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 5 PotÁPĚČi roZeBÍraJÍ 

MoLo
  Potápěči začali rozebírat molo 

na Kamencovém jezeře, které 
bylo sezonu uzavřené kvůli 
havarijnímu stavu.

   téma
 6 MhD se MĚNÍ: Na 

JeDNU JÍZDeNkU 
MŮŽete Jet s NĚkoLika 
DoPraVCi

  Jedna jízdenka, libovolný 
dopravce. Takto jednoduše se dá 
shrnout smysl projektu Doprava 
Ústeckého kraje.

 rozhovor
 8 MirosLaVa BeraNoVÁ: 

kDYŽ ChCi MaLoVat NĚCo 
krÁsNÉho, NeMohU 
MaLoVat ChLaPa

  Jsem v první řadě matka, 
a potom jsem malířka a učitelka 
zároveň, protože obě tyto věci 
mě hluboce naplňují.

 minitéma
 9 Do PLÁNŮ Co 

s LÁZNĚMi se 
ZaPoJiLi i stUDeNti 
arChitektUrY

  Město Chomutov uvažuje 
o možnosti v budově bývalých 
městských lázní a v jeho okolí 
vytvořit excelentní centrum 
zážitkového neformálního 
vzdělávání.

 kultura
 12 DaViD VÁVra VYstaVUJe 

kresBY Z Cest
  Kresby architekta, malíře, 

spisovatele i herce Davida Vávry 
si mohou lidé prohlédnout 
v galerii Zlatý klenot.

 historie
 13 DVeŘe UkrÝVaLY 

kUriÓZNÍ VZPoMÍNkU 
Na PrUsko-
rakoUskoU VÁLkU

  V letošním roce uplynulo 
150 let od prusko – rakouské 
války, která se také dotkla 
Chomutova.

 školy
 16 VZDUCh Na ŠUMaVĚ 

ProsPĚJe DĚteM 
Z MateŘiNek

  Jedenáct dní na čerstvém 
vzduchu čeká na děti 
z Mateřské školy Chomutov. 

5. a 19.11.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

11.11.
Den válečných veteránů 
v parčíku u kostela sv. Barbory 
od 11 hodin

16.11.
Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva od 17 hodin 
u pomníku v městském parku 
a v Rytířském sále radnice

20.11.
Chomutovské taneční gala 
od 14 hodin v městském divadle

23.11.
Zasedání zastupitelstva města 
Chomutova na staré radnici od 
15 hodin

27.11.
Chomutovské Vánoce od 
15 hodin na náměstí 1. máje

ZaPiŠte si 
Do DiÁŘe

obsah

ŘiDiČi MhD ProŠLi 
kUrZeM BeZPeČNÉ JÍZDY 

více na straně 4

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

Vybíráme pro vás puštíka bra-
datého, jednu z největších sov 
světa. Jméno získala podle bílých 
peříček pod maskou připomína-
jící vousy.
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Lidé se sešli s vedením města 
kvůli hluku i rozbitým cestám 

Řidiči MhD prošli kurzem bezpečné jízdy 

o Vánocích budou řádit nejen čerti

Zástupci města se setkali s oby-
vateli Domu pro seniory Merkur 
a okolních domů. Přítomné nejvíce 
zajímalo řešení hluku v okolí re-
staurace s diskotékou Admiral, ale 
dali vedení města i několik podnětů 
na zlepšení kvality života v okolí. 
Těmi se bude nyní město zabývat.

Na hluk z Admiralu si nejčastěji 
stěžovali obyvatelé DPS Merkur. 
Uváděli, že je muzika slyšet až do 
pátého patra, že z ohniště, které 
je v areálu restaurace, mají popel 
v pokojích i že je celkově okolí 
restaurace neuklizené a tráva není 
posekaná.

Majitel restaurace vysvětlil, že 
jsou provedené hlukové studie, ze 
kterých vyplývá, že je vše podle 
norem. Všem přítomným přislíbil, 
že změní polohu reprobeden, aby se 
hluk ještě více eliminoval.

Stížnostmi na hluk se již dříve 
zabýval i primátor, který sám 
provedl namátkovou kontrolu 
v nočních hodinách. „V některých 
částech domu jsem zaznamenal 
vibrace. Hluku, který dělají hosté 
vycházející z restaurace, se snažíme 
předcházet pomocí hlídek stráž-
níků,“ řekl Daniel Černý s tím, že 
s majitelem Admiralu město inten-
zivně jedná o dalších technických 
opatřeních. Nyní restauratér buduje 
krytý východ z restaurace. Dalším 
krokem podle primátora bude rozší-
ření zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. 
Město chce také znovu nechat pro-

vést test hlučnosti.
Obyvatelka Šafaříkovy ulice 

se zástupců města ptala, kdy bude 
ulice zrekonstruována. Primátor 
vysvětlil, že se práce zdržely kvůli 
opravám vodohospodářů, ale jak-
mile to bude možné – i s ohledem 
na klimatické podmínky – tak se 
s opravami začne. „Zřejmě se nám 
kvůli blížící se zimě nepodaří začít 
letos, předpokládám tedy, že re-
konstrukce začne v březnu příštího 
roku,“ uvedla Monika Macherová 
z odboru rozvoje a investic.

Obyvatelé upozornili i na místa, 
kde nejsou v pořádku chodníky 
nebo příjezdové cesty, například 
rozbitý chodník u zdravotního 
střediska nebo k restauraci Bizon. 
Zlepšit by se měla i příjezdová 
cesta pro auta u školky v Kostnické 
ulici. Tyto podněty město nyní 
prověří.

Kurzem bezpečné jízdy prošli 
řidiči Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova na polygonu 
mosteckého Autodromu. Řidiči si vy-
zkoušeli, jak by reagovali při krizo-
vých situacích, jako je smyk, vyskyt-
nutí náhlé překážky, a to na různých 
površích, jako je mokrá vozovka či 
imitace zledovatělé silnice. „Řidiči 

si ověřili, jak se autobusy v takových 
chvílích chovají. To je pro ně velmi 
důležité, protože v reálném provozu 
k těmto situacím vzhledem k rych-
lostem MHD prakticky nedochází, 
ale stát se mohou. Proto jsme řidiče 
na kurz bezpečné jízdy vyslali,“ řekl 
předseda představenstva DPCHJ 
Jaroslav Komínek. 

Kurz se zaměřuje především na 
to, že řidiči převážejí lidi, kteří jsou 
navíc nepřipoutaní. Instruktoři proto 
v praktické výuce cílí především 
na citlivost při projíždění zatáček. 
Kurz se skládal jak z teorie, tak 
z praktických jízd. Řidiči zjistili, co 
udělá s autobusem na ledu zvýšení 
rychlosti o pouhých deset kilometrů. 

Šoféři také prožili, co cítí cestující 
vzadu ve voze při prudkých pohy-
bech při vyhýbání náhlé překážce. 
„Řidiči ke kurzu přistoupili zod-
povědně. Bylo vidět, že je výuka 
zaujala, získané informace a rady 
jak z obsahu kurzu, tak i z poly-
gonu označili za podnětné,“ doplnil 
mluvčí Autodromu Most Jan Foukal.

Náměstí 1. máje by se letos v do-
bě adventu měli vyhnout všichni, 
kteří zlobili. Mohli by totiž skončit 
ve spárech děsivých čertů, kteří se už 
na všechny neposlušné dušičky moc 
těší. Součástí vánočního programu 
bude totiž velmi oblíbená čertovská 
Krampus show. Lidé se mohou těšit 
hned na dvě jejich vystoupení.

Chomutovské Vánoce začnou 
první adventní neděli, která letos 
připadne na 27. listopadu. Zahájeny 
budou již ráno otevřením stánků 
trhovců, odpoledne a večer bude 
ve znamení bohatého programu. 
„Chomutováci se mohou těšit na 
příjezd vánočního trucku, tedy mobil-
ního pódia vyzdobeného ladovskými 
motivy, na kterém se odehraje úvodní 
přestavení, které skončí tradičně 

ohňostrojem,“ říká Silvie Škubová 
z kanceláře primátora. První adventní 
neděle bude také ve znamení vánoč-
ního koncertu v kostele sv. Ignáce.

Ani v dalších dnech se náměstí 
nevyprázdní. O různá pěvecká, ta-
neční či dramatická vystoupení se 
postarají mateřské i základní školy 
či různé zájmové kluby. „Každý ad-
ventní víkend se uskuteční tvořivé 
dílny pro děti, na dospělé čeká dobrá 
muzika či občerstvení ve stáncích,“ 
říká Škubová.

Zajímavostí předvánoční doby 
bude 10. prosince vystoupení Kram-
pus čertů, tedy děsivých masek. Ty 
nejprve potrestají zlobivce od 16 ho-
din v atriu SKKS, poté vyběhnou i na 
náměstí, abytam získali neposlušné 
duše smrtelníků.

Kdo si bude chtít zatančit, může 
16. prosince zajít na Vánoční country 
bál. Ve dnech 17. a 18. prosince jsou 
připraveny Staročeské Vánoce pod 
městskou věží, poznávání zvyků, 
putování za Ježíškem, kvíz pro děti 
a zpívání koled.

Bohatý bude i doprovodný pro-
gram různých městských organi-

zací. Již tradičně se budou konat 
koncerty v kostelech sv. Ignáce 
a sv. Kateřiny, výstava Vánoce v mu-
zeu či Čertovské sklepy ve sklepení 
Špejcharu. Podrobné časy všech akcí 
Chomutovských Vánoc, jejichž ge-
nerálním partnerem jsou Severočeské 
doly a.s. Chomutov, budou postupně 
upřesňovány.

Ředitel městské policie Tomáš Douda při diskuzi s občany
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krÁtCe
paVel dobeš 
V kulisárně
Po mnoha koncertech Pavel 
Dobeš pokračuje s úspěšným po-
řadem Jarmile je už 35 let. Těšit se 
můžete 15. prosince od 19 hodin 
v Kulisárně.

na pohádku do 
diVadla
Pohádku Jak zachránit princeznu 
aneb Stop pohádka zhlédnou 
děti 13. listopadu od 15 hodin 
v městském divadle. 

nauČte se bruslit
Naučit se bruslit díky radám lekto-
ra se mohou všichni, kteří přijdou 
každé pondělí v 18.30 hodin na 
zimní stadion. 

strašidelná 
procháZka
Nejen parkem, ale i okolními 
uličkami, povede letos Straši-
delná procházka, kterou v rámci 
Rodinného zápolení pořádá 
RC Rozmarýn 12. listopadu. Vše 
zakončí ohňostroj. 

přibylo 
kontejneroVé stání
Technické služby zlikvidovaly 
staré pískoviště v Bezručově ulici, 
vybudovaly kontejnerové stání 
v Arbesově ulici a v různých čás-
tech města opravovaly kanalizač-
ní vpustě a poklopy.

Místo kVětin Vánoce
Květinová výzdoba zmizela z ulic, 
zanedlouho jí nahradí vánoční. 
Technické služby rozmístily 
posypové bedny a chystají se 
vybudovat nový záhon u tržnice. 

opravená 
Venuše opět 

zdobí fontánu

Socha Venuše opět zdobí fontánu 
v Palackého ulici. Vrátila se na své pů-
vodní místo po třech  měsících, kdy ji 
měli v rukou restaurátoři  a opravovali 
poničené části. Socha se totiž v půlce 
90. let začala naklánět, svou práci na 
ní zřejmě vykonali i vandalové. Nyní 
je Venuše zpět a díky práci odborníků 
je daleko odolnější.

Čtvrttunovou sochu se podařilo 
restaurováním vrátit do téměř původní 
podoby. „Na to, jak byly deformace 
veliké, je to snad zázrak. Z pětadeva-
desáti procent je socha v původním 
stavu,“ uvedl syn autora sochy Václav 
Kyselka, který restaurování vedl.  

Do fontány byla socha poprvé 
nainstalována v roce 1974. Zhruba po 
dvaceti letech se však začala naklánět, 
protože je vyrobená ze slitiny olova 
a cínu, která je poměrně měkká. Při 

restaurování byl vnitřní dutý prostor 
sochy vyztužen ocelovou konstrukcí, 
která podpírá měkké stěny. „Nejdříve 
jsme provedli rozbor materiálu, který 
ukázal, že slitina obsahuje patnáct 
procent cínu a zbytek olova. Poté jsme 
oddělili polštář a hlavu, abychom se 
dostali dovnitř a instalovali konstrukci. 
Pak jsme vše dostávali do původního 
stavu a proporcí. Oddělené části jsme 
k sobě svařovali za pomocí stejné sli-
tiny, ze které je socha vyrobená, aby 
spoje nebyly vidět,“ popsal restaurátor 
Ivan Houska.   

Sochu vyrobil Václav Kyselka. 
Modelem mu tehdy stála jeho man-
želka. Přestože je mu nyní pětadeva-
desát let, rád by se na zrestaurovanou 
sochu přijel podívat. Práce na opravě 
sochy stály 234 800 korun. Hrazeny 
byly z rozpočtu města. 

Potápěči rozebírají velké molo

kontrol u restaurací bude víc

stavba narazila na bývalé jezero, 
které je zasypáno odpadem

Potápěči začali rozebírat molo 
na Kamencovém jezeře, které bylo 
sezonu uzavřené kvůli havarijnímu 
stavu. Specializovaná potápěčská 
fi rma bude molo postupně rozebírat 
ručně. Vyloví také ze dna zbytky 
trámů, starých součástí a spadaného 
odpadu, které naloží na přistavené 
pontony a odvéze na břeh. „Tam vše 
roztřídíme podle druhu materiálu. 
Většinu těchto prací musejí potápěči 

dělat ručně, máme k dispozici jen 
minijeřáb na pontonu, ale ten nemů-
žeme použít všude,“ popsal Róbert 
Zsuzsa z Potápěčské stanice.

Nejprve bude rozebrána věž 
plavčíka a skokanská věž, poté po-
dlážky, zábrany, podlahy bazénu 
a trámy. Práce na vyčištění prostoru 
by měly trvat do konce listopadu. 
Některé části mohou být uschovány 
a použity později na jiných místech.

Rozebrat molo je zapotřebí z dů-
vodu jeho havarijního stavu. Na jeho 
místě bude postaveno zcela nové. 
Jeho tvar by měl zůstat zachován. 
Vybudování mola bude rozděleno do 
dvou etap. První rok bude vystavěna 
páteřní část mola, v dalším roce 
budou doplněny další části. K roz-
dělení prací do dvou etap přistou-
pilo město z důvodu velké fi nanční 
náročnosti.

Víc jak deset koordinovaných kon-
trol restaurací na sídlištích a v jejich 
okolí provedla v poslední době měst-
ská policie a Policie České republiky. 
Na kontrolách se podílí také živno-
stenský a stavební úřad nebo celní 
správa. „Cílem je zlepšit život lidem, 
kteří bydlí v okolí. Provoz restaurací 
a s ním spojený pohyb návštěvníků 

je totiž neúměrně zatěžuje rušením 
nočního klidu, porušováním veřejného 
pořádku či veřejným pohoršením,“ 
říká zástupce ředitele strážníků Jiří 
Vaníček.

Celníci hlídají, zda mají provozo-
vatelé restaurací potřebná oprávnění 
a koncese k činnosti, zda neprodá-
vají neznačený alkohol či cigarety. 

Stavební úřad zjišťuje, zda je zařízení 
zkolaudováno k příslušnému provozu. 

Zvýšený počet kontrol, které bu-
dou i nadále pokračovat, jsou dalším 
stupněm prevence v místech, kde je 
více restaurací „Dosud v problémo-
vých místech působily takzvané přes-
časové hlídky, které řeší případné pro-
blémy,“ vysvětlil zástupce ředitele. 

Při přestavbě křižovatky Čela-
kovského – Zborovská narazili stav-
baři na zasypané jezero. To dříve po-
krývalo území městského parku.

Jezero se nacházelo na místě dneš-
ního městského parku. Typově se jed-
nalo o močálovité jezero. Obyvatelé 
Chomutova vodní plochu postupně 
zasypávali odpadky, udělali si z něho 
něco na způsob skládky. Hlavním ma-

teriálem byl popel, dále pak suť, cihly 
a další odpady, které město produko-
valo. V druhé polovině 19. století po 
letech systematického zasypávání na 
místě postupně vznikl městský park.

Na tuto vrstvu nyní narazili stav-
baři ve Zborovské ulici. Když pro-
váděli zkoušku zatížení pláně, která 
ukázala méně stabilní podloží. Část 
silnice v blízkosti městského parku se 

tak bude muset sanovat a zpevnit. „Na 
část, kde je nejméně stabilní podloží, 
se použije štěrkodrť s vrstvou speci-
álního popílku, po jeho vytvrdnutí se 
položí ještě vrstva štěrkodrti. Na takto 
stabilizovanou pláň pak bude možné 
položit novou konstrukci vozovek,“ 
řekla koordinátorka staveb odboru 
rozvoje a investic Monika Macherová. 
Na dobu stavby by to nemělo mít vliv.
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Pro cestující se změní něko-
lik věcí, například čísla linek, nové 
druhy jízdenek či možnost placení 
jednotlivého jízdného bankovní kar-
tou ve vozech MHD. „Ceny však 
zůstanou stejné, nebo se sníží. Ať už 
cestující zvolí jakýkoli druh jízdenky, 
cestování pro něj bude výhodnější,“ 
dodává náměstek primátora Marek 
Hrabáč.

Tarifní zóny budou dvě – pro 
Chomutov a pro Jirkov. Do zóny 
Chomutov budou patřit i obce, do 
kterých nyní MHD zajíždí. Jedná se 
o Černovice, Droužkovice, Údlice 
a Spořice. Zde tedy bude cestujícím 
stačit jednozónová jízdenka. Druhou 
zónou je Jirkov. Tam bude kromě 
města spadat i zastávka Kaufl and a za-
stávka Jirkov – železniční zastávka.

jíZdenka pro 
jednotliVou jíZdu

Dnes cestující s jednorázovou 
jízdenkou musí mít spočítán počet 

zastávek a může do 20 minut, nebo 
o víkendu do 30 minut, jednou pře-
stoupit. Pak má v tomto časovém 
úseku druhou jízdenku například 
o tři koruny levnější. Cena i sleva 
jízdenky je závislá na počtu projetých 
zastávek. Základní jízdné přitom dnes 
činí 20 Kč.

Po změně si například cestující 
– tedy pokud nespadá do kategorie, 
u níž je možné uplatnit zlevněnou 
sazbu, například dítě či senior do 70 
let – zakoupí jízdenku za 17 korun 
a ta mu platí po dobu 45 minut bez 
omezení počtu přestupů v obou zmi-
ňovaných zónách. Jízdenka za 20 
korun bude platit 60 minut a počet 
přestupů také není nijak omezen. 

„S Buskartou zaplatí dokonce pouze 
čtrnáct korun u pětačtyřicetiminutové 
platnosti nebo sedmnáct korun u še-
desátiminutové platnosti jízdenky,“ 
dokládá výhodnost náměstek Hrabáč. 
Navíc odpadne nutnost takzvaného 
check out, kdy cestující musí přiložit 
Buskartu ke čtečce při vystupování.

Zapojením dopravního pod-
niku do krajského systému dojde 
ke zrušení několika druhů jízdenek. 
„Důvod je jediný, kupuje je velmi 
málo lidí. Již tedy nebude možné 
jezdit na jednorázovou devítikoru-
novou jízdenku, na kterou je nyní 
možné projet maximálně tři zastávky. 
Jednorázovou jízdenku budou moci 
cestující zaplatit v hotovosti do 

mincovníku, nově i prostřednictvím 
bankovní karty, dále z nabité elek-
tronické peněženky na Buskartě či 
také nově elektronickou peněženkou 
na kartě Dopravy Ústeckého kraje,“ 
říká ředitel Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova Petr Maxa. 
Nadále platí, že řidič vozidel MHD 
nebude přijímat ani rozměňovat ho-
tovost. Není to možné z časových 
důvodů, aby nedocházelo ke zpož-
dění spojů.

Velkou výhodou je, že si lidé ne-
budou muset hlídat počet zastávek, 
mohou na jednu jízdenku v rámci 
časového intervalu 45 nebo 60 minut 
využívat cestování autobusem, trolej-
busem či vlakem v dané zóně a mo-
hou libovolněkrát přestupovat.

ČasoVá jíZdenka
Od 11. prosince budou zrušené 

také některé druhy časových kuponů, 
jak již bylo výše zmíněno. Týká se to 
desetiměsíční jízdenky pro studenty, 

PRO CESTUJÍCÍ SE ZMĚNÍ NĚKOLIK VĚCÍ, 
NAPŘÍKLAD ČÍSLA LINEK, NOVÉ DRUHY JÍZDENEK 
ČI MOŽNOST PLACENÍ JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO 
BANKOVNÍ KARTOU VE VOZECH MHD.

Jedna jízdenka, libovolný dopravce. Takto jednoduše se dá shrnout smysl projektu Doprava Ústeckého kraje. 
Od 11. prosince, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády, se Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 
se svou sítí linek připojí ke krajskému systému. „Cestujícím zapojení do Dopravy Ústeckého kraje přinese 
daleko větší využití linek různých dopravců na stejné trase. Hlavním důvodem k přistoupení do DÚK bylo 
nabídnout našim cestujícím rozšíření služeb v podobě integrovaných jízdenek platných u různých dopravců 
za stejné či nižší ceny, více variant cestování, bez nutnosti řešit, kde si koupím další jízdenku. Jsem rád, že se 
nám povedlo po ročních jednáních tuto změnu připravit pro cestující již od prosincové změny jízdních řádů,” 
říká předseda představenstva dopravního podniku a krajský radní Jaroslav Komínek.

Jedna jízdenka, libovolný dopravce. Takto jednoduše se dá shrnout smysl projektu Doprava Ústeckého kraje. 
Od 11. prosince, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády, se Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

MhD se mění: 
Na jednu jízdenku můžete jet 
s několika dopravci
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patnáctidenního a 180denního ku-
ponu. Důvodem je velmi nízký počet 
cestujících, kteří si tyto jízdenky ku-
povali, a také tím dojde ke zjednodu-
šení tarifu.

Takzvaná roční jízdenka již ne-
bude platit 360 dní, ale 365 dní. Tu 
si nově budou moci pořídit pouze 
senioři do 70 let a bude stát stejně 
jako nyní, tedy 1 000 korun. Ostatní 
skupiny cestujících si tuto jízdenku 
kupovaly také jen ve velmi nízkém 
počtu (pouze do dvaceti kusů) a do-
pravní podnik tedy hodnotí její na-
bídku jako neefektivní.

U oblíbených sedmidenních, 
měsíčních nebo čtvrtletních jízde-
nek bude cena pro cestující stejná, 
v některých případech i nižší. 
Sedmidenní kupon zlevní u základ-
ního jízdného o dvě koruny na 143 
korun. Měsíční bude nově levnější 
pro cestující pouze v zóně Jirkov. Pro 
zónu Chomutov zůstane cena stejná. 
Kdo bude chtít měsíc cestovat pouze 
po zóně Jirkov, zaplatí v základním 
jízdném 494 korun. Za cestování 
pouze v zóně Chomutov nebo v obou 
zónách dohromady zaplatí 530 korun, 
jako je to nyní.

Čtvrtletní kupon bude také lev-
nější v jednotlivých zónách. V zóně 
Jirkov bude stát 1 330 korun, v zóně 
Chomutov 1 470 a v obou zónách 
dohromady zůstane cena jako nyní – 
1 510 korun. S cenami dalších druhů 
jízdného se můžete seznámit v tabulce.

dopraVa Ústeckého 
kraje

Integrace Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova spočívá 
hlavně ve snadném cestování po 
celém kraji – tedy ve městech, které 
jsou již do systému zapojené, a mezi 
nimi. Největší výhodou je zakoupení 
karty Dopravy Ústeckého kraje. „S tou 
budou moci lidé cestovat autobusy, 
trolejbusy, vlaky nebo loděmi v rámci 
integrovaného systému na jednu jíz-
denku, která bude omezená pouze 
časově, ale s nezávislým počtem pře-
stupů,“ říká Petr Maxa. Pokud budou 
lidé chtít při své cestě využít i vlako-
vou dopravu, musí si ale zažádat o vy-
tištění jízdenky, ať už ji budou kupo-
vat ve vozech MHD nebo na kontakt-

ním místě. Ve vlacích totiž zatím není 
možné načíst informace z karet.

Podmínkou je, že cestující bude 
muset do daného cíle jet nejkratší 
nebo nejrychlejší cestou bez zbyteč-
ných zajížděk. Obyvatel Březenecké 
si tedy například v trolejbusu zakoupí 
jízdenku do Kadaně, dojede do cen-
tra Chomutova a na autobusovém 
nádraží přestoupí do takzvaného 
zeleného autobusu DÚK a bude 
pokračovat v jízdě, aniž by si musel 
kupovat další jízdenku. V trolejbusu 
jízdné uhradí bankovní kartou, do 
mincovníku, Buskartou nebo kartou 
Dopravy Ústeckého kraje. Výjimkou 
je placení Buskartou na cestě zpět 
z Kadaně do Chomutova. V zele-
ných autobusech totiž nebude možné 
využívat Buskartu, a to ani jako pe-
něženku, ani s nahraným časovým 
kuponem. Řidiči zelených linkových 
autobusů DÚK ale hotovost přijímají. 
Dá se u nich i pořídit nebo dobít karta 
Dopravy Ústeckého kraje.

„Ale zde máme pro  cestující dobré 
řešení. Dopravní podnik totiž bude 
v přepravních kancelářích na auto-
busových nádražích v Chomutově 
a Jirkově nově vydávat také karty 
DÚK a ty budou akceptovány jak ve 
vozech MHD, tak v zelených autobu-
sech DÚK,“ říká ředitel Maxa.

co ZŮstáVá ZachoVáno
Majitelé Buskaret ale nebudou 

muset nijak svou kartu upravo-
vat, vracet či si pořizovat novou. 
I po 11. prosinci 2016 bude nadále 
v MHD použitelná dle nahraného 
tarifu jako časová jízdenka i jako 
elektronická peněženka. Pro cestující, 
kteří se častěji a pravidelně vydávají 
mimo město, bude lepší Buskartu 
vrátit a pořídit si kartu Dopravy 
Ústeckého kraje. Je to však jen dopo-
ručení, ne podmínka. Poměrná část 
ze zaplaceného jízdného na Buskartě 
bude vrácena.

Zachována zůstává i takzvaná 
bezplatná přeprava a její podmínky. 
Ta se týká přepravy dítěte mladšího 
šesti let s doprovodem starším de-
seti let s platným jízdním dokladem, 
jednoho průvodce držitele průkazu 
ZTP/P a vodících, asistenčních 
a služebních psů. Dále se, ale pouze 

v zóně Chomutov a Jirkov, týká 
například občanů nad 70 let s na-
hraným profi lem na Buskartě nebo 
na kartě DÚK. Bezplatně mohou 
v zóně Chomutov a Jirkov jezdit také 
dárci krve od stupně Zlatá Janského 
plaketa. Tyto bezplatné přepravy 
nejsou vázány na bydliště, ale jsou 
poskytovány všem, i v autobusech 
DÚK či vlacích, ale pouze v zónách 
Chomutov a Jirkov.

přeČísloVání linek
Od 11. prosince v rámci integro-

vaného systému budou přečíslovány 
linky MHD. Poslední dvojčíslí, na 
která jsou lidé zvyklí, ale zůstanou 
stejná. Změna se týká pouze prvního 
čísla, jímž bude 3. Chomutov totiž 
dostal v rámci Dopravy Ústeckého 
kraje třístovkovou řadu. Z linky 01 
se tedy stane 301, z linky 40 se stane 
340 a tak dále. Trasy všech linek 
MHD zůstanou stejné.

Důvodem přečíslování je, aby 
v kraji nebylo více linek stejného 
čísla. V některých městech, které 
v integrované dopravě již jsou, na-
příklad v Teplicích či Děčíně, k této 
změně zatím nedošlo, postupně tam 
však budou linky také přečíslovány.

tržby neklesnou
Na první pohled se zdá, že doprav-

nímu podniku klesnou tržby. Cestující 
totiž může zaplatit jízdenku například 
z Kadaně do Chomutova v zeleném 
autobusu a po příjezdu do Chomutova 
ještě použít autobus či trolejbus, 
aniž by cesta v něm byla uhrazena. 
Dalším důvodem možného propadu 
bude nižší jízdné. Dopravnímu pod-
niku však rozdíl v tržbě Ústecký kraj 
vyrovná dle dohody. Ceny jízdného 
může dopravní podnik zvýšit jen v pří-
padě infl ace. Jiný důvod není podle 
smlouvy možný. A ani v tomto pří-
padě ceny zvýšit nemusí. Pokud je ale 
nezvýší, kraj mu nedoplatí poměrnou 
část propadu tržeb.

Dopravní podnik nemusel in-
vestovat své fi nanční prostředky ani 
do technických příprav na změnu. 
„Ústecký kraj totiž poskytl dotaci 
milion korun na zakoupení hardware 
a software pro to, aby mohla být 
ve vozidlech MHD uznávána karta 
DÚK. Z těchto prostředků tedy byly 
zakoupeny například speciální mo-
duly pro čtení krajských karet, čtečky 
bankovních karet, tiskárny a další 
zařízení,“ dodává krajský i chomu-
tovský radní Komínek.

301  Globus – Kostnická – Moravská – Jirkov, aut.nádr.
302  Chomutov, aut.nádr. – Severka – Písečná – Kaufl and
303 Povodí Ohře – Palackého – Jezero
304 Podhorská – Autoškola – Palackého – Poliklinika
306 Globus – Autoškola – Poliklinika
307 Vodní – Palackého – Spořice – Vodní
308 Okály – Palackého – Droužkovice
309 Masokombinát – Černovice
310 Jirkov, aut.nádr. – Březenecká I – Globus
311 Chomutov, žel.st. – Chomutov. aut.nádr. – Jirkov, aut.nádr.
312 Okály – Chomutov, žel.zast. – Palackého – Důl J. Žižka
313 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, žel.zast. – Kaufl and
314 Poliklinika – Palackého – Zadní Vinohrady – Poliklinika
316  Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, Staré Vinařice – Jirkov, aut. nádr.
317 Chomutov, aut.nádr. – Údlice – Přečáply
340 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, Horník – Palackého – Poliklinika
341 Jirkov, Horník – Vodní – Palackého – Jirkov, Horník
350 Písečná – Zahradní TIP – Palackého – Poliklinika
351 Písečná – Zahradní TIP – Vodní – Chomutov, aut. nádr.
352 Písečná – Zahradní I – Palackého – Poliklinika
353  Písečná – Zahradní I  – Čelakovského– Vodní – Palackého – 

Chomutov aut. nádr.

NoVÁ ČÍsLa LiNek oD 11. 12. 2016

ceník jednotliVého jíZdného V ZÓnách 501 choMutoV a 511 jirkoV

Zóna

Jednotlivé jízdné papírové placené hotovostí (Kč) (jednotlivé 
jízdné elektronicky uložené na BČK nelze platit hotovostí)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč) 
(papírové i elektronické jízdné)

Časová platnost 
(min)

obyčejné nad 15 let Dítě 6–15 let obyčejné nad 15 let Dítě 6–15 let integrovaná 
jízdenka

Chomutov–Jirkov 501–511 17 Kč 8 Kč 14 Kč 7 Kč 45
Chomutov–Jirkov 501–511 20 Kč 10 Kč 17 Kč 8 Kč 60

ceník ČasoVého jíZdného V ZÓnách 501 choMutoV a 511 jirkoV

Zóna
7denní (Kč) 30denní (Kč) 90denní (Kč) Roční (Kč)

Obyčejné 
nad 15 let

Student 
15–26 let

Dítě 
6–15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student 
15–26 let

Dítě 
6–15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student 
15–26 let

Dítě 
6–15 let Zaměstnanecké

Chomutov 501 143 80 53 530 295 182 1470 845 490 266
Jirkov 511 143 80 53 494 295 182 1330 845 490 266

Chomutov–Jirkov 501–511 143 80 60 530 295 208 1510 845 560 266
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A přemýšlela jste o někdy tom, co je 
pro vás důležitější? 

Přemýšlela. Možná by mě bavilo 
věnovat se jen malování, ale neměla 
bych pravidelný příjem, což jako matka 
samoživitelka potřebuji. Malování je 
moje potřeba, kdybych ale musela začít 
dělat komerční věci, nebavilo by mě to 
a byla bych nešťastná. Takže s dětmi 
jsem ráda, to mě baví, ony jsou úžasné, 
nasmějeme se, často mě dojmou. Baví 
mě učit je lásku k umění, aby získávaly 
krásnější pohled na svět. A malovat si 
můžu po práci.
Čím to je, že jste s dětmi tak ráda?

Asi i těmi dětmi. Když jsem učila 
v Praze, tak jsem z toho byla třetí rok 
vyčerpaná a nešťastná, protože praž-
ské děti jsou jiné než děti tady. Možná 
to bylo tím, že jsem učila na Jižním 
Městě, to je takový malý Bronx. Nebo 
mi to tak alespoň tehdy připadalo. 
A dítě je pravý obraz svých rodičů. 
Když jsem přišla sem, říkala jsem 
si, že děti jsou andílci, práce tady je 
skvělá. Děti mě neuvěřitelně nabíjejí. 
Když je mi třeba špatně, bolí mě hlava 
a mám toho plné zuby, a nějaké dítě 
mi řekne, že mě má rádo, je to taková 
odměna.
Proč jste dětem navrhla, aby zrušily 
anketu o nej kantora?

Ta anketa je nespravedlivá vůči 
ostatním učitelům. Já si zakládám na 
spravedlnosti. Když učím všechny děti 
na druhém stupni a ke všemu vaření, 
výtvarnou a občanskou výchovu, často 
se spolu smějeme, tak je jasné, že ve 
srovnání s kolegyní, která učí třeba 
jen několik tříd a třeba matematiku 
nebo jiný naukový předmět, tak je to 

nespravedlivé. Mě znají z druhého 
stupně děti všechny, ostatní kolegy 
zná jen určitý počet dětí. To je na tom 
nespravedlivé. Nemluvě o kolegyních 
na prvním stupni. Ty znají pouze děti 
z jejich třídy.
Propojujete výuku s malováním?

Řekla bych, že to vůbec nepro-
pojuji. Jedna část mého života je 
škola a druhá část je mé malování. 
Spoustu měsíců na to třeba vůbec 
nesáhnu a čekám na okamžik, kdy si 
ruce řeknou, že potřebují něco dělat. 
Většinou dětem nezasahuji do práce, 
sama to nemám ráda. Ale když mám 
tendenci dětem do jejich díla zasáh-
nout, tak vím, že musím zase vzít 
štětec do ruky. Většinou intenzivně 

tvořím o prázdninách. Když syn od-
jede na tábor a je čtrnáct dní pryč, tak 
to je moje doba, kdy si to užívám. 
Nechci s nikým mluvit, chci jen ma-
lovat. Ponořím se do tvorby a těším 
se z barev, ticha, přírody. To mě moc 
uklidňuje. 
Jak jste začala malovat?

Malování mě vždy bavilo. Dě-
deček maloval, dělal krajinky a zátiší, 
já jsem v tom vyrůstala. Měla jsem 
ale pocit, že je to moc těžké, že já tak 
dobrá nejsem. Na gymnáziu mě to za-
čalo bavit víc, dokonce jsem maturo-
vala z výtvarky. Šla jsem studovat vý-
tvarnou výchovu a společenské vědy 
a neuvěřitelně mě to bavilo. Tam jsem 

poznala, co je to malovat a kreslit. 
Kdybych chtěl, abyste se jako ma-
lířka zařadila, co byste mi řekla? 

Od chvíle, kdy jsem čekala syna 
Šimonka, tak se mi otočil pohled na 
svět. Snažím se malovat krásné věci,  
jsou to až kýče, toho jsem si vědoma. 
Došla jsem ale k tomu, že pokud by 
mě nazývali malířkou kýče, tak bych 
byla ráda. Jestliže je kýč něco krásné 
a líbivé a oslovuje to spoustu lidí, 
tak proč ne. Je to lepší než oslovovat 
bolestí a utrpením a znázorňováním 
všeho špatného, co na světě je. Začala 
jsem malovat květiny a různé krásné 
okamžiky všedního dne a oblaka, 
a teď jsem došla ke ctnostem. Všichni 
vidíme, že je spousta bolesti a neřestí 

a nějak se jim tady daří, a ctnosti, chu-
dinky, jsou někam odstrkované, jsou 
spojované s něčím, co bylo. A možná 
jich ubývá. Tak jsem si říkala, že si za-
slouží, abych je namalovala. Energie 
z obrazů tady zůstává, proto už nechci 
malovat nic ošklivého, ale budu ma-
lovat věci, které hladí a dělají radost 
snad nejen mně. 
To jsou obrazy, které vystavujete ve 
škole v níž učíte?

Tam jsou z technického důvodu, 
neměla jsem je kam dát, protože jsou 
dost velké. Ve škole je dost velkých 
ploch. Pak jsem si také říkala, proč ne. 
Ať děti ví, co jsou to ctnosti, neřesti 
a co znamenají. Myslím, že děti ba-

vilo, když jsme si o nich povídali. 
Proč tak velká plátna?

Mně stále všichni v rodině nadá-
vají, abych už konečně začala malovat 
malé obrázky. Nikomu se to nevejde 
do bytu, je to náročné na převoz. 
Jenomže když maluji na velký formát, 
mám pocit uvolnění a svobody, kdežto 
na malém formátu mám často pocit 
jako ve vězení. 
Většinou malujete dívky…

Je pravda, že maluji jen ženy. 
Nemyslím to feministicky, ale z vý-
tvarného pohledu toho tolik krásného 
na mužích nevidím. Ženy jsou krásná 
stvoření nejen fyzicky, ale i silou, vytr-
valostí a statečností. Jsou to matky, ča-
rodějky. Myslím si, že když chci ma-
lovat něco opravdu krásného, tak ne-
můžu malovat chlapa. Michelangelův 
David je asi výjimka. 
Jaké jsou reakce na vaše obrazy? 

Jsem ráda, když se mi něco po-
daří namalovat a mám z toho ten 
krásný pocit. A když mi lidé pak 
říkají, že ten pocit mají také. Už mě 
unavuje se stále babrat v problé-
mech. Každý člověk má problémy, 
každý má něco, co ho trápí. Ale 
tím, jak se od toho lidé nedokážou 
odpoutat a pořád se v tom hrabou, 
tak tu ránu ještě zhoršují a rozhodně 
tomu nepomohou. Důležité pro mě 
je, když u mých obrazů není potřeba 
něco vysvětlovat. Ten příjemný po-
cit z toho doufám vyzařuje. Když se 
mi to podaří, tak jsem šťastná. Moc 
bych si přála, aby se lidé radovali 
a aby si všímali krás na této zemi, 
protože jinou nemáme. Měli bychom 
si vážit všedních věcí.

Jsem v první řadě matka, a potom jsem malířka a učitelka zároveň, protože obě tyto věci mě hluboce 
naplňují. Nedokázala bych říci, co je pro mě důležitější. Děti mám neuvěřitelně ráda a baví mě to s nimi 
a bez malování nemůžu být,” říká o sobě chomutovská malířka Miroslava Beranová, která pracuje na 
základní škole v ulici Akademika Heyrovského.

POKUD BY MĚ NAZÝVALI MALÍŘKOU KÝČE, TAK BYCH 
VLASTNĚ BYLA RÁDA, PROTOŽE KÝČ JE NĚCO, CO JE 
KRÁSNÉ, LÍBIVÉ A OSLOVUJE TO SPOUSTU LIDÍ

Jsem v první řadě matka, a potom jsem malířka a učitelka zároveň, protože obě tyto věci mě hluboce 

Miroslava Beranová:

když chci malovat krásu, je lepší 
ztvárnit ženu než muže
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Do plánů co s lázněmi se zapojili 
i studenti architektury 

Město Chomutov uvažuje o mož-
nosti v budově bývalých městských 
lázní a v jeho okolí vytvořit exce-
lentní centrum zážitkového nefor-
málního vzdělávání zaměřeného 
nejen na technické a přírodovědné 
obory, ale i na oblast sociálních věd, 
historie, rozvoje tvořivosti a další. 
Snahou města je přispět k motivaci 
dětí a mládeže ke studiu na tech-
nických a jiných oborech středních 
a vysokých škol, což je nezbytná 
podmínka ke zvýšení konkuren-
ceschopnosti. Proto odbor rozvoje 
a investic oslovil mladé nadějné 
studenty architektury z ČVUT Praha 
pod vedením docenta Ing. Viktora 
Kreibicha, zda by navrhli využití 
budovy bývalých městských lázní 
a jeho okolí a načrtli svůj návrh. 

MultifunkČní centruM  
loužiČka 

Ondřej Peĺák: Můj návrh počítá 
s tím, že by se lázně a okolí uvedly 
do této situace: Budova lázní bude 
částečně obsypána.  Lázně by “vy-
růstaly ze země” – člověk může 
k budově a do budovy přijít takřka 
ze všech směrů. Kolem je travnatý 
val, nebo v něm zasazené schodiště 
a budova se více sjednotí s parkem. 
Budovy lázní a městského divadla 
se propojí velkým bulvárem pro 
pěší, s vysazenými novými stromy. 
Divadlo získalo opět na důstojnosti, 
stejně jako budova lázní. Červené 
obklady na lázních jsou opraveny. 
V noci je budova červeně přisvícena, 
což podtrhuje její existenci. Nové 
skleněné opláštění již není do rámu 
zasazeno, ale obaluje rám zvenčí. 
Vzniká veliká skleněná plocha, která 
odráží okolní prostředí v lehce zlo-
meném úhlu a poskytuje tak jinou 
perspektivu místa. Nové sklo není 

čiré, ale zrcadlové - výsledkem je, že 
odráží exteriér a interiér není tak na 
očích. Auta neparkují před budovou, 
ale v podzemí. Směrem do parku, 
z východní (jihovýchodní) strany 
vznikne umělé jezero. To bude 
těsně nalepené na budově a z ptačí 
perspektivy bude patrný „vtípek“ – 
„vyteklý bazén“ (narážka na to, že 
v bazénu již nemá být voda).  V su-
terénu zůstává původní technické 
vybavení, které slouží jako kulisa 
pro různé akční společenské hry 
například paintball či lasergame.  
Z dětského bazénu vzniká hudební 
klub, z tělocvičny pak zasedací 
místnost či komorní sál. V přízemí 
jsou změněny dispozice umožňující 
umístění několika malých obchodů, 
kavárny a cykloservisu při striktní 
regulaci reklamy a budova je prů-
chozí pasáží. Restaurace v horním 
patře je zrekonstruována a nabízí vý-
hled do města, parku i haly bazénu, 
v letních měsících je možné vyjít na 
střechu. Hala bazénu je zachována 
v celém objemu. Konají se zde in-
stalace moderního umění, výstavy, 
veletrhy, vystoupení. Vana bazénu 
je osazena eskalátory a slouží jako 
vstup do falešného chomutovského 
metra – atrakce, která nabídne po-
hled do minulosti i budoucnosti 
města a přitáhne lidi z daleka napří-
klad  multimediální výstava historie 
Chomutova a těžby v okolí.  

Názor architekta města 
Jaroslava  Pachnera:  Navržené 
řešení by zlepšilo propojení ob-
jektu lázní s městským parkem. 
Terénní vlny by opticky umírnily 
působení objektu v návaznosti na 
zeleň parku. Bulvár mezi divadlem 
a budovou lázní je součástí jednoho 
z návrhů workshopu pro území 
parku, a tak je vidět nosnost tohoto 

zamýšleného řešení. Zajímavý je 
návrh využití suterénu, zvýšení 
počtu vstupů a nápad zřízení stálé 
multimediální expozice Historie 
Chomutova a těžby v okolí. Návrh 
je otevřený množství nápadů, které 
obohatí regeneraci objektu.

Městské láZně pod 
širÝM nebeM  

Kristýna  Mikolášková: Při ná-
vštěvě Chomutova jsem zjistila, že 
koupaliště v Mladé Boleslavi mi svou 
dispozicí připomíná umístění lázní 
v Chomutově. Koupaliště se nachází 
v oblasti zeleně a sousedí s přileh-
lým fotbalovým hřištěm. Nicméně 
se nachází skoro v centru samotného 
města. Podobně by mohl postupovat 
i Chomutov. Mně osobně se líbí, jak 
projekt není příliš předimenzovaný.

Na místě původních lázní by se 
vybudovalo koupaliště, které by za-
chovalo dispozici a charakter celého 
projektu. Jáma po bývalém plavec-
kém bazénu by zůstala zachována 
a na jejím místě by jen vznikl nový 
venkovní bazén. Celé místo by bylo 
navíc doplněno o drobné prvky a de-
taily, které si lidé ze staré budovy 
pamatují. Na místě by mohla vznik-

nout i nová restaurace se stejnou 
dispozicí jako ta původní, ze které 
bylo možné pozorovat plavce. Tuto 
funkci by splnila venkovní terasa či 
prosklení, ze kterého by bylo možné 
pozorovat dění v bazénu.. V mém 
projektu bych navíc využila i fot-
balové hřiště, které bych propojila 
s přilehlým parkem. Tak by vznikl 
ohromný prostor plný zeleně přímo 
v centru města, kam by si lidé mohli 
přijít kdykoliv odpočinout, zaběhat, 
jít na procházku se psem, nebo v létě 
zaplavat. Jednoduše by se charakter 
starých lázní přenesl do venkovního 
prostředí.

Názor architekta města 
Jaroslava  Pachnera: Jedná se 
o jedno z možných řešení, které není 
příliš ekonomicky náročné a hlavně 
je provozně únosné. Demolice nad-
zemní ocelové konstrukce a zpro-
voznění bazénové části sice nebude 
nejjednodušší, ale odpadne řada ná-
ročných problémů, které vyvstanou 
při rekonstrukci objektu. Inspirace 
Mladou Boleslaví ukazuje, že toto 
řešení by bylo opravdu funkční 
a obohatilo by rekreační možnosti 
přímo v centru města v návaznosti 
na městský park.

Koupaliště v Mladé Boleslavi

Multifunkční centrum Loužička
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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

nebeZpeČnÝ 
přechod pro 
chodce

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na kři-

žovatku Cihlářská – Blatenská – 
Václavská. Je docela nešťastně 
řešená pro chodce. Pokud chceme 
přejít z Cihlářské do Václavské 
ulice, musíme vejít do křižovatky, 
abychom viděli na auta přijíž-
dějící zprava. Jenže řidiči, kteří 
jedou z Cihlářské a chtějí odbočit 
vpravo, musejí si také hodně najet 
a sledovat auta zleva a už je pro-
bém. Chodci totiž nemají šanci 
přejít, protože auta přijíždějící po 
Blatenské z města jsou rozjetá do 
kopce a auta jedoucí po Blatenské 
do města jsou rozjetá z kopce. 
A ještě musí chodci sledovat právě 
auta z Cihlářské i z Václavské. 
A to už chodec opravdu stojí v sil-
nici. Dospělý člověk zde má pro-
blém přejít, musí opravdu zatnout 
zuby a prostě do té křižovatky 
vlézt a doufat, že řidiči zastaví. Ale 
školáci prostě nepřejdou. Řidiči 
nezastaví a děti tam kolikrát stojí 
dost dlouho. V příloze zasílám 
foto, stojí tam jedenáctiletá děv-
čata – pro představu kde je konec 
chodníku a ještě výška keřů. A po-
kud ještě parkují podél keřů auta, 
už vůbec není vidět auta přijíždě-
jící z kopce. Tudíž nejsou vidět ani 
chodci.

Tato křižovatka je dost frekven-
tovaná, pokud to jde, každý chodec 
se jí vyhne. Můžete nějak tuto kři-
žovatku změnit, aby byla bezpeč-
nější? Chodí tudy babičky s dětmi 
do školky i rodiče s dětmi do 
školy. A opravdu v těchto ranních 
hodinách je to dost frekventované.

S pozdravem 
Žaneta Kročková

Vážená paní Kročková,
k podnětu sděluji, že před-

mětný přechod pro chodce byl 
s ohledem na bezpečnost již řešen 
v letošním roce zákazem stání vo-
zidel v jeho blízkosti a na základě 
Vašeho upozornění bude dodatečně 
zkrácena výška přilehlého živého 
plotu tak, aby chodci byli bezpečně 
viděni před vstupem do vozovky. 
Současně s tímto opatřením bude 
Váš podnět zařazen do investič-
ního plánu roku 2018, ve kterém 
bychom provedli stavební úpravy 
celého přechodu pro chodce včetně 
vybudování přechodových svítidel 
a středového dělícího ostrůvku 

s ohledem na bezpečné přecházení.
Děkujeme za podnět, s pozdravem

Martin Kovácz,
odbor majetku města

úsek majetkoprávní – komunikace

co s bÝValÝM 
kolČugineM 
a družbou

Dobrý den,
velice by mě zajímalo, zda je 

připraven nějaký nový projekt na-
místo kina Kolčugina a oblíbené 
vinárny Družba, kam jsme tak 
rádi chodili tančit. Je zde stále jen 
tráva, plevel a prázdno. Zachraňuje 
to jen vodní nádrž s lekníny. 
Zřejmě nejsou peníze... Snad by 

se našlo pár korun na zřízení od-
počinkového parku, s několika la-
vičkami a okrasnými keři. Kousek 
vedle je policejní stanice, tak by se 
snad dal na tom malém, dosud ne-
využitém prostoru udržet pořádek.

Jen tam, proboha!, zas neudě-
lejte parkoviště!

S přáním hezkého dne
Pavla Šilhánová

Dobrý den,
odborem rozvoje a investic byl 

již zpracován návrh parku a rekre-
ačního využití celé plochy po zbo-
řeném kině a v okolí vodní plochy. 
Vedení města rozhodlo, že bude 
vyhlášena ještě pracovní dílna – 
workshop Březenecká, aby bylo 
shromážděno více nápadů a mož-
ných řešení tohoto prostoru na síd-
lišti. Po ukončení pracovní dílny 
budou návrhy vystaveny a veřej-
nost se bude moci k nim vyjádřit. 

Potom bude na základě připomínek 
zpracován výsledný projekt, který 
bude následně realizován.

S pozdravem 
Jaroslav Pachner, 

architekt města

jak Vyřešit sVoZy 
odpadu

Vážený pane náměstku, dnes 
jsem se v novinách dočetla, že rad-
nice zvažuje zvýšení poplatku za 
odpad. Prý málo třídíme. Mnoho krát 
se mi stalo, že plasty, sklo i papír 
byly tak plné, že se tam nic nevešlo. 
Řešení je buď navýšit nádoby na 
tento odpad, nebo častěji vyvážet. 

V.

Vážená paní V.,
děkuji za Váš zájem. Odpo-

vídám na Váš e-mail, ve kterém 
upozorňujete na nedostatek ná-
dob na tříděný odpad. Pokusím 
se Vám ve stručnosti popsat, proč 
město zvažuje navýšení poplatků 

za svoz odpadů. Současná platba 
je 250 Kč za osobu a rok, skutečné 
náklady jsou ale 619 Kč.

Minulé zastupitelstvo schválilo 
snížení poplatku na 250 Kč s před-
stavou, že při tak nízkém poplatku 
dojde ke snížení černých skládek 
na území města. Bohužel realita je 
právě opačná a skládek přibývá.

V roce 2016 jsme provedli 
analýzu svezeného komunálního 
odpadu. Výsledkem je zjištění, že 
30 % hmotnosti naše komunálního 
odpadu tvoří plasty, které by bylo 
možné recyklovat.

Souhlasím s Vámi, že nabídka 
a četnost svozů kontejnerů na 
tříděný odpad je nedostatečná. 
Právě proto jsme od září 2016 
zahájili experiment na území 
Zadních Vinohrad, který má ověřit, 
zda komfortnější přístup občanů 
k nádobám na recyklaci povede 
k snížení množství plastů v běžných 
popelnicích na směsný odpad.

Pokud se tento předpoklad pro-
káže, plánujeme aplikovat obdobný 
přístup na území celého města.

Současná platba za odpady je 
ale tak nízká, že nepokryje náklady 
na svoz odpadů ani v případě, že 
vytřídíme úplně všechny plasty.

Předpokládám, že výsledné ře-
šení budu vyžadovat oba přístupy – 
tedy větší recyklaci (a tím snížení 
nákladů) a zároveň nějaké navý-
šení poplatku tak, aby se více blížil 
reálným nákladům.

Věřím, že jsem Vám tímto vy-
světlil naše současné úvahy o svozu 
odpadů. Pokud máte k výše uvede-
nému nějaký komentář či dotazy, 
rád Vám je zodpovím. Zároveň 
prosím o informaci, v které lokalitě 
bydlíte a máte přeplněné kontej-
nery, abych mohl technické služby 
požádat o nápravu.

S pozdravem 
Marian Bystroń,

náměstek primátora

Křižovatka Cihlářská – Blatenská – Václavská
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JarosLaV kŘÍČek
Třicet let pracuji v kuchyni a pořád mě to baví. Dříve jsem 
hodně cestoval, teď mám v pronájmu jídelnu Koruna, kam 
jsem se po pauze vrátil. Většinu zákazníků znám, rád se s nimi 
bavím. Jsem velmi rád, když se k nám lidé vracejí. Znamená to, 
že to asi děláme dobře. Těší mě, když jsou lidi spokojení. 

JoseF ZÁstaVa
Kapelníkem jsem se stal v roce 2001, ale v kapelách hraju 
přes padesát let. Táta učil na hudebce v Chomutově, tak jsem 
k tomu měl blízko. Do roku 1989 jsme hráli s velkou kapelou 
ČSD Chomutov, potom s hornickou a máme i staročeskou 
dechovku. Děláme lidovou, taneční i koncertní hudbu, 
s koncerty jezdíme i za hranice. 
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Ve Zlatém klenotu vystavuje
kresby z cest David Vávra

Fotografie menšin, betlémy i osobnosti 

Lidé se prošli řekou a prohlédli si výstavu

Cesty dvou umělců vedli draci, totalita i fantazie

Kresby architekta, malíře, spiso-
vatele i herce Davida Vávry si mohou 
lidé prohlédnout v galerii Zlatý klenot. 
Umělec tam až do konce roku vysta-
vuje svá díla z cest. „Kresba je pro mě 
terapie. Během natáčení, na dovolení 
i při architektonických pátráních beru 
do ruky tužku, nebo v současnosti 
spíše mastný uhel, a na černý papír 
zachycuji otisky okolí,“ uvedl David 
Vávra. 

Výstava je volným pokračová-
ním knihy Tři cesty za architekturou, 

tedy do Izraele, Řecka a do Argentiny 
a Brazílie. Právě kresby z těchto míst 
jsou v galerii k vidění. Návštěvníci 
si ale mohou prohlédnout i kresby 
z cesty do Chorvatska, které zachy-
cují prostředí z několika zastávek – 
Brna, Vídně, Grazu, Slavonii z po-
břeží i autorem milované chorvatské 
ostrovy. 

Výstava v galerii Zlatý klenot 
potrvá do 30. prosince. Otevřeno je 
od pondělí do pátku mezi 9 a 17.30 
a v sobotu od 9 do 13 hodin.

Zcela poprvé vystavuje své foto-
grafie v Chomutově dokumentarista 
Jindřich Štreit. Výstava Lidé zblízka 
představuje cyklus fotografií zamě-
řený na Romy. Bezprostřední vztah 
k menšinám je u Jindřicha Štreita 
veřejnosti známý. Fotograf byl na 
vernisáži výstavy přítomen a zřejmě 
se nejednalo o jeho poslední návštěvu 
města, protože muzeum plánuje na 

současnou výstavu navázat v příštím 
roce. Výstavu Lidé zblízka si mohou 
lidé prohlédnout v muzejních prosto-
rách radnice do 12. listopadu.

Do konce roku uspořádá oblastní 
muzeum ještě dvě výstavy. Fotografie 
Petry Flath Portréty z Čech a Moravy 
ukážou osobnosti, které určovaly nebo 
spoluvytvářely česko-německé vztahy 
v uplynulých dvaceti letech. Na sním-

cích lidé najdou politiky, umělce, 
sudetské Němce i Čechy. Výstavu 
připravil Spolek Adalberta Stiftera. 
Vernisáž se uskuteční 10. listopadu od 
16 hodin v Domě Jiřího Popela.

Od 26. listopadu začnou v muzeu 
Vánoce. Návštěvníci si prohlédnou 
tradiční výstavu betlémů a budou 
moci navštívit některý z doprovod-
ných programů v době adventu. 

„Kromě toho 26. listopadu proběhne 
rodinná kreativní sobota na téma 
Zima. Muzeum připravilo  rovněž 
řadu pedagogických programů pro 
školy, zaměřených na expozice 
pravěku, lidového umění a  vánoční 
zvyky,“ pozval ředitel muzea Sta-
nislav Děd. Program jednotlivých 
akcí bude k dispozici na stránkách 
www.muzeum-cv.net.

Korytem řeky Chomutovky se 
prošli milovníci městské architektury, 
kteří si při procházce prohlíželi okolní 
stavby z netradičního úhlu. Součástí 
procházky byla výstava velkoformáto-
vých fotografií, jimiž byly vyzdobeny 
zdi koryta. Akci s názvem Korytem 
řeky pořádal Ženský spolek.

Korytem řeky se prošlo zhruba 
dvacet lidí, ohlas byl velmi pozitivní. 
„Můžeme na ni z výšky shlížet jako 
doposud. Můžeme si v ní ale při če-

kání na autobus smáčet nohy nebo se 
jen posadit pod strom do trávy a sle-
dovat její tok. No a my bychom chtěly 
to druhé,“ řekla předsedkyně spolku 
Tereza Dvořáková s tím, že budouc-
nost řeky je nyní v našich rukou.

Výstava fotografií nesla název 
Formy vody a zachycovala vodu v růz-
ných podobách. „Snažíme se, aby se 
řeka dostala do povědomí a byla na 
některých místech zpřístupněna,“ řekla 
členka spolku Markéta Fridrichová.

Galerie Lurago v minulosti již 
několikrát dokázala, že její prostor 
dokáže spojit výpovědi více umělců 
najednou. Přesto byla výstava Cesty 
pro galerijní prostor výzvou, neboť 
kombinovala hravé črty z cest s fan-
tazijními výjevy, jak naznačil také její 
podtitul Štastná cesta bohéma Petra 
Šťastného a dračí cesta Čeňka Žiačka.

Výstava nabídla stejně netradiční 
pohled, jak netradiční životy žili a žijí 

její tvůrci. „Petr Šťastný a Čenda 
Žiaček jsou moji dlouholetí přátelé 
a popravdě nemám mnoho divněj-
ších,“ prozradila během vernisáže du-
chovní matka nápadu na společnou vý-
stavu dvou výrazných chomutovských 
uměleckých solitérů Kamila Vrtišková. 
Název výstavy lze odvodit od společ-
ných rysů života obou umělců. „Oba 
cestovali a část svého života strávili 
v zahraničí, oba studovali umění a oba 

se vrátili zpět do Chomutova a mnoho 
jejich přátel netuší, co vlastně dělají za 
umění, proto jsme kontaktovala Hanu 
Šťastnou z organizace ProKultura,“ 
doplnila Kamila Vrtišková důvody pro 
realizaci výstavy.

Početná skupina návštěvníků si 
díky tomu mohla prohlédnout lehké 
črty a obrazy Petra Šťastného, který 
i během vernisáže dělal čest svému 
jménu. Zvážněl jen jedinkrát, když 

vzpomínal na rok 1968, kdy po 
vpádu ruských vojsk opustil svou 
rodnou zemi a znovu se vrátil po více 
než dvou desítkách let. Oproti tomu 
Čeněk Žiaček doplnil tuto lehkost 
fantazijními výjevy krásných žen, 
ale i záhadných tvorů, kteří jako by 
vypadli z Tolkienových příběhů. 
Tento dojem ještě podpořil recitál hu-
debního uskupení 13. komnata, v níž 
Čeněk Žiaček působí.
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Mohli těžit
Rod pánů z Veitmíle získal 13. listopadu 1499 od krále Vladislava II. Jage-
llonského právo těžit po dobu 15 let v okolí Chomutova zlato, stříbro a jiné 
kovy.

Vnikli do Města
V době konání výročního trhu napadlo 12. listopadu 1643 město zne-
nadání asi 500 švédských jezdců. Přes odpor měšťanů pronikla jízda do 
města a až do odpoledne plenila.

Vyhořela sléVárna
Heroldova slévárna zvonů v Pražské ulici 30. listopadu 1888 vyhořela. 
Dnes na jejím místě stojí střední odborné učiliště technické.

rVali se při fotbalu
Při fotbalovém zápase Německého fotbalového klubu Chomutov s muž-
stvem Český lev Neštěmice došlo 6. listopadu 1927 mezi hráči ke rvačce, 
do níž se zapojili i diváci.

Vypálení synagogy
Při takzvané Křišťálové noci 9. listopadu 1938 byla večer vypálena židov-
ská synagoga, která stála na pravé straně dnešní Mostecké ulice naproti 
fotbalovému stadionu.

letecké neštěstí
Při návratu z hokejového turné po Švýcarsku zahynulo 24. listopadu 
1956 při leteckém neštěstí u Curychupět členů hokejového klubu Baník 
Chomutov.

staVba obchVatu
V listopadu 1980 byly zahájeny stavební práce na přípravě takzvaného 
jihozápadního obchvatu města. Stavba se budovala více než deset let.

stáVka na náMěstí
Na náměstí 1. máje se 27. listopadu 1989 uskutečnila hodinová manifes-
tační stávka, které se zúčastnilo osm tisíc lidí. 

historie Ve ZkratCe

Dveře ukrývaly kuriózní vzpomínku 
na prusko-rakouskou válku

V letošním roce uplynulo 
150 let od prusko – rakouské války, 
která se také dotkla Chomutova. 
Koncem června 1866 vypukl mezi 
Rakouskem a Pruskem konflikt, 
vyvolaný spory o budoucí poli-
tické uspořádání poměrů v oblasti 
dnešního Německa. To bylo tehdy 
rozdrobeno do celé řady menších 
i větších států. Zatímco Rakousko 
chtělo tuto podobu zachovat, Prusko 
usilovalo o sjednocení Německa 
pod svou nadvládou. Válka netrvala 
dlouho. Po vítězství v bitvě u Hradce 
Králové 3. července 1866 obsadili 
Prusové během několika dnů severní 
část Čech a přes jižní Moravu po-
stupovali směrem na Vídeň. Bojové 
akce ukončila mírová smlouva 
podepsaná v Praze 23. srpna, která 
zaručovala Prusku rozhodující vliv 
na budoucí podobu Německa. Na 
počátku července 1866 byla velká 
města v Podkrušnohoří nucena po-
skytnout nedobrovolné ubytování 
a stravu jednotkám pruských vojáků. 

Kuriózní připomínka těchto sto 
padesát let starých událostí byla 
objevena při opravě dveří v inte-
riéru domu č. p. 22 v Revoluční 
ulici v Chomutově. Současná po-
doba domu vznikla ve třetí čtvrtině 
19. století, konkrétně kolem roku 
1866. K této přesnější dataci napo-
mohl nález nápisu na vnitřní straně 
prkna, použitého jako výplň domov-
ních dveří. Pravděpodobně majitel 
domu, který byl povinen starat se 
o zaopatření Prusů, použil neob-
vyklou psací látku k tomu, aby na 
ní v devíti řádcích zaznamenal svoji 
tehdy patrně nejtíživější finanční po-
vinnost – obstarávat jídlo pro ubyto-

vané pruské vojáky: „Když byly tyto 
dveře udělány, byli přece Prusové 
v Chomutově. Každý musel mít ráno 
hrnec kafe. V 10 hodin máslové 
preclíčky, v poledne 3 libry masa 
i se zeleninou a vejce. Odpoledne 
kafe a znovu 6 máslových preclíčků. 
Večer 3 holby piva, 8 kusů cigár, 
libru masa, půl bochníku chleba.“ 
Pod ně v dalších čtyřech řádcích 
připojil pisatel ještě své jméno, 
poznámku a letopočet: „Watzofski. 
Pamatujme na naši velkou bídu, co 
se usadila jako rakovina! 1866.“ 
Dolnorakouská libra, která se tehdy 
v Čechách běžně používala jako 
váhová jednotka, představovala 
dnešních 0,56 kilogramu a jedna 
holba měla obsah 0,7 litru. Když 
si přečteme, co všechno musel pi-
satel objeveného textu poskytovat 
Prusům, kteří u něj bydleli, snadno 
pochopíme jeho rozhořčení. Bylo to 
tedy – kromě jiného – pro každého 
z vojáků denně dvě a čtvrt kila masa 
a přes dva litry piva.

Zajímavé vzpomínky na pruskou 
okupaci Chomutova zanechala Anna 

Pothornová, které bylo v roce 1866 
pět let a bydlela s rodiči v domě 
č. p. 32 v dnešní Revoluční ulici: 

“...bratr mi vykřikl do ucha: 
‚Prusové jsou tu!‛ Utíkali jsme na 
náměstí, prodrali se skrze zástupy 
lidí a najednou jsme stáli v nej-
větší blízkosti městských radních. 
Byli svátečně oblečeni v černém. 
Před nimi byl purkmistr, kterému na 
červené stuze kolem krku viselo na 
prsou něco třpytivého. V ruce držel 
svazek klíčů. Byl smrtelně bledý.

V tom se ozval klapot kopyt a ze 
Zámecké ulice přiklusalo asi šest 
jezdců. Jeli ke sloupu Nejsvětější 
Trojice a tam se postavili tak, jako 
by měli tento sloup hlídat. Několik 
jezdců zahnulo kolem děkanství 
a jelo přímo k purkmistrovi, který 
stál se zástupem radních u lékárny 
před podloubím. Všichni drželi 
klobouky v ruce. První z jezdců, dů-
stojník, seskočil z koně a držel uzdu 
v ruce. Purkmistr mu s úklonou pře-
dal klíče od města.

Šli jsme do Zámecké ulice čekat 
na děla, protože taková strašlivá 

věc ještě v Chomutově nikdy nebyla. 
Když přijížděly, to byl hřmot! Každý 
kanon táhlo šest koní, na kterých 
seděli vojáci. 

V našem domě se přihlásil k uby-
tování tlustý poddůstojník s deseti 
muži. Náš domácí jim přidělil dvě 
místnosti v prvním patře. Na stejné 
chodbě byly i naše dveře do kuchyně, 
což se nám, dětem, náramně hodilo. 
Stáli jsme s bratrem na stoličce 
u našich dveří, pozorovali, co dělají 
Prusové, a shledávali, že nejsou zda-
leka tak strašní, ale zajímaví. 

Jednoho dne Prusové s mnoha 
díky vrátili zapůjčené věci. Večer 
před odchodem se všichni ubyto-
vaní rozloučili s mými rodiči a je-
jich tlustý poddůstojník mi dal na 
památku malý zlatý křížek. Slíbil, že 
bude často psát, a skutečně jsme od 
něj dostali dopis, pak ale dopisování 
brzo přestalo.” 

Po podepsání mírové smlouvy 
Prusové Chomutov opustili. Nastalo 
48 let, kdy se ve městě neobjevil 
žádný cizí voják. Tuto dobu rozvoje 
ukončila až první světová válka.
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Neziskovky se přiblížily lidem, 
představily se v obchodním centru

Lidem s duševním onemocněním 
pomáhá nové centrum

Café atrium otevřelo novou kavárnu

Neziskové organizace z Chomutova 
i okolí se představovaly v obchodním 
centru Chomutovka v rámci Měsíce 
neziskovek, který se konal v říjnu. 
U stánků jednotlivých neziskovek 
našli lidé odpovědi na své otázky, 
mohli se seznámit s jejich činnostmi 
i možnostmi pomoci. Stánky tu měly 
například Sociální služby Chomutov, 

Centrum pomoci pro zdravotně posti-
žené a seniory, Oblastní charita Most 
a mnoho dalších. 

Lidé využívali možnosti popoví-
dat si přímo se zástupci organizací 
nebo si vzít informační leták pro své 
blízké. „U nás se zajímali především 
o možnosti ubytování pro seniory, 
o podmínky přijetí do domova pro 

seniory či o oddlužení. Zájem byl 
také o poradenské služby,“ uvedla ře-
ditelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová.

Poradenství zajímalo také ná-
vštěvníky stánku oblastní charity. 
„V několika případech jsme si s no-
vými klienty už domluvili schůzku, 
abychom jim mohli začít pomoci 

řešit jejich problémy. Často se týkaly 
zaměstnání. Představili jsme také 
činnost nízkoprahového zařízení, 
ve kterém rodiny mohou se svými 
dětmi smysluplně trávit volný čas. 
Takovéto akce pro nás rozhodně mají 
smysl,“ uzavřela Vendula Hofnerová 
z Oblastní charity Most, která má 
v Chomutově pobočku.  

Sociální a zdravotní služby 
v Chomutově nově rozšířilo Cen-
trum duševního zdraví. Jeho pracov-
níci pomáhají lidem s duševním one-
mocněním z Chomutova a okolí. Co 
vše lidé v centru najdou, nám řekla 
jeho vedoucí Štěpánka Hejčová. 
Jaké služby centrum nabízí?

Multidisciplinární tým centra 
nabízí dlouhodobou péči zahrnující 
psychiatrickou a sociální rehabili-
taci. Tým za klientem přijede domů, 

když mu nebude dobře, zajistí 
konzultaci s psychiatrem, pomůže 
s léky. Pomůže také v době, kdy 
klient hledá práci, bydlení, vzdělání 
nebo přátele. Tým centra nabízí 
i telefonickou podporu, podporu 
v krizových situacích, rodičovskou 
skupinu a programy pro blízké, sta-
cionář s komunitou, destigmatizační 
programy pro školy a veřejnost. Vše 
vede k zotavení z duševní nemoci.
Kdo se může stát klientem centra 

a co má udělat pro to, aby se stal 
klientem?

Do centra může přijít kdokoliv, 
kdo má potřebu či otázky v oblasti 
duševního zdraví. Pomáháme lidem 
zejména s vážným duševním one-
mocněním a jejich blízkým. Lidé 
nás najdou v ulici Na Příkopech 156, 
nebo mohou volat na telefonní čísla 
730 512 887 a 474 341 144. Po kon-
zultaci se členem týmu si domluví 
schůzku, anebo tým vyjede za nimi.
Co je cílem centra?

Cílem Centra duševního zdraví 
je poskytnout lidem psychiatrickou 
a sociální rehabilitaci, předchá-
zet hospitalizacím, zkracovat dobu 
hospitalizací a poskytovat podporu 
dlouhodobě hospitalizovaným li-
dem s duševním onemocněním při 
návratu zpět do komunity. Tým se 
také zaměřuje na lidi s potřebou 
včasné intervence, tedy ty, u kterých 
je vysoké riziko rozvoje onemoc-
nění, a na lidi v krizových situacích 
s akutními psychickými obtížemi.
Proč bylo centrum otevřeno 
v Chomutově, byla po této službě 
poptávka?

Ano, určitě. Služby pro osoby 

s duševním onemocněním zde chy-
běly. Za rok by mělo vzniknout další 
Centrum pro duševní zdraví v Ústí 
nad Labem a výhledově pro oblast 
Litoměřicka.
Jak se s klientem pracuje?

S každým klientem se pracuje in-
dividuálně na základě jeho různoro-
dých potřeb. Pracovník týmu může 
dorazit za klientem i domů nebo do 
kavárny, pokud se zrovna necítí na to 
dorazit k nám. Práce týmu je orien-
tovaná na celostní podporu člověka 
v jeho zotavení se z duševního one-
mocnění, to znamená na obnovení 
jeho běžných sociálních rolí, zno-
vunalezení naděje, zvyšování kompe-
tencí a převzetí rozhodování a odpo-
vědnosti za svůj život. Tým také pra-
cuje s okolím klienta, s jeho rodinou 
a blízkými a ostatními odborníky.
Kolik a jakých pracovníků je 
v centru?

Tým je složen z odborníků růz-
ných profesí. V týmu jsou sociální 
pracovníci, sociální terapeuti, zdra-
votní sestry, psycholog a psychi-
atr a také peer konzultanti, kteří 
mají sami zkušenost s duševním 
onemocněním.

Čerstvě praženou kávu a dobroty 
z domácí kuchyně si nově mohou 
dát návštěvníci chomutovského 
Domečku. Kavárna Café Atrium tam 
totiž otevřela svou pobočku Café 
v Domečku. „Kavárna dále rozvíjí 
možnosti pracovního uplatnění pro 
osoby se zdravotním handicapem 
a duševním onemocněním. Nápad 
na rozšíření vzešel z dobré spolu-

práce s městem Chomutov a SVČ 
Domeček. Na výzdobě interiéru se 
svými kresbami podíleli žáci výtvar-
ných kroužků,“ uvedla předsed-
kyně spolku Masopust Vladislava 
Prollová. 

Café v Domečku je místem 
osvěžení jak pro návštěvníky stře-
diska, tak pro obyvatele Horní Vsi 
a kolemjdoucí. Kavárna je otevřená 

každý všední den od 13.30 do 18.30 
hodin. Zatím v ní pracuje osm za-
městnanců, počet se však zřejmě 
ještě zvýší. Dobroty z kavárny 
budou moci lidé ochutnat i na vá-
nočních trzích, kde se bude Café 
v Domečku prezentovat.

První nápad založit tréninkovou 
kavárnu pro lidi s mentálním posti-
žením vznikl již v roce 2005. O dva 

roky později získal spolek prostory 
v areálu SKKS. První hosté mohli 
do kavárny vstoupit v září roku 
2009. V tu dobu nastoupilo prvních 
devět zaměstnanců s mentálním han-
dicapem a zkusili si reálnou práci. 
Hned od svého otevření se Café 
Atrium stalo místem pro setkávání, 
kulturní akce, výstavy, přednášky 
a koncerty.
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V insolvenčním řízení je s návr-
hem na povolení oddlužení („osob-
ního bankrotu“) spojeno vysoké 
riziko ztráty nemovité věci (domu, 
bytu, pozemku) zajištěné například 
smluvním zástavním právem ve 
prospěch úvěrující banky.

V rámci oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zajištěný 
věřitel uspokojuje mimo splátkový 
kalendář, a to právě z výtěžku pro-
deje zajištěné nemovité věci (nej-
častěji zástavním právem). 

Pokud dá pokyn zajištěný věřitel 
insolvenčnímu správci k prodeji 
zajištěné nemovité věci, pak nemá 

dlužník žádnou zákonnou možnost, 
jak takový postup zvrátit. 

Proto by dlužníci měli být při 
podávání návrhů na povolení od-
dlužení obezřetní a případně se se 
zajištěným věřitelem domluvit na 
jiném způsobu uspokojení jeho za-
jištěné pohledávky (např. využitím 

institutu převzetí dluhu nebo při-
stoupením k dluhu). 

Bohužel klienti nejčastěji požá-
dají o právní pomoc v okamžiku, 
kdy už mají insolvenční návrh po-
dán a je dán pokyn k prodeji.

Mgr. Ing. Jiří Dostál, 
advokát 

Mezi klienty našeho chomu-
tovského registru vozidel (RV) se 
v poslední době šíří mylné informace 
o povinnostech, které musí splnit při 
změně vlastníka. Proto přinášíme ná-
vod, jak správně postupovat.

Již od 1. 1. 2015 platí úprava, 
která žadatelům o zápis změny 
vlastníka nebo provozovatele silnič-
ního vozidla tento zákon podstatně 
usnadňuje, ale to neznamená, že se 
na úřady již vůbec chodit nemusí 
a stačí si jen příslušnou formou uza-
vřít kupní smlouvu. Zákonný postup, 
který se musí provést do 10 dnů od 
prodeje vozidla, je následující:
1.  Zápis provedete na registru vo-

zidel v budově magistrátu ve 
Zborovské ulici v Chomutově, 
pokud bydliště či sídlo provozo-
vatele motorového (přípojného) 
vozidla nebo místa podnikání je 
v územní působnosti Chomutova.

2.  Na úřad přijde stávající majitel 

a nabyvatel (nebo jeden z nich 
s úředně ověřenou plnou mocí toho 
druhého, nebo někdo třetí s úředně 
ověřenými plnými mocemi obou).

3.  S sebou budou mít doklady totož-
nosti (u cizinců doklad o pobytu, 
v případě firmy je to doklad o při-
dělení IČO; živnostenský list, vý-
pis z OR atp.), vyplněnou žádost 
o zápis změny, doklady k vozidlu 
(TP + osvědčení o registraci vo-
zidla), doklad o pojištění vozidla 
(„zelená karta“) a protokol o evi-
denční kontrole silničního vozidla, 
který nesmí být starší 14 dnů.

4.  Po provedení úkonu na magistrátu 
se již dál nikam nechodí. Původní 
registrační značka na vozidle zů-
stává, i když se mění kraj, a to až 
do doby její případné ztráty nebo 
zcizení. V takovém případě už se 
přidělí značka aktuálního kraje, 
opět na místně příslušném úřadu 
podle bodu 1.

Postavení zajištěných věřitelů 
v insolvenčním řízení

Jak postupovat při 
změně vlastníka vozidla 

Inzerce

Smrtí nájemníka nemusí nájem 
končit pro osobu, která s ním žila 
ve společné domácnosti. Na tuto 
osobu může nájem přejít dokonce 
i bez souhlasu pronajímatele a bez 
nutnosti podepsat novou smlouvu. 
Tato situace nastává v případě, kdy 
spolubydlící osoba měla k nájemci 
blízký vztah (např. manžel, partner, 
rodič, sourozenec, vnuk, snacha…), 
žila s ním v jeho pronajatém bytě 
a nemá vlastní byt. Pokud existuje 

více osob, které byly v blízkém 
vztahu k nájemci, mají přednost po-
tomci zemřelého. 

Nic ale není definitivní. Přechod 
nájmu je omezen na dobu dvou let, 
což je doba dostatečně dlouhá na 
zajištění nového bydlení. Výjimkou 
jsou osoby starší 70 let, které mají 
právo v bytě „dožít“, a osoby, které 
nedovršily 18 let, ty mají právo zůstat 
v bytě do svých 20 let. Po dohodě 
s pronajímatelem samozřejmě může 

jakýkoliv „přechodový“ nájemce byt 
nadále užívat, avšak již s podmínkou 
uzavření nové smlouvy. 

Je nutné upozornit na to, že prona-
jímatel může po osobě, na kterou ná-
jem přešel, požadovat kauci ve výši až 
šestinásobku nájmu, a to v případě, že 
tuto nemá od zemřelého nájemce. 

Co když ale o přechod nájmu 
zájem nemáte? Důvodem může 
být např. to, že s nájmem na vás 
přechází také dluhy nájemce vůči 

pronajímateli a vzniká povinnost 
hradit dluhy společně a nerozdílně 
s dědici. V tomto případě musíte 
nejpozději do 1 měsíce od úmrtí 
nájemce oznámit pronajímateli, že 
o přechod nájmu zájem nemáte. 
Nájem v tomto případě končí dnem 
doručení tohoto oznámení. 

Renata Pašková, 
sociální pracovnice SP Písečná

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

Zemřel nájemník, se kterým jste žili?

Návod jak 
registrovat 
vozidlo.

Odkaz na žádost 
o zápis změny 
vlastníka.
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Čtvrťáci zjistili, že koala má 
otisky prstů jako člověk

Budoucí zdravotníci pomohli 
Dzuriakovi na Cestě proti bolesti

Přes dvacet kroužků Domečku 
je plných, v dalších jsou místa

Čtvrťáci ze základní školy Kadaň-
ská se vydali na služebnu chomu-
tovských policistů, aby si prohlédli 
prostředí služebny a třeba i celu před-
běžného zadržení.

Dozvěděli se tam mnoho zajíma-
vých věcí a udělali si trochu představu, 
jak to na policii funguje. „Líbila se 
nám přednáška o zbraních nejen 
policejních, vojenských, myslivec-
kých, sportovních, ale i historických. 
Z těch se nám nejvíce líbila bam-
bitka,“ uvedla třídní učitelka Šárka 
Kulvajtová.

Na oddělení kriminalistických 
techniků žáci získali představu o dak-
tyloskopii. „Bylo nám vysvětleno, jak 

odborníci hledají shodnost linií otisků 
prstů, dlaní a plosek nohou. Také 
jsme se dozvěděli, že koala medvíd-
kovitý má podobné otisky prstů jako 
člověk. My jsme si nechali sejmout 
otisky dlaní a odnesli si je na památku 
domů,“ doplnila učitelka.

Na služebně pořádkové jednotky si 
děti prohlédly a vyzkoušely policejní 
výstroj a výzbroj. „Zjistili jsme ale, že 
je dost těžká, váží totiž kolem třiceti 
kilogramů. Běhat se v ní asi moc nedá, 
ale je důležitou ochranou pro policisty 
před létajícími předměty,“ popsala 
Šárka Kulvajtová. Nakonec čtvrťáci 
nahlédli i do cel, do kterých jsou zaví-
rány předběžně zadržené osoby.

Na svou domovskou střední zdra-
votnickou školu zavítal Milan Dzuriak. 
Všichni žáci a učitelé se sešli při 
besedě o druhém ročníku charitativ-
ního projektu Cesta proti bolesti, který 
většina s napětím sledovala v průběhu 
letních prázdnin na sociální síti.

Na jedné z fotografi í z jeho letošní 
pěší cesty ze Sněžky do Chomutova 
se objevil plakát s nápisem Dzuri je 
král! „V průběhu besedy, kdy Milan 
otevřeně odpovídal na všechny dotazy, 
neskrýval emoce, zůstal skromný se 
srdcem bojovníka, jsem si musela říct, 
že heslo z plakátu je naprosto výstižné. 

Dzuri je král, je to člověk, kterého si 
můžete vážit, obdivovat, milovat a cítit 
se vedle něj velmi dobře,“ uvedla uči-
telka Marcela Malíková.

Díky nadšení a odvaze se Milanovi 
daří splnit sny dalším dvěma handi-
capovaným kamarádům z Jirkova, 
Terezce a Standovi. „Milanovi jsme 
v závěru besedy předali darovací šek 
v hodnotě 3 000 korun jako výtě-
žek sbírky žáků a zaměstnanců SZŠ 
Chomutov na podporu projektu Cesta 
proti bolesti. Jsme rádi, že má Milan 
smělé plány i na další rok,“ dodala 
Marcela Malíková.

Čtvrťáci zjistili, že koala má Přes dvacet kroužků Domečku 

Vzduch na 
Šumavě prospěje 

dětem z mateřinek

Jedenáct dní na čerstvém vzdu-
chu čeká na děti z Mateřské školy 
Chomutov. Letos se totiž opět usku-
teční ozdravný pobyt dětí v Zadově 
na Šumavě. Loni v listopadu si pobyt 
v přírodě užilo 225 předškoláků, letos 
jich vyjede stejný počet. „Již sedm let 
je součástí našeho školního vzdělá-
vacího programu plán environmen-
tálního vzdělávání s názvem Opatruj 
Zemi jako květ. Z tohoto důvodu vní-
máme výzvu ministerstva životního 
prostředí jako příležitost v ideálních 
podmínkách v přírodě s vyhovujícím 
ovzduším zhodnotit získané znalosti, 
dovednosti a vědomosti dětí z mateř-
ských škol,“ uvedla ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Irena Kopecká. 
V rámci ozdravného pobytu budou 
děti prohlubovat základy pro ote-
vřený a odpovědný postoj k přírodě. 

„Metodou pozorování, zkoumání, ex-
perimentování, besedování a formou 
her a prožitkového učení přiblížíme 
dětem význam ochrany životního pro-
středí,“ dodala ředitelka. Projekt zpra-
covaný mateřskou školou nese název 
Vůně lesa.

Na ozdravný pobyt dětí z lokalit 
se zhoršenou kvalitou ovzduší získala 
škola fi nanční dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Pobyt dětí je 
tedy plně hrazen a rodiče nemusejí již 
nic doplácet. Z loňského ozdravného 
pobytu se děti i učitelé vraceli nadšení. 
Během jedenácti dnů si kromě mnoha 
zajímavých výprav do přírody užili 
i návštěvu sklářské huti nebo hydro-
meteorologické stanice. Seznámili 
se také s prací zaměstnanců národ-
ního parku, myslivců, záchranářů či 
sokolníka.

Šestadvacet různých kroužků 
v chomutovském Domečku je již 
plně obsazeno. Lidé však mají na 
výběr z dalších několika desítek zá-
jmových útvarů, ve kterých zbývají 
poslední volná místa. „Lidé by si 
měli s přihláškami pospíšit, místa se 
rychle plní,“ uvedl ředitel střediska 
volného času Milan Märc. Loni se 
do kroužků přihlásilo přes 1300 dětí 
a dospělých, letos se počítá ještě 
s větší účastí.

V Domečku se letos děti mohou 
nově učit tanec s míčky na pro-
vázku – takzvaný POI dance, dále 
mohou navštěvovat nový kroužek 
Partička, Mluvínek, Let´s Dance, 

Dobrodruzi a další. Tradičně nej-
větší zájem je o sportovní, taneční, 
výtvarné a rukodělné kroužky. 
Přihlášku do kroužků najdou rodiče 
na stránkách Domečku www.do-
mecek-chomutov.cz, kde se dozví 
i všechny potřebné informace. 

Na listopad chystá Domeček dvě 
velké akce. Strašidelná procházka se 
ve spolupráci s Rodinným centrem 
Rozmarýn uskuteční 12. listopadu 
v městském parku, Cesta Pirátovem 
je přichystaná na 25. listopadu. Na 
obě je kvůli velkému zájmu nutné 
se předem přihlásit, a to na telefonu 
602 118 256, e-mailu reditel@ddm.cz 
nebo přímo na recepci Domečku. 
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hejtman přivítal na krajském 
úřadě žáky z hornické

hasiči četli dětem pohádky

Budoucí hasiči a technici požární 
ochrany soutěžili o pohár

Žáci pátého ročníku ze základní 
školy Hornická se zúčastnili soutěže 
vyhlášené odborem dopravy kraj-
ského úřadu o nejlepší výtvarnou 
práci na téma Mé nejlepší cestování 
se zaměřením na veřejnou dopravu 
regionu. Všichni zúčastnění dostali 
drobné odměny a tři nejlepší byli 
odměněni věcnými cenami. Největší 
dárek byl ale pro všechny výlet na 
úřad do Ústí nad Labem.

Hejtman Oldřich Bubeníček žáky 
přijal ve velké zasedací místnosti. 
„Děti si mohly vyzkoušet práci pra-

covníků úřadu. Hlasovaly, hovořily 
do mikrofonu, poslouchaly výklad 
a odpovídaly na otázky. V rámci 
zkoušky hlasovacího zařízení v kon-
ferenční místnosti nechyběla ani 
malá soutěž z historie a současnosti 
Ústeckého kraje. Ti nejlepší byli 
opět odměněni,“ řekla třídní učitelka 
Martina Bejčková.

Potom se ještě žáci vydali do ús-
tecké zoo, kde pro něj byl připraven 
výukový program tak, aby se sezná-
mili se všemi zvířecími obyvateli 
zahrady.

V jedenácti stanicích Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kra-
 je četli hasiči dětem pohádky. 
V Chomutově se čtení ujal ředitel 
územního odboru Petr Klíma. Děti 

si vyslechly několik pohádek z první 
ryze hasičské knížky s názvem 
Hasičské pohádky. V nich děti po-
tkaly draky, čerty, skřítky, statečné 
kohouty i kapry záchranáře. Společně 

s vypravěčem mohly děti držet palce 
kominíku Jankovi, aby stihl včas vy-
mést všechny pekelné komíny, nebo 
přemýšlet, která kapička vody je ta 
nejdůležitější. „Pohádkové čtení bylo 
spojeno s dalšími doprovodnými ak-
cemi, jako byly ukázka hasičské tech-
niky a povídání si s dětmi v rámci 
prevence proti vzniku mimořádných 
událostí. Pozvány byly děti z ma-
teřských i základních škol,“ popsal 
mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Autory pohádek jsou sami hasiči 
ze všech oblastí činností Hasičského 
záchranného sboru ČR. Jsou to 
například ti, kteří přijímají tísňové 
hovory na lince 112, rozhodují 
o výjezdech jednotek v operačních 
střediscích, takzvaní mokří hasiči, 

kteří vyjíždějí ke všem mimořádným 
událostem, i ti, kteří posléze vyšet-
řují příčiny vzniklých požárů.

Čtení se uskutečnilo 13. října, 
tedy při Mezinárodním dni omezení 
přírodních katastrof. Knížka by měla 
dětem, ale i dospělým, kteří budou 
pohádky předčítat, přinést zábavu 
i ponaučení. „Trendem posledních 
let je totiž snaha vychovávat takové 
lidi, kteří si budou vědomi míry 
zodpovědnosti za své zdraví a život 
a nebudou se spoléhat pouze na 
pomoc státu. Lidé musí vědět, jak 
rychle a účinně pomoci sobě a svým 
blízkým v případě mimořádné udá-
losti aspoň do doby, než jim přijedou 
na pomoc záchranáři,“ doplnil Lukáš 
Marvan.

Sloučené střední školy ESOZ 
uspořádaly druhý ročník soutěže 
O pohár ředitele ESOZ Chomutov. 
K tradiční soutěži v požárním 
útoku, které se zúčastnilo dvanáct 
sedmičlenných družstev, přibyla 
letos i soutěž v disciplínách TFA 
jednotlivců. Zkratka pochází z ang-
lického názvu Toughest Firefighter 
Alive, tedy Nejtvrdší hasič přežívá.

Soutěžní družstva tvořili žáci 
všech čtyř ročníků studijních oborů 
strojník požární techniky a tech-
nik požární ochrany, u kterých je 
požární sport součástí vzdělávacího 

programu. Také jednotlivci, kteří 
soutěžili v disciplínách TFA jsou 
žáci těchto oborů. „Soutěž je dokla-
dem toho, že příprava budoucích 
hasičů a techniků požární ochrany 
není jen o získávání teoretických 
poznatků a praktických dovedností, 
ale také o zvyšování a udržování 
fyzické zdatnosti,“ uvedl zástupce 
ředitele školy a současně starosta 
SDH ESOZ Chomutov Miloš 
Holopírek. Na závěr soutěže předal 
ředitel školy Jan Mareš družstvům 
i jednotlivcům s umístěním na prv-
ních třech místech poháry a s odmě-

nou se nezapomnělo ani na ostatní 
účastníky soutěže. „Soutěž neměla 
chybu a pro příští rok si lze přát jen 

o trochu lepší počasí,“ uvedl vítěz 
soutěže jednotlivců v disciplínách 
TFA Ondřej Tesař.
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Gymnázium ovládli Maoři

Jak se žije studentům na gymplu

Letos se jako každý rok konal na 
gymnáziu tematický den – anglicky 
mluvící země. Tentokrát to byla kom-
binace Austrálie a Nového Zélandu. 
Program byl pestrý – přehlídka 
maorského tance hakka v podání stu-
dentů gymnázia, soutěže, přehlídka 
kostýmů na téma Pána prstenů, 
seznámení s populárním australsko-
-novozélandským sportem ragby od 
samotného trenéra českého národního 
ragbyového týmu Antonína Brabce 
a následný turnaj a nakonec společná 
choreografie studentů gymnázia, po 
které následovalo vyhlášení vítězů 
australsko-novozélandského dne.

Na tematické dny na gymnáziu 
rádi vzpomínají i bývalí studenti. 
„Bylo to dobré zpestření výuky, a to 
nejen angličtiny. Během prvních roč-
níků nám podobné akce pomáhaly 
se vzájemnými vztahy s ostatními 
studenty, hlavně mimo naši třídu. 
Později jsme to brali hlavně jako 
možnost soutěže s ostatními třídami. 

Ať už se jednalo o ragby nebo o pe-
čení, drželi jsme se třídou spolu jako 
tým. A myslím, že to je na střední 
škole velmi důležité. Neumím si 
studium bez těchto akcí představit,“ 
uvádí Daniel Nezbeda, bývalý stu-
dent gymnázia.

Líbí se i současným studentům. 
„Na tyto dny se každý rok velice tě-
ším, je to příjemné zpestření výuky. 
Důležitá je spolupráce jednotlivých 
tříd, konkurence je veliká. Ale hlavní 
je si to užít,“ praví s úsměvem žákyně 
druhého ročníku Kamila Hamplová.

Bojové tance hakka, které mají 
za úkol zastrašit nepřítele, jsou cha-
rakteristické pro Maory, novozéland-
ské původní obyvatele. Každá třída 
si vymyslela vlastní hakku a mu-
sela ji správně předvést, což nebylo 
jednoduché.

Porota sestavena z vyučujících 
hodnotila také umělecká díla typická 
pro Austrálii a Nový Zéland, a to ať 
už v podobě dezertů nebo ručně vyro-

bených obrazů či bumerangů. To vše 
opět z rukou studentů.

V soutěžním bloku si žáci mohli 
zkusit hod oštěpem či lov bumeran-
gem, překážkovou dráhu v ploutvích 
a masce, rýžování zlata, surfařský tre-
nažér. Dále mohli otestovat své zna-
losti o Austrálii a Novém Zélandu.

Při přehlídce kostýmů bylo 
na co koukat, žáci si sami připra-
vili kostýmy z trilogie Pán prstenů. 
K vidění byli elfové, skřeti, hobiti, 
válečníci, ale také i Smíglové, věčně 
posedlí „rybiškami“ a prstenem všech 
prstenů. Nakonec byly tři kostýmy 
oceněny porotou, přičemž se hodno-
tila nejen kreativita, ale také podání 
a předvedení dané masky.

Při těchto aktivitách mohli žáci 
jednotlivých tříd nasbírat body a tím 

navýšit šanci stát se vítěznou třídou 
australsko-novozélandského dne.

Pod vedením taneční choreogra-
fky Pavly Hlavaté se studenti naučili 
a zatančili společnou choreografii.

Nakonec po sečtení bodů austral-
sko-novozélandský den vyhrály třídy 
2. B a 3. C, které taky obdržely cenu 
za nejlepší hakku.

Tematické dny jsou pro studenty 
přínosem a je pozitivní, že je tato 
tradice podporována i rodiči. Je to 
důležité při vytváření vztahů ve tří-
dách. Tematické dny jako je tento 
si užívají nejen žáci, ale také i vy-
učující. Teď se žáci můžou těšit na 
projekt Edison, který zpestří výuku 
v druhém pololetí, na četné exkurze, 
výlety a kurzy pořádány školou.

Sofia Katela, studentka gymnázia

Pro mnohé čtenáře Chomu-
tovských novin už je to asi dávno, 
co chodili na gympl či jinou střední 
školu. Možná ale už ne tak dávno, 
co se na ni chtěli vrátit a znovu zažít 
ten pocit sounáležitosti s ostatními 
studenty. Nejspíš by zjistili, že se 
zase tak moc nezměnilo.

Osnovami týraní profesoři nás 
stále drtí návalem testů a úkolů. 
Strkáme se v bufíku, když se  kaž dý 
snažíme objednat si svůj párek 
v rohlíku jako první. Utíkáme před 
školním řádem posedlým profeso-
rem, který se nám ve svých vyleště-
ných polobotkách snaží „decentně“ 
připomenout, jak je důležité se pře-

zouvat. Školní řád má pro nás při-
chystaný ještě jeden dáreček v po-
době pozdních příchodů. Inu, to je 
taková hra na honěnou mezi žákem 
a učitelem. Většinou prohrajeme. 
Omluvenky prostě včas nenosíme. 
Po škole konečně přichází život. 
Jo, buď se učíme, nebo se neučíme 
a myslíme na to, že bychom měli. 
A pokud se přeci jen opovážíme 
vidět se s přáteli, druhý den nám to 
pět naspaných hodin a tři písemky 
dají pěkně sežrat.

Co se týče testů, je naše gym-
názium opravdovým expertem. 
Jednou z nejdůležitějších doved-
ností profesního života je schopnost 

komunikace. A přesně to v nás testy 
podporují. Z každého studenta se 
před testem stane rozený diplomat, 
schopný domluvit se úplně s kým-
koliv. Myslím, že kdyby uměli 
takto spolupracovat všichni lidé na 
této planetě, je většina problémů 
vyřešena.

Hodiny neúprosné dřiny jsou 
vyváženy širokou nabídkou akti-
vit. Nespornou výhodou našeho 
„Zeleného ústavu“ jsou možnosti, 
které nám poskytuje. Organizátoři 
soutěží směřují svoje nabídky právě 
k nám, v jejich očích k pilným 
a zvídavým studentům. V důsledku 
toho je pak naše gymnázium bom-

bardováno školními koly těch nej-
roztodivnějších soutěží. Studenti 
to většinou vítají jako šanci, jak 
se na chvíli dostat z požvýkačko-
vaných lavic. Ti, které soutěžení 
neláká, mohou zkusit účast ve škol-
ním sboru, přírodovědné kroužky, 
návštěvy památek či pražských 
divadel nebo jet do zahraničí na vý-
měnný pobyt třeba do Německa.

Zkrátka život nás studentů je 
velké dobrodružství, a zároveň si 
můžeme kdykoli odpočinout po-
hodlně usazení u mámy na gauči 
s hrnkem horké čokolády v ruce…

Klára Bystroňová,  
studentka gymnázia
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křížoVka Před 75 lety byl v Praze popraven nacisty (tajenka) Theodor Kouba, ve třicátých letech nejpopulárnější důstojník chomutovské posádky. 
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osMisMěrka Zahájení Chomutovských Vánoc se odehraje na (tajenka). Vtipy 

Podzim. Dva medvědi, než zalezou 
do brlohu, pozorují padající listí 
a jeden z nich říká druhému: „Rád 
bych jednou viděl toho maniaka, 
který všechny ty listy celou zimu 
barví na zeleno a zase věší na 
stromy.“

Český podzim. Opět padá kurz 
koruny, dividendy většiny podniků 
odlétají do zahraničí a začínají 
mrazit předpovědi prognostiků.

Pepíček se ptá tatínka meteorologa: 
„A tati, vždycky ti ta předpověď 
vyjde?“ 
„Předpověď vyjde vždycky, akorát 
datum někdy nesouhlasí...“

V ředitelně zadrnčí telefon a ozve 
se podivný hlas: „Omluvte syna, 
má chřipku!“ „Kdo volá?“ zajímá se 
ředitel školy. „Přece můj táta!“

Tchýně poprosila zetě, aby ji 
doprovodil k lékaři. Doktor ji 
prohlédl a zeť se ptá: „Je nějaká 
naděje?!“ „Bohužel je, je to jen 
chřipka…“

Meteorolog je člověk, který dokáže 
přesně vysvětlit, proč se jeho 
včerejší předpověď nepotvrdila.

Jean, prší venku? 
Ano pane. 
Jean pošli rybičky na procházku.aDorNo, aZBest, BoMBa, BraDa, DrŽet, etUDa, FarÁŘ, hoDiNY, krÁsa, 

LikÉr, oBUVi, oBVoD, oDkaZ, oPoNa, PiZZa, rÁDio, rekCe, restY, reŽNÁ, 
sÉrie, sÍPot, sMaha, soChor, ŠÍDLa, torNÁDo, VDoVa, VerZe, VŮDCe
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 8.11.  19.00  byt na inZerát – Odkvétající varietní umělkyně Georgette prona-
jímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí 
ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. 
O tom, že soužití žen rozdílných temperamentů není jednoduché, nás 
přesvědčí expozice hry. 

 13.11.  15.00  jak Zachránit princeZnu aneb stop pohádka – 
Jako v každé pohádce je něco na rozhodnutí hrdiny, něco rozhodne 
náhoda. Ne každá takto vytvořená pohádka musí mít šťastný konec. 
O to zajímavější je pak situace po skončení příběhu. 

 15.11.  18.00  jubilee fest – 30 let skupiny Album

 16.11.  17.00  VeČerníČek nejen pro seniory – tradiční ta-
neční podvečer pro seniory s Malou českou muzikou Josefa 
Macka 

 22.11.  19.00  Válka roseoVÝch – Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí 
manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale 
šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám, 
a chce se rozvést.

 8.11.  

 13.11.  15.00  

 15.11.  18.00  

 16.11.  17.00  

 22.11.  

MĚstskÉ DiVaDLo

   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

 2.11. st 17.00 dítě bridget jonesoVé
   19.00 instalatér Z tuchloVic
 3.11. čt 17.00 trolloVé
   18.00 ZÚČtoVání
   19.30 pohádky pro eMu
 4.11. pá 17.00 trolloVé (3d)
   18.00 ZÚČtoVání
   19.30 pohádky pro eMu
 5.11. so 15.00 trolloVé (3d)
   17.00 pohádky pro eMu
   18.00 pohádky pro eMu
   20.00 ZÚČtoVání
 6.11. ne 15.00 trolloVé
   17.00 díVka Ve Vlaku
   18.00 pohádky pro eMu
   20.00 pohádky pro eMu
 7.11. po 17.00 doctor strange
   19.00 pohádky pro eMu
 8.11. út 17.00 beZVa ženská na krku
   19.00 sirotČinec sleČny peregrinoVé pro podiVné děti (3d)
 9.11. st 17.00 inferno
   19.00 Zákon helena
 10.11. čt 17.00 beZVa ženská na krku
   18.00 lichožrouti
   19.30 příchoZí
 11.11. pá 17.00 trolloVé
   18.00 hacksaW ridge: ZroZení hrdiny
   19.30 příchoZí
 12.11. so 15.00 Čapí dobrodružstVí (3d)
   16.00 tenkrát V ráji
   18.00 příchoZí
   19.00 hacksaW ridge: ZroZení hrdiny
 13.11. ne 15.00 pojar děteM
   17.00 příchoZí
   18.00 pohádky pro eMu
   20.00 hacksaW ridge: ZroZení hrdiny
 14.11. po 17.00 doctor strange (3d)
   19.00 beZVa ženská na krku
 15.11. út 17.00 inferno
   19.00 jack reacher: neVracej se
 16.11. st 17.00 anthropoid
   19.00 ZÚČtoVání
 17.11. čt 00.01 fantastická ZVířata a kde je najít (3d)
   16.00 fantastická ZVířata a kde je najít (3d)
   17.00 bratříČek karel
   19.30 fantastická ZVířata a kde je najít
 18.11. pá 16.00 fantastická ZVířata a kde je najít
   17.00 snoW filM fest
   19.30 fantastická ZVířata a kde je najít (3d)
 19.11. so 15.00 Čapí dobrodružstVí
   17.00 fantastická ZVířata a kde je najít
   18.00 fantastická ZVířata a kde je najít (3d)
   20.00 dítě bridget jonesoVé
 20.11. ne 15.00 lichožrouti
   17.00 fantastická ZVířata a kde je najít (3d)
   18.00 holograM pro krále
   20.00 instalatér Z tuchloVic
 21.11. po 17.00 fantastická ZVířata a kde je najít
   19.00 holograM pro krále
 22.11. út 17.00 lichožrouti
   19.00 fantastická ZVířata a kde je najít
 23.11. st 17.00 na stojáka liVe
   17.00 lichožrouti
   19.30 holograM pro krále
 24.11. čt 17.00 odVážná Vaiana: legenda o konci sVěta (3d)
   19.00 aMerická idyla
   19.30 anthropoid
 25.11. pá 19.00 beZVa ženská na krku
 26.11. so 15.00 odVážná Vaiana: legenda o konci sVěta
   18.00 pohádky pro eMu
   19.00 díVka Ve Vlaku
 27.11. ne 15.00 odVážná Vaiana: legenda o konci sVěta (3d)
   17.00 sirotČinec sleČny peregrinoVé pro podiVné děti
   18.00 fantastická ZVířata a kde je najít
   20.00 doctor strange
 28.11. po 17.00 beZVa ženská na krku
   19.00 i aM bolt 
 29.11. út 17.00 bratříČek karel
   19.00 jack reacher: neVracej se 
 30.11. st 17.00 lichožrouti 
   19.00 dítě bridget jonesoVé

 2.11. st 17.00
   19.00
 3.11. čt 17.00
   18.00
   19.30
 4.11. pá 17.00
   18.00
   19.30 
 5.11. so 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 6.11. ne 15.00
   17.00
   18.00 
   20.00 
 7.11. po 17.00
   19.00
 8.11. út 17.00
   19.00
 9.11. st 17.00

  19.00 
 10.11. čt 17.00
   18.00
   19.30
 11.11. pá 17.00
   18.00
   19.30
 12.11. so 15.00 
   16.00 
   18.00
   19.00
 13.11. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 14.11. po 17.00 
   19.00
 15.11. út 17.00
   19.00
 16.11. st 17.00
   19.00
 17.11. čt 00.01
   16.00 
   17.00
   19.30
 18.11. pá 16.00
   17.00 
   19.30 
 19.11. so 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 20.11. ne 15.00
   17.00 
   18.00
   20.00
 21.11. po 17.00
   19.00
 22.11. út 17.00
   19.00
 23.11. st 17.00
   17.00
   19.30
 24.11. čt 17.00
   19.00
   19.30 
 25.11. pá 19.00
 26.11. so 15.00
   18.00
   19.00
 27.11. ne 15.00

  17.00 
   18.00
   20.00
 28.11. po 17.00
   19.00
 29.11. út 17.00
   19.00
 30.11. st 17.00
   19.00 

kiNo sVĚt
Od 7.11.  sVět MagickÝ – Vladimír Muzička – vernisáž výstavy 7.11. v 17.00 hodin – 

galerie Lurago
Od 16.11.  portréty Z Čech a MoraVy – osobnosti ve fotogra� ích Petry Flath – 

Dům J. Popela
Od 16.11.  starÝ choMutoV na pohlednicích – vernisáž fotogra� í 

a přednáška přátel Chomutovska – Café Atrium
Od 25.11.  obraZy – Vojtěch Horálek – vernisáž výstavy 25.11. v 17.00 hodin – galerie 

Špejchar
Od 26.11.  Vánoce V MuZeu – výstava betlémů – vernisáž výstavy 26.11. v 10.00 

hodin – kostel sv. Kateřiny
Od 28.11.  VánoČní VÝstaVa choMutoVskÝch školních družin – 

Rytířský sál radnice
Od 30.11.  cesta do duše – vernisáž děl vytvořených na arteterapii a fotogra� e 

z jiných terapií v rámci Klubu Esprit – Café Atrium
Do 8.11.  Malby lidí, krajin i ZáhadnÝch ZVířat – Jiří Houska – galerie 

Špejchar
Do  12.11.  jindřich štreit – fotografie – světoznámý fotograf ze Sovince 

poprvé vystavuje v Chomutově – muzeum na radnici
Do 18.11.  s kaMarády do pohádky – výstava prací dětí Mateřské školy 

Chomutov – Rytířský sál radnice
Do  30.11.  Martin Zhouf – obraZy, fantaZie – Art galerie Radnice
Do 30.12.  daVid VáVra – výstava obrazů akademického architekta, malíře, 

spisovatele a herce – galerie Zlatý klenot
Do 30.12.  tajeMné pohoří Ťan-šan – Šebestián Šulc, František Svatoš – 

výstavní síň knihovny
Do  30.12.  VÝtVory kurZu kresby a grafiky – galerie Na schodech SKKS
Do 30.12.  obraZy – kVěta noVákoVá – Hřebíkárna
Do  30.12.  pohádkou poZnáVáMe sVět – výstava výtvarných prací dětí z MŠ 

Abeceda

Od 7.11.  sVět MagickÝ

Od 16.11.  portréty Z Čech a MoraVy

Od 16.11.  starÝ choMutoV na pohlednicích

Od 25.11.  obraZy

Od 26.11.  Vánoce V MuZeu

Od 28.11.  VánoČní VÝstaVa choMutoVskÝch školních družin

Od 30.11.  cesta do duše

Do 8.11.  Malby lidí, krajin i ZáhadnÝch ZVířat

Do  12.11.  jindřich štreit – fotografie

Do 18.11.  s kaMarády do pohádky

Do  30.11.  Martin Zhouf – obraZy, fantaZie
Do 30.12.  daVid VáVra

Do 30.12.  tajeMné pohoří Ťan-šan

Do  30.12.  VÝtVory kurZu kresby a grafiky
Do 30.12.  obraZy – kVěta noVákoVá
Do  30.12.  pohádkou poZnáVáMe sVět

VÝstaVY

 3.11.  18.00  orchestr teQuila band – Kulisárna
 3.11.  18.00  halloWeenskÝ koncert – sál ZUŠ 
 4.11.  17.00  hrajeMe pro radost – sál ZUŠ
 5.11.  19.00  kneZaplacení & petr VondráČek – folková skupina se 

svým hostem – Hřebíkárna – hudební klub
 10.11.  18.30  rhythM desperados – jazzový koncert – Kulisárna 
 11.11.  19.00  petr brandl & hosté – vystoupí Ivan Bubla, Michal Samek, Míra 

Pekárek, Stáňa K. Červenková a skupina Trabant v kýblu – galerie Lurago 
 17.11.  18.00  VZpoMínkoVÝ VeČer na karla kryla – Album, Stráníci, 

Petr Brandl, Truet, Bára Nováková a Laura Mašková, dětský sbor Happy 
Smile, 3k&M, večerem provází Míra Kuželka a Jana Mašková Zimolová – 
kostel sv. Ignáce

 19.11.  19.00  eoin – irský písničkář J. Eoin, Vojtěch Jindra, Petr Tichý – Hřebíkárna – 
hudební klub

 24.11.  18.30  klaVírní recitál Marie al-ashhaboVé – sál ZUŠ
 25.11.  19.00  koncert eržika trio – bluesový koncert – Café Atrium
 25.11.  19.00  calM season – akustické duo – Hřebíkárna – hudební klub
 27.11.  18.00  1. adVentní koncert – vystoupí pěvecké sbory Sluníčka, NA-

HLAS a skupina Album – kostel sv. Ignáce
 27.11.  19.00  1. adVent – Hřebíkárna – hudební klub

3.11.  18.00  
3.11.  18.00  
4.11.  17.00  
5.11.  19.00  

10.11.  18.30  
11.11.  19.00  

17.11.  18.00  

19.11.  19.00  

24.11.  18.30  
25.11.  19.00  
25.11.  19.00  
27.11.  18.00  

27.11.  19.00  

koNCertY
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 11.11. 17.30  choMutoV – sparta praha - extraligové hokejové utkání - 
SD aréna

 15.11. 17.30  choMutoV – oceláři třinec - extraligové hokejové utkání 
- SD aréna

 25.11. 17.30  choMutoV – Mladá boleslaV - extraligové hokejové 
utkání - SD aréna 

    calisthenika + parkour trénink – posilování s vlastní 
váhou těla – každý pátek od 20 hodin, každou sobotu od 14 hodin 
a v neděli od 13 hodin - SVČ Domeček

 2.11. 17.00  ekVádor a galapágy – cestopisná přednáška – SKKS
 2.11. 18.00  poVídání o bylinkách – SKKS
 2. a 3.11. 15.30  protidrogoVÝ Vlak reVolution train – nejvýznam-

nější projekt v oblasti drogové prevence jak pro školy, tak pro širokou 
veřejnost – ČD hlavní nádraží

 5.11. 10.30  hubertoVa jíZda – slavnostní nástup koní a honců – jezdecký 
areál PZOO 

 5. a 19.11. 08.00  seVeroČeské farMářské trhy – náměstí 1. máje
 8. a 9.11. 13.00  VÝstaVa VZděláVání 2017 – městská sportovní hala
 8.11. 17.30  dobré VZtahy = šŤastné děti, šŤastné děti = dob-

ré VZtahy – přednáší Markéta Zika Koppová a Josef Zika – Café 
Atrium

 9.11. 09.00  VánoČní tVoření nejen pro seniory – SKKS
 9.11. 09.00  soutěž t – profi – talenty pro firMy – krajské kolo – 

městská sportovní hala
 9.11. 17.30  astrologie – Slunce a Luna v horoskopech zrození – SKKS
 10.11. 13.00  když byliny poMáhají – pro nevidomé a slabozraké – 

SONS – SKKS
 10.11. 16.00  setkání s biotronikeM – SKKS
 10.11. 17.00  eXpediČní jachting – putování evropskými moři i Atlantikem 

s jachtařem Tomášem Kůdelou – SKKS
 10.11. 17.30  art ZastaVení – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 11.11. 11.00  den VáleČnÝch VeteránŮ – pietní akt položení květin 

a věnců – parčík u kostela sv. Barbory
 11.11. 18.30  kubánskÝ VeČer – ochutnávka kubánských specialit a tance – 

Café Atrium 
 12.11. 9.00  akVarijní trhy – SVČ Domeček
 12.11. 16.30  rodinné Zápolení: strašidelná procháZka – 

městský park, náměstí 1. máje
 14.11. 17.00  ZáZrak káVoVÝch Zrn – setkání milovníků dobré kávy 

s Janem Matouškem – Café Atrium
 15.11. 17.00  Zelené potraViny jako cesta ke ZdraVí – 

 přednáška – Café Atrium
 16.11. 17.00  den boje Za sVobodu a deMokracii a MeZiná-

rodní den studentstVa – 17.00 položení květin a věnců 
u pomníku Obětem válek v městském parku, 18.00 slavnostní 
koncert ZUŠ T. G. Masaryka v Rytířském sálu radnice

 16.11. 18.00  Muži × ženy – přednáška – SKKS
 19.11. 09.00  burZa hraČek – SVČ Domeček
 19.11. 09.30  10. choMutoVskÝ fler jarMark – galerie Špejchar, 

atrium SKKS, vestibul knihovny 
 20.11. 14.00  choMutoVské taneČní gala – Velká cena Města 

choMutoVa – mezinárodní soutěž ve standardních a latinsko-
amerických tancích – městské divadlo

 23.11. 17.00  VeČery pod laMpou – autorský večer s první dámou české 
satiry, televizní novinářkou a moderátorkou Zuzanou Bubílkovou – 
SKKS 

 25.11. 15.15 cesta pirátoVeM – karneval pro všechny piráty, pirátky, buka-
nýry a korzáry – SVČ Domeček 

 26.11. 10.00  skrytÝ potenciál ženy – vzdělávací, zážitkové a společen-
ské setkání žen – kino Svět

 26.11. 10.00  adVentní aranžoVání – SVČ Domeček
 26.11. 10.00  adVentní dílny – tradiční a netradiční výroba adventních 

dekorací pro každého – základní škola speciální a mateřská škola 
Palachova

 27.11. 09.00  VánoČní trh – otevření trhu s bohatým doprovodným progra-
mem, trhy potrvají do 23.12. – náměstí 1. máje 

 27.11. 14.00  1. adVentní neděle V pZoo – adventní dílny pro malé i velké, 
Divadlo Mazec, výstava betlémů, Vánoční jarmark – skanzen Stará Ves

 27.11. 15.00  choMutoVské Vánoce 2016 – roZsVícení VánoČní 
VÝZdoby Města – náměstí 1. máje

 29.11. 17.00  pět Základních aspektŮ lidského bytí nejen 
Z pohledu ZdraVí a neMoci aneb systematický přístup 
k životu – Café Atrium

 30.11. 9.00  choMutoVské Vánoce 2016 – Zdobení stroMkŮ 
dětMi Z MateřskÝch škol – náměstí 1. máje

    
prohlídky interiérŮ staVeb Ve staré Vsi s prŮ-
VodceM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 2.11. 17.00  
 2.11. 18.00  
 2. a 3.11. 15.30  

 5.11. 10.30  

 5. a 19.11. 08.00  
 8. a 9.11. 13.00  
 8.11. 17.30  dobré VZtahy = šŤastné děti, šŤastné děti = dob-

 9.11. 09.00  
 9.11. 09.00  

 9.11. 17.30  
 10.11. 13.00  

 10.11. 16.00  
 10.11. 17.00  

 10.11. 17.30  
 11.11. 11.00  

 11.11. 18.30  

 12.11. 9.00  
 12.11. 16.30  

 14.11. 17.00  

 15.11. 17.00  

 16.11. 17.00  

 16.11. 18.00  
 19.11. 09.00  

19.11. 09.30  

 20.11. 14.00  

 23.11. 17.00  

 25.11. 15.15 

 26.11. 10.00  

 26.11. 10.00  
 26.11. 10.00  

 27.11. 09.00  

 27.11. 14.00  

 27.11. 15.00  

 29.11. 17.00  

 30.11. 9.00  
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albuM slaVí třicetiny
Chomutovská bluegrassová kapela Album slaví třicet let existence a výročí 
si 15. listopadu připomene speciálním koncertem, na který si pozvala řadu 
hostů. Spolu s jubilanty v Městském divadle v chomutově vystoupí 
poutníci, stráníci a petr kalandra Memory band. Koncert začne v 18 h.

choMutoVské Vánoce
informace o omezení dopravy v centru města
•  od 21. 11. do 30. 12. 2016  zákaz parkování na náměstí 1. máje
•  27. 11. 2016 zákaz parkování ulice Táboritská, Puchmajerova
•  27. 11. 2016 a 24. 12. 2016 uzavírka náměstí 1. máje
•  3. a 17. 12.  6.00–12.00 zákaz parkování za městským informačním 

centrem

www.chomutov-mesto.cz

omezení dopravy

NÁMĚstÍ 1. MÁJe
27. 11. 15.00–17.30 traDiČNÍ ČeskÉ VÁNoCe – zpívání a hrátky pro celou 
rodinu moderuje Jakub Třasák (vystoupí ponocný Třebek, čertovská rodinka, andělský 
pěvecký sbor, sněhulák Kulička, králíček, oslík a jelen, čertík Bertík), rozsvícení 1. svíce na 
městském adventním svícnu, rozsvícení vánoční výzdoby města a vánočního stromu, 
ohňostroj

27. 11.–23. 12. 9.00–18.00 VÁNoČNÍ trh – vánoční tvořivé dílničky, mechanický 
betlém, Ježíškova pošta, jízdy zoovláčku, vánoční jízdy kočárem, zdobení stromků, 
čertovské sklepy, vánoční a adventní koncerty, vánoční výstavy, adventní neděle 
v zooparku, pořady pro malé a velké v RC Rozmarýn, vánoční jízdy kočárem

ProGraM MoDerUJe LaDJa (LaDisLaV DLoUhÝ)
30. 11. 09.00–10.00 Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ
 16.00–18.00  Betlémský příběh, Vánoce Vánoce přicházejí (pohádka 

a pěvecké vystoupení Mateřské školy Chomutov, Jiráskova)
1. 12. 09.00–10.00 Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ
 16.00–17.00  Adventní kalendář Palachovky (Základní škola speciální 

a Mateřská škola, Palachova 4881, Chomutov)
 17.00–18.00 TerryDance Company
2. 12. 09.00–10.00 Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ
 16.00–18.00  Vánoční hvězdy (Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 

17. listopadu 4728)

2. aDVeNtNÍ VÍkeND MoDerUJe aLeŠ LehkÝ
3. 12. 10.00–11.00 Tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče s Mateřinkou
 14.00–15.00  Felix Holzmann se vrací – interaktivní představení, jediný 

revival legendárního komika (agentura MaJa)
 16.00–17.00 Na vlásku (Divadlo Nahoď)
 17.00–18.00 FC Krušnohor a jeho vánoční program
4. 12. 10.00–11.00  Sněhulákoviny s Janou Rychterovou – legrácky, písničky, 

tancování a sněhulákové soutěžení (agentura MaJa)
 14.00–15.00 Klub přátel Chomutovska (pěvecké vystoupení)
 16.30–18.00 Vánoční Album
 17.00   Rozsvícení 2. svíce na městském adventním svícnu

NÁMĚstÍ 1. MÁJe – PartY staN
VÁNoČNÍ ProGraM MoDerUJe LaDJa (LaDisLaV DLoUhÝ)
5. 12. 16.00 – 17.00  Čertovské láry fáry (kouzlení, bublinování a balónkování 

s Ingrid a Jakubem)
 17.00 – 18.00 Pekelná manéž – Pepino a nejen pudlíci (agentura MaJa)
6. 12. 16.00 – 17.00  Pásmo písní a říkadel spojených s pohádkou Mrazík (Základní 

škola Duhová cesta)
 17.00 – 18.00  Veselé Vánoce s Domečkem (Středisko volného času 

domeček Chomutov)
7. 12. 16.00 – 17.00  Program dětí Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895 
 17.00 – 18.00  O 12 měsíčkách (Základní škola Chomutov, Kadańská 2334)

ChoMUtoVskÉ VÁNoCe 2016 
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taekWondo ZVe
Zájemci o taekwondo jsou zvá-
ni na tréninky, které v Chomu-
tově pořádá pražská Ge-Baek 
Hosin Sool, největší škola toho-
to korejského bojového umění 
v ČR. Tréninky probíhají každý 
čtvrtek od 18.30 do 20.30 v tě-
locvičně střední průmyslové 
školy ve Školní ulici.

gyMnaZistky osMé
Středoškolského poháru Corny 
v atletice se opět zúčastnila 
družstva chlapců i děvčat z Gy-
m názia Chomutov. Úspěšnější 
byly dívky, které se z okresního 
přes krajské kolo probojovaly 
až do republikového fi nále. Tam 
obsadily stejně jako loni osmé 
místo.

přidej se k MistryníM
Žákyně SC 80 Beavers Cho-
mutov, které jsou čerstvými 
mistryněmi republiky v soft-
balu, shánějí spoluhráčky. 
Zájemkyně ročníku narození 
2004 se mohou hlásit na e-
-mailu MartinChmelik@email.
cz. Tréninky probíhají v úterý 
a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Aka-
demika Heyrovského.

krÁtCe

Zlatou štafetu převzaly žákyně

Cyklistický klub se ohlíží za 20 lety 
i právě skončenou sezonou

Zatímco dospělí softbalisté SC 
80 Beavers Chomutov v souvislosti 
s generační obměnou trochu ustoupili 
z pozic, na výsluní je bohatě nahra-
dila mládež.

V tomto ohledu je největším 
úspěchem mistrovský titul pro žá-
kyně. Ty se mistrovství České repub-
liky zúčastnily až jako druhý celek 
2. ligy. Ve skupině postupně porazily 
třetí tým extraligy Joudrs Praha 5:1, 
druhý celek extraligy Storms Praha-
Řepy 6:0 a vítěze 2. ligy Eagles 

Praha 9:0. V semifi nále chomutov-
ská děvčata hladce porazila čtvrtý 
celek extraligy Trutnov HSM 7:0. 
Ve fi nále na družstvo Beavers čekal 
celek Arrows Ostrava, který v letošní 
extralize nezažil ani jednu porážku. 
„Protože v sezoně nehráli s námi,“ 
znaly hráčky odpověď. Na začátku 
třetí směny se do míče opřela Daniela 
Nahodilová a vybojovala první metu. 
Běžkyni pro první bod utkání poslal 
odpal Alex Moravčíkové. V obraně 
vládla Aneta Truncová, která za 

pomoci Štěpánky Boučkové svými 
nadhozy nepovolovala soupeřkám 
odpaly ani krátkou hru. Chomutov 
postupně přidával další body. Soupeř 
viditelně znervózněl, v dohrávce 
pouze zkorigoval na 5:1 a děvčata 
Beavers mohla v proudu radost-
ných slz slavit titul mistryň ČR. 
Na fi nálovém turnaji Chomutov 
inkasoval pouhé dva body a Aneta 
Truncová byla vyhlášena nejlepší 
nadhazovačkou.

Dalším úspěchem chomutov-
ského mládežnického softbalu byl 
republikový bronz dětí do 10 let. 
Na fi nálovém turnaji jasně pora-
zili Painbusters Most 19:2, Žraloky 
Ledenice 10:6 a Snails Kunovice 9:4. 
V semifi nále ale už byl nad jejich síly 
vítěz letošní extraligy Joudrs Praha. 
Chomutovští hned v úvodu inka-
sovali 3 body, a přestože postupně 
otočili na 4:3, mohutný fi niš soupeři 
přinesl vítězství 9:6. V utkání o bronz 
Beavers naprosto dominovali nad 
druhým neúspěšným semifi nalistou 
Snails Kunovice 15:2 a radovali se ze 
svých prvních významných medailí.

Z medailí se radují i chomutovští 

junioři. Ti si díky dobrým výkonům 
v základní části extraligy zajistili 
druhou příčku a druzí skončili i na 
závěrečném turnaji o mistra ČR. 
V semifi nále totiž po vyrovnaném 
utkání a lépe zvládnutém tie-breaku 
přešli přes Painbusters Most, ale ve 
fi nále nestačili na Hrochy Havlíčkův 
Brod. Přes prohru 1:7 slaví zisk stří-
brných medailí. Loni junioři obsadili 
v extralize třetí místo, letos si tedy 
o příčku polepšili.

Úspěšní byli i žáci SC 80 Beavers 
Chomutov, kteří si vítězstvím v me-
zidivizním turnaji vybojovali postup 
do žákovské extraligy pro rok 2017. 
„Naše mládežnické týmy si letos 
stanovily náročné sportovní cíle – 
postup do extraligy žáků, postup do 
extraligy žákyň a medaili na mist-
rovství republiky žákyň, medaili na 
mistrovství republiky dětí do deseti 
let. Po sezoně můžeme hlásit dva-
krát splněno a dvakrát překročeno,“ 
bilancuje šéftrenér mládeže Martin 
Chmelík. Je zřejmé, že Bobrům vy-
růstá nadějná generace hráčů, která 
se svým sportem baví a je pro klub 
ochotna pracovat.

Cyklistický klub Floratex Chomu-
tov slaví 20 let existence. Za tu dobu 
v jeho dresu závodilo mnoho kvalit-
ních jezdců, ať už mladých a naděj-
ných, nebo starších a zkušených.

Startovali na všech možných tra-
tích po celé České republice, vyhrávali 
i prohrávali. Některé výsledky byly vý-
jimečné, například titul mistra ČR v sil-
ničním závodě získali Petr Hennlich 
a Jaroslava Budíková, juniorským mis-
trem ČR v triatlonu se zase stal Daniel 
Tilcer. „Vedu klub od jeho založení 
v roce 1996 a velice si cením součas-
ných závodníků, kteří v klubu působí 
dlouhou řadu let,“ říká zakladatel klubu 
a jeho šéf Karel Vrabec. Spolu s ním 
je služebně nejstarším s dvaceti lety 
Miroslav Vančura, Libor Šajner hájí 
barvy klubu 12 let, Vladimíra Albert 
9 let, Rudy Albert 9 let, Daniel Mács 
9 let, Martin Černý 9 let, Marek Taud 
také 9 let a Daniel Tesař 8 let.

Floratex Chomutov se tradičně 
účastní Severočeské amatérské ligy, 
kde se v letošních šestnácti závodech 
utkávalo 96 závodníků a v soutěži 
týmů 23 klubů.

Celkové výsledky závodníků 

Floratexu – kategorie juniorů: 
4. Marek Běloušek; kategorie M19–
29: 2. Daniel Tesař, 4. Daniel Mács, 
5. Martin Černý; kategorie M30: 
4. Ivan Kočí, 7. Marek Taud, 15. Jiří 
Slíva; kategorie M50: 9. Rudy Albert, 
11. Libor Šajner. V soutěži týmů obsa-
dil Floratex 7. místo.

Soutěž vrchařů – kategorie ju-
niorů: 5. Marek Běloušek; kategorie 
M19–M29: 2. Daniel Tesař, 5. Martin 
Černý, 6. Daniel Mács; kategorie M30: 
7. Ivan Kočí, 9. Marek Taud, 12. Jiří 
Slíva; kategorie M50: 10. Rudy Albert.

Soutěž časovkářů – kategorie 
juniorů: 4. místo Marek Běloušek; 
kategorie M19–29: 1. Daniel Tesař, 
3. Daniel Mács, 4. Martin Černý; ka-
tegorie M30: 3. Ivan Kočí, 4. Marek 
Taud, 13. Jiří Slíva; kategorie M50: 
7. Libor Šajner, 12. Rudy Albert.

Soutěž sprinterů – kategorie ju-
niorů: 5. Marek Běloušek; kategorie 
M19–29: 3. Daniel Mács, 4. Daniel 
Tesař, 7. Martin Černý; kategorie 
M30: 3. Ivan Kočí, 6. Marek Taud; 
kategorie M50: 8. Rudy Albert, 
18. Libor Šajner.

Závodní družstvo Floratexu na vyhodnocení Severočeské amatérské ligy v Bezručově údolí.

Žákyně Beavers si právě jdou pro zlaté medaile
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Lidé při běhu pomohli dětem 
s rozštěpem

Za novým úsměvem vyběhlo 
v Podkrušnohorském zooparku ne-
uvěřitelných 527 lidí, aby podpořili 
děti s rozštěpem. Bonusová akce 
Rodinného zápolení prověřila kondici 
přihlášených rodin i široké veřejnosti. 
Cílem bylo zvýšit informovanost 
veřejnosti o této vrozené vývojové 
vadě. 

Akci uspořádala organizace 
Za novým úsměvem. „Všeobecné 

vědomí o rozštěpech tady chybí. 
Chceme pomoci, aby o rozštěpech 
bylo více mluveno, aby více lidí vě-
dělo, co to je, a aby dítě s rozštěpem 
mělo šanci na plnohodnotný život,“ 
uvedla organizátorka Jana Holáková. 
Upozornila na to, že děti s rozštěpem 
často bývají v dětských kolektivech 
vystavovány posměškům a důvodem 
může být právě malá informovanost 
dětí i dospělých. 

Podpořit děti s rozštěpem přiběhl 
i Milan Dzuriak, který sportem po-
máhá potřebným třeba při akci Cesta 
proti bolesti. „Chci přispět minimálně 
svojí účastí, ale samozřejmě i fi -
nančně. Akce má veliký úspěch, je to 
první ročník. Rozhodně se vyplatí po-
řádat další ročníky,“ řekl sportovec. 

Během lidé přispěli ke svému 
zdraví i na činnosti organizace Za no-
vým úsměvem. 




