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   NOVÁ 
ŠKODA 
  SUPERB   
 SCOUT

Elegantní ŠKODA SUPERB  
přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje  
v designově osvěžené podobě, a navíc nově  
i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému  
podvozku a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí  
k dobrodružství a pokoření náročnějšího terénu.  
Řada moderních asistenčních systémů se stará  
o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou 
ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého 
oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou  
testovací jízdu. Na Vás záleží.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430  Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Na Vás záleží

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

SKO-inzerat-SuperbFL-188x130mm.indd   1 04.07.19   13:50

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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� aktuality
 4 DALŠÍCH DESET LIDÍ 

ZAMĚSTNÁ MĚSTO 
V PRACOVNÍ SKUPINĚ
Projekt Prostupné zaměstnávání 
v Chomutově dal práci již třiceti 
lidem. V říjnu letošního roku 
je plánováno v rámci projektu 
zaměstnat dalších deset osob.

� aktuality
 5 FESTIVAL SPORTU 

PŘEDSTAVÍ MOŽNOSTI 
AKTIVNÍHO POHYBU 
DĚTEM I RODIČŮM
Pořádně rozpohybovaný bude 
areál Kamencového jezera 
v sobotu 7. září. Akce Festival 
sportu opět představí všechny 
sportovní kluby a spolky 
z města a blízkého okolí.

� téma
 6 STOMILIONOVÝ 

PROJEKT JE U KONCE, 
VYBAVIL VŠECHNY 
ŠKOLY MODERNÍMI 
UČEBNAMI
Investice do infrastruktury 
základních škol – projekt 
připravil pro žáky nové možnosti 
vzdělávání a pro pedagogy 
moderní možnosti výuky. 

� rozhovor
 8 JAKUB KUBÍK: 

CHOMUTOV MÁ SVŮJ 
DIVADELNÍ SOUBOR, 
SPOUSTA LIDÍ O NÁS 
ALE JEŠTĚ NEVÍ
Několik let už v Chomutově 
působí amatérský divadelní 
soubor NaOko. 

� minitéma
 9 TISÍCE LIDÍ S ROZDÍLNÝMI 

PROBLÉMY POŽÁDALY 
O POMOC SOCIÁLNÍ 
PORADNU
Sociální poradna Kamenná slaví 
první výročí od zahájení činnosti 
ve zrekonstruovaném objektu 
na Kamenné v Chomutově. 

� školy
 16 DĚTI VYZDOBILY 

PORODNICI
Maminky v porodnici 
chomutovské nemocnice 
mají možnost příjemnějšího 
pobytu.

� fotostrana
 23 VÍKENDOVÉ VEČERY 

MOHOU LIDÉ STRÁVIT 
VE SPOLEČNOSTI ZVÍŘAT
Každý prázdninový pátek 
a sobotu večer vyjíždí mezi 
zvířecí obyvatele zooparku 
souprava Eurosafari 
s návštěvníky, kteří si chtějí 
prohlédnout zvířata tak 
trochu netradičně.

8.8. a 22.8.
Divadelní představení pro děti 
v letním kině od 10 hodin

25.8. 
Country festival v atriu 
Chomutovské knihovny 
od 14 hodin

10. a 24.8.
Jízda historickým vlakem 
z depozitáře technického muzea 
do muzea v Lužné u Rakovníka

10.8.
Dobrodružné stanování ve 
skanzenu Stará Ves

16. a 17.8.
Pohádkové safari v Zooparku 
Chomutov od 16 hodin

22. až 24.8. 
Festival Obnaženi na různých 
místech ve městě

31.8.
Chomutovský půlmaraton 
od 10 hodin, start je na náměstí 
1. máje

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Baxík je vyděšený malý pejsek, 
který nutně potřebuje laskavý 
a trpělivý domov. Je bázlivý, ale 
při správném přístupu z něho 
jistě bude skvělý pes. 

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

SAMOSBĚRY, KROPIČKY A PARTA METAŘŮ 
OPĚT VYČISTÍ CELÉ MĚSTO 
Začátkem srpna začalo druhé kolo komplexního blokového čištění města. To budou pracovníci technických služeb čistit třikrát týdně. Skončí 
posledního října. „Velmi uvítáme spolupráci Chomutovanů. Pro hladký průběh a hlavně nejefektivnější čištění je zapotřebí, aby nezapomínali 
odvézt auta z ulic,“ žádá ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Na jaře v prvním kole blokového čištění muselo být 
odtaženo 194 automobilů. Na plánované komplexní čištění města jsou lidé upozorňováni označením celých zón místo označení konkrétních 
ulic, jak tomu bývalo v minulosti. V zóně je v dané době zákaz parkování. Informace jsou na stránkách www.tsmch.cz.
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KRÁTCE
PŮLMARATON PRO 
DOSPĚLÉ I DĚTI
Vytrvalostní běžci se na cho-
mutovském náměstí sejdou 
31. srpna při půlmaratonu. Na 
závodníky čeká zajímavá trať, při-
pravené jsou i soutěže pro děti.

LETNÍ KINO V ATRIU
Promítání pod širým nebem 
v atriu Chomutovské knihovny 
si letos lidé užijí ještě 30. srpna, 
kdy mohou zhlédnout od 
22 hodin film Křižáček.

Studenti převzali 
Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově vůbec poprvé předávala 
prestižní dokument Dobrý list komory 
studentům. List vypovídá o schopnos-
tech pracovníka vstupujícího na trh 
práce, kterým komora ověřuje a potvr-
zuje znalosti absolventa střední školy.“-
Kritéria jsou velmi přísná a ne každý 
absolvent střední školy či školy jako 
takové jich dosáhne,“ uvedla ředitelka 
OHK v Chomutově Ivana Košanová.

Dobrý list komory byl předán ab-
solventům Střední průmyslové školy 
a Vyšší odborné školy Chomutov 

i Střední školy technické, gastro-
nomické a automobilní Chomutov. 
Ohodnoceno bylo celkem sedmnáct ab-
solventů, z toho pět z maturitních oborů 
a dvanáct z řemeslných učebních oborů.

Doprovodný program zajistili žáci 
chomutovské umělecké školy, kteří 
předvedli své umění v žesťovém sex-
tetu při zahájení a ukončení slavnost-
ního předávání Dobrého listu komory 
pod vedením vyučujícího Viliama 
Béreše. Záštitu nad akcí převzali 
hejtman Ústeckého kraje a prezident 
Hospodářské komory České republiky.

Proces výkupu bytů 
není náročný

Nálezkyně 
vrátila dvě stě 
tisíc majiteli

Dalších deset lidí zaměstná 
město v Pracovní skupině

Lidé nesmějí 
čerpat vodu

První čtyři byty ze soukro-
mého vlastnictví přešly do ma-
jetku města Chomutova. To ve vý-
kupu bytů i nadále pokračuje. 
Samotný proces není pro současné 
majitele náročný, a to administra-
tivně ani časově. Jednou z pro-
dávajících je Lenka Uhlíková. 
„O nabídce jsem se dozvěděla 
z médií, v té době už jsme pře-
mýšleli o prodeji bytu, ze kte-
rého se naše tchyně přestěhovala 
do domova pro seniory,“ uvedla 
s tím, že podání nabídky přes 
webový formulář bylo jednoduché 
a srozumitelné.

Po zadání nabídky ženu kontak-
tovala vedoucí Centra komunitního 
plánování Jana Hronová, která 
jí zodpověděla všechny otázky 
a procesem ji vedla. „Spolupráce 
byla velmi dobrá, stejně jako 
po schválení odkupu bytu zastupi-

teli s pracovníky odboru majetku 
města, kteří připravovali kupní 
smlouvu. S jednáním i postupem 
jsem byla velmi spokojená,“ sdě-
lila Lenka Uhlíková.

K záměru výkupu bytů byly 
spuštěné webové stránky www.vy-
kupbytuchomutov.cz. Tam se pro-
dávající seznámí se všemi podmín-
kami a svou nabídku může zaslat 
prostřednictvím formuláře. V něm 
vyplní informace o sobě a o nabí-
zeném bytu. Nabídky může zasílat 
fyzická i právnická osoba. Bližší 
informace je možné získat i tele-
fonicky na čísle 607 055 523 nebo 
e-mailem na adrese j.hronova@
chomutov-mesto.cz.

Město na výkup bytů dostane 
dotaci ve výši 7,5 milionu korun 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, jednu desetinu 
uhradí ze svých zdrojů.

Dvě stě tisíc v pánské tašce 
našla na zemi Petra Chybychová 
z Chomutova. Díky její poctivosti 
se peníze i ostatní věci vrátily svému 
majiteli. „Vůbec mě nenapadlo, 
že bych se zachovala jinak,“ řekla.

Petra Chybychová se právě 
vracela z práce a když přicházela 
k autu na parkoviště u banky, uvi-
děla na zemi pánskou tašku. „Nesla 
jsem v rukou věci, tak jsem je dala 
do auta, tašku zvedla a hned jsem 
volala policii. Hlídka zjistila majitele 
a podařilo se jí ho kontaktovat. Muž 
zřejmě ani nevěděl, že tašku ztratil. 
Policisté mi pak sdělili, že v tašce 
bylo zhruba dvě stě tisíc korun,“ 
popsala.

Po příjezdu na místo majitel řekl, 
že tašku ztratil zřejmě při nasedání 
do auta. Nálezkyni dal tisícikoruno-
vou odměnu a velmi děkoval.

Projekt Prostupné zaměstnávání 
v Chomutově dal práci již třiceti 
lidem. V říjnu letošního roku je plá-
nováno v rámci projektu zaměstnat 
dalších deset osob do organizační 
složky města s názvem Pracovní 
skupina. „Tento projekt bude pro-
bíhat až do září 2020 a je určen 
osobám ve věku 50 až 64 let. Jedná 
se o pozice v rámci údržby majetku 
města a veřejné zeleně,“ uvedla 
projektová manažerka Jarmila 
Nováčková.

Všichni uchazeči letos v září 
projdou bilanční diagnostikou, je-

jímž cílem je zhodnocení schop-
ností a osobních předpokladů ucha-
zečů. Na základě výsledků se část 
z nich zúčastní rekvalifikačního 
kurzu vybraného podle aktuální 
potřeby pracovní skupiny. „Ti, kteří 
se v průběhu výběru rozhodnou 
do zaměstnání nenastoupit, budou 
mít možnost zúčastnit se motivačně 
pracovního poradenství, kde zís-
kají praktické rady, jak se uplatnit 
na pracovním trhu,“ dodala projek-
tová manažerka.

Každý, kdo spadá do věkové 
kategorie podmíněné projektem 

a měl by zájem o zaměstnání v or-
ganizační složce města Pracovní 
skupina, může kontaktovat 
Martinu Chomutovskou na tele-
fonu 604 304 594 nebo na e-mailu 
m.chomutovska@chomutov-
-mesto.cz. Nebo se může dostavit 
na informační schůzku 28. srpna 
od 8.30 do 11 hodin do bývalého 
infocentra v ulici Chelčického 155, 
vedle budovy Centralu.

Projekt Prostupné zaměst-
návání v Chomutově je finan-
covaný z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Vodoprávní úřad Magistrátu mě s ta 
Chomutova vydal zákaz odběru vody 
z vodních toků. Vztahuje se na odběr po-
vrchových vod pomocí čerpadel v celém 
povodí toků Hačka, Podkrušnohorský 
přivaděč IV, Prunéřovský potok, 
Chomutovka, Bílina, Hutná a přivaděč 
Ohře. Konkrétně se zákaz týká odběru 
z Hačky na území obcí Kři mov, Cho-
mutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy, 
Nezabylice a z Podkrušnohorského 
přivaděče IV na území obcí Vysoká 
Pec, Vrskmaň, Jirkov. Dále z toku 
Prunéřovského potoka na území obcí 
Vý slu ní, Křimov, Místo a z Cho mu-
tov ky na území obcí Bílence, Ne-
zabylice, Údlice, Chomutov, Blatno, 
Křimov, Hora Svatého Šebestiána. 
U toku Hutné se zákaz týká území obce 
Březno, Křimov a Málkov. Na Bílině 
je zákaz platný na území obcí Blatno, 
Boleboř, Jirkov a Vrskmaň. Z přivaděče 
Ohře nesmí brát vodu lidé z Málkova, 
Místa, Černovic, Spořic, Chomutova 
a Jirkova. Toto opatření je platné až do 
odvolání. Nakládání s vodami v rozporu 
se zákazem odběru je kvalifikováno 
jako přestupek, za který je možné uložit 
pokutu fyzické osobě až do výše 50 ti-
síc korun a právnické osobě až do výše 
100 tisíc korun.
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BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
V neděli 1. září se od 10 ho-
din uskuteční již 4. ročník 
akce Den otevřených dveří 
v dopravním podniku. Akce 
se koná v areálu DP nad Bau-
maxem.

ZMIZEL STARÝ STŮL
Technické služby v těchto 
dnech vybouraly starý betono-
vý stůl v Bělohorské ulici. Ve 
Vrchlického ulici zdemolovaly 
zídky a následně vybudovaly 
novou.

VÝSTAVA PRO CELOU 
RODINU
Do konce září lze ve výstav-
ním sále na radnici navštívit 
interaktivní výstavu 50 let 
numismatiky na Chomutovsku 
a Zmatené peníze s řadou her 
a zábavy pro celou rodinu.

SHOW S PIPI A PEPE
V Rodinném centru Rozmarýn 
se bude 5. září konat zábavná 
akce Pohádkový park s Pipi 
a Pepe. Od 15.30 se park 
zaplní veselými postavičkami, 
které pobaví celou rodinu. 

OBNAŽENI NABÍDNOU 
MULTIŽÁNROVÝ 
PROGRAM
Multižánrový festival Obnaže-
ni se bude letos konat 21. do 
24. srpna. Lidé se mohou 
těšit na promítání filmu, slam 
poetry, sochařské happeningy, 
taneční představení a mnoho 
dalšího.

KRÁTCEMedvědi a rosomáci 
ve vedrech řádí na sněhu

Lidé se v zooparku setkají 
s pohádkovými bytostmi

Občasná letní vedra ztěžují 
život nejen lidem, ale i zvířatům. 
V Zooparku Chomutov jim v těchto 
dnech věnují větší pozornost, než 
kterou běžně potřebují. „Zvířata 
se dokážou přizpůsobit, přesto čas-
těji kontrolujeme, zda mají dostatek 
vody a přístup k ní,“ říká zoo-
log zooparku Miroslav Brtnický. 
Chovatelé se také starají, aby je-

jich svěřenci měli neustále přístup 
do stínu.

V krajních případech pracov-
níci zooparku pomáhají zvířatům 
vyrovnat se s horkem i méně obvyk-
lými metodami. Například čtveřice 
medvědů dostala již několikrát 
hromadu sněhu, ve které se vždy 
vyřádí. „Je to pro ně spíše atrakce 
a zpestření. Rádi ve sněhu dovádí 

a válí se v něm,“ popisuje Brtnický. 
Medvědi mají v létě velkou výhodu. 
V jejich výběhu se nachází malý 
rybník, kde se s oblibou koupou. 
Sníh několikrát dostal i rosomák.

Pandy červené, které jsou doma 
v podhůří Himálaje, zase dostaly 
do výběhu vodní mlhoviště. Stejnou 
výsadu mlžící vody mají ve voliéře 
i jeřábi.

Přímo mezi pohádkové bytosti 
se dostanou návštěvníci zooparku 
při Pohádkovém safari. Jízdu 
zooparkem i skanzenem mezi zví-
řaty i vílami, čerty a dalšími si užijí 
hned ve dvou termínech. Souprava 
Eurosafari a zoovláček Amálka 
budou střídavě vozit děti i dospělé 
16. a 17. srpna, vždy od 16 hodin. 
„Souprava Eurosafari vyjede mezi 
pohádkové bytosti vždy v celou ho-
dinu, zoovláček Amálka pak vždy 
v půl. Amálka oba dny zakončí 
jízdou ve 22.30 hodin,“ uvedl ko-
ordinátor akce František Kremer. 
Lidé se letos mohou těšit na nový 
program i pohádkové bytosti.

Jízdy budou tradičně začínat 

i končit u dolní brány zooparku, 
ze strany od Kamencového je-
zera. Po celou dobu bude ote-
vřena restaurace Tajga. Jízdenky 
si lze zakoupit na pokladnách 
zooparku nebo objednat na tele-
fonních číslech 703 149 043 nebo 
703 149 045. Objednané jízdenky 
je nutné do čtrnácti dnů vyzvednout 
a hotově uhradit, jinak rezervace 
propadá. Jízdenky budou v den 
jízdy sloužit také jako vstupenky 
do zooparku.

Komu se zalíbí prohlížet si život 
v zooparku v noci, může se zúčast-
nit i večerního safari, které se koná 
každý prázdninový pátek a sobotu.

Pokračování na str. 23

Festival sportu představí možnosti 
aktivního pohybu dětem i rodičům

Pořádně rozpohybovaný bude 
areál Kamencového jezera v sobotu 
7. září. Akce Festival sportu opět 
představí všechny sportovní kluby 
a spolky, které působí na území města 

i v blízkém okolí. Cílem akce je sezná-
mit širokou veřejnost s možnostmi 
sportovního vyžití dětí i dospělých.

Veškeré informace o každém 
klubu či spolku tak lidé získají 

na jednom místě. Děti si budou moci 
vyzkoušet všechny nabízené spor-
tovní činnosti, seznámit se s trenéry, 
úspěchy klubu či spolku, četností 
a náročností tréninků a podobně. 
Děti tak zjistí, zda by je sport ba-
vil a zda se mu chtějí věnovat. 
Loňského ročníku Festivalu sportu 
se zúčastnilo přes dvacet sportov-
ních organizací.

U Kamencového jezera se navíc 
přítomní setkají s úspěšnými cho-
mutovskými sportovci. Připravené 
budou i soutěže pro nejmenší děti 
ve sportaréně Džungle. Tam bude 
probíhat zábavný program zaměřený 
také na sport, ale šitý na míru těm 
nejmenším. Festival sportu se usku-
teční 7. září od 10 do 15 hodin.
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Investice do infrastruktury základních škol – projekt, který je svým rozsahem unikátní v České republice, 
připravil pro žáky nové možnosti vzdělávání a pro pedagogy moderní možnosti výuky. V rámci projektu byly 
zmodernizované odborné učebny ve všech základních školách ve městě, přístupy do škol i učeben jsou nyní 
navíc zcela bezbariérové. Za jednoduchým názvem projektu se skrývá logisticky velmi náročná činnost mnoha 
subjektů i konkrétních lidí.

Projekt byl zahájen v září 2016. 
V únoru 2017 byla připravena pro-
jektová dokumentace, podána žádost 
o dotaci a o rok a měsíc později 
získalo město na plánované úpravy 
dotaci. Celkové náklady se vyšpl-
haly do astronomické výše necelých 
devětadevadesáti milionů, z toho 
dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu Evropské 
unie činila přes 89 milionů. Město 
se tedy podílelo necelými deseti 
miliony korun. Na realizaci spolu-

pracovalo sedm dodavatelů. Studie 
proveditelnosti měla 350 stran. 
„Nejen ve výši investičních nákladů, 
ale i v počtu zúčastněných zhoto-
vitelů a v komplexnosti zaměřené 
na všechny chomutovské základní 
školy je tento projekt v republice 
unikátní,“ uvedla projektová ma-
nažerka Petra Brožíková. „Jeho 
realizace byla pro všechny zúčast-
něné velmi náročná, stavební práce 
probíhaly kromě prázdninových dní 
při plném školním provozu, zhotovi-

telé se museli doplňovat, navazo-
vat na sebe, a to hned na několika 
místech současně. Nic neřešil pouze 
jeden člověk, vždy byla důležitá 
spolupráce. Problémy se musely 
řešit konstruktivně, aby nenaru-
šily chod celého projektu a činnosti 
ostatních. Všechno toto jsme zvládli 
a nyní hlavně školy samotné čeká 
další návaznost projektu a tou je vy-
užívání všech učeben i technologií 
samotných,“ popsala.

Na přípravě projektu se podí-
lela také Agentura pro sociální za-
čleňování. Díky spolupráci města 
Chomutova s Agenturou pro sociální 
začleňování mohla být zajištěna fi-
nanční alokace a následně poskyt-
nuta samotná dotace. Pracovníci 
Agentury pro sociální začleňování 
byli prostředníky v komunikaci 
s příslušným řídicím orgánem a po-
skytovali také poradenství vedoucí 
k přípravě kvalitní projektové 
žádosti.

Samotné stavební práce, re-
konstrukce a modernizace začaly 
ve školách v květnu 2018 a skon-
čily přesně o rok později. Celkem 

bylo zrekonstruováno šestnáct 
učeben, šest poradenských praco-
višť. Třináct toalet získalo kromě 
oprav i bezbariérový přístup, pohyb 
do škol a po školách handicapova-
ným usnadní šest nových ramp, šest 
plošin, schodolezy s invalidními 
vozíky.

NOVINKY PRO ŽÁKY 
I UČITELE

Na školách byl také zmoderni-
zován přístup k internetu, obnovena 
kompletní datová síť a nainstalo-
vány aktivní bezpečnostní prvky pro 
užívání internetu. Odborné firmy 
po školách rozvedly celkem sto 
kilometrů nových strukturovaných 
kabelů, tři a půl kilometru optických 
kabelů, tři tisíce kusů propojovacích 
kabelů, nainstalovaly tisíc dvojzá-
suvek, dvě stě wifi bodů, deset fire-
wallů a tři stovky nových počítačů 
a tabletů.

Obnovená datová síť, lepší pří-
stup k internetu i aktivní bezpeč-
nostní prvky má nyní i základní 
a mateřská škola v ulici 17. listo-
padu, která se do projektu nemohla 

Stomilionový projekt je 
u konce, vybavil všechny 
školy moderními učebnami  
Základní školy mají také bezpečné připojení k internetu 
a jsou zcela bezbariérové

7. ZŠ Hornická – nová učebna jayzků

15. ZŠ Zahradní – učebna chemie
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přímo zapojit, protože jako škola 
zaměřená na výuku žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
nesplňovala podmínky získání do-
tace. Náklady ve výši zhruba dvou 
milionů spojené s investicí v této 
škole tedy hradilo město ze svého 
rozpočtu.

Cíl projektu je zaměřen na roz-
voj komunikačních a jazykových 
dovedností žáků díky zrekonstru-
ovaným a nadčasově vybaveným 
odborným učebnám, na bezbariéro-
vost budov a na moderní a bezpečné 
připojení k internetu na školách. 
Jednotlivé učebny nebudou využívat 
vždy jen žáci konkrétní školy, budou 
se vzájemně navštěvovat a mohou 
se v nich učit i děti z mateřinek 
v rámci vhodně připravených pro-
gramů výuky.

Přestože je projekt zaměřený 
na moderní technologie či fyzické 
úpravy, bude jej po celé roky připo-
mínat zcela odlišný symbol. U ka-
ždé školy byl totiž v rámci projektu 
vysazen strom, nově tedy bude uni-
kátní chomutovský projekt připomí-
nat devět okrasných sakur a stejný 
počet pamětních desek.

MODERNÍ ODBORNÉ 
UČEBNY

V základní škole Školní byla 
v budově pro druhý stupeň zmoder-
nizována učebna cizích jazyků a fy-
ziky, bezbariérovost nově zajišťuje 
schodolez, rampa a plošina, upravené 

jsou pro handicapované i dvoje 
toalety. Dále je vylepšena datová 
síť s bezpečnostními prvky. „Obě 
učebny byly již zastaralé, nyní mají 
moderní vybavení i zařízení, jsou 
v nich interaktivní tabule, tablety. 
V učebně fyziky je pro výuku k dis-
pozici elektřina či plyn,“ uvedla ředi-
telka školy Vlasta Marková. V druhé 
budově školy v Beethovenově ulici 
je také nová učebna jazyků, datová 
síť, opravená bezbariérová toaleta 
a nainstalované dvě plošiny. Také 
je škole k dispozici nové poraden-
ské pracoviště. „Tato místnost slouží 
hlavně při jednání školního poradce 
s rodiči nebo žáky. Nyní mohou tato 
jednání probíhat v důstojném pro-
středí. V učebně jazyků je nyní vý-
hodou, že učitel může sledovat přes 
počítač práci žáků a má tak větší pře-
hled o tom, co děti již zvládají dobře 
a co ne. Celkově u nás byla rekon-
strukce obtížná kvůli stáří budovy, 
ale vše se podařilo a zrekonstruované 
místnosti jsou velmi pěkné,“ dodala 
ředitelka. Mezi budovami je nyní 
i bezbariérový přístup, do druhého 
patra je zaveden výtah.

Žáci ze základní školy Na Pří-
kopech budou od září využívat nově 
vybavené a opravené učebny jazyků 
a fyziky. Ve škole je opět nová da-
tová síť a pro handicapované bezba-
riérová rampa, schodolez a toaleta. 
Škola má nové poradenské pracovi-
ště a serverovnu.

V základní škole Hornická se bu-

dou moderně učit žáci kromě jazyků 
i chemii v úplně nové laboratoři. 
Také tato škola disponuje díky pro-
jektu novou datovou sítí s aktivními 
bezpečnostními prvky, bezbariéro-
vou rampou a dvěma pro handicapo-
vané upravenými toaletami.

Bezbariérovost základní školy 
Kadaňská zajišťuje nová vstupní bez-
bariérová rampa, vnitřní plošina, scho-
dolez i toaleta. Ve škole je nyní nová 
učebna jazyků i fyziky. Spolehlivé 
pokrytí prostoru internetem zajišťuje 
nová datová síť. V této škole je také 
nové poradenské pracoviště.

TELEVIZNÍ STUDIO PRO 
KAŽDÉHO

Velmi zajímavou novinkou 
je učebna jazyků s integrovaným 
televizním studiem v základní škole 
Akademika Heyrovského. „V mi-
nulosti jsme se s žáky zabývali 
prací v televizním studiu, téměř 
každý má kameru v mobilním te-
lefonu. Nové studio je však něco 
zcela jiného. Žáci poznají, že práce 
v takovém studiu je daleko obsáh-
lejší a technicky náročnější. Navíc 
studio umožňuje nahrávat živé 
přenosy,“ uvedl učitel výpočetní 
techniky Emil Zahálka. Televizní 
studio budou kromě žáků školy vy-
užívat i kamarádi z ostatních škol 
nebo předškoláci z mateřinek. Stane 
se také centrem různých workshopů. 

Dále je škola nově vybavená scho-
dolezem, bezbariérovou toaletou, 
novou datovou sítí a poradenským 
pracovištěm.

V základní škole Březenecká 
byly při projektu zrekonstruované 
dvě učebny jazyků a učebna pracov-
ních činností. Dále je nová datová 
síť, dvě bezbariérové toalety, pora-
denské pracoviště a serverovna.

Žáci základní školy Zahradní 
po prázdninách usednou do lavic 
nově upravené učebny jazyků a la-
boratoře chemie. Také tato škole 
je pokryta spolehlivým připojením 
k internetu a handicapovaní zde 
mohou využít jak upravených toalet, 
tak i rampy či plošiny při pohybu 
po budově.

Děti i učitelé ze základní 
školy Písečná mají k dispozici 
novou učebnu pracovních čin-
ností, upravená byla i toaleta. 
Novinkami jsou nainstalovaná plo-
šina a nově vybudované poraden-
ské pracoviště. Výkonná datová síť 
je samozřejmostí.

Projekt Investice do infrastruk-
tury základních škol CZ.06.2.67/0.0
/0.0/16_063/0004160 byl podpo-
řen dotací z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – Integrovaný regio-
nální operační program, výzva 47. 
Investice do základních škol ve spo-
lupráci s Centrem pro regionální 
rozvoj Ústeckého kraje.

Celkové plánované náklady: 101 085 116,22 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 98 996 315 Kč
Výše dotace: 89 096 683,50 Kč
Podíl města celkem: 9 899 631,50 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 2 088 801,22 Kč (ZŠ 17. listopadu)

Zahájení realizace projektu: 1. září 2016
Příprava projektové dokumentace: 1. října 2016 až 10. února 2017
Právní akt o poskytnutí dotace vydán: 23. března 2018
Organizace výběrových řízení: červen 2017 až červen 2019
Ukončení realizace projektu: 28. června 2019
Udržitelnost výstupů projektu: září 2019 až prosinec 2024

Náplň projektu:
16 odborných učeben
13 bezbariérových toalet
6 bezbariérových ramp 
5 plošin pro handicapované
6 schodolezů s invalidními vozíky 
6 školních poradenských pracovišť
9 okrasných stromů
9 datových sítí v budovách ZŠ
10 aktivních bezpečnostních prvků v budovách ZŠ

Zajímavosti:
100 kilometrů nových strukturovaných kabelů
3,5 kilometru optických kabelů
3 000 propojovacích kabelů
1 000 dvojzásuvek
200 wifi bodů
10 firewallů 
300 počítačů

INFOBOX

3. ZŠ Na Příkopech – pásový schodolez

Televizní studio v základní škole Akademika Heyrovského
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Jak soubor získal název NaOko?
Jakub Kubík: V době, kdy ná-

zev vznikl, jsme působili v býva-
lém kinu Oko a také proto, že jsme 
herci, a tak vlastně děláme vše tak 
nějak naoko.
Kolik máte členů?

Aktuálně máme 27 členů, tento 
počet se ale s nadcházející sezonou 
může změnit, protože někteří herci 
přecházejí na studium do jiných 
měst a rozhodují se, zda tam budou 
dojíždět nebo budou na internátu 
a zda tedy v souboru zůstanou.
Jak dlouho trvá nacvičit novou 
hru?

Lukáš Vokálek: To je opravdu 
hodně individuální. Jednu hru jsme 
zkoušeli i několik let, stále se měnilo 
obsazení. Ale to je extrém. Většinou 
je to v řádu měsíců. Třeba Popelku 
jsme zkoušeli tři měsíce. Možná 
bychom hru nazkoušeli i za kratší 
dobu, ale nelze mít vždy všechny 
herce z obsazení hry na zkoušce. 
Jsme dobrovolníci, hrajeme a zkou-
šíme ve volném čase, takže ne vždy 
to jde hladce a rychle.
Kdo rozhoduje, co se bude hrát?

Lukáš Vokálek: V principu 
je to na vedení spolku. Vybíráme 
z her, které jsou pro nás dostupné 
kvůli autorským právům. Máme ale 
i své hry, jejichž autory jsou naši 
členové. Když někdo napíše hru, 
zbytek souboru se s ní seznámí, 
třeba ji trochu doladíme a vždy 
ji chceme nazkoušet. Například 
Popelka je autorská hra principála 
Jakuba Kubíka.

Jak tedy Popelka vznikla?
Jakub Kubík: Při psaní Popelky 

jsem se snažil vyhnout tomu, abych 
zabřednul do filmového příběhu 
s Evou Hruškovou nebo do Třech 
oříšků pro Popelku. Vzal jsem jen 
čistý námět, jak ho známe z knížek, 
a scénář jsem ladil spíš komedi-
álně nebo pohádkově. Psal jsem 
ji měsíc.
To není dlouhá doba. Vždy 
je to tak?

Jakub Kubík: Trošku horší 
to bylo při psaní hry Když BLESK 
udeří. Námět jsem měl v hlavě 
už asi před dvěma lety, začal jsem 
hru psát loni o prázdninách, napsal 
šest stránek a zasekl se u jedné 

scény, u které jsem nevěděl, jak 
ji rozvést. Ke scénáři jsem se tedy 
vrátil v lednu a v únoru byl 
dopsaný.
Kde sháníte kostýmy, kulisy?

Jakub Kubík: Většinu kulis nám 
vyrábí umělecký štukatér Karel 
Kaliba. Když je potřeba, tak i něco 
dokoupíme, to je ale vždy o pe-
nězích. Vděční jsme, když nám 
někdo daruje nějakou nevyužíva-
nou věc, která se pro divadlo hodí. 
Kontaktovala nás třeba paní, jestli 
nechceme nepotřebný gauč. Ten 
se nikdy neztratí.

Lukáš Vokálek: Pro divadlo 

se nám vždycky hodí i dřevěné 
židle, ty se často využívají, vy-
plňuje se jimi scéna. Dále třeba 
skříňky nebo lampy a podobné 
předměty.

Jakub Kubík: Když jsme napří-
klad hráli Vzdor a trest hraběnky 
Báthory, tak jsme měli velké pro-
blémy sehnat středověké poháry. 
Vůbec vítáme různé věci vzhledově 
ze středověku nebo třeba i z první 
republiky – ty se také špatně shánějí.
Uvítáte třeba i oblečení?

Jakub Kubík: No jistě, jsme 
opravdu rádi za nejrůznější šaty 
i pánské kostýmy – barokní, rene-
sanční, prvorepublikové a další. 
Když nám lidé takové věci darují, 

jsme opravdu vděční.
Lukáš Vokálek: Já bych ještě 

doplnil fraky, ty se snad nedají 
sehnat.
Co plánujete na další divadelní 
sezonu?

Jakub Kubík: V září větši-
nou oprášíme současný reper-
toár a od října ho začneme hrát. 
Představení se budou konat zřejmě 
jednou měsíčně. Určitě budeme 
hrát Popelku, Když BLESK udeří 
a asi bude na nějakou dobu derniéra 
hry A dost! Pak bychom chtěli po-
stupně zařazovat i nové hry. Kromě 
her se stále snažíme nabídnout 

našim divákům co největší pohodlí 
a co nejkvalitnější divadelní zá-
žitky, takže bychom rádi naše diva-
dlo postupně dovybavili.
Nalákejte nás trošku na nové hry.

Lukáš Vokálek: Například 
připravujeme hru Mužům ne-
přístupno, kterou napsal Václav 
Roman. To je komedie o šesti 
ženách a jednom muži. Částečně 
je to sci-fi o zajímavém světě. Hra 
má velmi zajímavé vyvrcholení.

Jakub Kubík: Dlouho už plá-
nujeme příběh Orfea. Původní děj 
ze Starých řeckých bájí a pověstí 
chceme ale trochu zakomponovat 
do jiného příběhu. Ještě nevíme, 
zda hru uchopíme jako hru s pís-
němi nebo přímo muzikál, ale ur-
čitě se můžete těšit jak na zpěv, tak 
na tanec.
Kde si lidé mohou zakoupit vstu-
penky na vaše představení?

Vstupenky mohou koupit přes 
náš rezervační systém na webo-
vých stránkách www.divadlonaoko.
cz, kde je rovnou i on-line zaplatí 
a v divadle jsou pak k vyzvednutí 
hodinu před představením. Webové 
stránky, na nichž je i program před-
stavení, plánujeme během prázdnin 
dokončit, aby naši diváci o nás měli 
stále všechny informace. Máme 
také divadelní facebook pod ná-
zvem Divadlo NaOko Chomutov. 
I tudy je možné dostat se do rezer-
vačního systému. Vstupenky lze 
však zakoupit i před představením 
přímo na pokladně bez předchozí 
rezervace.

Několik let už v Chomutově působí amatérský divadelní soubor NaOko. V září jeho členové začnou již druhou 
sezonu hrát v sále KaSSu na Zahradní a pro chomutovské publikum chystají i zcela nové hry. Kromě toho 
se s nimi mohou lidé setkat i při vystoupení na různých městských akcích nebo při Rodinném zápolení. 
O plánech souboru i současné činnosti hovořili principál divadla Jakub Kubík a místoprincipál Lukáš Vokálek.

Jakub Kubík:

Chomutov má svůj divadelní soubor, 
spousta lidí o nás ale ještě neví 

DLOUHO UŽ PLÁNUJEME PŘÍBĚH ORFEA. PŮVODNÍ 
DĚJ ZE STARÝCH ŘECKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ CHCEME 
ALE TROCHU ZAKOMPONOVAT DO JINÉHO PŘÍBĚHU.
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Tisíce lidí s rozdílnými problémy 
požádaly o pomoc sociální poradnu

Sociální poradna Kamenná 
slaví první výročí od zahájení čin-
nosti ve zrekonstruovaném objektu 
na Kamenné v Chomutově. V čer-
venci 2018 poradna poprvé otevřela 
své dveře, do kterých ke konci června 
2019 zavítalo celkem 2 600 klientů. 
S nimi bylo uskutečněno více než 
čtyři tisíce setkání. „Sociální pracov-
nice poskytovaly poradenství zejména 
v oblasti insolvence. Proběhlo téměř 
třináct set konzultací s klienty, kteří 
řešili svou tíživou finanční situaci od-
dlužením. Dále byl ze strany návštěv-
níků poradny největší zájem o soci-
álně-právní poradenství, tato proble-
matika se týkala více než devíti set 
setkání. Dvě stě konzultací pak bylo 
věnováno rozvodové problematice 
a problematice mezilidských vztahů. 
Klienti poradny také hojně využívali 
bezplatného právního poradenství, 
které je zajišťováno externím advo-
kátem,“ uvedla sociální pracovnice 
Renata Pašková. Dále mohou lidé po-
radnu navštívit kvůli poradenství pro 
seniory či pro pozůstalé.

Protože je objekt poradny lokali-
zován na sídlišti v zákrytu panelových 
domů, může být pro zájemce o službu 
obtížné jej vyhledat, je plánováno 
umístění směrovek na více exponova-
ných místech v okolí objektu s cílem 
zajistit větší informovanost veřejnosti 
a snadnější dostupnost služby.

I DŮSLEDKY 
NEZODPOVĚDNÉHO 
ŽIVOTA LZE ŘEŠIT

Muž středního věku přišel 
do SP Kamenná s cílem řešit exekuce 
a dluhy, které má vůči Dopravnímu 
podniku hlavního města Prahy. Klient 
se dozvěděl, že v případě, že má ně-

kolik závazků v exekuci u jednoho 
věřitele, lze požádat o sloučení 
exekucí do jedné. Sloučit exekuce 
do jedné lze jen za určitých podmí-
nek, které však klient nesplňoval. 
„V rámci několika konzultací bylo 
zjištěno, že klient má více závazků, 
než předpokládal. Z tohoto důvodu 
se s ním začalo pracovat na podání 
návrhu na povolení oddlužení. Při 
opakovaných sezeních bylo zjištěno, 
že jeho dluhy jsou vyčísleny na částku 
vyšší než půl milionu korun. Klient 
sdělil, že za všechny vzniklé dluhy 
si může sám, a to kvůli své finanční 
negramotnosti, nezaměstnanosti, 
drogové závislosti a také celou řadou 
špatných rozhodnutí,“ popsala soci-
ální pracovnice.

Kvůli drogové závislosti muž 
přišel o zaměstnání. Přítelkyně, 
s níž má dceru, se s ním rozešla 
a on se musel odstěhovat z je-
jich společného bytu. Po rozchodu 
s přítelkyní klient nikde nepracoval 
a neřešil žádné povinnosti, například 
ani placení výživného, a užíval si ne-
zřízeného života – jezdil MHD bez 
jízdenky, popíjel alkohol a bral drogy. 
Nějakou dobu žil na ulici, kde mu byl 
odcizen občanský průkaz, ale krádež 
nenahlásil. Později zjistil, že na ukra-
dený občanský průkaz byla uzavřena 
smlouva o poskytnutí telekomunikač-
ních služeb. Kvůli špatnému způsobu 
života s ním přestala jeho rodina 
komunikovat. Klient se ocitl bez fi-
nančních prostředků, neměl peníze 
ani na stravu či na zajištění dočas-
ného ubytování. „Najednou si začal 
uvědomovat vážnost a zoufalost své 
situace, a proto se vrátil do rodného 
města. Požádal rodinu o odpuštění 
a také si našel novou přítelkyni, která 

mu pomohla obnovit veškeré základní 
sociální vazby. Díky přítelkyni si na-
šel nové zaměstnání s velmi dobrým 
finančním ohodnocením. I když 
mu plynuly ze mzdy srážky, jeho fi-
nanční situaci to nezlepšovalo a dluhy 
se nezmenšovaly,“ řekla Renata 
Pašková.

Z tohoto důvodu s ním byl sepsán 
a podán návrh na povolení oddlužení, 
který mu byl schválen, a v současné 
době klient řádně plní podmínky 
oddlužení.

SNAHA SPLNIT POSLEDNÍ 
PŘÁNÍ OBRÁTILA ŽIVOT 
NARUBY

Klientka přišla do sociální po-
radny se žádostí o sepsání návrhu 
na povolení oddlužení. Sdělila, 
že veškeré její závazky pocházejí 
z podnikatelské činnosti. Od roku 
1996 podnikala se svým manželem 
v hostinské činnosti a ubytování 
osob. V roce 2007 manžel zemřel. 
Před jeho smrtí žena manželovi slí-
bila, že v podnikání bude i nadále 
pokračovat. Po nějaké době se pod-
nikání v hostinské činnosti přestalo 
dařit a klientka byla nucena tuto 
činnost ukončit. V podnikání v uby-
tování osob pokračovala, ale i zde 
se po nějaké době objevily pro-
blémy. Ve snaze podnikání zachránit 
si žena obstarala několik půjček, 
aby ubytovnu mohla dále provozo-
vat. Situace s platební neschopností 
byla tak neúnosná, že klientka byla 
nucena v polovině roku 2018 ukon-
čit i činnost s ubytováním osob. 
Aby své dluhy mohla řešit, ihned 
nastoupila do zaměstnání. Jelikož 
výše jejích dluhů dosahuje částky 
asi milion a půl, tak se ocitla v dlu-

hové pasti. Z tohoto důvodu byl 
s klientkou sepsán a podán návrh 
na povolení oddlužení. V současné 
době čeká na rozhodnutí soudu, zda 
bude návrh schválen.

KDYŽ MATKA BRÁNÍ OTCI 
VE STYKU S DĚTMI

Do poradny se dostavil utrápený 
otec dvou malých dětí. S jejich mat-
kou neuzavřel sňatek, děti se narodily 
během dlouholetého partnerského 
soužití. V době, kdy došlo k rozpadu 
vztahu, byly děti v mladším školním 
věku. Protože zákon nesezdaným 
rodičům neukládá povinnost řešit 
rodičovskou odpovědnost po rozpadu 
vztahu prostřednictvím soudu, do-
hodli se bývalí partneři na tom, že děti 
zůstanou v péči matky a že otec bude 
mít možnost stýkat se s dětmi neo-
mezeně, neboť děti byly na otce silně 
fixovány a měly s ním pěkný vztah. 
Několik měsíců matka postupovala 
podle dohody, ale když navázala nový 
partnerský vztah, začala opakovaně 
a nedůvodně bránit v rodičovském 
styku otce s dětmi. „Doporučili 
jsme mu, aby k soudu podal návrh 
na úpravu rodičovského styku s ne-
zletilými dětmi, soud následně určil 
přesný rozsah styku, ale matka roz-
sudek soudu nerespektovala a nadále 
otci ve styku s dětmi bránila. Otec 
byl zoufalý, obával se oslabení citové 
vazby dětí k jeho osobě,“ popsala 
problém sociální pracovnice. Opět 
navštívil poradnu, kde mu doporučili 
podání návrhu na nařízení výkonu 
soudního rozhodnutí, soud výkon 
rozsudku nařídil a uložil matce dětí fi-
nanční sankci. Ani to však nepřimělo 
matku k tomu, aby umožnila styk otce 
s dětmi. Při další návštěvě poradny 
byl informován o tom, že v případech, 
kdy rodič, který má v péči nezletilé 
děti, brání druhému rodiči ve styku 
s nimi, lze legitimně u soudu navrh-
nout změnu výchovy a výživy nezle-
tilých dětí. „Jinými slovy bylo kli-
entovi doporučeno, aby podal návrh 
na svěření dětí do své výhradní péče. 
Spolu s klientem byl v poradně návrh 
vyhotoven. Když matka obdržela 
soudní obsílku s výzvou, aby se vyjá-
dřila k podanému návrhu, navštívila 
otce dětí a požádala ho, aby podaný 
návrh vzal zpět s tím, že mu přislíbila 
kontakt s dětmi v rozsahu, jaký určil 
soud. Klient se rozhodl dát matce dětí 
poslední šanci. Dnes se s dětmi vídá 
tak, jak vždy chtěl,“ uzavřela líčení 
příkladu z praxe Renata Pašková.
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Vaše témata
 PODNĚTY

CO BUDE S PLOCHOU 
U EVROPY

Dobrý den.
Chci se zeptat, zda má město 

nějaké plány s plochou po bývalém 
kinu Evropa? Myslím, že by ne-
bylo od věci zde vybudovat dětské 
hřiště a sportoviště podobné tomu, 
jaké je např. na sídlišti Kamenná? 
Na Březenecké se žádné ta-
kové nenachází. Kde si tedy mají 
místní děti hrát a trávit volný čas? 
Že by se zapomnělo, nebo zde 
město nechce investovat? A proč?

Děkuji za odpověď.
K. L.

Vážený pane,
děkuji za Váš dotaz. Uvedenou 

lokalitu samozřejmě evidujeme 
jako vhodnou k revitalizaci. V mi-
nulém roce byla dokonce před-
mětem zadání studentům Fakulty 
architektury ČVUT v Praze, kteří 
měli navrhnout směr jejího dalšího 
využití a vypracovat územní studii. 
V podstatě se ve svých návrzích 
shodli na tom, že uvedená lokalita 
s vodní plochou by měla být využita 
jako veřejné prostranství s převa-
žujícími oddychovými plochami 
se zelení a s malým podílem služeb, 
jako je například malá kavárna – 
viz Chomutovské noviny č. 7/2018. 
Zatím ale nebylo o konečném způ-
sobu využití území rozhodnuto, ale 
uvedené návrhy určitě poslouží jako 
možné podklady pro rozhodování, 
co s tímto prostorem.

V neposlední řadě bude nutné, 
kromě samotného rozhodnutí o způ-
sobu využití uvedeného území, řešit 
otázku financování takto rozsáhlého 
projektu. Z tohoto důvodu už v sou-
časné době hledáme dotační tituly, 
které by bylo možné na revitalizaci 
celého prostoru použít.

S pozdravem
Ing. Hana Jeřábková,

odbor rozvoje a investic

KVŮLI BEZPEČNOSTI 
NELZE OTEVŘÍT 
CYKLOSTEZKU

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jakým způ-

sobem se bude řešit, zda-li vůbec, 
průjezdnost cyklostezky Otvice – 
Chomutov po dobu stavby nové ko-
munikace od Otvic na Kamennou, 
jež je touto stavbou přerušena. 
Cyklostezka je pro nás z Jirkova 
prakticky přerušena. Nicméně pěší 
si již našli cestu, kudy projít. Při 
troše dobré vůle by se jistě tato 

zkratka dala upravit i pro cyklisty. 
Jde o cestu z mostu přes komuni-
kaci 1/13 podél oplocení stavby, 
kde se však musí překonat svodi-
dla. A to jde s dětmi s kolem velmi 
špatně. Stavba by měla trvat do září 
2021, tím pádem i přerušení cyk-
lostezky. Proto se na Vás obracím 
s dotazem, zda existuje nějaké pro-
vizorní řešení zpřístupnění cyklo-
stezky z Otvic do Chomutova.

Předem děkuji za odpověď,  
s pozdravem H. H.

Dobrý den,
uzavření cyklostezky za-

jímá spoustu občanů. Bohužel 
my v tomto případě nemáme žádné 
možnosti, jak uzavírku ovlivnit. 
Jedná se o stavbu nadregionál-
ního charakteru (stavba obchvatu 
obce Otvice), kterou řídí a finan-
cuje Ústecký kraj. V místě, které 
popisujete, je umístěno zařízení 
staveniště a aktuálně tam probíhají 
vrty na piloty, které ponesou nové 
přemostění. Pohyb v této lokalitě 
je mimořádně nebezpečný a pokud 
si tam někdo krátí cestu a navíc 
s dětmi, je to na jeho vlastní riziko. 
Zástupci Ústeckého kraje nám ně-
kolikrát potvrdili, že cyklostezka 
zůstane uzavřena právě z bezpeč-
nostních důvodů. Po stavbě pilotů 
bude probíhat instalace mostních 
nosníků a riziko, že to někomu bě-
hem stavby spadne na hlavu, nikdo 
nepodstoupí.

Situace je to nepříjemná, nikoliv 
však nepřekonatelná a jistě uznáte, 
že bezpečnost a zdraví občanů 
je na prvním místě. V případě zájmu 
o podrobnější informace se prosím 
obraťte na silniční a drážní správní 
úřad na adrese Husovo náměstí 
104, Chomutov, 430 01.

Na závěr bych tedy chtěla ještě 
jednou zopakovat, že cyklostezka 
je uzavřena z bezpečnostních dů-
vodů a jakýkoliv pohyb v této lo-
kalitě je mimořádně nebezpečný 
a na vlastní riziko.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Ing. Jana Tröglová,
vedoucí odboru rozvoje a investic

PROBLÉMY 
NA SÍDLIŠTI A DAŇ 
Z NEMOVITOSTI

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v Cho-

mutově platíme jednu z nejvyš-
ších daní z nemovitosti, bylo 
by správné, aby se značná část 
z toho vracela obyvatelům nejhor-
ších sídlišť Chomutova. Vhodné 

by bylo platit např. postřiky proti 
štěnicím, které do paneláků zanášejí 
migrující nepřizpůsobiví, zvýšený 
úklid okolo popelnic, kontrolo-
vat, kdo tam ten nepořádek dělá, 
přistavovat častěji zdarma velké 
kontejnery atd. Například nechápu, 
že po úklidu na Písečné zůstaly živé 
ploty neostříhány. Nepřizpůsobiví 
se tam v noci povalují mezi zapar-
kovanými auty, na která není kvůli 
neudržovaným živým plotům vidět. 
Prosím o informaci, kdy budou živé 
ploty v Jirkovské ulici ostříhány. 
Již jednou jsem si na toto stěžoval, 
bohužel se to opakuje.

Tvrdím, že bydlení v sídlištních 
ghettech je pro starousedlíky čím 
dál tím horší. Město by mělo situaci 
na sídlištích ještě více kontrolovat.

S pozdravem
F. M.

Vážený pane,
město nemůže platit postřiky, 

tak jak navrhujete, neboť se jedná 
o byty v osobním vlastnictví a každé 
SVJ má svůj fond oprav, z něhož 
musí tyto náklady hradit. Co se 
týče nepořádku – vzhledem k vel-
kému počtu stanovišť popelnicí a 
kontejnerů není v silách města mít 
všechna místa pod permanentní 
kontrolou. V případě, že uvidíte 
někoho, kdo dělá nepořádek, za-
volejte ihned na bezplatnou linku 
městské policie 156, která pachateli 
při dopadení může udělit pokutu 
nebo ho přinutit k úklidu. Požádali 
jsme pracovníky Technických slu-
žeb města Chomutova o prostří-
hání živých plotů v Jirkovské ulici. 
Ing. Voborník nám sdělil, že okolo 
Vašeho domu žádné živé ploty ne-
jsou. Pouze keře u parkoviště za-
sahující do místa parkování budou 
prořezány. V případě, že jste měl 
na mysli jiné, prosím podejte infor-
maci technickým službám.

Můžeme Vás ujistit, že městská 
policie věnuje situaci na sídlištích 
zvýšenou pozornost častějšími kont-
rolami a monitorováním problema-
tických míst.

Závěrem bychom Vás chtěli 
informovat o tom, že 27. června 
2019 schválili zastupitelé města 
snížení daně z nemovitosti. Úprava 
daně spočívá ve snížení základ-
ního koeficientu u staveb sloužících 
k bydlení z hodnoty 4,5 na hodnotu 
3,5. Na webových stránkách na-
jdete kalkulačku, na které si můžete 
spočítat, o kolik zaplatíte v roce 
2020 méně. Získané peníze z daní 
město zpět vrací do nových investic 
a oprav.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

CO BUDE S ULICÍ 
POD LESEM

Dobrý den,
ráda bych se zeptala za všechny 

obyvatele ulice Pod Lesem, kdy 
bude také opravena vozovka v této 
ulici. V loňském roce zde byly 
prováděny zaměřovací práce, 
ale v květnu byly práce prove-
deny pouze v ulici Dobrovského 
a Ve Stráni.

S pozdravem M. K.
Dobrý den,
město mělo v plánu v roce 

2018 opravit i ulici Pod Lesem. 
Tento úsek je vyprojektovaný, nic-
méně Vaši sousedé se shodli na tom, 
že je zde potřeba vybudovat druhou 
kanalizační stoku. Byli jsme tedy nu-
ceni opravy nerealizovat v původním 
rozsahu, jelikož nebylo jasné, zda 
se kanalizace dělat bude, či nebude.

Nyní již víme, že se kanalizace 
dělat bude – vedení města se k žá-
dostem přiklonilo, nicméně vybudo-
vání nové stoky je finančně náročná 
investice, se kterou náš střednědobý 
plán investic nepočítal. Nejprve 
se musejí najít finance na vybudo-
vání kanalizace, poté se zrekonstru-
uje celá ulice. Předběžně se mů-
žeme bavit o horizontu 2 až 5 let.

Děkuji za pochopení.
S přáním hezkého dne

Ing. Stanislav Říha,
odbor rozvoje a investic

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NÁPAD, 
PODNĚT ČI ZKUŠENOST S NĚČÍM 
ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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DALŠÍ ATRAKCE 
NA JEZEŘE – DVĚ 
NOVÉ SKLUZAVKY
Návštěvníci jezera si mohou užít na dvou skluzavkách. Menší 
vede do dětského bazénu na plovoucím mole, větší vede 
z mola do jezera. Obě jsou vyrobeny z nerezové oceli a mají 
zabudovaná čerpadla pro dostatečný proud vody ke smáčení 
pojezdné plochy. Pro instalaci velké skluzavky bylo nutné 
zřídit strojovnu pod věží a provést změnu sestavy plovoucího 
zařízení mola. To je možné díky modulárnímu uspořádání 
plováků mola. Výroba a instalace unikátních skluzavek vyšla 
na milion korun.

DOBROVSKÉHO  
A VE STRÁNI MAJÍ NOVÉ 
SILNICE
V obou provázaných ulicích byl nejprve odfrézován živičný povrch, 
částečně zlepšena únosnost podkladní zeminy a snížena vlhkost 
pláně promícháním s hydraulickým pojivem, tím byla vytvořena 
nová konstrukce vozovky. Během stavby bylo zachováno původní 
odvodnění povrchových vod do volného terénu čili do tvz. vsaku. 
Cena rekonstrukce je dva miliony korun.

U TŘEŠŇOVKY BYLA 
ZPEVNĚNA CESTA
Radnice nechala zpevnit původní cestu ke dvěma vstupům do 
zahrádkářské kolonie Zátiší a dvěma krajovým rodinným domům 
č.p. 3002, 3003 v ulici U Třešňovky. Celkově bylo upraveno tisíc metrů 
čtverečních cesty. Ta byla nejprve vyrovnána, následně na ni byl 
položen recyklát a konstrukce byla zesílena zaválcováním dvou vrstev 
asfaltové emulze se zadrceným kamenivem. Město zároveň zajistilo 
vyčištění zanesené dešťové kanalizace. Celkově oprava vyšla na 
120 tisíc korun při využití živičného recyklátu z obnovy jiných ulic.

NOVÁ PARKOVACÍ 
MÍSTA V GRÉGROVĚ 

ULICI
Obyvatelé Grégrovy ulice mají k dispozici nově dvacet parkovacích 

míst. Ty byly vybudovány během necelých tří měsíců za jeden milion 
korun. Jedná se o šikmé stání, které je vytvořené z betonové vegetační 

dlažby. Součástí stavby bylo i přesunutí kontejnerového stání. Dvě 
parkovací místa jsou určena pro zdravotně postižené osoby.
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Výstava představí činnost 
numismatiků i finanční zmatky

Na mezinárodním setkání se 
představilo muzeum Na Kočičáku

Při příležitosti 50. výročí cho-
mutovské numismatiky probíhá 
v muzeu výstava s názvem 50 let 
numismatiky na Chomutovsku 
a Zmatené peníze. Výstava veřej-
nosti představí padesátileté pů-
sobení tohoto odborného spolku, 
z jehož činnosti vzešlo něko-
lik publikací či dokonce odbor-
nou veřejností uznaná typolo-
gie pražských grošů Karla IV. 
Chomutovský spolek se během 
své existence stal významnou 
pobočkou v celostátní numisma-
tické společnosti. „Část výstavy 
je věnována zajímavým a vý-
znamným numismatickým ná-
lezům na území Chomutovska. 
Návštěvníci poznají také místní 
historická nouzová platidla a úče-
lové známky, které mají v regionu 
bohatou historii,“ uvedla kurá-
torka Milena Bílková.

Druhou částí expozice je za-
půjčená výstava z Regionálního 

muzea v Litomyšli s názvem 
Zmatené peníze. Věnuje se zmat-
kům ve financích států zapoje-
ných do první světové války. 
K vidění budou opět nouzové 
peníze, kolkování bankovek, 
poukázky ze zajateckých táborů 
a podobně. Zajímavá jsou témata 
na tehdejších platidlech – historie, 
pověsti, komiksy, humor a různé 
kuriozity. „Nabízíme ke zhléd-
nutí na 250 papírových platidel 
z let 1803 až 1924,“ doplnila 
kurátorka.

Součástí výstavy je oblíbený 
doprovodný program – výtvarná 
dílna, ve které si návštěvníci mo-
hou vyrobit vlastní měnu, mag-
netickou skládačku, převléknout 
se do kostýmů nebo si zahrát spo-
lečenské hry.

Výstava v prostorách radnice 
potrvá do 29. září. Program je rea-
lizován za finanční podpory statu-
tárního města Chomutova.

Členové muzea Na Kočičáku 
se zúčastnili mezinárodního setkání 
pevnostních muzeí nazvaného Fort Fest 
CZ 2019, které se uskutečnilo v pod-
zemí dělostřelecké tvrze Hůrka nad 
městem Králíky.

Muzeum Na Kočičáku tak 
na tomto významném setkání prezen-
tovalo pevnosti nad Chomutovem, 
samotné muzeum, naučnou stezku 
československého opevnění z let 
1936 až 1938 na Chomutovsku a cel-

kově město Chomutov. „Naše muzeum 
si účasti velmi váží. Brali jsme ji jako 
velkou vizitku naší práce a činnosti, 
kterou v okolí našeho města Chomutova 
realizujeme,“ uvedl předseda muzea Jiří 
Piramovský.

Akce se konala za účasti velkých 
muzeí z České republiky, Slovenska, 
Polska, Belgie a dalších států. Kromě 
prezentace členové muzea navázali kon-
takty s dalšími kolegy z jiných muzeí, 
kteří přislíbili návštěvu muzea i města.

Při festivalu 
se sejdou 

handicapovaní

Letošní ročník festivalu Mezi 
městy se uskuteční 7. září v atriu 
Chomutovské knihovny a bude sou-
částí připravovaných oslav deseti-
letého výročí kavárny Café Atrium. 
Už potřetí akci doplní festival dob-
rého jídla, takzvaný Kredenc fest. 

Festivalu Mezi městy se tra-
dičně účastní desítky vystupujících 
s různým handicapem ze soci-
álních zařízení z okolních měst, 
kteří si připravují hudební, taneční 
či dramatická vystoupení. Místo 
mezi vystupujícími si však našli 
například i senioři, třeba Babči ma-
žoretky z Mostu, tradičním účastní-
kem je také Středisko volného času 

Domeček. „Každoroční potkávání 
se na festivalu je velmi oblíbené, 
účastníků je rok od roku stále více 
a narůstá i počet diváků z řad ve-
řejnosti,“ uvedla Martina Řápková, 
místopředsedkyně zapsaného 
spolku Masopust, který festival 
organizuje.

Program Mezi městy doplní 
festival dobrého jídla Kredenc fest. 
Návštěvníci budou moci ochutnat 
dobré domácí jídlo i nápoje, získat 
zajímavé recepty nebo si sdělit 
zkušenosti s vařením nejrůznějších 
druhů zdravých a dobrých pokrmů. 
Některé z nich mohou ochutnat 
i v přilehlé kavárně Café Atrium.

Památky odkryjí staletá tajemství
Při Dni evropského dědictví 

7. září bude mít široká veřejnost 
možnost prohlédnout si historické 
památky ve městě zdarma. Dozví 
se, která památka měla v historii 
největší smůlu, kdo pod jejich stře-
chami našel smrt nebo kudy si krá-
tila šlechta cestu z radnice.

Na svou nenasytnost doplatil 
kominík, který si usmyslel vylou-
pit kryptu s osmdesáti mumiemi 
mnichů pod kostelem svatého 
Ignáce. Z neznámých důvodů 
se však z krypty s lupem nemohl 

dostat ven, a tak tam zemřel. 
Známější legendou je smrt mnicha, 
kterého nechal Bohuslav Felix 
Hasištejnský z Lobkovic zaživa za-
zdít v prostorách současné radnice. 
Mnich Analbert totiž podlehl kráse 
a svůdnosti Ester a začal s ní žít 
v hříchu. Bohuslav Hasištejnský 
je však při jednom milostném 
vzplanutí přistihl a mnicha krutě 
potrestal.

Je téměř neuvěřitelné, že se 
Chomutov i dnes může chlubit 
gotickým děkanským kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie. Tuto 
památku od jejího vybudování po-
stihlo snad více potíží než ostatní 
dohromady. Poškodila ho hu-
sitská vojska, dvakrát vyhořel, 
několikrát ho vykradli vanda-
lové a v roce 1899 se téměř zřítil 
po zemětřesení.

Za návštěvu rozhodně stojí i sa-
motná radnice. Tak trochu záhadou 
opředené je malé schodiště scho-
vané za železnými dvířky, které 
vede ze současné kanceláře ná-
městka primátora do obřadní síně. 

K čemu sloužilo, není zcela jasné. 
Šlechta, která v prostorách rad-
nice dříve bydlela, po něm zřejmě 
scházela přijímat návštěvy. Proč 
ale zrovna tudy? Možná se jednalo 
o návštěvy, které neměly být vi-
děny přicházet hlavním vchodem. 
Dále se lidé mohou podívat do kle-
notnice, ve které se nachází za ma-
lými železnými dvířky vysoko 
u stropu trezor, kde bývaly uložené 
cennosti a dokumenty.

Zpřístupněná bude mimo jiné 
i Hvězdářská věž.
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ANNA MALÁ
Je začínající spisovatelkou, jež vloni vydala svou prvotinu 
Knížka fantazie obsahující trojici “nenásilně naučných 
pohádkových příběhů”. Od základní školy ji psaní bavilo. 
Měla sešit, do kterého kreslila a psala příběhy. Kniha pohádek 
vznikla díky jejímu synovi, který ji při vyprávění klasických 
pohádek stále opravoval. Tak si vymyslela vlastní, a protože je 
syn chtěl opakovat, musela je sepsat. Nyní má rozepsané volné 
pokračování. Chce také vydat knihu, která se bude zabývat 
bytovým designem českých domácností.

PAVEL NOBST
Učitel a sportovec. Svou učitelskou dráhu začal na ZŠ 
Kadaňská, kde působil přes dvacet let. Poté si odskočil na 
rok na gymnázium a nyní se věnuje dětem na základní 
škole v Březně. Desátým rokem je předsedou okresní rady 
Asociace školních sportovních klubů, která organizuje většinu 
sportovních soutěží pro žáky základních a středních škol. A aby 
toho neměl málo, coby fotbalový skaut vyhledává mládežnické 
talenty pro prvoligové Teplice. Sám je aktivním fotbalistou 
v okresní soutěži.
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Protesty 4. března 1919 v Chomutově
Minulý rok jsme si připomněli 

sto let od vzniku Československa. 
Vznik republiky 28. října je spojen 
s obrazy a fotografiemi nadšených, 
oslavujících občanů nového státu. 
Ovšem součástí mladé repub-
liky se staly i více než tři mili-
ony českých Němců, kteří vznik 
Československa vnímali jako noční 
můru a to nejhorší, co je mohlo 
potkat. Nesouhlasili se začleněním 
pohraničních oblastí do nového 
státu a 4. března 1919 to dali na-
jevo v největších protestech, které 
se kdy vůbec v prvorepublikovém 
Československu odehrály. Letos 
jsme si připomněli sto let od jejich 
uskutečnění.

Čeští Němci zároveň se vzni-
kem Československa vytvořili 
čtyři německé provincie, které 
prohlásili za součást nově vzniklé 
Rakouské republiky. Jednalo 
se o Deutschböhmen, kam pat-
řil i Chomutov, Böhmerwaldgau, 
Deutschsüdmähren a Sudetenland. 
S jejich vizí ostře nesouhlasili česko-
slovenští politici v Praze. Počátkem 
listopadu 1918 došlo k jednání mezi 
oběma stranami, ale ta dopadla 
hádkou. Patovou situaci se nako-
nec Praha rozhodla řešit vojensky. 
Od konce listopadu československé 
vojsko, které bylo složeno z nad-
šených dobrovolníků, sokolů, ale 
i vojáků původně rakousko-uherské 
armády nebo též legionářů, začalo 
obsazovat jednotlivé provincie.

S touto situací se ale čeští Němci 
nesmířili a na 4. března 1919, kdy 
se poprvé sešel nový parlament 

ve Vídni, kde chtěli mít také své 
zástupce, uskutečnili velké protestní 
demonstrace. Jejich cílem bylo uká-
zat politikům v Paříži, kde probíhala 
mírová jednání po konci 1. světové 
války, že čeští Němci nejsou spo-
kojeni jako občané Československa 
a že se chtějí stát součástí Rakouska. 
Během protestů došlo v sedmi 
městech ke střetu s vojáky česko-
slovenské armády, při nichž došlo 
ke střelbě a ztrátám na životech. 
Celkem zemřelo přes 50 lidí, z toho 
dva vojáci. Nejvíce zastřelených de-
monstrantů bylo v nedaleké Kadani, 
celkem 25 lidí. Tyto protesty i přes 
ztráty na životech nezvrátily pů-
vodní stav a pohraniční oblasti dále 
zůstaly součástí Československa.

SITUACE V CHOMUTOVĚ
Vedení města se počátkem listo-

padu 1918 prohlásilo, že Chomutov 
je součástí nově ustanovené provin-
cie Deutschböhmen a že nesouhlasí 
s tím, aby byl součástí republiky 
Čechů a Slováků. Ovšem více než 
tyto národnostní záležitosti musela 
chomutovská radnice řešit problémy 
s hladem. Zásobování nefungovalo, 
blížila se zima a lidé měli problém 
získat otop. Tato tíživá situace vedla 
k tzv. hladovým bouřím, kdy dav lidí 
zaútočil na obchody, kde vytloukl 
skla a snažil se získat cokoliv k jídlu, 
případně nějaké teplé ošacení. 
Konec s rabováním učinil až příchod 
československé armády do města. 
To ovšem zase rozpoutalo národ-
nostní spory a třenice mezi českými 
vojáky a německým obyvatelstvem. 

Vojáci strhávali symboly zaniklé 
říše, sochy a trestali různé projevy 
nesouhlasu s jejich přítomností.

V této napjaté situaci došlo 
k březnovým protestům. Jak popisují 
zprávy, od samého rána bylo město 
v očekávání. Většina obchodů byla 
uzavřena, stejně tak školy a veřejné 
úřady. Již dlouho před akcí bylo 
náměstí plné lidí. Vlastní akce se zú-
častnilo dělnictvo ze všech velkých 
továren ve městě, které vystupo-
valo velmi jednotně. Když nakonec 
všichni dorazili na náměstí, kom-
pletně ho zaplnili. Pořadatelé odha-
dovali počet demonstrantů kolem 
15 tisíc osob. K davu, kde byla hesla 
„Právo na sebeurčení“, „Pryč s voj-
skem, my chceme chléb“, „Chceme 
být svobodní“, promluvili místní 
pořadatelé z německé sociální de-
mokracie, kteří požadovali svobodu 
pro české Němce a lepší sociální 
podmínky pro občany Chomutova 
a celého pohraničí.

KOLEKTIVNÍ PAMĚŤ
Vypjatá atmosféra se projevila 

ve sporu u Masarykových kasáren 
(dnes jezuitský areál), kde měli 
vojáci nad branou vystavený obraz 
T. G. Masaryka. Nevíme přesně, 
co se stalo, ale protestující buď 
požadovali sundání obrazu, nebo 
na něj a na vojáky stojící u brány 
různě útočili a napadali je. Podle 
záznamu vojenského kronikáře 
měli důstojníci plné ruce práce, aby 
se mužstvo nenechalo vyprovoko-
vat a nedošlo k potyčkám, které 
mohly skončit i střelbou. To se na-
konec povedlo. Díky tomu proběhla 
zdejší masová demonstrace bez po-
tyček a střelby.

Demonstrace ze 4. března 
1919 a především jejich oběti 
se staly součástí kolektivní paměti 
českých Němců, kteří si od počátku 
20. let 20. století začali říkat sudet-
ští Němci a je tomu tak až do dneš-
ních dnů.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

STOLOVÝ KLAVÍR 
Z LONDÝNA

Ve sbírce chomutovského mu-
zea se nalézá stolový klavír (inv. 
č. N 285), který pochází z Anglie 
z období 1775–1782. Lze tak usu-
zovat podle tzv. jmenné desky, 
tedy nápisu se jménem a adre-
sou dodavatele: LONGMAN 
AND BRODERIP, MUSICAL 
INSTRUMENT MAKERS KINGS 
ARMS, Nö 26 CHEAPSIDE 
LONDON. Tato firma byla zalo-
žená r. 1767 londýnským obchod-
níkem Jamesem Longmanem, který 
do podniku r. 1775 přizval Francise 
Fane Broderipa. Klavíry sami ne-
vyráběli, jen je prodávali. Podle 
slov experta na hudební nástroje 

PhDr. Bohuslava Čížka, Csc., býva-
lého zaměstnance Českého muzea 
hudby, který se věnoval studiu 
problematiky historických klavírů 
v Čechách a na Moravě, se u nás 
s tímto typem klavírů od uvedené 
firmy nesetkáváme často. Náš sbír-
kový kus byl i proto vybrán a vyfo-
cen do Čížkovy výpravné publikace 
Historické klavíry v Čechách a na 
Moravě II. Roku 2016 byl klavír 
restaurován. Malá úvaha na závěr. 
Roku 1773 do zmiňované firmy 
vstoupil italský skladatel Muzio 
Clementi (1752-1832). Usedl i on 
někdy za klaviaturu našeho hudeb-
ního nástroje? Toť otázka, na kte-
rou již patrně nikdy nenalezneme 
odpověď.

Kasárna s čs. vojáky ve Starém dvoře (dnes zbořeno).  
Zde bylo ubytováno vojsko od prosince 1918. kdy obsadilo Chomutov.
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Klienti SoS Chomutov se dobře 
bavili při dechové hudbě

Senioři mohou 
hlásit práce 
do Art senior

Baterie do komunálu nepatří, upozornili cyklisté

Sociální služby Chomutov uspo-
řádaly už 16. ročník Zahradní slav-
nosti. Ta je určena především kli-
entům, ale pravidelně se jí účastní 
také zaměstnanci organizace, spon-
zoři a zástupci spřátelených a spo-
lupracujících institucí. Na zahradě 
Domova pro seniory na Písečné 
se tak sešlo asi dvě stě hostů.

„Slavnost je především o zá-
bavě. O hudbu se každoročně 
stará orchestr Milana Baraniaka, 
který hraje jak popík, tak hlavně 
krásné lidovky a dechovky, což 
je pro naše klienty ideální. Je tady 
spousta jídla, spousta pití. Celkově 
je to o tom, že se sejdeme, protože 
je hezky a svítí sluníčko a chceme 
se pobavit a popovídat si,“ vy-

světluje ideu akce ředitelka SoS 
Chomutov Alena Tölgová.

Slavnost tentokrát proběhla 
v indiánském duchu. Pracovnice 
organizace si proto zapletly vlasy 
do copů a nasadily si čelenky 
s pestrobarevnými pery a indián-
skými motivy ozdobily i zahradu. 
V jedné její části rozložili tee-
-pee indiáni z kmene Lakotů, 
kteří zájemcům předváděli obrazy 
ze svého života v severoamerické 
prérii.

Pro klienty v seniorském 
věku i pro ty s různými formami 
a stupni tělesného nebo mentál-
ního postižení je Zahradní slavnost 
mnohdy vrcholem společenského 
života. „Každý rok se na ni tě-

šíme. Potkáme se tady se všemi 
známými, poslechneme si hudbu 
a pochutnáme si na různých dobro-

tách. Nemáme si na co stěžovat,“ 
hodnotí akci Blanka Svobodová 
z domova pro seniory.

Do konce srpna mohou senioři 
přihlásit svůj vlastnoruční výrobek 
do soutěže Art senior. Letos jsou 
vypsané kategorie kresba či malba, 
keramika, paličkování, krajka či vý-
šivka. Soutěže se mohou zúčastnit 
senioři z Chomutova i přilehlých 
obcí. Své práce mohou odevzdávat 
do 29. srpna ve studovně knihovny. 

Práce budou vystavené a hod-
nocené veřejností v Domečku 
od 3. do 20. září. Vítězné práce bu-
dou následně vyhodnocené na slav-
nostním večeru seniorů 17. října 
v městském divadle. 

Soutěž Art senior vyhlašuje 
město Chomutov ve spolupráci 
se Sociálními službami Chomutov, 
Chomutovskou knihovnou 
a Střediskem volného času Domeček.

S cílem podpořit třídění a re-
cyklaci baterií projela Českou 
republikou Recyklojízda. Jedna 
ze zastávek byla na chomutov-
ském náměstí. Tam členy jízdy 
přivítal náměstek primátora Milan 
Märc. „Evě Gallatové z týmu 
Recyklojízdy předal pět set kusů 
baterií. Původně chtěl cyklisty 
doprovodit do Kadaně, ale kvůli 
pracovním povinnostem se mu-

sel vrátit do úřadu,“ uvedla členka 
týmu Jana Čechová.

Lidé mohli na místě získat 
o třídění a recyklaci baterií po-
třebné informace. Pro příchozí 
měli cyklisté připravené kra-
bičky Ecocheese na třídění baterií 
v domácnostech, které si mohli 
odnést domů zdarma. Zatím jen 
necelá polovina baterií, které jsou 
v Česku dány do oběhu, končí 

na recyklaci. Baterie, která je vho-
zená do směsného odpadu, skončí 
na skládce nebo ve spalovně. 
V obou případech se z ní uvol-
ňují škodlivé látky, včetně těžkých 
kovů, které znečisťují ovzduší, 
půdu, podzemní a povrchové vody. 
„Když ale absolvujete pár kroků 
navíc k nejbližšímu sběrnému 
místu, pak nejenže přírodu nezne-
čisťujete, ale navíc ji šetříte, pro-

tože díky recyklaci z použitých ba-
terií získáváme druhotné suroviny, 
zejména kovy, které mohou sloužit 
k výrobě nových produktů,“ po-
psala Jana Čechová.

Lidé mohou baterie umisťovat 
do červených venkovních kontej-
nerů na třídění drobných elektro-
spotřebičů a baterií, odevzdávat 
ve sběrných dvorech i na dalších 
sběrných místech.

Mediace už v Chomutově pomohla 
desítkám lidí, nemusí tedy k soudu

Mediace, mimosoudní řešení 
sporů, si i v Chomutově úspěšně hledá 
své místo na slunci. Nová služba, která 
pomáhá dosáhnout lidem oboustranně 
výhodné dohody, je mezi obyva-
teli stále vyhledávanější. Mediace 
Chomutov od ledna pomohla i díky 
okresnímu soudu, který setkání s me-
diátorem může nařídit, dosáhnout do-
hody desítkám klientů.

Jednání bývají sice náročná, ale 
výhodou je, že si mediace klienti plá-
nují podle svých časových možností 
a dohody je možné dosáhnout v řádu 
týdnů, nikoliv měsíců či let, jako když 
se čeká na rozhodnutí soudu. „Lidé 
pomalu objevují nové možnosti, jak 
své záležitosti a spory řešit. Při me-
diaci se shodují na tom, že jim nefor-
mální prostředí a přátelská atmosféra 
vyhovují mnohem více než neosobní 

a přísně formální jednání u soudu. 
Na všechno máme také při jednání 
více času a můžeme se tak dostat 
až k samému jádru problému,“ uvedla 
Anna Beková, zapsaná mediátorka.

V praxi nejčastěji řeší s klienty 
rozpady partnerských vztahů, péči 
o děti a fungování rodin po rozchodu 
rodičů. Nejzajímavějším a nejemo-
tivnějším případem byla pro me-
diátorku spolupráce s pěstounkou 
a biologickou matkou holčičky, 
kterou má pěstounka dlouhodobě 
v péči. Obě ženy dokázaly najít spo-
lečnou řeč a shodly se na postupech, 
jak holčičku co nejlépe rozvíjet, aby 
z ní navzdory situaci vyrostla spoko-
jená mladá slečna. Možnosti využití 
mediace jsou však mnohem širší.

V současné době se o nabídku me-
diace pro své členy zajímá i Okresní 

hospodářská komora v Chomutově, 
která sdružuje podnikatele z regi-
onu. „Na mediaci se mi líbí, že vždy 
přicházím k čistému stolu, o klien-
tech nemám záměrně dopředu žádné 
informace. Vyhnu se tak vlastním do-
mněnkám, předsudkům a přemýšlení 
o ideálním řešení, které by se líbilo 
mně,“ dodávala Anna Beková.

Prosazování vlastního názoru 
mediátor totiž zásadně nesmí do-
pustit. Jeho úkolem je usnadňovat 
komunikaci a pomáhat porozumění 
mezi oběma stranami sporu, niko-
liv rozhodovat a navrhovat řešení. 
Projekt je podpořen Ústeckým 
krajem v rámci programu na pod-
poru začínajících podnikatelů. Více 
informací k mediaci je k dispozici 
na stránkách www.mediace-chomu-
tov.cz nebo na telefonu 737 841 121.
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Pomohla 
vězeňská 
služba

Děti vyzdobily porodnici

Kolonády, hrad i zoo si při výletech 
prohlédli žáci základní školy

Mateřská škola v Zahradní ulici 
po celý uplynulý školní rok spo-
lupracovala s Vězeňskou službou 
Všehrdy. „Využili jsme nabídku 
jejich práce k revitalizaci zahrady 
mateřské školy, a to na rekonstrukci 
venkovních herních prvků a lavi-
ček, demontování poškozeného ma-
teriálu, natírání dřevěných prvků, 
laviček, zábradlí, namontování 
opravených dílů, úpravu zeleně,“ 
konkretizovala zástupkyně ředi-
telky MŠ Zahradní Monika Husová.

Spolupráce probíhala velmi 
dobře. „Za vše moc děkujeme, 
ve spolupráci bychom rádi pokračo-
vali i nadále,“ dodala zástupkyně.

Maminky v porodnici cho-
mutovské nemocnice, kterou 
spravuje společnost Krajská 
zdravotní, mají možnost příjem-
nějšího pobytu jak na porodním 
sálu porodnice, tak na lůžkovém 
oddělení, kde ženy tráví první dny 
po porodu. Po vymalování obě 
pracoviště získala novou výzdobu. 
„Chtěli jsme ji pojmout jinak než 
předchozími fotografiemi no-
toricky známé fotografky Anne 
Geddes,“ vysvětluje staniční ses-
tra Miroslava Futerová.

Chodby porodních sálů 
zkrášlují autentické fotografie 
z chomutovských porodů od fo-
tografů z regionů. „Požádali jsme 
rodičky, které si nechaly porod 
dokumentovat, zda by nám po-
skytly fotografie. Dvě souhlasily, 

a tak vznikla unikátní výzdoba,“ 
dodává Futerová.

Zkrášlení lůžkového oddě-
lení si vzaly na starost děti, určitě 
mnohé z nich se v nemocnici 
narodily. Žáci základní školy 
Zahradní, 4. ZŠ Jirkov, předško-
láci z mateřinky ve Strupčicích 
a děti z Dětského domova Vysoká 
Pec vzaly svůj úkol velmi vážně. 
„Obrázků se nám sešla stovka, 
všechny jsou moc krásné. Budeme 
výzdobu oddělení pravidelně ob-
měňovat, aby se uplatnila všechna 
dílka,“ říká staniční sestra. Děti 
malovaly na téma matka a dítě 
a ze všech čiší radost a láska. 
Malí umělci z dětského domova 
dokonce malovali na plátno. 
Jejich díla jsou vystavena na nad-
standardních pokojích.

Žáci základní školy Kadaňská 
si užili spoustu výletů, navštívili při nich 
různá města a přivezli si spoustu zážitků 
i vědomostí.

Páťáci vyjeli prozkoumat ústec-
kou zoo a pozorovat tamější zvířata. 
„Jakmile jsme tam dorazili, hned jsme 
si dali svačinu a přitom pozorovali 
krmení tuleňů. Pak jsme pokračovali 
k pavilonu opic, poté k teráriu a akvá-
riu. Celou zoo jsme prošli skrz na skrz. 
Nechyběla ani zastávka na dětském 
hřišti. Nově sem přibyl tapír čabrakový, 
ani na něj jsme nezapomněli,“ popsala 
žákyně páté třídy Nela Ježková.

Na konci výletu čekalo cestovatele 
malé překvapení. „Od pana učitele jsme 
dostali malé stříbrné zvonečky. S nimi 

jsme se na nádraží vyfotili. Tím skončil 
náš poslední výlet s panem učitelem 
Jakubem Vaverkou,“ dodala Ježková.

Do Karlových Varů se rozjeli de-
váťáci. Z nádraží se vydali přes Ohře 
Horovou ulicí k infocentru kolem 
domu Jana Bechera. Pak pěší zónou 
kolem Thermalu a přes Teplou až ke 
Grandhotelu Pupp. Lanovkou vyjeli 
k rozhledně Diana. „Všichni jsme 
zdolali 150 schodů vzhůru a koukali 
se do okolí. Dalším cílem výletu byl 
Motýlí dům. Motýli byli úžasní, jako 
by byli ochočení, opravdu zážitek,“ 
řekla třídní učitelka Ivana Šlampová.

Lesními pěšinkami se žáci vrátili 
zpět do města a k Vřídelní kolonádě. 
Prohlédli si vřídla a ochutnali minerální 

vody a tamní ledovou kávu. „Cestou 
zpět jsme si prohlédli další kolonády, 
koupili lázeňské oplatky a suvenýry,“ 
dodala učitelka.

Čtvrťáci strávili den na Hněvíně 
v Mostě. Zhlédli tam představení pod ši-
rým nebem Ať žijí duchové. „Sluníčko 
nám pěkně hřálo na cestu a my jsme 
odhodlaně šlapali až na samotný vrchol 
k hradu Hněvín. Herci z mosteckého 
divadla nám zpívali známé písničky 
z dětského filmu. Leontýnka se podle 
očekávání stala obyčejnou smrtelnicí 
a rytíř Vilém Brtník z Brtníku zůstal 
na hradě sám,“ sdělila učitelka čtvrťáků 
Evženie Maříková. Po závěrečném 
potlesku si děti v příjemném prostředí 
hradu koupily drobné suvenýry.

Páťáci se zajímali 
o techniku

Konec školního roku byl pro 
páťáky ze základní školy Hornická 
netradiční a velice zajímavý. 
Společně se studenty prvního 
ročníku Gymnázia Chomutov 
jeli na výlet do Plzně, konkrétně 
do Techmánie. „Tam navštívili 
interaktivní tematické expozice 
věnované vědě a technice. Hravou 
formou si mohli vyzkoušet tech-
nicko-přírodovědné zákonitosti 
a principy. Učení zvídavého dí-
těte je zde založeno na vlastním 
prožitku a zkušenosti. Děti svou 
činností daný exponát rozhýbaly 

a mohly tak pozorovat vzniklé 
změny,“ uvedla učitelka Věra 
Antoňová.

Celá expozice byla koncipovaná 
do různých tematických celků za-
měřených na smysly, stavbu či vý-
kon lidského těla, takže se zabavili 
opravdu všichni. Každý si podle 
svého zájmu našel to, co ho nej-
více zajímalo a bavilo. „Plzeňské 
vědecké centrum Techmania je uni-
kátní místo pro všechny děti, které 
chtějí bádat. Nikdo se opravdu 
nenudil a výlet si všichni užili,“ do-
dala učitelka.



školství

školství | 17

Letní kino 
nabídne divadlo 
i kabaret

Středoškoláci už vědí, 
jak se chovat při nehodě

Zoopark hostil Chomutovské derby a Zoocup

Děti si přes léto mohou užít 
zábavu v letním kině. Čekají 
na ně pohádky filmové i hrané.

Na srpen jsou nachystaná dvě 
představení. Ve čtvrtek 8. srpna 
se děti setkají se třemi prasátky 
v podání Divadelního spolku 
Pruhované panenky a Letní po-
hádku aneb Skřítek Třešnička 
a třešňová nálada si užijí o čtr-
náct dní později, tedy ve čtvrtek 
22. srpna. Obě představení začínají 
v 10 hodin.

Letní kino nabídne přes prázd-
niny dětem i animované pohádky. 
Komu se nebude chtít usnout, může 
se přijít podívat. V pátek 9. srpna 
bude kino od 21.30 hodin promítat 
Raubíře Ralfa a internet a ve čtvrtek 
29. srpna od 21 hodin Louskáčka 
a čtyři říše.

Žáci učebních oborů sloučených 
středních škol ESOZ Na Průhoně 
si zpestřili jedno vyučování worksho-

pem Od nehody neujíždím.
To, že se akce podařila, potvrdily 

ohlasy zúčastněných. Nejdříve je če-
kala krátká přednáška o dopravních 
nehodách, které se osobně zhostil ve-
doucí dopravního inspektorátu Pavel 
Kaiser. Tisková mluvčí policie pak 
rozdala žákům preventivní letáčky, 
které je mají upozornit na úskalí 
nebezpečného a riskantního způ-
sobu jízdy autem. „Poté následovala 
ukázka první pomoci. Žákům doslova 
vyrazila dech připravená maskovaná 
zranění, působila velice přesvědčivě 
a autenticky. Skvělou práci odvedli 
žáci třídy PO3. Stříkající krev, ote-
vřená zlomenina, popáleniny, pneu-
motorax, bezvědomí – to vše mohli 
žáci spatřit na vlastní oči. Ba co víc, 
budoucí hasiči předvedli, jak tato zra-

nění co nejlépe ošetřit,“ uvedla mana-
žerka projektů Gabriela Tenková.

Žáci se také dozvěděli, jak co nej-
efektivněji nahlásit dopravní nehodu, 
nepanikařit a nezmatkovat. Závěrem 
je čekalo ještě jedno překvapení – 
lektor Petr Dudek zajistil ukázku 
hasičského vybavení, které mají žáci 
hasičských oborů ve škole k dispo-
zici. Jeho svěřenci následně předvedli 
odborné zacházení s hydraulickým 
vyprošťovacím zařízením a svými 
znalostmi teorie vyprošťování 
a praktickými dovednostmi dokázali, 
že jsou nejen nadšenci své profese, 
ale také již nyní velkými profesionály.

Workshop byl realizován v rámci 
projektu Zůstaňte s námi po škole! 
aneb Rozvoj kompetencí žáků škol 
v Ústeckém a Karlovarském kraji.

V pískové jízdárně Zooparku 
Chomutov proběhlo finále Zoocupu, 
což byl seriál parkurových soutěží, 
a Chomutovské derby. Parkurové 
skákání bylo rozděleno do dvou kate-
gorií. V první se závodníci probojovali 
parkurem, kde měly překážky nejvíce 
sedmdesát centimetrů, ve druhé byly 
skoky maximálně o deset centime-
trů vyšší. „Vítězkou první soutěže se 
stala Markéta Kramarská na koni Mia, 
kteří přijeli až z Nezabylic, a pro první 
místo druhé soutěže si z Droužkovic 
zajeli Kateřina Klöpschová v sedle 
koně Erika,“ uvedla Adéla Petrová 
z Jezdeckého klubu Zooparku Cho-

mutov. Po této disciplíně následovala 
pro diváky ukázka voltiže a vozatajství, 
aby si účastníci derby mohli v klidu 
prohlédnout trasu závodu. 

Samotné Chomutovské derby, 
tedy terénní jízda s přírodními pře-
kážkami do osmdesáti centimetrů, 
odstartovalo v odpoledních hodinách 
ve skanzenu, který krásně utvářel at-
mosféru celé jízdy. V kategorii pony 
zvítězila členka Jezdeckého klubu 
Zooparku Chomutov Míša Šádová na 
fjordské klisně Montaně. V kategorii 
koně obhájila loňské vítězství Šárka 
Práchenská v sedle Weodesie. Obě 
jezdkyně získaly putovní pohár.

Domeček jde blíž dětem, 
kroužky začnou i na sídlištích

Chomutovský Domeček se od 
září více přiblíží dětem. Některé 
kroužky se totiž budou konat v tělo-
cvičnách základní školy na Písečné 
a Zahradní. „Jsme si vědomi toho, 
že lidé ze sídlišť Písečná a Zahradní 
to k nám mají zkrátka daleko. 
Od září se tedy dva sportovní krou-
ž ky budou konat v dostupnější 
vzdá lenosti, navíc v dětem známém 
prostředí jejich škol. Jedná se z na-

šeho hlediska současně o takový 
průzkum zájmu, který by mohl 
být podkladem pro uvažování 
o pobočce Domečku na některém 
ze sídlišť,“ uvedl ředitel Střediska 
volného času Domeček Radoslav 
Malarik.

Každou středu do tělocvičny zá-
kladní školy na Písečné od 15 hodin 
mohou chodit děti, které se chtějí 
naučit šermu. Kroužek začne druhý 

týden v září a bude se věnovat vše-
obecnému tělesnému rozvoji se za-
měřením na šerm.

V tělocvičně základní školy 
na Zahradní bude Domeček ka-
ždé pondělí nabízet od 16.30 ho-
din trénink florbalu, od 17.30 ho-
din pak šermířský trénink. „Oba 
kroužky mají pro děti i návaznost. 
Komu se sport zalíbí a půjde mu, 
může později přestoupit do klubu 

Florbal Chomutov nebo mezi zku-
šené a velmi úspěšné šermíře přímo 
do Domečku,“ doplnil ředitel. Není 
podmínkou, že by kroužky na sídli-
štích mohly navštěvovat pouze děti, 
které tam bydlí.

Rodiče mohou děti přihlásit 
do kroužků buď osobně v Domečku 
v Jiráskově ulici nebo prostřednic-
tvím webových stránek www.dome-
cek-chomutov.cz.
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Když se před přechodem zblázní měsíčky

Jak správně uchovávat inzulín při letní dovolené

Poslední asi 3 měsíce se mi 
„zbláznily“ měsíčky. Krvácím 
každých 14 dnů, silněji než dříve. 
Přitom jsem celý život podle men-
struace mohla „řídit hodinky“. 
Je mi 47 let, žádné návaly nemám 
a celkově se cítím velmi dobře. Co 
s tím? Když nemám návaly, tak 
se přece o přechod nejedná.

Musím Vás zklamat. Váš stav 
už pravděpodobně s přechodem 
souvisí, odpovídá tomu i Váš věk. 
V ČR je průměrný věk menopauzy 
(kdy žena definitivně přestává 

menstruovat) 49,5 roku. Přechod 
(tzv. perimenopauza) je obdobím 
vyhasínání funkce pohlavních žláz, 
nejedná se tedy o jeden okamžik, 
ale stav se vyvíjí postupně. Celý 
proces začíná ukončením dozrávání 
vajíček ve vaječníku a tzv. anovu-
lačními cykly, kdy ve vaječníku 
nevzniká žluté tělísko. Přitom es-
trogenů, tedy hlavních pohlavních 
hormonů, má žena dostatek a žádné 
návaly tedy nepociťuje. V tomto 
období se pravděpodobně nacházíte 
i Vy.

V každém případě byste ale měla 
navštívit svého gynekologa, aby Váš 
stav posoudil. Výše popsaný hor-
monální nepoměr s relativním pře-
bytkem estrogenů je totiž pro ženu 
potenciálně ohrožující. Pokud trvá 
příliš dlouho, může vést k předrako-
vinným změnám v děloze, později 
i k samotnému nádoru. Proto by 
nepravidelné a jinak nevysvětli-
telné krvácení mělo být histologicky 
vyšetřeno. Výkon, který je potřeba 
provést, je tzv. kyretáž, v dnešní 
době doplněný i vyšetřením dělohy 

pohledem „dovnitř“, tzv. hyste-
roskopií. Tady vidíte důvod, proč 
většina žen v období perimenopauzy 
prodělá jednu nebo i více kyretáží. 
Jiným vyšetřením totiž není možné 
zjistit, zda její potíže jsou pouze 
přechodové, anebo se jedná již o ná-
dorové změny. Ty je potom potřeba 
adekvátně řešit, nejlépe operací, ale 
to už je jiná kapitola.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
primář ,

gynekologicko-porodnické oddělení ,
Nemocnice Chomutov

Dobrý den, před pár měsíci 
mi zjistili cukrovku. Chystáme 
se na dovolenou, kde plánujeme 
výlety. Můžete mi poradit, jak 
v takto vysokých teplotách ucho-
vávat inzulín?

Doporučení pro správné ucho-
vání inzulínu v horkých nebo 
naopak chladných dnech najdete 
vždy v příbalovém letáku. Nicméně 
obecně platí, že inzulín by měl 
být chráněn před přímým sluneč-

ním světlem a vysokými teplotami. 
Rozhodně se nedoporučuje nechá-
vat inzulín v rozpáleném automo-
bilu nebo volně ležet někde v tašce 
na pláži. Náhradní zásobníky do-
poručuji skladovat někde v chlad-
ničce a s sebou nosit pouze aktuálně 
užívaný inzulín, ať již v peru, nebo 
v inzulínové pumpě, případně ná-
hradní ampuli inzulínu. Většinou 
krátkodobý pobyt na slunci na pláži 
nebo u bazénu není žádný problém.

Pokud chcete mít opravdu jis-
totu správného uchování a přepravy 
inzulínu, vřele doporučuji poří-
zení chladícího pouzdra. Nabídka 
je poměrně rozmanitá a inzulín 
ve vhodně vybraném chladícím 
pouzdře opravdu zvládne i takto 
extrémní teploty, které u nás nyní 
panují. Do pouzder můžete uložit 
nejen zásobníky, ale i celá pera pří-
padně inzulínovou pumpu.

Pro použití chladících pouz-

der není potřeba ani elektřina, ani 
chladnička a s vhodně vybraným 
pouzdrem se dá celkem v klidu 
zvládnout i několik dní v kempu 
pod stanem nebo túra v horách. 
Pokud máte další dotaz týkající 
se diabetu či jiného onemocnění, 
můžete se obrátit na naši bezplatnou 
službu.

Pavlína Koubková
Sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz

Inzerce
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KŘÍŽOVKA Před devadesáti lety (tajenka) obsadily nádraží a cesty do Chomutova, aby zabránily zakázanému setkání členů KSČ.
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OSMISMĚRKA Na konci srpna se opět uskuteční Chomutovský (tajenka). SPORTOVNÍ VTIPY 

Moderátor komentuje fotbalový 
zápas: „Rosický běží sám na bránu. 
Obešel prvního hráče, druhého, 
třetího. Už běží sám na brankáře.
Tak mu konečně někdo nahrajte!“

Víte co udělají Češi, když vyhrají 
mistrovství světa ve fotbale? 
Vypnou Playstation.

Přijde frajer poprvé do posilovny 
a hned se ptá trenéra: „Za tři 
dny mám rande a chtěl bych na 
ni fakt zapůsobit, který přístroj 
mám použít?“ 
Trenér se na něj podívá, 
zamyslí se a říká: „Nejlepší bude 
bankomat vedle východu…“

Cvičný akrobatický letoun letí nad 
krajinou a začínající pilot se táže: 
„Pane instruktore, co mám teď 
dělat, abych mohl přistát na letišti?“ 
Za jeho zády se ozve: „Panebože, 
já si před startem myslel, že 
instruktor jste vy!“

„Jak dopadl ten zápas?“ ptá se 
manželka fotbalisty, který se 
právě vrátil z utkání. 
„Nic moc, tři nula jsme prohráli, 
ale dal jsem tři góly!“

„Jak se má váš pes?“ ptá se 
fotbalista rozhodčího po zápase. 
„Jaký pes? Já žádného nemám!“ 
nechápe rozhodčí. 
„To je divné, jste slepý, ale psa 
nemáte!“

AKAŠU, ATAKY, DÍLNA, DISKETA, EDIKT, ETHYLEN, FLOXY, GARANT, HONIT, 
CHLEBA, KAČER, KANOE, NEGŘI, REPOT, ROKOKO, RTÍKY, SETBA, SKOKAN, 
SKUTA, TŘETINA, TYČINKA, UDICE, UMRTVIT, YSATY, ZESPODU
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 8.8. 10.00  TŘI PRASÁTKA – divadelní představení pro děti – letní kino
 9.8.  METEORICKÝ ROJ PERSEIDŮ – pozorování jevu s astronomy, začátek akce 

je po setmění – na hvězdárně u bývalého kina Oko 
 9.8. 20.00  VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI – divadelní inscenace – knihovna
 10. a 24.8.  Z MUZEA DO MUZEA – jízda historickým vlakem z chomutovského depozitá-

ře NTM do muzea v Lužné u Rakovníka 
 10. a 11.8.  DOBRODRUŽNÉ STANOVÁNÍ – skanzen Stará Ves
 10. a 24.8. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 16. a 17.8.  POHÁDKOVÉ SAFARI – Zoopark Chomutov
 17.8. 19.00  V RYTMU ORIENTU – festival orientální hudby a tance – knihovna
 17.8. 21.00  NOČNÍ VÝŠLAP NA KOČIČÁK – muzeum Na Kočičáku
 20.8. 09.00  HRAJEME SI V KAŽDÉM VĚKU – zábavné dopoledne – knihovna
 22.8. 10.00  LETNÍ POHÁDKU ANEB SKŘÍTEK TŘEŠNIČKA A TŘEŠŇOVÁ 

NÁLADA – divadelní představení pro děti – letní kino
 22. až 24.8. OBNAŽENI – multižánrový festival – různá místa ve městě
 30.8. 22.00  KŘIŽÁČEK – filmové promítání pod širým nebem – knihovna
 31.8. 10.00  CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – start na náměstí 1. máje
 5.9. 15.00  POHÁDKOVÝ PARK – RC Rozmarýn
 6.9. 16.00  SETKÁNÍ S MÍNOU – beseda s youtuberkou – knihovna
 7.9. 09.00  DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zpřístupnění památek zdarma – 

různé památky
 7.9. 10.00  FESTIVAL SPORTU – náměstí 1. máje
 7.9.  MEZI MĚSTY – festival k 10. výročí vzniku kavárny Café Atrium – atrium knihovny
 7. až 10.9. POJĎTE S NÁMI NA HOUBY – exkurze, výstava a poradna – oblastní muzeum

  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky pevností každou 
sobotu a neděli mezi 10. a 17. hodinou

  PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 VEČERNÍ SAFARI – vždy v pátek a v sobotu od 20 hodin od restaurace Tajga
 JÍZDA CYKLOVLAKŮ – 3., 4., 24., 25. a 31. srpna, 1. září
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každou neděli od 10 hodin v Rocknet aréně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 25.8.  14.00 COUNTRY FESTIVAL – atrium Chomutovské knihovny
    KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB – každou středu v městském parku 

od 16.30 hodin

KONCERTY

 Do 17.8.  VÝSTAVA STŘEDOČESKÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ – galerie 
Špejchar

 Do 31.8.  MASOŽRAVÉ ROSTLINY – prodejní výstava – Zoopark Chomutov
 Do 31.8.  URBEX FOTO – JINDŘICH PITTNER – galerie Na schodech
 Od 7.9. KRUŠNOHOŘÍ – výstava Květy Novákové – Jacques Café
 Do 7.9.  SVĚT JE STÁLE JEŠTĚ KRÁSNÝ – výstava – kostel sv. Kateřiny
 Do 29.9.  50 LET NUMISMATIKY NA CHOMUTOVSKU A ZMATENÉ 

PENÍZE – muzeum, radnice
 Do 30.9.  UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. Ignáce 
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště 
Globus

 
VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 7.8. st 17.00 IBIZA 19.30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
 8.8. čt 16.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D) 18.00 LETNÍ HOKEJ
   19.00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 9.8. pá 17.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
   18.00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
   19.30 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 10.8. so 15.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)
   16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   18.00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
   19.30 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 11.8. ne 15.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 16.00 SRÁŽKA S LÁSKOU 
   18.00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 19.00 SLUNOVRAT
 12.8. po 17.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 18.00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
   19.30 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 13.8. út 17.00 SLUNOVRAT 19.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA (3D)
 14.8. st 17.00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT 18.00 STOCKHOLM
   19.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
 15.8. čt 11.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   19.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
 16.8. pá 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 19.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
   19.30 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 17.8. so 15.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D) 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   18.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU 19.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
 18.8. ne 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 16.00 LVÍ KRÁL
   18.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
   19.00 SPIDER- MAN: DALEKO OD DOMOVA 
 19.8. po 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 17.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
   19.00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
 20.8. út 15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   19.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
 21.8. st 16.00 TLAPKOVÁ PATROLA 17.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
   19.00 BECASSINE! 
 22.8. čt 16.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU 17.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   19.30 ANNA 
 23.8. pá 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 18.00 ANNA 19.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 
 24.8. so 15.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 16.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   19.00 ANNA 
 25.8. ne 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 16.00 LVÍ KRÁL 18.00 ANNA 
   19.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 
 26.8. po 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 17.00 ANNA 19.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 
 27.8. út 15.00 SPIDER- MAN: DALEKO OD DOMOVA 
   17.00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 19.00 ANNA 
 28.8. st 17.00 ANNA 19.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 
 29.8. čt 11.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 
   15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (3D) 18.00 PŘES PRSTY 
   19.00 PŘES PRSTY 
 30.8. pá 17.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 18.00 PŘES PRSTY 
   19.30 PŘES PRSTY 
 31.8. so 15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (3D)
   16.00  TENKRÁT V HOLLYWOODU 18.00 PŘES PRSTY 19.30 PŘES PRSTY 
 1.9. ne 15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 18.00 PŘES PRSTY 19.30 PŘES PRSTY

 7.8.  st 21.30 VENOM
 8.8.  čt 10.00 TŘI PRASÁTKA 21.30 CHATA NA PRODEJ
 9.8.  pá 21.30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET 
 10.8.  so 21.30 NA STOJÁKA V KINĚ
 14.8.  st 21.30 DEADPOOL 2
 15.8.  čt 21.30 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 
 16.8.  pá 21.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
 17.8.  so 21.30 ŽENY V BĚHU
 21.8.  st 21.00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
 22.8.  čt 10.00  LETNÍ POHÁDKA ANEB SKŘÍTEK TŘEŠNIČKA A TŘEŠŇOVÁ 

NÁLADA
 22.8.  čt 21.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 
 23.8.  pá 21.00 KOUZELNÝ PARK 
 24.8.  so 21.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
 28.8.  st 21.00 ANT-MAN A WASP
 29.8.  čt 21.00 LOVEní
 30.8.  pá 21.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
 31.8.  so 21.00 BOHEMIAN RHAPSODY

 

 

KINO SVĚT

KINO SVĚT

 7.8.  Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. dr. Beneše, Spořická, Školní, Poděbradova 
+ vnitroblok, Wolkerova, Nádražní

 8.8.  28. října, Školní, K. Světlé, zadní trakt u MÚ, Zborovská, Za Zborovskou, Bezručova 
cykl. stezka podél Chomutovky

 13.8.  U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova, Na Moráni – k masokombinátu – Dvůr Anna

 14.8.  Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, Raisova, Jugoslávská, 
Pražská, spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna

 15.8.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M. Gorkého, Pionýrů, 
Bělohorská, Haškova, Spořická

 17.8.  Edisonova mimo chod. u NSP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u aquaparku
 20.8.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., Revoluční, 

Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od Bělidla po Alf. 
Muchy – chodníky, Farského, Mánesova

 21.8.  Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká - část, K. Buriana, 
Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na Příkopech

 22.8.  Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, Alf. Muchy, Zadní Vinohrady, 
U Kamencového jezera

 27.8.  Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, Tom. ze Štítného, Politických vězňů, 
Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 28.8.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, Přemyslova, 
Scheinerova, Maroldova, Krátká

 29.8.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo 
nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, Buchenwaldská

 3.9.  Cihlářská, M. Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, Jeseniova, 
Blatenská, Moravská

 4.9.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, Jiráskova

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice
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najdete na webu:

STATUTÁRNÍ
MESTO CHOMUTOV

dechové hudby
na tradicní promenádní koncerty

príznivce
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14. a 28. srpna 2019
HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV

STAROCESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY
21. srpna 2019
VESELÍ MUZIKANTI

HRAJÍ:
7. srpna 2019

VESELÁ KRUŠNOHORSKÁ MUZIKA

STATUTÁRNÍ
MESTO CHOMUTOV

dechové hudby
na tradicní promenádní koncerty

každou stredu od 16.30 hodin 

do Mestského parku v Chomutove

príznivce
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Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

13. a 20. srpna 2019

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku�  

i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 

Prodejna ZOO SHOP 
u Kauflandu v Otvicích 
natrvalo uzavřena.

Naše krmiva 1st Choice, Pro-
booster, Booster, Premium dog 
i cat a další potřeby, můžete 
nadále objednávat na:
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Junior Chomutov byl druhý 
v celostátní lize žáků U12

Piráti se připravují na sezonu

Kubová dvakrát v semifinále, Franta vylepšil rekord

Cyklisté jeli tři závody na Zavadilce

Nadějí pro chomutovský fot-
bal je úspěch mladších žáků Junioru 
Chomutov. V celostátní lize žactva 
U12 obsadili v jedné ze čtyř skupin 
druhé místo, jen bod za favorizovaným 
Ústím nad Labem. „Na začátku jsme 
si říkali, že by bylo super být do pátého 
místa. Když to pak šlo, tak že bedna 
bude dobrá. A nakonec jsme se do po-
sledního kola rvali o první místo,“ 

potvrzuje trenér Pavel Vrátil, že i pro 
samotné družstvo byly výsledky příjem-
ným překvapením.

Junior Chomutov se v regionálně 
rozdělené soutěži, která je pro danou 
věkovou kategorii nejvyšší, utkává 
i s týmy zvučných fotbalových jmen, 
například se Slavií Praha a Teplicemi. 
Nad všemi měl navrch, kromě Ústí. 
„Úspěch přitom tkví hlavně v tom, 
že zatímco uvedené kluby si už v tomto 
věku stahují hráče z celého okolí a vy-
bírají si nejlepší, my to děláme s dětmi, 
které jsou zdejší,“ zdůrazňuje Pavel 
Vrátil, který družstvo vede spolu s býva-
lým hráčem A mužstva Janem Eiseltem. 
„Sedm let jsou kluci spolu, bez výraz-
nějších výkyvů a ztrát. Z devadesáti 
procent jsou to ti samí hráči, kteří tehdy 
nastoupili do přípravky,“ dodává.

Situace okolo hokejových Pirátů 
prošla od jara turbulentním vývojem 
a nyní pirátský koráb znovu nabral 
přímý směr. Dokonce se noví představi-
telé klubu nevzdali myšlenky na rychlý 
návrat do extraligy.

Mužstvo by tam měl dovést nový 
trenér Martin Štrba. „Je to reálné,“ 
potvrzuje, že se s přáním majitelů 
i fanoušků ztotožňuje. „Ale bude to 
samozřejmě velice těžké. Soutěž bude 
těžká, je tam spousta kvalitních týmů. 
My budeme potřebovat víc času, pro-

tože máme zbrusu nový tým a také 
chceme hrát jiný hokej, než se tady hrál. 
Takže nám bude chvilku trvat, než to 
sladíme, ale já věřím, že se nám to včas 
povede a v sezoně se budeme prezento-
vat výborným hokejem a s tím přijdou 
i výsledky.“

Třiačtyřicetiletý trenér přišel do 
Chomutova ještě za bývalých majitelů, 
a tak se v létě hrálo i o jeho budouc-
nost. „Situace se stabilizovala a my se 
teď už můžeme plně soustředit na práci. 
Chceme přesvědčit lidi, aby na stadion 
chodili, hrát dobrý hokej a vrátit Piráty 
tam, kam patří,“ říká Martin Štrba.

Na úvodní přípravný zápas proti rus-
kému Jekatěrinburgu bylo zvědavých 
víc než osmnáct set diváků. Celkem 
do startu sezony sehrají Piráti doma 
sedm přípravných duelů, tím nejbližším 
bude páteční utkání proti německým 
Fischtown Pinguins.

Chomutovské plavání mělo na mis-
trovství světa v korejském Gwangju 
dvojí zastoupení, spolu se stálicí re-
prezentace Simonou Kubovou se ho 
zúčastnil i talentovaný Tomáš Franta. 
Kubová opět potvrdila roli české jed-
ničky, když jako jediná se dokázala 
probojovat do semifinále dvakrát, 
Franta zase znovu vylepšil národní re-
kord na 100 metrů znak.

Prvním startem pro Simonu 
Kubovou byla štafeta na 4 × 100 m kraul. 
České družstvo doplavalo na jede-
náctém místě v čase 3:40,78, což mu 
zajistilo účast na příští olympiádě. 
Individuální závody Simona Kubová 

zahájila nejoblíbenější stovkou znak. 
Čas z rozplaveb 59,95 v semifinále 
ještě vylepšila na 59,79, čímž skon-
čila na devátém místě se ztrátou pou-
hých 8 setin na finále. „Doufala jsem 
v trochu lepší čas, chtěla jsem plavat 
na úrovni osobáku. Možná obrátka 
mohla být rychlejší a měla bych i třeš-
ničku na dortu v podobě finále, ale 
i tak jsem spokojená,“ řekla Kubová.

Další kvalitní výsledek zazname-
nala na poloviční trati. Do semifinále 
postoupila ze sedmého místa za čas 
28,00. I tentokrát se dokázala ještě 
zlepšit na 27,91 a obsadila 10. místo. 
„Myslím, že se mi v závodě povedlo 

všechno,“ řekla Kubová s tím, že těsný 
nepostup do finále ji ani příliš nemrzel. 
„Padesátka je zkrátka o strašných ma-
ličkostech a je čím dál vyrovnanější.“ 
Od posledního závodu na 200 m znak 
postup do semifinále příliš neočeká-
vala. Nakonec doplavala devatenáctá 
v čase 2:11,29 a opět byla spokojená. 
„Jsem naprosto nadšená, protože jsem 
už hodně dlouho neplavala dvoustovku 
takhle rychle,“ vysvětlila.

V dobré formě se v Jižní Koreji 
představil i Tomáš Franta, který také 
šampionát odstartoval svou nejob-
líbenější disciplínou 100 m znak. 
Zaplaval čas 54,16, jímž vylep-

šil vlastní český rekord o 16 setin 
a skončil dvacátý. Od postupu do 
semifinále ho dělilo pouhých 9 se-
tin vteřiny. I přes vylepšený rekord 
nebyl z výkonu příliš nadšený. 
„Rekord je fajn, ale jel jsem sem 
s jiným cílem. Chtěl jsem se víc 
přiblížit a v ideálním případě i splnit 
olympijský limit. Mrzí mě to, chtěl 
jsem plavat lépe, ale mám ještě dost 
času, abych limit zaplaval,“ uzavřel 
s nadějí Tomáš Franta, kterému k cíli 
schází 31 setin. V dalších závodech 
Franta doplaval sedmadvacátý v čase 
2:00,52 na trati 200 m znak a jedna-
třicátý časem 25,69 na 50 m znak.

Cyklistický klub Floratex 
Chomutov vyslal podstatnou část 
svých závodníků na tři akce pro 
amatérské cyklisty do Vědomic 
u Roudnice nad Labem. Na zdejším 
silničním okruhu zvaném Zavadilka 
uspořádal domácí Klub cyklistů roud-
nických nejprve 52. ročník časovky 

tříčlenných družstev, v dalších dvou 
dnech pak závod s hromadným star-
tem a časovku jednotlivců, ve kte-
rých se soutěžilo o mistrovské tituly 
Severočeské amatérské ligy.

V prvním závodě startovalo 
81 týmů. Družstvo Floratex A (v se-
stavě Jiří Mališ, Daniel Mács, Jiří 

Slivoň) obsadilo 31. místo v čase 
31:38,79 min., družstvo B (Iwany Kočí, 
Marek Běloušek, Petr Krebs) obsadilo 
58. místo v čase 35:45,72 min. a druž-
stvo C (Marek Taud, Libor Šajner, 
Martin Hrbek) dojelo na 66. místě 
v čase 36:43,50 min. „Výraznější 
výsledky v popředí startovní listiny 
se sice nedostavily, ale i tak naši jezdci 
v konkurenci závodníků z celé repub-
liky i z Německa, Polska a Slovenska 
potvrdili dobrou výkonnost,“ pozname-
nal k pořadí týmů Floratexu Chomutov 
jeho šéf Karel Vrabec.

Na okruhu Zavadilka o délce 
21,5 km se následně konaly další dva 
závody. Závodu s hromadným star-
tem se zúčastnilo zhruba 150 cyk-
listů, z nichž necelá polovina byla 

zapojená do Severočeské amatérské 
ligy. Z celkového pořadí tak bylo 
stanoveno pořadí závodníků SAL. 
Z jezdců Floratexu obsadili v kate-
gorii M30 páté místo Daniel Mács 
a šestý skončil Marek Taud, v kate-
gorii M50 pak čtvrtý dojel Jiří Mališ 
a jedenáctý Libor Šajner.

V přibližně stejném obsazení 
proběhl i poslední závod – časovka 
jednotlivců. Také zde bylo z celkového 
pořadí stanoveno pořadí závodníků 
SAL. Závodníci chomutovského klubu 
dosáhli následujících výsledků – v ka-
tegorii M30 obsadil páté místo Marek 
Taud, v kategorii M40 jedenácté Jiří 
Slivoň a v kategorii M50 skončili Jiří 
Mališ čtvrtý, Martin Hrbek devátý 
a Libor Šajner jedenáctý.

Jezdci Floratexu Chomutov při závodě družstev, zepředu Jiří Mališ, Jiří Slivoň a Daniel 
Mács. Foto archiv klubu



sport fotostrana

Pokračování ze str. 5 
Každý prázdninový pátek 

a sobotu večer vyjíždí mezi zví-
řecí obyvatele zooparku souprava 
Eurosafari s návštěvníky, kteří 
si chtějí prohlédnout zvířata tak 
trochu netradičně. Některé druhy 
bývají ve večerních hodinách ak-
tivnější, a tak lidé mohou vidět i to, 
co se ostatním přes den nepodaří.

Souprava s návštěvníky projíždí 
zooparkem kolem sovic sněžných, 

poníků, výběhu medvědů, expozice 
mývalů. Lidé uvidí i voliéru vodních 
ptáků nebo tři samice a jednoho 
samce velblouda dvouhrbého. U vý-
běhu sobů lidé opustí zoologickou za-
hradu a vjedou do obory Eurosafari. 
Ta má rozlohu asi třicet hektarů. 
Cestující spatří majestátný skot ná-
horní, vodní buvolici Jitku s telátkem, 
muflony, koně Převalského, zubry 
evropské, jeleny evropské, vzácné 
jeleny milu i jaky domácí.

Souprava vláčku zavítá také 
do skanzenu Stará Ves, který nabízí 
pohled na život našich předků pod 
Krušnými horami. Součástí skan-
zenu je hrázděná kaplička, hráz-
děný statek se stodolou, chlévy, ře-
meslnická dílna, špejchar, roubenka 
i větrný mlýn.

Večerní safari startuje vždy 
ve 20 hodin od restaurace Tajga, 
vstupenky lidé zakoupí přímo 
u průvodce.
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Víkendové večery mohou lidé 
strávit ve společnosti zvířat



n  Hubíme šváby, blechy, štěnice, vosy, sršně.
n  V bytě vyhledáme hnízda štěnic, otočíme postele a vše kvalitně vystříkáme.
n  Pracujeme i ve vlacích a nákladních automobilech.
n    Pracujeme pouze s kvalitním postřikem vyrobeným v Anglii, 

který zabije i sršeň v letu.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD servis J. M. Sieber, Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most
Tel. kancelář: 476 102 813

Mobil J. M.Sieber: 602 404 042

CHOMUTOV, Pražská 4723
PO–NE  9:00–21:00

ŠKODA OCTAVIA COMBI
 1.6 TDI, 77 kW, 2015

od 179 999 Kč

VOLKSWAGEN GOLF
1.2 TSI, 63 kW, 2014

od 189 999 Kč

NISSAN QASHQAI
1.2 DIG-T, 85 kW, 2014

od 249 999 Kč

HYUNDAI i30
1.4 CVVT, 73 kW, 2012

od 149 999 Kč

SLEVA

až 40 000 Kč
i30

220x

FORD MONDEO COMBI
2.0 TDCI, 103 kW, 2012

od 159 999 Kč

SLEVA

až 25 000 Kč
MONDEO

120x

KIA SPORTAGE
1.6 GDI, 97 kW, 2018

od 399 999 Kč

SLEVA

až 90 000 Kč
SPORTAGE

80x

až 75 000 Kč 1200x
SLEVA OCTAVIA

až 60 000 Kč 230x
SLEVA GOLF

až 75 000 Kč 70x
SLEVA QASHQAI

40 000
NA RUKU PŘI KOUPI AUTA

NA FINANCOVÁNÍ

Kčaž

Více na www.aaaauto.cz/akce.  
Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní.

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
JEDINEČNÉ SLEVY

90 000
AŽ

Kč


