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Na tratě v Ústeckém a Karlovarském kraji vyjely nové vlaky 
RegioShark a RegioPanter. Motorová jednotka RegioShark začne 
na podzim vozit cestující na lince mezi Ústeckým a Karlovarským 
krajem Chomutov – Karlovy Vary. Elektrická jednotka RegioPanter 
se v provozu s cestujícími objeví už začátkem října na trati Děčín – 
Most. Celkem bude v Ústeckém a Karlovarském kraji jezdit 9 nových 
vozových jednotek. Pořizovací cena jedné elektrické je 136 milionů 
korun, motorová vyjde na 64 milionů korun. „Regionální operační 
program Severozápad přispěje na jejich nákup částkou 665 milionů 
korun, tedy asi čtyřiceti procenty z celkových nákladů. Jsou to 
podle mě dobře investované peníze. Věřím, že komfortní cestování 
v moderních vozech cestující ocení,“ říká předseda Výboru Regionální 
rady Jaroslav Komínek. 
Změna, kterou nové vozy přináší, je opravdu zásadní. Například 
nová souprava RegioPanter nabízí v regionální dopravě zcela nový 
komfort. Je srovnatelný i s vlaky dálkové dopravy a soupravami 
soukromých dopravců. Pro cestující je připraven moderní interiér 
s oddíly 1. a 2. třídy, bezbariérové nástupní prostory, umožňující 
snadný nástup seniorům, cestujícím s malými dětmi, maminkám 
s kočárky, vozíčkářům nebo cyklistům. O průběhu cesty budou 
pasažéři informováni audiovizuálním informačním systémem. 
Souprava je také vybavena Wi-Fi zařízením pro připojení k internetu 
a instalována je i klimatizace. Obdobné je to i u vozů RegioShark. 
Označení dostaly podle přední části soupravy, která připomíná tlamu 
žraloka. Maximální rychlost vozidla je 120 kilometrů v hodině, 
délka vlaku je 44 metrů, počet míst k sezení je 120. Vlak je vybaven 
uzavřeným systémem WC v bezbariérové úpravě, prostorem pro 
jízdní kola, klimatizací i audiovizuálním informačním systémem.

ROP Severozápad:
Nové vlaky pro regionální tratě
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PNEU
do 16 ˝ 440 kč  |  BEZ ČEkÁNÍ

Sledujte reportáže 
z Chomutova na webu:
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 téma
 4 OlYpIONICI MOTIVUjí, 

CHOMUTOVšTí  žáCI 
VYHráVají
Z Chomutova se do projektu 
Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů 
zapojily čtyři školy. Žáci 
ZŠ Ak. Heyrovského skončili 
na republikovém finále druzí.

 aktuality
 6 Za VěrNOST ZVířaTůM 

bYlY OdMěNěNY
Bránou chomutovského 
zooparku prošel jubilejní dvou 
set tisící návštěvník. Je jím 
Ilona Rauerová s dcerami.

 aktuality
 7 dlUžNíKůM Za Odpad 

HrOZí exeKUCe
Poplatek za svoz a likvidaci 
odpadu dosud neuhradilo 
5 909 obyvatel. Těm, kteří 
ho neuhradí, hrozí zabavení 
majetku daňovým exekutorem.

 rozhovor
 8 MICHael FrOlíK 

V pIráTSKÉM exIlU
Výluka v NHL poslala 
hokejistu Michaela Frolíka 
k chomutovským Pirátům. 
Zatím se zdá, že toto spojení 
nadmíru funguje.

 kultura
 9 píSňOVar HOSTIl 

reKOrdNí pOčeT SbOrů
Šestý ročník soutěžního 
sborového festivalu Jirkovský 
Písňovar pořádaný sbory 
Ventilky ze ZUŠ Jirkov 
a Comodo z Gymnázia 
Chomutov přivítal rekordních 
18 sborů.

 sport
 10 pOHár dračíCH lOdí 

OVládlY bleCHY
Už čtvrtý ročník má za sebou 
Chomutovský pohár dračích 
lodí na Kamencovém jezeře.

 fotostrana
 15 GYMNaZISTÉ 

U prOTINOžCů
Maorský bojový tanec haka, 
turnaj v ragby nebo výroba 
bumerangů, tím vším první 
říjnový den žilo Gymnázium 
Chomutov. Probíhal zde 
totiž Australian a New 
Zealand Day. 

ZapIšTe SI 
dO dIáře

18. 10.
setkání s občany lokality 
okolí nemocnice od 16 hodin 
v ZUŠ T. G. M.

21. 10.
ROZA: Štrúdlování – od 14 do 
17 hodin v tělocvičně ZŠ Školní

27. 10.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

28. 10.
oslavy založení republiky 
ve 12 hodin v parčíku T. G. M.

3. 11.
ROZA: Chomutovský 
Halloween v zooparku

CHCeTe Mě?
tomík je čtyři roky starý kříženec. 
Je moc milý, kamarádský 
a poslušný. Jeho největší zálibou 
je pohyb, procházky a děti. 
Určitě je vhodný do bytu i jako 
kamarád ke druhému psovi.

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

pSI MOHOU  
OTeSTOVaT  
prVNí pSí ZáCHOd
více na straně 6
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Olympionici motivují, 
chomutovští žáci vyhrávají
Sportovní soutěžení jednotlivců, týmů a učitelů. To je projekt Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů (OVOV). Projekt Roberta Změlíka a Romana Šebrleho motivuje ke sportu. A to bez rozdílu 
věku. V průběhu roku absolvují žáci několik soutěžních kol, ve kterých měří síly v deseti disciplínách, 
pomyslném desetiboji. Při finále pak soupeří i jejich učitelé. 

Z Chomutova se do odznaku 
zapojily základní školy v uli-
cích Březenecká, Školní, Písečná 
a Akademika Heyrovského. 
Právě posledně jmenovaná sla-
vila v soutěži největší úspěch. „V 
květnu letošního roku jsme vyhráli 
okresní kolo, v červnu pak to kraj-
ské,“ uvedla Ivana Poláková ze 
základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského, jejíž svěřenci v září 
v celorepublikovém finále obsadili 
druhé místo.

Na finálové klání dorazilo tři-
cet nejlepších družstev. Silný tým 
z Chomutova byl také mezi nimi a 

do Prahy přijel výborně připraven. 
Děti při přípravě trénovaly, kde se 
dalo. „Super byly tréninky před 
výukou, o prázdninách, víkendech 
a nakonec soustředění na Hřebí-
kárně,“ vyjmenoval člen „Oveček“, 
jak se sportovcům z projektu pře-
zdívá, ze ZŠ Akademika Heyrov-
ského Jan Zabystřan. 

Deset sportovních disciplín bylo 
rozděleno po pěti do dvou dnů. 
První den začal během na 60 metrů, 
následoval skok daleký, hod medi-
cinbalem, shyby na šikmé lavičce 
a dvouminutový přeskok přes švi-
hadlo. „Po sečtení bodů na konci 

dne si naše družstvo nevedlo vůbec 
špatně a sedmým místem si žáci 
utvořili slušnou startovní pozici do 
dne druhého, ve kterém byly pro 

ně silnější disciplíny,“ řekla Ivana 
Poláková. 

Druhý soutěžní den byl ve zna-
mení trojskoku, kliků, leh-sedů, 
hodu kriketovým míčkem a běhu 
na 1 000 metrů v alternaci s drib-

lingem. V těchto soutěžích si spor-
tovci opravdu sáhli na dno svých 
sil. „Na nervy všem zabrnkal Jiří 
Kováč v hodu kriketovým míčkem, 

když dvakrát netrefil výseč. Tře-
tím pokusem ale poslal míček do 
vzdálenosti 55 metrů, čímž naše 
družstvo před poslední disciplínou 
poslal na průběžné druhé místo,“ 
popsala učitelka dramatický prů-
běh klání.

Vyhlašování výsledků na konci 
druhého sportovního dne bylo pro 
žáky z Akademika Heyrovského 
velmi napínavé. Dopadlo však nad 
očekávání dobře a mladí sportovci 
tak potvrdili skvělou formu. V kon-
kurenci třiceti družstev, tedy více 
než dvou set sportovců, obsadil tým 
chomutovské školy krásné druhé 
místo.

To však nebylo zdaleka vše. Ve 
své věkové kategorii zvítězil a mis-
trem ČR se stal Jan Zabystřan, 
mezi dívkami narozenými v roce 
1998 se na druhém místě umístila 
Markéta Škorpilová a v ročníku 
1999 si bronzovou medaili odvezla 
Alice Svobodová. V odznaku sou-

Na Nervy všem zabrNkal Jiří kováč 
v hodu kriketovým míčkem, když dvakrát 
Netrefil výseč.

Jiří Kováč Markéta Škorpilová
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Mladí sportovci se do odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 
pustili s vervou. Jaké byly začátky 
či co vše zažili, nám prozradili 
v malém rozhovoru.  
Jaké byly začátky OVOV na vaší 
škole?

Jan Zabystřan: O soutěži jsme 
se podrobněji dozvěděli při besedě 
s diskařem Imrichem Bugárem. 
Okresní kolo jsme vyhráli s mini-
mální přípravou, potom jsme teprve 
začali trénovat.

Markéta Škorpilová: Nejdříve 
jsme ani nemysleli na nějaké veliké 
úspěchy, ale jakmile jsme se dostali 
na republiku, dali jsme do toho veš-
kerý čas, energii a sílu.
Jaká je tvoje nejsilnější disciplína 
a jak trénuješ?

Václav Šrétr: Nejvíce mě baví 
skok do písku, ale není to moje nej-
silnější disciplína. Trénuji na našem 
školním hřišti.

Kateřina Zapletalová: Myslím 
že mou nejsilnější disciplínou je 
skok přes švihadlo, trénuji na něj 
na trénincích volejbalu i doma. 
Druhou nejsilnější je běh na 1 000 
metrů, pravidelně chodím běhat.

Anna Melnykovych: Nejvíc mě 
baví běh na 60 metrů a leh-sedy. 

Trénuji to na volejbale a ve škole 
při tělocviku.

Jan Zabystřan: Na OVOV mě 
baví právě ta všestrannost, klidně 
bych nějakou disciplínu ještě při-
dal. Moje lyžařské tréninky se díky 

soutěži zpestřily.
Markéta Škorpilová: Nejvíce 

mě baví skok do dálky, ale moje 
nejsilnější disciplína je skok přes 
švihadlo, na který nijak zvlášť 
netrénuji. Stačí prostě jen skákat.

Jakub Beck: Já jsem spíš línej. 
Nejraději mám sprint na 60 metrů, 
protože trvá nejkratší dobu. Moc 
netrénuji.

Jakub Drbohlav: Nejvíce mě 
baví dribling s míčem kolem 
kuželů. Nevím proč, ale baví mě 
běhat od kuželu ke kuželu. Trénuji 
na svých fotbalových a vzpěrač-
ských trénincích.

Na jaký zážitek z OVOV nezapo-
meneš?

Kateřina Zapletalová: Nejvtip-
nější pro mě asi bylo tancování 
zumby při doprovodném programu 
finále. Nejlepší byl ale večer po 
vyhlašování. Vzhledem k tomu, že 
jsme byli druzí, oslavovali jsme 
a stálo to za to.

Markéta Škorpilová: Ze závodů 

je mnoho krásných, dojemných 
i legračních zážitků, na které 
budeme určitě dlouho vzpomínat.

Jan Zabystřan: Určitě na celé 
republikové finále. Strahov, olym-
pionici, atmosféra nejen na stadi-
oně, druhé místo naší školy, moje 
první místo v jednotlivcích, první 
místo naší učitelky, první místo 
našeho vojáka a noční vyhlašování. 
Vše prostě stálo za to. Perlička 
z večera oslav však byla, když při 
našem slavení na kolejích na nás 
vletěl správce už ve dvě hodiny 
ráno!

Václav Šrétr: Žádný určitý záži-
tek nemám, ale celé ty dva dny, co 
jsme byli na Strahově, jsem si užil. 
Byl to jeden obrovský zážitek.

Jakub Drbohlav: Legrační 
bylo, když při oslavách paní uči-
telka stříkla vodu na Kubu Becka 
a já stál za ním. On uhnul a já jsem 
byl až po uši mokrej. Nezapomenu-
telné taky bylo, když Jirka Kováč 
házel kriketovým míčkem. Všichni 
od nás ani nedýchali. Takové ticho 
jsem ještě nikdy neslyšel.

Anna Melnykovych: Zážitků 
mám plno, například z oslav ten 
večer, co jsme vyhráli. Republi-
kové finále jsem si moc užila.

Oslavy druhého místa stály za to

Projekt OVOV nevznikl náhodou. Společně s Robertem Změlíkem 
jsme sportovně odkojeni odznakem zdatnosti. Nyní jsme chtěli sportu 
vrátit to, za co jsme mu vděční, a tak jsme se rozhodli udělat více pro 
budoucnost sportu, našich dětí a potažmo i celé společnosti. Mrzelo 
nás, že přibývá lenivých a obézních dětí. Přitom by to tak nemuselo 
být, vždyť touha po závodění a vítězství v dětech stále je. Proto jsem 
se přidal k projektu. Chci, aby naše společnost byla zdravá, a to se stane 
jen v případě, že budou zdravé naše děti. To jde jedině sportem. A zatím 
to funguje, protože děti rády sportují a nejen to. Rády se zlepšují. Tento 
projekt je založený na lásce a potřebě udělat něco pro druhé, a tak 
věřím – ba přímo vím, že je v podstatě nesmrtelný.

roman Šebrle O prOjeKTU OVOV 
a jeHO bUdOUCNOSTI

těží ve speciální kategorii také uči-
telé. Ivana Poláková dokázala, že 
je ženou na pravém místě. Dosáhla 
totiž nejvyššího výsledku ve vše-
strannostním desetiboji mezi kan-
tory a obsadila tak první místo.

Ani sportovci z ostatních 
dvou škol z Chomutova se v sou-
těži neztratili. Ondřej Chloupek 
ze základní školy Školní získal 
nabídku osobního trénování s Jar-
milou Kratochvílovou. V kate-
gorii 1999 získal 2. místo a dia-
mantový odznak. Dobře si vedly 
i Helena Paprsková a Jana Školní-
ková. Jediná zástupkyně základní 
školy Březenecká Markéta Štolová 

vybojovala jedenácté místo ve své 
kategorii v konkurenci čtyřiapade-
sáti soupeřů.

„Blahopřeji našim úspěš-
ným žákům – sportovcům. Roman 
Šebrle uvedl, že projekt je založený 
na lásce a potřebě udělat něco pro 
druhé. To neplatí pro děti našich 
škol jen ve sportu, ale jsem rád, 
že jsou úspěšné v celé řadě dal-
ších soutěží,“ ocenil úspěch primá-
tor města Jan Mareš při jednání stu-
dentského parlamentu.

V příštím roce bude Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů 
ještě zajímavější. Soutěžit by měly 
mezi sebou také rodinné týmy. 

Promítor Jan Mareš a jeho náměstek Jan Řehák oceňují 
„Ovečky“ ze ZŠ Akademika Heyrovského.

Tělocvikářka Ivana Poláková vyhrála v kategorii učitelů.

Kateřina ZapletalováJakub Beck
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KráTCe
budou Cvičit 
a vyrábět z kaŠtanů
V rámci podzimního Kaštánkova 
cvičení si děti se svými rodiči 
zacvičí ve středu 24. října ve 
sportovní hale. Děti se navíc 
mohou těšit na kreativní tvorbu 
z kaštanů.

SilniCe jSou opravené
Technické služby města Cho-
mutova vyspravily v těchto 
dnech úseky komunikací asfal-
tobetonovou směsí. Spotřebo-
valy při tom 170 tun asfaltu.

poroStou v novém
Rostliny z prostor městských láz-
ní přestěhovaly technické služby 
do nového aquaparku. Jsou tam 
pro ně vhodné podmínky.

do divadla 
na návŠtěvu
Chomutovské divadlo uvede 
nejznámější hru amerického 
dramatika Jeffa Barona Návště-
vy u pana Greena. Ve středu 
24. října se představí Stanislav 
Zindulka a Matěj Hádek.

mňága a žďorp 
oSlaví narozeniny
Kapela Mňága a Žďorp v rámci 
svého narozeninového 
turné rozpálí 23. listopadu 
i chomutovskou Kulisárnu. 
S fanoušky tak oslaví výročí 
25 let od založení.

dají život Stromům
V Podkrušnohorském zooparku 
porostou nové stromky. V rám-
ci oslav Dne stromů si mohou lidé 
přijít 20. října zasadit svůj strom 
i zasoutěžit.

psi mohou otestovat 
první psí záchod

Za věrnost zvířatům byly odměněny

Výstava pomůže vybrat povolání

Už i pejskové se dočkali. Mohou 
si odskočit na své toalety. První cho-
mutovský psí záchod je v Bezručově 
ulici za obchodem Penny. Je to ohra-
ničená písková plocha, jejíž součástí je 
kromě odpadkového koše i tzv. pisoár, 
což je 60 cm vysoký sloupek, který 
vypadá jako kryt lampy veřejného 
osvětlení. Princip využívá přirozeného 
chování psů, pro něž je denní nutností 
označovat svůj revír močí. Vznikne 

tak pachová stopa, která je neodola-
telným lákadlem pro další psy. „Ven-
čení psů je přirozené, ale můžeme 
mu dát určitý řád a prostor. Pak nebu-
dou psi obtěžovat ostatní znečištěnými 
trávníky, lampami, ulicemi a poniče-
nými stromy a fasádami domů,“ sdě-
lil náměstek primátora Martin Klouda. 
Psí záchodek vybudovali pracovníci 
Technických služeb města Chomu-
tova. Pokud se osvědčí, může vznik-

nout i na jiných místech ve městě.
V Chomutově je hlášeno pět a půl 

tisíce psů. Ti ve velké míře znečišťují 
veřejná prostranství, na což si spousta 
občanů stěžuje. Město proto motivuje 
a vychovává jejich majitele. „Majite-
lům psů jsme rozdali praktické zásob-
níky s igelitovými sáčky, jež jim zjed-
noduší úklid psích exkrementů, teď 
vzniklo pěkné místo pro venčení psů,“ 
doplnil Klouda.

V pátek ve 15 hodin se otevřou 
brány chomutovského Aquasvěta. 
Bude tak dokončena výstavba 
obřího centra sportu a volného času 
na Zadních Vinohradech, do kte-
rého město prostřednictvím dotací 
investovalo téměř dvě miliardy 
korun. Chomutované si tak mohou 
užít několik relaxačních bazénů, 
dva tobogany, velkou skluzavku, 
vířivku či masážní vodní lehátka. 
„Nový plavecký areál bude slou-
žit opravdu všem. Jak plavec-
kému oddílu, tak i široké veřej-
nosti. Na své si přijdou kondiční 
plavci, rodiny s dětmi, ale záro-
veň zde budou kurzy pro kojence 
i větší děti,“ sdělil primátor města 
Jan Mareš. 

Základní vstupné na hodinu činí 
u dospělého 95 korun, u dítěte do 
110 cm výšky 40 korun a u dětí do 

15 let, seniorů a studentů 75 korun. 
„Nabízíme řadu slev. Jednak slevy 
časové, čím déle bude návštěvník 
v Aquasvětě, tím méně zaplatí. 
Samozřejmě výrazné slevy jsou 
na rodinném vstupném,“ vysvět-
luje jednatelka společnosti Kultura 
a sport Věra Flašková. Tak napří-
klad rodina se dvěma dětmi zaplatí 
za celodenní vstupné 270 korun. 
Informace o vstupném do Aquasvěta 
a všech slevách pro rodiny najdete 
na www.kultura-sport.cz. „Aquasvět 
má kapacitu 320 osob, proto v prv-
ních dnech, kdy bude o koupání 
velký zájem, se mohou u pokladny 
tvořit fronty,“ upozorňuje nedo-
čkavé návštěvníky Flašková.

V pátek, pro ty, kteří se z kapa-
citních důvodů nedostanou do 
Aquasvěta, budou v kině Svět pro-
mítány pohádky zdarma.

Žáci posledního ročníku základ-
ních škol si opět budou moci vybrat 
střední školu, na které by se chtěli 
připravovat pro budoucí povolání. 
Okresní hospodářská komora Cho-
mutov pořádá 11. ročník tradiční 

prezentační výstavy středních škol, 
odborných učilišť a dalších vzdě-
lávacích institucí Vzdělání 2013. 
„Konat se bude 6. a 7. listopadu 
v městské sportovní hale,“ řekla 
asistentka projektů OHK Eva Pro-

cházková. První den bude otevřeno 
od 13 do 17 hodin, druhý pak od 
8 do 17 hodin. V hale se představí 
téměř tři desítky vystavovatelů 
z Chomutovska, Mostecka, Loun-
ska a Karlovarska. 

Bránou chomutovského zooparku 
prošel jubilejní dvou set tisící návštěv-
ník. S dcerami se na prohlídku areálu 
vypravila Ilona Rauerová z Jirkova, 
aniž by tušila, že právě pro ně jsou 
přichystané dárky a speciální komen-
tovaná prohlídka Podkrušnohorského 
zooparku.

Rodina dostala dárkovou tašku, 
celoroční vstupenku a pamětní list. 
Připravena byla i speciální prohlídka 
expozic s krmením tuleňů, velbloudů 

a buvolů. Krmení si užily hlavně 
Karolínka s Maruškou, které chodí 
s maminkou do zooparku pravi-
delně. „Dcery už chodí obě do školy, 
tak se sem vypravíme jen dvakrát do 
měsíce. Když byly malé, byly jsme 
tu téměř denně,“ uvedla Ilona Raue-
rová s tím, že se s dcerami chystají 
letos v zooparku zasadit strom.

Akci sázení stromů připravuje Pod-
krušnohorský zoopark k příležitosti 
Dne stromů už na sobotu 20. října. 

aquasvět 
otevírá v pátek 
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S kozou rózou se seznámily děti v plzni
Koza Róza, kterou si tak oblí-

bili účastníci Rodinného zápo-
lení, vycestovala poprvé mimo 
svůj rodný kraj. Na veletrhu ces-
tovního ruchu ITEP v Plzni pou-
tala pozornost k chomutovskému 
stánku a pomáhala tak jeho obsluze 
v konkurenci více než sta vystavo-
vatelů lépe propagovat Chomutov, 
který se coby turistický cíl v ostat-
ních koutech Česka částečně stále 
ještě potýká s předsudky o místě 
zničeném průmyslem a těžbou uhlí. 
Přitom z debat s návštěvníky vele-
trhu vyplynulo, že ti, kteří v posled-
ních letech do našeho města zaví-
tali, potvrzovali pravdivost hesla 

„Chomutov – město, které vás pří-
jemně překvapí“. Ve stejném duchu 
se například vyjadřovali i účast-
níci Chomutovského krušení, akce, 
na kterou se v dubnu do Chomu-
tova sjely delegace ze všech čes-
kých hornických a hutnických 
měst a také několik ze Slovenska, 
Německa a Polska. 

Úkol nenásilně přitáhnout 
pozornost k Chomutovu bude 
koza Róza mít i na listopadovém 
veletrhu cestovního ruchu Tou-
ristik & Caravaning Internatio-
nal v Lipsku, dokonce jí v tom 
pomůže její mladší bráška, kozlík 
Rozmarýnek.

K svátku dostali krásná jména

dlužníkům za odpad 
hrozí exekuce

Sauna Zadním 
Vinohradům 
chybět nebude

Kino Oko 
má nové 
nájemníky

Téměř dva tisíce lidí přišly do 
Podkrušnohorského zooparku osla-
vit Den zvířat. Při této příležitosti 
dostali jména tři jeleni a čtyři letos 

narozené želvy.
Na návštěvníky čekal bohatý 

program. Mohli se zúčastnit zvíře-
cích olympijských her, zaposlou-

chat se do rytmů country-rockové 
skupiny nebo zhlédnout pohádku. 
Děti pak měly možnost podílet se 
na výběru jmen pro šest letošních 
mláďat. Společně se zpěvákem 
Karlem Emanuelem Gottem zvířata 
pokřtily. „Čtyři želvy stepní čtyř-
prsté pojmenovaly Mistr, Kamil, 
Emanuel a Julie,“ uvedla vedoucí 
propagace zooparku Martina Pel-
cová. Pro mladé jeleny buchar-
ské zas vybraly jména Larry, Jes-
sie a Julie.

Den zvířat začal v pravé pole dne 
vernisáží výtvarných prací Jaro-
sla vy Bendové. Ta tvoří pomocí 
antické metody enkaustiky a vzni-
kají tak velmi zajímavé obrazy. 
Díla jsou nyní vystavena v síni 
zooparku.

Poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu splatný k 31. 
srpnu dosud neuhradilo 5 909 oby-
vatel Chomutova. Dluží tak městu 
celkem 2,9 milionu korun. Magistrát 
začne v následujících dnech upo-
zorňovat dlužníky na jejich povin-
nost dopisem, následně bude pohle-
dávky vymáhat správce daně. „Těm, 
kteří poplatek přesto neuhradí, hrozí 
zabavení movitého majetku daňo-
vým exekutorem,“ uvedl vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš. 

Poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu činí 500 korun 

na občana za rok, město by tak mělo 
získat 22,6 milionu korun. Letos se 
však podařilo vybrat jen 18,9 mili-
onu korun, od roku 2002 už nepla-
tiči dluží městu 18 milionů korun. 
„Například v loňském roce popla-
tek nezaplatilo 6 070 lidí, radnice 
tak přišla o zhruba tři miliony korun. 
Podařilo se však zároveň vymoci 
více než čtyři miliony korun, čímž 
se poprvé celková pohledávka z 
poplatku za odpady meziročně sní-
žila. Ve vymáhání dlužných částek 
budeme i nadále nekompromisní,“ 
doplnil Mareš.

Upozornil, že neuhrazený popla-
tek za svoz a likvidaci odpadu může 
město zvýšit až na trojnásobek. 
„Pokud dlužník nereaguje na žád-
nou výzvu a poplatek včetně penále 
neuhradí, vydáme příkaz k exekuci. 
Původně vyměřená částka poplatku 
tak vzroste ještě o exekuční náklady 
a poplatky,“ vysvětlil Mareš.

Za shromažďování, sběr, pře-
pravu, třídění, využívání a odstra-
ňování odpadů město hradí ročně 
33 milionů korun. Při stanoveném 
poplatku 500 korun tak za občana 
doplácí dalších 160 korun. 

Budova bývalé ošetřovny, která 
během stavby centra sportu a volného 
času na Zadních Vinohradech slou-
žila jako zázemí pro stavebníky, pro-
jde rekonstrukcí. V prvním podlaží 
vznikne prostor pro saunu s kapacitou 
20 osob, odpočívárnu pro relaxaci po 
saunování a dále prostor pro recepci 
a masáže. Předpokládá se také vybu-
dování tělocvičen pro sportovce ze 
všech areálů i veřejnost. „Z národního 
programu Podpora revitalizace býva-
lých vojenských areálů jsme získali 
dotaci na zateplení a výměnu oken,“ 
říká vedoucí odboru rozvoje, investic 
a majetku města Petr Chytra. Dotace 
přesahuje tři miliony korun.

Radní schválili nové pronájmy 
v objektu bývalého kina Oko. Diva-
delní spolek Nahoď bude využívat sál 
pro divadelní představení a také vol-
nou kancelář jako klubovnu spolku. 
V dalších dvou průchozích místnos-
tech bude malířská škola pro zájemce 
o výtvarné umění. „Kino Oko bude 
dál sloužit kultuře a neziskovým 
organizacím. Nájemci se budou podí-
let na krytí nákladů na energie,“ 
vysvětlil pravidla náměstek primá-
tora Jan Řehák. Kromě těchto nových 
nájemců je v budově již v provozu 
nová pobočka knihovny, správcem 
objektu je totiž Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb Chomutov.
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V Chomutově působíte zatím krátce 
a do města dojíždíte z domovského 
Kladna. Měl jste vůbec čas prohléd-
nout si město? A byl jste v Chomu-
tově před angažmá u Pirátů? 

V mládežnických soutěžích 
jsem tu byl na několika zápasech, 
ale ty se hrály ještě ve staré hale. 
Ale ani tehdy, ani teď jsem zatím 
neměl moc prostor poznat město. 
Mám pronajatý hotelový pokoj, 
ale tam přespávám jen noc před 
zápasem. Jinak jsem ve městě 
zatím moc nebyl, ale určitě to 
ještě doženu. 
Určitě už jste se dobře seznámil 
s prostředím klubu. Jak se Vám 
tady líbí?

Zatím se mi tady líbí, protože 
nová hala je skvělá a zázemí je per-
fektní. Také kluci jsou super a rozu-
mím si s trenéry, takže nemohu být 
jinak než spokojený. Navíc v posled-
ních zápasech jsme bodovali, a tak je 
to ještě lepší. Jen doufám, že to tak 
bude i pokračovat. 
Vy jste nešel úplně do neznámého 
hokejového prostředí, protože 
jste několik hráčů znal... 

Ano, znal jsem se s Pulpim 
(Lukáš Pulpán - pozn. redakce), 
Mrázou (Jaroslavem Mrázkem – 
pozn. redakce) a Karlem Hromasem, 
protože jsme se potkali už v mládež-
nických národních výběrech. Ti mi 
na začátku v Chomutově pomohli 

a ukázali mi, jak to tady chodí. Jsem 
rád, že jsem tady těch pár kluků znal 
a dostal jsem šanci poznat i jejich 
spoluhráče. 
V jednom rozhovoru jste zmínil, 
že doufáte, že už brzy začne NHL. 
Chybí Vám zámořská soutěž? 

Chybí není správné slovo. Chtěli 
bychom začít hrát. Vždyť NHL je 
nejlepší soutěž na světě a tím, že 
se nehraje, teď přicházím o velké 

zkušenosti. To není dobré, protože 
chci hrát s těmi nejlepšími a stále se 
zlepšovat. Na druhou stranu pro nás 
zámořské je to nová zkušenost, že 
si tady můžeme zahrát. A nejen pro 
nás, i pro české fanoušky je to zají-
mavé. Jsem rád, že Chomutov uči-
nil nabídku a já tady můžu tréno-
vat a být stále v zápasovém tempu. 
Musím přiznat, že mě Chomutov 
mile překvapil úrovní organizace, 
vše je pro nás zařízeno. 
Původně jste chtěl hrát v Litví-
nově se svým starším bratrem 
Martinem, se kterým jste společně 
hráli extraligu již na Kladně…

Máte pravdu. Když jsem začal v 
nějakých šestnácti letech hrát extra-
ligu, tak jsme měli možnost být spolu 

v jednom týmu a bylo to fajn. Teď 
se mi naskytla další šance zahrát si 
s ním, bohužel to v Litvínově nevy-
šlo kvůli financím. Nakonec to tedy 
dopadlo tak, že jsem v Chomutově, 
a jsem za to rád.
Hodně sportovců uvádí starší 
bratry jako svůj sportovní vzor. 
Bylo to tak i u Vás? 

Jsme hokejová rodina. Náš 
táta hrál také hokej, takže u nás se 

vždycky všechno točilo kolem toho 
sportu. Když brácha hrál v žákov-
ských kategoriích, tak jsem se na 
něj chodil dívat. Byl to můj vzor. 
Dokonce jsem za ním mohl chodit 
do kabiny, kde jsem se seznámil se 
staršími hráči. Věřím, že mi hodně 
pomohl v kariéře, protože jsem od 
něj jako malej něco odkoukal, takže 
má zásluhu na tom, kde jsem dnes. 
V jednu chvíli jste začal svého 
bratra hokejově přerůstat. Jak to 
Martin zvládal a jak jste to cítil Vy? 

My mezi sebou máme bezpro-
blémový vztah, takže tam nikdy 
nebyla závist nebo nějaké nepřátel-
ství. Vždycky jsme si navzájem úspě-
chy přáli. Já taky doufám a přeji mu, 
aby získal nějakou trofej. Nikdy mezi 

námi nebyla nějaká zlá rivalita. Teda 
aspoň doufám, že mi to přál (smích).
Díky Vašemu současnému 
angažmá budete poprvé hrát 
proti sobě. Jak se na zápas těšíte? 

Takovou šanci jsme nikdy 
neměli. Snad se nic nestane a oba 
budeme moci nastoupit. Doufám, 
že se potkáme i na ledě a že se tro-
chu „zmastíme“ (smích). Určitě to 
pro nás bude speciální zápas, když 
budeme hrát proti sobě. Já doufám, 
že vyhrajeme.
Budete se s bráchou před 
zápasem nějak špičkovat? 

Určitě, nějaké pošťuchování tam 
bude. Už jsme si říkali, že se nebu-
deme šetřit a půjdeme do sebe, i když 
jsme bráchové. Pro mě to v tu chvíli 
bude soupeř jako každý jiný.
Řeší i Vaši rodiče blížící se 
souboj Litvínova a Chomutova? 
Nevypisuje Váš otec nějaké 
odměny pro vítěze? 

Táta je hokejový fanatik, takže 
něco proběhne. Ale odměny to asi 
nebudou. Ale jak říkám, nějaké 
pošťuchování tam bude. 
Těšíte se zpátky do NHL, ale 
bude se Vám kvůli něčemu 
stýskat po extralize?

Extraliga má úplně jinou divác-
kou kulisu, fandění a fanoušci jsou 
odlišní. Proto si teď atmosféru kaž-
dého zápasu maximálně užívám. To 
prostě v Americe není. 

Nová hala Je skvělá a zázemí Je perfektNí. 
také kluci Jsou super a rozumím si s treNéry, 
takže Nemohu být JiNak Než spokoJeNý.

Na východ od hokejového ráje:

Michael Frolík 
v pirátském exilu

Výluka v NHL poslala Michaela Frolíka, stejně jako řadu dalších hokejistů, na východ od zámořského 
hokejového ráje. Po vyjednávací anabázi mladý útočník zakotvil u břehů chomutovských Pirátů a zatím 
se zdá, že toto spojení nadmíru funguje. Teď na něj čeká další výzva v duchu Steinbeckovy metafory. 
Brzy se totiž na ledě střetne se svým bratrem Martinem, který druhým rokem působí v klubu Verva 
Litvínov. Vztah obou bratrů však Steinbeckovy hrdiny ani v nejmenším nekopíruje. 
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Netradiční dvojitá výstava 
vítá návštěvníky knihovny 

písňovar hostil rekordní počet sborů 

Na nadšené čtenáře čeká ve 
výstavní síni SKKS nová výstava, 
která jim zpříjemní cestu za litera-
turou. Stěny síně zdobí kombinace 
olejomaleb Richarda Pachmana 
a výšivek od Evy Hůlkové. Není to 
první společná výstava této dvojice, 
a tak netradiční spojení funguje. 

Richard Pachman, který přivezl 
„ochutnávku“ několika cyklů svých 
olejomaleb z posledních 10 let 
inspirovaných historií i vesmírem, 
přesvědčil všechny přítomné, že 
je renesančním člověkem. A to na 
druhou. Nejenže je malíř, hudební 
skladatel, zpěvák a spisovatel, ale 
zároveň je renesance jeho oblíbe-
ným dějinným obdobím. „Zaujala 
mě jeho hudba i dějiny nábožen-
ského reformního hnutí,“ vysvět-
lil Pachman. 

Druhou polovinu výstavy pak 
tvoří výšivky Evy Hůlkové zvané 
Richelieu podle zdobného límce 
kardinála. „Miluji dobu našich 
babiček, a tak mě výšivky zau-
jaly. Některé z nich jsem dělala i tři 
čtvrtě roku,“ řekla Hůlková, pro 
kterou jsou výšivky skvělou zába-
vou do autobusu či vlaku. Výstava 
zůstane ve výstavní síni SKKS ote-
vřena až do konce října. 

Výstava Vladimíra Šavla juniora, 
kterou hostí Galerie Lurago, nabízí 
průřez dílem tohoto všestranného 
umělce a akademika. Proto se zde 
objevují grafiky a malby z různých 
cyklů. Většinu obrazů však spojuje 
zachycení pomíjivosti okamžiku, 
jemuž vévodí ženská krása. 

Jak během vernisáže upozornil 
umělcův přítel a kolega z akade-
mické půdy Lukáš Círus, Šavel se 
obrací do svého nitra a v jeho tvorbě 
se objevuje sklon k lyričnosti, dra-
matičnosti s nádechem erotiky a sar-
kasmu. „Je to výpověď člověka 
o světě, ve kterém žije a který jej 
zaujal,“ řekl Círus. A svět pohledem 

Vladimíra Šavla skutečně stojí za to, 
ať už jsou to jemné květinové akty 
v podobě ročních období, nebo cyk-
lus andělů. Trošku mimo pak stojí 
série zátiší a především grafické 
upomínkové listy přibližující Prahu, 
Most či Kadaň.

Sám Šavel dal na vernisáži před 
mnoha slovy přednost svému umění. 
„Výstava je komunikace mezi uměl-
cem a návštěvníky a já věřím, že má 
tvorba je natolik sdílná, že nepo-
třebuje další verbalizaci,“ řekl 
výtvarník. Měl pravdu. Příběhy, 
které vypráví jeho obrazy v gale-
rii Lurago, nepotřebují slova. Stačí 
je prožít. 

Šestý ročník soutěžního sboro-
vého festivalu Jirkovský Písňovar 
pořádaný sbory Ventilky ze ZUŠ Jir-
kov a Comodo z Gymnázia Chomu-
tov přivítal rekordních 18 sborů, tedy 
asi 300 zpěváků. Kromě regionál-
ních pěveckých těles přijely například 
sbory z Českých Budějovic, Plzně 
či Prahy. „Máme úzké kontakty na 
špičková česká tělesa, a proto k nám 
přijíždějí sbory i z opačných koutů 
republiky,“ řekl organizátor Luboš 
Hána z Pedagogické fakulty UJEP, 
podle kterého si Písňovar již vybudo-
val určité renomé.

Ve velké konkurenci se neztratily 
ani místní sbory. „Letos to byly dva 
chomutovské sbory – Indigo a Happy 
Smile. Druhý jmenovaný byl letos 
obrovským překvapením, protože 

předvedl vynikající výkon a dle slov 
předsedy poroty profesora Jiřího 
Koláře by zlaté umístění mohl obsa-
dit i v kterékoli jiné mezinárodní sbo-
rové soutěži,“ potvrdil Hána. Držite-
lem hlavní ceny Jirkovský Rytíř se již 
podruhé stal sbor Kakofon Praha.  

Po loňském jubilejním ročníku, 
na který přijel jazzový pianista a skla-
datel Karel Růžička, se letos všichni 
těšili na zpěváka Eduarda Klezlu, 
jenž měl rozšířit řady poroty a vést 
workshop. „Workshop letos navští-
vilo 120 zpěváků i návštěvníků z řad 
odborné veřejnosti, přestože ohlášený 
lektor Eduard Klezla nemohl z váž-
ných osobních důvodů dorazit,“ řekl 
Hána a doplnil, že Klezlova úkolu se 
zhostili sbormistři profesor Jiří Holu-
bec, Michal Hájek a on sám. 

Křehká krása dam 
zdobí lurago 

dneS večer

Brněnská skupina Kamelot patří již 
30 let k největším stálicím folkové 
a country hudby, proto má fanoušky 
po celé republice. Chomutov není 
výjimkou, a tak řadu milovníků hudby 
potěší večerní koncert Kamelotu 
v Kulisárně, kde skupina představí své 
nové album.
„Kostru koncertu tvoří písně 
z nejnovějšího alba Proti proudu, ale 
kvůli publiku se v závěru nevyhneme 
našim nejznámějším skladbám,“ řekl 
frontman kapely Roman Horký. 
Koncert skupiny Kamelot začíná dnes, 
tedy ve středu, v 19 hodin v Kulisárně. 
Vstupné činí 180 korun. 

S Kameloty 
proti proudu

Člen chomutovského kvintetu Indigo Pavel Zmátlo 
převzal cenu za umístění ve stříbrném pásmu.
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házenkářky zvládly 
„SokolSký“ víkend 
Chomutovské národní házen-
kářky přivezly 4 body. Porazily 
jak obhájce titulu Sokol Dobruš-
ku, tak Sokol Krčín. „Už se nám 
to dříve povedlo, ale musel bych 
hodně zapátrat v paměti,“ řekl 
manažer Vojtěch Čihař. 

karambol klub 
prožil křeSt ohněm 
Na úvodní kolo 1. ligy do Cho-
mutova přijela Plzeň. Přední 
tým republiky uštědřil domá-
cím nemilosrdnou porážku. 

nový pirát na ledě 
Díky výluce NHL získali Piráti 
Chomutov novou posilu. Na se-
ver přišel slovenský reprezen-
tační obránce Milan Jurčina, 
hráč NY Islanders. 

Florbaloví amatéři 
po druhém turnaji 
Chomutovská florbalová liga 
pro amatéry má za sebou druhý 
turnaj a zatím si nejlépe vede 
družstvo Chomutov-město. 

gymnaStky vezou 
z plzně medaile 
Úspěšný vstup do sezony zažil 
oddíl moderní gymnastiky SC 80 
Chomutov. Z Plzeňského pohá-
ru se vrací se dvěma zlaty, třemi 
bronzy a pohárem za druhé mís-
to v soutěži družstev.

KráTCe

pohár dračích lodí ovládly 
blechy z Kamenčáku 

l.a. Interiér je zpátky 
na vrcholu. Má pět titulů

Už čtvrtý ročník má za sebou 
Chomutovský pohár dračích lodí na 
Kamencovém jezeře. „Bylo důle-
žité, že vyšlo počasí, protože to vždy 

velice ovlivní průběh akce. Takhle 
byli všichni spokojení,“ popsala atmo-
sféru Blanka Doležalová, trenérka 
dračích lodí v kanoistickém oddílu SC 

80 Chomutov a ředitelka závodu. 
Kromě počasí organizátory 

mile překvapilo, že se pravidelní 
účastníci poháru rok od roku zlep-
šují. „Markantní je to především 
u dospělých posádek, které už mají 
stabilní kádr,“ dodala Doležalová. 
Tu těšily i výsledky závodů. Mladí 
kanoisté z klubu SC 80 Chomutov 
totiž obsadili první místo v katego-
rii středních škol a zároveň si při-
psali i absolutně nejlepší čas ze 
všech. „Jsou to malé děti, ale jsou 
zvyklé pádlovat, mají pořádnou sílu 
a hlavně cit pro vodu,“ charakte-
rizovala vítězné Blechy z Kamen-
čáku. Vítězství v kategorii základ-
ních škol získali Vikingové z 1. ZŠ 
Jirkov, druhá byla Jirkovská čtyřka, 
třetí pak Galéra ze Studentské Jir-

kov. V dospělé kategorii se radovala 
Vězeňská služba ČR, na druhém 
místě skončil Sokol Maxičky a na 
třetím Lochnesky – loď chomutov-
ského magistrátu.

O popularitě závodů dračích 
lodí svědčí i fakt, že se přihlásily 
nové posádky. „Poprvé startovala 
loď politické strany a také Sokol 
Maxičky, což je jediná rodinná dračí 
loď v republice. Její členové žijí po 
celé ČR a scházejí se na závodech,“ 
představila nováčky trenérka, kte-
rou mrzelo, že se některé posádky ze 
závodů odhlásily z obavy o počasí: 
„Na podzim je těžké najít volný ter-
mín pro závody vzhledem k závodní 
sezoně kanoistů i dračích lodí. 
V příštím roce je ale asi budeme 
muset posunout na září.“ 

Král letní futsalové ligy je zpět. 
L.A. Interiér Chrontoš, který se v 
minulém roce musel sklonit před 
týmem Betis Kadaň, se vrátil na mis-
trovské místo. Pátý titul za posled-
ních šest ročníků získal zaslouženě, 
protože jediný nepoznal hořkost 
porážky. „Máme kvalitní hráčský 
kádr a na každý turnaj se většinou 
sejdeme v silné sestavě, na rozdíl od 
našich soupeřů. Máme v týmu hodně 
zkušených hráčů a ‚vítězných typů´, 
kteří chtějí vyhrávat a baví je hrát,“ 

řekl manažer týmu Jiří Kupec. 
V sezoně chtěli hráči L.A. Interi-

éru zapomenout na loňské zklamání. 
„Loni proběhla za pochodu obměna 
kádru, přišli někteří noví hráči. Letos 
jsme získali dvě velké posily, cíl 
byl útok na titul, ale hlavně získat 
medaili,“ potvrdil Kupec. Jak dodal, 
na titul však L.A. Interiér potřebo-
val i pověstné štěstí: „V zápasech s 
druhým Mostem a třetím MTL jsme 
vítěznou branku vždy vstřelili v úpl-
ném závěru zápasu. Což v koneč-

ném účtování znamenalo důležité 
čtyři body.“

Není to první úspěch L.A. Inte-
riéru v tomto roce. Během letní 
přestávky si futsalový mistr při-
psal i vítězství v silně obsazeném 
turnaji Duha Cup a zlatý hattrick 
zakončil tým pod vedením Petra 
Kasiky na 20. ročníku Chomutov-
ského poháru. „Bude co slavit, pro-
tože tato sezona byla výjimečná 
a nemusí se už nikdy opakovat,“ 
dodal Kupec.

Inzerce
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Chytili dvojiCi 
Se Sprejem v ruCe
Dva mladí lidé si chtěli zpes-
třit zábavu, a tak vzali barev-
né spreje a vyrazili na náměstí 
1. máje. Tam pak postříkali vý-
lohy, parkovací automaty i fa-
sády domů. Osmnáctiletého 
mladíka a o tři roky starší ženu 
předali strážníci policistům.

zabil jSem dva lidi, 
řekl pomateneC
Obyvatel bytu ve Spořické uli-
ci volal pomoc s tím, že právě 
zabil nožem dva lidi v restaura-
ci a ostatní hosté po sobě stříle-
li ze samopalu. Strážníci s poli-
cisty hned ověřili, že k takové si-
tuaci nedošlo. Muž byl převezen 
na psychiatrii.

budu Se modlit 
a vykoupím Se, 
tvrdil zloděj
Do rukou strážníků se dostal 
šedesátiletý muž z Chomutova, 
který ukradl v Bille věci za 550 
korun. Moc mu to ale nevadi-
lo, protože hrdě prohlásil, že 
je křesťan a vykoupí se. Bude 
prý denně chodit do kostela 
a modlit se za odpuštění.  

zloději kovů 
Si nedají pokoj
Poklop z kanálu zmizel v Pa-
lackého ulici. Kdosi ho ukra-
dl, zřejmě nějaký sběrač kovů. 
Tito lidé si však neuvědomují, 
co svým chováním mohou způ-
sobit. Jáma byla totiž šest me-
trů hluboká. Okamžitě vše dali 
do pořádku pracovníci technic-
kých služeb.

MěSTSKá pOlICIe

dopravní podnik testuje elektrobus

Občané: Vadí nám 
nepořádek i zloději prádla 

Vozový park Dopravního pod-
niku měst Chomutova a Jirkova, 
a.s., rozšířil nízkopodlažní elektro-
bus SOR EBN 10,5. Podnik si vůz 
zapůjčil koncem září na testování. 
Cílem je zjistit jízdní a jiné provozní 
vlastnosti, zejména pak výsledek 
porovnání spotřeby elektřiny se spo-
třebou obdobných autobusů s nafto-
vým motorem. 

Vůz na elektrický pohon má 
vyhovující užitkové vlastnosti, 

hlavní předností je ale pochopitelně 
nulová produkce emisních zplodin. 
Za několik dní testování v provozu 
jsou už podle ředitele DPCHJ Jiřího 
Melničuka evidentní i výrazné eko-
nomické efekty. „Dosažená úspora 
ve spotřebě pohonného média činí 
až 70 procent. Ve srovnání s naftou 
jde o neuvěřitelný rozdíl. Bohužel 
ještě větší rozdíl je v pořizovacích 
cenách obou typů vozidel. Elek-
trobus v současné době vychází na 

téměř trojnásobek ceny naftového 
autobusu. Návratnost vložených 
prostředků tak nyní překračuje dobu 
životnosti vozidla,“ uvedl.

Je tak zřejmé, že největší pře-
kážkou pořízení elektrobusu je 
právě jeho cena. Prozatím nejsou 
k dispozici ani dotační tituly, které 
by nákup elektrobusů zvýhodnily. 
„Zajímáme se o vše, co je provozně 
úspornější a k životnímu prostředí 
šetrnější,“ doplnil Melničuk. 

Vaše starosti na naši hlavu. Tak 
by se dala jednoduše shrnout setkání 
občanů s územními strážníky. Občané 
mají podnětů pro městskou policii 
požehnaně. „A to je dobře. Proto jsme 
projekt Váš strážník před rokem a půl 
spustili,“ říká náměstek primátora a 
velitel městské policie Jan Řehák.

Naposledy se územní strážníci 
sešli s obyvateli lokalit Březenecká 
a okolí nemocnice. Na Březenecké 
lidem velmi vadily černé skládky. 
„Objasněnost v těchto případech je 
velmi nízká. Tady strážníci potřebují 
pomoc od občanů. Základem je vždy 
okamžitě zavolat na tísňovou linku 
156, jakmile občané spatří někoho, 
kdo vynáší objemný nepořádek,“ 
říká zástupce ředitele městské poli-
cie Petr Zálešák. Stejné je to se sbě-
rači odpadků z kontejnerů. Strážníci 
od místních získali také zajímavé pod-

něty. Na sídlišti prý řádí zloděj, který 
krade prádlo z balkonů. Na něho se 
strážníci zaměří společně s policisty 
republikové policie.

V okolí nemocnice obyvatelé 
požádali strážníky o pomoc proti bez-
domovcům a dalším individuím, které 
dělají nepořádek u jednoho z průjezdů 
z náměstí Dr. Beneše. Územní stráž-
ník Jiří Vaníček připomněl na setkání 
problémy v nepřizpůsobivými v Bělo-

horské ulici a jejich řešení v rámci 
Záchranného kruhu. „Obyvatele pro-
blémových domů pravidelně kontro-
lujeme společně s odborem sociálních 
věcí magistrátu,“ vysvětlil. Obyvatelé 
lokality si stěžovali na nenechavce, 
kteří kradou vodu ze hřbitova. „Pro-
tože odnášení vody je v rozporu s pro-
vozním řádem hřbitova, proti přestup-
cům zasahujeme,“ dodal ředitel měst-
ské policie Vít Šulc. 

Inzerce

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p.a., 
počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč, 
celková částka k úhradě 89 274 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci 
s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě 
bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

Lehce na ni dosáhnete!
Era půjčka
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně
Požádejte o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte digitální teploměr. 
K poskytnuté půjčce od nás navíc obdržíte 500 Kč na svůj účet. Era půjčku získáte 
v Era finančním centru Chomutov, Chelčického 255/5 nebo na vaší nejbližší poště.

Informujte se na nejbližší pobočce Ery nebo na Vaší nejbližší poště. Najdete je také na www.erasvet.cz

ERA jE obChodNí zNAčKA čSob

WWW.ERASVET.Cz | 800 210 210
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Společně pročítali 
oblíbené knížky
Se svou nejoblíbenější knížkou 
se sešli žáci druhé a páté třídy 
základní školy na Kadaňské. Při 
společném čtení si pak o kni-
hách povídali a plnili úkoly.

Stovky dětí 
tvoří a učí Se
Více než sedm stovek dětí i do-
spělých je zapsáno do pravidel-
ných kroužků Domu dětí a mlá-
deže v Chomutově. V kroužcích 
tvoří, sportují a učí se.

oCitli Se ve Světě pipi 
punčoChaté
Jeden den strávili třeťáci ZŠ Ka-
daňská ve světě Astrid Lindgre-
nové. Dozvěděli se o příběhu 
Pipi Punčochaté, dětí z Buller-
bynu i o autorce samotné.

den plný 
Cizojazyčné kultury
Spojené střední školy ESOZ osla-
vily Den jazyků. Na programu byl 
ve studentském podání ruský 
Mrazík, zábavné představení zá-
ludností maďarštiny i přehlídka 
v němčině.

připravovali Se 
na dalŠí Studia
Lépe zvládnout matematiku 
a fyziku na vysoké škole pomo-
hl novým studentům seminář, 
který připravila SPŠ a VOŠ. Pro-
šlo jím 14 studentů.

Seznamovali 
Se na výletu
První ročníky chomutovského 
gymnázia mají za sebou takzva-
ný aklimatizační kurz. Víkendo-
vý pobyt v přírodě měl za cíl se-
známení nových žáků mezi se-
bou i s učiteli.

KráTCe O zdraví v mateřince 
pečují a chrání ho

Stádo jelenů se za měsíčního 
svitu přišlo podívat na šesťáky

Zodpovědně pečovat o své zdraví 
se učí děti z mateřské školky Úsměv 
v ulici 17. listopadu. Právě na oblast 
podpory zdraví je tato školka zamě-
řena. Nenásilným způsobem tu uči-
telky vedou malé školáčky k tomu, 
aby o sebe uměli pečovat, ale také aby 
své zdraví chránili.

Zdravý životní styl a chování je 
třeba vytvářet již v předškolním věku, 
kdy se návyky a postoje upevňují nej-
trvaleji. Nejsnáze se vytvářejí tím, že 
dítě kolem sebe vidí příklady zdra-
vého chování a že žije ve zdravě utvá-
řených životních podmínkách. „Sna-
žíme se děti vést ke zdravému život-
nímu stylu tak, aby byly šťastné, spo-
kojené a rozvíjely se harmonicky 
v souladu s prostředím, v němž žijí,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky školky 
Hana Vitešníková.

Pod pojmem zdraví se však 

neskrývá pouze hygiena a vyvážená 
strava. Aby bylo dítě zdravé a šťastné, 
musí umět komunikovat, rozvíjet své 
představy i pozornost, logicky myslet 
a mnoho dalších věcí. Toto všechno se 
může dítě s ohledem na jeho osobnost 
naučit. A to nejlépe formou hry. „Hra 
je velmi důležitou součástí přípravy 
dětí na život,“ vysvětlila Hana Viteš-
níková. Například hra na maminku 

a tatínka je jednou z nejčastějších 
napodobivých her, pomocí kterých se 
děti připravují na svou sociální roli 
v životě. „Učí se tak kladným mezi-
lidským a citovým vztahům,“ dodala.

Motto péče o zdraví jistě školka 
naplňuje i častým pobytem na čers-
tvém vzduchu, pravidelným cvičením, 
předplaveckým, bruslařským nebo 
lyžařským výcvikem.

Takříkajíc na místo činu se vrá-
tila olympionička Simona Baumr-
tová, když v tělocvičně ZŠ Březe-
necká besedovala s malými fanoušky 
sportu. Plavkyně je totiž bývalou žač-
kou školy. „Chtěla jsem, aby děti 
měly pozitivní vzor. Díky Simoně 
vidí, že to s pevnou vůlí a pílí mohou 
dotáhnout daleko,“ vysvětlila pořá-
dání besedy Jitka Červená, ředitelka 
ZŠ Březenecká. 

Proto Simona Baumrtová nemlu-
vila jen o své sportovní kariéře, ale 
také o letech strávených na základní 
škole, 16 hodinách tréninku v bazéně 
týdně a svých studiích na fakultě 
tělesné výchovy a sportu. „Nejsem 
hokejista nebo fotbalista, abych se 
sportem finančně zajistila na zby-

tek života. Musím studovat.“ To 
však české rekordmance nevadí, pro-
tože jako pilná studentka měla až do 
sedmé třídy samé jedničky.  

Plavkyně také ukázala dětem 
„olympijské suvenýry“ z Londýna. 
„Přivezla jsem holínky, plavky, brej-
ličky a na ruce mám hodinky, které 
jsme dostali v Londýně, ale ty kolo-
vat nenechám,“ smála se sportov-
kyně, která odvážně čelila dotazům ze 
strany žáků. „Měla jsem z toho strach, 
protože jsem nevěděla, co od dětí 
čekat. Ale bylo to super. Příjemně mě 
překvapily,“ chválila žáky ZŠ Březe-
necká Baumrtová, která se následně 
všem zájemcům podepsala. Nutno 
přiznat, že pod těly lovců autogramů 
nebyla sedící plavkyně ani vidět. 

Sžít se mezi sebou i s příro-
dou chtěli šesťáci ze základní školy 
na sídlišti Zahradní. Vyjeli proto na 
víkend do hor na Lesnou. Přestože 
byli jen kousek od domova, jakoby 
se ocitli v jiném světě. Při bohatém 
programu nebyl čas ani na chvilku 
nudy. Na noční zážitek nikdo z dětí 
dlouho nezapomene.

Hned po příjezdu k hotelu bylo 
o zábavu postaráno. Tamní mys-
livci totiž zrovna prohlíželi, co minu-
lou noc ulovili. „Některé děti viděly 

vůbec poprvé, jak vypadá zvěř 
ulovená se všemi mysliveckými 
poctami,“ uvedla učitelka Markéta 
Moravcová Raušová ze ZŠ Zahradní.

Po neplánované prohlídce zvěře 
se šesťáci vydali do Krušnohor-
ského muzea, kde se dozvěděli 
odpovědi na mnohé otázky z dob 
dávno minulých. Zbytek dne strávili 
hrou na hřišti, ve výběhu s poníky, 
na louce s ovcemi a kozami nebo si 
prohlíželi pláň s dřevěnými sochami 
od tamních umělců. Po odpoledním 

turnaji v piškvorkách si děti začaly 
vyrábět svíčky ze včelího vosku, 
dřevěná zvířátka či vonné pytlíčky.

Zatímco uvnitř budovy bojo-
vali mafiáni se spravedlností při hře 
Městečko Palermo, venku se roz-
prostřela tma. „Když pak děti vyšly 
ven, zůstaly stát v němém úžasu. 
Na louce, kde si před několika hodi-
nami hrály, bylo nyní obrovské stádo 
jelenů,“ popsala učitelka. Kouzel-
nou atmosféru ještě doplňovalo jejich 
troubení, jelikož byli právě v říji.  

foto: Jiří Sajner 

baumrtová 
ukázala 
holínky
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křížovka Už se blíží… (tajenka) …chomutovského Rodinného zápolení 2012. Soutěží se o hodnotné ceny.

vtipy o rodičíCh 
a děteCh

„A teď ti, synku, povím, jak dobrým 
žákem jsem byl,” pravil otec.
„Prima, tati,” lebedí si klučina, 
„mám rád pohádky!”

„Lže, jako když tiskne,” povzdechl 
si otec nad svým synem, „alespoň 
kdyby tisknout uměl!”

„Na světě není spravedlnost!” 
povzdechl si synáček jednoho 
chirurga. „Táta každého uspí, ale 
mě řeže bez uspání!”

„Ty se máš, že nemáš co dělat,”  
povídá malému nezbedovi 
zaměstnaný tatík. „Kdybych já 
neměl co dělat, to bych dělal věcí…”

Holčička přijde za maminkou: 
„Mami, až budu velká, najdu si 
muže a vdám se, to budu tak jako 
ty s tátou?” 
„Ano, dcerunko.” 
„A když bych se nevdala, tak budu 
taková stará panna jako teta Olga?” 
„Ano, zlatíčko.” 
„No to jsou mi teda pěkný 
vyhlídky…”

Matka povídá dceři: „Neříkej, že 
toho tvého Brada Pitta nemáš ani 
trochu ráda! Jeho plakát je celý 
od rtěnky!”

„Mami, mně ten guláš nechutná!” 
stěžuje si malý Ládík. 
„Mlč a jez! Za dvacet let budeš 
manželku otravovat vyprávěním, 
jaká jsem byla vynikající kuchařka!”

Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality u nemocnice 
(vymezené ulicemi Spořická, Palackého, U Plynárny) na územně zaměřené

Setkání S občany
které se bude konat ve čtvrtek 18. října 2012
od 16 do 17 hodin  
v koncertním sále základní umělecké školy t. G. masaryka
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických 
služeb, dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

program: problémy a potřeby lokality u nemocnice

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany
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 18.10. čt 19.00  hvězdy, jak je neznáte – Herečka Jiřina Bohdalová ve svém 
pořadu

 24.10. st 19.00  návŠtěvy u pana greena – Legrační, dojímající příběh lásky 
a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva 
muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život.

 07.11. st 19.00  záměna – Moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách pro 
všechny, bez rozdílu věku a pohlaví, napsaná volně dle motivů 
Manželských rošád Roalda Dahla, při které muži i ženy hýkají smíchy.

ChomutovSké noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
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pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne Astron Studio CZ Praha • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty
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s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerCe:
Stanislav král, 474 637 444, 
s.kral@chomutov-mesto.cz

 17.10. st 17.00 hotel tranSylvánie 19.00 haSta la viSta!
 18.10. čt  17.00 aSterix a obelix ve SlužbáCh jejího veličenStva 

19.00 paranormal aCtivity 4
 19.10. pá  17.00 aSterix a obelix ve SlužbáCh jejího veličenStva 

19.00 poSel 20.00 paranormal aCtivity 4
 20.10. so  15.00 aSterix a obelix ve SlužbáCh jejího veličenStva 

17.00 paranormal aCtivity 4 19.00 giuSeppe verdi – aida
 21.10. ne 15.00 já baryk 18.00 Svatá čtveřiCe 19.00 poSel
 22.10. po 17.00 temný rytíř povStal 19.00 naboř a ujeď
 23.10. út 17.00 líbáŠ jako ďábel 19.00 reSident evil: odveta (3d)
 24.10. st 17.00 paranormal aCtivity 4 19.00 SuperCláSiCo
 25.10. čt  11.00 doba ledová 4: země v pohybu 

17.00 kozí příběh Se Sýrem (3d)
19.00 george harriSon: living in the material world

 26.10. pá  11.00 aSterix a obelix ve SlužbáCh jejího veličenStva
17.00 kozí příběh Se Sýrem 19.30 SkyFall

 27.10. so  15.00 rebelka (3d) 18.00 paranormal aCtivity 4 
19.00 SkyFall

 28.10. ne 15.00 kozí příběh Se Sýrem (3d) 18.00 mazel 19.00 ve Stínu
 29.10. po 17.00 expendableS: poStradatelní 2 19.00 SkyFall
 30.10. út 17.00 let‘S danCe: revolution 19.00 baStardi 3
 31.10. st 17.00 druhá ŠanCe 19.00 SkyFall

 20.10. so 09.00 ryChlá kola ddm – závody na autodráze
   10.00 duŠičkové aranžování  – výroba vzpomínkových vazeb

 17.10. st 17.30  aStropSyChologie – vztahy v horoSkopeCh 
zrození – učebna č. 66 SKKS

18.10. čt 13.00 zajímavoSti z domova i ze Světa – učebna č. 66 SKKS
21.10. ne 14.00  rodinné zápolení – Oslava Dne původních odrůd jablek 

se soutěží o nejlepší rodinný štrúdl – ZŠ Školní
23.10. út 18.00  CeSta horolezCe – italSké dolomity – učebna č. 66 SKKS
27.10. so 08.00 FarmářSké trhy – náměstí 1. máje
28.10. ne 10.00  zpříStupnění pevnoStníCh objektů – muzeum Na Kočičáku

 
KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

předNášKY, beSedY, aKCe

MěSTSKÉ dIVadlO

 Do 24.10. intimity – galerie Špejchar
 Do 30.10. obrazy vladimír Šavel – galerie Lurago
 Do 31.10.  obrazy r. paChman, výŠivky e. hůlková – 

výstavní síň knihovny
 Do 21.12. Foto – dominika dolejŠová – galerie Na schodech

 17.10. st 19.00  kamelot – Skupina Kamelot dávno překročila hranici žánru folk 
a country – Kulisárna

 22.10. po 18.00 menorah – Krásná židovská hudba – velký sál SKKS

 Od 27.10.  Copak je to za Šarži? – hodnostní označení a doplňky v čs. armádě 
od roku 1918 po současnost – Dům Jiřího Popela

 Do 04.11. daniel černý Fotky – retrospektivní výstava – oblastní muzeum
 Do 20.10. červený banán – návrh krajiny – oblastní muzeum
 Do 31.10. ChriStian lehmann – kostel sv. Kateřiny

    Svět kruŠnýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – dům Jiřího Popela

    poklady gotiky a reneSanCe SeverozápadníCh čeCh – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    hiStoriCká lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    Fialův pohyblivý betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

18.10. čt 17.30 Chomutov–libereC – hokej junioři – zimní stadion
 20.10. so 10.30  Cena měSta Chomutova – moderní gymnastika – 

sportovní hala Březenecká
   10.15 FC Chomutov–karlovy vary – fotbal – letní stadion
 20.10. so 20.30 bk levharti–bk opava – basketbal – městská sportovní hala
 23.10. út 17.30 Chomutov–pardubiCe – hokej – zimní stadion
25.10. čt 17.30 Chomutov–ÚStí nad labem – hokej junioři – zimní stadion
27.10. so 13.00  i. karambol klub Chomutov–náChod – kulečník – 

kulečníková herna
28.10. ne 14.30 aFk loko Chomutov–litvínov – fotbal – hřiště Březenecká
   17.30 Chomutov–libereC – hokej – zimní stadion
02.11. pá 18.15 Chomutov–třineC – hokej – zimní stadion
03.11. so 10.15 FC Chomutov–králův dvůr – fotbal – letní stadion
   17.00  FbC 98 Chomutov–Sokolov – florbal – 

městská sportovní hala
04.11. ne 17.00  FbC 98 Chomutov–taChov – florbal – 

městská sportovní hala

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUZeUM

SpOrT
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 17. 10.  Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 5190 k ul. Písečná, Skalková 
vč. parkovišť, chodníků a velkého parkoviště u nákupního střediska.

 18. 10.  Zahradní – Růžová a pod břízami vč. parkovišť a chodníků.

 23. 10.  Písečná – jirkovská od ul. Písečná k č.p. 5057 vč. parkovišť a chodníků, 
parkoviště a chodníky od č.p. 5053 k č.p. 5058.

 24. 10.  Písečná – jirkovská od č.p. 5000 k č.p. 5013 vč. sjízdných chodníků 
a parkovišť, MŠ č.p. 5030 a 5072, jesle č.p. 5176 a základní škola.

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

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

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Magistrát města Chomutova upozorňuje občany na výměnu parkovacího průka-
zu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
■  vyhláška ministerstva dopravy stanovuje nový vzor tzv. evropského parkovacího průkazu
■  výměna probíhá na Magistrátu města Chomutova, odbor sociálních věcí, kancelář č. 126
■  termín výměny nejpozději do 31. 12. 2012
■  s sebou přinést fotografii o rozměru 35 × 45 mm odpovídající 

současné podobě, stávající doklad mimořádných výhod 
a stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování 
(O1 AA šestimístné číslo)

výměna parkovacího průkazu

www.chomutov-mesto.cz
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Maorský bojový tanec haka, 
turnaj v ragby, klokaní skoky 
v pytli, surfování na mořských 
vlnách, šnorchlování na Vel-
kém bariérovém útesu nebo třeba 
výroba bumerangů, tím vším první 
říjnový den žilo Gymnázium Cho-
mutov. Probíhal zde totiž Austra-
lian a New Zealand Day. Projek-
tový den věnovaný některé z ang-
licky mluvících zemí již posedmé 
ve spolupráci s kolegy připra-
vil kabinet angličtiny. V minu-
losti se už gymnazisté na den pře-

nesli do Velké Británie, Kanady 
a USA. Tradiční podzimní akci si 
pochvalují jak profesoři, tak sami 
studenti. Ti se totiž zcela přiroze-
ným způsobem seznámí s kultu-
rou a reáliemi dané země, během 
oficiální komunikace se pocvičí 
v anglickém jazyce a současně 
společným plněním úkolů utuží 
kolektiv. Jak je vidět ze snímků, 
akce se vyznačuje strhující atmo-
sférou, ke které osobitým pojetím 
haky přispěla i mužská část profe-
sorského sboru.

Gymnazisté na den 
u protinožců




