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Zapište si 
do diáře

ChCete mě?
Ronnýsek je pět let starý kříže-
nec střední velikosti, ze začátku 
je nedůvěřivý, ale po přivyknutí 
se z něho stává úžasný kámoš 
na procházky i k televizi. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

 aktuality
 5 do Zlepšení života na 

sídlištíCh a do škol 
půjde víCe peněZ
Desítky až stovky milionů do 
nových učeben, na vzdělání 
dětí a na zlepšení života 
obyvatel města. To vše bylo 
schváleno na posledním zastu-
pitelstvu.

 téma
 6 odpovídali jste 

ve výZkumu, máme 
výsledky
Každé město chce provádět 
správná rozhodnutí o investi-
cích a poskytovat služby, které 
slouží k uspokojení potřeb a ke 
zvýšení kvality života obyvatel. 
K tomu potřebuje informace.

 rozhovor
 8 petr Gärtner: 

udržet u sebe pět 
roZdílnýCh povah je 
o psyCholoGii
Třicet let na scéně oslavila cho-
mutovská kapela Album. Za tu 
dobu se v ní vystřídaly desítky 
muzikantů, lídr kapely však 
zůstává po celá léta stejný.

 minitéma
 9 školy Zřejmě Získají 

moderní učebny Za 
desítky milionů
Padesát milionů korun chce 
město napumpovat do cho-
mutovských škol. Projektový 
tým odboru investic a rozvoje 
dokončuje žádost o dotaci.

 kultura
 12 muZeum vystavuje 

betlémy nejen 
od reGionálníCh 
řeZbářů
Tři desítky nejrůznějších bet-
lémů si mohou prohlédnout 
návštěvníci chomutovského 
muzea. 

 historie
 13 výhrůžky Zastavily 

první pokus 
o Založení sokola 
v Chomutově
Pád absolutismu v polovině 
19. století v habsburské 
monarchii způsobil oživení 
společenského a kulturního 
života.

 fotostrana
 23 v tanečním Gala 

Znovu triumfoval 
tanečník Ze 
stardanCe
Jednatřicátý ročník 
chomutovské soutěže měl 
zajímavou zápletku.

10., 17. 12.
Sobotní koncerty v kostele 
sv. Kateřiny od 10 hodin

11.12.
Závěrečné losování Rodinného 
zápolení od 15 hodin 
v městském divadle

11. a 18.12.
Adventní dílny v Rodinném 
centru Rozmarýn od 10 hodin

11., 22., 28.12.
Extraligová hokejová utkání od 
17.30 hodin v SD aréně

11. a 18.12.
Adventní koncerty v kostele 
sv. Ignáce od 18 hodin

12. 12.
Zasedání zastupitelstva města, 
stará radnice od 15 hodin

14.12.
Česko zpívá koledy od 18 hodin ve 
Středisku volného času Domeček
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přijel izraelský 
velvyslanec

Chomutov navštívil izraelský 
velvyslanec Gary Koren. Prohlédl 
si město, pohovořil se studenty 
a zašel do pivovaru.

Do města přijel na pozvání pri-
mátora Daniela Černého. „Byl jsem 
velmi potěšen, že pozvání přijal 
a prohlédl si město. V Chomutově 
nikdy předtím nebyl,“ říká primá-
tor, který ho doprovázel. Pro vel-
vyslance to byla jedna z posledních 
cest po České republice, Izrael ho 

brzy vyšle na další diplomatickou 
štaci, do Moskvy.

Ambasador si prohlédl radnici 
a střed města. Následně zavítal 
na prohlídku pivovaru, odkud si 
odvezl i tematický dárek. Poté se 
přesunul na besedu se studenty 
gymnázia. Tam ho přivítal pěvecký 
sbor Comodo s písní v hebrejštině. 
„Myslím, že tím byl velmi příjemně 
překvapen, to se mu asi tak často 
nestává,“ dodává primátor.

v parkování je pár novinek názvy zastávek bude hlásit 
nový a známý hlas 

Chomutovské vánoce patří dětem

vychází kniha o místních olympionicích

V některých oblastech Chomutova 
se změnily možnosti parkování. Zde 
přinášíme jejich malý přehled. 

Nově je možné zaparkovat v zálivu 
v Palackého ulici, před bývalou poštou 
1. Stačí zaplatit v parkovacím auto-
matu, který je u přechodu pro chodce 
v ulici 28. října. Další novinkou je 
snížení ceny na parkovišti u infocentra, 
v ulici U Městských mlýnů. Řidiči tam 
mohou nechat auto za deset korun na 
hodinu. Jedná se o parkovací plochu 
kousek od náměstí, na kterém je par-
kovné dvojnásobné. 

Ve vnitrobloku domů č. p. 3638–
3643 v Palackého ulici, jinak též 
známém jako Starý dvůr, slouží 
rezidentům 38 parkovacích míst. 
V Heydukově ulici mohou nově 
parkovat klienti zubní kliniky, která 
v místě sídlí. V dolní části Ruské 
ulice je pod značkou zákazu vjezdu 
mimo zásobování nově přidán sym-
bol parkovacího kotouče. Řidič musí 
uvést dobu zahájení zásobování 
a může tam stát maximálně půl ho-
diny. Cílem je zabránit odstavování 
vozidel na tomto místě. 

V trolejbusech a autobusech 
městské hromadné dopravy uslyší 
cestující v Chomutově a Jirkově 
zbrusu nový hlas. Staniční hlášení 
namluvil Michael Hovorka z Rádia 
Blaník. 

Dopravní podnik ve spolupráci 
s oblíbeným moderátorem, který 
je původem z Jirkova, přináší vý-
razně lepší kvalitu provozního hlá-
šení. „Jsme rádi, že můžeme ces-
tujícím zprostředkovat na trasách 

našich linek profesionální hlas, 
který navíc lidé znají z rádia. Je 
to další změna, kterou se snažíme 
změnit pozitivní vnímání společ-
nosti veřejností,“ komentuje novou 
spolupráci náměstek primátora 
Marek Hrabáč. 

Nová hlášení zastávek uslyšíte 
ve vozidlech dopravního podniku 
od 11. prosince. Ke stejnému dni 
začínají v městské hromadné do-
pravě platit nové tarify a jízdní řád.

Vánoce si užívají především děti 
a v Chomutově to platí více než 
kdekoli jinde. Právě pro dětská vy-
stoupení je totiž vymezeno nejvíce 
času v programu Chomutovských 
Vánoc. O pobavení ostatních se sta-
rají i sami školáci.

Patří jim pódium především 
ve všední dny mezi adventními 

víkendy. Návštěvníci vyhříva-
ného party stanu už se mohli se-
tkat s Mrazíkem v podání dětí ze 
základní školy Duhová cesta, užít 
si Příkopské Vánoce či vystoupení 
malých umělců ze ZUŠ. „My jsme 
si připravili muzikál O dvanácti 
měsíčkách,“ doplnila zástupkyně 
ředitelky základní školy Kadaňská 

Sabina Dudová Fiedlerová.
Vystoupení dětí z dalších škol 

se teprve chystá. Lidé se mo-
hou těšit na vstoupení ZŠ Školní, 
Písečné, Zahradní, Akademika 
Heyrovského a Hornické. To vše 
je v programu v týdnu mezi třetím 
a čtvrtým adventem. 

I mezi dětmi jsou takové, které 

se rády bojí. Ty se mohou na ná-
městí 10. prosince setkat s netra-
dičními čerty. Všichni společně 
si mohou 23. prosince přijít pro 
Betlémské světlo a o den poz-
ději, než přijde Ježíšek, se mohou 
rodiny podívat na živý betlém. 
Vánoční zábavu připravily i další 
organizace ve městě. 

Do prodeje právě teď míří 
kniha Olympionici Chomutovska. 
Představuje všechny sportovce, kteří 
se narodili, žili nebo působili na 
Chomutovsku a zúčastnili se olym-
piády. Chomutovsko jich má šesta-
třicet. „Kniha mapuje jejich životní 
a sportovní osudy a důraz klade na 
jejich olympijské výkony a zážitky. 
Medailonky jsou doplněny velkým 
množstvím fotografi í. Větší část je 
dosud nepublikovaná, fotky a in-
formace jsme sháněli z archivů i od 
samotných olympioniků,“ prozradil 
Stanislav Král, spoluautor knihy.

Zajímavé jsou okolnosti je-
jího vzniku. „Inspirátorem je pan 
Miroslav Nuc, který přes fi latelii 

zmapoval většinu olympioniků se 
vztahem k Chomutovsku. Jeho in-
formace a výstřižky posloužily jako 
základ výstavy v roce 2012, kterou 
jsem připravila a která vzbudila 
velký ohlas. Proto jsem se rozhodla 
na jejím základě udělat knihu,“ vy-
světluje spoluautorka knihy Markéta 
Prontekerová.

Křest knihy je naplánován na so-
botu 10. prosince od 15 hodin na his-
torické radnici, tam si bude možné 
knihu poprvé koupit. A také nechat 
podepsat, kromě autorů knihy bu-
dou přítomni i někteří olympionici. 
Kniha se poté bude prodávat v turis-
tickém infocentru, v DDD knihku-
pectví a v muzeu.
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krátCe
Podněty výboRu
Lidé se mohou obracet na 
Kontrolní výbor Zastupitelstva 
statutárního města Chomutova 
se svými podněty prostřednic-
tvím e-mailu: kontrolnivybor@
chomutov-mesto.cz.

tvoření v knihovně
Dětské oddělení knihovny připra-
vilo pro čtenáře vánoční tvořivou 
dílnu. Vyrobit si vánoční drobnost 
můžete 19., 21. a 22. prosince 
vždy od 12 do 17 hodin.

PiRáti skotačili
V Domečku proběhl karneval pro 
piráty a pirátky. Nejdříve se konal 
candrbál s tombolou, trdlováním 
a soutěžemi, pak všichni zhlédli 
hokejový zápas.

oPRavené schody 
i dlažba
Technické služby v těchto 
dnech opravily schodiště na 
Kamenném Vrchu a na Březe-
necké, daly dohromady dlažbu 
u památníku v městském 
parku a zrekonstruovaly lavičky 
a opěrné zdi na Březenecké.

ať žijí stRašidla
Strašidla v městském divadle? 
Přijďte se sami přesvědčit 
18. prosince od 15 hodin. Hraje 
Metropolitní divadlo Praha.

do zlepšení života na sídlištích 
a do škol půjde více peněz

město vyhlásilo granty na rok 2017

město bude hospodařit 
s více než miliardou 

Desítky až stovky milionů do 
nových učeben, na vzdělání dětí a na 
zlepšení života obyvatel města. To 
vše bylo schváleno na posledním 
zastupitelstvu.  

Město Chomutov přijalo čtyřletý 
Strategický plán sociálního začleňo-
vání. Ten vznikl spoluprací s vládní 
Agenturou pro sociální začleňování, 
městem a jeho organizacemi, nezis-
kovkami, školami, policií a dalšími 
místními institucemi.

„Je to vlastně takový jízdní řád, 
který nám pomůže řešit často neutě-
šenou situaci ve městě a hlavně na 
sídlištích. Jeho smyslem je zlepšení 
života všech obyvatel města,“ říká 

náměstek primátora Marian Bystroń. 
Díky tomu se město a všichni ostatní 
aktéři zapojení v plánu snáze dosta-
nou k desítkám milionů korun. Ty 
půjdou do škol, vzdělávání, na byd-
lení, prevenci kriminality a dalších 
oblastí. „Je to výsledek skoro roční 
práce všech partnerů a já jim děkuji 
za jejich úsilí a nasazení,“ dodává 
Marian Bystroń. 

Schválený plán dá všem zainte-
resovaným výhodu v čerpání peněz 
z Evropské unie. „Desítky až stovky 
milionů korun mohou jít na široké 
spektrum projektů. Od modernizace 
učeben a zrychlení internetu ve ško-
lách přes rozšíření služeb protidlu-

hové poradny až po vybudování azy-
lového domu pro rodiny s dětmi či 
bytů na půl cesty pro mládež, která 
opouští ústavní zařízení. Velkou pri-
oritou je dále pomoc společenstvím 
vlastníků jednotek a družstvům na 
sídlištích. Je toho připraveno hodně,“ 
říká lokální konzultantka Agentury 
pro sociální začleňování Kamila 
Zinčenková. 

V příštím roce bude možné 
žádat o peníze na nejrůznější pro-
jekty. Díky schválení strategického 
plánu bude mít město Chomutov 
výhodnější pozici oproti ostatním 
městům nezapojeným do spolupráce 
s agenturou. 

Pořádáte nějakou akci pro ostatní 
Chomutováky? Děláte něco pro ostatní 
v sociální oblasti? Chtěli byste zlepšit 
životní prostředí? Požádejte si o pe-
níze z městských grantů na rok 2017. 
„Děkuji všem, kteří městské granty už 
využili a udělali něco pro své okolí. 
V podpoře aktivních Chomutováků 
budeme pokračovat i nadále,“ říká pri-
mátor Daniel Černý. 

Zatím jsou vyhlášeny dotační pro-
gramy na kulturu, místní historii, ko-
munitní rozvoj, na činnost stávajících 
a nových sociálních služeb, podporu 
aktivit environmentálního vzdělávání 
a ochrany přírody. V těch je připraveno 
na příští rok pět milionů korun. Žádosti 
bude možné podávat od 1. do 31. ledna 
2017, u dotačního programu životního 
prostředí do konce února. 

Souběžně se po celý rok možné 
získat od města takzvaný minigrant, 
tedy podporu do výše maximálně pěti 
tisíc korun. O peníze se musí požádat 
nejpozději měsíc před akcí. 

Přehled dotačních programů 
a podrobnější informace najdete 
na internetových stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz/cz/
dotace-poskytovane-z-rozpoctu-mesta.

Město Chomutov má rozpočet 
schválený na příští rok. Celkový 
objem bude jedna miliarda sedmde-
sát šest milionů korun. Je sestavený 
jako vyrovnaný.

Na investice je pro příští rok 
vyčleněno skoro 272 milionů ko-

run, 40 milionů spolkne údržba 
stávajícího majetku města. „Nejvíce 
peněz půjde do silnic, chodníků, 
parkovišť či Kamencového jezera. 
Bude se kupovat nové molo pro je-
zero, dokončí se oprava Šafaříkovy 
a Čelakovského ulice,“ popisuje 

primátor Daniel Černý. Na nová 
parkoviště půjde jedenáct milionů 
korun. Dohromady přes dvacet mi-
lionů budou stát fasády základních 
škol Akademika Heyrovského a Na 
Příkopech, na Školní pěšině se pře-
mění opuštěný objekt po státní poli-
cii na jesle.

Na oblast dotační a grantové po-
litiky má radnice vyčleněno téměř 
28 milionů korun.„Z toho pro sport 
šestnáct milionů, pro kulturu dva, 
sociální věci dva a životní prostředí 
jeden milion korun. Na příspěvky 
na volnočasové aktivity dětí má 
město připraveno šest milionů ko-
run,“ upřesňuje náměstek primátora 
Marian Bystroń. Rada může poskyt-
nout ze svého fondu rady 250 tisíc 
korun a na mikrogranty půjde 600 
tisíc korun.

Samotné město hospodaří s pře-

bytkem téměř půl miliardy korun, 
který odčerpávají organizace zří-
zené městem. „Ty činí celkem 371 
milionů korun,“ vysvětluje ekonom 
města Jan Mareš. Školství z roz-
počtu spolkne 60 milionů, technické 
služby 104 miliony, sociální služby 
23 milionů, knihovna 17 milionů, 
zoopark vč. střediska Kamencové 
jezero 27 milionů. Obchodní organi-
zace zřízené městem následně zajiš-
ťují služby ve výši přesahující 100 
milionů korun. „Rozpočet i nadále 
počítá s bezplatnou dopravou seni-
orů nad 70 let a dárců krve v hod-
notě téměř 6 milionů korun,“ říká 
náměstek primátora Marek Hrabáč.

Splátky úvěru jsou na příští rok 
plánovány ve výši 50 milionů ko-
run. Oproti předchozím obdobím 
došlo díky refinancování úvěru k je-
jich snížení na polovinu.

ZŠ Ak. Heyrovského v příštím roce dostane novou fasádu.
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Každé město chce provádět správná rozhodnutí o investicích a poskytovat služby, které slouží k uspokojení potřeb 
a ke zvýšení kvality života obyvatel. K tomu ale od nich potřebuje informace. Proto i Chomutov zadal sociologický 
průzkum kvality života ve městě, ve kterém  požadoval využít dotazníkové šetření a čtyři diskuzní skupiny.

Na otázky v dotazníku odpově-
děly téměř dva tisíce lidí, což je na 
padesátitisícové město velký úspěch. 
Ke třem tématům, která lidé ve vý-
zkumu označili za palčivá, se usku-
tečnily fokusní skupiny (více v roz-
hovoru se sociologem V. Prokešem), 
ve kterých veřejnost i odborníci pro-
blém rozebrali do podrobností.

Dvaatřicet procent dotazovaných 

si myslí, že největším problémem 
ve městě je soužití. Na druhé příčce 
s deseti procenty je bezpečnost. 
Dále pak nepořádek a hluk, neza-
městnanost, zdravotnictví. Velkým 
pozitivem je, že naprostá většina lidí 
je ochotna se zapojit do řešení pro-
blémů, které sami popsali.

Obyvatelé Chomutova nejvíce 
upřednostňují investice do volného 

času a rekreace. Nejvíce chtějí oživit 
městské lázně, modernizovat dětská 
hřiště a vybudovat nová sportovi-
ště. Velmi důležitá je také obnova 
Kamencového jezera a v dopravě 
opravy silnic a chodníků.

Třiadevadesát procent ze všech 
dotázaných si pamatují lázně za dobu 
provozu, popř. lázně přímo navštěvo-
vali. Dvaašedesát procent si myslí, že 
by budova měla sloužit obyvatelům 
města stejně jako turistům a jen 10 % 
si myslí, že by se neměla využívat vů-
bec. Ze čtyř možností využití budovy 
by si nejvíce lidí přálo lázně obnovit, 
dále pak na stejné příčce s 15 % se 
umístily varianty jako technicko-vzdě-
lávací centrum a sportovní zázemí, 
s 12 % je na posledním místě varianta 
kulturního centra.

Téměř dvě třetiny lidí pova-
žují město za špinavé, nejčastěji 
uváděli v otevřených otázkách síd-
liště a parky. Jen pětina lidí se cítí 
ve městě bezpečně. Jako nebez-
pečná místa lidé vnímají sídliště 
Březenecká, Písečná a Kamenná, 

dále okolí parku a Kadaňskou ulici.
Polovina ze všech dotázaných 

využila možnost napsat, co jim ve 
městě chybí za službu ve zdravotnic-
tví nebo v sociální oblasti. Nejčastěji 
uváděli nedostatek zubařů a dalších 
lékařů a špatný stav nemocnice.

Osmnáct procent lidí si myslí, že 
zeleň by bylo potřeba zlepšit nebo 
přidat také na sídlištích, u stadionu 
nebo na náměstí. Zónu pouze pro 
pěší by uvítalo 20 % lidí, konkrétně 
7 % lidí by uvítalo pěší zónu ze-
jména v centru na náměstí 1. máje.

MHD využívá každý týden jen 
čtvrtina lidí. Nejčastěji jezdí MHD 
mladí do 20 let a pak lidé od 50 do 
64 let. Pro lidi od 20 do 40 let je měst-
ská hromadná doprava drahá a také 
jim nevyhovují časy, ve kterých jezdí.

soužití a bezPečnost
Výstupy u fokusní skupiny pro 

soužití a bezpečnost doporučují 
zabývat se čtyřmi hlavními směry: 
zavést smírčí rady, posílit asistenty 
prevence kriminality, rozvíjet nízko-

odpovídali jste ve výzkumu, 
máme výsledky

Konkrétní znění otázky v dotazníku bylo: „Kdybyste byl/a primátorem/kou, které problémy byste řešil/a přednostně?  Buďte prosím co nejvíce konkrétní.” Obyvatelé mohli jmenovat až tři 
problémy, které jim připadají nejpalčivější. Otevřené odpovědi jsme v rámci analýzy kategorizovali do pěti oblastí, jak ukazuje graf vlevo. Ostatní podněty od občanů jsme zobrazili formou 
wordcloudu. Velikost písma odpovídá frekvenci odpovědí.
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Rozhovor s autorem výzkumu 
sociologem Vojtěchem Prokešem
Jak hodnotíte průzkum?

Nejzdařilejší na průzkumu je 
to, kolik lidí se do něj zapojilo. To 
je velmi unikátní a je dobré počítat 
do budoucna s tím, že ochota lidí 
vyslovovat se k otázkám života ve 
městě, alespoň touto formou, je 
veliká. Z padesátitisícového města 
odpovídaly dva tisíce lidí, což je 
skvělé. Jakmile počet respondentů 
překročí zhruba jeden a půl tisíce 
lidí, tak se statistická chyba příliš 
nemění a průzkum je velmi přesný. 
Obvykle se do obdobných prů-
zkumů zapojuje pět až šest set lidí.
Byl Chomutov kromě počtu re-
spondentů v něčem specifický? 
Jaká byla ochota lidí odpovídat?

Byl specifický v odpovědném 
přístupu úředníků a celkovým po-
stojem zadavatele. Věc je vždy da-
leko snadnější, když je vidět, že je 
o ni zájem. Když se nedělá výzkum 
pro výzkum, ale pro skutečné vyu-
žití. Ochota lidí odpovídat úměrně 

roste tomu, jak důvěřují tomu, že se 
s výsledky bude pracovat. Pokud se 
lidé z úřadu snaží dobře komuniko-
vat a je vidět ochota se o výsledky 
zajímat, pak lidé mají větší ochotu 
spolupracovat. A vysoký počet re-
spondentů v Chomutově napovídá 
tomu, že tu velká důvěra je. Přeji 
Chomutovu, aby mu to vydrželo.
Jaký model výzkumu jste zvolil, 
v čem se liší od ostatních modelů?

Museli jsme vyjít ze zadání, kde 
byla kvantitativní část a pak fokusní 
skupiny, což jsou diskuze s ob-
čany a s odborníky na dané téma 
k hlubšímu pochopení problému. 
Naší největší přidanou hodnotou je 
kombinační analýza, kterou jsme 
dvakrát použili v kvantitativním 
šetření. Kombinační analýza spo-
čívá ve speciálních sadách otázek 
pro každého dotazovaného. Navíc 
jsou položeny tak, že se na danou 
problematiku ptáme několikrát, po-
každé trochu jinak. Tím zpřesníme 
průzkum až o dvě procenta. Princip 
je v tom, že si město například určí 

balík investic a v různých kombi-
nacích je dáván lidem k výběru. 
Vždy skupinu, kterou by realizo-
vali. Respondent vidí otázku, kde 
jsou čtyři různé kombinace investic. 
Protože jsme výzkum dělali on-line, 
na tabletech, dokážeme každému 
respondentovi udělat originální do-

tazník, s jinou kombinací investič-
ních záměrů. Vtip je v tom, že pak 
naše měření nemá šest set odpo-
vědí, když se zeptáme šesti set lidí, 
ale tím, že má každý respondent 
zvláštní sadu a ještě odpovídá něko-
likrát, ale jinak na stejný problém, 
tak máme desetitisíce odpovědí, ze 
kterých dokážeme modelovat da-
leko přesnější výsledky. Analýza, 
kterou jsme odevzdali, je tedy da-
leko přesnější, než by bylo možné 
mít na vzorku šesti set lidí.
Jaká je hlavní výhoda kombi-
nační analýzy?

Kombinační analýza přesněji 
dokáže určit hlavně priority. Když se 
u běžného výzkumu zeptáme, zda by 
lidé chtěli novou halu, všichni odpoví, 
že ano. Stejně tak například s novými 
chodníky. Když se pak mají odpovědi 
prioritně poskládat do pořadí, nelze 
vyčíst, jak moc chtějí lidé investici, 
která je na prvním místě, a jak moc 
tu, která je na druhém. Někdo chce 
například strašně moc nové chodníky, 
ale jen málo sportovní halu, přestože 

se hala umístí na druhém místě. Právě 
proto využíváme kombinační analýzu, 
která je založená na rozhodovacích 
situacích, kdy respondent musí volit. 
Má před sebou možnosti, je v pozici 
vedení města a musí se rozhodnout, 
jakou kombinaci chce realizovat. 
Chomutov tím získal především to, že 

jsme dokázali dát věci do vzájemné 
relace. Podruhé jsme kombinační 
analýzu použili v rovině vize města, 
což bylo v odpovědi na otázku: Když 
byste se stěhoval, jaké město byste si 
k životu vybral? To je trochu hypote-
tická věc, nicméně jsme lidem dávali 
kombinace různých možností, jak 
má město vypadat, a oni si vybírali to 
k životu nejpříjemnější. Město si díky 
tomu může poměrně přesně určit vizi, 
kam má směřovat.

Vyplynuly z výzkumu i vylo-
ženě osobní názory respondentů?

Ano. Dali jsme poměrně hodně 
otevřených otázek, aby respondenti 
měli dostatečnou možnost se vyjád-
řit a specifikovat vlastní názory. Na 
otevřené otázky nejsou definované 
odpovědi, respondent odpověď píše 
sám. My jsme pak odpovědi kate-
gorizovali a třídili a udělali z toho 
výstup. Zároveň tyto odpovědi zů-
stávají městu, které tak zjistilo, co 
konkrétně lidi trápí.
Jaký význam plnily diskuzní 
skupiny?

Umožnily dostat se v někte-
rých tématech hlouběji. Například 
v případě městských lázní umož-
nily sestavit otázky do dotazníku. 
Hlavním cílem tedy bylo zjistit, na 
co se lidí vlastně ptát. Byly z toho 
třeba otázky: K čemu by budova 
lázní měla sloužit? Komu má slou-
žit? Tyto otázky byly právě vytvo-
řené v diskuzní skupině. Radu města 
jsme pak nechali zvolit, jaká témata 
mají ještě diskuzní skupiny probrat. 
Vybrala bezpečnost a soužití a MHD 
a dopravu a oblast zeleně. Ve všech 
tématech jsme šli k jádru věci.

prahové kluby a snažit se zlepšit le-
gislativu. Smírčí rady nebo brífinky 
s občany moderované nezávislým 
mediátorem mohou zásadně pomoci 
k lepšímu porozumění a překoná-
vání problémů. Pomoci by mohla 
také kvalitní kampaň zaměřená na 
dobrou praxi policie, osvětu, vzá-
jemné setkávání lidí z dané lokality. 
Lidem hlavně vadí hluk v domě a na 
ulici, ale zároveň se bojí vystupovat 
jako oznamovatel při jednání s poli-
cií. Dále obyvatelé řeší zničené vy-
bavení ve veřejném prostoru, nepo-
řádek či rozházené koše. Problémem 
je také lehká dostupnost návykových 
látek. Po posílení asistentů prevence 
kriminality by bylo nutné jejich 
pozornost zaměřit na exponovaná 
místa – dětská hřiště, podchody, 
lavičky a další místa vytipovaná ve 

spolupráci s občany. Brzdou ke zlep-
šení soužití je především současná 
legislativa, které městům nedává 
prostředky na jeho řešení.

Mhd a doPRava
Zkrátit cestovní dobu a zvýšit 

komfort v MHD a řešit nedostatek 
parkovacích míst, hlavně na sídli-
štích. To jsou hlavní náměty z fo-
kusní skupiny pro MHD a dopravu. 
Nejčastěji jmenovaným úskalím 
v průzkumu, proč lidé nejezdí MHD, 
je čas, který na cestě stráví. Lidé pak 
raději volí cestu autem nebo pěšky. 
Mezi návrhy, které skupina řešila, 
patří například preference autobusů 
na vybraných křižovatkách, jiné 
možnosti platby za jízdenku či zave-
dení signalizačních cedulí s časem, 
za jak dlouho daný spoj jede.

PaRky, Pěší zóny a zeleň 
ve Městě

Rozvíjet zeleň kolem řeky, při-
dat zeleň na sídliště a dále rozvíjet 
městský park jsou hlavní doporučení 
skupiny pro parky, pěší zóny a zeleň 
ve městě. Podle členů skupiny je ře-
šení v rozvoji pěší zóny podél řeky 
mezi Bezručovým údolím a jižní 
stranou města. Nabízí se udělat po-
sezení, několik laviček, stromy, není 
třeba nic složitého. Řešení zeleně na 
sídlištích vidí skupina v drobných 
rekreačních zónách, malých parčících 
a místech odpočinku. V centru města 
by se zeleň mohla řešit pěší zónou 
podél řeky. Památková zóna musí 
být příjemně průchozí. Například by 
bylo vhodné obnovit prostory kolem 
knihovny směrem k řece, které jsou 
dlouhodobě zanedbané. Skupina se 

shodla, že hlavnímu parku prospělo 
prosekání keřů, je teď přehlednější. 
Chválila, že v posledním roce prostor 
výrazně ožil. Velký potenciál vidí 
v prostoru kolem jezírka, kde dopo-
ručuje přidat přístupné vodní prvky. 
Park lze změnit i barevně výsadbou 
trvalek.

Nejzdařilejší Na průzkumu je to,  
kolik lidí se do Něj zapojilo.  
to je velmi uNikátNí a je dobré s tím  
počítat do budoucNa

sociolog vojtěch prokeš: kombinační 
analýza dala přesnější výsledky

Představení výsledků so-
ciologického průzkumu 
kvality života a následná 
diskuze se sociologem 
vojtěchem Prokešem se 
uskuteční 12.  prosince 
na začátku jednání za-
stupitelstva města od 
15.00 hodin.
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Kdy se začala psát historie 
Albumu?

Naše počátky spadají do roku 
1986, kdy jsem od jirkovské 
skupiny Knírači odešel spolu se 
Zdeňkem Lucákem. Přibrali jsme 
k sobě mého mladšího bratra Marka 
a kytaristu Martina Chabra a histo-
ricky první sestava Albumu byla na 
světě. Hrát jsme začínali v Mostě 
v Neprakta klubu. V roce 1988 
jsme se přestěhovali do Chomutova 
do KaSSu, to byl pak náš dlouho-
letý zřizovatel.
Proč hrajete zrovna bluegrass?

Začínali jsme jako klasické 
kapely, postupem let jsme se vyse-
lektovali na bluegrass, což je spe-
cifi cký styl amerického country. To 
nás drží dodnes. Repertoár kapely 
tvoří z větší části skladby převzaté 
z moderního i tradičního americ-
kého bluegrassu, většinou zpívané 
v angličtině. Zbývající část reperto-
áru je opatřená českými texty, které 
nám dodává dvorní textařka Jana 
Mesteková.
Bylo těžké začínat v roce 1986?

Bylo to těžké, museli jsme dě-
lat takové ty klasické přehrávky, 
politika do toho byla zatahovaná. 
Vše se muselo hlásit. Museli jsme 
si nechávat schvalovat texty. Vše 
jsme museli hrát česky, anglicky to 
nešlo. Když nám někdo přeložil an-
glický text do češtiny, museli jsme 
ho upravovat, aby to bylo podle 
normy té doby.
V devadesátých letech vše ame-
rické bylo jakousi rebelií proti 
režimu. Zaznamenali jste během 
let odlišný zájem publika?

Po revoluci publikum hodně 
přibylo, country strašně frčelo. 
Zvali nás po celé republice. Byl 
hlad po této muzice. Určitě to bylo 
tím, že byla dřív jakoby zakázaná, 
ta rebelie tam byla. Velký boom to 
byl, ale postupně odezněl. Po re-
voluci byla změna v tom, že jsme 
mohli začít jezdit do zahraničí, což 
jsme využili. Jezdili jsme hodně 
do Rakouska, Německa, jak si nás 

žádali. To byla změna, to jsme si 
předtím nemohli dovolit.
Nyní se hudbou neživíte. Chcete 
být profesionální kapelou?

Ne, my jsme amatérská skupina, 
která chodí do práce a hraní má 
jako koníček. Známe se s profesi-
onálními kapelami a víme, jak je 
to pro ně těžké. Aby se uživily, je 
to pro tyto kapely honička. Takže 
nechceme.
Jak je možné, že kapela vydrží 
30 let?

Takový mozek kapely jsem já, 
takže je na mně to udržet. Je to psy-
chologie udržet pět rozdílných povah. 
Lidé se mění, musím s každým jednat 
jinak a udržet lidi pohromadě, aby se 
nehádali. Ponorka samozřejmě na-
stupuje, když jezdíme celé léto spolu 
a jsme v jednom baráku. Srpen bývá 
kritický, ale pořád se držíme.
Kolik lidí prošlo za tu dobu 
kapelou?

Hodně, přes třicet. Je to různé, 

někdo vydrží rok, někdo dva. 
Sourozenci Jiřišťovi vydrželi snad 
nejdéle, to byla taková nejstabilnější 
éra, hráli s námi asi patnáct let.
Jaké máte za sebou úspěchy?

Pro nás byl vždy důležitý festi-
val European World of Bluegrass 
v holandském Voorthuizenu či fes-
tival ve francouzském La Roches- 
-sur-Foron, protože tam se sjede 
celá evropská špička a jsou tam 

pozvané americké kapely. Pro nás 
je to bonbonek, taková konfrontace 
s ostatními kapelami. Dostaneme 
se tam třeba i k dalším zajímavým 
nabídkám.
Jak jste se na festivaly dostali?

Poprvé jsme se na tyto festivaly 
přihlásili my. Je to něco jako sou-
těž, kdy organizátoři vybírají nové 
kapely. Když už nás znají a líbíme 
se jim, tak nás zvou při dalších fes-
tivalech sami.
Jak jste oslavili třicátiny?

Třicáté výročí vzniku jsme 
se rozhodli oslavit uspořádáním 
Jubilee Festu, čili jubilejního fes-
tivalu. Zajímavé na tom bylo to, 
že našich známých tam byla tak 
jedna třetina a ostatní byli spíš pro 
nás méně známí fanoušci. Potěšilo 
nás, že měli o tuto oslavu zájem. 
Když jsme začali hrát, měl jsem 
husí kůži. Byla tam úžasná, taková 
rodinná, atmosféra. Chtěli jsme to 
pojmout jinak, než třeba dělal Úlet, 

který dělal scénky. My jsme to spíš 
udělali jako koncert se vstupy mezi 
diváky. Někteří hosté si s námi 
zahráli, třeba legendární brněnská 
skupina Poutníci, věrní regio-
nální hudební souputníci Stráníci 
a mostecký Petr Kalandra Memory 
Band v čele s frontmanem Mírou 
Kuželkou.
Kde je možné vás slyšet 
nejčastěji?

Pravidelně určitě v Chomutově 
a okolí, například v jirkovské le-
zecké aréně či v hudební hospůdce 
U Bizona, případně na mnoha coun-
try bálech a bluegrassových festi-
valech, jako jsou například Banjo 
Jamboree v Čáslavi, Bluegrass 
Marathon v Borovanech, Bluegrass 
na Mlejně a mnoho dalších.
Co se vám za dlouhou dobu půso-
bení stalo zábavného?

Zrovna tady v divadle se nám 
stalo, že vypnuli elektriku, když 
jsme hráli. Přišel údržbář a vy-
pnul ji s tím, že prý jde zkontro-
lovat, jestli jde elektrika. To bylo 
paradoxní… když hrajeme, tak asi 
elektrika jde. To bylo ještě před re-
volucí. Jednou jsme měli zkoušku 
v salonku a vedle měl mít společný 
koncert M. Leicht a Franta Černý 
z Čechomoru. Ale Franta přijel 
pouze sám a byl z toho poměrně 
dost nervózní, a tak jsme byli oslo-
veni, zda bychom ho nedoprovo-
dili. Tomu jsme se bránili. Spojení 
našeho bluegrass a jeho folklóru 
nám nešlo dohromady. Nakonec nás 
přemluvil a byl z toho velmi krásný 
a veselý večer a pro návštěvníky 
velmi zajímavý.

Třicet let na scéně oslavila chomutovská kapela Album. Za tu dobu se v ní vystřídaly desítky muzikantů, lídr 
kapely však zůstává po celá léta stejný. Petr Gärtner v následujícím rozhovoru zavzpomínal na začátky kapely 
v době před revolucí i na strmý vzestup v devadesátých letech. Dnes už je Album na české scéně stálicí.

Třicet let na scéně oslavila chomutovská kapela Album. Za tu dobu se v ní vystřídaly desítky muzikantů, lídr 
kapely však zůstává po celá léta stejný. Petr Gärtner v následujícím rozhovoru zavzpomínal na začátky kapely 

petr Gärtner:

udržet u sebe pět rozdílných 
povah je o psychologii 

poNorka samozřejmě Nastupuje, kdYŽ jezdíme 
celé léto spolu a jsme v jedNom baráku. srpeN 
bÝvá kritickÝ, ale Furt se drŽíme.
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Padesát milionů korun chce město napumpovat do chomutovských škol. Projektový tým odboru investic 
a rozvoje dokončuje žádost o dotaci. Miliony pomohou zlepšit bezbariérovost škol a především vytvořit 
moderní učebny informačních technologií, přírodních věd, jazyků, technických a řemeslných oborů. Město 
má velkou šanci získat devadesátiprocentní dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 
ze 47. výzvy Infrastruktura základních škol.

školy zřejmě získají moderní 
učebny za desítky milionů

Do projektu se zapojily všechny 
základní školy. Každá z nich si 
určila, jaký druh technologicky 
moderní učebny chce vybudovat. 
Na všech školách se vytvoří nová 
kabeláž pro propojení vysoko-
rychlostním internetem. Součástí 
projektu je také řešení lepší pří-
stupnosti pro hendikepované žáky. 
„Děti s pohybovým hendikepem 
se nyní mohou vzdělávat pouze na 
třech školách, které jsou bezbari-
érové. Toto by měl projekt změnit 
tak, aby děti mohly navštěvovat 
školu, která je nejbližší jejich by-
dlišti,“ říká projektová manažerka 
Petra Brožíková.

Projekt počítá také s vybu-
dováním zázemí pro poradenská 
pracoviště na základních školách 
Písečná, Březenecká, Kadaňská, 
Na Příkopech, Školní a Akademika 
Heyrovského. Poradenská centra 
by se měla zaměřit na pomoc žá-
kům, jejich rodičům a pedagogům 
v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Z projektu bude hrazeno vytvoření 
a vybavení center a také prostor 
pro relaxaci žáků s poruchami 
učení tak, aby se lépe připravili na 
další vyučovací hodinu.

V rámci projektu vznikne cel-
kem devět moderních učeben 
informačních technologií a cizích 

jazyků, tři učebny fyziky, tři che-
mické laboratoře, jedna učebna 
dílen a také jedna učebna informač-
ních technologií v návaznosti na 
řemeslné a technické obory.

ZŠ Písečná bude mít učebnu 
dílen propojenou s informačními 
technologiemi. Učebna dílen bude 
mít nový nábytek, odborné po-
můcky, interaktivní panel a s tím 
související elektroinstalace, počíta-
čové sestavy, hardware a software. 
Tato místnost bude totiž žákům 
sloužit k navrhování výrobků na 
počítačích a k jejich následnému 
vyrábění. „Sledujeme tím přede-
vším poprávku na trhu. Jde o to, 
aby děti byly technicky vzdělány. 
Dneska najdou uplatnění, pokud 
budou umět spojit počítače s prací 
rukama. Díky tomu mohou být žáci 
poměrně slušně zaměstnáni napří-
klad v průmyslové zóně Triangl 
a nebudou se muset hlásit na pra-
covním úřadu. Vidíme návaznost 
na střední odborná učiliště. Velmi 
se nám libí učiliště Střední školy 
technické, gastronomické a auto-
mobilní v Pražské ulici, kde se děti 
učí obrábět na CNC strojích. Výuka 
v takto vybavené třídě by mohla 
předcházet vyučení ve správném 
oboru. Děti si budou moci na počí-
tačích výrobek navrhnout, pomocí 

3D tiskárny vytvořit model a ná-
sledně výrobek vytvořit,“ řekl ředi-
tel ZŠ Písečná Karel Poláček.

Základní škola Akademika 
Heyrovského díky projektu získá 
moderní televizní studio. Učebna 
bude sloužit pro výuku jazyků 
a komunikační a mediální výchovu. 
Využívaná bude i při výuce napří-
klad hudební výchovy. „Přístup 
tam budou mít všichni žáci naší 
školy, ale i z ostatních škol. Studio 
bude vybavené světly, mikrofony, 
kamerami, střižnou, režií i hla-
satelnou. Děti se tak budou učit 
nejen točit spoty či fi lmy, ale také 
v rámci mediální výchovy mluvit 
na mikrofon,“ uvedl ředitel školy 
Miloš Zelenka.

Novou učebnu informačních 
technologií a cizích jazyků budou 
mít základní školy Na Příkopech, 
Kadaňská, Hornická, Zahradní 
a po dvou třídách bude ve Školní 
a Březenecké. Všude bude zapo-
třebí vyměnit osvětlení, zastínit 
místnosti, navrhnout pracovní místa 
pro žáky a pedagoga, vyměnit pod-
lahové krytiny, vymalovat zdi, vy-
měnit elektrické rozvody a opravit 
hygienické koutky. Někde budou 
zapotřebí i bourací práce, stavební 
úpravy, výměna oken, pořízení kli-
matizace či odhlučnění serverů.

Učebny fyziky budou zrekon-
struovány v základních školách 
Na Příkopech, Školní a Kadaňská. 
Tam bude také vyměněno osvět-
lení, podlahové krytiny, elektrické 
rozvody, dále bude provedeno nové 
zastínění, výmalba, zapojení roz-
vodů do pracovních stolků, opra-
ven hygienický koutek a vyřešeno 
rozložení pracovních míst pro žáky 
a pedagoga.

Nových učeben chemie se do-
čkají žáci v základních školách 
Hornická, Zahradní a Akademika 
Heyrovského. V místnostech bude 
vybudováno odvětrávání, zastínění, 
a zrekonstruováno osvětlení, podla-
hové krytiny, elektrické a plynové 
rozvody a hygienický koutek. Na 
Zahradní budou navíc zapotřebí 
stavební úpravy kabinetu a rekon-
strukce přípojky plynu, elektřiny 
a vzduchotechniky. Vznikne vždy 
odborné zázemí pro demonstraci 
pokusů.

Učebnu dílen budou mít mo-
dernizovanou v základních školách 
Březenecká a Písečná. Učebna na 
Březenecké dostane nové osvět-
lení, podlahovou krytinu a stropní 
podhledy. Hygienický koutek bude 
upraven a doplněn o dvě umyvadla. 
V místnosti nově přibude policový 
systém a uzamykatelné skříňky.
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vaše témata
 Podněty

PaRkování 
v cihlářské

Dobrý den, do ulice Cihlářská 
by se měla brzy stěhovat střední 
škola. Již nyní je to tu s místem 
k parkování žalostné. Bylo by 
možné začít řešit tento problém? 
Kupříkladu změnit v blízkosti 
technologického parku podélné 
parkování na šikmé jako je tomu na 
začátku ulice, anebo vytvořit další 
místa v prostoru trávníku přímo 
naproti vchodu? Vyžadovalo by to 
sice drobnější terénní úpravy, ale 
osazenstvo sídliště Severka stárne, 
a jak se sem stěhují noví obyvatelé, 
většinou mladí s jedním až dvěma 
auty na domácnost, ubývá i volných 
parkovacích míst, čemuž vybudo-
vání školy také neprospěje.

S pozdravem 
věrný čtenář

Dobrý den, vážený čtenáři,
 střední škola by měla mít 

vlastní parkoviště, prostoru na to 
mají dost a my jako město budeme 
hájit přání občanů a budeme se 
snažit jednat tak, aby škola své 
parkoviště opravdu měla. Veřejná 
parkovací stání, zejména v této 
lokalitě, mají sloužit výhradně 
rezidentům. O stávajícím proble-
matickém stavu víme, proto budou 
v příštím roce vyprojektovány 
studie, které pak budou nejspíše 
předloženy vám občanům, abychom 
následně společně schválili vítěz-
nou variantu. Bude se jednat o mož-
nosti úprav v ulicích M. Pujmanové 
a Cihlářské.

 Ing. Stanislav Říha,
odbor rozvoje a investic

kRátký inteRval
Dobrý den,
semafor na křižovatce u Billy má 

hrozně krátký interval na zelenou 
pro chodce. A  přesto, že přecházíte 
na zelenou, vás ohrožují přijíždějící 
vozidla z Blatenské ulice směrem ke 
kruhovému objezdu na Palackého. 
Pro děti ještě více nebezpečný pře-
chod (vlastní zkušenosti se synem).

H. R.
Vážená paní,
podle vyjádření pracovníků Tech-

nických služeb města Chomutova je 
uvedená signalizace řízena pomocí 
detekčních smyček, takže počítač 
vyhodnocuje sílu provozu a podle 
toho nastavuje jednotlivé časy. Časy 
na přechodech jsou dostačující, pro-
tože zelená svítí po dobu, kdy chodec 
může vstoupit na přechod a bezpečně 
ho projít. Pokud během přecházení 
naskočí červená, znamená to, že už 
jiný chodec by na přechod neměl 
vstoupit, ale přecházející má ještě 
dostatek času bezpečně přejít. Někteří 
chodci ale reagují tak, že se při čer-
vené vrací zpátky. Auta přijíždějící 
z Blatenské ulici musí dát chodcům 
přednost. Záleží pouze na ukázně-
nosti řidičů a dodržování pravidel 
silničního provozu. Tento problém 
nedokážou ovlivnit semafory.

 Marcela Čermáková,
odbor interní audit

dotace na 
asistenty

Dobrý den,
obracím se na vás s otázkou 

a možná i prosbou.
Nevím přesně, kde začít. Jedná se 

o asistenty prevence kriminality, kteří 
slouží pod městskou policií a spadají 

pod město. Jak je možné, že nejsou 
dotace na tuto funkci, která je sponzo-
rována z fondů EU? Jak je možné, že 
budou z ničeho nic téměř všichni pro-
puštěni? Kde jsou najednou dotace? 
Jsem laik a nevidím do této problema-
tiky, a proto se ptám vás, jak to fun-
guje. Požádal jsem o vysvětlení i mini-
sterstvo vnitra, které tento projekt řídí 
a pod které spadá. Předem děkuji za 
odpověď a případnou pomoc.

Čtenář M. J.
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz a sdělu-

jeme, že asistenti prevence kriminality 
(APK) u Městské policie Chomutov 
fungují úspěšně několik let. Tento typ 
projektu je v Chomutově realizován 
přes Úřad práce ČR a zároveň byl 
v minulosti zajištěn dotačně i přes 
program MV ČR. V současné době 
v Chomutově funguje a je zaměstnáno 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
na VPP dvacet asistentů prevence kri-
minality, s fi nanční podporou projektu 
jak z fondu EU – ESF, tak z fi nancí 
MPSV ČR. Od listopadu 2016 jsme 
otevřeli další čtyři pracovní místa na 
této pozici a pracovní smlouvu mají 
APK na dobu jednoho roku, dvě místa 
jsou navíc stále ještě neobsazena. 
V prosinci 2016 jeden samostatný pro-
jekt končí (zde je zařazeno deset APK) 
a další 28. 2. 2017. Nicméně jako ka-
ždý kalendářní rok budeme cestou ÚP 
ČR žádat o fi nanční příspěvky a tabul-
ková místa na další projekt asistentů 
prevence kriminality.

Iva Ejim,
Městská policie Chomutov

snížení Rychlosti
Dobrý den,
před časem jsem žádal o sní-

žení rychlosti dopravními znač-
kami v naší ulici Vrchlického 
v Chomutově. Tato ulice je jedno-
směrná a vozidla zde parkují po 
obou stranách. Bohužel někteří 
řidiči tuto ulici projíždějí velmi 
rychle, což přisuzuji přímosti této 
ulice. Neustále tak dochází ke 
krizovým situacím při přechá-
zení, při pohybu u kontejnerů na 
odpad nebo pohybu dětí na chod-
níku. Z tohoto důvodu jsem žádal 
o omezení rychlosti dopravními 
značkami na 30 km/h, a to v obou 
částech této ulice.

 Předem děkuji za Vaší ochotu.
S pozdravem K. M.

Vážený pane,
 k Vaší žádosti sděluji, že 

požadavek na snížení rychlosti 
v ul. Vrchlického byl Policií ČR 
zamítnut. Podle dopravního inže-
nýra PČR je obec řádně označena 
dopravním značením a je v ní nej-
vyšší povolená rychlost snížena 
na 50 km/h. V ulici Vrchlického 
není při komunikaci žádné škol-
ské či sportovní zařízení, které by 
vyžadovalo snížení rychlosti. Na 
základě tohoto stanoviska nelze 
v ul. Vrchlického v Chomutově pro-
vést úpravu dopravního značení 
dle Vašeho návrhu.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

Máte také zajíMavý 
náPad, Podnět či 
zkušenost s něčíM 
ze života ve Městě?
Napište nám na e-mail: 
rekult@chomutov-mesto.cz

Starobylá radnice,
náměstí 1. máje Chomutov10. 12. 2016 od 15.00 h

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
na slavnostní křest knihy
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ladislav Chlíbek
Fotit chomutovský sport jsem začal v roce 1971, tehdy pro 
válcovenského Oceláře. První fotka mi vyšla z fotbalu na 
Spartě, Chomutov tam tenkrát prohrál pohárové utkání po 
gólu rukou. Pak se k Oceláři přidal Nástup, Průboj... S foťákem 
chodím na sport dodnes, fotím si, co mě baví, nebo když mě 
někdo pozve. Po dvadvacet let jsem třikrát nebo čtyřikrát 
ročně jezdil do Alp za kamarádem, který u Berchtesgadenu 
pracoval na horské chatě. Bavila mě turistika, na Orlím hnízdě 
jsem byl třicetkrát, z toho čtyřiadvacetkrát pěšky.

jitka leGatová
V kanoistickém oddíle trénuji děti, většinou mám na starosti 
nově příchozí. Jestli mají cit na vodu, poznám docela rychle, 
ale jestli u ní zůstanou, je na nich. Je to dost náročný sport, 
trénuje se denně. Sama dál jezdím (paní Legatová je mistryní 
světa), ale už ne závodně, dál mě baví lyže a cyklistika.
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muzeum vystavuje betlémy 
nejen od regionálních řezbářů

v tanečním gala znovu triumfoval 
tanečník ze stardance

Tři desítky nejrůznějších betlémů 
si mohou prohlédnout návštěvníci 
chomutovského muzea. Letos obdi-
vovatele čeká opravdu pestrá nabídka 
ze sbírek muzeí i od soukromých 
sběratelů či řezbářů. „Vynikají mezi 
nimi řezbářské práce stále tvořících 
betlémářů z našeho regionu. Některé 
betlémy jsou dokonce vystaveny 

úplně poprvé, například Krušnohorský 
myslivecký betlém Jana Kudrny 
z Brandova nebo výjev Svatá ro-
dina a Tři králové od Jakuba Roma 
z Vejprt,“ uvedla vedoucí oddělení 
umění a řemesel Milena Bílková.

Na výstavě nechybí ani vzácné 
historické betlémy z 19. a počátku 
20. století, které zapůjčilo Regionální 

muzeum v Teplicích. Lidé si mohou 
prohlédnout stavěcí betlémy s mnoha 
vyřezávanými fi gurkami, z nichž 
některé mají výjimečnou umělec-
kou hodnotu. „Precizním zpracová-
ním vyniká také menší skříňkový 
betlém i drobné pečlivě propracované 
betlémy pod skleněným poklopem 
původem z Karlovarska. Dominantu 
výstavy představuje velký mnohafi -
gurový Svobodův betlém z Poličky, 
který na výstavu ochotně poskytlo 
Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové,“ popsala vedoucí.

Pozornosti dětí ani dospělých 
jistě neunikne mechanický, klikou 
ovládaný betlém chomutovského 
řezbáře Jiřího Tlouště a typově 
podobný pohyblivý betlém Jiřího 
Žilky s orientální architekturou. 
„Samostatnou skupinu na výstavě 

letos tvoří papírové betlémy lepené 
na překližce ze sbírky pana Kašky 
z obce Místo,“ doplnila Milena 
Bílková. Kromě betlémů je letos po-
prvé představena kolekce krušnohor-
ských dřevěných louskáčků, kterou 
muzeum nedávno získalo.

Součástí stálé expozice chomu-
tovského muzea je oblíbený pohyb-
livý Fialův betlém se 444 fi gurkami. 
K němu bude nově k dispozici 
zajímavý videospot, který upozorní 
na vybrané vážné i humorné výjevy 
ze života na venkově a ve městě. 
Nahrávka umožní návštěvníkům 
nahlédnout i do spletitého pohybo-
vého mechanismu tohoto velikého 
betlému, o jehož hladký chod se celo-
ročně stará Karel Krafta.

Výstavu si v budově radnice mo-
hou lidé prohlédnout do 9. ledna.

Jednatřicátý ročník chomutovské 
soutěže ve standardních a latinsko-
-amerických tancích měl zajímavou 
zápletku. Při neúčasti několikaná-
sobného vítěze Jana Ondera totiž 
bylo jasné, že Chomutovské taneční 
gala bude mít nového vítěze v latině 
a zároveň také nový nejpopulárnější 

pár. „Honza je stejně jako jeho part-
nerka Lucie plně vytížen další řadou 
StarDance. Lucka Hunčárová měla 
původně celou soutěž moderovat se 
mnou, ale protože v televizní show 
postoupila do dalšího kola, musela se 
věnovat tréninku,“ prozradil moderá-
tor akce Karel Maršálek, co stálo za 

nepřítomností populárního tanečního 
páru. Přes jeho absenci si však diváci 
opět soutěž užili, neboť taneční páry 
si znovu připravily skvělé představení. 
„Super prostředí podpořené skvělými 
diváky, což už je v Chomutově vlastně 
tradice. Navíc výkony párů byly sto-
procentní, opět to nemělo chybu,“ 

chválil průběh akce Karel Maršálek.
Radost mu, stejně jako publiku, ne-

vzala ani skutečnost, že cena za první 
místo ve standardních tancích opět 
putuje do zahraničí. Maďarský pár 
Balász Gombköto a Petra Laczkovits 
zažil v Chomutově velmi úspěšnou 

Pokračování na str. 23

muzeum vystavuje betlémy 

oblíbený fl er 
jarmark se konal 

již podesáté

Již podesáté si mohli lidé v cen-
tru města zakoupit originální ručně 
vyráběné produkty při fl er jarmarku. 
Jubilejní akce zaplnila nejen galerii 
Špejchar a její přilehlé okolí, jako 
tomu bylo při předchozích ročnících, 
ale i druhé patro galerie a vestibul 
SKKS. „Prostory, ve kterých jar-
mark uspořádáme, jsou pro nás důle-
žité. Musí být vždy něčím zajímavé, 
zároveň dbáme na to, aby prodejci 
i kupující měli dostatek prostoru,“ 
uvedla jedna z organizátorek Andrea 
Löblová.

Samotnému vzniku fl er jarmarku 
v Chomutově předcházela záliba 
v ručně vyráběných věcech, které se 
prodávají na webovém portálu Fler, 
kterou sdílela se svojí kamarádkou 
Janou Raškou Moutelíkovou. Na 

webu také poprvé oslovili prodejce 
s otázkou, zda by se chtěli zúčastnit 
jarmarku v Chomutově. Zájem měli 
velký a první akce před šesti lety ještě 
v kostele sv. Ignáce mohla vypuknout. 
„Od té doby pořádáme jarmark větši-
nou dvakrát ročně a zájem ze strany 
prodejců i kupujících je vždy velký. 
Snažíme se o to, aby nabídka byla co 
nejpestřejší,“ řekla organizátorka.

Ani desátý jarmark nebyl i přes 
nepřízeň počasí výjimkou. Lidé si 
mohli vybrat z mnoha typů šperků, 
keramických výrobků, oděvů, hra-
ček, bytových doplňků, potravin 
i kosmetických výrobků. Novinkou 
byly dětské výtvarné dílny, ve kte-
rých si malí návštěvníci mohli vyro-
bit nejrůznější ozdoby nebo drobné 
dárky pro své nejbližší.
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vysvěcení kostela
Kostel sv. Ducha používaný k protestantským bohoslužbám od roku 1609 
byl 21. prosince 1611 slavnostně vysvěcen. 

švédi naPosledy
Po skončení třicetileté války procházela 29. prosince 1648 naposledy 
švédská vojska Chomutovem.

nová dívčí škola
Dne 3. prosince 1847 byla otevřena nová budova dívčí školy v domě č.p. 
103 na dnešním Husově náměstí.

zahájení PRovozu
Provoz na trati Chomutov - Jirkov - Litvínov - Osek byl zahájen 19. prosince 
1892. V Oseku se tato trasa napojovala na železnici Duchcov - Podmokly 
u Děčína. 

odMítli se sPojit
Městské zastupitelstvo odmítlo 30. prosince 1919 požadavek státních 
úřadů, aby se Chomutov spojil s Horní Vsí v jednu politickou obec. 

vzducholoď s letáky
Nad městem přelétla 2. prosince 1938 vzducholoď Zeppelin a shazovala 
agitační letáky vyzývající k účasti v připravovaných volbách. 

PRvní baRevný televizoR
V Chomutově byl 16. prosince 1971 prodán první televizor pro příjem 
barevného obrazu. Jednalo se o sovětský televizní přijímač Rubín 401, 
který stál 11 980 korun.

tanečnice Místo lenina
Na místě bývalého pomníku V. I. Lenina byla 12. prosince 1999 odhalena 
socha tanečnice od výtvarníka Vojtěcha Návrata.

historie ve ZkratCe

výhrůžky zastavily první pokus 
o založení sokola v Chomutově

Pád absolutismu v polovině 
19. století v habsburské monarchii 
způsobil oživení společenského 
a kulturního života. S tím souvisel 
i rozmach spolkového života. V roce 
1862 vznikl jeden z nejdůležitějších 
českých spolků – Tělovýchovná 
jednota Sokol. Za jejím vznikem 
stála dvojice pánů, Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner. Sokol zaznamenal 
mezi Čechy obrovský úspěch a brzy 
po svém vzniku se začal šířit po ce-
lých Čechách a na Moravu.

V pohraničí však vznik jednot 
narážel na neochotu či dokonce od-
por místního většinového němec-
kého obyvatelstva. To bránilo jaké-
koliv kulturní a společenské činnosti 
české menšiny. První sokolská jed-
nota v pohraničí vznikla v Duchcově 
až v roce 1883.

Většinové německé obyvatelstvo 
nazíralo na české snahy o založení 
českých spolků a organizací nelibě. 
Němci cítili, že Češi po malých 
krůčcích získávají větší moc k pro-
sazení svých národních a jazyko-
vých požadavků. To pro ně bylo ne-
přijatelné, jelikož se obávali, že při-
jdou o své výsadní postavení v zemi. 
Proto se zakladatelé sokolského 
hnutí v pohraničí potýkali s mno-
hými překážkami. Místní úřady 
nebyly příliš nakloněny rozvoji 
českého kulturního a společenského 
života. Také po hmotné stránce si 
česká menšina nestála právě nejlépe. 
Mezi Čechy bylo jen málo živnost-
níků. Většina z nich byla zaměst-
nána v hornictví či v podnicích jako 
dělníci, které vlastnili v drtivé vět-
šině Němci. 

Pro pohraniční sokolské jednoty 
se pořádaly ve vnitrozemí finanční 

sbírky, osvětové přednášky a vysí-
lali se k nim sokolští činovníci. Ti 
měli povzbuzovat, podporovat a šířit 
sokolskou myšlenku mezi českou 
menšinou. Tím nevýznamnějším, 
který se velkou měrou zasloužil 
o vznik mnohých jednot v pohraničí, 
byl Václav Kukaň. Dnes se po něm 
jmenuje jedna z chomutovských 
ulic – Kukaňova ulice sousedící 
s ulicí Kadaňskou. Dokonce v ní 
dodnes sídlí také Tělocvičná jednota 
Sokol Chomutov.

Se sokolskou myšlenkou se místní 
Češi seznámili v okolí Chomutova, 
například v Mostě. Někteří měli do-
konce vlastní zkušenosti s činností 
v Sokole z jiného českého města. 
O nelehkém úkolu, kterým zalo-
žení sokolské jednoty v německém 
městě dozajista bylo, nás informuje 
kronika TJ Sokol Chomutov. V ní 
se píše o schůzi hloučku dobrých 
a nebojácných Čechů. Tito nebojácní 
Čechové jsou zde rovněž jmeno-
váni svými příjmeními. Šlo o pány 
Svátka, Zímu, Nejedlého, Vodičku, 
Kratochvíla, Burkyta, Sýkoru, 
Mazáka a Rambouska. Uvedení 
pánové v roce 1898 předložili na 
okresní hejtmanství žádost o schvá-
lení stanov. Ty jim úředník schvá-
lil s tou výhradou, že musí tradiční 
sokolskou červenou košili nahradit 
košilí zelenou. Tím by však došlo 
k porušení sokolského předpisu. 
Proto bylo na okresním hejtmanství 
požádáno o nové přezkoumání. Než 
došlo ke schválení stanov, domluvila 
se tato společnost na cvičení v hos-
tinci pana Aloise Hämerleho, a to 
dvakrát týdně.

Hostinec sídlil v dnešní Hej-
du  kově ulici, dříve Glocken gas-

 se n. 431. Byl sídlem hned několika 
chomutovských spolků, přičemž 
všechny až na Sokol byly německé. 

Starostou nově založeného 
spolku se stal bratr (označení člena 
Sokola) Bedřich Sýkora. Všichni 
zájemci o vstup do Sokola se ihned 
nadšeně pustili do činnosti vznika-
jící sokolské jednoty. Základním 
problémem spolku bylo získávání fi-
nančních prostředků na placení pro-
nájmu a fungování jednoty. Po vzoru 
dalších sokolských organizací bylo 
proto rozhodnuto uspořádat zábavný 
večer v hostinci pana Hämerleho. 
Zábava sklidila velký potlesk osm-
desáti hostí a zaznamenala i mimo-
řádný finanční úspěch. 

Následně se však k sokolům 
obrátilo štěstí zády. Pořádání české 
zábavy v režii sokolů bylo trnem 
v oku Němců, a tak se jim z hostince 
dostalo výpovědi. Nové prostory pro 
cvičení se nedařilo sehnat, jelikož 

v Chomutově v této době nevlastnili 
vhodné prostory žádní Češi. Navíc se 
stále nevracely ani stanovy podané 
k opravě na okresní hejtmanství. 
Sokolská myšlenka tak mezi míst-
ními Čechy začala pozbývat podpory. 
Poslední ranou byla ztráta seznamu 
chomutovských činovníků Sokola. 
Dostal se do nesprávných rukou 
a lidé nepřející sokolské myšlence 
v Chomutově donutili pod pohrůž-
kou propuštění z práce členy Sokola 
k rozpuštění spolku. Následně došlo 
ke zničení cenných zápisů. 

Tím skončil první pokus o za-
ložení Sokola v Chomutově. Přes 
veškeré nesnáze, které tento proces 
provázely, zakořenila sokolská my-
šlenka v myslích a srdcích místních 
natolik, že se o několik let později 
objevila znovu a vedla k již úspěš-
nému založení sokolské jednoty 
v Chomutově. 

Pavel Simet
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Občanské sdružení onkologic-
kých pacientů a přátel Kapka 97 
omezila provozní dobu na jeden 
a půl dne v týdnu. Své služby po-
skytuje stále bezplatně, nyní se 
však soustředí spíše na interne-
tové poradenství a dobrovolnic-
kou práci. Lidé mohou sdružení 

navštívit v pondělí od 9 do 12 hodin 
a v úterý od 11 do 14 hodin. 

Kapka 97 pomáhá lidem s on-
kologickým onemocněním, jejich 
rodinným příslušníkům či blízkým. 
Pracovníci poskytují praktické rady 
a informace a pomáhají klientům s ná-
vratem do plnohodnotného života.

Dva roky se budou pravidelně 
scházet handicapovaní žáci ve 
škole, po jejímž zvládnutí mo-

hou snáze najít uplatnění na trhu 
práce. Celkem sedm zdravotně 
postižených lidí se nyní učí oboru 

provozní služby a praktická škola 
dvouletá. „Vyučování probíhá 
dvakrát týdně čtyři vyučovací ho-
diny. Součástí výuky je i praktická 
forma na vybraných pracovištích 
na území Chomutova,“ uvedla 
Kateřina Tomčíková z příspěvkové 
organizace města Sociální služby 
Chomutov. 

Vzdělávání je určeno pro handi-
capované mezi patnácti a devěta-
padesáti lety, v Chomutově školu 
navštěvují žáci mezi šestatřiceti 
a jednapadesáti lety. „Čtyři z nich 
jsou mobilní a tři imobilní,“ dopl-
nila Kateřina Tomčíková.

Obor provozní služby je dvou-
letý učební obor s výučním listem 
určený pro postižené žáky. Podle 
tohoto rámcového vzdělávacího 
programu se učí mentálně posti-
žení klienti domovů pro osoby se 
zdravotním postižením, chráně-

ných bydlení a denních stacionářů. 
Obor praktická škola dvouletá je 
pro těžce mentálně postižené a žáky 
s více vadami. Učí se v ní středně 
těžce a těžce mentálně postižení 
klienti domovů pro osoby se zdra-
votním postižením, chráněných 
bydlení a denních stacionářů, kteří 
by vzhledem k postižení nezvládli 
vzdělávací program s výučním lis-
tem, a přesto mají zájem získat kva-
lifi kaci a uplatnit se na trhu práce.  

Sociální služby Chomutov školu 
provozují na základě dohody mezi 
Odborným učilištěm a praktic-
kou školou Euroinstitut. Žáci jsou 
zařazováni do školy na základě 
písemného doporučení speciálně 
pedagogického centra, které úzce 
spolupracuje se školou. Vzdělávání 
je pro všechny žáky bezplatné, 
včetně veškerých studijních materi-
álů a pomůcek.

Nad zlepšením kvality života 
v Chomutově se každý měsíc za-
mýšlejí také chomutovští senioři. 
Ti se scházejí v Seniorském parla-
mentu. Jeho vznik iniciovala spo-
lečnost Společně proti času, která 
nyní organizuje jednotlivé schůzky. 
„Jednou měsíčně k nám pozveme 
hosta – někoho z vedení města 
nebo z organizace, která pod město 
spadá. S ním pak řešíme různé věci, 
které seniory trápí nebo by je chtěli 
změnit. Od hostů se naši členové 
také dozvídají, jak organizace fun-
guje, na čem třeba zrovna pracuje 
a co chystá,“ uvedl Tomáš Binter ze 
společnosti Společně proti času.

Hostem parlamentu již byl na-
příklad primátor či ředitel městské 
policie, do budoucna se plánuje 
návštěva ředitele dopravního pod-
niku a ředitele technických služeb. 
„Senioři se velmi aktivně zají-
mají o dění ve městě a leckdy mají 
vhodný podnět ke zlepšení různých 
situací, které třeba ani mladší lidé 
nevidí. Podařilo se nám již mimo 
jiné iniciovat opravy chodníků 
na několika místech. Senioři jsou 
často hůře pohybliví a po oprave-
ných chodnících se jim mnohem 
lépe chodí,“ vysvětlil Tomáš Binter. 
Stejně tak parlament upozornil na 
vysoké obrubníky u některých pře-

chodů, které senioři někdy těžce 
zvládají překročit. I v této věci se 
již podařilo domluvit nápravu.

Některé schůzky nejsou jen 
o námětech na změnu, ale přede-
vším o získání informací. Třeba 
při změně jízdních řádů se senioři 
potřebují dozvědět, co to pro ně 
znamená a na co se mají připra-
vit. I proto funguje seniorský 
parlament.

Každého zasedání se zúčastní 
průměrně pětadvacet členů. „Není 
podmínkou, že by se všichni čle-
nové museli účastnit každého za-
sedání. Každý přijde na takovou 
schůzku, jejíž téma ho zajímá a má 

k němu co říci,“ doplnil Tomáš 
Binter.

Seniorský parlament při Magis-
trátu města Chomutova byl jedním 
z prvních v celém Ústeckém kraji. 
Důvodem vzniku parlamentu v roce 
2013 bylo mimo jiné, že ve městě 
již pracuje dětský a studentský 
parlament, který úspěšně svými 
podněty a připomínkami napomáhá 
k řešení některých situací, které 
tyto věkové skupiny tíží. Hlavním 
cílem parlamentu je podpořit spo-
luúčast seniorů na správě věcí ve-
řejných, kdy tato iniciativa vhodně 
doplňuje ostatní činnosti Společně 
proti času. 

kapka 97 omezila 
provozní dobu

handicapovaným pomůže 
škola najít zaměstnání

senioři se scházejí v parlamentu
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S novým občanským zákoníkem 
se změnilo názvosloví v nájemních 
smlouvách na byt, a sice již noto-
ricky rozšířený pojem „kauce“ nově 
občanský zákoník nazývá „jistotou“. 
Obsahem se jistota téměř neliší od pře-
dešlé kauce a nadále smluvní strany ve 
smlouvách pojem kauce užívají.

Nově je možná výše kauce až ve 
výši šestinásobku měsíčního nájem-
ného a novinkou je také skutečnost, 
že nájemce má po skončení nájmu 
právo na úroky z jistoty, a to ales-
poň ve výši zákonné sazby. Protože 
zákonná sazba není dána, respektive 
je určena zcela nesrozumitelně, lze 

jen doporučit, aby si smluvní strany 
výši úroku určily do smlouvy již při 
uzavírání smlouvy, aby posléze, po 
skončení nájmu, nevznikl mezi stra-
nami spor o výši úroku z jistoty. 

Názory na spravedlivou výši 
úroků se liší, za sazby akceptované 
se považují úroky od 0 % až do 22 % 

ročně. Zhodnocení na běžném účtu je 
obvykle nulové, případně maximálně 
ve výši 0,5 %, naopak při posky-
tování spotřebitelských úvěrů není 
výjimečné, když jsou půjčky úročeny 
v sazbách dvouciferných.

Mgr. Lucie Kotyzová, 
advokátní kancelář Nomika

V tomto roce byl v Chomutově 
spuštěn nový systém dotačních pro-
gramů. Ty umožňují mimo jiné také 
získat fi nance na tzv. mikrogranty. 
Jejich cílem je podpora menších pro-
jektů, podávaných nejen organiza-
cemi, ale i fyzickými osobami po 
dobu celého roku (žádost musí být 

ale podána nejpozději měsíc před ko-
náním akce). Lze získat do 5 000 Kč, 
které jsou vyplaceny po akci, a to 
maximálně do výše 75 % nákladů (na-
příklad, když budete chtít instalovat na 
vaši oblíbenou trasu v lese informační 
ceduli, která stojí 6 400 Kč, můžete 
žádat maximálně 4 800 Kč). Projekty 

mohou být podány v oblastech sociál-
ních, komunitních a kulturních, eko-
logických a sportovních. Žádost posu-
zuje komise a primátor pak poskytuje 
fi nanční dar. Více informací zjistíte na 
webu města Chomutova. 

A že nevíte, na co byste tyto 
fi nance právě vy využili? Co třeba 

obnovit nějakou stezku, uspořá-
dat sousedskou akci, na níž zahraje 
místní kapela, nebo uspořádat před-
nášku na téma, které vás zajímá 
a chcete jej předat dál? 

Mgr. Jana Matoušková, 
členka Komise pro kulturu, kreativní 

a komunitní rozvoj

Pokud má pronajímatel v úmy-
slu zvyšovat nájemné, musí dodržet 
zákonem stanovený postup. Aby 
se předešlo problémům, je namístě 
zabývat se otázkou zvyšování ná-
jemného už při podpisu nájemní 
smlouvy. Pokud nejsou ve smlouvě 
ujednány přesné podmínky zvyšo-
vání nájemného, nebo jestliže je ve 
smlouvě stanoveno pouze pevné ná-
jemné a současně není sjednáno, že 
se nájemné nebude zvyšovat, může 
pronajímatel navrhnout zvýšení ná-
jemného až do výše srovnatelného 
v místě obvyklého nájemného. 

Nájemné však pronajímatel 
může zvýšit pouze jedenkrát za 
12 měsíců s tím, že navržené ná-
jemné nesmí být vyšší než 20 % 
hodnoty nájmu za poslední 3 roky. 
Výjimkou je tzv. regulované ná-
jemné, kdy pronajímatel může po-
žadovat zvýšení nájmu bez ohledu 
na uvedená omezení. 

Zvýšení nájmu musí pronajíma-
tel navrhnout písemně a doporu-
čeně doručit druhé straně! V návrhu 
musí pronajímatel uvést, v jaké výši 
nájemné požaduje, přičemž však 
může chtít jen tolik, aby zvýšení 

bylo v souladu se shora uvedenými 
limity. 

Jestliže nájemník s návrhem 
souhlasí, vyšší nájem platí od třetího 
kalendářního měsíce poté, kdy byl 
návrh doručen. Jestliže ale nájemník 
souhlas neposkytl a ani se do 2 mě-
síců nevyjádřil, pak má pronajímatel 
právo ve tříměsíční lhůtě požado-
vat, aby výši nájemného určil soud. 
V případě, že pronajímatel tuto lhůtu 
zmešká, soud mu nevyhoví, pokud 
nájemník opožděné podání namítne. 

Bez souhlasu nájemníka může 
pronajímatel zvýšit nájem například 

při stavebních úpravách na domě 
(zateplení, výtah apod.), a to i přesto, 
že nájemník s úpravami nesouhlasí. 
V tomto případě pronajímateli po-
stačí souhlas dvou třetin nájemců, 
aby mohlo být zvýšeno nájemné 
i těm, kteří s úpravami nesouhla-
sili. Jestliže pronajímatel neobdrží 
souhlas dvou třetin nájemců, může 
zvýšit nájemné maximálně do výše 
3,5 % vynaložených investic ročně. 

Renata Pašková,
Sociální poradna Písečná, 

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

na odPadky s RozuMeM

Změny v pojmech jistota a kauce 

jak v Chomutově získat fi nance pro drobné 
komunitní nebo kulturní aktivity? 

kdy po vás pronajímatel může 
chtít vyšší nájemné?
kdy po vás pronajímatel může 

kam s kelímkem 
od jogurtu?

Kelímek od jogurtu sešlápněte 
nebo zmačkejte, snížíte objem od-
padu. Kelímek patří i s alobalovým 
víčkem do žlutého kontejneru na 
plasty, víčko bude vytříděno na lince.  
Svozový vůz kelímek odveze na 
dotřiďovací linku, kde se společně 
s dalšími plasty vytřídí, upraví, nadrtí  
a slisuje.  Plasty se drtí na jemné 
vločky, které se vyperou a tím se od-
dělí zbytky potravin, nápojů, lepidel, 

etiket a dalších nečistot. Drť z plastů 
lze roztavit a z taveniny vyrobit gra-
nule a ty použít na výrobu nových  
výrobků, například koberců, oděvů, 
zatravňovacích dlaždic, granulátu do 
sportovišť, palety. Uplatnění najde 
i ve stavebnictví. Mýtem je, že ke-
límky od jogurtů se musí vymývat. 
Plasty se po rozdrcení vypírají právě 
proto, aby se zbavily zbytků potravin 
a dalších nečistot.
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keře u kadaňské zdobí okolí školy

absolventi budou dobře připraveni na svá 
povolání, dala si za cíl střední škola

vzdělávání 2017 pomáhala najít školu 
a podpořila polytechnickou výuku

prvňáci krmili 
zvířata v zoo

Osmáci a deváťáci ze základní 
školy Kadaňská vysázeli v okolí školy 
desítky keřů. Již podruhé se škola za-
pojila do projektu 72 hodin. Ten má za 

cíl během tří dnů, tedy dvaasedmde-
sáti hodin, zlepšit životní prostředí. 

Když se tedy dobrovolníci po celé 
republice pustili 13. října do uklí-

zení, výsadby nových rostlin nebo 
vizuálních proměn svého okolí, děti 
z Kadaňské mezi nimi nechyběly. 
„Vysázeli jsme pětatřicet keřů růz-
ných druhů a barev,“ uvedla žákyně 
Karolína Vávrová z 9. A. Výsadba 
měla hned dvojí smysl. „Chtěli jsme 
tím docílit nejen zkrášlení prostoru 
před školou, ale také zamezit zkra-
cování si cesty přes trávník mezi 
dvěma lipami k přechodu přes silnici. 
Doufáme, že se nám podaří náš cíl 
splnit,“ doplnila spolužačka Michaela 
Chomátová. 

Základní škola Kadaňská se do 
projektu zapojila poprvé loni. Během 
tří dnů dobrovolníci z řad žáků i uči-
telů v areálu školy vysázeli čtrnáct 
ovocných a okrasných stromů. 

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomutov si 
škola před pěti lety stanovila za cíl, 
že zabezpečí komplexní teoretic-
kou a praktickou výuky všech oborů 
ve vlastních moderně vybavených 
učebnách. 

Tento úkol se v té době zdál 
nesplnitelný. „Jednalo se totiž 
o vybudování učeben odborného 
výcviku pro gastronomické obory, 
doplnění vybavení pro strojírenské 
obory, cvičná pole, sady a skle-
níky pro zemědělské a zahradnické 
obory a také řešení dojíždění žáků 

do Údlic, kde je teoretická výuka 
gastronomických a zemědělských 
oborů. Do tohoto programu bylo 
potřeba i zahrnout modernizaci stá-
vajících objektů, zejména snížení 
energetické náročnosti,“ uvedl sta-
tutární zástupce ředitele školy Jiří 
Mladý.

V září 2015 byl dokončen pro-
jekt na vybudování dílen, včetně 
zázemí pro strojírenské obory 
ve středisku Kadaň. Tím bylo 
umožněno žákům z oblasti Kadaň 
a Klášterec nad Ohří studovat stro-
jírenské obory zámečník a obráběč 

kovů v Kadani a v prosinci 2015 
bylo dokončeno vybavení strojních 
dílen v Chomutově o nejmodernější 
CNC techniku. V květnu 2016 byla 
dokončena rekonstrukce objektů 
ve Václavské ulici v Chomutově 
a vzniklo moderní centrum odborné 
výuky gastronomických oborů, jako 
je cukrář, řezník uzenář, pekař, ku-
chař číšník, ale také prodavač a pra-
coviště hotelové školy. „Součástí to-
hoto objektu je také školní prodejna, 
kde jsou veřejnosti nabízeny vý-
robky žáků gastronomických oborů. 
Že je o tyto výrobky zájem svědčí 

to, že je veškerá denní produkce 
cukrářských, pekařských a řeznic-
kých výrobků vyprodána. Hosté si 
také mohou objednat obědy, které 
jim připraví žáci oboru kuchař. 
Poptávka je veliká a mnohdy nelze 
uspokojit všechna zákazníky,“ dopl-
nil zástupce.

Školu ještě čeká několik úkolů, 
z nich největší je přestěhování te-
oretické výuky do objektu bývalé 
základní školy v Cihlářské ulici. Po 
provedení částečné rekonstrukce je 
předpoklad zahájení výuky ve škol-
ním roce 2018/2019.

S výběrem střední školy pomáhala 
již popatnácté výstava Vzdělávání 
2017. Ve sportovní hale se sešlo čty-
řiadvacet zástupců různých středních 
škol z Chomutovska, ale i Žatecka, 
Mostecka či Karlovarska. „V průběhu 
výstavy se zájemci mohli informovat 
o uplatnitelnosti jednotlivých profesí 
na trhu práce a individuálně kon-
zultovat své záměry ohledně volby 
povolání prostřednictvím kontaktního 
pracoviště úřadu práce, který patří již 
ke stálým partnerům výstavy,“ uvedla 
Ivana Košanová, ředitelka Okresní 
hospodářské komory v Chomutově. 

I tento rok byl nedílnou součástí 
výstavy doprovodný program, o který 
se postarali studenti vystavujících škol.

Novinkou letošního roku bylo 

krajské kolo soutěže T-Profi – Talenty 
pro firmy, kterého se zúčastnilo pět 
devítičlenných týmů. Jednotlivé týmy 
tvořili tři žáci 5. tříd základních škol, 
tři žáci 2. ročníků středních škol, pe-
dagogičtí pracovníci a zástupci firem 
jako kapitáni týmů. Soutěžící dostali 
za úkol postavit v časovém limitu 
tří hodin funkční tiskárnu. „Cílem 
soutěže byla podpora polytechnické 
výuky, zlepšení manuálních doved-
ností žáků a spolupráce mezi různými 
věkovými kategoriemi,“ vysvětlila 
ředitelka. 

Jako součástková základna byla 
zvolena stavebnice Merkur, která se 
nejvíce přibližuje podmínkám strojí-
renství. Po jedné hodině sestavování 
se odkryl již sestavený model funkční 

tiskárny a týmy si ji mohly během 
sestavování prohlížet. První místo 
a postup do národního kola získal tým 
z Ústí nad Labem, druhé místo poté 
Teplice a třetí místo Chomutov.

Soutěž i další zajímavý program 
obohacují výstavu, která rok od roku 
láká více rodičů. Ti se tak mohou 
aktivně zapojit do hledání vhodné 
střední školy pro svého potomka. 

Žáci prvních ročníků základní 
školy v Hornické ulici vyrazili 
na první poznávací cestu na sta-
tek Podkrušnohorského zooparku. 
„Kontaktním způsobem se seznámili 
s různými druhy hospodářských zvířat 
a sami zvířátka nakrmili chutnou mrk-
vičkou. Poté následovala komento-
vaná prohlídka zooparkem a všichni 
jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o dalších zvířatech žijících ve 
volné přírodě,“ uvedla třídní učitelka 
Dagmar Kučerová.

S ekologem se žáci rozloučili u vý-
běhu pandy červené, které se narodila 
dvojčátka. „Nakonec jsme si společně 
pohráli v dětské zoo a navázali mezi se-
bou nová přátelství,“ uzavřela učitelka.
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středoškolák zachránil lidský život

Zážitky dětem zpestřují vyučování

Ředitel Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov (ESOZ Chomutov) Jan 
Mareš obdržel dopis, z jehož obsahu 
vyplynulo, že na škole je žák, který se 
zatím nikomu nepochlubil záchranou 
lidského života cestou do Chorvatska. 

Autor dopisu František Coufal, 
se kterým žák cestoval, mimo jiné 
uvádí, že jen pár kilometrů před cí-
lem své cesty uviděli na silnici trosky. 
„Zpomalil jsem. Před námi vidím 
rozbité havarované auto. V autě byla 
tříčlenná posádka. Zastavil jsem. Váš 
žák Vojta, okamžitě bez jakéhokoliv 
zaváhání, otevřel dveře auta a rychle 
běžel na pomoc. Začal provádět ma-

sáž srdce mladému člověku, který 
ležel na zemi v bezvědomí. Mladík 
se na chvíli probral, chrčel, Vojta 
chtěl dát zraněného do stabilizované 
polohy, ale kamarádka zraněného 
mu v tom bránila. Stále ho otáčela 
na záda. Mladík ztratil opět vědomí. 
Vojta opět začal s masáží srdce. 
Najednou zastavilo auto, ze kterého 
vystoupil lékař. Začal s Vojtou spo-
lupracovat, aniž by hovořili stejnou 
řečí. Mladíka se podařilo oživit, dát 
ho do stabilizované polohy, začal sám 
dýchat,“ popsal František Coufal.

Díky Vojtovi mladík z havarova-
ného auta přežil. Než na místo přijel 
zmiňovaný lékař, jezdila kolem auta 
bez zastavení. „Rodiče Vojty Imricha 

byli a jsou pyšní, že jejich syn navště-
vuje školu, která studenty učí, jak po-
skytovat první pomoc. Myslím si, že 
základy první pomoci by měl zvládat 
každý,“ dodal autor dopisu. 

Ředitel školy a celý pedagogický 
sbor velkému hrdinovi z třetího 
ročníku oboru Požární ochrana – 

Strojník požární techniky poděkovali. 
„Tento čin je tím nejlepším důkazem 
kvalitní přípravy budoucích hasičů na 
škole ESOZ Chomutov,“ řekl ředitel 
školy Jan Mareš. Spolu s vedením 
školy Vojtovi osobně poděkoval i ře-
ditel Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje Roman Vyskočil.

Co děti zažijí a okusí na vlastní 
kůži, to si lépe pamatují. To dobře vědí 
na základní škole Březenecká. Podzim 
tam byl totiž ve znamení exkurzí, pro-
jektového vyučování i zajímavých vý-
letů. „Výuka teorie v lavicích je z hle-
diska vzdělávání dětí nenahraditelná. 
Lze ji však vhodně doplňovat alterna-
tivními formami vzdělávání, kam patří 
třeba exkurze, besedy nebo projektové 

dny. Při nich děti aplikují do praxe to, 
co se naučili v teorii,“ uvedl zástupce 
ředitelky Josef Karhan. 

Páťáci využili možnosti seznámit 
se s riziky drogové závislosti návště-
vou Protidrogového vlaku, který měl 
v Chomutově zastávku na cestě do 
Německa. V interiéru procházeli 5D 
projekcí, která ukazovala hrozby závis-
lostí a vedla návštěvníky k přemýšlení 
o hodnotě lidského zdraví. Děti se ak-
tivně účastnily příběhu, který je prová-
zel celou vlakovou soupravou.

Poutavě umí na škole učit i o his-
torii. Život Habsburků poznávali žáci 
v renesančním zámku v Brandýse 
nad Labem. Exkurze obohatila nejen 
výuku dějepisu, ale také přírodopisu, 
protože v zahradách zámku se pyšně 
procházeli pestrobarevní pávi, které si 
děti mohly zblízka prohlédnout.

Kus historie na vlastní kůži po-
znaly děti z Březenecké i při projekto-

vém dni s názvem Na dvoře Karla IV. 
Ten byl cílený na žáky 5. až 9. ročníku, 
1. až 4. třídy se do něj zapojily s indi-
viduálním programem. „Celá škola se 
rázem ocitla v době vrcholného středo-
věku, kdy české království vzkvétalo 
pod vládou Karla IV. Do středověké 
atmosféry nás naladila rozhlasem znící 
dobová hudba. Na chodbách školy 
jsme mohli potkat dobově oděné vy-
učující i žáky, kteří se pro tento den 
stali staviteli, krejčími, písaři, ilumi-
nátory, kameníky a zlatníky – prostě 
středověkým pracujícím lidem. Třídy 
se změnily v cechy. V krejčovské dílně 
se vytvářely gotické oděvy pro muže 
a ženu a své modely krejčí předvedli 
na středověké módní přehlídce,“ po-
psal Josef Karhan. Třešničkou na dortu 
bylo pozvání na hostinu s Karlem IV. 
Tím vyvrcholil celý den věnovaný 
císaři. Projektový den navíc doplnila 
návštěva Karlštejna. 

výstava ve škole 
vyPRáví Příběhy 
nezletilých vězňů
Na základní škole Na Příkopech 
je k vidění výstava s názvem 
Zkouška odvahy. Vestibul 
školy je zaplněn fotografiemi 
a psanými příběhy nezletilých 
politických vězňů z padesátých 
let. Tato akce je věnována všem 
obětem těchto politických pro-
cesů. Úvodní slovo při vernisáži 
měli žáci školy. Výstavu si mo-
hou prohlédnout jak žáci, tak 
i jejich rodiče a široká veřejnost. 

dRužiny ukazují, číM 
se baví
Školní družiny uspořádaly Vánoční 
výstavu. Ta je k vidění v Rytíř-
ském sálu chomutovské radnice. 
Výtvarné práce i drobné výrobky 
dětí z družin základní školy Březe-
necká, Heyrovského, Hornická, Ka-
daňská, Strupčice, Na Příkopech, 
Školní, 17. listopadu a Zahradní 
zaplnily sál a dokazují, že děti se 
odpoledne v družině rozhodně 
nenudí. Výstava je přístupná do 
6. ledna v pondělí a středu mezi 
osmou a sedmnáctou hodinou, 
v úterý, čtvrtek a pátek mezi 
osmou a patnáctou hodinou. 

vyRábějí 
nejkRásnější anděly
Adventní čas v základní škole 
Školní zpestřila soutěž o nej-
krásnějšího anděla. Toho má za 
úkol každá třída vyrobit podle 
své fantazie, zatím je přísně 
střeženým tajemstvím, jaký 
postup si děti zvolí. Slavnostní 
odhalení andělů se uskuteční 
ve škole těsně před Vánocemi.

krátCe

příspěvek na kroužky využila čtvrtina dětí
Pětistovku na kroužek, kterou 

dětem nově přispívá město, využilo 
čtrnáct set malých Chomutováků. 
Příspěvek dostanou i příští pololetí.

Radnice zavedla novinku před 
prázdninami, rodiče si mohli o peníze 
žádat od září. „Chtěli jsme tím podpo-
řit aktivní děti a rodiny, a také ulehčit 
těm, které si třeba dítě na kroužek ne-
mohou dovolit poslat,“ říká náměstek 
primátora Marian Bystroń. S podporou 
se měla také rozšířit nabídka kroužků 
do okrajových částí města.

Novinku využilo čtrnáct set dětí, 
což je zhruba čtvrtina všech, co bydlí 
v Chomutově. „Svůj účel podpora 

splnila, jsme rádi, že se hned na první 
pokus podařilo oslovit celou čtvrtinu 
rodin. Rodičům tuto možnost nabíd-
neme i ve druhém školním pololetí. 
Žádosti za obě pololetí vyhodnotíme 
a rozhodneme, zda by příště nebylo 
možné žádat na celý školní rok,“ popi-
suje Marian Bystroń.

Nejvíce poukázek zájemci 
uplatnili v základní umělecké škole 
a v Domečku, také v tanečních ško-
lách, na základních školách a dalších 
spolcích a klubech.

Rozpočet na poukázky činil pro 
rok 2016 čtyři miliony korun, vyčerpá 
se sedm set tisíc korun. „Zbylé peníze, 

tedy přes tři miliony, převedeme do 
rozpočtu na příští rok a použijí se navíc 
na podporu volnočasových a spor-
tovních aktivit. Již v návrhu rozpočtu 
na rok 2017 jsme navýšili částku na 
dotace pro sportovní kluby o dva mili-
ony korun. Další část použijeme jako 
bonusy k poukázkám, “ upřesňuje 
Marian Bystroń.

Podpora města formou poukázek 
se nelíbila mnohým sportovním or-
ganizacím, protože podle nich pouze 
zatěžují samotné kluby, aniž by jim to 
přinášelo něco navíc. Proto už dopředu 
avizovaly, že městské poukázky rodi-
čům neumožní uplatnit.
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co se od 11. 12. 2016 
zMění v Mhd?
•   Na  linkách MHD se ve vozidlech 

budou uznávat karty a  jízdenky 
DÚK. Dopravní podnik bude ve 
svých přepravních kancelářích 
karty a  jízdenky DUK vydávat 
a  prodávat. Současné BUS karty 
nebudou integrovány a  bude je 
možné buď vrátit (neprojeté jízd-
né bude vráceno) nebo je dále 
používat. Spolu s  již vydanými 
jízdními doklady zůstanou BUS 
karty v  platnosti, ale pouze pro 
linky MHD. S  BUS kartou se ne-
bude možné odbavit v  zelených 
autobusech DÚK.

•   U  jednotlivých  jízdenek  place-
ných z  elektronické peněžen-
ky dochází na linkách MHD ke 
zrušení check-outpři výstupu 
z vozidla MHD a ruší se jízdenky 
scenou podle počtu projetých 
zastávek a  jedním povoleným 
přestupem do 20, resp. 30 minut.

•   Zavádí  se  jednotlivé  jízdenky 
s časovou platnosti 45 minut (14 
Kč) a 60 minut (17 Kč) s možnos-
tí neomezeného počtu přestupů 
v této době platnosti mezi spoji 
MHD/MHD a  MHD/DÚK. Tyto 
jízdenky platí po Chomutově, 
Jirkově i mezi těmito městy. Ne-
bude tedy již třeba hlídat počet 
zastávek, ale jen časovou plat-
nost jízdenky.

•   Cestujícím z ostatních částí kraje 
integrace umožní využití jízde-
nek DÚK i  v  městských autobu-
sech a  trolejbusech Chomutova 
a  Jirkova. Ti, kteří přijedou me-
ziměstskou linkou DÚK mohou 
pokračovat v cestě městskou do-
pravou bez potřeby kupovat dal-
ší jízdenku, pokud jim ještě časo-
vě platí a podobně při cestě zpět.

•   Nově  budou  řidiči  na  linkách 
MHD vydávat papírové jednot-
livé jízdenky do libovolné zóny 
v  kraji. Ve vozech MHD tak bu-
dete odbaveni z  Chomutova 
(Jirkova) do Kadaně, Mostu, 
Loun atd.Jízdenky se nekupují 
do jednotlivých zastávek, aledo 
konkrétní tarifní zóny, která za-
hrnuje všechny zastávky v  této 
cílové zóně.

v Mhd vznikají zóny 
choMutov a jiRkov
•   Zavádí  se  dvě  tarifní  zóny:  501 

Chomutov a  511 Jirkov, ve kte-
rých podobně jako v  ostatních 
zónách DÚK platí tarif umožňující 
v rámci zónové a časové platnost 
neomezený počet přestupů.

•   Do  zóny  501  Chomutov  budou 
patřit i  obce, do kterých nyní 
MHD zajíždí: Černovice, Drouž-
kovice, Údlice a  Spořice. Samo-
statné zóny 502 Černovice, 503 
Údlice, 504 Droužkovice a  505 
Otvice zanikají.

•   Do zóny 511 Jirkov patří i zastáv-
ka Kaufland a  zastávka Jirkov – 
železniční zastávka.

nové jednotlivé jíz-
denky
•   Ruší  se  jednotlivé  jízdenky  pla-

cené z  elektronické peněženky 
s  počítáním ceny podle počtu 
projetých zastávek a s jedním po-
voleným přestupem do 20 nebo 
30 minut; ruší se odbavení check-
-out při výstupu z vozu MHD.

•   V  zónách  s MHD 501 Chomutov 
a  511 Jirkov a  v  relaci mezi nimi 
se zavádí jednotlivé jízdenky 
s  časovou platností 45 a  60 mi-
nut bez omezení počtu přestupů 
mezi linkami MHD a DÚK. Pouze 
jízdenka pro obě zóny 501 – 511 
umožňuje překračovat hranice 
mezi těmito zónami.

•   Platí  v  MHD,  zelených  autobu-
sech DÚK a  integrovaných vla-
cích mezi Chomutovem a  Jirko-
vem.

•   Jsou vydávány pouze v papírové 
podobě (nezapisují se na kartu).

•   Ve  vozidlech  MHD  lze  u  řidiče 
zakoupit jednotlivou jízdenku do 
libovolné zóny v Ústeckém kraji.

•   Jednotlivá žákovská a studentská 
jízdenka DÚK neplatí na linkách 
MHD.

časové jízdenky nebu-
dou dRažší
•   Jízdenky  lze  zakoupit  ve  vozech 

DÚK nebo v předprodeji v  infor-
mační kanceláři (DÚK i MHD),ale 

ne u řidiče ve vozidlech MHD.

•   Bezkontaktní  čipové  karty  vyda-
né DP měst Chomutova a Jirkova 
a.s. tzv. BUS karty zůstávají v plat-
nosti, ale lze je jako jízdní do-
klad a  elektronickou peněženku 
používat jen ve vozidlech MHD. 
Buskartu ve funkci peněženka lze 
ve vozidle MHD použít pro nákup 
jednotlivé papírové jízdenky do 
libovolné zóny DÚK.

•   Jízdenky  lze  koupit  v  papírové 
podobě nebo nahrát na čipovou 
kartu DÚK (nelze použít ve vla-
cích ČDa MHD Ústí n.L.).

•   Nabídka časových jízdenek zahr-
nuje 7denní, 30denní a 90 denní 
(ty jen v elektronické podobě na 
čipové kartě) pro libovolnou re-
laci v rámci sítě DÚK včetně inte-
grovaných MHD.

•   90 denní a 365 denní časové jíz-
denky (také nazývané kupóny) 
nemohou být vpapírové podobě, 
protože častým prokazováním se 
kupón poškozuje a stává se neči-
telným. České dráhy v  současné 
době neumí číst bezkontaktní 
čipové karty využívané v  IDS ÚK 
a  čeká se, až zmodernizují svůj 
odbavovací systém. Prokazovat 
se ve vlacích tedy mohou cestu-
jící, kteří se prokáží papírovými 
jízdenkami pro jednotlivou jízdu 
nebopapírovými časovými kupó-
ny 7 denními, 30 denními nebo 
celosíťovými.

•   V MHD Chomutov a Jirkov se ruší 
časové jízdenky: „školní rok“, 15 
denní, 180 denní, 360 denní. Ča-
sová platnost se sjednotí s  DÚK 
na: 7, 30 a 90 dnů.

•   Pro  zóny  501  Chomutov  a  511 
jsou navíc v  nabídcečasové jíz-
denky „SD“ pro cestující do 70 
let s platností 7, 30, 90 a 365 dnů. 
Jízdenky „SD“ jsou pouze na bázi 
BČ a prodává je pouze DPCHJ a. s.

zvýhodněné časové 
jízdenky PRo senioRy 
do 70 let (kč)
zóny 501 + 511 seniorská sd
7 dní 30 Kč
30 dní 100 Kč
90 dní 285 Kč
365 dní 1 000 Kč

Jízdenky platí pouze v zónách 501 
a 511. Jízdenky pouze na bázi BČK 
DÚK nebo na BUS kartě s profilem 
„SD“, který nahrávají pouze pře-

pravní kanceláře DPCHJ a.s.Pokud 
je jízdenka nahrána na BUS kartě, 
tak platí pouze na linkách MHD – 
nelze ji použít na linkách DÚK.

bezPlatná PřePRava 
PRo senioRy a dáRce 
kRve
•   V  zónách  501  Chomutov  a  511 

Jirkov platí bezplatná přeprava 
pro cestující starší 70 let a  pro 
dárce krve s oceněním Zlatá Ján-
ského plaketa a  vyšším, pokud 
se prokáží platným 365 denním 
časovým kupónem dárce krve 
(senior 70+) pouze na bázi BČK 
DÚK nebo BČK BUS karta.

jak zaPlatíte ve vozi-
dlech Mhd jednotli-
vou jízdenku
•   Bezkontaktní  čipovou  kartou 

DÚK s  funkcí elektronická peně-
ženka.

•   Bezkontaktní  čipovou  kartou 
BUS karta (vydanou DPCHJ a. s.) 
s funkcí elektronická peněženka.

•   Bezkontaktní bankovní kartou.

•   V  hotovosti  (předem  připrave-
nými a  odpočítanými mincemi) 
do mincovní poklady u  řidiče; 
přijímány jsou všechny nominál-
ní hodnoty mincí; pokladna pře-
platky nevrací.

Mění se čísla linekMhd 
a staniční hlášení ve 
vozidlech
Číslování linek MHD se změní tak, 
že se před stávající dvojčíslí zavá-
dí předčíslí 3 (linka 41 bude nově 
341, linka 3 bude nově 303 atd.). 
Poslední dvojčíslí, na která jsou 
lidé zvyklí, tedy zůstanou stejná. 
Důvodem je zajistit, aby se v  Ús-
teckém kraji žádné číslo linky ne-
opakovalo. Trasy linek MHD zůstá-
vají stejné.

V trolejbusech a autobusech MHD 
v  Chomutově a  Jirkově je v  pro-
vozu připojení k  internetu a  od 
11.12.2016 v  nich uslyšíte nově 
namluvená staniční hlášení.

Více informací naleznete na www.
dopravauk.cz a  www.dpchj.cz 
a v přepravních kancelářích DPCHJ 
a.s. na AN v Chomutově a Jirkově.

Přejeme Vám, vážení cestující, pří-
jemné cestování s námi.

Petr Maxa, ředitel DPCHJ a. s.

Mhd se mění: s jednou jízdenkou po kraji 
i v městské dopravě v chomutově a jirkově
Od 11. 12. 2016 se tarif MHD v Chomutově a Jirkově zapojí do tarifu integrovaného dopravního systému 
Ústeckého kraje – DÚK (Doprava Ústeckého kraje).
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křížovka Na Silvestra v roce 1951 museli úředníci národního výboru zůstat do noci v práci, aby pomohli vyživovacímu referátu zvládnout zmatek při výdeji (tajenka).
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osMisMěRka Čtyři adventy si užijte v (tajenka). vtiPy

Jožka se modlí před Vánocemi 
a na konci modlitby zakřičí: 
„Ježíšku, dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá 
mu sestra. 
„Ale babička ano.”

„Tatí, opravdu mi ten počítač 
přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty. 
„Ale samozřejmě, co tě to 
napadlo?” 
„No, že celej den stojí nějakej 
chlápek u domovních dveří 
a chce třetí splátku.”

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít 
kapra jako ostatní.”

„Jaroušku, víš, že moji rodiče 
nám dali pod stromeček sto 
tisíc korun? Co tomu říkáš?” 
špulí Laděnka pusinku na svého 
manžílka. 
„Že to s tebou, miláčku, budu 
muset ještě jeden rok vydržet!”

Pepíček u stromečku: „Ty všechny 
dárky mi přinesl Ježíšek?” 
„Pochopitelně, kdo jiný?” 
„To znamená, že vy jste se na mě 
zase vykašlali?”

„Tatínku, a odkud k nám chodí 
Ježíšek?” 
„Pokud můžu soudit podle 
původu dárků – tak asi z Číny.”asiaté, CuChta, činit, dohra, horor, ChmÚra, korZa, manjak, 

optika, otáZky, otřes, planda, předěl, pukét, sChody, snětí, sorta, 
špona, tenis, tChoři, tlapy, trabant, trhák, ÚtěCha, vršina, žínka
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 10. a 17.12. 10.00 sobotní konceRt – kostel sv. Kateřiny
 9.12. pá 19.00 bílé vánoce lucie bílé – městská sportovní hala
 9.12. pá 20.00  slavnostní otevření Music Xs clubu – vystoupí 

ATMO music, BEJDL, Smrtihlav, Magdaléna Urbanová, moderuje 
Petr Vojnar – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)

 10.12. so 19.00 konceRt Folkové skuPiny MaRien – Hřebíkárna
 11.12. ne 19.00  adventní konceRt – Paul battó – jazz-bluesový 

zpěvák – Hřebíkárna
 15.12. čt 19.00  Pavel dobeš – jaRMile je už 35 let – koncert 

známého českého písničkáře – Kulisárna
 17.12. so 09.30  vánoční šuPina – tradiční porce vánoční zábavy pro děti – 

Aquasvět
 17.12. so 20.00  vánoční konceRt – Pavel Callta – MUSIC XS CLUB (bývalý 

Švermák)
 18.12. ne 17.00 adventní konceRt – kostel sv. Kateřiny
 18.12. ne 19.00  adventní konceRt – folk-popová skupina Z� eku – 

Hřebíkárna 
 19.12. po 18.30 voX cantabilis a host na-hlas – galerie Špejchar
 20.12. út 17.30  Předvánoční konceRt Pěveckých sboRů – 

Rytířský sál radnice
 20.12. út 18.30  MaRtin ondRáček + henRy band – cello a jazzové 

trio – Kulisárna
 26.12. po 20.00  konzeRt 9 – Marcel Trayko, Vilém Hell a Duce & Gabanna – 

Cafe Rouge

 Od 12.12.  vánoční výstava – vernisáž výstavy 12.12. v 10.00 hodin – Středisko 
volného času Domeček

 Do 11.12. čeRtovské sklePy – sklepení Špejcharu

 Do 22.12. obRazy – václav nedvěd – galerie Lurago

 Do 30.12. Mystic teMPl – výstava obrazů Vojtěcha Horálka – galerie Špejchar

   david vávRa – výstava obrazů akademického architekta, malíře, 
spisovatele a herce – galerie Zlatý klenot

   tajeMné Pohoří ťan-šan – Šebestián Šulc, František Svatoš – 
výstavní síň knihovny

  výtvoRy kuRzu kResby a GRaFiky – galerie Na schodech SKKS

  obRazy – květa nováková – Hřebíkárna

   Pohádkou PoznáváMe svět – výstava výtvarných prací dětí z MŠ 
Abeceda 

 Do 6.1. vánoce v Muzeu – výstava betlémů – muzeum na radnici

 Do 6.1.  vánoční výstava choMutovských školních dRužin – 
Rytířský sál radnice

 Do 24.2.  PoRtRéty z čech a MoRavy – osobnosti ve fotogra� ích Petry Flath – 
Dům J. Popela

 7.12. st 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít (3d)
  st 19.00 čeRvená želva
 8.12. čt 17.00 lichožRouti
   19.00 undeRWoRld: kRvavé války (3d)
   19.30 Pařba o vánocích
 9.12. pá 17.00 odvážná vaiana: leGenda o konci světa 
   19.00 Pařba o vánocích
   20.00 undeRWoRld: kRvavé války (3d)
 10.12. so 15.00 tRollové
   17.00 undeRWoRld: kRvavé války
   18.45 kaija saaRiaho: l’aMouR de loin (láska zdaleka) 
   19.30 Pařba o vánocích
 11.12. ne 15.00 čaPí dobRodRužství 
   16.00 Pohádky PRo eMu
   18.00 undeRWoRld: kRvavé války
   19.00 bezva ženská na kRku
 12.12. po 17.00 Příchozí
   19.00 undeRWoRld: kRvavé války (3d)
 13.12. út 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít (3d)
   19.00 dítě bRidGet jonesové
 14.12. st 17.00 anděl Páně 2
   19.00 noční zvířata
 15.12. čt 17.00 RoGue one: staR WaRs stoRy (3d)
   18.00 bezva ženská na kRku
   20.00 inkaRnace
 16.12. pá 17.00 odvážná vaiana: leGenda o konci světa 
   18.00 RoGue one: staR WaRs stoRy
   20.00 RoGue one: staR WaRs stoRy (3d)
 17.12. so 15.00 tRollové
   19.00 RoGue one: staR WaRs stoRy
 18.12. ne 15.00 odvážná vaiana: leGenda o konci světa  (3d)
   17.00 santa je Pořád Úchyl
   18.30 RoGue one: staR WaRs stoRy (3d)
   19.30 RoGue one: staR WaRs stoRy
 19.12. po 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít
   19.00 inkaRnace
 20.12. út 17.00 dítě bRidGet jonesové
   19.00 Příchozí
 21.12. st 17.00 RoGue one: staR WaRs stoRy (3d)
   18.00 inkaRnace
   20.00 Pohádky PRo eMu
 22.12. čt 17.00 inkaRnace
   18.00 čeRvená želva
   20.00 Pařba o vánocích
 23.12. pá 15.00 anděl Páně 2
   17.00 collateRal beauty: dRuhá šance
   19.00 Manžel na hodinu
 25.12. ne 15.00 zPívej
   17.00 Manžel na hodinu
   19.00 adele: živě z Royal albeRt hall
 26.12. po 15.00 zPívej (3d)
   17.00 Manžel na hodinu
   19.00 collateRal beauty: dRuhá šance
 27.12. út 15.00 zPívej (3d)
   17.00 noční zvířata
   18.00 Manžel na hodinu
   20.00 collateRal beauty: dRuhá šance
 28.12. st 15.00 zPívej
   17.00 undeRWoRld: kRvavé války
   19.00 leMMy FoReveR
 29.12. čt 15.00 odvážná vaiana: leGenda o konci světa  (3d)
   17.00 v Pasti
   19.00 assassin’s cReed
 30.12. pá 15.00 tRollové (3d)
   17.00 Pasažéři
   19.00 assassin’s cReed (3d)
 31.12. so 11.00 zPívej
   15.00 Fantastická zvířata a kde je najít
   17.00 assassin’s cReed
   18.30 Pasažéři (3d)
 1.01. ne 15.00 tRollové
   17.00 collateRal beauty: dRuhá šance
   18.00 assassin’s cReed (3d)
   20.00 bezva ženská na kRku
 2.01. po 17.00 assassin’s cReed
   19.00 v Pasti

 7.12. st 19.00  vánoční konceRt biG band z. tÖlGa – hostem bude Ilona 
Csáková

 11.12. ne 15.00  slavnostní losování – závěr Rodinného zápolení

 18.12. ne 15.00  ať žijí stRašidla – nedělní pohádka

7.12. st 19.00  

11.12. ne 15.00  

18.12. ne 15.00  

městské divadlo

10. a 17.12. 10.00 
9.12. pá 19.00 
9.12. pá 20.00  

10.12. so 19.00 
11.12. ne 19.00  

15.12. čt 19.00  

17.12. so 09.30  

17.12. so 20.00  

18.12. ne 17.00 
18.12. ne 19.00  

 19.12. po 18.30 
20.12. út 17.30  

20.12. út 18.30  

26.12. po 20.00  

konCerty

 11.12. ne 17.30 choMutov – Plzeň – extraligové hokejové utkání – SD aréna

 22.12. čt 17.30 choMutov – libeRec – extraligové hokejové utkání – SD Aréna

 28.12. st 17.30 choMutov – PaRdubice – 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

11.12. ne 17.30 

22.12. čt 17.30 

28.12. st 17.30 

    calisthenika + PaRkouR tRénink

sport

 Od 12.12.  vánoční výstava

 Do 11.12. čeRtovské sklePy
 Do 22.12. obRazy – václav nedvěd
 Do 30.12. Mystic teMPl

  david vávRa

  tajeMné Pohoří ťan-šan

  

 obRazy – květa nováková
  Pohádkou PoznáváMe svět

 Do 6.1. vánoce v Muzeu
 Do 6.1.  vánoční výstava choMutovských školních dRužin

 Do 24.2.  PoRtRéty z čech a MoRavy

výstavy

pravidelné 
akce

 7.12. st 17.00
  st 19.00
 8.12. čt 17.00
   19.00
   19.30
 9.12. pá 17.00
   19.00
   20.00
 10.12. so 15.00
   17.00
   18.45
   19.30
 11.12. ne 15.00
   16.00
   18.00
   19.00
 12.12. po 17.00
   19.00
 13.12. út 17.00
   19.00
 14.12. st 17.00
   19.00
 15.12. čt 17.00
   18.00
   20.00
 16.12. pá 17.00
   18.00
   20.00
 17.12. so 15.00
   19.00
 18.12. ne 15.00
   17.00
   18.30
   19.30
 19.12. po 17.00
   19.00
 20.12. út 17.00
   19.00
 21.12. st 17.00
   18.00
   20.00
 22.12. čt 17.00
   18.00
   20.00
 23.12. pá 15.00
   17.00
   19.00
 25.12. ne 15.00
   17.00
   19.00
 26.12. po 15.00
   17.00
   19.00
 27.12. út 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 28.12. st 15.00
   17.00
   19.00
 29.12. čt 15.00
   17.00
   19.00
 30.12. pá 15.00
   17.00
   19.00
 31.12. so 11.00
   15.00
   17.00
   18.30
 1.01. ne 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 2.01. po 17.00
   19.00

kino svět

   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
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Statutární město Chomutov, zastoupené odborem majetku města – úsek majetkoprávní 
zveřejňuje záměr veřejného výběrového řízení na 

PRonájeM PozeMku
p.č. 1911/74, jehož součástí je stavba č.p. 5922 
(restaurace poHoda v areálu domoviNka) 
katastrální území chomutov ii.
Jedná se o budovu nacházející se ve sportovním areálu DOMOVINKA rozdělenou na část provozní, sociální 
zařízení a část společenskou (šatny pro návštěvníky, denní místnost zaměstnanců, šatna, hygienické 
zázemí personálu). Prostor je funkční, možný k okamžitému užívání. Žadatel svým nákladem pořizuje 
vnitřní zařízení kuchyně a vybavení stoly, židlemi apod.

Ve lhůtě do 9. 12. 2016 je možné k tomuto záměru podat na Magistrátu města Chomutova, odbor 
majetku města, nabídky (viz podmínky účasti – http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/), nebo se 
k uvedenému záměru vyjádřit.

Dotazy k záměru sdělí pracovník oddělení Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, 
(objekt staré radnice na náměstí).

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

přednášky, besedy, akCe
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 7.12. st  16.30   sPolečně zPíváMe a tančíMe – hudební vystoupení 
Senioři – SKKS

   18.00  Povídání o bylinkách – SKKS 
 8.12. čt 17.00  večeRy Pod laMPou – autorský večer s Jindřichem Krausem 

a ThMgr. P. Šáchovou – SKKS 
   17.30  aRt zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 10.12. so 09.00  akvaRijní tRhy – Středisko volného času Domeček 
   16.00  Písně adventu a setkání – minimalistické divadelní 

představení a písně a vyprávění u stolu – modlitebna Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické

 11. a 18.12. 10.00  adventní dílny – RC Rozmarýn
 11. a 18.12. 14.00  adventní neděle v Pzoo – skanzen Stará Ves
 11. a 18.12.  18.00  adventní konceRty – kostel sv. Ignáce
 12.12. po 18.00  vysoké tatRy – skalní lezení – beseda s O. Hahnem – 

SKKS
 13.12. út 20.00  aijn klesl bžuntes – Josef Náhlovský a Josef Mladý + host 

poslední žijící Krušnohorec – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)
 14.12. st 16.30  vánoční vystouPení – Středisko volného času Domeček
   17.30  astRoloGie – horoskop jako odraz naší psychické výbavy – 

SKKS 
   18.00  česko zPívá koledy – Středisko volného času Domeček 
 15.12. čt 13.00  Předvánoční Posezení – pro nevidomé a slabozraké SONS 

– SKKS
   18.00  žena Podle živlů – SKKS
 16.12. pá 17.00  vánoční Punč – sborové ochotnické vánoční divadlo s dětmi 

a koncert tělesa Schola Specialis Familiae – modlitebna Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické

   18.00  zPovědnice Radovana sMokoně a MaRtina 
jáchyMa – host cestovatelka Lucie Bulínová – Café Atrium 

   19.30  václav PostRánecký – PeRličky ze zákulisí – 
MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)

 24.12. so 11.00. živý betléM – agentura J. Stejného – náměstí 1. máje
   24.00  Půlnoční česká Mše vánoční jakuba jana Ryby 

– kostel sv. Ignáce
 25. až 30.12. 10.00  vánoční Pohoda – posezení a občerstvení vánočními speci-

alitami – náměstí 1. máje
 31.12. so 13.00  silvestR na ledě – zimní stadion
   20.00  silvestR s Flash dance – MUSIC XS CLUB (bývalý Švermák)

    PRohlídky inteRiéRů staveb ve staRé vsi s PRůvod-
ceM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

   zuš
 8.12.  čt 17:30 aRt zastaveníčko – Café Atrium
 9.12. pá 17:00  hRajeMe si PRo Radost – koncertní sál ZUŠ Chomutov
 10.12. so 17:00  česko-něMecký vánoční konceRt – koncertní sál ZUŠ 

Chomutov
 13.12. út 16:00  vánoční konceRt zuš – náměstí 1. máje Chomutov 
 13.12. út 17:00  MRazík – pohádkové taneční představení Městské divadlo
 15.12. čt 18:00  žákovský konceRt vánoční hudební dáRek –

koncertní sál ZUŠ Chomutov
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domácí tráva jim svazovala nohy

favorité chybí, král tak může být překvapivý

Fotbalový FC Chomutov se s pod-
zimní částí divize rozloučil pohled-
ným zápasem s Kladnem. Proti aspi-
rantovi na postup potvrdil, že se mu 
momentálně lépe hraje proti silným 
týmům. „Je to dané tím, že se slabším 
soupeřem musíme sami tvořit, což 
nám dělá problémy. Naopak silněj-
šímu musíme přizpůsobit naše pojetí 
hry a dobře bránit a to se nám větši-
nou dařilo,“ potvrzuje trenér Pavel 
Chaloupka.

Podzim mužstvo uzavřelo s takřka 
vyrovnanou bilancí na osmém místě. 
„Chtěl jsem být na sedmém, chybí 
nám tři body. Ty jsme mohli získat 
klidně v zápase s Kladnem,“ připo-

mněl Pavel Chaloupka, že Chomutov 
v závěru sahal po vítězství. Zároveň 
připustil, že mužstvu spíš chybí 
body ze zápasů, které ztratilo úplně 
zbytečně.

Především jsou to ty, které FC 
Chomutov rozdal na domácím tráv-
níku, neboť v tabulce zápasů hraných 
doma patří k nejhorším týmům. 
Naopak venku je druhý nejlepší. 
„Venku nám to sedí, protože stejně 
jako při hře proti silnému soupeři 
to není o kreativitě. Máme relativně 
mladé a nezkušené mužstvo, hráči 
ještě nedokážou trvale tvořit. Je před 
námi ještě spousta práce,“ říká Pavel 
Chaloupka.

Na konci listopadu odstartoval 
26. roč ník zimní ligy malého fotbalu. 
V pěti soutěžích a jedné veteránské 
nastoupilo k zápasům přes sedmde-
sát týmů a dalších osmnáct družstev 
bude hrát v rámci žákovské Ligy 
Václava Čecha.

Stejně jako v loňském roce 
se počet soutěží v hlavní katego-
rii omezil na pět. „Hrálo zde bok 

po boku několik generací, nyní 
ta nejstarší končí, a tak se snižuje 
počet hráčů,“ vysvětluje předseda 
CHLMF Jiří Kupec. Jeho slova 
potvrzuje i stoupající počet týmů 
v rámci veteránské ligy, kde jich 
tentokrát startuje třináct. To ovšem 
neznamená, že by se o CHLMF ne-
zajímali mladší hráči. „Přihlásilo se 
šest nových týmů, většinou jsou slo-

žené především z mladých kluků,“ 
dodává Jiří Kupec. Nejsledovanější 
bude nejvyšší soutěž, kde je situace 
o to zajímavější, že se nepřihlásili 
tradiční favorité L. A. Interiér či 
Sparta Chomutov. Vítěz tak může 
být překvapivý.

Zimní sezona dostane do haly 
také mládež v rámci Ligy Václava 
Čecha, jež nese jméno velkého pro-

pagátora malé kopané mezi žáky. 
„Soutěž díky úsilí, které ji Václav 
Čech na začátku věnoval, funguje 
už dvacet let a spousta kluků, co 
nyní hraje dospělé soutěže, začí-
nala právě v této kategorii,“ říká 
Jiří Kupec, podle kterého v rámci 
soutěže panuje zdravá rivalita mezi 
školami, a tak zápasy mají potřebný 
náboj a prestiž. 

formu běžců na začátku roku 
prověří desítka v bezručáku

tomáš franta zažívá první 
světový šampionát

Pod názvem Desítka v Bezručáku 
se 8. ledna příštího roku uskuteční 
už 41. ročník tradičního silničního 
běhu Bezručovým údolím. Do pátého 
desetiletí svého trvání akce vstupuje 
s novým pořadatelem, kterým je 
Běžecký klub Spořice.

Organizátoři si vytyčili za cíl 
zlepšit zázemí a servis pro závodníky. 
Čas bude měřen prostřednictvím čipů 
na běžeckých botách, samozřejmostí 
je občerstvení včetně osvědčeného 
guláše. Start i cíl bude v Bezručově 
ulici, podél školy v ulici Akademika 
Heyrovského. Trať měří 10 kilometrů 

a vede po silnici Bezručovým údo-
lím, která bude během závodu pro 
auta uzavřena.

Závod, který začne v 11 hodin, 
je otevřený každému, kdo si chce 
vyzkoušet, jak na tom na začátku 
roku je. Na startu se tak sejdou úplní 
začátečníci, pokročilí běžci i profe-
sionálové. Z jejich řad účast ohlásila 
například Tereza Čapková, olympi-
onička z Londýna 2012. Zájemci se 
za výhodnějších podmínek mohou do 
29. prosince hlásit na www.bezrucak.
cz, registrace ale bude možná i přímo 
na místě.

Na právě začínajícím Mistrovství 
světa v plavání v krátkém  bazénu 
v kanadském Windsoru (6. až 11. pro-
sin ce) zastupuje Českou republiku 
čtrnáct plavců a šest členů realizačního 
týmu. Hned tři z nich mají v kolonce 
klubová příslušnost uvedeno Slávie 
Chomutov. Pro chomutovský klub je 
to historická událost.

K tradiční účastnici Simoně 

Baumrtové, která na světových 
šampionátech závodí nepřetržitě od 
roku 2009, premiérově přibyl junior 
Tomáš Franta a sestavu doplňuje 
Jaroslav Jezbera, jenž v Kanadě pra-
cuje v týmu hlavního reprezentačního 
trenéra Vlastimíra Perny.

Příjemným překvapením je pře-
devším nominace Tomáše Franty, 
který bude na šampionátu plavat 

všechny tři znakové tratě a 100 metrů 
volný způsob. Osmnáctiletý talent jde 
rychle výkonnostně nahoru, zejména 
v posledních měsících se jeho forma 
dá označit za hvězdnou. Je držitelem 
českých dorosteneckých rekordů na 
všech znakových tratích, na pade-
sátce mu patří i ten seniorský. Účast 
na MS si přál a trochu s ní podle 
vlastních slov i počítal: „Hlavně na 
dvoustovku jsem si věřil, tam jsem 
byl limitu relativně blízko.“ Že si ale 
letenku vydobyde A limitem, to byla 
i na něho silná káva. Příjemný šok 
přišel na listopadovém mezinárod-
ním mistrovství Rakouska v Grazu. 
„Sledoval jsem jen B limity, výš jsem 
si nevěřil. Po doplavání se mě pár 
lidí ptalo, kolik vůbec bylo to áčko?, 
o kolik jsi to překonal? A já odpoví-
dal, hele, já nevím, já o A limitech 
nemám ani páru.“ Pocit v cíli byl prý 
neskutečný. „Euforie. Endorfi ny ze 
mě doslova tryskaly,“ září Tomášovi 
oči ještě dnes. V záplavě blahopřání 

ho potěšila i SMS zpráva od repre-
zentačního trenéra Vlastimíra Perny.

Poslední dny Tomáše Franty před 
odletem do Kanady byly ve zvýšené 
míře možná překvapivě věnovány 
škole, kde mladého reprezentanta na 
jaře čeká maturita. „Tři týdny v kuse 
nebudu ve škole, protože po návratu 
z Kanady nás hned čeká mistrov-
ství republiky, tak jsem si ji dával 
dohromady. Ale i ve vodě jsem tomu 
dával maximum. Tréninky už jsou 
hodně dynamické, abychom získali 
rychlost.“

Do dějiště světového šampionátu 
odletěla česká výprava kvůli akli-
matizaci už minulý pátek. „Neudělat 
České republice ostudu. A zkusit 
maximum, pokud možno osobní re-
kordy,“ vytyčuje si Tomáš Franta cíle 
před nejvýznamnější akcí dosavadní 
kariéry. Zároveň dodává: „Přemýšlím 
nad tím, jestli už jsem se v Grazu ne-
vystřílel. Nevím. Ale budu se snažit, 
aby mě tohle nesvazovalo.“
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premiéru, když těsně porazil český 
pár Štěpána Dostála s Michaelou 
Novákovou. „Vždy hodně záleží na 
tom, jaká se zde sejde konkurence, 
tentokrát to bylo o jedinou známku. 
Na druhou stranu v latině se Čechům 
dařilo,“ dodává k několikaleté nad-
vládě zahraničních párů ve standard-
ních tancích Karel Maršálek.

V latině doslova kraloval pár 
z Hodonína Václav Masaryk a Klára 
Chovančíková, kteří si jasně dokrá-
čeli pro první místo. „Doufali jsme 
ve vítězství, ale brali jsme to jako 
přípravu na sezonu po StarDance, 
protože teď potřebuju makat,“ smál 
se Václav Masaryk. Tanečník známý 
z televizní soutěže se zde se svou 
partnerkou neocitl náhodou. V jeho 

účasti měl prsty právě Jan Onder. 
„Honzík mi tuto soutěž doporučil 
a mě to zaujalo, tak jsme tady,“ smál 
se Václav Masaryk, který společně 
s Klárou Chovančíkovou převzal také 
cenu pro nejsympatičtější pár. A pro-
tože nevyloučil v příštích ročnících 
návrat, je možné, že se chomutovské 
publikum v budoucnu dočká velkého 
souboje těchto dvou tanečníků.
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premiéru, když těsně porazil český 
V latině doslova kraloval pár 

z Hodonína Václav Masaryk a Klára 
účasti měl prsty právě Jan Onder. 
„Honzík mi tuto soutěž doporučil 

v tanečním gala znovu 
triumfoval tanečník ze stardance
Pokračování ze str. 12




