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tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa vedoucí 
odboru majetku města
s místem výkonu práce statutární město Chomutov
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Zaměstnavatel s tradicí 
a stabilitou

Hledáme kolegy na pozice:
 • operátor výroby • mistr výroby 

• skladník • seřizovač • technik a další

Zeptejte se 
na příležitost pro Vás!

tel.: 474 313 135/7
chomutovhr@eaton.com

CHOMUTOV

Přijmeme realitní makléře a telefonisty/ky 
pro Chomutov, Klášterec nad Ohří a Kadaň.
Telefon: 724 757 618
msokolovo@mmreality.cz
Vhodné pro matky po mateřské dovolené.

Bez názvu-1   1 23.9.2016   17:36:37

základní škola chomutov, na příkopech 895 přijme: 

kvalifikovanou učitelku nebo kvalifikovaného učitele  
do 3. ročníku na první stupeň.

Jedná se o zastupování za mateřskou dovolenou, s reálnou perspektivou na trvalý 
pracovní poměr. Požadujeme plnou kvalifikaci a zájem o Hejného matematiku. 

Přihlásit se je možné osobně ve škole, telefonicky 474 651 418, na mobil 
602 864 563 nebo mailem skola@3zscv.cz 

nástup druhá polovina prosince až konec ledna.
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 5 CHoMUToV DosTaL 

oskara za oDPaDY
  Město Chomutov získalo 

Odpadového Oskara. 

   téma
 6 CHoMUToVskÉ 

HisToriCkÉ DoMY 
zÍskáVaJÍ NoVÉ 
kaBáTY 

  Město v letošním roce opravilo 
historické fasády na několika 
svých domech. 

 rozhovor
 8 roMaN NĚMeC: TeNHLe 

FiLM Mi BYL DáN sHŮrY
Roman Němec, majitel a ředitel 
chomutovské reklamní 
a komunikační agentury.

 minitéma
 9 DoMiNaTa Jezera 

JDe ke DNU, zaČNe se 
sTaVĚT NoVÉ MoLo
Sezona na Kamencovém jezeře 
minulý týden skončila. Štafetu 
po návštěvnících nyní přebírají 
potápěči, kteří se pustí do 
demontáže hlavního mola.

 kultura
 12 TŘiNáCTÝ CUMBaJŠPÍL 

oDJeL z NáDraŽÍ
Na třináctou kolej přijel a poté 
z ní odjel další ročník česko-ně-
meckého hudebního festivalu 
Cumbajšpíl.

 historie
 13 CHoMUToVská 

VzPoUra a krVaVÝ 
soUD VeDLY k PraŽskÉ 
DeFeNesTraCi
V letošním roce proběhlo 
425. výročí takzvaného 
Chomutovského povstání 
a „krvavého soudu“. Obě události 
byly jednou z předzvěstí 
náboženských konfl iktů.

 školy
 16 VYsokoŠkoLáCi ze 

zaHraNiČÍ PŘiJeLi Do 
CHoMUToVa
Sloučené střední školy ESOZ 
přivítaly pět vysokoškoláků 
z různých zemí světa. Tito 
studenti do Chomutova 
zavítali v rámci projektu 
Edison.

 fotostrana
 23 oŽiVeNÉ PeVNosTi 

PŘiPoMNĚLY VÝroČÍ 
VzNikU ŘoPÍkŮ
Osmdesát let uplynulo 
od doby, kdy se v okolí 
Chomutova začaly stavět 
pevnosti.

6. a 11.10.
Kvalifi kační utkání Mistrovství 
Evropy v kopané hráčů do 19 let 
na fotbalovém stadionu na 
Zadních Vinohradech.

7. a 8. 10.
Volby do zastupitelstva 
Ústeckého kraje.

8.10.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 hodin.

16.10.
Akce Rodinného zápolení 
s názvem Svět hraček od 
14 hodin v SVČ Domeček.

19.10.
Zahajovací koncert 25. sezony 
Festivalového orchestru Petra 
Macka Sláva W. A. Mozartovi od 
19 hodin v městském divadle.

23. a 30.10.
Extraligové hokejové utkání 
v SD aréně od 15.30 hodin.

zaPiŠTe si 
Do DiáŘe

CHCeTe MĚ?
brix je krásný 4 roky starý 
německý ovčák. Je to  dobrý 
hlídač, který ohlásí každou 
návštěvu, proto je vhodný 
k domku na zahradu s dobrým 
plotem. 

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.

 CHoMUToV DosTaL 
oskara za oDPaDY

kultura
 12 TŘiNáCTÝ CUMBaJŠPÍL 

oDJeL z NáDraŽÍ

školy
 16 VYsokoŠkoLáCi ze 

zaHraNiČÍ PŘiJeLi Do 

zaPiŠTe si 
Do DiáŘe

MaNŽeLÉ kaDLeCoVi osLaViLi
ŠeDesáT sPoLeČNÝCH LeT  
DiaMaNToVoU sVaTBoU
Na den přesně šedesát let od premiéry si 19. září svatební obřad zopakovali Jan a Dora Kadlecovi. 
V obřadní síni chomutovské radnice oslavili dlouhou společnou cestu životem, během které se těšili 
a těší ze dvou dětí, dvou vnoučat a dvou pravnoučat. Diamantová svatba je významným milníkem 
v lidském životě, ale svátkem je i pro město. Tím spíš, když ji slaví držitel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, 
v tomto případě odborník na dopravu, hudebník, hokejový rozhodčí, autor několika knih s regionální 
tematikou a pamětník předválečného Chomutova. Na snímku manželům Kadlecovým blahopřeje v roli 
ceremoniáře primátor Daniel Černý.



aktualityaktuality

4 | aktuality

kráTCe
veřejné bruslení 
dopoledne
Z důvodu velkého zájmu přidává 
společnost Kultura a sport jednu 
hodinu veřejného bruslení každý 
čtvrtek od 10 do 11 hodin.

kaŠtánkovo cvičení
V rámci cvičení rodičů s dětmi 
je v městské hale na pondělí 
24. října od 10.00 hodin připrave-
no cvičení, tvoření z přírodního 
materiálu a soutěží o nejhezčí 
podzimní klobouček.

týden sociálních 
služeb 
V rámci týdne sociálních služeb se 
budou 5. a 6. října konat Dny ote-
vřených dveří středisek Sociálních 
služeb Chomutov a v Chomutov-
ce bude informační stánek. 

nátěry zábradlí
Technické služby v těchto dnech 
rozšířily kontejnerové stání ve 
Skalkové ulici a natírají zábradlí 
v Bezručově údolí a v ulici Křivá.

snadněji k plničce
Dopravní podnik provádí staveb-
ní úpravy za účelem kratší cesty 
k plnící stanici CNG, která slouží 
veřejnosti. Po úpravě nebudou 
zákazníci muset projíždět celým 
areálem závodu.

plné kroužky
Dvacet zájmových útvarů 
v Domečku je již zcela naplněno. 
Aktuálně je do kroužků zapsáno 
přes devět set účastníků.

lesy dětem
Městské lesy Chomutov pokračují 
v programech lesní pedagogiky, 
které jsou určeny dětem. Ty v lese 
zažijí dobrodružství i zábavu a zá-
roveň se dozví leccos zajímavého. 

Charitativní akce ukáže, že i dítě 
s rozštěpem může být šťastné

Pandí dvojčata mají jména

Městské lázně navštívili fi lmaři

I dítě s vrozenou vadou rozštěpu 
obličeje může prožít plnohodnotný, 
šťastný život. To je základní po-
selství Běhů za novým úsměvem, 
které se uskuteční tento měsíc ve 
dvanácti českých městech. Ten cho-
mutovský se bude konat 15. října 
od 14 hodin v zooparku.

Přestože se jedná o charitativní 
akci, na které bude možno věnovat 
dobrovolné startovné, vybrat peníze 
není jejím primárním cílem. „Tím 
je o rozštěpech objektivně infor-

movat. V televizi a v novinách se 
sice občas nějaké zprávy objeví, 
ale je jich stále málo,“ říká Jana 
Holáková, organizátorka chomu-
tovského běhu. „Navíc polovina 
lékařů doporučuje potrat. Zato 
my chceme veřejnost a potenci-
ální rodiče přesvědčit, že i když 
je v těhotenství rozštěp diagnosti-
kován, nemají házet fl intu do žita. 
I dítě s rozštěpem může být šťastné. 
Navíc rozštěpové vady jsou dobře 
řešitelné, často dítě po operacích 

jde do života bez viditelného handi-
capu,“ zdůrazňuje Jana Holáková, 
sama maminka rozštěpového dítěte. 
Její syn Pepíček chodí do 1. třídy 
a žije normálním životem. Také 
bude jedním ze tří startérů Běhu 
za novým úsměvem. Jeho parťáky 
budou ředitelka zooparku Iveta 
Rabasová a trenér hokejových 
Pirátů Vladimír Růžička. Od 13.00 
do 13.45 hodin bude u spodní brány 
zooparku (Přemyslova ulice) pro-
bíhat registrace účastníků a přidě-

lování startovních čísel, ve 14.00 
odstartuje vlastní symbolický běh 
zooparkem. V cíli se o zábavu bu-
dou starat chomutovským dětem 
dobře známí maskoti Picaroon, 
Róza a Rozmarýnek, k poslechu 
bude hrát Martin Jáchym a pro-
gramem bude provázet Pavel 
Čihař. Startovné bude dobrovolné, 
k účasti na běhu je možno se u Jany 
Holákové přihlásit s předstihem, 
a to na tel. čísle 730 825 731 nebo 
na e-mailu holakovci@seznam.cz. 

 Florián a Jiskra. To jsou jména 
pandích dvojčat, které pokřtili 
chomutovští profesionální ha-
siči. „Pandám se přezdívá ohnivé 
lišky, proto se nám zdálo správné, 
aby jim jména dali ti, kteří s oh-
něm bojují,“ vysvětlila ředitelka 
Podkrušnohorského zooparku Iveta 
Rabasová. Panďata svá jména slav-
nostně dostala při oslavách Dne 
zvířat. 

Dvojčatům už za pár dní budou 
čtyři měsíce. V zooparku na svět 
přišla 17. června. Do nedávna cho-
vatelé ani neznali pohlaví mláďat. 
Když pandičkám byly tři měsíce, 
čekalo je první očkování a veteri-
nární prohlídka. „Odchyt proběhl ve 
věku tří měsíců poprvé. Pracovníci 

zoologického oddělení zkontrolovali 
jejich zdravotní stav, veterinářka je 
opatřila identifi kačním čipem a ooč-
kovala,“ vysvětlil zoolog Miroslav 
Brtnický. Při vyšetření se zjistilo, 
že se narodila pandí holka a kluk. 
„Mláďata stále ještě sají mateřské 
mléko a zdržují se ve vnitřní ubi-

kaci, venkovní expozici prozkoumá-
vají velmi zřídka a začínají přijímat 
i pevnou potravu,“ dodal zoolog.

Matkou dvojčat je tříletá Hi-
ma laya původem ze zoo Safari de 
Peangres ležící v jižní Francii, otcem 
čtyřletý samec Fox původem z dán-
ského Aalborgu. 

Tým fi lmařů si přijel prohléd-
nout městské lázně. Vytipovali si 
tím místo, které by v budoucnu 
mohli využít při natáčení fi lmů.

V lázních je zaujal hlavně 
bazén, který je velký a mohl by 
být vhodný hlavně pro natáčení 
záběrů pod vodou. „Lázně jsou 
zajímavé svou velikostí a stylem. 
Tím, že je areál prázdný, je pro 
fi lmaře funkční a rychle k dispo-
zici. Styl 80. let je vhodný, když se 
natáčí nějaká dobová věc,“ uvedl 
Matěj Lukas z lokační společnosti 
Finders. 

Na místě se sešel celý tým fi l-
mařů, přijeli lokační manažeři, 
scénáristé, režiséři, studenti FAMU, 
fi lmoví architekti, produkční 
i producent. Filmaři si prohlížejí útroby městských lázní.
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Chomutov 
dostal oskara 

za odpady

Město Chomutov získalo Odpa-
dového Oskara. Již několik let se 
Technické služby města Chomutova 
soustavně snaží zvyšovat podíl třídě-
ného odpadu a tím pádem snižovat 
množství toho směsného. Každý 
rok roste počet kontejnerových stání 
i nádob samotných, aby lidé nemuseli 
vynášet odpad daleko. „Další službou 
je například vývoz plného kontejneru 
na zavolání. To pomáhá k tomu, že 
když je nádoba plná, rychle ji vyve-
zeme i mimo svozové dny, aby lidé 
nevhazovali doma roztříděný odpad 
do nádoby na komunální odpad,“ 
uvedl příklady náměstek primátora 
Marek Hrabáč

Odpadového Oskara udělil 
městu spolek Arnika, česká nezis-

ková organizace, která spojuje lidi 
usilující o lepší životní prostředí. 
Chomutované totiž vyprodukují 
méně než 150 kilogramů směs-
ného odpadu na obyvatele za 
rok, což byla základní podmínka. 
Chomutované vyprodukovali v roce 
2014 dokonce pouze 120 kilo-
gramů, což je nejméně v celém kraji 
s ohledem na počet obyvatel. V roce 
2015 svezly technické služby 
celkem 1 363 tun separovaného 
odpadu. „Z toho bylo 583 tun pa-
píru, 365 tun plastu a 415 tun skla. 
Oproti roku 2014 se počet tun sve-
zeného papíru a skla zvýšil, počet 
tun svezeného plastu se snížil,“ řekl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Táboritská ulice 
je uzavřena 

Pilotní projekt třídění odpadu 
startuje na zadních Vinohradech

Až do 11. října bude uzavřena 
Táboritská ul. mezi Raiffeisenbank 
a vchodem do Centralu. Vodaři tam 
budou vyměňovat sto let starou ka-
nalizaci. Po skončení úplné uzavírky 
v úterý 11. října. se bude pracovat 
v chodníku a jeden pruh silnice bude 
průjezdný.

Stavební práce potrvají až do po-
sledního října. Objízdná trasa vede 
z náměstí 1. máje ulicemi Nerudova, 
Revoluční, Na Příkopech, Mánesova, 
Jakoubka ze Stříbra a Puchmayerova.

V popelnicích a následně na sklád-
kách končí dosud hodně surovin, které 
by bylo možné vytřídit a použít znovu, 
město za ně rovněž dostává peníze. 
Chomutov na Zadních Vinohradech 
vyzkouší, jestli budou občané třídit 
více při kompletním servisu.

Technické služby nyní váží odpad 
odvážený z uvedené lokality. V po-
lovině října začne pilotní projekt, 
který by obyvatele měl vést k lepší 
separaci smetí. Následně se čísla 

porovnají, pokud se postup osvědčí, 
bude se uvažovat o zavedení i v jiných 
částech města. Na Zadní Vinohrady 
budou navezeny hnědé kontejnery na 
bioodpad. Vedle toho se k rodinným 
domům přistaví žluté popelnice, které 
slouží k vyhazování plastů. Pokud to 
budou majitelé domů žádat, mohou 
jim popeláři dát místo kontejnerů pytle 
na plasty. Ty budou odvážet spolu 
s popelnicemi. Celou akci doplní 
informační akce u stánků. Vedle odpo-

vědí na správné třídění odpadů budou 
u stánků probíhat soutěže, ankety 
a diskuze, technické služby rovněž při-
staví svozovou techniku k prohlédnutí.

Stánek mohou lidé navštívit 
18. října na asfaltovém hřišti u plotu 
fotbalového stadionu na Zadních 
Vinohradech, 20. října na parkovišti 
u restaurace Monika a 25. října na par-
kovišti u Révy, tedy u starého vstupu 
na Kamencové jezero. Stánky budou 
otevřeny mezi 15. a 17. hodinou. 

rekonstrukce omezí dopravu 
v Čelakovského ulici

Hned dvě rekonstrukce se nyní 
konají v ulici Čelakovského. Práce 
znamenají částečné dopravní ome-
zení pro řidiče i pro městskou hro-
madnou dopravu. Vodohospodáři 
v místě opravují vodovod a kanali-
zaci, město Chomutov buduje no-
vou křižovat ku ulic Čelakovského, 
Zborovská a Politických vězňů. 
Stavební práce potrvají pravděpo-
dobně až do konce prosince.

Ulice nebo jejich části v místě 
rekonstrukcí budou dle prací i zcela 
uzavřeny. Vždy přitom budou vyzna-
čeny objízdné trasy. Změna ovlivnila 
i MHD, protože Čelakovského ulicí 
jezdí trolejbusy. Ty jsou odkloněny 
a jezdí přes Lipskou a Palackého.

Křižovatka bude po skončení prací 
zcela jiná. Nynější betonové bloky 
budou odstraněny, změní se tvar křižo-

vatky i jízdních pruhů. „Ze Zborovské 
ulice se bude do křižovatky vjíždět 
přímo. Nové řešení křižovatky zvýší 
bezpečnost silničního provozu zlep-
šením rozhledu do křižovatky, doplní 
bezpečné přechody, přinese rekon-
strukci veřejného osvětlení a rozšíření 
ploch zeleně,“ řekla koordinátorka 
odboru rozvoje a investic Monika 
Macherová.

Současně s touto uzavírkou ulice 
Čelakovského je úplně uzavřena 
část ul. Politických vězňů od kři-
žovatky k vjezdu do zadního traktu 
č.p. 4297, ul. Čelakovského směrem 
k ul. Mozartova, ul. Mozartova od ul. 
Čelakovského po konec křižovatky 
s ulicí Vilová. Dle postupu prací bude 
částečně nebo úplně uzavřena ul. 
Čelakovského od ul. Zborovská po 
č.p. 1074. Chodníky ve Zborovské 

a Čelakovského budou stavbou také 
dotčeny, pro chodce budou vyznačeny 
náhradní trasy.

Zhotovitel stavby začne na jaře 
s rekultivací ploch zeleně na rozšířené 

části parku. Budou vysazeny dva 
stromky a oset travní porost, podél 
chodníku bude vysázen pás keřů. 
Náklady na rekonstrukci křižovatky 
činí 4,8 milionu korun.
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Pohled na novou fasádu budovy 
č.p. 89 si mohou Chomutované 
už nyní užít od tržnice, z náměstí 
1. máje pak až na konci října. V bu-
dově sídlí technické služby. Kdysi 
měšťanský dům pochází ve své 
podzemní části ze 14. století. Byl 
zásadně přestavěn v 16. století a na 
konci 19. století zvýšen o druhé 
patro. Renesanční fasáda byla pře-
vrstvena klasicistní. „Při opravách 
byly odhaleny v soklu zbytky pís-
kovcového renesančního portálu,“ 
popisuje zajímavost architekt města 
Jaroslav Pachner. Místo dlouho 
zavřené prodejny masa se plánuje 
nový vstup pro technické služby. 
Město na opravy vynaložilo 900 
000 korun.

Již dlouho čekala na opravu 
fasáda galerie Špejchar. Jedná se 
o velice zajímavý dům. Na místě 
vykoupených měšťanských domů 
byl na počátku 17. století posta-
ven objekt, který sloužil jako první 
jezuitský kostel, až do výstavby 
sousedního barokního kostela sv. 
Ignáce. O původním účelu svědčí 

zachovaná elipsová a kulatá okna. 
Později zde byl divadelní sál, velká 
jídelna koleje a po zrušení jezuit-
ského řádu bylo do budovy vesta-
věno dřevěné patro a bylo tam skla-
dováno obilí. Jednu dobu tam síd-
lila kasárna, tehdy vznikla pistolová 
střelnice. Po celkové rekonstrukci 
v roce 2001 byla v domě otevřena 
galerie Špejchar. V přízemí byla 
zřízena prodejna knih, antikvariát, 
prodejní galerie a prodejna kle-
notů. Letošní náklad na opravu činí 
800 000 korun.

Opravy fasády se dočkaly 
i domy č.p. 99 a 155, které tvoří 
zadní trakt radnice. Oba domy jsou 
dnes užívané jako kanceláře ma-
gistrátu. Při současných opravách 
průčelí jsou všude na otlučeném so-
klu vidět velké pískovcové kvádry, 
které pamatují rytířskou komendu, 
v jejíž části byly na konci 16. století 
postaveny, a jsou tak druhotně po-
užity v dnešní stavbě. „Do 19. sto-
letí byla v č.p. 99 městská šatlava, 
která byla po zrušení upravena na 
hospodu s názvem V kriminále. 

Hospoda tu bývala až do roku 
1945. Dům č.p. 155 byl součástí 
měšťanského pivovaru, kde se va-
řilo chomutovské pivo až do roku 
1902, než byl postaven nový pi-
vovar v Mostecké ulici,“ popisuje 
Jaroslav Pachner.

Nové dveře a opravené průčelí 
má i kino Praha. Fasáda bývalého 
kina byla poprvé opravena v roce 
2012. Tehdy byl celý objekt ještě 
pronajímán. Nyní, když je dům 
upravován pro potřeby města, byly 
obnoveny dřevěné vstupní dveře 
a opraveny interiéry a části fasády 
v přízemí.

Město nezapomíná ani na sochy. 
Venuše ve fontáně v Palackého 
ulici od sochaře Václava Kyselky, 
která zdobila ulici 42 let, byla letos 
restaurována. Je vytvořena z neob-
vyklé slitiny cínu a olova. Během 
času byla deformována a nyní bylo 
nutné sochu vyztužit a obnovit 
její původní vzhled. Náklady na 
demontáž, restaurování a nové osa-
zení činily 250 tisíc korun. Obnovy 
se dočkaly i sochy na nábřeží 

Chomutovské domy 
získávají nové kabáty
Chomutovské historické domy postupně získávají nové kabáty. Město v letošním roce opravilo fasády 
na několika svých budovách. Kromě fasád město opravuje i sochy ve veřejném prostoru. Tento rok 
se proměnil například dům bývalého řeznictví vedle kostela sv. Ignáce či zadní trakt radnice. Vedle 
samosprávy se však do rekonstrukcí domů pouštějí stále častěji i soukromí vlastníci. „To je úžasný signál. 
Pomáhají nám spoluutvářet vizitku města,” řekl primátor Daniel Černý. 
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Chomutovky. Odborníci zacelili 
místa po poškozeních, jež vznikla 
během stavby obchodního domu, 
a jednotlivé plastiky očistili.

Vloni opravami prošla radnice. 
Fasády, které jsou obrácené do ná-
městí 1. máje, byly sjednoceny do 
jednotného vzhledu. „Podařilo se 
odsolit soklovou část zdiva, která 
byla zásobována solí nejméně 
200 let, jak ukazují staré obrazy 
a fotografi e. Soklové části průčelí 
domů na náměstí velmi trpí vlivem 
vzlínání zemní vlhkosti, rušného 
provozu a parkování vozidel,“ říká 
městský architekt. I nedávno opra-
vené fasády s vápennou omítkou 
bývají po několika letech poško-
zeny. Pouze kamenné obklady 
a tvrdé pískovcové průčelí kostela 
sv. Kateřiny odolávají tomuto po-

škození po staletí. Na náměstí pro-
šel renovací úzký a nenápadný dům 
č.p. 13. Získal novou secesní fa-
sádu, která doplňuje již dříve opra-
vené průčelí hotelu Royal č.p. 14. 
Oba domy tvoří důstojný protějšek 
průčelí kostela sv. Ignáce a galerie 
Špejchar, které ovládají východní 
část náměstí. „Fasáda domu č.p. 
13 byla opravena včetně zajímavé 
hlavy lesního muže ve štítu domu,“ 
dodává Pachner. Dům č.p. 4, který 
sloužil jako radnice do doby, než 
se městská správa přestěhovala do 
zámku, se dočkal opravy fasády 
a pískovcových pilířů loubí. Dům 
má významnou polohu jako podnož 
městské věže. Dostává se vždy do 
fotografi í hlavní městské dominanty. 
Na průčelí byla obnovena původní 
barevnost v kontrastu červené a bílé, 
která byla objevena průzkumem.

Hvězdářská věž a knihovna, které 
jako první nabídnou návštěvníkům 
města přijíždějícím od Prahy pohled 
na historickou část města, byly v le-
tech 2013 až 2014 opraveny.

Průčelí bývalého kina Praha 
bylo opravováno v letech 2012 
a 2016. Na rizalitu byla před opra-
vou z velké části zničena plastická 
výzdoba. „Tančící víly byly restau-
rovány a doplněny v roce 2012. 
Byla tak obnovena sice drobná 
sochařská práce, která však je 
v Chomutově jedinečná. Dům do-
stal opět unikátní podobu,“ komen-
tuje architekt.

Ulice Vršovců, která byla na po-
čátku 20. století nejvýstavnější třídou 
města, se dočkala zdařilé opravy 
zajímavých fasád soukromých domů 
č.p. 1005, 1101, 1096. Opravy pro-
běhly i u domu č.p. 149 ve vedlejší 
Klostermannově ulici. Jeho fasáda 
i upravená restaurační zahrádka v pů-
vodním městském obranném příkopu 
oživuje i zapadlejší část historického 
centra. Oprava domu č.p. 114 při-
nesla do historické památkové zóny 
novou fasádu i nový prvek drobné 
obchodní pasáže, která propojuje 
Puchmayerovu a Táboritskou ulici. 
Významnou proměnou prošel dům 
č.p.132 v Puchmayerově ulici. „Zcela 
nenápadná šedá fasáda se proměnila 
po opravě v kultivované průčelí, které 
zdobí východní průčelí ulice,“ chválí 
Jaroslav Pachner

V ulici Školní byla obnovena vět-
šina průčelí a ani si neuvědomíme, 
že zde nenajdeme více zanedbaný 
dům. Na obnovu čeká průčelí kdysi 
nejkrásnějšího domu v ulici č.p.1251, 
naposledy sídla soukromého gymná-
zia a původně domu profesorů cho-
mutovského gymnázia, který nechal 
postavit cisterciácký klášter v Oseku, 
jako patron zdejšího gymnázia.

V minulých letech se obnovy 
dočkaly významné veřejné bu-
dovy Komerční banky v Mánesově 
ulici a okresního soudu v ulici Na 
Příkopech. Šedá budova soudu byla 
novou fasádou prosvětlena a ovládá 
prostor obnoveného parku i okol-
ních ulic. Rekonstrukce úplně změ-
nila vnitřní dispozici a kdysi tmavý 
vnitřní dvorek se stal ústředním 
světlým prostorem budovy.

Jedním z domů, který se letos 
proměnil, je i sídlo tiskárny Akord. 
Během dvou prázdninových měsíců 
se dům stal doslova ozdobou města. 
Co za změnou stálo, popsal majitel 
tiskárny Jaroslav Ježek.  
Proč jste se do renovace fasády 

pustili zrovna letos?
Budovu  jsme převzali k pod-

nikání v roce 1994, to znamená, že 
teprve po 22 letech užívání jsme 
přistoupili k opravě fasády. Veškeré 
investice předtím šly do strojů a do 
přístaveb a nezbytných oprav. Celých 

22 let fi rma fungovala, ale na nějaké 
krásy prostředky nebyly. Teprve 
nyní dozrál  čas, takový je život. 
Posledních deset let jsem kňučel, pro-
tože mi to vadilo.
Co všechno jste opravili? 

Opravili jsme všechny historické 
okrasy, které byly v dezolátním stavu, 
někde už ani neexistovaly. Platí to 
i pro osm věžiček na střeše budovy. 
Výběr barev fasády byl přizpůso-
bený erbu, který je ve středu budovy 
nahoře ve střeše. Měli jsme štěstí na 
dodavatele stavby jak co se týče kva-
lity práce, tak i výroby náhradních 
ozdob či  barevnosti zakázky. Celý 
postup byl naprosto dokonalý. Fasáda 
má nyní skvělou úroveň, navíc jsem 
sousedům doporučit dodavatele. 
Stavebníci pracovali podle vašeho 
návrhu. Z čeho jste vycházeli?  

Budova byla postavena v roce 
1894 jako hospodářská záložna, která 

měla v erbu včelí úl se včelami. Ten 
erb byl celý zrekonstruovaný a barva 
fasády byla přizpůsobena erbu, takže 
je v barvách medu - bílého, řepko-
vého, krémového, lučního a tmavého 
medu lesního. Návrh jsme si dělali 
sami, protože historické barvy nebyly 
nikde zaznamenány. Na domě byl 
poslední léta zašedlý břizolit. Ten 
se musel oškrábat. Nová fasáda se 
dělala historickou technologií, žádné 
zateplování, žádné barvy na bázi 
umělých hmot. Jsou to barvy, které 
dýchají. Jsou tu uplatněné klasické 
postupy. Nutno říct, že propojení ba-
rev a erbu se povedlo. 
Jste rád, že jste do toho šel? 

Rozhodně ano. Občas vyjdu 
ven a kochám se tím pohledem. Ale 
hlavní je, že se to líbí lidem. Před 
tím chodili okolo a dům v podstatě 
nevnímali. Nyní se zajímají i o jeho 
minulost.  To je velký rozdíl.

Ježek: Před rekonstrukcí chodili lidé 
okolo a dům v podstatě nevnímali 

Obchodní pasáže, která propojuje 
Puchmayerovu a Táboritskou ulici. Významnou proměnou prošel dům č.p.132 v Puchmayerově ulici.

Jaroslav Ježek ukazuje grafi cký návrh fasády z dílny Akordu.
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Jak začala vaše cesta od majitele 
reklamní agentury k fi lmu?

Ono je to vlastně naopak. Já jsem 
od fi lmu utekl k reklamě. První fi lm 
jsem dělal v roce 1988 a reklamě 
jsem se začal věnovat v roce 1994. 
I když je pravda, že moje tehdejší fi l-
mování bylo pouze koníčkem v rámci 
klubu pražských kinoamatérů. Film 
jsem chtěl dělat vždycky, ale nebylo 
to a není jednoduché. Začínal jsem 
jako scénárista v Českém rozhlase. 
Na začátku kariéry jsem utekl k re-
klamě, protože od fi lmu k ní nebylo 
daleko a byla to šance, jak zůstat 
u audiovize. A měl jsem štěstí, že 
jsem mohl dělat s velmi renomova-
nými fi lmaři i herci, což pro mě byla 
obrovská škola.
Přesto to není klasická fi lmová 
tvorba?

Točili jsme hodně propagační 
a instruktážní fi lmy. Je pravda, že 
komerční tvorba člověku nedává 
příliš tvůrčí svobody. Proto jsem se 
kromě zakázkových věcí celou dobu 
zabýval i vlastní tvorbou. Věnoval 
jsem se hodně cestopisům, protože 
cestování mě vždycky naplňovalo. 
Finálním snem byla ale vždycky 
tvorba dramatická, protože je divácky 
i z tvůrčího hlediska nejzajímavější. 
Před třemi lety jsme udělali první 
krátký hraný fi lm a letos pracujeme 
na zatím největším projektu, který je 
výjimečný hlavně hvězdným herec-
kým obsazením.
Jak se daří poskládat takový tým 
lidí?

Co se týče štábu, jde o lidi, se 
kterými dělám běžně reklamu. Sehnat 
herce je těžší. Buď je to otázka peněz 
nebo toho, že herce v projektu něco 
osobně zaujme. V našem projektu si 
většina lidí něco „svého“ skutečně 
našla, což je pro mě důležité.
Je nejvyšší čas projekt představit.

Je to krátkometrážní fi lm s ná-
zvem O otci, který začíná skoro až 
jako groteskní komedie, ale záhy se 
dostává do velmi dramatické polohy. 
Je to o touze člověka být sám sebou. 
Odvaze jednat a žít si život podle 
sebe a nepodléhat tlaku, který na vás 

vyvíjí okolí. Jednu z hlavních postav 
ztvárnila držitelka Českého lva Alena 
Mihulová, která i přes mnoho jiných 
nabídek roli nakonec přijala s velkým 
nadšením. Jejím fi lmovým manželem 
je známý Antonín Procházka a sy-
nem mimořádně talentovaný Jakub 
Krejča. Jeho fi lmovým protějškem 
pak Jiří Vojta z příbramského divadla. 
Tomu byla jeho postava zpočátku 
velmi vzdálená, proto váhal, jestli 
nabídku přijmout. A já jsem opravdu 
moc rád, že ji nakonec přijal, protože 
si dneska po mistrovském výkonu, 
který předvedl, nedovedu v roli 
Adama představit nikoho jiného.
Kde jste vzal námět?

Bude to znít až neuvěřitelně, ale 

byl mi dán shůry. Loni v létě jsem 
byl pozvaný na zahradní párty, kde 
se vyprávěla spousta historek. Druhý 
den ráno jsem se probudil a měl jsem 
v hlavě kompletní scénář začínající 
právě jednou z nich. Včetně detailů, 
dialogů, postav a lokace. To se stane 
člověku asi jednou za život. Začal 
jsem panikařit, jak to ze sebe dostat, 
aniž bych to zapomněl. Na kus papíru 
jsem si napsal aspoň synopsi a hned 
druhý den rozpracoval celý scénář. 
Když jsem se k tomu vrátil letos 
v únoru, moc se mi do toho nechtělo. 
Uvědomil jsem si, co to bude obná-

šet – fi nančně, časově, castingem. 
V dubnu jsem se ale odhodlal a zahá-
jili jsme přípravy.
Jak jste vybíral herce? Měl jste 
představu?

To bylo zajímavé. Jsou tam čtyři 
hlavní role. Dvě z nich jsou mladí 
kluci mezi 25 a 30 lety. Představa 
o obsazení těch starších postav byla 
celkem jasná, ale o těch mladých ne. 
Začal jsem hledáním představitele 
postavy syna Davida. Ze třiceti vytipo-
vaných jmen nakonec zůstal Jakub 
Krejča. Když jsem se s ním sešel, za-
čal jsem mu vyprávět, o čem to bude, 
ale on vůbec nereagoval a působil jako 
duchem nepřítomný. Začal jsem být 
nervózní a do příběhu se trochu zamo-

tal, když se na mě podíval a povídá: 
„Mně to ale nemusíte vyprávět. Já vím 
přesně, o čem to je. Tohle je můj pří-
běh a tohle moje matka.“ Pak mi začal 
povídat o matce a bylo to, jako by 
vypadla z mého scénáře. Až mi z toho 
naskočila husí kůže.
Herce vám přihrála štěstěna. A co 
lokace?

Představa o lokaci byla přesná 
a byly jasné požadavky, jak to místo 
musí vypadat. Odehrává se to na 
chatě. Představa, že někde prona-
jmeme rekreační chatu a tam to 
natočíme, se ukázala nesmyslná. Už 
přicházelo zoufalství, protože jsme 
nemohli najít místo, které by spl-
ňovalo požadavky scénáře. Pak mi 
jedna kamarádka řekla: „Ty totiž ne-
hledáš chatu, ale statek. A já vím, kde 
je.“ Když jsme tam přijeli, to místo 
bylo neskutečné. Bylo to přesně 
jako v tom scénáři. Kuchyň, jídelna, 
knihovna, střecha, prostě všechno 
na místě, kde jsme to potřebovali. 
Navíc v úžasné krajině Českého ráje. 
Majitelé byli jedineční. Barák jsme 
jim během natáčení obrátili vzhůru 
nohama a oni nám v tom ještě po-
máhali. Takže nám vše až podivně 
zafungovalo.
Co se bude s fi lmem dít, až bude?

To je zatím věc, kterou příliš 
neřešíme. Film půjde na tuzemské 
i zahraniční festivaly a podle toho, 
jak tam uspěje, se odvine další distri-
buce, včetně poskytnutí televizních 
práv. Takže uvidíme, jak se bude líbit. 
Premiéru plánujeme na leden 2017.

Roman Němec, majitel a ředitel chomutovské reklamní a komunikační agentury, viceprezident 
Asociace českých reklamních agentur a bývalý ředitel Českého institutu reklamní a marketingové 
komunikace. V současné době fi lmař, timelapser a freelancer v oboru marketingových komunikací 
právě dokončil natáčení fi lmu O otci. Natáčení pro něj bylo únikem od běžné reklamní práce.

V NAŠEM PROJEKTU SI VĚTŠINA LIDÍ 
NĚCO „SVÉHO“ SKUTEČNĚ NAŠLA, 
COŽ JE PRO MĚ DŮLEŽITÉ.

Roman Němec, majitel a ředitel chomutovské reklamní a komunikační agentury, viceprezident 
Asociace českých reklamních agentur a bývalý ředitel Českého institutu reklamní a marketingové 

roman Němec:

Tenhle fi lm mi 
byl dán shůry

foto: Štěpán Malast
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Sezona na Kamencovém jezeře 
minulý týden skončila. Štafetu po 
návštěvnících nyní přebírají potá-
pěči, kteří se pustí do demontáže 
hlavního mola.

Dominanta Kamencového jezera 
je totiž v havarijním stavu. Odborný 
statický posudek již minulý rok 
ukázal, že molo není bezpečné, a tak 
bylo uzavřeno. V končící sezoně 
se tak na molo nikdo z návštěvníků 
nedostal, plavci mohli využívat jen 
rychle opravená boční mola.

Vedení města se rozhodlo pořídit 
nové molo. Právě v těchto dnech 
začne demontáž stávajícího zařízení. 
Specializovaná firma, která zvítězila 
ve výběrovém řízení, začne stavbu 
odstraňovat. Na Kamencové jezero 
tak najedou stroje, lodě a potápěči, 
kteří postupně rozeberou a odvezou 
všechny části. Firma rovněž vyčistí 
dno jezera pod molem, kam byl 
v uplynulých letech nasypán odpad 
z předchozích rekonstrukcí.

Následovat budou specia-
listé, kteří ze dna jezera vytahají 
dřevěné piloty, na kterých molo 
stojí. Použitelné části se uchovají. 
Například kompositový materiál, 
který nyní tvoří povrch, bude možné 
využít jako podlážky do nových 
venkovních bazénů. Využití najdou 
zřejmě i dřevěné piloty.

nové molo
Po demontáži vznikne volné 

místo pro umístění nového zařízení 
usnadňujícího vstup do vody. „Po 

několika poradách s odborníky 
jsme se rozhodli pro pořízení no-
vého mola, které nebude využívat 
stávajících pilotů. Žádná z firem by 
nám v tom případě nemohla dát sto-
procentní záruku, problém byl pře-
devším v kombinaci starých a no-
vých prvků a vzájemném propojení. 
Taková varianta by byla i finančně 
nejnáročnější,“ říká primátor Daniel 
Černý.

Nyní se nové molo projektuje. 
„Budeme respektovat současnou 
podobu, tvar zůstane zachován,“ 
popisuje primátor. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti bude budování 
mola zřejmě rozděleno do dvou 
etap. „Předpokládáme, že bychom 
část udělali jeden rok, druhou část 
pak rok následující. Cena vzejde 
z výběrového řízení, dá se oče-
kávat, že to bude hodně milionů 
korun. Vzhledem k možnostem 
města i dalším investicím nejen do 
Kamencového jezera náklady rozlo-
žíme do více let,“ vysvětluje Daniel 
Černý.

V prvním roce, tedy příští rok, 
by město chtělo zainvestovat a ne-
chat udělat páteřní část mola. To 
znamená hlavní „promenádu“, po 
které se chodilo dříve, od vstupu 
na molo po vstup do vody směrem 
k molu „stovce“. K tomu se nej-
spíše připojí boční větev. Součástí 
by měly být i vnitřní bazény, a to 
padesátimetrový a dětský se zvý-
šeným dnem. Rovněž bude potřeba 
umístit věž pro plavčíky.

V dalším roce budou doplněny 
další části, bazény a pochozí části. 
Už po instalaci první etapy ale bude 
molo sloužit k lepšímu přístupu do 
vody a bude normálně fungovat pro 
návštěvníky. Rozšíření se bude řešit 
znovu v době mezi sezonami.

technologie
Po mnoha jednáních, kalkula-

cích a konzultacích s odborníky se 
jeví jako nejlepší varianta plovoucí 
molo. Oproti pevnému molu, ať už 
zcela nově vybudovanému, nebo 
umístěnému na použitelné části 
staré stavby, vychází toto řešení fi-
nančně nejvýhodněji.

Tělo bude poskládáno z jednot-
livých těles, která budou propojena 
navzájem. Povrch mola bude z pří-
rodního dřeva. To je sice trochu 
náchylnější k opotřebení než jiné 
materiály, ale je nejpříjemnější pro 
návštěvníky.

Tvar i použité povrchové ma-
teriály budou kopírovat historický 
charakter mola. Člověk, který 
vstoupí na molo, vůbec nepozná, 
že stojí na plovoucím objektu. 
Robustnost plováků a jejich ukot-
vení zabrání jakémukoliv pohybu či 
houpání plochy.

Velkou výhodou použité techno-
logie je její variabilita a flexibilita. 
Jednotlivé dílce je možné od sebe 
nechat snadno odpojit a případně 
molo poskládat do jiného tvaru. 
Snadná manipulace je také plusem 
pro údržbu a případné opravy, kdy 

se prostě odtáhne kus, který je po-
třeba dát do pořádku a zbytku mola 
se oprava nedotkne.

Technologie zhotovení umož-
ňuje na molo umístit prakticky 
jakékoliv stavby, od plavčické 
věže přes sauny až po větší stavby. 
Stejně snadno se na ně dá položit 
jiný povrch, třeba podlážku pro ex-
hibiční sportovní utkání.

Variabilita umožňuje celý objekt 
v případě potřeby rozšířit, nebo 
změnit dispozice. Je možné také 
například části odtáhnout a zakotvit 
na jiné části Kamencového jezera. 
Daly by se tak využít třeba pro 
pořádání závodů či společenských 
akcí.

Nové molo nebude jedinou 
investicí na Kamencovém jezeře 
v příštím roce. Zatím je vše ve fázi 
plánování, investiční záměry musí 
projít investiční komisí a schvále-
ním v orgánech města. Mezi pláno-
vané práce na Kamencovém jezeře 
patří odbahnění částí dna u velkého 
mola a písečné pláže při vstupu od 
Bandy. Město se také chystá opravit 
některé chatky a kabiny. Dalšími 
velkými úkoly, které na jezeře če-
kají, je vyřešení stavu takzvaného 
červeného hotelu U Jezera, který 
je stejně jako molo v dezolátním 
stavu. Pokud se rozhodne o de-
molici stavby, je nutné koncepčně 
vyřešit uvolněný prostor. Na roz-
sáhlou renovaci čeká i restaurace 
Dřevák, která musí projít vnější 
i vnitřní rekonstrukcí. 

Dominata jezera jde ke dnu,  
začne se stavět nové molo 

Vizualizace jak by mohlo vypadat molo.

Vizualizace jak by mohlo vypadat molo.
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máte také zajímavý nápad, 
podnět či zkuŠenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:
rekult@chomutov-mesto.cz

Vaše témata
 podněty

palermo v borové
Dobrý den,
jsem obyvatelka Chomutova, 

ulice Borová 5158, od r. 1981. Byli 
jsme zde spokojeni do doby, než se 
založilo SVJ. Stát těmto lidem ne-
pomáhá. Pan Král si koupí několik 
stovek bytů a slušným lidem udělá 
ze života peklo. Nastěhuje sem ci-
kány, kteří rozbíjejí světla, zámky 
a skla u vchodových dveří, olupují 
omítku, vytrhávají kabely u zvonků, 
že už to ani někde nejde opra-
vit, v domě je nepořádek, netřídí 
odpad. Zkuste říct malému dítěti, 
aby sebralo papír, který mu upadl. 
Řekne, že oni si to mohou dovo-
lit, a sprostě nadávají. Ve vchodě 
Borová 5157 je Palermo. Mám 
strach, aby to tady nebylo jako 
Chanov, Ústí nad Labem, Janov, 
Krupka, Varnsdorf–Kovářská ulice. 
Stát dává velké dávky, kterých si 
ani neváží, a nic se nevyřeší. Zničí 
byty a jdou do dalších bytů, stát jim 
dává na nájem a na jiné věci. Mezi 
lidmi to pěkně vře. Já mám důchod 
8 954 Kč, nájem si platím sama 
jako ostatní věci, elektroniku atd. si 
také kupuji sama. V našem domě si 
ani nemůžeme vyměnit staré azbes-
tocementové odpady, které jsou 
zdraví škodlivé. Pan Král nám dluží 
ještě hodně peněz, jeho byty jsou 
v exekuci, ale nic se neděje. V naší 
republice je špatný sociální systém, 
velké peníze tečou, kam nemají, 
a jinde jich je třeba. Pak bychom 
se měli o hodně lépe. Práce je zde 
dost, tak ať pracují. Naše generace 
to měla jako povinnost.

S pozdravem čtenářka 
Chomutovských novin

Vážená paní,
problémy se spekulativními ná-

kupy bytů město nemůže v žádném 
případě ovlivnit, neboť nemá žád-
nou oporu v zákoně proti tomuto 
nešvaru zakročit. Největší problém 
je v tom, že nepřizpůsobiví bydlí 
v bytech, které jsou v soukromém 
vlastnictví, tudíž vystěhování ná-
jemníka je pouze na majiteli bytu. 
Ničení společného majetku musíte 
řešit za pomoci členů výboru SVJ 
s majitelem bytu. V případě, že 
majitel problémy s nájemníky řešit 
nechce, musí je SVJ řešit cestou 
soudních žalob. Co se týká rušení 
nočního klidu, nevhodného či a-
gresivního jednání, volejte v ja-
koukoliv hodinu bezplatnou linku 
městské policie 156 nebo Policie 
ČR 158. Můžete se rovněž obrátit 

na strážníka, který má vaši lokalitu 
na starosti. Systém vyplácení dávek 
nemůže město ovlivnit, neboť jsou 
stanoveny zákonem.

Marcela Čermáková,
odbor interní audit

nepořádek 
u garáží 
v bezručově ulici

Dobrý den,
obracím se na vás s pros-

bou o nápravu současné špatné 
situace. Je to nepořádek, vlastně 
skládka odpadu a suti v zeleném 
prostoru (park to opravdu není) 
mezi ulicemi Bezručova, Kostelní 

a Lipská. Prostor za garážemi na 
Lipské slouží jako útočiště bezdo-
movců. Schody spojující Lipskou 
s Bezručovou jsou místem opilců 
a narkomanů. Je to cca 2 týdny, 
co město tento prostor uklidilo. 
Přiložené fotografi e jsou z tohoto 
víkendu.

Bylo by velmi dobré vysekat 
většinu dřevin a vytvořit ve svahu 
např. park pro psy. V zimě slouží 
holý svah k bobování.

Děkuji předem za zlepšení.
S pozdravem

Veronika Galovic
Poznámka redakce: Technické 

služby na základě podnětu znovu 
uklidily nepořádek v uvedené 
lokalitě.

termín blokového 
čiŠtění

Dobrý den,
měla bych připomínku. Na 1. 9. 

2016 bylo naplánováno čištění ko-
munikací v naší čtvrti. Tedy i okolí 
ZŠ Akademika Heyrovského. Jedná 
se o 1. školní den, kdy vedeme děti 
a vnoučata do školy. Nešlo by příště 
naplánovat s technickými službami 
jiný termín?

Blanka Hlobilová
Dobrý den, paní Hlobilová,
blokové čištění 1. září probíhalo 

i v minulosti, a to bez připomínek ob-
čanů. Proto byl tento termín zařazen 
do plánu blokového čištění i pro tento 
rok. Na základě několika připomínek 
od občanů jsme se ale rozhodli tento 
termín v příštích letech vynechat.

Marcela Čermáková,
odbor interní audit

nakloněný 
barokní sloup

Dobrý den.
Při prohlídce barokního sloupu 

Nejsvětější Trojice jsem zjistil při 
vizuálním porovnání svislých hran 
okolních budov se svislicí tělesa 
sloupu, že dochází k jejímu zjev-

nému naklánění směrem k budově 
historické radnice. Protože však 
nemám potřebné vybavení a zkuše-
nosti k ověření vizuálního zjištění 
a obávám se o bezpečnost památky, 
žádám vás o vyjádření k uvede-
nému problému.

Děkuji,
J. R.

Dobrý den,
vizuálním pozorováním sloupu 

vzhledem k opěrným pilířům kos-
tela sv. Kateřiny je náklon sloupu 
a kostela stejný, při pozorování 
městské věže se nějaký náklon 
jeví. Kdyby ale docházelo k nějaké 
změně náklonu sloupu, projevila by 
se v drcení kamene či v prasklinách 
v kameni, po kterých není dnes na 
sloupu ani stopy. Náklon může mít 
ale i městská věž a kostel – kostelní 
věž v Ústí má náklon přes 2 m a věž 

ve Spořicích 1,2 m. I kdyby sloup 
měl náklon, je dostatečně kotven 
trny do podstavy a teoreticky by 
vydržel i při metrovém náklonu. 
Přesto dáme v příštím týdnu posou-
dit stav sloupu restaurátorům, kteří 
prováděli jeho poslední údržbu.

Jaroslav Pachner,
architekt města

co s nevyužitými 
budovami?

Dobrý den,
zajímalo by mě, co hodlá město 

udělat s Mannesmannkou? Myslím, 
že tento krásný historický areál 
zaslouží opravu. Kdyby se tento 
areál zachoval a opravil, mohlo by 
zde být muzeum, galerie, mohly by 
se zde konat koncerty, sloužit jako 
kulturní centrum… Dále by mě za-
jímalo, jak to dopadlo s městskými 
lázněmi? Zachová se tato krásná 
budova? Myslím, že je škoda, aby 
se tato budova nechala zbourat 
nebo přestavovat... Zachová se ar-
chitektura a jen se opraví?

A naposled by mě zajímalo, 
jestli proběhnou nějaké úpravy na 
Palackého ulici? Myslím opravu/
zbourání Armabetonu, opravení 
"podkovy", nebo zda se alespoň 
opraví panelové domy na této ulici.

Děkuji vám předem za odpověď,
R. Voch

Vážený pane Vochu,
pokud jde o areál Mannes-

mannky, Armabeton i podkovu, 
nejde o majetek města a jejich re-
vitalizace je tak v rukou majitelů. 
Pokud jde o městské lázně, pokou-
šíme se najít vhodný účel využití tak 
velkého objektu. Naší vizí je využít 
areál lázní k vytvoření prostoru 
pro vzdělávání formou populari-
zace přírodovědných a technic-
kých oborů, jako to možná znáte 
z plzeňské Techmanie či liberecké 
IQlandie. Takové využití by však 
bylo náročné investičně i provozně, 
proto se prověřují i další možnosti.

S pozdravem
Hana Nováková,

vedoucí odboru rozvoje a investic

Nepořádek za garážemi v Bezručově ulici
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DarreN WiLLiaM 
HeaLY
Do Chomutova přijel v roce 2000, přitáhly ho zimní hory, a už 
tu zůstal. Pochází z okolí Londýna, do Anglie se ale vrací jen 
na pár týdnů, většinou na Vánoce. Chomutov považuje za svůj 
druhý domov, má rád místní lidi a okolní přírodu. Jako rodilý 
mluvčí učí angličtinu, jak dospělé, tak děti. 

JiŘÍ HaNzeLÍN
Léta se věnuje hiphopovému tanci breakdance, který vznikal 
v ghettech amerických velkoměst v 70. letech. Začínal 
s kamarády na sídlištích. Chomutov má boom breakdance za 
sebou, ale stále tu jsou jeho vyznavači. S parťákem vystupuje 
na různých šou a takzvaných battlech, tanečních soubojích. 
Vedle toho učí tanec děti a mládež.
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Výstava ukáže tváře dobrovolnictví

Třináctý Cumbajšpíl odjel z nádraží 

Jiří Houska ztvárňuje tajemná zvířata

Fotografie dokumentující 
prozatímní roční fungování 
Dobrovolnického centra ADRA 
očima dobrovolníků budou k vidění 
v kavárně Café Atrium. U fotografií 
budou i komentáře samotných lidí, 
kteří pracují bez nároku na finanční 
odměnu. Vernisáž výstavy Tváře 
chomutovského dobrovolnictví se 
uskuteční 11. října.

Na vernisáži si hosté budou moci 
nejen dát dobrou kávu a další pochu-

tiny nabízené kavárnou, ale také si 
vyzkoušet různé činnosti, které dob-
rovolníci v rámci své činnosti dělají.

Součástí bude například ukázka 
arteterapeutické aktivity s názvem 
Křeslo pro dobrovolníka, možnost 
vyzkoušet si práci s Big Shotem 
a mnoho dalších činností. 

Po celý den bude veřejnosti 
otevřené dobrovolnické centrum 
naproti sportovní hale. Výstava v ka-
várně potrvá do 20. listopadu.

Na třináctou kolej přijel a od-
jel další ročník česko-německého 
hudebního festivalu Cumbajšpíl. 
Chomutovákům nabídl špičkovou 
hudbu v originálním prostředí.

Pořadatelé tentokrát roztáhli roč-
ník do pěti dnů ve třech víkendech. 
„Bohužel kvůli špatnému technic-

kému stavu jsme nemohli využít 
nádražní budovy za nádražím, kde 
loni byla další pódia. A nechtěli jsme 
zklamat diváky ani účinkující menší 
nabídkou, proto jsme to udělali na-
vícekrát. Navíc jsme nechtěli opouštět 
neobvyklý prostor na nádraží, protože 
místo festivalu je hodně důležité ,“ 

říká pořadatel festivalu Petr Karásek.
Dny Cumbajšpílu byly žánrově 

trochu odlišné, jeden se věnoval hip 
hopu a příbuzným stylům, další elek-
tronice a tak podobně. Nicméně styly 
nejsou dnes prakticky ohraničené 
a navzájem se prolínají, takže si každý 
z návštěvníků našel něco. Už tradičně 
se daří na Cumbajšpíl přivádět hvězdy 
české i zahraniční alternativní scény, 
v letošním ročníku si mohli lidé po-
slechnout projekt Mortal Cabinet, které 
spojil hvězdu české metalové scény 
Františka Štorma s lídrem kapely 
Vannesa Samirem Hasuserem a zná-
mým rapperem Řezníkem. Hodně lidí 
přišlo na hiphopové Prago Union, své 
fandy měli i W.W.W. s Pavlem Fajtem 
a v neposlední řadě i místní hudební 
kapely Fixly nebo Lake Stopper. 

Celkem na chomutovské nádraží 
za hudbou přišlo více než patnáct set 

návštevníků, pokud se sečte návštěv-
nost za všechny dny. „Trochu jsme 
vyhlíželi lidi při první sobotě, kdy 
fakt hodně pršelo. Asi to některé od-
radilo, ale skalní návštěvníci dorazili. 
Myslím, že co týče návštěvnosti, šlo 
o standardní ročník,“ říká Petr Karásek 
ze sdružení Kuprospěchu, které fes-
tival pořádá již třináctým rokem. 
„Zrovna jsme se o tom bavili, že první 
ročník jsme dělali, když nám bylo 
něco lehce přes dvacet. A teď už je 
to třináct let a furt to držíme. Všichni 
žijeme jinak než na začátku, ale pořád 
nás to baví. Chci poděkovat všem, 
kteří se na festivalu podílejí a samo-
zřejmě také všem sponzorům, kteří 
nás podpořili,“ dodává Petr Karásek.

A existují plány na příští rok? „Na 
další ročník je zatím čas. Ale zatím 
nevidím důvod, proč bychom nemohli 
udělat i čtrnáctý ročník,“ uzavírá. 

Obrazy tajemných zvířat a bytostí 
nabízí výstava Jiřího Housky s názvem 
Malby lidí, krajin i záhadných zvířat 
v galerii Lurago. Část autorovy tvorby 
se totiž zaměřuje na ztvárnění krypto-
zoologických námětů. „Jsou to zvířata, 
která jsou považována v některých 
kulturách za reálná, protože je doka-
zují mnohá svědectví. Často se jejich 
podoby shodují s podobami kosterních 
nálezů, takže vypadají jako pravěká 
zvířata,“ vysvětlil malíř Jiří Houska.

Pětatřicet obrazů záhadných zvířat 
namaloval umělec pro knihu Stezkami 
záhadných zvířat od zoologa, dobro-
druha a objevitele Jaroslava Mareše. 
Zjistit podobu zvířat a bytostí popsa-
ných v knize nebylo pro Jiřího Housku 
nijak složité. „Knihy tohoto autora čtu 
od dvanácti let, takže spolupráce byla 
velmi příjemná a většinou jsme jen do-
ladili detaily podob,“ řekl umělec.

Tajemná zvířata jsou v obrazech 

zasazena do prostředí, ve kterém by 
se měla vyskytovat. „Toto prostředí 
však někdy bývá inspirováno českou 
krajinou, která je velmi rozmanitá,“ 
doplnil malíř.

Výstava je průřezem celé autorovy 
tvorby, a tak si lidé mohou prohlédnout 
i portréty či krajiny. Portréty jsou vždy 
reálných lidí. Jedná se o autorovy ka-
marády a známé, ale také o anonymní 
osoby. „Zde se snažím zachytit realis-

mus v pravém slova smyslu. Například 
paní v tramvaji – obraz vyjadřuje reál-
nou situaci ženy s igelitkou, prostředí 
okolo ní a její výraz,“ popsal autor.

Krajiny nabízí daleko větší volnost 
a prostor pro fantazii. Zde autor jen 
z části dodržuje reálný vzhled, naopak 
často se nechává vést vlastní předsta-
vivostí. Obrazy krajiny tak vznikají 
prolínáním různých reálných míst za-
chycených na fotografiích.

hledají se pamětníci 
klubu u divocha

Výtvarník petr Šťastný, který ve 
středu 5. října představí v Luragu 
svou novou výstavu, hledá 
pamětníky podzemního klubu 
u divocha na husově náměstí. 
Rád by s nimi probral takzvanou 
zlatou dobu v Chomutově, tedy 
roky 1967 a 1968, před příjez-
dem sovětských vojsk. Případní 
pamětníci legendárního klubu ať 
se ozvou Haně Šťastné na e-mail 
hana.stastna-cz@seznam.cz.

přímé přenosy v kině
Sezona přímých přenosů z Me-
tropolitní opery v New Yorku 
začne 8. října v 17.45 předsta-
vením Tristan a Isolda.

po roce zpět
Laco Deczi a Celula New York po 
roce opět vystoupí v Kulisárně. 
Koncert začne 11. října od 19 h.

výstava m. schneidera
V Rytířském sále radnice zahájí 
7. října Miroslav Schneider 
vernisáží svoji výstavu na téma 
Střípky z mého života.

na pohádku do 
divadla
Co se všechno může stát ve svě-
tě broučků? O tom se dozvíte 
v představení Brouhádka v po-
dání Divadla Krapet v městském 
divadle 30. října od 15 hodin.

kráTCe
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pivo pro vesnice
Městská rada prodala 4. října 1606 Adamovi Hrzánovi z Harasova, majiteli 
panství Červený Hrádek, své monopolní právo na výčep piva v sedmi 
vesnicích.

návŠtěva císaře
Dne 16. října 1771 ve čtyři hodiny odpoledne přicestoval do Chomutova 
císař Josef II., který zde přenocoval v senátní světnici na radnici a příští 
ráno v sedm hodin odjel.

první vlak
Do Chomutova přijel 8. října 1870 od Mostu po Ústecko-teplické dráze 
první vlak.

málo potravin
Městská rada jednala 2. října 1918 o nedostatku potravin. Městu se 
podařilo zajistit 10 vagónů luštěnin a zeleninu, především brambor, vše za 
250 tisíc korun.

začátky války
Jednotky SOS předaly 4. října 1938 hraniční přechody na Chomutovsku 
německé armádě. O den později obsadil wehrmacht náhorní planinu 
Krušných hor.

málo učitelů
V říjnu 1945 byl kritický nedostatek pedagogů, pro které chybělo i ubyto-
vání. Někteří museli bydlet ve školních kabinetech a přespávali na stolech. 
Do škol chodilo asi 2 000 žáků.

otevření lázní
Městské lázně se otevřely 1. října 1980. Byly postavené podle projektu archi-
tekta Jiřího Eisenreicha. Stavba trvala bez necelého měsíce jedenáct let.

busta prezidenta
K 70. výročí vzniku samostatného Československa byla 28. října 1998 na 
náměstí T. G. Masaryka odhalena busta prvního prezidenta republiky, 
jejímž autorem je výtvarník Kamil Sopko.

HisTorie Ve zkraTCe

Chomutovská vzpoura a krvavý 
soud vedly k Pražské defenestraci

V letošním roce probě hlo 
425. výročí takzvaného Cho-
mutovského povstání a následného 
„krvavého soudu“. Obě události 
byly jednou z předzvěstí nábožen-
ských konfliktů, jež vyústily až 
v ničivou třicetiletou válku (1618–
1648). Chomutovské události se 
tak zapsaly do historie jako příklad 
zlovůle a krutosti katolické vrch-
nosti a spolu se zbořením kostela 
v Hrobě u Teplic také jednou uvá-
děných příčin stavovského povstání 
zahájeného Pražskou defenestrací 
v roce 1618. 

Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší 
hofmistr Království českého, byl 
fanatickým katolíkem vycho-
vaným jezuity, a tak se nemohl 
se smířit s myšlenkou, že vět-
šina jeho chomutovských podda-
ných nevyznává katolickou víru. 
Považoval proto za svůj prvořadý 
úkol zcela vymýtit na svém panství 
Lutherovo učení, které podporo-
vali předchozí majitelé Chomutova 
Bohuslav Felix a Bohuslav Jáchym 
Hasištejnští z Lobkovic. Pozval 
proto do města jezuity. Roku 1589 
přijel do Chomutova provinciál 
rakouské provincie P. Georg Bader 
a rektor pražské koleje P. Johan 
Reinel. Již v únoru pak vysvětili 
zámeckou kapli a městský kostel. 
Lutherský pastor Wolfgang Wagner 
byl vyhnán. Byli tak preferováni 
katolíci před protestantskou větši-
nou. Základní kámen pro výstavbu 
jezuitského areálu byl slavnostně 
položen 14. 8. 1590.

V roce 1591 pro jezuity Jiří 
Popel zakoupil sedm domů, zřídil 
jim kolej, předal farní kostel a pod 

dozor jim dal i fary v okolních 
vsích panství. Kolej se skládala 
z deseti tříd, auly, ložnic a místností 
potřebných pro její chod. Součástí 
byl i dům pro ubytování chudých 
studentů. 

Chomutovské povstání začalo 
po zákazu zvonění při pohřbech 
protestantů, který vydal Jiří Popel 
z Lobkovic. Při pohřbu 13. června 
1591 se někteří protestanti pokusili 
proniknout na městskou věž a zvo-
nit. Dne 30. června zabránil srocený 
dav, aby byli tři obvinění mladíci 
odvedeni do šatlavy na zámku. Věž 
se zvony byla na příkaz zámeckého 
hejtmana opatřena zámkem, který 
kdosi 13. července zničil. O dva 
dny později bylo uvězněno šest to-
varyšů, kteří při pohřbu pronikli do 
věže a rozezněli zvony. Zámecký 
hejtman Kreuziger obvinil z nepo-
kojů městskou radu a nechal všech 
dvanáct radních uvěznit na zámku. 
Následovalo vzbouření obyvatel 
Chomutova, ke kterému se přidali 
i lidé z okolních vesnic. Ozbrojený 
dav tehdy vylomil bránu a osvo-
bodil radní, zdemoloval a vyple-
nil chomutovský zámek, dnešní 
objekt radnice. Hejtman i úředníci 
uprchli. Vzbouřenci poničili také 
zařízení rozestavěné jezuitské ko-
leje. Přítomní jezuité uprchli z ko-
leje přes zahrady, v noci pak došli 
nejprve na Červený Hrádek a pak 
až do Libochovic. Lobkovic svolal 
19. srpna soud, na který pozval 
urozené pány i doktory práv. Už 
20. srpna 1591 proběhl na zámku 
Červeném Hrádku takzvaný „kr-
vavý soud“ nad chomutovskými 
obyvateli. Dva měšťané, Georg 

Gärnperle a Georg Hoppedanz, 
byli odsouzeni k smrti a na místě 
popraveni. Několik dalších provi-
nilců bylo uvězněno. Chomutov 
musel pro jezuity 22. srpna vypravit 
povozy do Libochovic a dovézt je 
zpět do koleje. Město muselo podle 
rozsudku odevzdat všechna udělená 
privilegia a také zbraně předat na 
zámek do rukou svého pána Jiřího 
Popela z Lobkovic. Zachránění 
členové řádu odsloužili ve městě 
děkovnou mši 24. srpna. Jezuitům 
museli chomutovští nahradit 
všechny způsobené škody na roze-
stavěné koleji. Jezuité zde pak za-
ložili školu – pozdější gymnázium, 
která se brzy stala známou nejen 
u nás, ale i v sousedním Sasku. 
Svůj záměr povýšit tuto školu na 

univerzitu (23. 1. 1592 ještě cí-
sařem udělena práva a výsady) 
však Popel již nemohl uskutečnit, 
protože upadl u císaře v nemilost. 
Byl zatčen, jeho majetek zkonfis-
kován a on sám byl odsouzen za 
velezradu. 

Pro město však znamenalo 
Popelovo odsouzení spásu, pro-
tože císař vrátil Chomutovu již 
roku 1594 všechna jeho privilegia 
a umožnil jeho vykoupení z pod-
danství. Až do roku 1622 byla 
v Chomutově protestanská většina. 
Po bělohorské porážce zase zvítě-
zila katolická strana. Ti, kteří ne-
chtěli přestoupit na katolickou víru, 
odešli většinou do Saska. V roce 
1651 už byl Chomutov čistě kato-
lickým městem.



neziskové organizace

14 | neziskové organizace

Pro nejmenší děti je tu klub 
U Broučka už dvanáct let

Mentálně postižení mohou chodit do školy

Říjen otevírá dveře neziskovekstávající i nové klienty Mola bavil 
Týden nízkoprahových klubů

Zábavu, učení i klidnou přátel-
skou atmosféru si užívají návštěv-
níci dětského klubu U Broučka. Ten 
v Chomutově funguje již dvanáct let. 
„Klub založilo v roce 2004 několik 

nadšených žen z Apoštolské církve 
Chomutov, které jej zamýšlely jako 
službu široké veřejnosti s cílem bo-
řit bariéry předsudků vůči církev-
nímu prostředí. Tenkrát fenomén 

mateřských center ještě nebyl tak 
rozšířený a tento projekt byl opravdu 
novátorský,“ uvedla koordinátorka 
dětského klubu Darina Černá.

Po prvním roce váhavého zájmu 
ze strany veřejnosti nastal zásadní 
obrat a zájemců o docházení do 
dětského klubu bylo o mnoho víc, 
než klub mohl z kapacitních dů-
vodů uspokojit, a četnost týden-
ního setkávání rostla až na dnešní 
tři schůzky týdně. „Dodnes provoz 
dětského klubu zajišťují výhradně 
dobrovolníci z Apoštolské církve. 
O spokojenost malých i velkých 
klientů u nás v současnosti pe-
čuje osm dobrovolníků,“ doplnila 
Darina Černá.

Klub nabízí především bezpečné 
místo pro setkávání, sdílení a vzá-
jemnou pomoc. Je to místo, kde 
jsou děti zároveň přirozeně stimu-

lovány k prvnímu učení a osvojo-
vání sociálních dovedností. Každý 
den se tam setkává stálá skupina 
klientů. Děti tak vědí, kdo i co je 
zde čeká. Takto chráněné prostředí 
dovoluje dětem důvěřovat sobě 
i druhým. Výsledkem jsou často 
dlouhodobá přátelství jak mezi 
dětmi, tak i mezi rodiči. V klubu se 
scházejí rodiče s dětmi od narození 
do čtyř let.

Bohatý program čeká na děti 
i během podzimu. Zpestří ho lam-
pionový průvod. Na začátek zimy 
připravuje klub Santovu dílničku, 
ve které budou malí skřítci vyrábět 
dárky pro své nejbližší. 

Rodiče, kteří by se svými dětmi 
chtěli klub navštěvovat, se mohou 
přihlásit přes webové stránku www.
ubroucka-chomutov.cz nebo na te-
lefonním čísle 777 285 777.

V letošním školním roce za-
sedlo do lavic šest mentálně po-
stižených žáků. Od září byla totiž 
nově zahájena výuka mentálně 
postižených od 15 do 59 let na 
základě dohody mezi Odborným 
učilištěm a praktickou školou 

Euroinstitut se Sociálními služ-
bami Chomutov.

Žákům vzdělávání umožní 
následně získání jednoduchého 
zaměstnání. „Znalosti jsou samo-
zřejmě vhodné i z hlediska sebeob-
sluhy a přípravy na životní situace, 

a tak se učí vaření, úklid, praní, 
žehlení, opravy prádla a další 
dovednosti v praktické škole. 
Absolventi mohou získat výuční 
list, což pomůže při případném 
hledání práce,“ uvedla ředitelka 
SOS Alena Tölgová.

Žáci jsou zařazováni do školy 
na základě písemného doporučení 
speciálně pedagogického centra, 
které úzce spolupracuje se školou 
a vzdělávání je pro všechny žáky 
bezplatné, včetně veškerých studij-
ních materiálů a pomůcek.

Neziskové organizace se již tra-
dičně veřejnosti představují v říjnu 
a letos tomu nebude jinak. Říjen bude 
ve znamení dnů otevřených dveří 
a lidé si mohou jednotlivá zařízení 
přijít prohlédnout, ale hlavně se v nich 
dozví vše potřebné. „Vyvrcholením 
akce Říjen – měsíc neziskovek bude 
Den s neziskovkami v obchodním 
centru Chomutovka. Tam budou zá-
stupci neziskovek a organizací měst 
z Chomutova a Jirkova na jednom 
místě představovat veřejnosti, čím se 
zabývají a jak mohou pomoci,“ uvedla 
koordinátorka rozvoje sociálních slu-
žeb města Jana Hronová.

Ve středu 5. října mohou lidé 
navštívit odbor sociálních věcí magis-
trátu a ve středu i čtvrtek se otevřou 
veřejnosti Sociální služby Chomutov. 
V úterý 11. října se otevře Fond 
ohrožených dětí, Café Atrium, Klub 
Esprit, Klub Cerebra i Dobrovolnické 

centrum ADRA. O den později svou 
činnosti představí Probační a me-
diační služba a Rodinné centrum 
Kolibřík. Od čtvrtka 13. října bude 
v Chomutově fungovat Centrum 
duševního zdraví, které slavnostně 
otevírá Fokus Labe ve spolupráci 
s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad. 

Ve středu 19. října se neziskovky 
sejdou v Chomutovce od 10 hodin, 
kde budou mít informační stánky 
s letáčky. Další dny otevřených dveří 
proběhnou 20. října v noclehárně 
organizace K srdci klíč, 21. října 
v Sociálním centru Kamínek or-
ganizace Světlo Kadaň, 24. října 
v Asociaci pracovní rehabilitace 
a v sociální poradně Oblastní charity 
Most. Poslední dny měsíce budou pa-
třit 26. října Centru pomoci pro zdra-
votně postižené a seniory a 27. října 
nízkoprahovému zařízení pro děti 
a mládež Molo a K-centru.

Po tři dny se veřejnosti otevřelo 
nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Molo. V rámci akce 
Týden nízkoprahových klubů měli 
mladí lidé i děti možnost zjistit, že 
v centru najdou bezpečné a ano-
nymní zázemí, pomoc s různými 
problémy nebo třeba jen místo pro 
setkávání s kamarády.

Pracovníci klubu pro návštěv-
níky připravili bohatý a zajímavý 
program. „První den jsme připra-
vili sportovní turnaje, bojovou hru 
a diskotéku na závěr. Druhý den 
jsme s klienty ozdobili zdi v klubu 
graffiti a každý z nich na zeď ob-
tiskl svou dlaň. Tato činnost se 
setkala s velkým zájmem, moc nás 
to všechny bavilo. Třetí den jsme 
uspořádali taneční, hudební a vý-
tvarný workshop. Vše vyvrcholilo 

hudebním vystoupením, ve kterém 
naši klienti ukázali, jak dovedou 
zpívat nebo hrát na hudební ná-
stroje,“ popsala náplň Týdne nízko-
prahových klubů Renata Adamová.

Během tří dnů se v klubu vystří-
dalo několik desítek stávajících kli-
entů, kteří se podíleli na programu. 
Přišly ale i nové tváře, které zamě-
ření klubu zaujalo a chtěly zjistit, 
co jim může nabídnout.

V klubu se scházejí mladí lidé 
od šesti do šestadvaceti let. Každý 
den jim nabízí volnočasové aktivity 
i poradenství. Molo provozuje za-
psaný spolek Světlo Kadaň, který 
se zaměřuje na prevenci sociálního 
vyloučení, drogových závislostí 
a jiných rizikových jevů představu-
jících ohrožení pro společnost nebo 
veřejné zdraví.
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Již jedenáct let je v České repub-
lice možné vrátit vysloužilý elektro-
spotřebič do sběrných míst. Systém 
zpětného odběru umožňuje zdarma 
odevzdat vysoužilá elektrozařízení 
a ta budou řádně zrecyklována.

Největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci elektroodpadu 
Elektrowin už vytvořil 13 tisíc míst 
zpětného odběru. Jejich prostřednic-
tvím lidé odevzdali téměř 15 mili-

onů vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 245 tisíc tun.

Lidé mohou vysoužilý elektro-
spotřebič odevzdat na sběrné dvory 
měst a obcí bez ohledu na místo by-
dliště, vybraných servisů, některým 
dobrovolným hasičům nebo při svozu 
nebezpečného odpadu, který musejí 
města i obce nejméně dvakrát do roka 
organizovat. Starý spotřebič je možné 
také odevzdat do prodejen elektro. 

Prodejci jsou povinni převzít staré 
spotřebiče při nákupu nového zboží 
systémem kus za kus. Podle novely 
zákona, která začala platit na sklonku 
roku 2014, musejí obchody s prodejní 
plochou větší než 400 m2 odebrat 
i malý spotřebič, jehož rozměry ne-
přesahuje 25 centimetrů, aniž byste 
byli nuceni koupit si nový.

Ze sběrného místa bude elekt-
rospotřebič odvezen k ekologické 

recyklaci. Získané suroviny dále po-
slouží při výrobě nových spotřebičů.

Společnost ELEKTROWIN také 
organizuje akce, při nichž lidé mo-
hou za odevzdaný spotřebič získat 
dárek – například v podobě slevy 
na vstupném do ZOO nebo do mu-
zea. Více informací je na interneto-
vých stránkách www.elektrowin.cz 
a facebookovém profilu Recyklace 
je legrace.

Nemálo občanů bohužel zažilo 
tu zkušenost, že obdrželo výpověď 
z pracovního poměru. Méně se však 
ví, že dání výpovědi ze strany za-
městnavatele vůbec není jednodu-
ché. Řádně sepsat a doručit výpověď 
bez personalisty nebo právníka je 
prakticky nemožné. Proto nesou-
hlasí-li zaměstnanec s obdrženou 
výpovědí, je na místě prověřit, zdali 

je výpověď právně v pořádku.
Výpověď ze strany zaměstnava-

tele je připuštěna pouze ze zákonem 
stanovených důvodů. Těmi jsou 
organizační důvody, zdravotní dů-
vody, nesplňování předpokladů či 
požadavků, trestná činnost, závažné 
porušení právních předpisů a sou-
stavné méně závažné porušování 
právních předpisů.

Výpovědní důvod musí zaměstna-
vatel skutkově specifikovat a nemůže 
jej dodatečně měnit. Například pokud 
zaměstnavatel uvedl, že zaměstnanci 
dává výpověď, jelikož byl drzý, 
a zaměstnanec výpověď následně 
napadne, nemůže zaměstnavatel „do-
plnit“ výpovědní důvody o to, že za-
městnanec kradl a nechodil do práce, 
i kdyby tomu tak skutečně bylo.

Pokud zaměstnanec s výpovědí 
nesouhlasí, musí do dvou měsíců 
výpověď napadnout u soudu žalo-
bou, a pokud uspěje, má nárok na 
náhradu mzdy po dobu, dokud jej 
zaměstnavatel znovu nezaměstná, 
což může být i několik let a potažmo 
několik milionů korun českých.

JUDr. Petr Veselý, advokát,
advokátní kancelář Nomika

Je pronajímatel bytu, ve kterém 
bydlím, oprávněn vypovědět 
nájemní smlouvu bez výpovědní 
doby?

Bez tříměsíční výpovědní doby 
může vypovědět pronajímatel 
nájem bytu pouze v případě, kdy 
nájemce nedodržuje své povin-
nosti a porušil je zvlášť závažným 
způsobem. Za takováto porušení 
lze považovat zejména nehrazení 
nájemného a nákladů za služby za 
dobu alespoň tří měsíců, poškození 
bytu či domu závažným a nenapra-
vitelným způsobem, dále v přípa-
dech, kdy nájemce užívá byt bez 
oprávnění jiným způsobem či pro 

jiné účely, než bylo ujednáno, způ-
sobuje vážné obtíže pronajímateli 
nebo osobám žijícím v domě či 
v bytě například podniká a způso-
buje zvýšené zatížení pro byt nebo 
dům. 

Nový občanský zákoník zavedl 
na základě shora uvedených situ-
ací možnost dát nájemci výpověď 
bez výpovědní doby, tedy v pod-
statě požadovat okamžité vykli-
zení bytu. Této okamžité výpo-
vědi však musí předcházet výzva 
pronajímatele směřovaná nájemci 
ke zjednání nápravy v přiměřené 
době. Pronajímatel nájemce vyzve, 
aby zanechal svého počínání nebo 

odstranil protiprávní stav. V podané 
výpovědi pak musí být uveden 
důvod, pro který je tato výpověď 
dávána. Pokud pronajímatel neučiní 
předchozí výzvu nebo ve výpovědi 
neuvede její důvod, není tato vý-
pověď platná a nelze k ní přihlí-
žet. K tvrzení o závažném porušení 
povinností nájemcem tak potřebuje 
pronajímatel pádný důvod podlo-
žený důkazy. 

Pokud nájemce své povinnosti 
plynoucí z nájemní smlouvy zvlášť 
závažným způsobem neporušil, 
nemůže pronajímatel požadovat 
okamžité vystěhování. Pokud by 
však k zvlášť závažnému porušení 

skutečně došlo a přesto nájemce byt 
dobrovolně nevyklidí, musí prona-
jímatel podat žalobu na vyklizení 
bytu. V tomto řízení může zároveň 
nájemce prokázat neplatnost výpo-
vědi či se sám vlastním návrhem 
domáhat přezkoumání oprávně-
nosti výpovědi z nájmu bytu. Platí, 
že okamžitá výpověď může být 
za výše uvedených okolností po-
dána v případě uzavřené nájemní 
smlouvy na dobu určitou i na dobu 
neurčitou.

Karolina Trupová,
Sociální poradna Písečná,

tel.: 728 897 523, 
e-mail: poradna@soschomutov.cz

vydání op za ztracený nebo odcizený s platností na 1 měsíc

kdo žádá?
žádá občan starší 15 let
žádost se podává na úředním tiskopisu (vy-
plní občan na úřadě)

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správ-
ních činností – občanské průkazy, přízemí
telefon: 474 637 115, 116, 159, 169
e-mail: op@chomutov-mesto.cz

co s sebou potřebuji?
•   doklad k prokázání totožnosti (např. 

rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz),
•   potvrzení o občanském průkazu, pokud 

bylo občanovi vydáno,
•   žádost se vyplní na úřadě (žádost se 

podává současně se žádostí o vydání ob-
čanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji),

•   2 fotografie.

kolik za to zaplatím?
Správní poplatek 100 Kč.

kam odložit vysloužilý elektrospotřebič

Dostali jste padáka? i proti tomu existuje obrana

Jak je to s výpovědní dobou u bytu? 
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Vysokoškoláci ze zahraničí 
přijeli do Chomutova

Lektor Marek Herman prozradí 
tajemství dobré výchovy

Mladí hasiči bojovali o pohár

Sloučené střední školy ESOZ 
přivítaly pět vysokoškoláků z růz-
ných zemí světa. Tito studenti do 
Chomutova zavítali v rámci projektu 
Edison. Projekt spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situ-
ací v jiných zemích.

Vizí projektu je tolerance a příz-
nivé společné soužití české společ-
nosti s různými kulturami a národy, 
a to na základě jejich porozumění 
a omezení předsudků a stereotypů. 
Díky multikulturní atmosféře, vyvo-
lané zahraničními stážisty, oživuje 
výuku a zvyšuje zájem o studium 

mezi žáky a studenty. „Naši žáci mají 
možnost seznámit se se studenty 
z Iránu, Číny, Tchaj-wanu, Gruzie 
a Jordánska, a to nejenom při výuce 
anglického jazyka, ale i ve volném 
čase,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace Gabriela Tenková.

Pro zahraniční studenty byl při-
praven bohatý program, který ob-
nášel například návštěvu lesoparku, 
hokejového zápasu, prohlídku 
historického centra města. Zavítali 
i na návštěvu do nedalekých míst, 
jako je například zřícenina hradu 
Hasištejn, Kadaň, Klášterec nad 
Ohří a mnohé další. 

Významná osobnost teorie se-
bepoznání a školní pedagogiky 
a vynikající lektor bude předná-
šet v Chomutově v rámci projektu 
Tvorba místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávací soustavy. Marek 
Herman, autor bestselleru čes-
kých rodičů a pedagogů Najděte si 
svého marťana, se setká se svými 
příznivci 12. října od 16 hodin ve 
starobylé radnici na náměstí 1. máje 
v Chomutově.

S veřejností bude diskutovat o od-
borném, ale velmi srozumitelně zpro-
středkovaném pohledu na mezilidské 
vztahy a výchovu dětí. „Všechny 

diskutované principy budou lidé moci 
použít v každodenní práci s dětmi, 
stejně tak v osobním životě. Společně 
si odpovíme na otázky, proč někteří 
rodiče s dětmi zbytečně bojují a jsou 
z výchovy unavení a otrávení, proč 
se v některých třídách nedá vydržet 
a proč je tolik učitelů vyčerpaných,“ 
uvedl koordinátor Místní akční sku-
piny Sdružení Západní Krušnohoří 
Karel Straka.

V rámci přednášky nazvané 
Ochutnávka selského rozumu se 
lidé dozví relativně jednoduché ná-
vody a postupy, jak dobře vycho-
vávat a učit, jak vybudovat dobrou 

atmosféru ve třídě a doma, jak za-
bránit přehlcení dětí i sama sebe.

Marek Herman učil sedm let na 
gymnáziu v Bílovci, rok pracoval 
v Nadaci Open Society Fund, kde 
pomáhal uvést do života vzdělá-
vací projekt Začít spolu, zaměřený 
na předškolní výchovu dětí do šesti 
let. Dalším Markovým krokem bylo 
působení v oblasti byznysu, aby 
později spolu s docentkou Soňou 
Hermochovou stál u zrodu dnes již 
legendárního vzdělávacího projektu 
Dokážu to?, kdy se v ČR poprvé 
podařilo efektivně propojit sou-
kromé firmy, neziskové organizace 

a český vzdělávací systém. Marek 
přednáší na Universitě Palackého 
v Olomouci a VŠE Praha teorii 
osobního rozvoje. Kromě toho lek-
toruje své vlastní semináře zamě-
řené na sebepoznání, velkou odezvu 
mají zejména jeho semináře určené 
pro rodiče a učitele a učitelky ze 
škol. Při Nadaci Via založil a fi-
nančně podporuje fond Rachůnek, 
který je zaměřen na výchovu k rodi-
čovství. Byl jedním z klíčových lidí, 
kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské 
esemesky, unikátního projektu na 
podporu individuálního dárcovství 
a charity v ČR.

Soutěž mladých hasičů O pohár 
primátora města Chomutova se konala 
v lese nedaleko rybníka Černovičáku. 
Sjelo se tam sedmnáct družstev z ce-
lého okresu.

Počasí bylo slunečné, tak se všem 
běželo v lese pohodově a vrhli se do 
závodu s velkým zaujetím.

Soutěžilo se v disciplinách 
střel ba, zdravověda, uzlování, po-
žární ochrana, topografie a lano. 
Závod byl velmi zajímavý a rivalita 
v boji o prvenství byla v kategorii 
mladších a starších žáků obrovská, 

výsledky velmi těsné. V kategorii 
přípravka soutěž nejlépe zvládlo 
družstvo Bílenců, za ním se udržely 
Spořice a třetí skončil Chomutov. 
Mezi mladšími žáky a žákyněmi se 
nejlépe vedlo opět týmu Bílenců, 
druhé skončily Libědice a třetí 
Strupčice A. V kategorii starších žáků 
a žákyň obsadily první místo Libědice, 
druhý skončil Jirkov a třetí Vejprty.

Putovní pohár si nakonec domů 
odvezli hasiči z Libědic, protože byli 
úspěšní v mladší i starší kategorii a cel-
kově měli nejméně trestných bodů.
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Pohádkové bytosti 
v parku hlídali piráti

studenti středních škol se zabývali 
nezaměstnaností

Žáci poznávali sami 
sebe i své kamarády

Žáci oboru sociální činnost 
zvládli první praxi

Již podruhé zaplnily měst-
ský park nadpřirozené bytosti při 
akci Pohádkový park. Tu uspořá-
dalo Rodinné centrum Rozmarýn 
k uvítání nového školního roku. 
Na děti čekaly víly, Karkulka, 
vodník u jezírka, Krakonoš, ale 
i dva zábavní klauni Pepe a Pipi. 
„Pohádkový park byl v pirátském 
duchu. Připravena byla pirátská 
animační show, při které děti bojo-
valy v bitevních lodích, skákaly do 
vody, zpívaly, soutěžily a dostávaly 
ceny,“ uvedla organizátorka Lucie 
Hlivková.

Krásné počasí a radostné výs-
kání přilákalo do parku stovky lidí. 
Přišli rodiče se školáky, ale také 
s těmi nejmenšími dětmi. I ty tu na-
šly spoustu zábavy. „Pro nejmenší 
byl připraven dětský koutek s vý-
tvarnou dílnou. Tam si děti mohly 
vyrobit tematické výrobky,“ dopl-
nila organizátorka.

Pohádkovým parkem lidé přiví-
tali školní rok, v listopadu čeká na 
návštěvníky trocha tajemna. Bude 
se totiž konat Strašidelná pro-
cházka, které se zúčastní také ro-
diny v rámci Rodinného zápolení.

Sloučené střední školy ESOZ 
pořádaly krajské kolo soutěže 
Ekonomický tým 2016. Této soutěže 
se účastní žáci oborů obchodní aka-
demie a ekonomické lyceum.

Soutěž je rozdělena na dvě 
části. „V první jsou žáci prozkou-
šeni vědomostním testem, který byl 
v našem případě zpracován a připra-
ven v elektronickém vzdělávacím 
systému Moodle, který okamžitě po 
ukončení zobrazil pořadatelům, jak 
si který tým vedl. Test obsahoval še-
desát otázek z profilových předmětů 
oboru obchodní akademie, tedy 
z ekonomiky, účetnictví, statistiky, 
informatiky a písemné a elektro-
nické komunikace,“ uvedla předsed-
kyně organizačního týmu Hedvika 
Hlaváčková.

Ve druhé části měl postupně 
každý tým třicet minut času na 
přípravu jednoho speciálního té-
matu, které pak během deseti 
minut prezentoval. Témata loso-
vali během dne členové poroty. 

Letošním vylosovaným tématem 
bylo Nezaměstnanost a její řešení 
ve vašem regionu. Žáci všech škol 
se úkolu zhostili výtečně, ale vítěz 
může být jen jeden, a tak měla po-
rota těžkou práci.

Krajského kola se letos zúčast-
nilo 9 soutěžních týmů, vždy po 
třech žácích v každém. Mezi účast-
níky patřili žáci oboru obchodní 
akademie z Děčína, Mostu, Ústí 
nad Labem, Chomutova a také 
ze Žatce, Loun, Kadaně, Teplic 
a z Rumburku.

Poté co všechny týmy přednesly 
své prezentace, bylo na pořadu dne 
celkové vyhodnocení. Na základě 
ohodnocení prezentací a výsledků 
z vědomostního testu byla při slav-
nostním vyhlášení oceněna první 
tři místa, přičemž výsledky prvních 
pěti týmů byly velmi těsné.

Na 1. místě se umístil tým 
z Evropské obchodní akademie 
Děčín složený z Ladislava Mrázika, 
Filipa Vaita a Jaroslava Skopce.

Druhé místo obsadil tým Vyšší 
odborné školy ekonomické, sociální 
a zdravotnické, Obchodní akademie, 
SPgŠ a SZŠ Most složený z žáků 
Tomáše Marka, Barbory Relichové 
a Petry Kunzové.

Třetí skončil tým Obchodní 
akademie a jazykové školy s prá-

vem státní jazykové zkoušky Ústí 
nad Labem složené z žáků Tomáše 
Zahálky, Prokopa Maxy a Anne-
Katrin Stenzel.

Tým Evropské obchodní aka-
demie Děčín nyní čeká příprava 
na celostátní kolo, které proběhne 
v prosinci v Opavě.

Šesťáci ze základní školy 
Kadaňská se vydali na poznávací 
pobyt s novou učitelkou Šárkou 
Bazalkovou. Počasí jim celé tři dny 
přálo. „Za tak krátký čas jsme stihli 
spoustu věcí, například hraní spole-
čenských her, túru po okolí k vodo-
pádům a dali jsme si do těla chůzí 

na nedalekou Lesnou. Také jsme si 
zatrsali na večerní diskotéce a báli 
se na stezce odvahy,“ uvedla žákyně 
6.B Emma Kaiserová.

Byl to velmi příjemný a poho-
dový pobyt, na kterém měli žáci 
možnost lépe poznat druhé, ale 
i sami sebe.

V předminulém školním roce 
byla zahájena výuka oboru sociální 
činnost na Střední odborné škole 
energetické a stavební, Obchodní 
akademii a Střední zdravotnické 
škole v Chomutově.

Žáci tohoto oboru jsou sou-
stavně připravováni na výkon povo-
lání v sociálních službách, kde bu-
dou poskytovat přímou obslužnou 
péči osobám všech věkových ka-
tegorií a různých typů zdravotního 
postižení. „Historicky první žáci 
tohoto oboru dospěli do 3. ročníku 
a v září zahájili odbornou praxi 
v Sociálních službách Chomutov 

na Písečné,“ uvedla učitelka Eva 
Kosinová.

Pod vedením zkušené odborné 
učitelky z pracoviště střední zdra-
votnické školy se seznámili s pro-
vozem celého zařízení a s uživa-
teli sociálních služeb, o které se 
budou po celý školní rok starat. 
„Před první praxí jsem měla strach. 
Nevěděla jsem, co od toho očeká-
vat, ale když nastala hodina H a den 
D, vše se nakonec dalo zvládnout. 
Spoustu dní máme ještě před sebou, 
tak doufám, že to bude v pohodě 
a zvládneme to,“ řekla po první 
praxi studentka Pavla.
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STATUTÁRNÍ MÌSTO CHOMUTOV
Èeskoslovenská obec legionáøská, jednota Chomutov
Èeská obec Sokolská – Tìlocvièná jednota SOKOL Chomutov
Èeský svaz bojovníkù za svobodu, ZO Chomutov; Èeský svaz PTP
Konfederace politických vìzòù ÈR – poboèka 17
Støedisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Muzeum Ès. opevnìní Na Koèièáku 

vás zvou  u pøíležitosti 

98. výroèí vzniku
samostatného èeskoslovenského státu 

95. výroèí založení
Èeskoslovenské obce legionáøské

ve ètvrtek 27. øíjna 2016 
•od 10.00 hodin na slavnostní shromáždìní
do Støediska knihovnických a kulturních služeb
•ve 12.00 hodin k položení kvìtin a vìncù
u pomníku Obìtem válek v mìstském parku

strážníci se vrhnou na kontroly nočního klidu
Městská policie Chomutov má 

v současné době plný stav stráž-
níků. Podařilo se ho navýšit tak, 
že každá směna má 10 strážníků. 
„Máme nyní čtyřicet strážníků 
v přímém výkonu. To je v současné 
době nejvyšší možný personální 
stav,“ řekl náměstek primátora 
Marek Hrabáč s tím, že v plánu je 
navýšit počet strážníků v přímém 
výkonu ještě o dalších osm. To je 
dlouhodobá změna, která souvisí se 
změnou rozpočtu o vyšší náklady 
na mzdy. Celkem i s vedením, ad-
ministrativou, dozorčími a preven-
tistkami je u městské policie devě-
tapadesát strážníků.

pomůže pes
V listopadu se zřejmě počet 

členů s nadsázkou zakulatí na še-
desát. Přibude totiž služební pes. 
Ten je nyní v kurzu i se strážní-
kem, který bude mít kromě svých 
povinností na starosti i čtyřnohého 
kolegu. „Až pes získá status poli-
cejního psa, bude pomáhat strážní-
kům přímo v ulicích. Plánujeme ho 
nasazovat při hlídání dodržování 
veřejného pořádku, kontrolních 
akcích, ale i například při extremis-

tických akcích,“ popsal náplň práce 
psa ředitel městské policie Tomáš 
Douda. 

S příchodem služebního psa 
bude zapotřebí vybudovat kotec, 
městská policie se bude dále podílet 
finančními prostředky na výživě, 
absolvování zkoušky a veterinární 
péči. „Neplánujeme pořizovat spe-
ciální služební auto pro převoz psa, 
nebudeme hradit ani výcvik pso-
voda,“ doplnil Tomáš Douda. 

klid na sídliŠtích
Pes bude asistovat při kontro-

lách provozoven na sídlištích. Tam 
je stále větší problém s dodržová-
ním veřejného pořádku u restau-
rací hlavně v nočních hodinách. 
To hodlá městská policie změnit. 
„V současné době v problémových 
místech působí takzvané přesča-
sové hlídky, které řeší případné pro-
blémy. Chtěli bychom tento nešvar 
ale řešit dlouhodobě. Chystáme 
tedy kontroly vytipovaných pro-
vozoven ve spolupráci se státními 
složkami, díky kterým by se mělo 
podařit zabránit tomu, aby vůbec 
toto závadové prostředí vznikalo,“ 
vysvětlil ředitel. 

Strážníci se tedy na místa vydají 
s pracovníky celní správy, staveb-
ního a živnostenského úřadu. Ti 
ohlídají, zda mají provozovatelé re-
staurací potřebná oprávnění a kon-
cese k činnosti, zda neprodávají 
neznačený alkohol či cigarety, zda 
je zařízení zkolaudováno k přísluš-
nému provozu a další věci. „Tím 
odstraníme nezákonné činnosti 
a také se budeme podílet na jejich 
prevenci,“ dodal ředitel. 

efektivní práce
Práce strážníků bude od příš-

tího roku efektivnější díky novému 
informačnímu systému. Moderní 
on-line software totiž umožní napří-
klad lustraci osoby přímo na místě. 

„Strážník nebude muset volat ope-
račnímu, aby mu zjistil, zda byla 
osoba v minulosti trestána. Stejně 
tak si okamžitě zjistí majitele vozu 
podle registrační značky a podobné 
technologické možnost věci,“ vy-
světlil Tomáš Douda. 

Systém také umožní zapsat 
do databáze přestupek či založit 
události a vkládat potřebné údaje, 
a to přímo z místa přestupku nebo 
jednání. Sám pak v datové mapě 
vyhodnotí, v jaké intenzitě a jaké 
přestupky se v dané oblasti města 
páchají. Veškeré zadané informace 
systém automaticky uloží. „Značně 
to tedy ubere práci operačnímu dů-
stojníkovi a usnadní činnost strážní-
kům,“ uzavřel náměstek Hrabáč. 
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křížovka Na (tajenka) započala  10. října 1926 přístavba dalšího podlaží. Stavební práce trvaly rok a stály tři miliony korun. 
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osmisměrka V zooparku byla pokřtěna mláďata (tajenka). vtipy

u pokladny 
Říká pán u okénka paní pokladní: 
„Slečno, vy jste se spletla o 250 
korun!“ 
„To jste měl říct hned, teď už je 
pozdě.“ 
„Co se dá dělat, tak si je nechám.“

buzení telefonem 
Kdosi v telefonu: „Vy jste si objednal 
buzení telefonem na 6:30?“ 
Rozespalý hlas: „Eeeeech…ano…“ 
„Tak šup honem ven z postele, je 
půl deváté!“

umění 
„Tamten člověk udělal hodně pro 
divadlo.“ 

„Napsal něco, nebo to je herec?“ 
„Ne, vymyslel nešustivé obaly na 
bonbóny!

Šneci 
„V téhle restauraci mají výborné 
šneky!“ 
„Opravdu?“ 
„Právě nás jeden obsluhuje.“

pravda, pravda 
Z kuchyně spěchá do sálu číšník a 
úslužně se klaní před hostem: 
„Nesu vám radostnou zprávu, pane! 
Měl jste úplnou pravdu. 
Nebyla to polévka, byla to voda na 
nádobí!“arzeN, eTioP, Fiasko, HoVor, koNGres, koPie, koráBY, LaHeV, LaUreáT, 

MoULa, NáJeM, oLiVa, oLTáŘ, osiVo, oTaVa, PoTLaCH, raNCe, rYCHLe, 
saTraPa, saTYr, sTrie, TaTar, VzrUCH, VzTek, zásaH, záToP, záViN
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 5.10. st 11.00  hubertova jízda – slavnostní nástup koní a honců v jez-
deckém areálu – ukončení jezdecké sezony – Podkrušnohorský 
zoopark

 5.10. st 18.00  povídání o bylinkách – SKKS

 8.10. so 08.00  farmářské trhy – náměstí 1. máje

 8.10. so 10.00¨ podzimní aranžování – SVČ Domeček

 12.10. so 17.30  astrologie – znamení zvěrokruhu a jejich význam – SKKS

 12.10. so 18.00  smysl ženského já – SKKS

 13.10. ne 13.00  aktuality, novinky – zábavné odpoledne pro nevido-
mé a slabozraké SONS – SKKS

 13.10. ne 17.00  arteterapie a její netradiční techniky pro 
každého – přednáška Klubu aktivního života – SKKS

 13.10. ne 17.30  art zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium

 16.10. ne 14.00  svět hraček – další akce v rámci Rodinného zápolení – 
SVČ Domeček

 18.10. út 17.00  laponsko – cestopisná přednáška – SKKS

 19.10. st 13.00  4. narozeniny aQuasvěta – Aqausvět

 20.10. čt 17.00  výtvarný ateliér – RC Rozmarýn

 21.10. pá 18.00  zpovědnice radovana smokoně a martina 
jáchyma – moderovaná beseda – host umělecký ředitel 
sklárny Moser Lukáš Jabůrek – Café Atrium

 22.10. so 10.00  duŠičkové aranžování – SVČ Domeček

 25.10. út 17.00  tajemný halloWeen – strašidelné sklepení, ohnivá 
show, Bubákovo vystoupení – SVČ Domeček

 26.10. st 10.00  podzimní triko – SVČ Domeček

 26.10. st 10.00  den hraní s piatnikem – hraní karetních a deskových 
her, herna s dopravním hřištěm – SKKS

 27.10. čt 12.00  pietní akt u příležitosti výročí vzniku 
samostatného československého státu – 
parčík u ZUŠ

 28.10. pá 15.00  straŠidelná zoo – odpoledne plné zábavy zakončí 
podvečerní strašidelný lampionový průvod zooparkem a 
ohňová show – Podkrušnohorský zoopark

 28. a 29.10.  10.00  den vzniku samostatného 
československého státu – otevření muzea Na 
Kočičáku s doprovodem a odborným výkladem průvodců – 
muzeum Na Kočičáku

 31.10. po  17.00  večery pod lampou – autorský večer se spisovatelkou 
ženských románů Markétou Harasimovou – SKKS

    prohlídky pevnostních objektů – prohlídky 
každou sobotu a neděli od 10 hodin – Na Kočičáku

    prohlídky interiérů staveb ve staré vsi 
s průvodcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skan-
zen Stará Ves

    večerní safari – každý pátek a sobota od 20.15 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

5.10. st 11.00  

5.10. st 18.00  

8.10. so 08.00  

8.10. so 10.00¨ 

12.10. so 17.30  

12.10. so 18.00  

13.10. ne 13.00  

13.10. ne 17.00  

13.10. ne 17.30  

16.10. ne 14.00  

 18.10. út 17.00  

 19.10. st 13.00  

 20.10. čt 17.00  

 21.10. pá 18.00  

 22.10. so 10.00  

 25.10. út 17.00  

 26.10. st 10.00  

 26.10. st 10.00  

 27.10. čt 12.00  

 28.10. pá 15.00  

28. a 29.10.  

 31.10. po  17.00 

    

    prohlídky interiérů staveb ve staré vsi 

    večerní safari

PŘeDNáŠkY, BeseDY, akCe

 13.10. čt 19.00  roŠáda - Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vzta-
hu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará… Ale poslední 
dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál víc mluví sám 
se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub 
hned. Viktorovo podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní 
se ztratí, nikdo neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich 
účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných 
událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře, které Viktor 
koupil v zoo. Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí, ale 
dokonce přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. 
Laura vymyslí na první pohled šílený záchranný plán. To už se jim ale do 
života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur a jeho tři 
sestry ve snaze pomoct. Laura si však není přesně jistá komu. Musí vzít 
situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak jako dřív.

 26.10. st 19.00  zelňačka - Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce, ufonovi, po-
lívce a nebi plném hvězd. K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo 
již dávno vymyšleno? Příběh se odehrává na společném dvorku dvou 
věčně připitých vesničanů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou 
oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potřebují to 
nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající 
talíř. Předlohou představení se stala známá kniha Reného Falleta, která 
vyšla již v roce 1979. Sami herci byli zaskočeni, jak moc je celá hra nad-
časová a skvěle zapadá do dnešní doby. Českým divákům bude spíše 
povědomý � lm Zelňačka se skvělým Louisem de Funèsem v hlavní roli.

13.10. čt 19.00  

26.10. st 19.00  

MĚsTskÉ DiVaDLo

Pravidelné akce

   svět kruŠných hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  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

   

  minerály a horniny kruŠnohoří
   pohledy do pravěku

  lapidárium – kamenné plastiky
  fialův pohyblivý betlém

oBLasTNÍ MUzeUM
 stálé
expozice

 5.10. st 17.00  sirotčinec slečny peregrinové pro podivné děti 
(3d) 19.00 dítě bridget jonesové

 6.10. čt 17.00 kubo a kouzelný meč 18.00 rodinné Štěstí
   19.30 instalatér z tuchlovic
 7.10. pá 17.00 kubo a kouzelný meč (3d)
   18.00 instalatér z tuchlovic 19.30 dívka ve vlaku
   20.30 instalatér z tuchlovic
 8.10. so 15.00 kubo a kouzelný meč
   17.45 richard Wagner: tristan a isolda
   18.00 instalatér z tuchlovic 20.30 dívka ve vlaku
 9.10. ne 15.00 kubo a kouzelný meč (3d)
   17.00 instalatér z tuchlovic 18.00 dívka ve vlaku
   19.30 instalatér z tuchlovic
 10.10. po 17.00 anthropoid 19.00 instalatér z tuchlovic
 11.10. út 17.00  sirotčinec slečny peregrinové pro podivné děti
   19.00 rodinné Štěstí
 12.10. st 17.00 já, kocour 19.30 instalatér z tuchlovic
 13.10. čt 17.00 24 týdnů 18.00 bezva ženská na krku 20.30 inferno
 14.10. pá 17.00 já, kocour 18.00 hedi 19.30 bezva ženská na krku
   20.30 inferno
 15.10. so 15.00 tajný život mazlíčků (3d) 17.00 toni erdmann
   18.00 bezva ženská na krku 20.30 inferno
 16.10. ne 15.00 čapí dobrodružství 17.00 inferno
   18.00 bezva ženská na krku 20.00 zdaleka
 17.10. po 17.00 bezva ženská na krku 19.00 sieranevada
 18.10. út 17.00 inferno 19.00 dítě bridget jonesové
 19.10. st 17.00 obr dobr 19.00 mechanik zabiják: vzkříŠení
   20.00 dívka ve vlaku
 20.10. čt 17.00 lichožrouti 19.30 jack reacher: nevracej se
 21.10. pá 17.00 lichožrout 19.00 ostravak ostravski
   20.00 jack reacher: nevracej se
 22.10. so 15.00 lichožrouti 17.30 jack reacher: nevracej se
   18.45 Wolfgang amadeus mozart: don giovanni
   20.30 ostravak ostravski
 23.10. ne 15.00 lichožrouti 17.00 dítě bridget jonesové
   18.00 krásné dny v aranjuez (3d) 20.00 ostravak ostravski
 24.10. po 17.00 bezva ženská na krku 19.00 krásné dny v aranjuez (3d)
 25.10. út 17.00 jack reacher: nevracej se
   19.00 devátý život louise draXe
 26.10. st 17.00 devátý život louise draXe 19.00 anthropoid
 27.10. čt 17.00 doctor strange 19.00 dítě bridget jonesové
 28.10. pá 11.00 já, kocour 15.00 tajný život mazlíčků
   18.00 doctor strange (3d) 19.00 tenkrát v ráji
 29.10. so 15.00 já, kocour 17.00 bezva ženská na krku
   18.00 doctor strange 19.30 dítě bridget jonesové
 30.10. ne 15.00 kubo a kouzelný meč 17.00 tenkrát v ráji
    18.00 doctor strange (3d) 19.30 devátý život louise draXe
 31.10. po 17.00 instalatér z tuchlovic 19.00 dítě bridget jonesové

 5.10. st 17.00  

 6.10. čt 17.00 
   19.30 
 7.10. pá 17.00 
   18.00 
   20.30 
 8.10. so 15.00 
   17.45 
   18.00 
 9.10. ne 15.00 
   17.00 
   19.30 
 10.10. po 17.00 
 11.10. út 17.00  
   19.00 
 12.10. st 17.00
 13.10. čt 17.00 
 14.10. pá 17.00
   20.30 
 15.10. so 15.00 
   
 16.10. ne 15.00 
   18.00 
 17.10. po 17.00 
 18.10. út 17.00 
 19.10. st 17.00 
   20.00
 20.10. čt 17.00
 21.10. pá 17.00
   20.00
 22.10. so 15.00
   18.45
   20.30
 23.10. ne 15.00
   18.00
 24.10. po 17.00
 25.10. út 17.00
   19.00
 26.10. st 17.00
 27.10. čt 17.00
 28.10. pá 11.00
   18.00 
 29.10. so 15.00
   18.00 
 30.10. ne 15.00
   
 31.10. po 17.00

kiNo sVĚT

Od 6.10.  david vávra – výstava obrazů akademického architekta, malíře, 
spisovatele a herce – vernisáž výstavy 6. 10. v 17.00 hodin – galerie Zlatý klenot

Od 7.10.  střípky z mého života – výstava kreseb Miroslava Schneidera – 
Rytířský sál radnice

Od  8.10.  jindřich Štreit – fotografie – světoznámý fotograf ze Sovince 
poprvé vystavuje v Chomutově – muzeum na radnici

Od  11.10.  tváře chomutovského dobrovolnictví – adra – výstava 
fotogra� í – Café Atrium

Od  25.10.  martin zhouf – obrazy, fantazie – vernisáž výstavy 25. 10. 
v 17.00 hodin – Art galerie Radnice

Do 8.11.  malby lidí, krajin i záhadných zvířat – jiří houska – 
galerie Špejchar

Do 21.10.  mÓdní omalovánkové kresby – veronika andrŠ 
pecáková Vernisáž výstavy 3. 10. v 17.00 hodin – SKKS

Do 22.10.  staré hudební nástroje – sbírka Jaromíra Růžičky včetně produkce 
z Chomutova a Krušných hor – muzeum, Dům J. Popela

Do  30.10.  pohádkou poznáváme svět – výstava výtvarných prací dětí 
z mateřské školy Abeceda – Podkrušnohorský zoopark

Do 31.10.  cesty – petr ŠŤastný a čeněk žiaček – galerie lurago
Do  31.10.  výtvory kurzu kresby a grafiky – galerie Na schodech v SKKS

Od 6.10.  david vávra

Od 7.10.  střípky z mého života

Od  8.10.  jindřich Štreit – fotografie

Od  11.10.  tváře chomutovského dobrovolnictví – adra

Od  25.10.  martin zhouf – obrazy, fantazie

Do 8.11.  malby lidí, krajin i záhadných zvířat – jiří houska

Do 21.10.  mÓdní omalovánkové kresby – veronika andrŠ 

Do 22.10.  staré hudební nástroje

Do  30.10.  pohádkou poznáváme svět

Do 31.10.  cesty – petr ŠŤastný a čeněk žiaček – galerie lurago
Do  31.10.  výtvory kurzu kresby a grafiky

VÝsTaVY

 11.10. út 19.00  laco deczi – Kulisárna
 14.10. po 19.00  sÓlový koncert martina jáchyma – Café Atrium
 19.10. st 19.00   sláva W. a. mozartovi – zahajovací koncert 25. sezony 

Festivalového orchestru Petra Macka – městské divadlo
 20.10. čt 18.00  klavírní koncert zuŠ jirkov – Café Atrium

11.10. út 19.00  
14.10. po 19.00  
19.10. st 19.00   

20.10. čt 18.00  

koNCerTY
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podrobný
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 6.10. čt 14.30  francie – slovinsko – kvali� kační utkání ME v kopané hráčů do 
19 let – fotbalový stadion Zadní Vinohrady

 7.10. pá 17.20  chomutov – zlín – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 8. a 9.10.  09.15  noční výsadek – akce Junáku Chomutov – celý okres
 11.10. út 17.00  slovinsko – estonsko – kvali� kační utkání ME v kopané hráčů 

do 19 let – fotbalový stadion Zadní Vinohrady
 14.10. pá 17.30  chomutov – kometa – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 15.10. so 08.15  3. ročník memoriálu bohumíra pokorného – 

turistika na trase Rusová, Jelení hora, Výsluní – hlavní nádraží ČD 
Chomutov

 15.10. so 14.00  běh za novým Úsměvem – charitativní běh pro podporu 
rozštěpových dětí – Podkrušnohorský zoopark

 23.10. ne 15.30  chomutov – vítkovice – extraligové hokejové utkání – 
SD aréna

 30.10. ne 15.30  chomutov – litvínov – extraligové hokejové utkání – SD aréna

    calisthenika + parkour trénink – posilování s vlastní 
váhou těla – každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 14 
hodin – SVČ Domeček

koMPLeXNÍ BLokoVÉ ČiŠTĚNÍ
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.  6.10. 

7.10. pá 17.20  
8. a 9.10.  09.15  
 11.10. út 17.00  

14.10. pá 17.30  
15.10. 

15.10. so 14.00  

23.10. ne 15.30  

30.10. ne 15.30 

    calisthenika + parkour trénink

sPorT

Pravidelné 
akce

  6.10.   Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu středisku vč. parkovišť a chodníků, 
ul. Kamenná k č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště vok

 11.10.  Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 
a sjízdných chodníků, Školní pěšina vč. parkoviště

 12.10.  zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 5165 k č.p. 5189, Výletní, od 
č.p. 5256 k č.p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, Jasmínová

 13.10.  Zahradní – borová 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště 
u vstupu do kulturního domu na Zahradní

 18.10.  zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 5190 k ul. Písečná, Skalková 
vč. parkovišť, chodníků a velkého parkoviště u nákupního střediska

 19.10.  Zahradní – Růžová a pod břízami č.p. 5231 vč. parkovišť a chodníků

 20.10.  písečná – Jirkovská (od ul. Písečná k č.p. 5057) vč. parkovišť a chodníků, 
parkoviště a chodníky od č.p. 5053 k č.p. 5058

 25.10.  Písečná – jirkovská č.p. 5006 od č.p. 5000 k č.p. 5013 vč. sjízdných 
chodníků a parkovišť, MŠ. č.p. 5030 a 5072, Jesle č.p. 5176 a 5.ZŠ.

 26.10.  písečná č.p. 5032 – parkoviště a sjízdné chodníky od č.p. 5012 k č.p. 5029 
a od č.p. 5035 k č.p. 5034, prostor kolem nákupního centra Flóra

 27.10.   písečná č.p. 5044 – parkoviště a sjízdné chodníky u zdravotního střediska 
a domu pečovatelské služby od č.p. 5062 k č.p. 5068 a od č.p. 5039 
k č.p. 5069. 

  6.10.   Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu středisku vč. parkovišť a chodníků, 

 11.10.  Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 

 12.10.  

 13.10.  Zahradní – 

 18.10.  

 19.10.  Zahradní – Růžová a 

 20.10.  

 25.10.  Písečná – 

 26.10.  

 27.10.   

CELÝM PROGRAMEM 
BUDE PROVÁZET 
PAN PAVEL ČIHAŘ.

Časový harmonogram:
13.00–13.45 registrace
14.00 hromadný start

Běh slavnostně odstartují Bc. Iveta Rabasová, ředitelka 
Podkrušnohorského zooparku Chomutov, Vladimír Růžička trenér 

Pirátů Chomutov a Josífek Holák. Běh přijde podpořit Florbalový klub 
Chomutov v čele s Martinem Bociánem a Milan Dzuriak. V cíli na děti 

a rodiče čeká zábava, vystoupí skvělý muzikant Martin Jáchym.

Více na:

sobota 15. října
14.00–17.00 hodin

Podkrušnohorský zoopark Chomutov
(vchod od Kamenového jezera)

DNY
UKRAJINSKÉ 
KULTURY 2016
KDY

22. 10. 2016 
OD 15.00
KDE

SKLEPENÍ OSUDU
REVOLUČNÍ 48/13, CHOMUTOV

ZA VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 
MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA        

PHDR. IRINA MALINOVÁ (I.MALINOVA@EDOST.CZ)

SRDEČNĚ VÁS 
ZVEME NA DNY 
UKRAJINSKÉ 
KULTURY 
V CHOMUTOVĚ
VĚNOVANÉ       
25. VÝROČÍ 
NEZÁVISLOSTI 
UKRAJINY

PROGRAM:
ZAHÁJENÍ
VYSTOUPENÍ
• SKEJUŠAN
• ANONYM
• VODOHRAJ
OCHUTNÁVKA 
UKRAJINSKÝCH 
POKRMŮ
TANEC, ZPĚV, 
ZÁBAVA

ЛАСКАВО 
ПРОСИМО
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zak´s team jde do sezony naplno

FC Chomutov doplatil na těžký los Poslední vteřina 
zmařila naděje

síly poměří na Ceně města Chomutova

Muay thai Chomutov Zak´s team 
má sezonu rozjetou skvěle. Bojovníci 
z klubu mnohonásobného mistra 
světa v thajském boxu Jiřího Žáka se 
vesměs vítězně představili na zářijo-
vých akcích a samotného šéfa klubu 
čeká takzvaný super prestige fi ght 

v pražské O2 aréně.
Soutěžní sezonu zahájil 11. září 

na turnaji GFC v Olomouci Pavel 
Hennrich, kterému ke K.O. vítězství 
v 1. kole stačilo pár vteřin. O šest 
dní později pětice chomutovských 
závodníků startovala v 1. kole ama-

térské ligy a pro některé z nich to 
byla soutěžní premiéra. Přesto Michal 
Hassl, Tibor Fekete a Dominik Polák 
shodně zvítězili 3:0 na body a Lukáš 
Holý dokonce vyhrál K.O. v 1. kole. 
Prohrál jen Lukáš Čapek, a to těsně 
1:2. „My jsme to ale viděli opačně 
než rozhodčí,“ relativizuje jediný 
neúspěch Jiří Žák. „Výsledky mě 
nadchly. Je vidět, že se kluci nefl á-
kali a celé léto dřeli,“ pochvaluje si. 
V klubu se připravuje asi padesát 
borců. Někteří jen proto, aby byli 
v kondici a uměli se ubránit případ-
nému napadení, jiní to myslí vážně 
a po vzoru zakladatele klubu by rádi 
dosáhli profesionální úrovně. 

Červeně je v klubovém kalen-
dáři Zak´s teamu vyznačena sobota 
8. října. Pět chomutovských závod-
níků Steven Kejerty, Dominik Polák, 
Jan Cikán, Miroslav Mácal a Milan 
Gerši se v Mariánských Lázních zú-
častní galavečera bojových stylů na-

zvaného Noc boje a tyto poloprofesio-
nální zápasy se na rozdíl od amatérské 
ligy už odehrávají bez přileb, chráničů 
holení, kolen a loktů, zůstávají jen 
boxerské rukavice, suspenzory a chrá-
niče zubů. Jiřího Žáka, který sám 
nastupuje za proslulý Hanuman Gym 
Praha, pak ve stejný den čeká v O2 
aréně profesionální turnaj Legends in 
Prague ze seriálu W5. Jde o největší 
akci v ČR za několik posledních let, 
při které se nejlepší čeští bojovníci 
utkají s top závodníky světa. Duel 
Jiřího Žáka bude výjimečný v tom, že 
se neutká se zahraničním soupeřem, 
ale nastoupí proti němu další špič-
kový Čech Petr Ondruš.

Zápas bude 104. soubojem v pro-
fesionální kariéře Jiřího Žáka, který 
se ve 38 letech stále na odpočinek 
nechystá. „Záleží na tom, jak se budu 
cítit zdravotně a fyzicky, protože ji-
nak se mi kariéra ukončovat nechce. 
Je to přece jen můj život,“ vysvětluje.

Těžké zápasy s favority di-
vize B se postaraly fotbalistům 
FC Chomutov o nepříliš úspěšný 
vstup do soutěže. Hned první dvě 
utkání totiž chomutovský celek 
prohrál, pak ale uspěl v penaltovém 
rozstřelu a od té doby se zdá, že zá-
měr vedení hrát v podzimní části co 
možná nejvýš není fantazií.

„Náš klub disponuje vynikají-
cím stadionem s nadstandardním 
zázemím pro divizní soutěž, proto 
prostě nemůžeme hrát o desáté 
místo. Fotbalisté vědí, že chceme 
po podzimu co nejvyšší umístění 
v tabulce,“ říká sportovní sekretář 

klubu Radek Zaťko, podle kterého 
je vzhledem k současné konkurenci 
v divizi B za splněný cíl možné po-
važovat 23 bodů a šesté místo před 
jarní částí.

Zatím se však klub pohybuje na 
hranici desáté příčky. „První čtyři 
kola jsme měli týmy, které chtějí 
usilovat o postup, přesto jsme ne-
propadli,“ připomíná Radek Zaťko 
vyrovnané duely s Českým Brodem 
či Brozany, kdy chomutovské fot-
balisty zradila špatná koncovka. 
„Máme svou kvalitu, hráli jsme 
vyrovnaně s nejlepšími a nyní to 
musíme potvrdit proti týmům stejně 

silným jako jsme my a dobrý výkon 
proměnit na body,“ dodává.

Chomutov se bude muset vypo-
řádat s bídnou střeleckou produk-
tivitou. V sedmi kolech dal jen 
sedm gólů, o deset méně než týmy 
z čela tabulky. „Chceme lépe využít 
Martina Bočka, který je gólovým 
útočníkem. Hráči se musí dostávat 
více do koncovky a do vyložených 
šancí,“ nastiňuje možnou cestu 
Radek Zaťko. Chomutovští fotba-
listé by střelecký půst rádi prolomili 
ve večerním derby s mosteckou 
Souší, které se bude hrát v pátek 
7. října za umělého osvětlení.

Judista VTŽ Chomutov David 
Vopat nasbíral další cenné zkuše-
nosti na Mistrovství Evropy juniorů 
ve španělské Malaze. Bohužel se 
nevyvaroval přílišného nováčkov-
ského respektu a špatné koncentrace, 
a tak první kolo závodu pro něj bylo 
i posledním. Dobře rozehraný duel 
s reprezentantem Turecka totiž pro-
hrál v poslední vteřině.

Účastí na šampionátu Vopat na-
vázal na velmi úspěšnou loňskou 
sezonu, kdy se ještě jako dorostenec 
dostal na mistrovství Evropy a poté 
i na mistrovství světa.

Moderní gymnastky SC 80 
Chomutov se tvrdě připravují na 
podzimní sezonu společných skla-
deb. Již v polovině října totiž před-
vedou své umění na Ceně města 
Chomutova.

„Podzimní sezonu si chceme 
především užít, než se od nového 
roku změní pravidla v rámci nového 
olympijského cyklu. Přejeme si, aby 
závodnice předváděly pěkné výkony 
a vozily medaile,“ shrnuje ambice 
klubu trenérka Věra Nedbálková, 
podle níž tato sezona společných 
skladeb bude pro některá děvčata pre-
miérová. Proto o účast na mistrovství 

ČR bude usilovat především skladba 
starších nadějí s kužely, ostatní si bu-
dou zvykat na cvičení ve skupině.

Na sezonu děvčata začala tréno-
vat už během prázdnin. Na srpno-
vém týdenním soustředění se připra-
vovaly nové choreografi e. „Společné 
skladby jsou vítanou změnou po 
jarní sezoně jednotlivkyň, ale zá-
roveň to znamená, že trenérky přes 
léto musí vymyslet velké množství 
nových choreografi í,“ prozrazuje 
Věra Nedbálková, která je s přípra-
vou velmi spokojená. „Věřím, že je 
vše na nejlepší cestě. V některých 
sestavách ještě ladíme choreografi i, 

jinak všechny skupiny už pracují na 
odstranění chybiček,“ dodává.

Už 15. října se gymnastky před-
staví na domácí půdě při Ceně města 
Chomutova, na kterou se opět chystají 
závodnice z celé republiky i Polska. 
„Loni jsme hostili rekordní počet 
oddílů i společných skladeb a letos 
očekáváme podobný zájem. Čeká nás 
tedy dlouhý program plný výborných 
výkonů,“ zve Věra Nedbálková do 
sportovní haly na Březenecké.

Dobrou zprávou navíc je sku-
tečnost, že oddíl v létě získal řadu 
nových členek. „Rozhodli jsme se 
otevřít dvě nové skupiny, abychom 

vyhověli co největšímu počtu pří-
chozích. I tak jsme ale museli ně-
které zájemce odmítnout,“ potvrzuje 
Věra Nedbálková s tím, že enorm-
nímu zájmu zřejmě pomohla olym-
piáda i jarní úspěchy klubu.
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oživené pevnosti 
připomněly  výročí 

vzniku  řopíků

Osmdesát let uplynulo od doby, 
kdy se v okolí Chomutova začaly 
stavět pevnosti. Pro vzpomínku na 
všechny vojáky a členy stráže obrany 
státu uspořádalo Muzeum česko-
slovenského opevnění z let 1936 až 
1938 Na Kočičáku akci s názvem 
Oživené pevnosti. „Návštěvníci mu-
zea mohli spatřit dobové tábory čes-
koslovenské armády, stráže obrany 
státu i německé tábory. Prioritou 

celé akce byla vzpomínka na osm-
desát let od betonáže pevností na 
Chomutovsku,“ uvedl předseda mu-
zea Jiří Pira movský.

Lidé si prohlédli řopík, navští-
vili dobový biograf a rázem se ocitli 
uprostřed vřavy. Nejprve když se 
němečtí výsadkáři snažili překonat 
protitankovou překážku, poté když 
družstvo stráže obrany státu napadli 
členové ozbrojené loupeživé bojůvky 

Freikorpsu. „Ti zákeřně ze zálohy 
zaútočili na družstvo stráže obrany 
státu, které se zachránilo pomocí pu-
šek a střelby z kulometu z pevnůstky. 
Freikorps musel ustoupit zpátky na 
říšské území,“ popsal místopředseda 
muzea Martin Bubela.

Na akci se podíleli dobrovolníci 
z celé republiky, kteří byli oblečení 
do rozličných uniforem různých 
armád.




