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 ZASKLENÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
 DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 

SUŠÁKŮ NA PRÁDLO
 MALOVÁNÍ BALKONŮ
 KVALITNÍ MONTÁŽ
 100% SERVIS

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: balkony@sintras.com
tel.: 739 034 488  |  733 715 505

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

Vás zvou
v pátek 25. října 2013 ve 12 hodin

k položení květin a věnců 
 u sochy t. G. Masaryka

(Školní ulice)

Aktuální
z Chomutova

informace  Aktuality
 Kalendář akcí

  Internetová televize

také na Facebooku
facebook.com/echomutov www.eChomutov.cz
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 téma
 4 MUzeUM OTeVírá 

NOVOU expOzICI 
Pět let plánů, dva roky příprav 
a tři měsíce tvrdé práce – to vše 
předcházelo vzniku nové stá
lé expozice Všemu světu na 
útěchu.

 aktuality
 6 MagISTráT je 

přáTelSKý K rOdINáM
Certifikát od Centra komu nitní 
práce dokládá, že je cho mu
tov ský magistrát druhým 
nejpřátelštějším místem 
k rodinám v Ústeckém kraji.

 aktuality
 7 Než draK UleHNe, 

přIpraVí CelOdeNNí 
zábaVU
Březenského draka Severuse 
můžete přijít uložit k zimnímu 
spánku v neděli 20. října do 
Března u Chomutova, kde bude 
připraven bohatý program.

 rozhovor
 8 STUdeNTI S HUdebNíM 

TaleNTeM jSOU Na 
rOzTrHáNí
Už devět let zpívá sbor 
cho mutovského státního 
gymnázia pod vedením 
sbormistryně Marie Hánové. 
Její jemná ruka dovedla sbor 
ke zlatému pásmu.

 kultura
 9 Na SláVU železNICe 

VzpOMíNá MUzeUM  
Stylově párkem s hořčicí 
a pivem v kelímku vítalo 
oblastní muzeum návštěvníky 
vernisáže výstavy Chomutov ve 
století páry. 

 sport
 10 aTleTI přIVezlI z MČr 

žaCTVa brONz 
Mládí chomutovské 
atletiky má za sebou jeden 
z vrcholů sezony v podobě 
MČR žactva, na které atleti 
z TJ VTŽ Chomutov vyrazili 
v rekordním počtu.

 fotostrana
 15 KdYž ČerVeNý 

jaVOrOVý lIST NeNí 
zNaMeNíM pOdzIMU
Komenského školu hrou 
uvedli v život pedagogové 
Gymnázia Chomutov. Jejich 
projektový den byl věnován 
Kanadě. 

19. 10.
Severočeské farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin 

24. 10.
návštěva prezidenta ČR 
v Chomutově, setkání s občany  
na náměstí 1. máje 
v odpoledních hodinách

25.–26. 10.
volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

2. 11. 
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje od 8 do 
12 hodin

•  RoZa: Ilustrátorská soutěž 
v budově gymnázia 

5. a 6. 11.
výstava Vzdělávání 2014 
ve sportovní hale

zapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Monty je starší kříženec jezevčíka, 
je moc milý a kontaktní. Má hygie
nické návyky, proto je vhodný do 
bytu, ale i k domečku se spaním 
uvnitř. Nenechte ho dlouho čekat, 
je mu v útulku hrozná zima.

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.

MIrOSlaV  
VYSTaVUje pOTřeTí  
Miroslav Schneider (na snímku uprostřed), obyvatel chomutovského Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná, otevřel již svou třetí autorskou výstavu, tentokrát v budově 
SKKS. Po postavách lidí a budovách státních institucí jsou nyní tématem zvířata, a to díky 
volné vstupence od Podkrušnohorského zooparku. Mirek je plný uměleckého nadšení, už 
naplánoval další výstavu, kde se pokusí ztvárnit naše prezidenty, skladatele a spisovatele.  
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Pět let plánů, dva roky příprav a tři měsíce tvrdé práce, do níž se zapojili takřka všichni pracovníci 
muzea – to vše předcházelo vzniku nové stálé expozice Oblastního muzea v Chomutově Všemu světu 
na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590, jež se dnes, tedy ve středu 
16. října poprvé představuje veřejnosti. 

Současně se stálou expozicí se 
otevře také krátkodobá výstava Josef 
Opitz 1890–1963 a při příležitosti 
obou akcí pořádá ve čtvrtek a pá-
tek muzeum rovněž mezinárodní 
vědeckou konferenci Josef Opitz 
a umění na Cho mu tov sku a Ka daň
sku 1350–1590. 

VšeMu sVětu 
na útěchu a blíže 
současnéMu Vědění

Nová stálá expozice s názvem 
Všemu svě tu na útěchu v muzejních 
prostorech cho mu tov ské radnice na-
hradí předchozí expozici Poklady go-
tiky a renesance severozápadních 
Čech. „Stálá expozice sochařství 
a malířství Chomutovska a Kadaňska 
z období 1350–1590 ve své původní 
podobě z 80. let byla do jisté míry 
ovlivněna dobou, v níž vznikala, a za 
uplynulá tři desetiletí se požadavky 
na umělecké expozice značně pro-
měňovaly a vyvíjely,“ naznačil ředi-
tel Oblastního muzea v Cho mu to vě 
Stanislav Děd důvody, proč muzeum 
přistoupilo ke změně prezentace své 
nejcennější sbírky. 

První plány na proměnu expozice 
sochařství a malířství pozdní gotiky 
na Chomutovsku se začaly spřádat asi 
před pěti lety. „O proměně expozice 
jsem začala s kolegyní přemýšlet brzy 
po svém nástupu do muzea. Stará vý-
stava Poklady gotiky a renesance po-

strádala logiku řazení uměleckých ar-
tefaktů. Díla byla vystavena bez jed-
notícího konceptu, to jsme chtěli změ-
nit,“ prozradila Renáta Gubíková, ve-
doucí oddělení pro umění a řemesla 
a kurátorka nové expozice. 

K předělání expozice ji prý lákala 
touha po novém prozkoumání a zdo-
kumentování cenné sbírky oblast-
ního muzea. „Jako historička umění 
jsem měla potřebu jednotlivé artefakty 
znovu zdokumentovat a ověřit před-
chozí informace o vystavených dí-
lech, případně zjistit nové,“ potvrdila 
Gubíková, podle které více než tři de-
sítky let staré informace o jednotli-
vých exponátech neodpovídaly po-
sunu v historii umění obecně. „Došlo 
nejen k přehodnocení dosavadních in-
formací o exponátech, ale především 
byla všechna díla zařazena do umě-
leckohistorického a historického kon-
textu a plastiky a malby byly posta-
veny do vzájemných souvislostí,“ do-
plnila Andrea Löblová z oddělení 
pro umění a řemesla, jež společně s 
Gubíkovou stála na počátku plánů pro 

vytvoření nové výstavy. 
Realizace však byla výrazně zá-

vislá na finančních možnostech in-
stituce. „Připravit novou výstavu 
nám umožnila finanční podpora ev-
ropského dotačního programu Cíl 3 
v rámci projektu Marketingová opat-
ření partnerských měst Anna berg
Buch holz a Chomutov,“ vysvětlil ře-
ditel Děd, proč muzeum nevytvořilo 
novou expozici dříve. 

noVý prostor a noVé 
exponáty 

Nezměnila se jen logika výstavy, 
ale i její architektonické řešení. To na-
vrhl známý architekt Pavel Kolíbal, 
jenž se v minulosti společně se svým 
otcem Stanislavem, významným so-
chařem a výtvarníkem, podílel na-
příklad na retrospektivní výstavě díla 
Emila Filly v Jízdárně Pražského 
hradu. Pro návrh chomutovské expo-
zice si otec a syn tuto spolupráci zo-
pakovali za přispění architekta Petra 
Teje. „Architektonické řešení expo-
zice v jejich podání je minimalistické 

Nejcennější sbírka 
v novém hávu

Sv. Florián a sv. Václav (1529–1533) 
pochází z nástavce portálu bývalého 
veitmilovského zámku v Chomutově.
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a ponechává hlavní prostor působení 
atmosféry místa a dává především vy-
niknout vystaveným artefaktům,“ shr-
nula Löblová, proč si muzeum před 
lety ze tří návrhů zvolilo právě ten od 
Pavla Kolíbala. 

Kromě změny atmosféry sbírky 
se návštěvníci mohou těšit také na 
dva nové exponáty. Významný pří-
spěvek do výstavy představuje přede-
vším Madona z Bře zen ce z poloviny 
14. století, nejstarší dochovaná gotická 
dřevořezba severozápadních Čech. 
„Tato plastika byla nějakou dobu po-
važována za ztracenou a byla obje-
vena až v 80. letech v Bučovicích na 
Moravě. Před několika lety se navrá-
tila do litoměřické diecéze a následně 
byla vystavena v Severočeské gale-
rii výtvarného umění v Litoměřicích. 
Galerie se zápůjčky sochy vzdala 
v náš prospěch,“ naznačila Gu bí ko vá 
dlouhou cestu dřevěné plastiky, kte-
rou má chomutovské muzeum v dlou-
hodobé zápůjčce od Biskupství lito-
měřického, stejně jako druhý nový ex-
ponát, pozdně gotickou Madonu z 
Vilémova. 

Oproti předchozí výstavě získala 
expozice Všemu světu na útěchu rov-
něž více prostoru. „K velkým výstav-
ním sálům radnice je připojena menší 
místnost, kde jsou umístěny sochy 
a malby z renesančního období,“ po-
tvrdila Gu bí ková a dodala, že tyto ex-
ponáty byly přestěhovány z jiných 
muzejních prostor. 

uMění V souVislostech
Na vytvoření expozice Všemu 

světu na útěchu spolupracovalo od-
dělení pro umění a řemesla a his-
torické oddělení oblastního muzea. 
„Naší snahou je prezentovat vysta-
vené artefakty v historických sou-
vislostech,“ řekl ředitel Děd a au-
torky výstavy jeho slova potvrzují. 
„Vystavené artefakty se snažíme pro 
návštěvníky zařadit do širších sou-
vislostí. Je nutné si uvědomit, že 

umění ve středověku neplnilo pouze 
roli estetickou, ale především mělo 
svou funkci v náboženství a s ním 
spojené liturgii. Proto k základním 
informacím o díle připojujeme také 
uměleckohistorické okolnosti jeho 
vzniku,“ doplnila Löblová a připo-
mněla, že expozice jde ještě dále. 

V nové expozici se totiž počítá i se 
studijním prostorem, kde si návštěv-
níci budou moci vyhledat další in-
formace o jednotlivých artefaktech. 
„Zájemcům budou k dispozici nejen 
tematicky související publikace, ale 
také počítač, v němž budou uložena 
data obsahující další podrobné infor-
mace, pro něž nezbyl prostor na po-
piskách,“ načrtla zamýšlený obsah 
studijního prostoru Löblová, podle 
které chce muzeum novou expozicí 
zaujmout i malé děti. 

„Ve studijním koutku budou 
umístěny i dětské hry, jako jsou puz-
zle, doplňovačky nebo omalovánky 
s tematikou gotického umění,“ dopl-

nila kurátorka muzea. S koncepcí vý-
stavy přitažlivé pro děti a žáky sou-
hlasí také ředitel muzea. „Je důležité, 
aby děti a mladí lidé poznali kulturní 
dědictví regionu,“ řekl Stanislav Děd, 
podle kterého je to cesta, jak podpo-
řit identifikaci mladé generace s mís-
tem svého žití. 

Završením práce na nové expo-
zici bude katalog, který zdokumen-
tuje všechna vystavená umělecká díla. 
„Chceme, aby katalog výstavy dosáhl 
kvality katalogů připravovaných pro 
velké expozice například v Národní 
galerii. Věříme, že tato výstava si to 
zaslouží,“ řekl ředitel Děd a dodal, že 
by katalog měl být připraven během 
druhého čtvrtletí roku 2014. 

žiVot a dílo 
Josefa opitze 

K příležitosti otevření expozice 
věnované gotickému umění severo
zá pad ních Čech připravilo muze um 
tematicky spřízněnou krátkodobou 
výstavu Josef Opitz 1890–1963. 

„Pře sto že tento historik umění žil až 
do závěru 2. světové války v Praze, 
ve 20. a 30. letech minulého století 
se aktivně zapojil do výzkumu stře-
dověkého, renesančního a barokního 
umění našeho regionu. Jím uspořá-
daná výstava gotického umění seve-
rozápadních Čech v roce 1928, která 
se konala v Cho mu to vě a Mostě, do-
dnes představuje špičku mezi velkými 
výstavními projekty středověkého 
umění v Čechách,“ nastínila význam 
práce Josefa Opitze pro Cho mu tov 
Gubíková a připomněla, že osobě 
v Čechách pozapomenutého historika 
umění je věnována rovněž meziná-
rodní konference. Ta v sobě pojí téma 
života a díla Josefa Opitze a téma so-

chařství a malířství na Cho mu tov sku 
a Kadaňsku ve středověku a raném 
novověku, jehož historii pomáhal 
Opitz objevovat. 

Na konferenci, jež se koná ve 
dnech 17. a 18. října v zasedacím 
sále na radnici, vystoupí čeští a ně-
mečtí odborníci z oboru historie, dě-
jin umění, muzejnictví, archeologie 
či restaurátorství. Účast přislíbili zá-
stupci předních vědeckých institucí, 
mezi nimiž nechybí Karlova univer-
zita v Praze a Uni ver zita J. E. Pur ky ně 
v Ústí nad Labem, Národní památ-
kový ústav, Národní galerie, Národní 
muzeum, Akademie věd ČR a další. 
„Kon fe ren ci takového rozsahu pořádá 
muzeum vůbec poprvé a já věřím, že 
přispěje k větší popularizaci jména to-
hoto významného historika umění, je-
hož práce je dodnes pro mno hé mladé 
historiky zdrojem inspirace,“ řekl Sta
ni slav Děd, který doufá, že konference 
zároveň upozorní akademické kruhy 
i širokou veřejnost na činnost cho mu
tov ské ho muzea a přiblíží sbírku stře-
dověkých a raně novověkých umělec-
kých děl regionu široké veřejnosti. 

Výstava i konference se nemají vě-
novat jen roli Josefa Opitze coby his-
torika umění. „Smyslem konference 
i výstavy samotné není přinést strohá 
fakta o jeho akademickém životě. 
Naopak jej chceme představit jako 
člověka s pohnutým osudem pováleč-
ného vyhnance a zároveň jako inspi-
rující, umělecky založenou osobnost,“ 
řekla Gubíková, podle které bude kon-
ference přístupná samozřejmě i poslu-
chačům z řad veřejnosti. 

Muzeum proto prosí všechny zá-
jemce o účast na konferenci, aby si 
z we bo vých stránek muzea stáhli 
přihlášku a odeslali ji na email 
konference2013@muzeumcv.net. 
„Samozřejmě, že případné zájemce 
bez přihlášky neodmítneme, ovšem 
všichni návštěvníci nám zasláním ofi-
ciální přihlášky výrazně pomohou s 
organizací celé akce a zajištěním do-
statečného počtu míst,“ dodala ve-
doucí oddělení pro umění a řemesla.

VystaVené artefakty se snažíme pro 
náVštěVníky zařadit do širších souVislostí. 
Je nutné si uVědomit, že umění Ve středoVěku 
neplnilo pouze roli estetickou.

Pohled do výstavy Josef Opitz 1890–1963.

Pohled do nové expozice Všemu světu na útěchu.
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Chomutovský magistrát 
je přátelský k rodinám

Co potřebujete vědět k volbám

přes tisíc zvířat oslavilo svátek

Certifikát od Centra komunitní 
práce dokládá, že je chomutovský ma-
gistrát druhým nejpřátelštějším mís-
tem k rodinám s dětmi v Ústeckém 
kraji. „Jsme jediným městem v kraji, 
které má zpracovanou koncepci 
pro rodin né politiky,“ řekla perso-

nální a vzdělávací manažerka Iva 
Podlahová, která cenu přebírala. „Za 
oceněním stojí naše snaha o odstra-
ňování jakýchkoliv bariér, proklient-
ský přístup, ale také personální poli-
tika úřadu, která umožňuje mamin-
kám na mateřské dovolené pracovat 

pro úřad. Rodinní příslušníci se mo-
hou vzdělávat díky speciálnímu por-
tálu a úředníci si zase volit část pra-
covní doby,“ doplnil tajemník ma-
gistrátu Theodor Sojka další hodno-
cená kritéria. Hodnoceno bylo cel-
kem 30 úřadů v kraji.

Předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR proběh-
nou v pátek 25. října od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 26. října od 8 do 14 ho-
din. V Chomutově bude otevřeno 40 
obvyklých volebních okrsků. „Ověřit 
nebo doplnit své údaje ve stálém se-
znamu voličů mohou občané na evi-
denci obyvatel v budově magistrátu 
ve Zborovské ulici až do 16 hodin 
23. října,“ uvedla vedoucí oddělení 
správních činností Věra Krupičková. 
Těm, kteří chtějí volit mimo bydliště, 

jsou na vyžádání od 10. října vydá-
vány voličské průkazy. Ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů může vo-
lič požádat ve svém okrsku o přenos-
nou volební schránku. Právo volit mají 
občané České republiky, kteří alespoň 
v druhý den voleb dosáhli minimál-
ního věku 18 let.

Hlasovací lístky obdrží lidé nej-
později jeden den před konáním voleb, 
ve volebních místnostech budou také 
kompletní sady. Z té volič do úřední 
obálky za plentou vloží pouze jeden 

volební lístek politické strany, hnutí 
nebo koalice, na němž může zakrouž-
kovat pořadové číslo nejvýše čtyř kan-
didátů. „Občané s trvalým pobytem na 
úřední adrese magistrátu volí v měst-
ském divadle,“ doplnila Krupičková. 
Náhradu za ztracený, poškozený, zni-
čený nebo neplatný občanský průkaz 
pro účely voleb vydá magistrát ještě 
v pátek 25. října do 18 hodin. Zároveň 
budou v tomto termínu vydány i vyho-
tovené nové občanské průkazy, které si 
lidé nestihli vyzvednout. 

Hodně krmení a kamarádů přáli 
mimo jiné návštěvníci Pod kruš no
hor ské ho zooparku při oslavě Dne 
zvířat. Pro veřejnost byl připravený 
bohatý program, který vyvrcholil 
křtem tří mláďat osla domácího.

Pojmenování oslíků se ujal mo-
derátor Patrik Hezucký, a to poně-
kud netradičně. Samice totiž do-
staly jméno Patrik a Leoš, samec 
pak jméno Lucie. „Oslavy Dne zví-
řat se zúčastnilo asi patnáct set ná-
vštěvníků. Stovka z nich napsala 
zvířatům přání,“ uvedla Martina 
Pelcová, vedoucí propagace zoo
parku. Lidé zvířatům přáli, aby jim 

nebyla zima, ošetřovatelé na ně 
byli hodní, měli hodně kamarádů 
a krmení. 

Pro děti i dospělé organizátoři 

připravili také hudební program, di-
vadlo nebo vystoupení sokolníka. 
Zároveň byla zahájena výstava fo-
tografií z Afriky. 

lávky v bezručáku 
mají nový povrch 
a ochranný nátěr

Technické služby města Cho mu
to va opravily lávky v Bez ru čo vě 
údolí. Povrch místo dřeva nyní tvoří 
asfalt, konstrukce a zábradlí dostaly 
pro ti hni lob ný nátěr. „Asfaltový po-
vrch zajistí lepší schůdnost pro 
osoby se zdravotním handicapem 
i maminky s kočárky. Velkým plu-
sem je pak jednolitý povrch pro 
bruslaře, kteří nebudou již muset 
u lávky brzdit a opatrně ji přechá-
zet. Naopak, mohou ji bez problémů 
bezpečně přejet,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. 

Celkem pracovníci technických 
služeb opravili tři lávky. Již starý 
dřevěný povrch nahradil asfaltový, 
renovace se týkala také ochran-
ných nátěrů nosné konstrukce. „Na 
opravě každé lávky se podílelo šest 
zaměstnanců. Práce byly prove-
deny v srpnu a září,“ sdělil vedoucí 
provozovny místní komunikace 
Vladimír Hurník. Opravy lávek jsou 
zapotřebí jednak z hlediska funkč-
nosti, ale také doplňují příjemnou 
atmosféru procházek Bezručovým 
údolím.

Vyhrajte za 
starý spotřebič 
poukaz na nový

Na sedmi místech ve městě se 
2. listopadu od 8 hodin uskuteční 
svoz elektrozařízení v rámci soutěže 
Zocelte se v recyklaci. Ten, kdo vy-
řazené zařízení přinese, může vyhrát 
až pět tisíc na nový spotřebič. 

Vyřazené domácí spotřebiče 
budou technické služby svážet z 
ulice Karolíny Světlé  (č. p. 4260), 
M. Kopeckého (č. p. 4819), Lipské 
(č. p. 2583), Václavské (č. p. 4153), 
Březenecké (č. p. 4666), Písečné 
(č. p. 5341) a Zadních Vinohrad 
(č. p. 4672). Svoz začíná v osm ho-
din ráno v ulici Karolíny Světlé, 
každou celou hodinu pak bude po-
stupně pokračovat v dalších uvede-
ných ulicích. „Na místě se nákladní 
vůz s vysokozdvižnou plošinou 
zdrží vždy pětačtyřicet minut,“ do-
plnil vedoucí provozovny svozu od-
padu Marek Pohl. 

Každý, kdo elektrospotřebič při-
nese, za něj dostane los. Může tak 
vyhrát poukaz v hodnotě jednoho, 
tří nebo pěti tisíc korun. Spotřebiče 
lze do konce roku také odevzat v ja-
kémkoliv sběrném dvoře technic-
kých služeb.

přijede 
prezident

Prezident České republiky Miloš 
Zeman navštíví ve dnech 23. až 
25. října Ústecký kraj. V průběhu 
této cesty zavítá i do Chomutova, 
a to 24. října v odpoledních hodi-
nách, kdy by se měl sejít na ná-
městí 1. máje s občany a představi-
teli města. Přesné časy prezidentské 
návštěvy nebyly v době uzávěrky 
známé, aktuální informace budou 
na webu www.chomutovmesto.cz.
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Malý chlapec musel k babičce, 
matka mu nadávala a bila ho

Než drak ulehne, připraví 
celodenní zábavu

Čtyřletého chlapce musely soci-
ální pracovnice za přítomnosti stráž-
níků odebrat jeho vlastní matce. 
Ta nebyla schopná se o něho sta-
rat, často ho nechávala samotného 
venku, sprostě na něj křičela a bila 
jej. Za vším zřejmě stojí požívání 
drog. „S možným problémem s vý-
chovou hocha se na nás obrátili 
sousedé. Těm nebyl osud malého 
chlapce lhostejný. Na jejich pod-
nět jsme se začali situací zabývat 
a vše vyvrcholilo odebráním dítěte. 
O toho se nyní stará jeho babička,“ 
popsal situaci ředitel městské poli-
cie Vít Šulc.

Do bytu se přišly podívat soci-
ální pracovnice z oddělení sociálně 

právní ochrany dětí magistrátu za do-
provodu strážníků. Ty našly matku 
doma i se synem. Na první pohled 
bylo zřejmé, že je žena pod vlivem 
alkoholu nebo drog a není schopná 
se o dítě postarat. Rozhodnutí o ode-
brání dítěte padlo rychle. „Žena ne-
dělala žádné problémy, apaticky syna 
oblékla a sbalila mu věci. Pak ho ne-
chala jít s námi,“ doplnil zasahující 
strážník Pavel Jenč. Chlapce převezli 
strážníci k jeho babičce, u které je 
chlapec velmi často a je na ni zvyklý. 

Problémů se ženou bylo několik 
již o prázdninách, nyní se tedy si-
tuace vyhrotila. Strážníky přivolali 
zodpovědní lidé ze sousedství, pro-
tože se z bytu opět ozývaly velké 

rány a hrubé nadávky na malého 
chlapce. Hlídka městské policie se 
pokoušela na majitelku bytu dozvo-
nit, ale nikdo neotvíral, přestože se 
z bytu ozývaly zvuky a hudba. Za 
domem na hřišti ale strážníci na-
šli syna problémové ženy. „Chlapec 
vypadal v pořádku. Sám nás ale 
oslovil s tím, že maminka je na něj 
sprostá, bije ho, nadává mu a hodně 
spí. To potvrdily i ostatní děti,“ řekl 
strážník Jenč.

Strážníci tedy o všem informo-
vali sociální pracovnice, které se do 
bytu vydaly hned následující den 
dopoledne. Babičku hocha, u které 
nyní přebývá, seznámily s dalšími 
možnostmi řešení situace. 

Březenského draka Severuse 
můžete přijít uložit k zimnímu 
spánku v neděli 20. října. V Březně 
u Cho  mu  tova, v areálu Se ve ro čes
kých dolů u velkorýpadla KU800, 
které je vyhledávanou industri-
ální památkou, bude od 9 do 17 ho-
din připravený bohatý program. 

V plánu je velká detektivní hra, při 
které budou děti spolu s krušno-
horským duchem Berggeistem pá-
trat po kouzelném hesle. Ti, kdo 
ho vyluští, odnesou si domů draka. 
V plánu jsou i dětské středověké 
hry, čarodějnice bude vařit kou-
zelný lektvar a otevře se katovna. 

Se svými dravci přijede sokolník 
a nebudou chybět ani rytíři. Z bře-
zenského vlakového nádraží bude 
jezdit pohádkový hornický vláček. 
Cestující se v něm potkají s neandr-
tálci, ohnivci i permoníky. Vstup na 
uspávání březenského draka je pro 
návštěvníky zdarma.

KráTCe
odborná konference 
historiků
Konference historiků Comotovia 
2013 se v Chomutově uskuteční 
5. listopadu od 9 hodin v zase
dací místnosti radnice. Připrave
ny jsou tři tematické okruhy. 

registrace 
byla zdarMa
Celkem 144 zájemců využilo 
začátkem října nabídky chomu
tovské knihovny, aby se zare
gistrovali nebo přeregistrova
li zdarma.

V zooparku 
přibudou stroMy
Zasadit vlastní strom mohou 
návštěvníci Podkrušnohorské
ho zooparku v rámci oslavy Me
zinárodního dne stromů 20. říj
na od 11 hodin. 

Jízdní řády 
do archiVu
Dopravní podnik žádá obyva
tele, kteří vlastní kapesní jízdní 
řády z roku 1989 a starší, zdali 
by je mohli poskytnout. Více in
formací na tel. 737 643 526.

nezMaři zahraJí 
V kulisárně
Skupina Nezmaři, jedna ze stá
lic české folkové scény, se po 
několika letech vrací do Cho
mutova. Ve středu 16. října za
zní v Kulisárně její písně. 

róza s rozmarýnkem a dětmi 
objevovali tradice ve Staré Vsi

Na počest svatého Václava, pat-
rona českých zemí, se po celé repub-
lice pořádají takzvané svatováclav-
ské slavnosti. A skanzen Stará Ves ne-
byl výjimkou. „Přímo v prostředí, 
které k tomu vybízí, jsme chtěli i na-
šim návštěvníkům nabídnout na svá-
tek sv. Václava kulturní program, nau-
čit je něco nového a především poba-
vit ty nejmenší návštěvníky,“ prozra-
dila Martina Pelcová, vedoucí propa-
gace Podkrušnohorského zooparku.

Zřejmě proto Podkrušnohorský 
zoopark spojil již po několikáté síly s 
Rodinným zápolením, a tak na statek 
Stará Ves zavítali také maskoti koza 
Róza s Rozmarýnkem. Návštěvníci 
si mohli vyzkoušet výrobu tradičních 
dřevěných hraček, proutěných košíků, 

svíček či papírových růží. Pro některé 
to byla dokonce povinnost. „Účastníci 
Rodinného zápolení museli vyrobit 
nějaký rukodělný lidový výrobek a za 
něj dostali soutěžní známku,“ vysvět-
lila organizátorka Rodinného zápolení 
Marie Heřmanová.

Kdo se nechtěl přímo zapojit, 
mohl se alespoň podívat na ukázky za-
pomenutých  krušnohorských  řeme-
sel. „Některá jsou pouze na ukázku, 
jiná – jako třeba výrobu hraček či sví-
ček – si u nás návštěvníci mohou vy-
zkoušet. Předvádíme tady tkaní na 
tkalcovském stavu, spřádání ovčí vlny 
na kolovrátku nebo pomocí vřeténka, 
paličkování a výrobu krajek,“ nastínil 
Tomáš Klouček z Centra pro ekolo-
gickou výchovu Klíny. 
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Vedete mladé lidi ke zpěvu a lásce 
k hudbě. Kdo přivedl k hudbě 
Vás? Rodiče? 

Kdepak, moji rodiče na nic ne-
hráli. Paní učitelka ve školce jim pa-
trně řekla, že dobře zpívám, a tak mě 
přihlásili do hudební školy. A mě to 
bavilo, proto jsem od dětství chodila 
do sboru, hrála na klavír a věnovala 
se sólovému a komornímu zpěvu. 
Od mala jste chtěla vést sbor, 
nebo jste měla jiné plány? 

Po ukončení gymnázia v Kar
lo vých Varech jsem se chtěla vě-
novat hudbě dál, ale nemohla jsem 
se rozhodnout, na co se zaměřit. 
Proto mě zaujala práce sbormistra, 
která v sobě kombinuje zpěv, hru 
na klavír i psychologické působení 
a snahu organizovat sociální sku-
pinu. Velkým vzorem mi byl sbor-
mistr profesor Jiří Štrunc.
Pocházíte z Karlových Varů. Pro
zradíte nám, kudy vedla Vaše 
cesta do sboru Comodo? 

Při studiích v Ústí nad Labem 
jsem se potkala se svým budou-
cím manželem Lubošem Hánou. 
Ten mě nejdříve nalákal do svého 
sboru Ventilky při ZUŠ v Jirkově 
a následně i ke společnému sou-
žití (smích). Proto jsem si zde za-
čala hledat práci. Převzala jsem sbor 
po Miluši Hamatové, s níž jsem stu-
dovala obor sbormistrovství a která 
sbor vedla nějaký čas přede mnou. 
Od té chvíle uplynulo devět let. 

Co se podle Vás ve sboru za tu 
dobu změnilo? 

Změnil se především název. 
Zkrat ka V. I. S., tedy vokálně in stru
men tál  ní soubor, už neodpovídala sku-
tečnosti, proto jsme se rozhodli spo-
lečně se studenty změnit název. To se 
nám podařilo před dvěma lety, kdy se 

sbor přejmenoval na Co mo do. Název 
částečně připomíná latinský název 
města Chomutov a v italském hudeb-
ním názvosloví znamená „pohodlně“. 
Co je nejtěžší na práci sbormistra?

Organizace. Jsme především sbor-
mistři a na vysoké škole nás nikdo 
neučil sborový management či fund-
rising. Bohužel tyto aktivity pak často 
zabírají stejně prostoru jako umělecké 
působení. A jsou mnohem nudnější. 
O dnešní generaci se mluví jako 
o lenoších před počítačem. Je ob
tížné studenty gymnázia získat 
pro sborový zpěv? 

Obtížné to je, ale především kvůli 
tomu, že mají mnoho dalších zájmů. 
Studenti s hudebním talentem jsou 
doslova na roztrhání. Hrají na ná-
stroje, sólově zpívají, a tak je složité 
pro ně stihnout ještě sbor. Vím, že 
se na dnešní mládež nahlíží jako na 
lenochy, ale tak to není. Mladí lidé 

jsou ambiciózní, aktivní, dychtiví po 
vzdělání i mimoškolních aktivitách. 
Sbor gymnázia se každý rok ob
měňuje. Jaké těžkosti Vám to 
přináší? 

Je těžké udržet si aktuální re-
pertoár, neboť nově příchozí zpě-
váci se postupně doučují všechny 

skladby. Samozřejmě od momentál-
ního složení sboru se musí určitým 
způsobem odvíjet i výběr písní. 
Kdo určuje, jaké písně zařadíte 
do repertoáru? A jak na jednot
livé písně reagují studenti? 

V drtivé většině jsem to já nebo 
můj manžel, který je pro Comodo ja-
kousi šedou eminencí, protože při-
pravuje aranže písní sboru přímo na 
míru. Kvůli působení ve sborových 
soutěžích musí sbor obsáhnout celou 
škálu hudebních stylů od renesanč-
ního slohu, duchovní repertoár všech 
slohových období, lidové písně až po 
jazzové skladby. Pro studenty jsou 
atraktivnější populární písně. Ale na 
druhou stranu je těší, když zvládnou 
náročný klasický repertoár. 
Zmínila jste sborové soutěže. Kam 
pravidelně jezdíte a můžete zmínit 
největší úspěch sboru? 

Jezdíme například na Opava Can

tat nebo pražskou Zahradu písní, ale 
největším úspěchem bylo zlaté pásmo 
na letošní celostátní soutěži Gymnasia 
Cantant v Brně, kde jsme v předcho
zích letech brali stříbrná ocenění. 
Ten tokrát jsme tušili, že jsme dobře 
při pra ve ni, ale také jsme věděli, že 
se setkáme s nej lep šími gym na zi ál
ní mi sbory z celé republiky. Proto 
jsme z ocenění měli obrovskou radost. 
Několikrát jsme také získali zvláštní 
cenu za aranžmá písní od mého man-
žela, které jsou pro sbor takovým 
„vý voz ním zbožím“, s nímž vždy 
zaujmeme. 
Znamená úspěch v podobě zla
tého pásma z Brna i vyšší ambice 
sboru do další sezony? 

Vyšší ambice určitě máme. Pře de
vším chceme vyjet za hranice do bel-
gického Neerpeltu, kde se koná vyhlá-
šený sborový festival. Zúčastnila jsem 
se ho jako malá a nyní bychom rádi se 
sboristy zažili něco nového a poměřili 
síly se zahraničními celky. 
Jsou úspěchy sboru zároveň ty nej
hezčí chvíle, které s ním prožíváte? 

Zažívat úspěchy je vždy hezké. 
Je to krása okamžiku. Ale jsou tu 
také dojemné chvíle při setkání s bý-
valými absolventy, kteří si s námi 
přijdou zazpívat. Člověk vidí, že 
díky sboru si našli cestu k hudbě, na-
vštěvují kulturní akce a tíhnou ke 
sborovému zpěvu. To jsou pro mě ty 
nejhezčí okamžiky, které jsou niter-
nější a hlubší než samotné úspěchy.

Už devět let zpívá sbor chomutovského státního gymnázia pod vedením sbormistryně Marie Hánové. 
Za její přítomnosti změnil sbor jméno na Comodo a její jemná ruka dovedla mladé zpívající gymnazisty 
k největšímu úspěchu – zlatému pásmu v soutěži Gymnasia Cantant v Brně. 

Marie Hánová:

Studenti  
s hudebním talentem  

jsou na roztrhání

na mladé lidi se nahlíží Jako na lenochy, ale 
tak to není. Jsou ambiciózní, aktiVní, dychtiVí 
po Vzdělání i mimoškolních aktiVitách.
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jirkovský písňovar připil vítězům 
„sedmistupňovým“ pivem 

Na slávu železnice 
vzpomíná muzeum 

Koncert v kostele sv. Ignáce v po-
dání sborů Ventilky (organizátor fes-
tivalu) a Všelijak z Prahy ukončil Jir
kov ský Písňovar. Třídenní pěvec ký 
maraton účastníkům opět nabídl za-
jímavé work shopy, koncerty a mož
nost poměřit hlasy s ostatními. Ví těz
nou sošku Jir kov ského rytíře si nako-
nec odvezl litoměřický sbor Syrinx.

Sedmého ročníku soutěžního 
festivalu v oblasti sborové popu-
lární hudby se zúčastnilo 10 sborů, 
a tak porota ve složení prof. Jiří 
Holubec, prof. Jiří Kolář, MgA. 
Michal Hájek a německá zpěvačka 
Cristin Claas neměla jednoduchou 
úlohu. „Zavítalo sem několik velice 
kvalitních sborů a vokálních sku-
pin, například Syrinx z Litoměřic, 
vokální kvintet Timbreton z Prahy 
či Inter na ti o nal Choir of Prague slo-
žený z cizinců žijících v Praze,“ 
řekl Luboš Hána, sbormistr pořáda-
jícího sboru Ventilky. Vysokou úro-
veň festivalu potvrdily i výsledky. 

Hned sedm souborů dosáhlo na zlaté 
pásmo. První cenu v soutěži autor-
ských aranžmá Aura si odnesl Adam 
Koubek za úpravu skladby Joy's 
Imortality. 

Sedmý ročník přinesl i několik 
novinek. Zvláštní cenu za nejlepší só-
lový výkon nazvanou Magický mo-
ment souznění udělila Cristin Claas 
vokální skupině Timbreton. Poprvé 
se účastníci Písňovaru představili 
na jir kov ském náměstí při koncertu 
nazvaném Písňovar v podzámčí. 
Novinkou bylo i netradiční vyhlášení 
cen. „Nechali jsme potisknout logem 
Pís ňo va ru půllitry a během vyhlašo-
vání si pak všichni zúčastnění připí-
jeli na úspěch,“ prozradil Hána a do-
dal, že tato novinka byla narážkou na 
pivo Jirkovský rytíř, jež se ve městě 
dříve vařilo a jehož název nyní nese 
hlavní cena festivalu. „Říkali jsme, 
že je sedmistupňové, podle ročníku 
Písňovaru, ale nebyla to pravda,“ do-
dal s úsměvem Hána. 

Ani teď organizátorům festivalu 
práce nekončí. „Stále zbývá spousta 
práce. Je nutné vše zdokumentovat, 
napsat odborné články a poma lu se 
připravovat na další ročník,“ řekl 
Hána, podle kterého je nutné na pří-

pravě festivalu pracovat celý rok. 
A tentokrát více než kdy jindy. 
„V pří štím roce bychom rádi rozšířili 
Jirkovský Písňovar na mezinárodní 
festival, s čímž je spojena řada orga-
nizačních změn,“ doplnil sbormistr.

Stylově párkem s hořčicí a pivem 
v kelímku, tedy pochutinami patřícími 
na každé nástupiště, vítalo Oblastní 
muzeum v Chomutově návštěvníky 
vernisáže výstavy Chomutov ve sto-
letí páry. Ta popisuje nejslavnější 
chvíle Chomutova coby železničního 
uzlu. „Výstava připomíná 141 let od 
chvíle, kdy se Chomutov díky pro-
tnutí několika důležitých drah stává 
významným železničním uzlem,“ řekl 
autor výstavy Jiří Šlajsna. 

Příběh, který výstava pomocí in-
formačních panelů, dokumentů, fo-

tografií i nejrůznějších předmětů vy-
práví, začíná dříve než před 141 
lety. Historii železniční dopravy 
v Chomutově mapuje již od roku 
1864, kdy jsou vydány první koncese 
pro soukromé uhelné dráhy. „Na se-
veru Čech se dráha začala rozvíjet 
později než v Brně či Praze. Její vznik 
byl svázán s uhelným průmyslem a 
o to rychlejší byl pak její následný 
rozvoj,“ vysvětlil Šlajsna, podle kte-
rého byl Chomutov významným že-
lezničním uzlem až do 90. let minu-
lého století. 

Rozvoj železnice i její úpadek 
se projevil na životě celého města. 
„Právě díky železniční dopravě 
rostl v minulosti v Cho mu to vě prů-
mysl a dráhy patřily vedle Man nes
man no vých závodů a později VTŽ 
k největším zaměstnavatelům regi-
onu,“ potvrdil Jiří Šlajsna. Výstava 
o historii železniční dopravy na 
Cho mu tov sku, kterou doprovázela 
i komentovaná prohlídka depozi-
táře Železničního muzea Národního 
technického muzea, bude otevřena 
až do 23. listopadu. 

pátá dohoda s jaroslavem duškem bude učit o svobodě 
Do chomutovského divadla za-

vítá oblíbený herec Jaroslav Dušek, 
aby návštěvníky zasvětil do tajů tol-
técké moudrosti prostřednictvím 
hry Pátá dohoda. Jak název napo-
vídá, hra podle stejnojmenné knihy 
navazuje na předchozí Čtyři do-
hody, s nimiž se chomutovští diva-
delní fanoušci seznámili během fes-

tivalu Otevřeno 2011. 
Hra Pátá dohoda pochází stejně 

jako Čtyři dohody z knižní před-
lohy mexického lékaře a šamana 
Miguela Ruize. Jeho popularizace 
toltécké cesty k osobnímu štěstí 
se stala velkým hitem jak ve své 
knižní podobě, tak v divadelní hře 
Jaroslava Duška. „Na začátku jsme 

si mysleli, že budeme hrát jen pro 
hrstku nadšenců,“ přiznal Dušek, že 
jej zájem o hru Čtyři dohody v mi-
nulosti velmi překvapil.

Nyní se stejného zájmu dočkala 
Pátá dohoda, která rozpracovává 
původní ideje do větší hloubky 
a znovu nás tak učí být sám sebou. 
„Dohody se dotýkají něčeho zá-

kladního, nejsou ideologické, ne-
jsou náboženské, nevyžadují pří-
slušnost k nějaké skupině, nepoža-
dují přísady či tajná svěcení,“ shr-
nul Jaroslav Dušek přitažlivost 
„Dohod“, které si získaly řadu stou-
penců. Pátou dohodu uvede chomu-
tovské divadlo 23. října od 19 ho-
din. Vstupné činí 330 korun. 

Hudební 
hvězdy zazářily
v divadle

Pavel Šporcl zahájil 18. sezonu 
Chomutovských hudebních ve-
če rů Festivalového orchestru Petra 
Mac ka. „Pavla jsem do Cho mu
to va přivedl už před 15 lety, jeho 
návratem se kruh uzavřel,“ řekl 
Petr Macek, který přivede známé 
hosty i na zbývající letošní kon-
certy. V listopadu se tak představí 
vi olon cellista Michal Kaňka, klari-
netisté Lud mila Peterková a Zdeněk 
Ko pec ký a sólistka operních scén 
Markéta Mát lová. Prosincový kon-
cert začne vy stou pe ním sólisty na 
lesní roh Petra Dražila a jeho druhá 
část je tradičně věnována České mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby. 

Pražští Všelijak během vystoupení v kostele sv. Ignáce.
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atleti přivezli z MČr žactva 
bronz i bramborové medaile 

Mládí chomutovské atletiky má 
za sebou jeden z vrcholů sezony v po-
době MČR žactva, na které atleti z TJ 
VTŽ Chomutov vyrazili v rekordním 
počtu. „Naděje vkládáme především 
do účasti Terezy Fiskové a Markéty 
Štolové, ale uvidíme, jak se podaří 
prodat soustředění, na kterém jsme 
s žáky v létě byli,“ řekl před MČR tre-
nér Jiří Hyjánek. 

Jeho slova se ukázala jako pro-
rocká. Zmíněné atletky se totiž posta-
raly o největší úspěchy chomutovské 
atletiky na žákovském šampionátu. 
Běžkyně Tereza Fisková si z atletic-
kého stadionu v pražských Vršovicích 
přivezla bronz za sprint 150 metrů 
a na trati 60 metrů brala, stejně jako 
na MČR v hale, bramborovou me-
daili. Těsně pod stupni vítězů skon-
čila i vítězka celostátní olympiády 
mladších žákyň překážkářka Markéta 
Štolová na trati 200 metrů překá-

žek. „Byla to nejmladší účastnice. 
Věkově stále patří mezi mladší žá-
kyně, ale ty své MČR nemají,“ při-
pomněla trenérka TJ VTŽ Chomutov 
Jana Hyjánková, kterou může těšit, 
že mladá atletka nechyběla ani v dal-
ších finálových startech. Na polo-
viční trati překážek doběhla sedmá 
a na stejné pozici doběhla i štafeta, 

v níž se spolu se Štolovou představily 
Fisková, Kateřina Banovičová a Adéla 
Kollárová. 

Další benjamínek TJ VTŽ Cho
mu tov Jakub Sýkora při svém prvním 
startu na MČR žactva skončil v roz-
běhu na 60 metrů jako první nepostu
pu jí cí. Ke kvalifikaci do meziběhu 
mu chyběla 1 setina sekundy. 

beethoven dC 
byl opět zlatý

V úplném závěru sezony se ta-
neční škola Beethoven DC zúčastnila 
Mistrovství světa v Bochumi. Jak je 
u chomutovských tanečníků dobrým 
zvykem, domů se vraceli za cinkotu 
drahých kovů. 

Tři zlaté medaile a tituly mistrů 
světa brali tanečníci Beethovenu DC 
v juniorské formaci Whoo!Hoo!, juni-
orské malé skupině New Age a v ka-
tegorii junior solo muži se radoval 
z vítězství Vítek Lukavec, který si 
s Alexandrou Štej na ro vou přivezl také 
bronz v kategorii junior duo. Třetím 
místem porota ocenila také dětskou 
malou skupinku BBees a Jana Ze
ma no viče v kategorii děti solo muži. 
„Stali jsme se nejúspěšnějším klu-
bem české výpravy a jedním z nejú-
spěšnějších klubů mistrovství, takže 
spojenost je veliká, a to nejen s vý-
sledky, ale především s výkony na-
šich taneč níků,“ uvedla choreografka 
Lída Fišrová, kterou potěšila i další 
umístění v první desítce.

Titul v elitní lize CHlMF slaví po devíti letech MTl 
Devět let museli hráči MTL če-

kat na titul v elitní Chomutovské 
lize malého fotbalu. Letos se 
proto na sezonu dobře připravili. 
„Ambice na celkové vítězství ur-
čitě mají Betis Kadaň, L.A. Interiér 
Chrontoš, MTL a Altryss Most,“ 
věštil před sezonou Jiří Kupec, 
předseda CHLMF. A nemýlil se – 

MTL je letním futsalovým králem, 
Betis bere stříbro, loňský vítěz L.A. 
Interiér bronz a na Altryss zbyla 
bramborová medaile. 

MTL za titulem vyrazilo po-
měrně nenápadně a první tři tur-
naje se pohybovalo mimo medai-
lové příčky. Ovšem výhry nad L.A. 
Interiérem i FC Betis Kadaň nazna-

čily, že se s tímto týmem musí počí-
tat. Na posledním turnaji před letní 
přestávkou šlo MTL poprvé do čela 
soutěže, kde setrvalo až do konce. 
Společnost mu se shodným po-
čtem bodů, ale horší vzájemnou bi-
lancí dělal L.A. Interiér. Elitní sou-
těž tak byla napínavá až do posled-
ního turnaje. L.A. Interiér si při-

psal jednu výhru a prohru, MTL 
získalo 4 body za remízu a vítěz-
ství. Proto MTL slavilo titul a L.A. 
Interiér smutnil, neboť jej díky rov-
nosti bodů a lepšímu skóre předstihl 
i Betis Ka daň. Příští rok bude MTL 
s ostatními medailisty měřit síly 
také s nově postupujícími týmy Svit 
bar a VS ČR Všehrdy.

Velká cena 
s hvězdami 
i amatéry

Letošní Velká cena Chomutova se 
plavala již potřicáté, přesto se k ní vá-
žou dvě významné premiéry. Poprvé 
se uskutečnila v novém prostředí 
Aquasvěta a nově v jejím rámci pro-
běhla exhibice, při které si v jednotli-
vých týmech spolu zaplavali profesio-
nálové i amatéři.

Zejména kvůli ní dvoudenní akci 
ozdobili svou účastí největší česká pla-
vecká esa, například Petra Chocová, 
Petr Bartůněk, Jan Micka, Martina 
Mo rav čí ková, Tomáš Plevko nebo 
David Urban. Chybět samozřejmě ne-
mohla domácí olympionička Simona 
Bau mr tová. Ta se postavila na start 
šesti disciplín, a přestože ani jedna ne-
patřila k jejím nejsilnějším znakovým, 
v pěti zvítězila. Druhá skončila jen na 
200 m prsa, tedy ve své „nejvíce do-
plňkové“ disciplíně. Naopak v motýl-
kové dvoustovce zaostala jen kousek 
za českým rekordem. Na hraně svých 
nejlepších výkonů plavali i další zá-

vodníci, z české špičky třeba Cho co vá, 
Bartůněk nebo Závadová, z dalších 
plavců pořadatelské Slávie pak ze-
jména Ště pán ka Šil ha no vá. Příjemně 
překvapil Micka, který byl teprve tý-
den po operaci kolene. Velká cena 
Cho mu tova tak měla vysokou spor-
tovní kvalitu.

Soutěživost plavců se přelila i do 
exhibiční štafety, kde se utkalo osm fi-
rem a institucí převážně z regionu. 
Každý z nich zastupovali dva amatér-
ští plavci a dva profesionální vybraní 
v dražbě nebo nalosovaní. Například 
Simona Bau mr to vá plavala za stavební 
firmu SMP a také jí obdivuhodným 
výkonem na kraulové stovce 54,70 po-
mohla k prvenství. Statečně bojovala 
i štafeta města Cho mu to va, které re-
prezentovali primátor Jan Mareš, radní 
Milan Märc, česká re pre zen tant ka 
Barbora Závadová a slovenský repre-
zentant Matej Kuchár, bohužel na lepší 
než sedmé místo to nestačilo. 

Primátor Jan Mareš a radní Milan Märc  
bezprostředně po doplavání.
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expřítel si nedal říct
Bývalý přítel ženy z Holešické uli
ce nedal pokoj a neustále ji obtě
žoval. Hlídka na místě zjistila, že 
žena není zraněná a už na muže 
podala trestní oznámení. Stráž
níci expřítele ženy našli před do
mem, odkud ho vykázali.

Měl buJnou fantazii
Z prodejny na náměstí 1. máje 
ukra dl muž z Jir kova pozinkova né 
svody. Strážníci ho přistihli a vy sle
ch li si vý mlu vu, že prý byly uvolně
né, proto je demon toval, aby je ni
kdo neukradl. Historku zřejmě zo
pakuje u přestupkové komise. 

agresor dostal pouta
Na chodbě domu na Písečné 
obtěžoval nájemníky nezná
mý agresivní muž. Hlídce nevy
světlil, co tam dělá, naopak začal 
strážníky napadat a jeho útok se 
stupňoval. Nakonec skončil pěta
dvacetiletý pobuda v poutech.

oznáMil podezřelého
Muže s kárkou a podezřelým ná
kladem si všiml obyvatel Dukelské 
ulice a vše oznámil strážníkům. 
Ti lapku s pozinkovanou pásovi
nou zadrželi před sběrnou. Muže 
si převzali policisté a materiál byl 
vrácen okradené firmě. 

MěSTSKá pOlICIebuskarta je nyní levnější
O polovinu levnější je nyní poří-

zení a aktivace Buskarty. Dopravní 
podnik měst Cho mutova a Jirkova 
díky bonusovému programu Šťast ná 
jízda sníží poplatek za prvotní akti-
vaci bezkontaktní čipové karty. Jedná 
se tak o další výhodu pro cestující.

Za aktivaci čipové karty zaplatí 
nyní klienti dopravního podniku 
jen šedesát korun místo sto dva-
ceti. „Sleva platí bez výjimky pro 
všechny klienty, kteří se rozhodnou 
zřídit si nově Buskartu,“ uvedla per-
sonální ředitelka Petra Sakařová.

Buskarta kromě časového ku

po nu plní funkci elektronické pe-
něženky. Díky ní se může jakýko-
liv její držitel zapojit do programu 
Šťastná jízda. Cestující na lince do 
Prahy nebo zpět, kteří platí jízdné 
právě čipovou kartou, mají automa-
ticky každou pátou jízdu zdarma. 
Od září pak všichni klienti této 
linky neplatí za zavazadla a nově 
mohou na vybraných linkách vy-
hrát dárky v podobě poukázek, šeků 
či vstupenek. Od prvního října je 
také zlevněné jízdné na této lince. 
Cestující z Jirkova a Cho mu to va 
zaplatí při použití Buskarty na obě 

pražské zastávky jen 80 korun, tedy 
o dvacet korun méně.

Buskartu lze pohodlně dobíjet 
v samoobslužných terminálech, pře
prav ních kancelářích i u řidiče lin-
kové dopravy. Buskartu má už 
27 tisíc cestujících. Dopravní pod-
nik zjednodušuje také její vydá-
vání. První aktivace u přenosné 
karty bude provedena na počkání. 
U karty na jméno to dopravce neza-
ručuje, administrace karty je složi-
tější, protože se na ni musí vytisk-
nout osobní data a fotografie uži-
vatele.

Váš strážník Filip prokeš:

Vyřešili jsme nepokoje v soužití
Veřejný pořádek ve středu města, 

na Březenecké a v Zátiší má pod pal-
cem územní strážník Filip Prokeš. 
Stejně jako jeho kolegové v ostatních 
částech města se potýká s řadou ne-
švarů. Některé má na svědomí skupina 
obyvatel, jindy se jedná o výstřelky 
jednotlivců. Řešené případy i podněty 
obyvatel pokrývají celé spektrum pře-
stupků od drobných krádežích až po 
dopravu.
Dopravu běžně městská policie ne
řeší, přesto objevil se ve Vašich loka
litách problém s dopravou?

Je fakt, že dopravu řešíme jen 
v případech, kdy vzniklá situace ohro-
žuje lidské životy, příkladem jsou ne-
přehledné křižovatky či pro sanitky 
a hasiče neprůjezdné sídliště. Přesto 
jsme zkrotili řidiče, který v Puch ma
yero vě ulici parkoval svou dodávku 
neustále bez placení nebo parkovací 
karty. Lidé, ze kterých si doslova dělal 
srandu, si toho všimli a několikrát mě 
kontaktovali. Několikrát jsme mu na-
sadili botičku a dávali stále vyšší po-

kutu, ale jeho chování se vůbec ne-
změnilo. Teprve řešení přestup ku na 
odboru dopravy ma gis trá tu situaci rá-
zem změnilo. Buď na místě muž ne-
parkuje, nebo má řádně zaplaceno.
Je vidět, že lidé si hodně všímají. 
Pomáhá Vám to?

Určitě ano. Obyvatelům například 
vadili bezdomovci poblíž fontány u 
radnice. Ti tam popíjeli alkohol a ko-
lem nich se linul zápach. Vykázání z 
místa nepomáhalo, zase se vraceli na-
zpátek. Nechali jsme odstranit ně-
které lavičky okolo fontány a je klid. 
V Blatenské ulici zas mládež vracející 
se z diskoték často poškozovala popel-
nice, auta i zastávky. Instalovali jsme 
tam kameru, na základě našich zku-
šeností jsme přizpůsobili časy kont-
rol a poškozování majetku se značně 
snížilo.
Odstranění laviček, zajištění insta
lace kamery, co ještě patří k práci 
územního strážníka?

Třeba náměty na změny vyhlá-
šek. Například jsme měli problémy v 

Hutnické ulici. Různí pobudové tam 
často popíjeli alkohol, ale na místě, 
kam vyhláška města „nedosáhla“. 
Přesně věděli, kde už pít mohou, tedy 
kus od tamní večerky. Na náš návrh 
zastupitelstvo rozšířilo oblast, kde má 
vyhláška o zákazu pití alkoholu na ve-
řejnosti platit. Tím pádem venkovních 
opilců v místě výrazně ubylo.
Jaká oblast je nejproblémovější?

Dá se říci, že Kyjická ulice. Na
pří klad děti z nepřizpůsobivých rodin 
z této ulice často chodily i na hřiště v 

Holešické ulici, kde urážely tamní děti. 
Spory se zákonitě přenesly i mezi ro-
diče, kteří chránili své potomky. Ty 
ustaly, až když se nám kontrolami 
ve spolupráci s civilními pracovníky 
a domluvami podařilo děti přesvěd-
čit, aby se vrátily ke svým domům 
a v Holešické ulici je klid a bezpečno.

Obyvatelé se na územního stráž-
níka mohou obracet s problémy, které 
je trápí, prostřednictvím kontaktního 
formuláře, telefonu nebo facebooku 
městské policie.

lidé si na patnáctku nezvykli, asi bude zrušena 
Průměrně dva lidé v jednom spoji 

jezdí linkou číslo 15 ze středu města 
na Zadní Vinohrady. Využití je tedy 
oproti očekávání malé. „Po tříměsíč-
ním zkušebním provozu, tedy kon-
cem listopadu, vyhodnotíme zá-
jem cestujících o tuto linku. Jen po-
kud se osvědčí, bude zařazena do no-
vého jízdního řádu,“ informuje ředi-
tel divize MHD Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova Václav 
Záveský. Pokud se zájem nezvýší, 
linka bude zrušena.

Chomutovská radnice zadoto-
vala zkušební provoz linky necelými 
pěti sty tisíci korunami. „Do konce 
prvního říjnového týdne využilo tuto 
linku celkem 920 cestujících, z toho 
bylo 750 v září,“ informoval Záveský. 
Aby se lidé snadno dostali do sportov-
ního areálu na Zadních Vinohradech, 
stanovil dopravní podnik na této lince 
nejnižší možnou cenu. Při platbě 
z elek tronické peněženky zaplatí do-
spělí 9 korun, děti jen 5. V případě 
přestupu z jiné linky se jízdné sníží 

o další tři koruny. Držitelé časových 
kuponů nemusejí za jízdu touto linkou 
připlácet ani korunu.

Linka číslo 15 jezdí na trase ze 
středu města na Zadní Vinohrady od 
2. září. Byla zřízena proto, aby se lidé 
rychle dostali k zimnímu a fotbalo-
vému stadionu, k plavecké aréně či do 
kina. Spoje jezdí v půlhodinových in-
tervalech. Ve všedních dnech ze za-
stávky Palackého od 13.15 do 20.45 
hodin, o víkendech od 8.45 do 20.45 
hodin. 



školy

12 | školy

V atletice byly 
díVky třetí
Bronzovou medaili a pohár si 
přivezl pětičlenný tým mlad
ších žákyň základní školy Škol
ní z krajského finále v atletickém 
čtyřboji, které se konalo v Bílině. 

šediVé zdi ožily
Barevnými obrázky si vyzdobi
ly chodbu děti ze základní školy 
Zahradní. Prostory byly nepěkné, 
místo jednolité výmalby je nyní 
zdobí pohádkové postavičky. 

do školy nosili 
kVětiny
V rámci akce Zelený týden, kdy 
základní školu Kadaňská plní 
květiny z domovů dětí, se le
tos podařilo nashromáždit 
126 rostlin. Ty ozdobí parapety.

poznáVali služby 
knihoVny
Všechna oddělení knihovny 
i knihy samotné si prohlédli 
studenti prvního ročníku střed
ní průmyslové školy. Exkurze 
měla za cíl přilákat je k četbě.

slaVili den Jazyků
Při oslavách Evropského dne ja
zyků si studenti středních škol 
ESOZ procvičili cizí řeči a poznali 
tradice a kulturu různých států.

KráTCe

budoucí mechanici 
navštívili teplárnu

Jak vzniká teplo v komořanské 
teplárně, poznali žáci střední školy 
energetické a stavební. Třicet dětí pro-
šlo prostory teplárny při exkurzi, díky 
které si navíc nenásilnou formou pro-
cvičily i matematiku.

Prohlídky se zúčastnili žáci tře-
tího ročníku oboru mechanik – elek-
tronik. „Studenti se nejprve báli po-
čtů, exkurze ale byla tak poutavá, 
že si ji nakonec užili a zadané úkoly 
zvládli velmi dobře,“ uvedl učitel 

školy Antonín Snášel. 
Společnost United Energy připra-

vila naučný projekt v letošním roce 
pro žáky 9. tříd základních škol a pro 
studenty 1. až 3. ročníků středních 
škol technického směru a gymnázií 
Mostecka, Litvínovska, Cho mu tov
ska a Jir kov ska. Studenti SŠES le-
tošní řadu exkurzí zahájili. „Jedním 
z hlavních cílů projektu je přesvěd-
čit žáky a studenty, že matematika 
není jen abstraktní věda, které je třeba 
se bát, a ukázat jim, že je tato disci-
plína běžnou a praktickou součástí ži-
vota a může být dokonce i zajímavá,“ 
uvedla PR manažerka United Energy 
Miloslava Kučerová. Při exkurzi si na-
příklad žáci zkusili vypočítat, kolik 
domácností je možné ohřát z usklad-
něného uhlí nebo kolik vagónů uhlí 
naplní kapacitu skládky. Čekalo je 
však daleko více zábavných úkolů.

domeček nabízí 
poslední místa 
v kroužcích

Zájemci o kroužky chomutov-
ského Domu dětí a mládeže mají po-
slední šanci na přihlášení. Volných 
míst je již opravdu málo a většina 
kroužků je plně obsazená. Domeček 
navštěvuje ročně kolem tisícovky 
dětí i dospělých, letos by zájem mohl 
být rekordní.

Deset zájmových kroužků je 
zcela plných, volná místa zůstávají 
ještě v trampolínkách, aerobiku, flor-
balu, šachách, horolezectví, aikidu, 
železničním modelářství, automode-
lářství, papírovém modelářství, di-
gifotu, badmintonu, keramice, cho-
vatelství a aranžování. „Kapacita je 
však těsně na hraně, v jednotlivých 
kroužcích zbývá jedno až dvě místa. 
Kdo o ně má zájem, neměl by otálet 
a rychle se přihlásit,“ upozornil ředi-
tel Domečku Milan Märc.

Do konce prvního říjnového týdne 
evidoval Dům dětí a mládeže 922 při-
hlášených, z toho bylo 110 dětí, 708 
žáků, 1 student a 103 dospělí.

zájemcům se představí 
střední školy nejen z kraje

Více než dvě desítky středních 
škol se představí na 12. ročníku 
prezentační výstavy Vzdělávání 
2014. Ta se uskuteční v chomutov-
ské sportovní hale 5. a 6. listopadu.

Na výstavě si každá škola při-
praví svůj stánek, ve kterém pro-
střednictvím letáčků, ukázek čin-
ností a rozhovorů představí své za-
měření a výuku. Děti z devátých 

ročníků základních škol i jejich ro-
diče tak získají ucelený přehled 
o nabídce středoškolského vzdělá-
vání v celém kraji. „Mezi stálými 
vystavovateli se letos objeví také 
několik nováčků, například Střední 
škola letecké a výpočetní tech-
niky Odolena Voda nebo Taneční 
konzervatoř a Střední odborná 
škola Praha,“ informovala Renata 

Emingrová, projektová manažerka 
pořádající Okresní hospodářské ko-
mory v Chomutově. 

Přehlídka středních škol začne 
5. listopadu ve 13 hodin, konec je 
naplánován na 6. listopadu v 16 ho-
din. V rámci doprovodného pro-
gramu návštěvníci zhlédnou bar-
manskou show a hudební či taneční 
vystoupení.

Sportem proti 
drogám

Patnáct týmů studentů středních 
škol se zúčastnilo preventivní akce 
Street, kterou pořádala pracovní 
skupina LINKS při radě města. 
Soutěž tříčlenných týmů byla zamě-
řena na sport i prevenci drog či kri-
minality. 

Žáci z každé střední školy se 
sídlem v Chomutově procházeli 
jednotlivá stanoviště, kde odpoví-
dali na otázky, plnili úkoly a sbí-

rali body. „Na vlastní kůži si napří-
klad vyzkoušeli záchranu tonou-
cího z bazénu v Aquasvětě, pro ně-
které to byl silný zážitek,“ uvedl 
předseda pracovní skupiny LINKS 
Pavel Markvart.

Soutěžní stanoviště se nachá-
zela v areálu Zadních Vinohrad, 
žáci tedy využili bazén, atletický 
stadion, ledovou plochu i venkovní 
dráhu.
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křížoVka Třídění odpadů je ekologické, ale také ekonomické. Odevzdejte vysloužilé elektrospotřebiče a vyhrajte hodnotné ceny v soutěži (tajenka).

osMisMěrka Roční výročí otevření v říjnu slaví … Vtipy

Ptá se synáček tatínka: „Tati, co je 
to civilizace?” 
„No, jak bych ti to vysvětlil. No to 
máš tak, když chceš vědět, jaké je 
počasí, sedneš si k televizi a počkáš 
si na zprávy místo toho, aby ses 
podíval z okna.”

Před svatbou se ptá Pepíček 
otce: „Existuje vůbec spolehlivý 
prostředek na spokojené 
manželství?” 
„Samozřejmě. Otevřená 
peněženka a zavřená pusa!”

Ptá se Pepíček: „Tati, můžu se dívat 
na televizi?” 
Tatínek: „Ano, ale zapnout si ji 
nesmíš.” 
 

 

„Tati, je Tichý oceán vždycky tichý?” 
„Prosím tě, když už se mě na něco 
ptáš, aspoň ne na takové hlouposti.”
„Aha, tak promiň. Mimochodem, 
jak zemřelo Mrtvé moře?”

Matka povídá malému synkovi: 
„Jez špenát, chlapče, budeš velký 
a hezký.” 
„Mami… a proč ty jsi nejedla 
špenát?”

Syn se doma učí gramatiku: „Tati, 
jaký je to čas: Maminka se potká se 
sousedkou?” 
„Ztracený, synku, ztracený!”

„Tati, co je to král parketu?” 
„To je člověk, který za svobodna 
leští parkety nohama a když se 
ožení, tak rukama!”

COlOradO, deKY, KObYlY, KredO, lOdr, MaTY, NaHá, OddaNý, OdpadlíK, 
OKap, OSlář, OSTrOV, papá, pararela, paTrONáT, praVČela, předěl, 
příMO, SOUTěž, SrdCe, STUd, STVOl, SVlaK, šITá, šTír, zVON
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 16. 10.  Zahradní – komunikace a parkoviště od č. p. 5165 k č. p. 5189, Výletní, od č. p. 5256 
k č. p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků.

 17. 10.  Zahradní – borová č. p. 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště u vstupu 
do kulturního domu na Zahradní.

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

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

 24. 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.

 29. 10.  Písečná – jirkovská č. p. 5006 od č. p. 5000 k č. p. 5013 vč. sjízdných chodníků 
a parkovišť, MŠ. č. p. 5030 a 5072, jesle č. p. 5176 a ZŠ.

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

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

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

 23.10. st 19.00  pátá dohoda – Po velkém úspěchu představení Čtyři dohody, 
v němž tlumočil moudrost předkolumbovských indiánů, přichází 
Jaroslav Dušek s jeho volným pokračováním.

 27.10. ne 15.00  princezna s dlouhýM noseM – Nedělní pohádka pro děti 
o tom, jak zlobivou princeznu postihla nejedna pohroma – narostly jí 
uši jako lopušáky, jelení parohy a dlouhý nos. 

 30.10. st 19.00  tančírna – Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého 
věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. 
Z osa mě lých duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo 
milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně 
osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, 
nesmělostí i nesplněným snem.

MěSTSKÉ dIVadlO
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 16.10. st 17.00 zMizení 19.00 pušky, puky, piVo a psi 
17.10. čt  17.00 turbo 18.00 kaMeňák 4 
18.10. pá  18.00 carrie 17.00 turbo (3d) 
19.10. so  15.00 turbo (3d) 18.00 plán útěku 
   19.00 don Jon 19.30 plán útěku 
20.10. ne  15.00 letadla 18.00 2 zbraně 19.00 carrie 
21.10. po  17.00 donšaJni 19.00 2 zbraně 
22.10. út  17.00 colette 19.00 kaMeňák 4 
23.10. st  17.00 plán útěku 19.00 příběh filMu: odysea 
24.10. čt  17.00 battle of the year: the dreaM teaM (3d) 
   19.00 příběh kMotra 
25.10. pá  18.00 carrie 20.00 battle of the year: the dreaM teaM (3d)
26.10. so  15.00 oggy a škodíci 18.00 příběh kMotra 19.00 don Jon 
27.10. ne  15.00 turbo (3d) 17.00 kaMeňák 4 19.00 riValoVé 
28.10. po  15.00 zataženo, občas trakaře 2 (3d) 
    18.00 reViVal 19.00 příběh kMotra 
29.10. út  11.00 turbo 17.00 don Jon 19.00 Make your MoVe (3d) 
30.10. st  11.00 zataženo, občas trakaře 2
    17.00 zMizení 19.00 u konce sVěta

 
KINO SVěT

 18.10. pá 17.30 choMutoV–kladno – hokej extraliga – zimní stadion
   19.00  fc atletico–italoVé ústí nad labeM „a“ – futsal – 

městská sportovní hala
 20.10. ne 15.30  loko–žatec – fotbal divize – hřiště na Březenecké
   18.20  choMutoV–karloVy Vary – hokej extraliga – zimní stadion
 25.10. pá 19.00  fc atletico–black panthers libochoVice – futsal – 

městská sportovní hala 
 26.10. so 10.15 fc choMutoV–1. fc karloVy Vary – fotbal ČFL – fot. stadion
   15.00 knh choMutoV–knh litVínoV – národní házená – ZŠ Školní
   15.00 sk choMutoV nh–sk studénka – národní házená – areál Duha
 27.10. ne 10.30 sk choMutoV– s. rokytnice – národní házená – areál Duha
   17.30 choMutoV–koMeta brno – hokej extraliga – zimní stadion
 3.11. ne 14.00 loko–brozany – fotbal divize – hřiště na Březenecké 
   18.20 choMutoV–třinec – hokej extraliga – zimní stadion

SpOrT

 16.10. st 17.00  Večerníček pro seniory – tradiční taneční podvečer s Malou 
českou muzikou – městské divadlo

 17.10. čt 13.00  autorské čtení s regionálníMi literáty – určeno pro 
nevidomé a slabozraké – učebna č. 66 SKKS

 19.10. so 08.00 farMářské trhy – náměstí 1. máje
   10.00 hubertoVa Jízda – Podkrušnohorský zoopark
 23.10. st 14.00  písničkář a kabaretiér – komponovaný pořad slova a hudby 

o životě slavného pražského písničkáře Karla Hašlera – učebna č. 14 SKKS
   16.00  křesŤanstVo – JežíšoVa doba – první přednáška nového 

cyklu Křesťanstvo - učebna č. 66 SKKS
   18.00  Večery pod laMpou – autorské čtení s novinářem, moderáto-

rem a spisovatelem Luďkem Stínilem - velký sál SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 Do 31.10.  napoleonica – Chomutov jako centrum diplomacie konce 
napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny

   obrazy – proJekt MoskVa – galina kiM – galerie Špejchar
   rusko-česko-tranzit – společná výstava českých a ruských 

výtvarníků – kostel sv. Ignáce
  MakrookaMžiky – eVa peřinoVá – galerie Na schodech SKKS
  střední zdraVotnická škola choMutoV – vestibul knihovny
 Do 8.11. VýstaVa obrazů elišky prchlíkoVé – galerie Lurago
 Do 29.11. beznuděJ – eugen kukla – výstavní síň knihovny

VýSTaVY

 16.10. st 18.00  bluekiWi – vokálně-instrumentální skupina v čele s vítězkou letošního 
ročníku Mladá píseň 2013 Adélou Radimcovou – galerie Lurago

   19.00  nezMaři – skupina je charakteristická vícehlasým vokálem 
s doprovodem akustických nástrojů – Kulisárna

 25.10. pá 19.30  paVlína JíšoVá a přátelé – Pavlína Jíšová prezentuje písničky 
z hudební scény folk country – Hřebíkárna 

 2.11. so 19.30  Michal prokop, luboš andršt, Jan hrubý trio – 
trio lídra kapely Framus 5 Michala Prokopa, nadžánrového kytaristy Luboše 
Andršta a neméně všestranného houslisty Jana Hrubého – Hřebíkárna

 3.11. ne 19.00  pohlazení klasikou – Chomutovské hudební večery tentokrát 
s hudbou J. Haydna, W. A. Mozarta, J. V. Stamice a dalších mistrů české 
i světové klasiky – divadlo

KONCerTY

 Od 16.10  Josef opitz – vernisáž výstavy se uskuteční od 17.00 – výstavní prostory 
na radnici

   VšeMu sVětu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

Do 23.11. choMutoV Ve století páry – Dům Jiřího Popela

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

OblaSTNí MUzeUM

 Stálé 
expozice

 

Tajemník Magistrátu města Chomutova vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 
úředník na odboru obecní žiVnostenský 
úřad, staVební úřad a žiVotní prostředí, 
oddělení staVební úřad a žiVotní prostředí
„zaMěstnanec staVebního úřadu“
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách  
www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutovmesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení
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Komenského školu hrou v tom 
nejryzejším významu uvedli v život 
pedagogové Gymnázia Chomutov. 
Jejich projektový den, který tradičně 
studentům přibližuje některou z an-
glicky mluvících zemí, byl tentokrát 
věnován Kanadě. A tak na zimním 
stadionu, kde proběhla jeho první 
část, studenti předvedli krasobrus-
lařská vystoupení a také zde sehráli 

finálový zápas hokejového turnaje 
mezi třídami. Spíš vrcholem zábavy 
než sportovního programu pak bylo 
exhibiční utkání mezi týmem profe-
sorů a výběrem studentů. Na ledové 
disciplíny akce navázala v areálu 
školy, kde spoustu legrace přinesly 
závody „psích spřežení“, soutěže ve 
snowboardingu a lyžování na su-
chu nebo módní přehlídka ve stylu 

kanadské zimy. V doprovodné sou-
těži se žáci školy utkali ve výrobě 
indiánských totemů a lapačů snů. 
Studenti se sice Kanadským dnem 
dobře bavili, ale zároveň nenásilnou 
formou vstřebávali reálie a zvyky 
této rozlehlé země na severoameric-
kém kontinentu. Přínos výuce ještě 
zvýšila oficiální komunikace v ang-
lickém jazyce.
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Když červený javorový list 
není znamením podzimu




