic. Výstava zahrnuje 
ukázky knižních značek od regio-

nálních umělců nejznámějších až po 
mladé, začínající autory. Teritoriálně 
organizátoři pokryli sídelní pásmo 
od Karlových Varů přes pánevní 
oblast Podkrušnohoří, kraj Ústecký 
a Liberecký až po Trutnovsko. 
„Podařilo se nám shromáždit drobná 
dílka více než padesáti výtvarných 
umělců. Někteří už nejsou mezi námi, 

jiní už se tvorbou knižních značek 
přestali zabývat, ale ostatní se věnují 
tvorbě komorní grafiky nepřetržitě dál 
až dodneška k potěše nás sběratelů,“ 
uvedl organizátor výstavy Jiří Ort. 

Výstava je pro veřejnost pří-
stup ná od pondělí do pátku mezi 
9. až 17. hodinou, v sobotu od 9 do 
12 hodin. 

Fotografie z pravé divočiny přivezl 
do Podkrušnohorského zooparku ces-
tovatel František Brzák. Snímky za-
chycují divoká zvířata přímo v jejich 
domovině, ve volné přírodě. „Fotím 
pouze volně žijící zvířata, cestuji za 
nimi po celém světě. Pořídit takové 

fotografie je někdy velmi nebezpečné, 
život zvířat mě však fascinuje,“ uvedl 
autor fotografií. 

Výstava velkoformátových fo-
tografií s názvem Divočina mýma 
očima vznikla na popud autorova 
okolí. „Prezentoval jsem své foto-

grafie v časopisech, ale nic takto 
velkého, jako je výstava, jsem dosud 
nepodnikl,“ řekl František Brzák. 
Zvířata zachycuje objektivem zhruba 
deset let a přitom pozoruje jejich cho-
vání, učí se je znát. To se mu vypla-
tilo při hledání levharta v Jihoafrické 
republice. „S tamním rangerem jsme 
projížděli přírodu tři dny a nedařilo 
se nám tyto krásné kočkovité šelmy 
zahlédnout. Třetí den navečer, když 
už na fotografování zbývalo jen málo 
času, jsem zaslechl z nedalekého 
křoví zvuk, podle kterého jsem lev-
harta poznal. Ranger tvrdil, že tam 
jistě není, že ten zvuk vydalo jiné 
zvíře, ale neměl pravdu. Právě foto-
grafii tohoto levharta si mohou lidé 
prohlédnout na výstavě,“ vyprávěl 
fotograf. 

O napínavé příběhy v životě cesto-
vatele není nouze. Někdy jde o život, 
pokud však vše dobře dopadne, vzpo-
mínky bývají úsměvné. „Při fotografo-
vání v divočině je snad nejnebezpeč-
nější činnost jít na záchod. V každém 
křoví totiž může číhat nebezpečné 
zvíře. Kolegyně zrovna potřebovala, 
a tak ranger zastavil u křoví, kde prý 
levharti nikdy nebývají. Samozřejmě 
tam zrovna jeden byl, a tak po půl mi-
nutě vyběhla žena s kalhotami na půl 
žerdi a rychle naskočila do auta. Po 
chviličce jsme i my zahlédli levharta, 
který si zrovna táhl ulovenou antilopu 
na strom. Kolegyně měla obrovské 
štěstí,“ popsal fotograf.

Ve výstavní síni Pod krušnohors-
ké ho zooparku mohou lidé výstavu 
zhlédnout do konce října. 
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plaváním proti 
rakovině prsu

Zopakovali
šesté místo

dvě stříbra a další tři finálové 
účasti mladých atletů VTž

plavci Slávie se při Velké ceně 
Chomutova měřili s nejlepšími

před rokem spolu začínaly,  
teď jsou páté v republice

Plaveckou štafetou stylu prsa pod-
poří sportovci prevenci rakovinu prsu. 
Akce s názvem Plaveme prsa se usku-
teční 10. října od 11 hodin v Aquasvětě. 
Není určená jen pro závodní plavce, ale 
pro každého, kdo má zájem. Účastní se 
jí jak pacientky – členky pacientských 
organizací, tak sympatizující veřejnost.

Osvětovou kampaň Breast Health 
Day vyhlašuje Europa Donna, jež sdru-
žuje pacientky ze 46 evropských zemí. 
V Česku ji pod názvem Plaveme prsa 
letos popáté organizuje Aliance žen 
s rakovinou prsu. Smyslem akce je upo-
zornit na dobrou prognózu v případě 
včasné léčby zhoubného nádoru prsu, 
na možnosti kvalitního života vyléče-
ných žen a na význam podpory v prů-
běhu léčby i po ní.

Venkovní atletickou sezonu žac-
tva uzavřelo Mistrovství České re-
publiky v Praze na stadionu Slavie. 
Úspěšně se ho zúčastnila také vý-
prava VTŽ Chomutov.

Roli jedné z favoritek splnila 
Markéta Štolová, která sice pomý-
šlela na zlato, ale dvě stříbrné me-
daile z překážkových běhů na 100 
(14,18 sec.) a 200 (29,05) metrů 
jsou vynikajícím počinem. Zvlášť, 
když talentovaná atletka v jednom 
případě svůj osobní rekord vyrov-
nala a ve druhém překonala. Jan 

Musil se v běhu na 60 m blýskl 
osobním rekordem 7,35 v rozběhu, 
ale ve finále se mu podobný výkon 
zopakovat nepodařilo, a tak skončil 
osmý. Skokanka do dálky Natálie 
Marková za výkon 520 cm obsa-
di la výborné 6. místo a příjemně 
překvapila i štafeta na 4 × 60 metrů 
sestavená z „nesprinterek“, když 
časem 30,99 obsadila 8. místo. 
„Bylo to pro nás úspěšné mistrov-
ství, já jsem spokojená,“ zhodnotila 
účast chomutovského družstva jeho 
trenérka Jana Hyjánková. 

TJ Slávie Chomutov uspo-
řádala již po dvaatřicáté Velkou 
ce nu Chomutova v plavání a ani 
 tentokrát si ji nenechaly ujít české 
plavec ké hvězdy. Hlavním lákadlem 
byla do mácí Simona Baumrtová, 
do Chomutova ale zavítali také 
další na mezinárodní scéně úspěšní 
plavci, jakými jsou například 
Barbora Závadová, Jan Micka nebo 
Jana Pechanová.

Z pořádajícího oddílu se podle 
očekávání nejlépe vedlo Simoně 
Baumrtové, která nastoupila do osmi 
závodů, z nichž hned šest vyhrála. 
Byly mezi nimi její parádní disciplíny 
50, 100 a 200 m znak, 200 m polo-
hově, 50 m kraul, ale třeba také 200 

m prsa. Druhá pak skončila na 50 m 
motýlek a prsa.

Na jedno první místo se dokázali 
prosadit i Tomáš Franta a Štěpánka 
Šilhanová. Franta ovládl 50 m znak 
a další dvě medaile přidal opět na 
padesátimetrových sprintech, a sice 
kraulem (druhý) a motýlkem (třetí). 
Šilhanová vyhrála závod 100 m kraul. 
Na stupně vítězů se v nejstarší vě-
kové kategorii prosadili ještě Barbora 
Veselá (druhá na 200 m prsa) a Ondřej 
Baumrt (třetí na 200 m motýlek).

Také mezi ročníky 2001 a 2002 
měla domácí Slávie hojné zastou-
pení na nejvyšších příčkách. Alice 
Richterová ovládla motýlkové závody 
na 50 a 100 m a třetí místo obsa-

dila na nejdelší motýlkové distanci 
(200 m). Pro tři druhá místa si dopla-
vala Michaela Malinová (50 a 200 m 
prsa, 200 m polohově), Kamila 
Slabihoudová obsadila druhé (100 m 
motýlek) a třetí místo (50 m prsa), 
Eliška Dvořáková byla jednou třetí 
(200 m polohově). Mezi chlapci se 
dařilo Filipu Kudláčkovi, který vyhrál 
200 m kraul a třikrát obsadil druhé 
místo (50 a 100 m kraul, 50 m znak). 
Pro třetí místo za 200 m znak si na 
stupně vítězů došel Filip Jezbera. 
Mezi nejmladšími plavci (2003, 2004) 
se prosadili Eliška Doksanská (druhá 
na 200 m kraul, třetí na 50 m kraul) 
a Karel Kaška (druhý na 200 m motý-
lek a třetí na 50 m motýlek).

Čtrnáct let v Chomutově dívčí 
softbal neexistoval. Až loni na pod-
zim byl z desetiletých děvčátek, 
která už věkem přerostla přípravku 
MicroBeavers, opět sestaven tým. 
A teď, po pouhém roce společného 
hraní, je tento tým pátý nejlepší 
v republice. Lepší obnovenou pre-
miéru si dívčí softbal v Chomutově 
snad ani neuměl představit.

Dvoudenní finálový turnaj 
o mistra ČR se konal v Praze na 
hřišti klubu SaBaT. Zvláštní systém 
žákovských soutěží umožnil, aby 
se ho z 3. místa 2. ligy zúčastnilo 
i družstvo Beavers Chomutov. 
Zápasy ve skupině přinesly chomu-
tovským žákyním výhry nad Storms 

Řepy 11:2 a Snails Kunovice 13:0 
a porážku od Eagles Praha 3:10. 
Druhé místo jim pro následující 
hra cí den zajistilo účast v bojích 
o umístění.

Druhý den na Beavers nejprve 
če kal soupeř z 2. místa 1. ligy žá-
kyň – Arrows Ostrava. Věkový roz-
díl i větší zkušenosti soupeře byly 
znát. Přestože chomutovská děvčata 
bojovala, skončilo utkání jejich pro-
hrou 2:12, čímž se rozplynula naděje 
na medaile. Tým Beavers tak čekal 
zápas o 5. až 6. místo, v němž na 
Chomutov opět vyšel soupeř Eagles 
Praha. Po vyrovnaném průběhu byl 
výsledek v 5. směně 6:6, a tak nastal 
tie-break. Chomutov šel na pálku 

a získal dva body. Poté nastoupil 
na pálku soupeř, ale díky skvělé 
práci nadhazovačky Anety Truncové 
a chytačky Štěpánky Boučkové 
a také ostatních dívek v poli získal 
pouze jeden bod. Chomutov tak 
vyhrál 8:7 a mladé hráčky, jejich ro-
diče v publiku, ale i trenéři se mohli 
poddat radostným emocím.

O úspěch se zasloužily hráčky 
Š. Boučková, E. Dvořáková, 
A. Prontekerová, L. Jalušková, 
K. Kin der mannová, T. Kursteinová, 
A. Matlachová, A. Moravčíková, 
L. Plosová, E. Peterková, A. Trun-
cová a Š. Umlaufová a trenéři 
Š. Boučková, D. Nahodilová, 
M. Chmelík a P. Kurstein.

Velkou cenu Chomutova v plavání 
opět zpestřila exhibiční PRO-AM 
štafeta, kde v každém týmu startovali 
dva zástupci sponzorských firem a dva 
elitní čeští plavci. Putovní pohár za 
vítězství se po roční přestávce vrátil 
ke společnosti SMP, která startovala 
ve složení Martin Doksanský, Jindřich 
Tautrman, Simona Baumrtová a Ondřej 
Baumrt.

Kvalitní výkon podali zástupci 
města Chomutova, které reprezentovali 
zastupitel David Palán, ředitel gymná-
zia Jaroslav Zahrádka a plavci Barbora 
Závadová a Tomáš Franta. Společnými 
silami stlačili loňský čas o 29 setin 
sekundy na 3:08,08, což městu stejně 
jako loni zajistilo solidní šesté místo.
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pro onkologické pacienty 
i seniory je tu Kapka 97

Již osmnáct let pomáhá onkolo-
gickým pacientům i jejich rodinám 
organizace Kapka 97. Nemocným 
a jejich okolí poskytuje poraden-
ství, pořádá přednášky na školách 
a také rekondiční pobyty pro své 
klienty. „V našem centru pracují též 
ženy, které si samy onkologickým 
onemocněním prošly a mnohá úskalí 
nemoci zažily na vlastní kůži,“ uvedla 
Marcela Vörösová z organizace 
Kapka 97. 

V letošním roce organizace uspo-
řádala dva rekondiční pobyty, kterých 
se zúčastnilo 31 klientů, z toho 15 
osob po onkologické léčbě a 16 seni-
orů, členů spolku. „Jak už se přesvěd-
čily desítky našich klientů, rekon-
diční pobyty jsou balzámem na duši 
i tělo. Jedná se o jedinečnou možnost, 
jak zůstat aktivní i ve vyšším věku. 
Volíme čistá a klidná prostředí, kde je 
možné využívat turistiku, rehabili-

tační cvičení, cvičení v bazénu či ma-
sáže,“ vysvětlila Marcela Vörösová. 
Pobyty mají velký význam z hlediska 
fyzické, duševní i sociální aktivizace. 
„Proto jsou určeny především pacien-
tům po onkologické léčbě a seniorům. 
Naším cílem není pouhá dovolená, 
hlavním smyslem těchto ozdravných 
pobytů je nový kontakt se sociálním 
prostředím, možnost poznat nové 
přátele, chránit se před sociálním vy-
loučením a negativními stereotypy. 
Pobyty kladně hodnotí i lékaři cho-
mutovské onkologie,“ doplnila. 

Pro seniory pořádá neziskovka 
mimo jiné i kurzy počítačové doved-
nosti, pro studenty středních škol zase 
přednášky na téma prevence rakoviny 
prsu a nácvik samovyšetření. Pro širo-
kou veřejnost jsou určeny internetové 
stránky www.kapka97.cz, kde lidé 
najdou i internetovou poradnu. 

V říjnu organizace přichystala hned 

dvě akce. První je 8. října Den otevře-
ných dveří, o dva dny později mohou 
lidé přijít do Aquasvěta podpořit pre-
venci rakoviny prsu při akci Plaveme 
prsa. „Na listopad plánujeme další 
z řady vzdělávacích seminářů, tento-
krát na téma zařazování pacientů do 

klinických studií. Uskuteční se ve vel-
kém sále knihovny SKKS. Máme při-
slíbenu účast doktorky Petry Tesařové 
a primářky Martiny Chodacké,“ po-
zvala Marcela Vörösová.

Kapku 97 najdou lidé v přízemí 
polikliniky. 

Vaše témata
 podněty

rušení hřiště?
Vážený pane primátore,
obracím se na vás s prosbou a žá-

dostí. Na sídlišti Černý Vrch v ulici 
Matěje Kopeckého v Chomutově se 
skupina lidí snaží zrušit poslední dět-
ské hřiště – postavené z evropských 
fondů, a nahradit je parkovištěm. 
Během posledních 15 let se na sídlišti 
postupně zmenšoval prostor na hraní 
pro děti. Jedná se o dětské hřiště 
mezi domy 4812–4813 a 4814–4815. 
V tomto prostoru si v minulosti děti 
hrály, měly zde branky a hrály tu 
v létě fotbal a v zimě hokej. Apeluji 
a věřím, že v souladu s Chartou 
o prá vech dítěte, kterou ČR podepsa-
 la, naši nejmladší mají právo na svůj 
volný čas a že společnost by měla 
spíše prostor pro zdravý pohyb vytvá-
řet, než jej omezovat.

Pravda, počet automobilů se za 
poslední dobu zněkolikanásobil, ov-
šem vybudování parkoviště pod okny 
zmíněných domů není řešení. Město 
v minulém a předminulém roce již 
navýšilo počet parkovacích míst. 
Prá vě tato rekonstrukce ukázala mož-
nosti, jak dále postupovat a zvyšovat 
parkovací místa podél celého sídliště, 

aniž by tím muselo být zrušeno po-
slední dětské hřiště. Silnice uprostřed 
sídliště by se mohla rozšířit – posu-
nout chodníky a vytvořit parkování 
po obou stranách komunikace. Je zde 
i možnost rozšířit silnici a posunout 
chodník směrem k plotu 4. ZŠ a vy-
tvořit parkovací místa – šikminy.

Zaslechla jsem, že chcete vytvořit 
dětské hřiště v Klicperově ulici – s tím 
souhlasím, ale děti budou chodit přes 
silnici Sokolské ulice a opět je to mimo 
sídliště. Děti tam budou muset chodit 
v doprovodu rodičů – nikoliv samy.

Se srdečným pozdravem
Jiřina Petrášková

Vážená paní Petrášková, 
v současné době je záměr na vy-

budování parkoviště místo dětského 
hřiště v podobě studie, ke které se 
vyjadřovali zástupci okolních byto
vých domů. Město dlouhodobě rea
guje na problematiku parkování 
v dané lokalitě. Z původního záměru 
na vybudování tří parkovišť zbylo 
pouze jediné, o kterém píšete, protože 
ostatní parkoviště byla zamítnuta. 
Zástupci SVJ vyjádřili souhlas s jeho 
případným vybudováním a hřiště 
doporučili realizovat na volné ploše 
v ul. Klicperova (travnatá plocha 
u sportovního hřiště ). Nicméně jedná 

se o velmi zásadní a rázný zásah do 
podoby okolí domu. Než by se  vůbec 
zařadila výstavba parkovišť do in-
vestičního plánu města, musel by se 
záměr projednat na veřejném projed-
nání s obyvateli okolních domu a ti 
by museli s výstavbou souhlasit. Budu 
velmi rád, pokud na případném veřej-
ném projednání zazní také Váš názor. 
Velmi si cením Vašeho aktivního zá-
jmu o rozvoj města, Chomutov potře-
buje takových angažovaných občanů 
mnohem více.

S pozdravem 
Daniel Černý, 

primátor města Chomutova

Mhd v JinéM kraJi
Vážení,
chtěla bych se s Vámi podělit 

o zkušenost s dopravou v jiném re-
gionu. Byla jsem v létě na dovolené 
v Sezimově Ústí. Využila jsem tam 
místní dopravu. Autobusy jezdí Planá 
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a Tábor. 
Na každé zastávce je automat na 
jízdenky. V jízdním řádu si najdete, 
kam chcete jet, a podle ujetých minut 
a barevného označení si koupíte jíz-
denku, kterou si v autobusu označíte. 
Cestující nad 65 let jezdí za polovic 
a nad 70 let zdarma. A hlavně jezdí 

v přijatelných intervalech a ne jako 
u nás. Já používám autobus č. 4 
a č. 6. Jak do města, tak i z města 
odjedou oba spoje v rozmezí pár 
minut a potom hodinu nic. Obyčejně 
nový ředitel nějaké spoje zruší jako 
prodělečné a zdraží jízdné, ale nikdo 
se nezamyslí, jak přilákat víc lidí, 
aby jezdili MHD. Vždyť u nás jezdí 
hlavně děti a důchodci, protože pra-
cující se do práce a z práce MHD 
nedostanou. Jezdí auty, na kolech, 
případně chodí pěšky. Pak žehráme 
na hustý provoz aut ve městě a málo 
parkovacích míst.

Ještě malou poznámku k ekolo-
gickým autobusům. Sice jezdí eko-
logic ky, ale promiňte – tak blbej auto-
bus jsem ještě neviděla. Uvnitř samý 
schod. Vezměte si francouzské hole 
a zkuste si takovým autobusem zajet 
na polikliniku. 

S pozdravem
Květoslava Pelcová

Máte také zaJíMavý 
nápad, podnět či 
zkušenost s něčíM 
ze života ve Městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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Proč neporušovat zákon, nepít 
alkohol či nejezdit jako závodník, 
ukázala preventivní akce chomutov-
ských městských policistů Happy day 
aneb Prevence zábavně. Konala se již 
posedmé a tradičně se jí kromě stráž-
níků zúčastnili také ostatní záchranné 
složky. „Psovodi ukázali výcvik psů, 
strážníci prvky sebeobrany. Pro malé 
děti bylo připraveno malé dopravní 
hřiště nebo si mohly zaházet na mi-
moně. Dospělí si zkusili autonehodu 
na otočném trenažéru nárazu vozidla 
a mnoho dalších věcí,“ uvedla mana-

žerka prevence Městské policie Cho-
mutov Iva Ejim. 

Trenažér zamotal hlavu mnoha od-
vážlivcům, fiktivní autonehodu si zku-
sil prožít i primátor města. „Takové 
kolotoče vyloženě nemám rád, ale 
stálo za to si vyzkoušet situaci, kdy 
jste v autě hlavou dolů. V této pozici 
není vůbec snadné si třeba rozepnout 
bezpečnostní pás. Všem bych doporu-
čil, aby si uvědomili, co mohou způ-
sobit volně ležící předměty v interiéru 
při havárii,“ řekl Daniel Černý. 

Letos poprvé mohli při Happy day 

návštěvníci zhlédnout ukázku japon-
ského bojového umění bujinkan, které 
je staré tři tisíce let. „V ukázce jsem se 
snažil dotknout jak tradice, tak i věcí 
z dneška. Například jak se bujinkan 
používá v armádě a ve speciálních 
složkách, jak se učí strategie a způ-
soby boje,“ popsal shihan skupiny bo-
jovníků Milan Výborný Turek. 

Před divadlem bylo opravdu živo, 
malé děti zdolávaly trať dopravního 
hřiště, starší střílely z laserové pis-
tole a ten, kdo se zrovna nepřevracel 
v autě, si zkusil obléknout oděv těžko-

oděnce. „Snažili jsme se upozornit na 
rizikové formy chování, lidé se mohli 
seznámit s braním otisků prstů, chůzí 
pod vlivem alkoholu za pomocí speci-
álních brýlí a prohlédli si naši výzbroj 
a výstroj,“ uvedla policejní mluvčí 
Marie Pivková. 

Happy day je již tradiční akcí, díky 
které se účastníci mohou seznámit 
s konkrétní prací složek integrovaného 
záchranného systému, jejich vyba-
vením a výstrojí a vše si vyzkoušet 
a osahat. Což bývá mnohdy větším zá-
žitkem pro dospělé než pro děti.

Chomutovské skautské středisko 
Český lev posílí své řady. Konala se 
totiž náborová akce zaměřená na děti 
z druhých a třetích tříd. „Důvodem je 
stárnutí členské základny, světlušky 
a vlčata přecházejí do kategorií skautů 
a skautek a v družinách mladších dětí 
je rázem spousta místa. Starší skauti 
zase přešli do roverského kmene 
a tento kolotoč se stále opakuje,“ 
uvedl místopředseda okresní rady 
Zbyněk Nejezchleba.

Na nábor přišlo 25 dětí, chlapců 
bylo více než děvčat. V Bezručově 
údolí poblíž cyklostezky na ně čekal 
v lesním ústraní malý tábor, skládající 
se ze čtyř podsadových stanů, hangáru 
a polní kuchyně. Tábor měl dětem 
ukázat, jak by bydlely na táboře, po-
kud se stanou skauty. Po úvodním 
nástupu se děti pod dozorem zkuše-
ných vedoucích rozeběhly po lese, 

aby si vyzkoušely některé z obvyk-
lých skautských činností, třeba střelbu 
ze vzduchovky i z praku, uzlování, 
hod míčku na cíl pomocí lakrosky, 
poznávání látek čichem, řezání dřeva 
ruční pilou a hledání pokladu podle 
stopařských značek. Skupina děvčat 
dokonce zkusila rýžovat zlato v neda-
leké Chomutovce.

Mezitím intenzívní vůně guláše 
přilákala všechny k polní kuchyni 
a byl oběd – pravý skautský buřtguláš. 
Byl výborný a bylo ho dost, takže 
zbylo i na rodiče, kteří pozorovali své 
ratolesti zpovzdálí. Po obědě ještě pár 
her a pak se nachýlil čas tak, že bylo 
nutno odejít zpět k Povodí Ohře, kde 
měly děti sraz se svými rodiči. „Akce 
se celkově velmi zdařila, i když pět-
advacet dětí není příliš moc. Zdá se 
však, že přišly děti, které opravdu mají 
zájem,“ doplnil místopředseda. 

Skauti ještě mohou pár dětí při brat. 
Na webových stránkách ceskylev.
junak-chomutov.cz se rodiče, kteří ne-
mohli své děti přivést na nábor, dozví 
veškeré potřebné informace, kontakty 
a umístění kluboven.

třetí v závodu 
dračích lodí
Šestnáct žáků ze základní školy 
Na Příkopech se čtyřmi učiteli 
se zúčastnilo závodu škol-
ních posádek dračích lodí na 
Kamen covém jezeře. Vypádlo-
vali si krásné třetí místo. 

Motivy z představení 
si naMalovali
Druháčci ze základní školy 
Zahradní zhlédli představení 
v mosteckém Divadle rozma-
ni tos tí s názvem Cesta do 
pra vě ku. Po příjezdu do školy 
malovali obrázky ze hry. 

Moderní JoJo zauJalo
Zajímavou ukázku sportovní 
činnosti viděli žáci ze základní 
školy Kadaňská. Dva sportovci 
jim totiž představili moderní 
hru s jojo a snad předali moti-
vaci k trénování.

KráTCe

děti zjistily, 
jak mohou 

předcházet 
úrazům

Začátek školního roku patří již 
patnáct let prevenci proti úrazům. Den 
bez úrazů přichystal i letos chomutov-
ský Domeček a přes sto dětí z pěti zá-
kladních škol se při něm zábavnou for-
mou naučilo předcházet úrazům a dá-
vat na své zdraví pozor. „Tematicky 
zaměřený výukový program je určen 
především pro děti z prvního stupně 
základních škol. Ty se tak mají mož-
nost seznámit s nebezpečími, kterých 
je třeba se vyvarovat, a naučit se op-
timálnímu chování v rizikových situ-
acích v dopravě, doma, ve škole a při 
sportu,” uvedla Zdeňka Doležalová ze 
Střediska volného času Domeček. 

Děti během dne prošly osm stano-
višť, na každém se seznámily s něčím 
jiným. U rodiny Neplechů zjistily, 
jaké předměty mohou být nebezpečné 
doma či na výletě, jiné stanoviště je 
seznámilo s bezpečnou jízdou na kole 

i s jeho vybavením. Značnou část dne 
se věnovaly první pomoci. Instruktory 
se stali žáci třetího ročníků oboru 
vzdělání zdravotnický asistent ze slou-
čených středních škol ESOZ. Děti se 
však setkaly také s policisty, kteří jim 
ukázali, jak se snímají otisky prstů, 
a vysvětlili, k čemu slouží daktylo-
skopie. „Hra na stanovištích probíhala 
v duchu seznamování dětí s úrazy 
a rozvíjení jejich znalostí, nikoli 
hodnocení jejich znalostí stávajících. 
Jednotliví instruktoři si s dětmi poví-
dají tak, aby se k danému výsledku 
dobraly samy,” vysvětlila Zdeňka 
Doležalová. 

Cílem akce bylo snížení dětské 
úrazovosti. Podle dostupných statistik 
patří Česká republika v Evropě ke 
státům s nejvyšší dětskou úrazovostí. 
Následkem úrazů zemře v naší repub-
lice ročně více než 300 dětí.

při Happy day se fiktivně bouralo, zatýkalo i střílelo

Skauti omlazují základnu, druháci 
a třeťáci posílí jejich řady
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křížovka Před 145 lety přijel (tajenka) do Chomutova po Ústecko-teplické dráze.
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osMisMěrka Na říjen připravilo rodinné centrum (tajenka) přes 20 akcí. vtipy ze žákovských 
knížek 

Ve škole si hrál s nitroglycerinem! 
Odpověď: V jaké škole?

Vždy nesprávně odhadne dobu, 
kdy je záhodno navštívit holiče.

Bez dovolení padá ze židle.

Neměl žákovskou knížku a odmítal 
mi ji dát.

Váš syn nic neprovedl a to je 
podezřelé.

Maže tabuli příliš mokrou houbou!

Žádá od učitele lepší známku se 
železnou tyčí v ruce.

Nepíše si, co říkám, píše jen to, co 
potřebuje.

Spadla mu mandarinka na strop.

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit 
a žádá výkupné.

Pravidelně chodí do školy 
nepravidelně.

Když jsem odstartoval přespolní 
běh, utekl domů.

Na položenou otázku ne od-
pověděl a dostal záchvat smíchu.

Neustále lítá po třídě a posedává 
na oknech a lavicích. 
Odpověď otce: Tomu nevěřím. 
Holub

apaTIe, čerTI, číSla, dílNa, eUNUCH, glUSId, IdYla, lOUče, lýTKO, Malpa, 
MeTOdIK, MUláž, MýTUS, NadaCe, OčNíK, OKrUH, OrlICe, parNO, parTe, 
pláST, rOKSY, SVáTá, TráVa, ÚčaST, UčITI, Varle, Večír, VýdeCH, žHářI
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 8.10.  Kamenná od č. p. 5163 k nákupnímu středisku, školní pěšina

 13.10.  Zahradní – vozovky u parkovišť od č. p. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 
od č. p. 5256 k 5263 vč. parkovišť, Jasmínová

 14.10.  Zahradní – borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé 
parkoviště u střediska služeb

 15.10.   Zahradní od č. p. 5190 vč. parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, Skalková č. p. 
5204, 5218, 5213 vč. nákupního střediska + parkoviště

 20.10.  Zahradní – Růžová vč. sjízdných chodníků a parkovišť od č. p. 5219–5224, 
pod břízami od č. p. 5225–5237, 5245, 5240 vč. parkovišť

21.10.  písečná – Jirkovská od č. p. 5045 po 5057, Dům pečovatelské služby vč. 
parkovišť + sjízdných chodníků od č. p. 5051 po 5053 a od 5050 po 5058

 22.10.  Písečná – jirkovská od č. p. 5000 po 5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, 
MŠ č. p. 5030 + 5072, jesle č. p. 5176 + základní škola

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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 7. a 8.10. 09.00  týden sociálních služeb – informační stánky –  
OC Chomutovka

 7.10. st 18.00  povídání o bylinkách – SKKS
 8.10. čt 17.50  světlo pro sokol – LAMPIONOVÝ PRŮVOD – od kostela sv. 

Barbory
 9.10. pá 17.00  poznatky o hoMocysteinu zJednodušuJící léčení 

a prevenci civilizačních chorob – SKKS
 9.10. pá 19.00  ivo pospíšil a dJ tea Jay ivo – autorský večer & rock´n´rollová 

afterparty – Café Atrium
 10.10. so 08.00  severočeské FarMářské trhy – náměstí 1. máje
 10.10. so 10.00  podziMní aranžování – SVČ Domeček
 10.10. so 11.00  plaveMe prsa – součást mezinárodní osvětové kampaně Breast 

Health Day – Aquasvět
 10.10. so 12.00  podziMní vábení – Rodinné zápolení 2015 – start za přivačem 

na Březenecké
 13.10. út 09.00  den otevřených dveří v caFé atriu – Café Atrium
 13.10. út 17.00  přednáška klubu celebruM – ze dvou kol na tři – 

životní příběh Lady Ekrtové – Café Atrium
 14.10. st 14.00  hudba 20. století – komponovaný pořad z cyklu Šance žít – 

SKKS
 14.10. st 17.00  výtvarný ateliér – háčkování – rodinné centrum 

Rozmarýn
 14.10. st 17.30  astroloGie a vztahy – partnerské vztahy – SKKS
 15.10. čt 13.00  beseda k 700. výročí narození karla iv. – 2. část – 

SKKS
 15.10. čt 17.30  art zastavení – prezentace Základní umělecké školy  

T. G. Masaryka Chomutov – Café Atrium
 16.10. pá 16.00  rodinné tvoření – SVČ Domeček
 18.10. ne 11.00  den stroMŮ – Podkrušnohorský zoopark
 19.10. po 13.00  náMořnická párty – 3. výročí Aquasvěta – Aquasvět
 20.10. út 18.00  přednáška roMany adáMkové – klíč k životu –  

Café Atrium
 21.10. st 17.00  večerníček pro seniory – městské divadlo
 21.10. st 17.30  podziM na talíři – Monika ledvinková – Café Atrium

    prohlídky interiérŮ staveb ve staré vsi s prŮvodceM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    večerní procházka po zooparku – každý pátek  
od 18 hodin – Podkrušnohorský zoopark

předNášKY, beSedY, aKCe

 15.10. čt 19.00  do ložnice vstupuJte Jednotlivě – I prostorná exkluzivní 
ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Přesně 
takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii 
známých anglických dramatiků Raye Cooneyho a Johna Chapmana.

MěSTSKÉ dIVadlO

 7.10.  st 17.00 pixely 19.00 Mia Madre
 8.10. čt 17.00 pan (3d) 19.00 victoria 20.00 Muž na laně
 9.10. pá 17.00 pan (3d) 18.00 dheepan 20.00 Muž na laně (3d)
 10.10. so 15.00 Mune – strážce Měsíce 16.00 pan (3d) 18.00 assassin
    19.00 Muž na laně
 11.10. ne 15.00 pan 16.00 aMy 18.00 Muž na laně (3d) 19.00 MŮJ král 
 12.10. po 17.00 Marťan (3d) 19.00 taxi teherán 
 13.10. út 17.00 neMilosrdní 19.00 ve sklepě 
 14.10. st 17.00 GanGster ka 19.00 hlavu vzhŮru 
 15.10. čt 17.00 purpurový vrch 19.00 leGendy zločinu 
 16.10. pá 17.00 hotel transylvánie 2 19.30 purpurový vrch 
   20.00 leGendy zločinu 
 17.10. so 15.00 hotel transylvánie 2 (3d) 17.00 pan 
   18.00 purpurový vrch 20.00 neMilosrdní 
 18.10. ne 15.00 v hlavě (3d) 17.00 Marťan 18.00 purpurový vrch 
   20.00 Wilsonov 
 19.10. po 17.00 GanGster ka 19.00 neMilosrdní 
 20.10. út 17.00 leGendy zločinu 19.00 laputa 
 21.10. st 17.00 návrat do budoucnosti 19.00 laputa

 
KINO SVěT

 8.10. čt 19.00 piaF znáMá neznáMá – Kulisárna
 9.10. pá 19.00 laco deczi & celula neW york – Kulisárna u divadla
 13.10. út  19.00  kytice pestrých Melodií ze světa šansonu,  

FilMu a sWinGu – v rámci Chomutovských hudebních večerů –  
městské divadlo

 17.10. so 16.00 kulisárna Fest – Kulisárna

KONCerTY
 9.10. pá 17.30 choMutov–litvínov – hokej extraliga – SD aréna
 16.10. pá 17.30 choMutov–hradec králové - hokej extraliga – SD aréna

    veřeJné bruslení – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle 
od 10 a 17 hodin – zimní stadion

SpOrT

 Od 7.10.  M. schneider – Fotky – výstavní síň knihovny SKKS
 Od 8.10.  neviditelní lidé aneb Jsou schizoFrenici 

nebezpeční? – Café Atrium
 Od 9.10.  rapa nui – třetí konec chile – fotografie Miroslava Kolbasy a Pavla 

Jedličky – galerie Lurago
 Od 15.10.  MěĎ, stříbro a olovo – oblastní muzeum radnice
 Od 16.10.  proJekt MaMa – vernisáž výstavy fotografií od 17 hodin – rodinné 

centrum Rozmarýn
 Do 17.10.  Jindřich vytiska – obrazy – retrospektivní výstava 

k 80. narozeninám – galerie Lurago
 Do 23.10.  velikonoční ostrovy – fotografie – galerie Lurago
 Do 27.10.  ex-libris – výstava sběratelů – galerie Špejchar
 Do 30.10  lidé a události – Rytířský sál radnice
 Do 31.10.  čechy/bÖhMen – doMov i heiMat – výstava k 70. výročí vyhnání – 

kostel sv. Kateřiny
   divočina MýMa očiMa – výstava fotoobrazů fotografa Františka 

Brzáka – Podkrušnohorský zoopark
 Do 31.12.  GraFiky – roMan křelina – galerie Na schodech

VýSTaVY

pravidelné 
akce

pravidelné 
akce

   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



servis fotostrana

Komiksovým světem provedl 
kocour Garfield účastníky Rodinného 
zápolení. Oblíbené postavičky 
s bublinami nad hlavou ožily v cho-
mutovské knihovně a rozdávaly 
soutěžícím více či méně náročné 
úkoly. „Soutěžící rodiny se nejdříve 
dozvěděly, co to vůbec komiks je, 
kdy a kde vznikl, jaká byla první 

komiksová postava. Také se stručně 
seznámily s českým komiksem a jeho 
autory. Pak už mohly jít soutěžit,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky SKKS 
Kamila Jonášová.

Z komiksových stránek do kni-
hovny vystoupil Asterix a Obelix, 
kterým děti pomáhaly  připravovat 
lektvar, chodbou se proháněl Bart 

Simpson na skateboardu, zatímco 
Marge a Homer testovali nově 
příchozí, jak dobře znají život ve 
Springfieldu. Svou statečnost uká-
zali komiksoví hrdinové Batman 
a Spiderman, rodiny Garfield zavedl 
také ke Šmoulům a k nejznámějším 
českým komiksovým postavičkám 
z Třeskoprsk.

Komiks jako takový vznikl na 
počátku 19. století v Americe, první 
komiksovou postavou bylo holohlavé 
dítě ve žlutém trikotu z newyorkského 
slumu. Velmi brzy si komiks oblíbili 
i čeští autoři, jako první Ladislav 
Vlodek, kterého záhy následoval na-
příklad Josef Lada či Ondřej Sekora 
se svým Ferdou Mravencem.
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V komiksovém světě 
se rodiny setkaly se 
šmouly i čtyřlístkem




