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statutárního město Chomutov připravuje další ročník 

Setkání rodáků 
Chomutova, 
kteří Se narodili 
a žili v Chomutově 
do roku 1938
Setkání rodáků Chomutova bude příležitostí k přátelskému posezení 
a rozhovoru nad šálkem kávy s vedením města i mezi sebou. 

Zájemci o Setkání rodáků Chomutova z řad občanů, narozených a žijících 
do roku 1938 v Chomutově, se mohou s uvedením svého jména, příjmení, 
adresy a kontaktu přihlásit nejpozději do 15. února 2014 na adresu: 

Statutární město Chomutov, odbor kanceláře primátora, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, nebo s.skubova@chomutov-mesto.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

www.chomutov-mesto.cz

výzva
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

zve občany města k oslavám státního svátku

DNE BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII

a

MEZINÁRODNÍHO DNE 
STUDENTSTVA

v pátek 15. listopadu 2013
v 17.00 hodin • UCTĚNÍ PAMÁTKY POLOŽENÍM KVĚTIN A VĚNCŮ

Městský park v Chomutově, pomník Obětem válek a totalit

v 18.00 hodin • SLAVNOSTNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Rytířský sál starobylé radnice, náměstí 1. máje

Vystoupí:

SLUNÍČKA – přípravný sbor

HAPPY SMILE – dětský sbor

HAPPY SMILE – smíšený sbor

ŘÁD RYTÍŘŮ RADIOTECHNICKÉHO VOJSKA
a

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

si vás dovolují pozvat na pietní akt uctění  

DNE VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ,

který se koná  

v pondělí 11. listopadu 2013 v 11.00 hodin 
u památníku padlých v parčíku u kostela sv. Barbory,

ul. Lipská v Chomutově
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11. 11.
Pietní akt uctění památky 
válečných veteránů 
v Lipské ulici od 11 hodin

15. 11.
Vzpomínka na Den boje 
za svobodu a demokracii 
v městském parku od 17 hodin 
a koncert pěveckých sborů 
v Rytířském sále radnice 
od 18 hodin

16. 11.
•  Severočeské farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  RoZa: Rodokmen v SKKS  
od 9 do 12 hodin

17. 11.
Chomutovské taneční gala  
v městském divadle  
od 14 hodin

28. 11.
Setkání vedení města s občany 
na ZŠ Zahradní od 16 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

FOxíK je pRVNí 
paNdOU ČeRVeNOU 
V ZOOpaRKU  
V polovině října přicestoval do zooparku nový malý nájemník. 
Je jím sameček pandy červené, který se zabydlel ve výběhu 
připraveném na míru jeho potřebám. Foxík je prvním svého druhu 
v Podkrušnohorském zooparku, který o získání pandy červené 
dlouho usiloval. Foxík se okamžitě stal miláčkem návštěvníků. Více se 
o pandě dozvíte ve videoreportáži na www.echomutov.cz.  

 téma
 4 BeaVeRS jSOU 

MISTřI ČR
Pro jedenáctý titul si museli 
Beavers dojet do Prahy, kde se 
konal čtvrtý zápas finálové sé-
rie. Jen obtížně byste hledali 
úspěšnější mužský kolektiv.

 aktuality
 6 CHOMUTOV 

SpOlUpRaCUje 
S FIRMaMI
Podnikatelům se v Chomutově 
poměrně daří. Ukázal to 
výzkum Město pro byznys, 
který vyhodnocuje pod ni ka tel-
ské prostředí obcí.

 aktuality
 7 OpRaVY BeeTHOVeNOVY 

UlICe FINIšUjí
Cestu na hřbitov v období 
Dušiček měli lidé snazší. 
Druhá etapa rekonstrukce 
Beethovenovy ulici je totiž 
u konce.

 rozhovor
 8 Naší OdMěNOU je, 

že lIdÉ jSOU OpěT HRdí 
Na SVÉ předKY
Jaké to je probouzet v Češích 
hrdost na své předky, vypráví 
předseda muzea Na Kočičáku 
Jiří Piramovský.

 kultura
 9 CaFÉ aTRIUM pROMíTá 

FIlMY Z jedNOHO 
SVěTa 
Jednou měsíčně se Café 
Atrium promění v netradiční 
kino. Netradičním kvůli 
prostoru, ale také kvůli 
promítaným filmům.

 sport
 10 CZeCH WReSTlINg 

CHOMUTOV UKONČIl 
SeZONU SKlIZNí 
MedaIlí
Žáci i kadeti klubu Czech 
Wrestling Chomutov vyhráli 
svou ligu řeckořímského 
zápasu družstev a stali se tak 
mistry ČR.

 školy
 12 paRlaMeNT STVRdIl 

SpOlUpRáCI S VedeNíM 
šKOlY SMlOUVOU 
Žákovský parlament základ-
ní školy Zahradní podepsal 
smlouvu o spolupráci s ředi-
telkou školy. Dokument není 
pouhá formalita. 

adOpTUjTe Mě
Částkou 5 000 Kč se můžete stát 
adoptivním rodičem ženetek 
obecných. Ty ocasem a barvou 
kožichu připomínají kočku domácí, 
je to ale zvíře aktivní hlavně v noci. 

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodičem, 
stačí vyplnit jednoduchý formulář na webo-
vých stránkách www.zoopark.cz nebo 
zavolat na telefon 474 624 412.
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Jen obtížně byste hledali úspěšnější mužský sportovní kolektiv. Od roku 1995 tento tým ani jedinkrát 
nechyběl ve finále nejvyšší české softbalové soutěže a jedenáctkrát z něj vyšel jako vítěz. Naposledy 
v polovině října, když Beavers ve čtyřech zápasech porazili Spectrum Praha a po dvou letech se vrátili 
na vrchol. „Byla to obrovská radost. Myslím, že nikdo z nás si to na začátku sezony nedokázal ani 
představit,“ přiznal Jakub Vrba, trenér SC 80 Beavers Chomutov, po finálovém vítězství.

Pro jedenáctý titul si Beavers mu-
seli dojet do Prahy, kde se konal čtvrtý 
zápas finálové série. Ve Svoboda 
parku, kde hraje domácí utkání Spec
trum. I proto byly oslavy titulu skrom-
nější. „Následující den jsme všichni 
museli do práce nebo do školy, a tak 
oslavy nebyly nijak dlouhé. Ale sa-
mozřejmě jsme se po příjezdu do 
Chomutova sešli a trochu jsme sla-
vili,“ prozradil Vrba, s nímž jsme po 
finále hledali hlavní příčiny úspěchu. 

mladá krev, zkušení 
borCi a nový trenér 

Už v minulých sezonách mluvil 
bývalý trenér Jan Přibyl o nutnosti 
ge ne rač ní výměny A týmu, kterou se 

tento rok podařilo uskutečnit. „V muž-
stvu se začala prosazovat spousta mla-
dých kluků. Fyzicky jsou to hotoví 
hráči, ale ještě musí získávat zkuše-
nosti, proto jsem rád, že v našem týmu 
mohou nastupovat vedle tak zkuše-
ných hráčů, jako jsou Luboš Vr ben
ský nebo Ja ro slav Lho ták,“ řekl tre-
nér Jakub Vrba, kterému mladíci spla-
tili důvěru v těch nejdůležitějších 
chvílích. 

Koneckonců omlazení se konalo 
také na pozici hlavního trenéra. Do 
mistrovské sezony nastoupili Beavers 
poprvé pod Jakubem Vrbou, který 
převzal post trenéra právě po Janu 
Přibylovi, který se však přece jen za-
pojil do vítězného tažení. „Kuba se 
chtěl během play off soustředit pře-
devším na hru, proto jsem se vrátil, 
abych vypomohl s koučováním,“ vy-
světlil Přibyl, proč jej softbaloví fa-
noušci během vyřazovacích bojů 
znovu viděli v akci. 

týmový duCh 
Proti pražskému týmu nabitému 

reprezentanty vytáhli Beavers s ko-
lektivním pojetím. „Závěr sezony 

se nesl v ohromně týmovém duchu. 
Takhle jsem si nás pamatoval z doby 
před deseti lety,“ připomněl Přibyl 
dobu, kdy Bobři neochvějně kralo-
vali extralize i evropským pohárům. 
„Všichni šlapali, jak měli. Staří, jak 
se od nich očekávalo, a mladí občas 
předvedli zákroky snů, které nám po-
mohly a zároveň nás vyhecovaly,“ 
dodal bývalý trenér a kouč mužstva. 

Týmovou sílu ukázali svěřenci 
Jakuba Vrby především ve chví-
lích, kdy se nedařilo. Například na 
konci základní části, kdy Beavers 
ztratili druhé místo a s ním i přímou 
cestu do semifinále. „Je pravda, že 
poslední čtyři zápasy základní části 
jsme prohráli, ale jistotu play off už 
jsme měli. Nedělali jsme si z těch 
proher moc těžkou hlavu a soustře-
dili se na nadcházející boje,“ řekl 
Jakub Vrba, jehož mužstvo nezlo-
mila ani úvodní finálová prohra na 
půdě Pražanů. „Zamrzelo to. Ale 
předvedli jsme hodně dobrý výkon, 
proto nás neopouštěla dobrá nálada,“ 
dodal Vrba, který prý po prvním pro-
hraném finálovém zápase už trochu 
doufal v celkové vítězství. 

znovu Se bavit 
Softbalem 

Týmové pojetí i vydařený start 
do soutěže úplně změnily atmosféru 
v mužstvu – hráči se znovu chtěli 
softbalem bavit. „Pro některé starší 
hráče, kteří se tomuto sportu vě-
nu jí přes dvacet let a mají za sebou 
spoustu úspěchů, je mnohem těžší na-
jít motivaci k jednotlivým zápasům,“ 
vysvětlil Vrba, kde byl v minulých le-
tech zakopán pes. Tentokrát to však 
bylo jiné. „Oproti loňskému finále 
jsme hráli v naprosté pohodě a každý 
zápas si užívali. Na všech byla vidět 
obrovská chuť vrátit titul zpět do 
Cho mu to va,“ dodal trenér Beavers, 
podle kterého chomutovským softba-
listům vyhovovala i pozice outsiderů. 

Naopak Spectrum se po extrémně 
vydařené sezoně i úspěšné účasti na 
SuperCupu ocitlo pod tlakem oče-
kávání. A to přesně ve chvíli, kdy si 
náročná sezona začala vybírat svou 
daň. V zápasech s Chomutovem už 
byla na pražských softbalistech pa-
trná nervozita. „Byli pod velkým tla-
kem, a to se podepsalo i na jejich 
přístupu ke hře. Bylo to jasně vi-

Beavers 
jsou mistři ČR 
již po jedenácté

Společná fotografie obou finálových soupeřů –  
SC 80 Beavers Chomutov a Spectrum Praha
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dět v zápasech v Chomutově, kdy se 
mezi sebou hádali,“ řekl Vrba, jehož 
tým se naopak v problémech vždy 
ještě pevněji semknul. 

fenomén vrbenSký 
Už před začátkem finálové sé-

rie prohlásil Jakub Vrba, že rozhod ne 
forma nadhazovače Luboše Vr ben
ské ho. A ta byla famózní. Bývalý re-
prezentant se po vleklých problémech 
s kolenem dostal tento rok do oslnivé 
formy. „Luboš je opravdový fenomén 
nejenom českého nebo evropského 
softbalu. To, co převedl letos v play 
off, byl neskutečný výkon, nad kterým 
zůstává rozum stát,“ ocenil Přibyl elit-
ního nadhazovače. 

Byly to právě míče z ruky Luboše 
Vrbenského, které utrápily pražské 
pálkaře. „Luboš Vrbenský soupeři na 
pálce nepovolil skoro nic. Házel jako 
za mlada,“ řekl trenér Vrba s úsmě-

vem o hráči, který v minulosti kvůli 
zdraví uvažoval o konci sportovní ka-
riéry. „Když si uvědomíme – i vzhle-
dem k jeho věku, jak velké úsilí vě-
nuje přípravě a jak dlouho je na vr-
cholu, nezbývá než smeknout,“ dopl-
nil Přibyl, podle kterého se mladí nad-
hazovači musí ještě pořád hodně učit. 

Výkon Luboše Vrbenského ještě 
podtrhlo trápení jeho protějšku Aleše 
Jetmara v dresu Spectra. „Od prv-
ního zápasu se nám na něj hodně da-
řilo a ve všech zápasech jsme měli 
pálkařsky navrch. Překvapilo mě, že 
Aleš nadhazoval celou sérii,“ přiznal 
Vrba a stejné pocity měl i Přibyl. 
„Být koučem Spectra, nasazoval 
bych jinak nadhazovače a vůbec hrál 
s tolika reprezentanty agresivněji,“ 
potvrdil bývalý trenér. „Ale i tak si 
myslím, že bychom si s nimi pora-
dili. Byli jsme prostě lepší,“ dodal s 
úsměvem.

Kdyby se hledal hlavní strůjce 
chomutovského úspěchu, byl by 
jím bezpochyby Lubomír Vrbenský 
(44 let). Nadhazovač však tuto roli 
odmítá. „Byla to práce celého týmu,“ 
říká Vrbenský, který si fantasticky 
načasoval formu. 
Ve finále jste držel pálkaře Spec
tra na uzdě. Jak byste zhodnotil 
svůj výkon?

Nemyslím si, že by to bylo jen o 
mě. Za vítězstvím byla práce celého 
týmu. Oproti loňské sezoně zahráli 

výborně mladí hráči. A já jsem se v 
průběhu sezony dostal do formy. 
Trápí Vás vleklé problémy s ko
leny. Je pro Vás zisk titulu sa
tisfakcí? 

Kolena mě trápí asi 20 let, proto 
jsem se věnoval především nadha-
zování. Takže takhle už to dávno ne-
beru. A titul? Tento rok jsme o něm 
vůbec neuvažovali. Chtěli jsme 
skončit šestí, abychom dosáhli na 
play off, pak čtvrtí kvůli lepšímu po-
stavení do čtvrtfinále. Měli jsme ob-

rovské štěstí, ale také vůli vyhrát. 
Před sezonou jste řekl, že bude 
Vaše poslední. Změnilo se Vaše 
rozhodnutí? 

Já to říkám každý rok (smích). 
Letos jsem do sezony šel s tím, že 
budu nadhazovat jen minimálně 
a nechám to na mladých hráčích. 
Nakonec jsem toho odházel asi nej-
víc z celé extraligy. Máme dva ši-
kovné nadhazovače, kterým proza-
tím chybí zkušenosti na tak důležité 
zápasy. Proto je v tom nenechám ani 

příští rok. Ale byl bych rád, kdyby 
odházeli většinu základní části a já 
už bych potom v závěru pomohl zís-
kat nějaké body.

Český reprezentant a osminásobný 
mistr ČR Václav Svoboda (27 let) pa-
tří k oporám týmu. Jeho dlouhé odpaly 
ve finálové sérii prakticky rozhodly 
domácí zápasy. „Základ úspěchu byl 
v týmovém výkonu,“ říká skromně 
první pálkař Beavers. 
Kde vidíte hlavní důvod úspěchu? 

V týmovém výkonu. V minulosti 
to bývalo tak, že první až čtvrtý pál-

kař odtáhli a vyhráli celý zápas, ale 
tentokrát to byla kolektivní hra od 
prvního po devátého pálkaře lineupu. 
Není to Váš první titul mistra 
ČR. Jak náročná pro Vás byla 
tato sezona?  

Pro mě osobně to bylo náročné 
kvůli účasti reprezentace na MS na 
Novém Zélandu v úvodu roku. Kvůli 
reprezentačním povinnostem jsem ne-

měl poslední roky příliš prostoru pro 
odpočinek. A navíc v této sezoně se 
nám s manželkou narodilo miminko, 
takže mi přibyly i jiné povinnosti. 
Překvapilo Vás, že v týmu sou
peře celou dobu nadhazoval Aleš 
Jetmar? 

Ano, překvapilo mě, že Aleš proti 
nám nadhazoval celou sérii. Spectrum 
má i druhého kvalitního nadhazovače. 

Ten sice nedává tak rychlé rány, ale je 
techničtější a přesnější a v minulosti 
nám dělal problémy.
U Beavers Vám patří první místo 
v lineupu pálkařů. Je těžké se 
srovnat s touto rolí? 

Ani ne, jsem zvyklý. V reprezen-
taci hraju snad 10 let na pozici čtvr-
tého pálkaře, kde se ode mě očeká-
vají dlouhé odpaly. 

Matěj Fridrich (20 let) patří do na-
stupující chomutovské softbalové ge-
nerace. Mladý hráč na sebe ve finále 
upozornil především senzační rybič-
kou, kterou v poslední chvíli utnul po-
stup soupeře na domácí metu. „Věděl 
jsem přesně, co udělám,“ říká Fridrich. 
Bylo to Vaše první poctivě ode
hrané finále v kariéře. Nezlobily 
Vás trochu nervy? 

Určitě. Především po prvním pro-

hraném zápase jsem byl nervózní 
a bál se nějaké chyby. 
Ale žádnou jste neudělal. Naopak 
jste zachránil vedení, když jste 
skočil rybičku po odpalu… 

Prý jsem tím spoluhráče hodně 
překvapil, ale mě už to takhle učili 
v kadetech. Také jsem se trochu in-
spiroval softbalovým stylem ze za-
hraničí. Přesně jsem v tu chvíli vě-
děl, co udělám. Navíc se mi i v před-

chozím zápase podařilo chytit asi 
dva těžké odpaly, takže jsem si věřil. 
Ve 20 letech jste mistrem České 
republiky. Jaké budou další cíle 
ve Vaší kariéře? 

Určitě bych si chtěl zahrát na 
ESCM, turnaji nejlepších evropských 
klubů, a rád bych se podíval do 
světa. Chtěl bych si vy zkou šet soft-
bal v některé ze světových softbalo-
vých velmocí.

luboš Vrbenský: Konec slibuji každý rok

Václav Svoboda: Naše síla byla v týmovém výkonu 

Matěj Fridrich: Věděl jsem přesně, co udělám 

K zisku titulu Vrbenskému 
blahopřeje předseda ČSA 

Gabriel Waage.

Hrající trenér Jakub Vrba, 
tentokrát v roli chytače.



aktuality

6 | aktuality

Chomutovské Vánoce budou celý advent

Magistrát 
školí úředníky 
moderně

Nemajetní se v zimě zahřejí díky 
darovanému oblečení

Setkání 
s občany bude 
na Zahradní

Ohňostroj, stromek, adventní sví-
cen, koncerty, divadlo, vystoupení, 
stánky s vánočním zbožím i občerst-
vením – tak na to všechno se mohou 
Cho mu to va né těšit. „Letošní Cho
mu tov ské Vánoce  budou trvat více 
než tři týdny. Začneme už 1. pro-
since a náměstí bude patřit Vánocům 

až do Štědrého dne,“ prozradil pri-
mátor Jan Mareš. Cho mu tov ské cen-
trum tak bude sváteční atmosférou 
dýchat po celý advent a lákat ko-
lemjdoucí k zastavení v předvánoč-
ním čase.

Každý všední den bude na ná-
městí ve vyhřívaném stanu program 

odpoledne, o víkendech pak po celý 
den. Vystřídají se tu profesionálové 
s dětmi i dospělými z chomutov-
ských školek, škol a spolků. Chybět 
nebude hudba všech žánrů, pohádky, 
kabaret, tanec a další zábava. Prodej 
ve stáncích po celou dobu adventu 
pak bude celodenní.

Už rok a půl pokračuje moderní 
vzdělávání úředníků chomutovského 
magistrátu. Díky dotačním titulům se 
může najednou proškolovat na 200 za-
městnanců úřadu. „Většina kurzů je 
formou elearningu, což znamená, že 
úředníci nikam neodjíždějí, ale vzdě-
lávají se u počítačů. Studiu tak mohou 
věnovat čas i mimo úřední hodiny, 
po pracovní době a o víkendech,“ 
uvedla manažerka vzdělávání Ivana 
Podlahová.

Magistrát zvyšuje kvalitu veřejné 
správy a služeb pro občany mimo jiné 
i vzděláváním a profesním růstem 
svých zaměstnanců. Proškoleni byli 
již v několika oblastech práva a legis-
lativy, řízení a rozvoje lidských zdrojů 
a prezenčně i v komunikačních do-
vednostech. 

Sedm desítek pytlů zimního oble-
čení přinesli obyvatelé na chomutov-
skou radnici. Bundy, šály, deky i spa-
cáky využijí potřební lidé při nadchá-
zející zimě. 

Sbírka nakonec vynesla sedmde-
sát pytlů oblečení. Dvacet z nich je ur-
čeno pro klienty Sociálních služeb 
Chomutov a odboru sociálních věcí 
magistrátu. „Na základě poznatků z 
terénní práce máme vytipované ro-
diny, které takovou pomoc potřebují,“ 

uvedla vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová. Padesát pytlů si pře-
vezmou různé charitativní organizace. 

Město touto akcí navázalo na 
předchozí sbírku, která byla velmi 
úspěšná. „Chomutované jasně uká-
zali, že jim život sociálně slabých není 
lhostejný,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Lidé nosili hlavně zimní bundy, 
vaťáky, čepice, šály, rukavice a po-
nožky. Našli se ale i tací, kteří daro-

vali deku nebo spacák. Teplé svršky 
si budou moci vzít i lidé bez domova, 
jež přijdou na polévku, kterou bude 
magistrát ve spolupráci se Sociálními 
službami Chomutov v zimě rozdávat. 

Pravidelná setkání vedení města s 
občany se mění podle aktuálních po-
třeb. „Nejprve jsme vyjížděli do de-
víti chomutovských lokalit za občany. 
Po snížení návštěvnosti na dva až čtyři 
jsme pozvali občany celého města 
na radnici,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Vzhledem k tomu, že na tato setkání 
přichází poměrně malý okruh obyvatel 
a naopak projevili zájem lidé ze síd-
lišť, již příští setkání bude na Zahradní. 
„Setkání s občany je pro nás důležité, 
protože můžeme informovat o dění ve 
městě a zároveň získáváme podněty a 
připomínky, co lidi pálí,“ uvedl primá-
tor. Příští setkání s občany bude jako 
tradičně ve čtvrtek 28. listopadu od 16 
hodin v základní škole na Zahradní. 

aquasvět oslavil 
narozeniny 

Opravy Beethovenovy ulice finišují
Cestu na hřbitov v období Dušiček 

měli lidé snazší. Druhá etapa rekon-
strukce Beethovenovy ulice je totiž 
u konce a průchod i průjezd ulicí je 
bez problémů. „S dodavatelem stavby 
jsme domluvili zkrácení termínu, aby 

v době zvýšené návštěvy hřbitova při 
Památce zesnulých byla tato frekven-
tovaná ulice průjezdná,“ uvedl primá-
tor města Jan Mareš.

V ulici jsou nové nejen všechny 
po vrchy komunikací, ale i par koviště 

a bezpečný přechod u základní školy. 
Lepší a bezpečnější cestu budou mít 
školáci i ti, kteří v okolí bydlí.

Loni zaplatilo město za rekon-
struk ci přes sedm milionů korun, letos 
další necelé tři miliony. 

prezident se setkal s občany
V průběhu své dvoudenní návštěvy 

v Ústeckém kraji se prezident re pu bli  
ky Miloš Zeman zastavil i v Cho mu
to vě. V kině Svět za pří tom nos ti hejt
ma na kraje Oldřicha Bu be níč ka a pri-
mátora města Jana Ma re še debatoval 
s občany, kteří si stěžovali na bezpeč-

nostní situaci a problematiku nepřiz pů
so bivých. Prezident se podepsal do pa-
mětní knihy města a dekoroval prapor 
města svou stuhou. Z rukou primátora 
převzal jako dar obraz radnice od regi-
onálního malíře Vojtěcha Krause a pa-
mětní list grafičky Marie Svobodové.

Kromě asi 150 přítomných v sále 
přišli pozdravit další Cho mu to va né 
hlavu státu do nového kulturně spor-
tovního areálu na Zadních Vi no hra
dech. Další cesta celé delegace vedla 
do onkologického centra chomutovské 
nemocnice. 

Oddychové a relaxační centrum 
Aquasvět si společně s návštěvníky 
připomnělo, že už je tomu rok, co uví-
talo ve svých bazénech první milov-
níky vodních radovánek. Společnost 
Kultura a sport Chomutov připravila 
pro tuto příležitost stylovou oslavu 
narozenin, na které nechyběly dorty 
nebo klauni. A protože na oslavu patří 
dárky, mohli návštěvníci v týmových 
i individuálních soutěžích vyhrát na-
bité karty Aquasvět.

Na narozeninovou oslavu do 
Aquasvěta dorazila téměř tisícovka 
gratulantů, což jen potvrdilo celo-

roční vysoký zájem návštěvníků o od-
dychové a relaxační centrum. „Za rok 
jsme přivítali 161 tisíc návštěvníků, 
což je velmi pozitivní číslo. Budeme 
rádi, pokud se nám v příštím roce po-
daří dosáhnout ještě vyšší návštěv-
nosti, ale jsme spokojeni i s tímto vý-
sledkem,“ řekla Věra Flašková, jed-
natelka společnosti Kultura a sport 
Cho mu tov a dodala, že návštěvnost 
Aqua svě ta nelze porovnat s jeho 
před chůd cem. „Se starými lázněmi se 
to srovnávat nedá, protože zde jsou 
umístěny i zážitkové atrakce pro ro-
diny s dětmi,“ vysvětluje Flašková. 
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Konference přinesla další střípky do skládanky vědění 

Chomutov spolupracuje 
s firmami, potvrdil to výzkum

Dva dny v zasedacím sále radnice 
patřily velké mezinárodní konferenci 
věnované historikovi umění Josefu 
Opi tzovi a rovněž go tic kému a rene
san ční mu umění v chomutovském 
a ka daň ském regionu. „Ba da telská 
činnost Josefa Opitze výrazně napo-
mohla zmapování a popsání pozdně 

gotických a renesančních umělec-
kých děl v našem regionu,“ vysvět-
lila propojení témat konference jedna 
z organizátorek Renáta Gubíková 
z Oblastního muzea v Chomutově. 

Do konference se s příspěvky 
přihlásili zástupci předních čes-
kých vědeckých institucí, napří-

klad Univerzity Karlovy v Praze, 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, Národního památkového 
ústavu, Národní galerie, Národního 
muzea či Akademie věd ČR, stejně 
jako němečtí odborníci z Míšně, 
Chemnitz, Lipska, Halle či Finsterau. 
Část věnovaná gotickému a renesanč-

nímu umění přinesla nové poznatky, 
jež napomáhají vytvoření celkového 
obrazu a pochopení umění dané doby 
v regionu.

V průběhu příštího roku by mu-
zeum chtělo vydat publikaci, jež by 
obsahovala všechny příspěvky, které 
na konferenci zazněly. 

Podnikatelům se v Chomutově 
poměrně daří. Ukázal to výzkum 
Město pro byznys, který vyhodno-
cuje podnikatelské prostředí obcí 
s rozšířenou působností. 

Chomutov v průzkumu skončil na 
čtvrtém místě. „Chomutov je právě 
ukázkou města, které trvale usnad-
ňu je a zkracuje podnikatelům i obča-
nům cestu na úřad. Sloučení živnos-
tenského, stavebního úřadu a životního 
prostředí do takzvaného Pod ni ka

tel ské ho centra je jedním z počinů,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Celý srovnávací výzkum se za-
bývá vzájemnou interakcí mezi 
městy a podnikatelskými subjekty. 
Firmy nejenže zaměstnávají občany 
konkrétních měst, ale s radnicemi 
spolupracují a leckdy je významně 
podporují. Města mohou vstřícnou 
komunikací s podnikateli upevnit 
vzájemné vztahy, pomoci v prezen-
taci, ale také při vyřizování úřední 

agendy. „Našimi přednostmi jsou 
ekonomické údaje, konkrétně ob-
jem získaných dotací a výše inves-
tic z vlastního rozpočtu, a zároveň 
služby úřadu v počtu úředních ho-
din, elektronické komunikaci, rych-
lost vyřizování agendy, vstřícnost 
a ochota úředníků a jejich odborná 
kompetence,“ sdělil náměstek primá-
tora Martin Klouda, který od organi-
zátorů převzal uznání za největší in-
vestice z městského rozpočtu.

KRáTCe
domeček pořádá 
výStavu
V rámci projektu Žijeme tady 
pořádá Domeček vernisáž výsta-
vy Sylvy Prchlíkové 7. listopadu 
od 17 hodin v Café Atrium. 

ve Staré vSi budou číSt
Krásu a hodnotu čtení si užijí ná-
vštěvníci Staré Vsi v zooparku 
v sobotu 9. listopadu. Zábav-
né odpoledne je určené pro děti 
i jejich rodiče.

na výStavu do zoo
Ve výstavní síni Podkrušnohor-
ského zooparku se v pondělí 
11. listopadu od 10 hodin usku-
teční vernisáž k výstavě čes-
ko-německé dvojjazyčné výsta-
vy Pestrý-Bunt.

čtenáři Si půjčují hry
Již šedesát zájemců využilo 
mož nosti půjčení společenských 
her v chomutovské knihovně. Ta 
má pro čtenáře v nabídce 95 her.

Snow film feSt
Dvoudenní přehlídka filmů 
o zimních extrémních spor-
tech se uskuteční v kině Svět ve 
dnech 8. a 9. listopadu. Připra-
ven je i doprovodný program 
včetně sněhové rampy.

Ocenění převzali bojovníci, 
sportovci i lidé z kultury

V předvečer 95. výročí vzniku 
Československé republiky udílel 
primátor města Jan Mareš v měst-
ském divadle ocenění 71 osobnos-
tem Cho mu to va. Pamětní list a me-
daili z jeho rukou převzali nomi-
novaní z kulturních, sportovních 
a společenských organizací, kteří se 
významnou měrou zasloužili o svo-
bodu a demokracii, ale také za pří-
nos v udržování tradic a odkazu na-
šich předků, za podporu kulturního, 

sportovního a sociálního života ve 
městě, dobrovolnou práci s nastu-
pující generací dětí a mládeže, vy-
nikající výsledky a šíření dobrého 
jména Cho mu tova. „Nabídka kul-
turních, sportovních a sociálních 
aktivit v Cho mu tově je velmi pes-
trá a široká. Vážíme si proto mno-
hých dobrovolníků, kteří svůj volný 
čas věnují druhým, především dě-
tem a mládeži,“ řekl přítomným pri-
mátor Mareš.

děti při soutěži nabídly bystrost, senioři zkušenosti
Smíšené týmy seniorů a dětí se 

mezi sebou utkaly při klání s názvem 
Děti a senioři jdou za poznáním v cho-
mutovské sportovní hale. Spojení sou-

těžících odlišného věku přineslo za-
jímavý průběh soutěže. „Děti ze zá-
kladní školy Akademika Heyrovského 
pomáhaly zvládat seniorům nástrahy 
nejrůznějších disciplín, zkušenosti 
starších ale byly při plnění úkolů také 
velmi důležité,“ uvedl náměstek pri-
mátora Martin Klouda. 

Pětičlenná družstva například ur-
čovala názvy písní nebo poznávala 
historické památky. „Disciplíny byly 
velmi různorodé a každý si přišel na 

své,“ uvedla ředitelka pořádajících 
Sociálních služeb Chomutov Alena 
Tölgová.

Velkou legraci si přítomní užili 
při soutěži, ve které odkrývali jed-
notlivé díly obrázku. „V tu chvíli na-
stoupily zkušenosti seniorů, pro-
tože děti například nepoznaly val-
chu nebo staré rádio,“ doplnila 
Alena Tölgová. Nejvíce bodů nako-
nec získal tým z Domu pro seniory 
Klášterec nad Ohří.
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Představíte stručně muzeum? 
Muzeum československého opev

nění z let 1936–1938 Na Ko či čáku je 
občanské sdružení, které bylo zalo-
ženo v roce 2010. Snažíme se propa-
govat československá opevnění z let 
1935–1938, historii českosloven-
ské armády let 1918–1938, samot-
nou 1. republiku a především mni-
chovskou dohodu. Muzeum udržuje 
pevnosti na vrchu nad Cho mu to vem 
zvaném Kočičák. Deset členů mu-
zea se stará o 15 pevnůstek z let 1936 
a 1937, které jsou jediné obnovené 
v Krušných horách. Návštěvníkům 
nabízíme odborné prohlídky včetně 
unikátní dvě stě metrů dlouhé proti-
tankové překážky z roku 1938. 
Co Vás přivedlo na Kočičák? 

Na Kočičák mne přivedl zájem 
o historii, vojenství a především re-
konstrukci pevností z první repub-
liky. V devadesátých letech, kdy 
jsem se začal aktivně zajímat o tuto 
problematiku, bylo naše opevnění 
z let 1936–1937 doslova neprobá-
dané až takřka tajemné. Spousta 
lidí omylem přisuzovala výstavbu 
pevnůstek nacistickému Německu 
a mezi lidmi žila spousta nepravdi-
vých legend. Všechny tyto otázky 
mne přivedly k vojenské histo-
rii 1. republi ky. K pevnostem pa-

tří i vojáci, proto jsme obnovili 
ta ké osádku pevnosti. V minulosti 
ji tvořili členové 46. pěšího pluku. 
Vytvořili jsme repliky jejich unifo-
rem. V rámci různých výročí proto 
můžeme pro veřejnost pořádat ak

ce typu Oživené pevnosti, cvičné 
střelby z objektů nebo nácviky do-
bývání pevností německým wehr-
machtem a obranou českosloven-
ské armády.
Nevnímá to Vaše okolí tak, že si 
plníte klukovské sny, tedy spíše 
takovou hru na vojáky? 

Hra na vojáky se tomu už říkat 
nedá. Vystupovat v uniformě je to nej-
jednodušší, spíše je to taková třešnička  
na dortu, ale u nás za těmi uniformami 
stojí stovky hodin studia dobových 
materiálů a tisíce odpracovaných ho-
din, za které je nám jedinou odměnou 
dobrý pocit a to, že návštěvníci na-
še ho muzea odcházejí spokojení a mo-
hou být zase na něco hrdí. Hrdí na to, 
že naši předkové statečně stavěli pev-
nosti na obranu před mnohem silněj-
ším nepřítelem.

Fascinuje Vás doba, v níž opev
nění vznikalo? 

Vznik naší republiky a první re-
publika samotná je období, na které 
musíme být všichni hrdí. Představte 
si, že po dvaceti letech založení naší 

republiky všichni museli projít ob-
rovským zklamáním, jakým mni-
chovská dohoda byla! Nejhorší na 
tom bylo, že v roce 1938 bylo zmo-
bilizováno přes milion mužů. Tolik 
mužů nikdy v našich dějinách nebylo 
připraveno bránit svou vlast. Nikdy 
naše armáda nebyla tak kvalitně vy-
zbrojená. A případný nepřítel nebyl 
tak silný, jak se stále mezi mnoha 
lidmi, většinou u piva, traduje. Naše 
republika byla založena na legioná-
řích a ti se po dvaceti letech měli dí-
vat, jak jejich dávný nepřítel oku-
pu je jejich zem? Musely to být nepo-
psatelné pocity. To jsou všechno dů-
vody, pro které je nutné připomínat 
danou dobu. 
Aktivity muzea se přestěhovaly 
i na chomutovská sídliště, co se 
dělo tam? 

V loňském roce byl znovuobje-
ven řopík uprostřed sídliště Písečná. 
Pevnůstka zázrakem přežila výstavbu 
sídliště. Díky sponzorům a především 
díky městu Chomutovu se rozjela 
kompletní rekonstrukce pevnůstky. 
Objekt bude zpřístupněn jen na ob-
jednání či v mimořádných termínech. 
Během posledních dvou let jsme in-
vestovali, a to i díky sponzorům, do 
rekonstrukcí téměř tři sta tisíc korun. 
Jako muzeum chceme zachraňovat 
a udržovat objekty nejen na Kočičáku, 
ale v okolí celého Chomutova. 
To je i důvod proč je možné po
tkat členy sdružení nejen na Ko
či čá ku, ale i v okolních lesích na 
Chomutovsku? 

Členové našeho muzea se podílejí 
nejen na údržbě nebo rekonstrukci ob-
jektů. Spoustu času tráví kontrolami 
objektů v okolí města Chomutova. 
Během kontrol také plánujeme či tipu-
jeme další údržbové práce atraktivních 
objektů. Příkladem může být rozstře-
lený řopík pod Strážištěm. Vyklidili 
jsme jeho vnitřní část a během úklidu 
jsme nalezli dva ostré německé gra-
náty ze 2. světové války. Naše aktivity 
se zaměřily i na opevnění v okolí obce 
Krásná Lípa. Opevnění v této lokalitě 
je velmi unikátní díky vysokému po-
čtu objektů na malém prostoru. 

Stojí na kopcích, v lesích, jsou jich stovky. Pomalu se rozpadají, není divu, je jim kolem osmdesátky. 
Při procházkách za houbami občas zapřemýšlíme, kde se tu ta hromada betonu vzala. Přitom jejich  
význam byl veliký. Tvořily první štít obrany, milion československých vojáků čekalo za jejich zdmi 
první útok nacistického Německa. Mechem zarostlou slávu československého opevnění se snaží dnes 
obnovovat Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku nad Chomutovem. Jaké 
to je probouzet v Češích hrdost na své předky, vypráví předseda muzea Jiří Piramovský. 

jiří piramovský:

Naší odměnou je, 
že lidé jsou opět hrdí 

na své předky

VystupoVat V uniformě je takoVá třešnička 
na dortu, ale stojí za tím stoVky hodin studia 
doboVých materiálů a tisíce hodin práce.
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BlueKIWI se chce ukázat na portě

Café atrium promítá filmy z jednoho světa 

Chomutovská hudební scéna 
stále nabízí milá překvapení. K nim 
patří i skupina BlueKIWI, která se 
dala dohromady teprve před rokem. 
Ovšem už nyní si brousí zuby na hu-
dební úspěchy. 

Nejbližším cílem čtveřice mladých 
muzikantů je zaujmout na festivalu 
Porta. „Bohužel nám bude pro regio-
nální kola chybět Honza Dvořák, který 
se připravuje na přijímací zkoušky na 
muzikálovou tvorbu, ale my věříme, 
že to bez něj zvládneme a zahrajeme si 
společně v republikovém kole,“ směje 
se Adéla Ra dim co vá, jež stála u zrodu 
skupiny. I proto doufá v úspěch na vel-
kém folkovém festivalu. „Náš úspěch 
by byl potvrzením faktu, že to, co dě-
lám, má nějakou cenu,“ dodává dívka, 
která zbývající členy kapely učila a učí 
hře na kytaru i zpěvu v Domečku. 

I když skupina spolu hraje jen 
rok, neznamená to, že by neměla co 
nabídnout. Naopak v osobě Adély 
Ra dim co vé disponuje BlueKIWI 
nejlepším hlasem Chomutova za rok 
2013. Mimo vítězky letošní Mladé 
písně působí v BlueKIWI i Honza 
Dvořák, který letos ve stejné soutěži 
obdržel cenu diváka, a Václav Mock, 
který má s Mladou písní také zkuše-
nosti. „Kluci pravidelně sbírají úspě-
chy na nejrůznějších přehlídkách. 
Honza vyhrál Zlatou strunu a také 
soutěž Čenda hledá supertalent, 
Vašek se dostal do republikového 
kola Porty,“ připomíná Ra dim cová, 
jež sama slavila úspěch na Mladé 
písni už jednou za nejlepší instru-
mentální doprovod.

Na Portě bude BlueKIWI prozatím 
spoléhat především na převzatý reper

toár, ale v budoucnu by se skupina 
chtěla prezentovat vlastní tvorbou. 
„Zatím to dáváme dohromady. Když 
to na mě přijde, tak něco napíšu, jindy 
přinesou něco kluci, a pak to společně 

zkoumáme. Musí nás to všechny na-
dchnout a inspirovat,“ popsala tvůrčí 
proces Radimcová, která studuje zpěv 
na konzervatoři v Teplicích a zároveň 
pedagogickou fakultu UJEP. 

Jednou měsíčně se Café Atrium 
promění v netradiční kino. Netradiční 
nejen kvůli prostoru, ale také kvůli 
promítaným filmům. V Café Atrium 
totiž namísto komedií nebo thrillerů 
dávají dokumentární filmy z festiva-
lové přehlídky Jeden svět. Kavárna je 
tak jedním ze dvou míst v Ústeckém 
kraji, kde se tyto dokumenty pravi-
delně promítají. 

Café Atrium se připojilo k akci 
Promítej i ty!, která umožňuje jed-
notlivcům i institucím zapůjčit si do-

kumenty z Jednoho světa a zdarma 
je promítat návštěvníkům. „Filmy 
z Jednoho světa se často týkají lidsko
právních témat, což je naší kavárně 
blízké. Zároveň tak chceme návštěvní-
kům nabídnout novou formu zábavy,“ 
vysvětlila PR manažerka Martina 
Řápková rozhodnutí kavárny. 

Návštěvníci kavárny už dostali 
šanci podívat se například na filmy 
Kimčongíle, Zemřít ukamenováním 
nebo Manželka za 50 ovcí. „Zatím 
jsem se snažila vybírat především 

filmy ze vzdálených zemí, které by na-
šim návštěvníkům ukázaly zcela jiný 
svět,“ vysvětlila Řápková, na kterou 
dokumenty silně zapůsobily. „Všechny 
ukazují tvrdou realitu jiných zemí bez 
příkras. Diváci si tak mohou uvědomit, 
že v naší republice není tak špatně, jak 
se obecně říká,“ je přesvědčena mana-
žerka Café Atrium. 

A jak na volné promítání doku-
mentů reagují návštěvníci kavárny? 
„Při prvním promítání jsme seděli 
v kavárně sami, ale teď už se utvo-

řila skupinka návštěvníků, která cí-
le ně navštěvuje Café Atrium kvůli 
pro mí tá ní,“ dodala Martina Řáp ko vá, 
která díky roli hlavního promítače zná 
i další program netradičního kina. Už 
11. listopadu se bude promítat doku-
ment Z popelnice do lednice o plýt-
vání potravinami. Na 9. prosince 
je pak připraven dokument Ilegální 
máma o snaze tří moldavských emi-
grantek uživit prací v Rakousku své 
děti, které musely zanechat v nej-
chudší zemi Evropy. 

Výstava elišky prchlíkové 
potvrdila klišé o padajícím jablku 

Omílané klišé o tom, že jablko 
nikdy nepadá daleko od stromu, by 
se dalo s jistotou užít i pro výstavu 
Elišky Prch lí kové. Dcera proslulé 
na ivis tic ké malířky Sylvy Prch lí kové 
rozhodně zdědila velkou dávku ta-

len tu. Ovšem roztomilá náměstíčka 
její matky byste v tvorbě mladé vý-
tvarnice hledali jen stěží. 

Pokud bychom chtěli určit ústřed ní 
téma výstavy Elišky Prch lí ko vé v Lu
ra gu, byla by jím žena ve všech podo-

bách. Od aktů, přes portréty až po ná-
padité detaily částí těla. „Žena je ve 
výtvarném umění velké a věčné téma. 
Mohu pracovat s krásnou formou 
a snažit se spojit krásu těla a duše,“ 
říká Prch lí ková, podle které malíř 
vždy ve větší či menší míře maluje 
sám sebe. „Ani v portrétech se nevy-
hnete porci osobního vkladu,“ dodává 
malířka a její slova potvrzují některé 
z vystavených obrazů. 

Milovníkům tvorby Sylvy Prch
líkové rozhodně udělají radost dva 
menší obrázky netající se inspirací 
v jejím naivismu. „Proti tvorbě mat ky 
se nevymezuji ani ji nekopíruji, ale 
naivismus jako směr je pro mě za-
jímavý. Když jsou lidé jedné krve 

a žijete s malířem v jedné domác-
nosti, tak se do vás mnoho dostane,“ 
říká Eliška Prchlíková a její další ob-
razy dokazují, že má pravdu. 

Část výstavy je totiž věnována 
obrazům, které vycházejí z dětských 
kreseb její dcery. „Děti jsou pro mě 
velkou inspirací. Ovšem věnovat 
se dětským obrázkům mne napadlo 
možná ještě dříve, než jsem začala 
malovat. Je to mé velké životní téma, 
protože dětská tvorba mě prostě fas-
cinuje. Je z ní cítit obrovské množ-
ství lásky, radosti a pozitivismu,“ do-
dává výtvarnice. Rozmanitou tvorbu 
Elišky Prchlíkové si můžete v galerii 
Lurago prohlédnout naposledy v pá-
tek 8. listopadu. 
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házenkáři na čele 
oblaSti 
Házenkáři KNH Chomutov ukon-
čili podzimní část oblastního pře-
boru na prvním místě s náskokem 
šesti bodů na tým na druhé pozi-
ci. Klub potvrzuje odhodlání bojo-
vat o postup do 2. ligy. 

florbaliSté 
trénovali Se školáky 
Hráči FbC 98 Chomutov rozje-
li akci Florbal do škol, při které 
chtějí prezentovat tento stále ob-
líbenější sport dětem a případně 
je přilákat k sobě do klubu. První 
zastávkou pro ně byla škola v uli-
ci Akademika Heyrovského.

KRáTCe

Czech Wrestling Chomutov 
ukončil sezonu sklizní medailí 

VeKIBOx 
v popředí všech 
tří kategorií

Před třemi lety prošel oddíl řecko-
římského zápasu personální a přede-
vším organizační proměnou. Pod ná-
zvem Czech Wrestling Chomutov si 
pak jako jeden z ústředních cílů vyty-

čil péči o mládež. Ta nyní nese ovoce. 
Žáci i kadeti klubu Czech Wrestling 
Chomutov vyhráli svou ligu řecko-
římského zápasu družstev a stali se tak 
mistry ČR.

Pro žáky i kadety z Chomutova 
je to zřejmě vůbec první titul mistrů 
v dějinách klubu, ovšem není to první 
úspěch mladých chomutovských zá-
pasníků. „Už v minulosti klub získal 
titul v dorostenecké soutěži, která byla 
následně nahrazena ligou kadetů a ju-
niorů,“ vysvětlil hlavní trenér klubu 
Ladislav Šnelly, který je přesvědčen, 
že se chomutovskému klubu podaří 
úspěšné mladíky udržet. „Náš klub je 
v programu MŠMT zařazen jako spor-
tovní středisko dětí a mládeže a záro-
veň také jako sportovní centrum mlá-
deže a vrcholové sportovní centrum 
mládeže. To nám umožňuje poskyt-
nout mladým závodníkům maximální 

možnou péči. Není důvod, proč by 
měli odcházet do jiného klubu,“ vy-
světluje Šnelly. 

Úspěch žákovského a kadetského 
družstva podtrhli junioři a seniorský 
tým ve svých soutěžích bronzovými 
medailemi. „Je to znamení, že cesta, 
kterou jsme v klubu před třemi lety 
zvolili, je správná a měla by v budou
cnu přinést ještě výraznější úspěchy,“ 
dodal Šnelly a připomněl, že v tomto 
roce bylo z chomutovského klubu po-
voláno 7 zápasníků do reprezentace. 
Proto se Czech Wrestling Cho mu tov 
letos může pochlubit i čtyřmi starty na 
mistrovství Evropy a čtyřmi starty na 
mistrovství světa. 

Mládežnická liga v boxu má za 
sebou dvě kola. Klub VEKIBOX 
Cho mutov, který vede čerstvý držitel 
titulu zasloužilý trenér boxu Vladimír 
Šťastný, se ve všech třech kategoriích 
drží na medailových příčkách.

Přípravka (10 týmů): 1. BK Most 
20 b., 2. OS VEKIBOX Cho mu
tov 18 b., 3. SMPB Chlumec 16 b.; 
kadeti (10 týmů): 1. SMPB Chlu mec 
12 b., 2. BK Most 10 b., 3. OS VE
KI BOX Cho mu tov 8 b.; junioři (12 
týmů): 1. OS VE KI BOX Cho mu
tov 14 b., 2. SMPB Chlu mec 12 b., 
3. BK Most 10 b. 

gymnastky vykročily do 
sezony za cinkotu medailí 

Už tradičně zahajuje gymnastic-
kou sezonu společných skladeb Ce
na města Cho mu to va pořádaná od-
dílem moderní gymnas tiky SC 80 
Cho mu tov. „Myslím si, že naše zá-
vody mají dobrý zvuk a gymnast ky 
se jich rády účastní. Ovšem díky 
tomu, že se v Cho mu tově zahajuje 
celá sezona, nezvládnou všechny 
oddíly připravit své sestavy,“ vy-
světlila Eva Bachroňová, předsed-
kyně oddílu moderní gymnastiky, 
proč počet účastníků meziročně 
kolísá. 

Pro tento rok secvičilo sklad by 
13 oddílů včetně pořadatelského, 
který i tentokrát dosáhl na medai-
lová umístění a naznačil, že am-
bi ce vkládané do nadcházející se-
zony nejsou liché. „Byly bychom 
rády, kdyby se nám podařilo v rámci 
kraje obhájit některá prvenství či 
alespoň medailové příčky,“ řekla 
Eva Ba  chro  ňová a dodala, že cílem 
samozřejmě zůstává i účast na mis-
trovství republiky. 

Tu by zřejmě měla mít jistou 
chomutovská skladba seniorek, 
která na chomutovské soutěži ne-
měla žádnou konkurenci. Trenérky 
však uvítaly možnost, že si děvčata 
na domácí ceně mohla osahat atmo-
sféru závodů. Jejich mladší kole-
gyně ze skladby 1. kategorie mají za 
cíl obhajobu loňského titulu přebor-

nic oblasti. Cestu za jeho naplněním 
začaly stříbrnou medailí. Nejmladší 
děvčátka, která se poprvé zapojila 
do spo leč ných skladeb, získala páté 
místo a dívky v kategorii naděje 
mladší, které měly svou premiéru ve 
skladbě s náčiním, braly bramboro-
vou medaili. 

Pro letošek byly do závodu za-
řazeny také kategorie dvojic či tro-

jic, které každým rokem nabírají 
na popularitě. A to se ukázalo jako 
správné rozhodnutí, neboť přinesly 
pořadatelskému klubu jednu zlatou 
a jednu bronzovou medaili. Oddílu 
moderní gymnastiky SC 80 Cho
mu tov tak zatím může být líto, že 
soutěže dvojic či trojic zatím slouží 
spíše jako zpestření náročné gym-
nastické sezony. 
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Stařenku 
odvezli domů
Zmatené staré paní pomohli 
strážníci u marketu na Pí seč né. 
Žena byla dezorientovaná. Trpěli-
vou ko mu ni kací se hlídka dozvě-
děla, kde devadesátiletá senior-
ka bydlí, a k domovu ji převezla. 
Žena trpí Alzheimerovou nemocí.

matka S dětmi na 
uliCi neSkončila
Na chodbě domu ve Skalkové 
ulici seděla žena se třemi dět-
mi. Prý ji z bytu po hádce vyho-
dil kamarád, u kterého bydlela. 
Strážníci se snažili situaci uklid-
nit, což se jim podařilo a žena 
s dětmi mohla opět domů.

MěSTSKá pOlICIe

Záchranný kruh zasahuje v Kyjické

Stroje technických služeb 
netrpělivě vyhlížejí zimu

Záchranný kruh spustil širší 
akci na pomoc obyvatelům domu 
v Kyjické ulici. Exekutoři města, 
sociální pracovnice, strážníci měst-
ské policie i úřad práce spojili síly 
a zahájili rozsáhlé kontroly rodin 
žijících v domě. „Zástupci SVJ se 
na tým Záchranného kruhu obrá-
tili, protože jejich život ztěžují ro-
diny nepřizpůsobivých,” řekl pri-
mátor Jan Mareš. V domě řadu bytů 
skoupil jeden majitel, který je pro-
najímá. Nebydlí však v Chomutově 
a co jeho nájemníci v domě prová-
dějí, ho nezajímá.

Kontroly týmu Záchranného 
kruhu byly opravdu komplexní. 
Úřad práce kontroloval, zda ne-
jsou zneužívány sociální dávky 
v hmotné nouzi, kterými řada ná-
jemníků platí nájem. Kon tro ly pro-

kázaly několik případů zneužití. Ti, 
kteří měli dluhy vůči městu na po-
kutách, byli okamžitě podrobeni 
exekuci. „Jeden z dlužníků dluh 
uhradil na místě,“ řekl zástupce od-
boru ekonomiky magistrátu. So
ciální pracovnice přísným okem 
zjišťovaly, jak je postaráno o děti. 
„Strážníci kontrolovali, zda jsou za-
placeny poplatky za psy a pátrali 
po hledaných osobách,“ řekl velitel 
městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák.

Podobné kontroly, které se ko-
nají v menší míře stále, se uskuteční 
i v jiných problémových lokalitách. 
Město přizve k řešení i neziskové 
organizace. Podobně město zasáhlo 
na žádost občanů v Blatenské ulici, 
kteří mají pocit zvýšeného porušo-
vání veřejného pořádku. „K řešení 

této problematiky však není možné 
použít stejné metody. Problémy ve-
řejného pořádku mají svá specifika. 
Proto v Blatenské ulici s občany 

úzce spolupracuje město a měst-
ská policie, která pozvala k součin-
nosti i Policii České republiky,“ do-
dal primátor.

Technika pro zimní údržbu ulic 
města je v bezvadném stavu a je 
připravena k okamžitému výjezdu. 
Tech nic ké služby města Cho mu
to va dnes představily svůj vozový 
park určený k zimní údržbě. Ten 
čítá jednatřicet strojů. „Zima může 
začít, vozy a stroje technických 
služeb jsou v dobrém technickém 
stavu, sklady plné posypové soli, 
drť a písek zajištěn,“ uvedl náměs-
tek primátora Martin Klouda. 

Pro údržbu chodníků je určeno 
šest multikár, pět z nich s čelní rad-
licí i sypačem, jedna bez sypače. 

O vozovky se postarají čtyři velké 
sypače. Boj se sněhem i námrazou 
letos dále povede šest traktorů se 
zadními závěsnými radlicemi a je-
den s čelní šípovou radlicí, dále 
čtyři malotraktory s radlicemi. 

Hromady bílé nadílky z chod-
ní ků, silnic, parkovišť, lávek či ste-
zek budou na korby pěti náklaďáků 
dávat čtyři nakladače. Kontrolu 
sjízd no sti komunikací zajistí pracov-
ník v dispečerském voze. Do vozo-
vého parku přibyl nový traktor Zetor 
Proxima s čelní šípovou radlicí, 
který najde uplatnění zejména při 

odklízení sněhu z parkovišť a vět-
ších prostranství, a nová multikára.

V případě extrémních návalů 
sněhu jsou technické služby opět 
připraveny využít externích firem. 
Jejich pomoc se v minulosti osvěd-
čila hlavně při uklízení parkovišť.

Na stránkách www.tsmch.cz 
lidé najdou informace také o úse-
cích, které v zimě nejsou udržo-
vané. Seznam je v dokumentu Plán 
zimní údržby 2013/2014. Tam jsou 
také rozepsané lhůty údržby jednot-
livých úseků a kontakty na zodpo-
vědné pracovníky. 

Rudolf Svatoš: Kontroly řeší problémy s mládeží, s bezdomovci ale ne
Územní strážník Rudolf Svatoš 

se stará o pořádek v okolí nemocnice 
a v Horní Vsi. Na denním pořádku 
je v těchto lokalitách rušení veřej-
ného pořádku mladistvými i bezdo-
movci. Pro územního strážníka ale 
není problém poradit si třeba se sta-
rou vrbou hrozící pádem na chodce. 
Ta v Lužické ulici už nestojí, zajiště-
ním jejího pokácení předešel Rudolf 
Svatoš možnému neštěstí.
S jakými problémy se na Vás v po
slední době lidé obrátili?

Obyvatelům například vadila 
omladina, jež se scházela u spor tov
ního areálu v Lipské ulici. Dos pí va
jí cí hoši a dívky tam dělali nepořá-

dek, pili alkohol a obtěžovali obyva-
tele okolních domů hlukem. Navíc je 
tam poblíž dětské hřiště, na které ma-
min ky se svými ratolestmi nechtěly 
chodit právě proto, že pro jejich po-
tomky byla vedle postávající mlá-
dež špatným příkladem. Kvůli tomu 
jsme místo začali častěji kontrolovat. 
Mládež se už nyní u areálu neschází.
To, že jsou strážníci v ulicích více 
vidět, tedy evidentně přispívá 
k pořádku.

Jistě. Osvědčilo se to také v minu-
losti v parčíku v Erbenově ulici. Tam 
také dělali problémy mladí lidé a po 
prvním vykázání dokonce rozbili ka-
menem okno obyvateli, o kterém si 

mysleli, že nás přivolal. Opět jsme za-
čali park často kontrolovat a nyní je 
v celém okolí klid.
Jsou problémy, které se nedaří 
vyřešit kontrolami?

Jako jiné lokality ve městě, trápí 
i tu naši bezdomovci. Pokud z místa 
vykážeme mládež třeba kvůli hluku, 
zpravidla už jinde nepokřikují. Kdež to 
bezdomovce vykážeme a on se pře-
sune jinam a chová se stejně. Taková 
situace byla v Meis nero vě ulici. Odtud 
se nám je po dlouhodobé snaze poda-
řilo vykázat. Místo, aby využili naši 
nabídku na azylový dům, přesunuli se 
jinam. Naše vykazování tak začne na-
novo jinde.  

Proč bezdomovci Vaši pomoc od
mítají?

Nehtějí se přizpůsobit, odmítají 
dodržovat pravidla. Jeden z nich to 
velmi svérázně dával najevo tím, že 
v různých částech města kreslil há-
kové kříže. Začalo to obří kresbou 
u Lidlu a pokračovalo menšími u ko-
lejí i jinde. Při kontrole bezdomovců 
v oblasti jsme u jednoho z nich na-
šli štětec a barvu, záhy jsme zajistili 
pachatele.

Obyvatelé se na územního stráž-
níka mohou obracet s problémy, které 
je trápí, prostřednictvím kontaktního 
formuláře, telefonu nebo facebooku 
městské policie.
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exkurze učila 
praCovat
Co obnáší práce na ranči už 
vědí osmáci ze základní školy 
Hornická. Při exkurzi v Blatně se 
seznámili s prací na pile i s péčí 
o koně. 

SedmáCi přeSpali 
ve škole
Celou noc strávili ve škole sed-
máci ze základní školy Březe-
nec ká. Večerní hrátky a násled-
né spaní ve spacáku mělo za cíl 
stmelit kolektiv.  

děti připraví na 
problémy i radoSti
Volnočasové aktivity základní 
školy Na Příkopech rozšíří ko-
munikační skupina. Schůzky 
jednou v týdnu připraví děti na 
různé situace v budoucnosti. 

nejlepší 
ve Stolním teniSu
Krajské kolo soutěže ve stol-
ním tenisu zcela ovládla trojice 
chlapců ze střední průmyslové 
školy. Vítězství je vyneslo do re-
publikového klání.

lípa pro život 
i pro vzpomínku
Lípu srdčitou zasadili studen-
ti čtvr tého ročníku obchodní 
aka de mie u své školy v rámci 
oslav Dne stromů. Ta má mimo 
jiné sloužit jako památka na 
třídní kolektiv.

Sedmí v malé kopané
Sedmé místo vybojovali spor-
tovci ze SŠTGA při mistrovství 
republiky v malé kopané. Zápa-
sy byly prověrkou fyzické kon-
dice a ukázala se tak pečlivá 
příprava týmu.  

KRáTCe

parlament stvrdil  
spolupráci s vedením 

školy smlouvou

školní družiny soutěžily 
o nejlépe létajícího draka

Ve škole hořelo, šlo ale o cvičení

Rodiny žáků z Kadaňské chtějí být šikulky

Desítky draků vzlétly do vzduchu 
při Drakiádě družin chomutovských 
základních škol. Společné akce se zú-
častnily družiny z osmi škol, tedy asi 
sto dětí v doprovodu svých rodičů 
nebo prarodičů.

Děti z prvního stupně se na Dra
ki ádu náležitě připravily. Vyrobily si 

pestrobarevné draky s ozdobený mi 
ocasy, kterým se sice nejprve kvůli 
nepříznivému počasí do vzduchu ne-
chtělo, šikovné dětské ruce je k tomu 
však rychle přiměly. „V rámci akce 
jsme vyhlásili hned dvě soutěže. 
Krásné ceny si odnesli ti, kteří měli 
nejkrásnějšího draka, i ti, kterým létal 

nejlépe,“ uvedla jedna z organizátorek 
akce Hana Hladká.

Drakiáda byla vůbec první akcí, 
kterou pořádaly školní družiny spo-
lečně. Rozhodně však nebude po-
sled ní. „Zjara chceme uspořádat aka-
demii školních družin, v létě pak vý-
tvarné hrátky,“ doplnila Hana Hladká. 

Kvůli požáru v prvním patře zá
klad ní školy Duhová cesta museli být 
evakuováni všichni žáci. Jednalo se ale 
o cvičení, které mělo prově řit evaku-
ační plány školy i požární směrnice. 

Cvičení ve škole se zúčastnili spo-
řičtí hasiči. Ti profesionálně uhasili 
ohlá šený požár, o nic hůře se nezacho-
valy ani děti s učiteli. V klidu a orga-
nizovaně opustili zakouřené prostory 

školy a sešli se na seřadišti. 
Hasiči poté zodpověděli dětem 

všechny otázky. Nejzajímavější byla 
pro žáky ukázka boje s ohněm, který 
zachvátil osobní auto. 

Výtvarný kroužek Šikulky na zá-
kladní škole Kadaňská se těší nevída-
nému zájmu. Vše začalo letos zjara 
neformálním pozváním rodičů do 
školní družiny, kde měli odpoledne 
strávit zábavným tvořením. Dětem 
i rodičům se společný čas ve škole 
tak zalíbil, že vznikl kroužek Šikulky. 
V letošním školním roce se jej účastní 
téměř čtyři desítky rodin.

Malí i velcí šikulové naposledy vy-
ráběli obrázky z lékařských špachtlí, 
které zdobili akrylovými barvami a 
ubrouskovou technikou zvanou decou-
page. Pracovní postup nejprve před-
vedly vychovatelky, výrobu jednotli-
vých obrázků pak nechaly na dětech a 
jejich doprovodu. „Děti si mohou na 
pomoc přivést rodiče, ale i babičky, 

dědečky nebo sourozence,“ uvedla vy-
chovatelka Gabriela Knoblochová.

Šikulky se v letošním školním roce 
scházejí ve zrekonstruovaných pro-
storách školy, krásné prostředí jistě 
pomáhá jejich fantazii a vznikají tak 
velmi pěkné výrobky. „Je úžasné, jak 
z jednoho návodu a pracovního po-
stupu vznikne tolik krásných obrázků 

a každý je přitom úplně odlišný od 
těch ostatních,“ potěšeně řekla vycho-
vatelka Dita Nobstová.

V kroužku mohou děti i dospělí 
používat nejrůznější metody a tech-
niky. Není nouze ani o novinky, 
které neznají, ale neváhají se je nau-
čit. Výrobky pak slouží jako výzdoba 
školy nebo domácností.

Žákovský parlament základní 
školy Zahradní podepsal smlouvu 
o spolupráci s ředitelkou školy. 
Důle žitý dokument není pouhá for-
malita, jeho podepsání bylo pro 
žáky důležité. Nastolila se tím totiž 
pravidla spolupráce mezi ředitelkou 
a koordinátorkou parlamentu, obě 
strany mají nyní jasně dané povin-
nosti i práva. 

Parlament ve škole funguje již 
čtyři roky. „K podpisu smlouvy jsem 
přistoupila až po letech jejich práce, 
kterou jsme měli možnost posoudit 
a zhodnotit. Nyní je pravý čas pod-
ložit spolupráci smlouvou,“ uvedla 
ředitelka školy Libuše Slavíková.

Členové parlamentu svým podpi-
sem stvrdili, že za svou práci pone-

sou veškerou zodpovědnost, budou 
ředitelku o svých činnostech pravi-
delně informovat a nezapomenou 
ani na propagaci pořádaných akcí. 
Vedení školy se zavázalo dávat žá-
kům prostor při pořádání nejrůzněj-
ších akcí, podporovat je finančně 
a v nutných případech je uvolňovat 
z výuky.

Ve škole je práce parlamentu vi-
dět. V minulosti například prosa-
dil výběr ze dvou jídel ve školní jí-
delně, často také pořádá tematické 
akce či soutěže. Aktuálně připra-
vil pro žáky z prvního stupně oslavu 
Halloweenu. Za dobrou práci si par-
lamentáři vysloužili odměnu, ve-
dení školy jim nechá vyrobit trička 
s logem.
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křížovka Tradiční taneční soutěž (tajenka) bude letos k vidění už 17. listopadu v městském divadle.

oSmiSměrka S nešvarem ve veřejném pořádku pomůže projekt … vtipy

Podle amerických psychologů 
existují dva hlavní důvody, 
proč muži tráví večery v barech 
a oddávají se alkoholu. Buď nemají 
ženu, nebo ji naopak mají.

Těsně před usnutím povídá žena 
svému manželovi: „Nemohl bys 
mi také někdy říct pár hřejivých 
slov?“ Manžel ani nemrkne a 
odvětí: „Infrazářič, léto, slunce, 
radiátor.“

Muž potká kamaráda a říká mu: 
„Ahoj, Tondo, prý do tebe nedávno 
uhodil blesk?“ Tonda na to odpoví: 
„Já si ani nevzpomínám, po 
deseti letech manželství takové 
drobnosti ani neregistruješ.“

Na pustém ostrově ztroskotají 
čtyři muži ve věku dvacet, třicet, 
čtyřicet a padesát let. Když ostrov 
prozkoumají, zjistí, že na vedlejším 
ostrůvku podobně ztroskotala 
skupina krásných žen. Dvacetiletý 
muž neváhá a navrhuje ostatním: 
Chlapi, pojďte, doplaveme tam 
a budeme se s nimi celé dny 
milovat! Třicetiletý muž na to 
povídá: Kdepak! Doplaveme tam, 
pomilujeme se s nimi a hezky 
v klidu doplaveme zpátky sem. 
Čtyřicetiletý muž přemýšlí: Vždyť 
by ale mohly ony doplavat sem, 
ne? Nakonec se zděšeně ozve 
padesátiletý muž: Hele, bacha, 
támhle už sem jedna plave!

Víte, jak se říká ženě, která každou 
noc ví, kde je její muž? Vdova.

aTaK, CeNTR, CIRY, dISK, dRaHá, exHalaCe, HádKa, HáVY, HeSlář, HONIT, 
CHaSY, CHRápaT, KešU, leČO, lŮZa, lVOUN, MlHa, OBlá, OlYMpUS, OpaCITa, 
ORaN, OSUd, papá, pUdR, RegRUT, SedM, SlIB, STaROSTa, špUlT, Vřed

jed
n

o
d

u
C

h
é 

Stř
ed

n
ě těžk

é

tě
žk

é

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.



servis

14 | servis

podrobný 
kalendář akCí 
najdete na webu:

Inzerce

 13.11. st 19.00  tři bratři v neSnázíCh – Fraška plná humorných záměn 
i dramatických zvratů s nečekanou pointou. 

MěSTSKÉ dIVadlO

ChomutovSké noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakCe:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka Schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerCe:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 6.11.  st 17.00 bernie 19.00 apokalypSa v hollywoodu
 7.11.  čt 17.00 láSky čaS 19.00 thor: temný Svět (3d)
 8.11.  pá 17.00 Snow film feSt 17.00 CeSta za vánoční hvězdou  
   19.30 thor: temný Svět 
 9.11.  so 11.00 Snow film feSt 15.00 CeSta za vánoční hvězdou 
   18.00 Snow film feSt 19.00 thor: temný Svět (3d)
 10.11. ne 15.00 letadla 17.00 enderova hra 18.00 thor: temný Svět  
 11.11. po 17.00 příběh kmotra 19.00 rivalové 
 12.11. út 17.00 thor: temný Svět (3d) 19.00 maChete zabíjí 
13.11. st 17.00 huSiti 19.00 maChete zabíjí 19.30 odySea: příběh filmu
 14.11. čt 17.00 křídla vánoC 19.00 inSidiouS 2
15.11. pá  17.00 juStin: jak Se Stát rytířem 19.00 inSidiouS 2 

19.30 křídla vánoC 
 16.11. so 15.00 turbo (3d) 16.00 donšajni 19.00 křídla vánoC
 17.11. ne  15.00 jak poStavit Sněhuláka

17.00 tohle není kalifornie 19.00 křídla vánoC
 18.11. po 17.00 inSidiouS 2 19.00 kameňák 4
 19.11. út 17.00 thor: temný Svět (3d 19.00 byzantium – upíří příběh
 20.11. st 17.00 láSky čaS 19.00 mafiánovi 

 
KINO SVěT

 8.11.  pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–tuttipizza ÚStí n. labem – 
futsal – sportovní hala

 15.11. pá 17.30 piráti Chomutov–vítkoviCe – hokej extraliga – SD aréna
 16.11. so 10.15  fC Chomutov–fk admira praha – fotbal ČFL – fot. stadion
 17.11. ne 13.30 afk loko–aritma praha – fotbal divize – hřiště Březenecká
 22.11. pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–Gardenline litoměřiCe b – 

futsal – sportovní hala 

SpORT

 7.11. čt 17.00  žijeme tady – vernisáž obrazu Silvy Prchlíkové ve spolupráci s DDM – 
Café Atrium

dŮM děTí a Mládeže

 6.11. st 17.00  jerušalaim – Svaté měSto míru – cestopisná přednáška 
s Šebestiánem Šulcem – velký sál SKKS

   18.00 povídání o bylinkáCh – učebna č. 66 SKKS
 11.11. po 11.00  den válečnýCh veteránů – pietní akt uctění válečných vete-

ránů položením kytic u památníku padlých v Lipské ulici
 13.11. st 17.30 aStroloGie – historie a význam v dnešní době – učebna č. 66 SKKS
 14.11. čt 16.00 Setkání S biotronikem – učebna č. 66 SKKS
 15.11. pá 17.00  den boje za Svobodu a demokraCii a mezinárod-

ní den StudentStva – pietní akt uctění položením kytic u pa-
mátníku Obětem válek a totalit v městském parku, 18 hodin – slavnost-
ní koncert pěveckých sborů v Rytířském sále radnice

 16.11. so 08.00 farmářSké trhy – náměstí 1. máje
   10.00  ChomutovSký fler jarmark – možnost inspirace a nákupů 

originálních výrobků více než 70 tvůrců – kostel sv. Ignáce
18.11. po 17.00  večery pod lampou – autorské čtení s Františkem Niedlem, au-

torem historických románů – velký sál SKKS
 19.11. út 10.30  beSeda S jiřinou šiklovou – beseda se známou socioložkou 

na téma demografické změny, stárnutí populace, generace v součas-
nosti – velký sál SKKS

   16.30  beSeda S jiřinou šiklovou – beseda se známou socioložkou 
na téma perspektiva Evropy a politická situace ČR – velký sál SKKS 

   18.00 čeSká klaSiCká homeopatie – léčba dětí – učebna č. 66
 20.11. st 14.00  my dva a čaS – komponovaný pořad o slavném pěveckém duu, 

které působilo na vrcholu naší hudební scény 20. století po dobu 26 let – 
učebna č. 14

   16.00 křeSŤanStvo – ranné křesťanství do roku 313 – učebna č. 66

předNášKY, BeSedY, aKCe

 7.11. čt 17.30 podvečer S klavírem – sál základní umělecké školy 
 7.11. čt 18.00  Setkání Se Světovou hudbou – keltský večer se skupinou 

Bran – velký sál SKKS
 8.11. pá 21.00  brutuS – taneční zábava s pravou bigbeatovou kapelou – 

městské divadlo
 14.11. čt 17.30 žákovSký konCert – sál základní umělecké školy
   17.30 art zaStavení – kavárna SKKS
 16. 11. so 19.00  moSh or die 7 – metal & core festival – Metalhead (DE), 

Belligerence, Beast Within The Sound, Victims, Kobra XI – 
Music club Šakal

KONCeRTY

 Od 16.10  joSef opitz –  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

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

S TÍMTO INZERÁTEM OBDRŽÍTE SLEVU 10% NA NÁKUP ZBOŽÍ

tel.: 608 111 210 
tel.: 608 947 210 - prodejna
Modlanská 20, 
415 01 Teplice-Trnovany
info@jezdecke-potreby-teplice.cz 
www.jezdecke-potreby-teplice.cz

JEZDECKÉ 
POTŘEBY
PRODEJ ZNAČKOVÝCH  
BAZAROVÝCH SEDEL

 Do 8.11. výStava obrazů elišky prChlíkové – galerie Lurago
 Do 29.11. beznuděj – euGen kukla – výstavní síň knihovny
  občanSké Sdružení na louCe – vestibul knihovny II.
 Od 4.11. radoSt z přírody – vlaSta fišrová – Café Atrium
 Od 7.11. ddm Chomutov – vestibul knihovny I.
 Od 14.11. obrazy – Marie Svobodová – galerie Špejchar
 Od 16.11. hraniční CeSty – výstava českých a německých výtvarníků – galerie Lurago

VýSTaVY
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Každoroční rozloučení se sezo-
nou obstarává v jezdeckém klubu 
Podkrušnohorského zooparku Hu ber
tova jízda. „Tato tradice pochá zí ze 
staré Anglie, kde měla podobu honu 
na lišku. Nyní jde většinou o slav-
nostní vyjížďku,“ řekl Jiří Dušek, 
předseda jezdeckého klubu PZOO.

Oproti loňskému roku vyjížďce 
přálo slunečné počasí, proto se jí 
zúčastnili mimo chomutovských 
také jezdci z Jirkova, Droužkovic a 
Nechranic. „Tentokrát jsme mohli 
vyjížďku rozdělit na dva loty. Jeden 
delší pro zkušené jezdce a druhý 
kratší pro méně pokročilé. Poníci 
měli vlastní vyjížďku ve skanzenu 

včetně soutěže zručnosti a překá-
žek,“ potvrdil početnou účast Dušek 
a ocenil spolupráci zooparku na or-
ganizaci akce. Hezké počasí na 
Hubertově jízdě zřejmě chtělo vy-
nahradit jezdeckému klubu svou ne-
přízeň během sezony. „Na domácích 
závodech nás hodně trápilo počasí. 
Museli jsme jich řadu zrušit a ko-
naly se vlastně jen dvoudenní srp-
nové parkurové závody,“ postěžoval 
si předseda jezdeckého klubu, kte-
rého naopak v tomto roce potěšila 
nejen účast zástupců klubu na ji-
ných závodech v oblasti, ale přede-
vším úspěšné MČR ve voltiži, které 
JK PZOO uspořádal po pěti letech. 
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Hubertova jízda ukončila 
sezonu jezdeckého klubu 
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DULCE BRASSIC
A

!

Registrace a podm
ínky:

Registrace, výdej hracích karet a soutěžních 
znám

ek bude probíhat ve vestibulu knihovny. 
Soutěžní znám

ku obdrží účastníci za vyhotovení 
rodinného strom

u života.

Program
:

Vytváření rodinných „strom
ů života“ m

etodou tzv. vývodu, a to do 5 generací, 
až k pra-pra-prarodičům

. To znam
ená 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů 

a 16 prapraprarodičů. Ke každém
u předkovi zjistěte jm

éno a příjm
ení (u žen 

dívčí příjm
ení), datum

 a m
ísto narození, datum

 a m
ísto úm

rtí a u m
anželů datum

 
a m

ísto svatby. Přineste s sebou i fotografi e předků. Budete si je m
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