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Way to work s.r.o. 

volejte: 777 034 262 

PRÁCE v Praze a okolí  

www.waytowork.cz 

Argentinská 286/38 
Praha 7—Holešovice 

Nabízíme: 
• Čistá mzda od 100 do 160 Kč/hod. 
• Možnost ubytování 
• Příspěvek na ubytování až 1500 Kč 
• Možnost výplaty týdenních záloh 

Čistého až 
160 Kč/hod. 

Skladníci/Pickeři  
Řidiči VZV/Retrakáři  
Operátoři výroby  
Kontroloři kvalit y  
Svářeči 
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7. a 21.10. 
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

18.10.
•  Tradiční večer s hudbou 

Večerníček od 17 hodin 
v městském divadle

•  Den s neziskovkami od 
10 hodin v OC Chomutovka

19.10
Páté narozeniny Aquasvěta od 
14 hodin

22.10. 
Akce Rodinného zápolení Živé 
sochy od 14 hodin v Rytířském 
sále radnice

24.10. 
Krušnohorský Byznys Day od 
10 hodin v městském divadle

28.10.
Pietní akt k 99. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu od 12 hodin v parku T. G. M.

ZAPIŠTe SI 
DO DIáŘe

PO PĚTI LeTeCH 
POPrVÉ VYPUŠTĚNÉ
Po pěti letech měl Aquasvět suché bazény. Důvodem byl rok 
plánovaný generální úklid, údržba celého areálu a menší opravy. 
Během odstávky byly vyčištěny také bazény. Moderní technologie 
v útrobách areálu vodu tak dokonale čistí, že není potřeba je vypouštět. 
Proto se to stalo až teď v době plánované odstávky. Vypouštění, 
napouštění a následný ohřev vody byly časově náročnější, než se 
původně očekávalo. Napouštět se muselo velmi pomalu, aby lidem na 
Zadních Vinohradech nevyschly vodovodní kohoutky. 

� aktuality
 4 ŘIDIČI POZOr, TISÍCe 

PŘeSTUPKŮ OMeZÍ DVA 
STáLÉ rADArY
Obrovské množství přestupků 
a nutnost zajištění plynulosti 
dopravy na chomutovských 
silnicích přiměly město 
k pořízení stacionárních radarů.

� téma
 6 ZáJMOVÉ KLUBY 

NABÍrAJÍ ČLeNY, 
MOŽNOSTÍ Je SPOUSTA
Většina sportovních 
a volnočasových klubů 
a organizací stále přibírá nové 
členy. Ve městě je velmi rozsáhlá 
síť nejrůznějších zájmových 
činností, rodiče i děti tedy mají 
z čeho vybírat.

� rozhovor
 8 JAN THOMPSONOVá: 

ZAUJAL MĚ PŘeDeVŠÍM 
SMYSL PrO DeTAIL
Železniční depozitář Národního 
technického muzea se v červnu 
otevřel veřejnosti. Způsobilo 
to doslova boom zájmu 
o železniční historii.

� kultura
 12 VÝSTAVA UKAZUJe 

PráDLO Z DOB NAŠICH 
BABIČeK
Prádlo z dob našich babiček 
si mohou prohlédnout 
návštěvníci muzejních prostor 
na radnici. 

� historie
 13 SBÍrKA rAKOUSKÉ 

KNIHOVNY UKáZALA 
POHLeD NA CHOMUTOV
Rakouská národní knihovna ve 
Vídni umožnila online přístup 
do své databáze AKON, která 
obsahuje digitalizovanou sbírku 
pětašedesáti tisíc pohlednic 
a vedut evropských měst.

� sport
 22 NeJVYŠŠÍ SOUTĚŽ 

HráČe POSUNe DáL 
V JeJICH VÝVOJI
Potřetí v historii hrají junioři 
klubu Florbal Chomutov 
nejvyšší soutěž. Tentokrát 
v její nové podobě rozšířené 
z 12 na 24 týmů.

� fotostrana
 23 Z rODIN Se 

STALI TOVArYŠI 
I DeTeKTIVOVÉ
Hned dvakrát se v září 
sešly chomutovské rodiny 
s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem při Rodinném 
zápolení.

CHCeTe MĚ?
Balů je úžasný, rok starý obřík. 
Zjevem budí respekt, ale je to 
přátelský mazlík, který miluje 
lidi. Snese se s dalšími psy. Je 
vhodný pro aktivní rodinu. 

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.
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Naše trhy 
jsou největší

Farmářské trhy, které organizuje 
město se spolkem Český um, stále 
zůstávají největší v Ústeckém kraji. 
Už běžně se na nich objevuje přes 
třicet prodejců, v jiných městech to 
bývá okolo dvaceti. Zájem byl i o již 
tradiční Jablečné slavnosti, které byly 
součástí trhů v druhé polovině září.

Kromě stále se rozrůstajícího sor
timentu si tentokrát návštěvníci mohli 
koupit jablečné pečivo, omáčky, chut
ney, unikátní jablečné máslo a spoustu 
dalších výrobků z jablek a jablečných 

nápojů. I letos se uskutečnily oblíbené 
jablečné soutěže. Tentokrát hned dvě. 
První soutěží byl pokrm z jablek, ve 
které zvítězila Anna Jenčová s pod
zimním jablečným dortem. Druhá 
soutěž byla dovednostní o nejdelší 
oloupanou slupku. Vyhrála Lucie 
Karpiaková, která oloupala 1,8 metrů 
dlouhou slupku.

Farmářské trhy letos přinesly ně
kolik novinek z kravského a kozího 
mléka, snídaňové müsli, mrazem su
šené ovoce či uzeniny z komína.

Řidiči pozor, tisíce přestupků 
omezí dva stálé radary

Byznys Day: Šance navázat spolupráci

Pomozte, kupte si pirátský kalendář od Vana

Obrovské množství přestupků 
a nutnost zajištění plynulosti do
pravy na chomutovských silnicích 
přiměly město k pořízení stacionár
ních radarů. Počet přestupků zkoumal 
rozsáhlý průzkum, který ukázal, že 
řidiči jsou schopni během jednoho 
týdne překročit rychlost v téměř še
stadvaceti tisících případech. „Takové 
číslo je doslova alarmující, na čtyři 
místa ve městě umístíme stacionární 
radary,“ prozrazuje záměr na zvýšení 

bezpečnosti primátor Marek Hrabáč. 
Výjimečné nebylo překročení o de
set či dvacet kilometrů. Objevily se 
i extrémy, kdy řidiči jeli rychlostí až 
114 kilometrů v hodině.

Průzkum zkoumal jedenadva
cet míst ve městě. „Radary budou 
osazeny na místě, kde je ohrožena 
bezpečnost, vysoké procento řidičů 
překračuje povolenou rychlost 
a dovolují to technické možnosti,“ 
vysvětluje tajemník dopravní ko

mise Martin Kovácz. Měřící sta
noviště se objeví na dvou místech 
na Palackého ulici, v Blatenské 
a na Písečné ulici. Jsou to speciální 
schránky pro radary, které mezi jed
notlivými ulicemi budou kolovat. 
„Řidič nebude vědět, zda právě pro
jíždí místem, které je skutečně mě
řeno. To bude mít velký preventivní 
dosah,“ řekl Hrabáč.

Radary budou pomocí inter
netu spojeny s magistrátem a budou 

nastaveny tak, aby nehlásily řidiče 
jedoucí o tři či čtyři kilometry rych
leji. „Cílem není pokutovat, ale 
snížit množství řidičů, kteří výrazně 
překračují rychlost,“ podotkl pri
mátor Marek Hrabáč. Ze zkušeností 
ostatních měst vyplývá, že během 
jednoho měsíce klesl počet pře
stupků až o tři tisíce a provoz se na 
měřených úsecích zklidnil. Radary 
v Chomutově by měly být spuštěny 
na přelomu starého a nového roku. 

Už druhý ročník veletrhu obchod
ních příležitostí připravuje Okresní 
hospodářská komora Chomutov. 
Jednodenní veletrh Krušnohorský 
Byznys Day se bude konat 24. října 
v městském divadle. Sejde se na něm 
až padesátka fi rem. „Veletrh je určen 
fi rmám, které mají co nabídnout, hle

dají nové obchodní příležitosti, nové 
partnery na české i německé straně. 
Obdobná akce se v Ústeckém kraji 
jinde nekoná a je průřezem nejrůz
nějších oborů fi rem,“ řekla ředitelka 
komory Ivana Košanová.

Druhý ročník je zaměřený na 
nové trendy v energiích a informač

ních technologiích. Hlavními tématy 
doprovodného programu budou 
elektromobilita a mobilita, úspory 
v infrastruktuře, smart city, dopravní 
systémy či robotika. „Kromě prezen
tace všech vystavovatelů se návštěv
níci mohou těšit na praktické ukázky 
využití nových technologií, například 

představení elektromobilů, automo
bilů na alternativní paliva,“ dodává 
Košanová s tím, že veletrh je jedi
nečnou šancí navázat nové obchodní 
vztahy a tím rozvíjet ekonomiku regi
onu. Pro návštěvníky i vystavovatele 
je účast zdarma. Bližší informace na 
www.ohkcv.cz.

Při utkání Pirátů s Olomoucí na 
počátku sezony byl představen a po
křtěn kalendář Cesta proti bolesti, 
jehož autorem je slavný fotograf 
Robert Vano. Jako modelové mu 
stáli právě chomutovští hokejisté. 
Polovina výtěžku z jeho prodeje 
poputuje na projekt Chomutov 
pomáhá, jejž loni odstartovala cyk
lojízda Lubomíra Kučery. „Jsem 
velmi spokojený. Myslím, že se 
povedl, grafi ka je udělána suprově,“ 
řekl o kalendáři Vano. 

Kalendář je k dispozici v infor
mačních centrech v Chomutově 
i Jirkově a ve fanshopu Pirátů. 
Hokejisty Vano fotil poprvé. A při 
křtu slavný reklamní a módní fotograf 
také poprvé na živo zhlédl hokejové 
utkání. „Teď budu fanouškem Pirátů. 
A to jen proto, že jiné hokejisty ne
znám,“ prozradil s úsměvem Vano.

Kdo obdrží letos pomoc z pro
jektu Chomutov pomáhá, se bude 
rozhodovat v listopadu. Jisté je, 
že část vybraných letošních pe

něz pomůže Matthiasu Reineltovi, 
který trpí svalovou dystrofi í. Na 

jeho tablet z loňské sbírky nezbyly 
prostředky.
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Dva vítězné návrhy z participativ
ního rozpočtu jsou hotovy. U zbývají
cích jedenácti referenti magistrátu při
pravují realizaci, to znamená zajišťují 
projektovou dokumentaci tam, kde je 
potřeba, a vyhlašují výběrová řízení na 
firmy, které budou návrhy realizovat.

Návrh Zábradlí pro bezpečí dětí 
na lávce přes přivaděč v Děvínské 
ulici byl zrealizován již v červenci. 
„Zábradlí mělo pouze dvě tyče s vel
kým prostorem mezi nimi a malé děti 
mohly velmi lehce přes zábradlí pře
padnout. Proto jsem navrhla doplnit 

vodorovné a svislé příčky. Díky no
vému zábradlí se už nebudu bát chodit 
přes tuto lávku s dětmi,“ prozradila 
navrhovatelka Pavlína Buršová.

Hotov je i projekt z Bezručova 
údolí s názvem Bezručovo údolí – 
lesní cestou na I. mlýn bezpečně. 
V místech nebezpečných srázů nebo 
špatně schůdné kamenité cesty vznikly 
lávky z mokrého syrového dřeva s po
vrchovou úpravou, aby dlouho vydr
žely a nepodléhaly plísním. „Jsem rád, 
že se město návrhu zhostilo s takovým 
zápalem. Lávky se moc povedly 
a lesní cesta se tak stává schůdnější 
pro více lidí,“ sdělil navrhovatel Petr 
Miltner.

Už se pracuje i na projektu, 
který získal největší počet hlasů. 
Oprava psího útulku začala v druhé 
polovině září a hotova by měla být 

do konce října. U dalších návrhů se 
brzy kopne do země a pár jich čeká 
realizace až příští rok. Důvodem 
přeložení do dalšího roku je složitost 
projektu a jeho schvalovací doba 
u příslušných úřadů nebo technické 
znemožnění stavebních prací přes 
zimní období. „Každý návrh je spe
cifický a může dojít k drobným změ
nám, ke kterým dospějeme společně 
s navrhovateli. U návrhů Rozkvetlý 
městský park a Obnova květinových 
hodin jsme po dohodě s krajinář
skou architektkou a navrhovatelkami 
rozhodly o spojení realizace obou 
návrhů, kdy květinové hodiny vznik
nou v prostoru palisád u Hotelu 99. 
Vstup do parku z centra se stane 
reprezentativnější a rozkvetlejší,“ 
řekla koordinátorka participativního 
rozpočtu Tereza Rödlingová.

KráTCe
Na procházku 
s holemi
Akce Nordic walking s knihov-
nou se koná 10. a 24. října. Sraz 
je v 10 hodin u hlavní brány 
zooparku u Kamencového jeze-
ra. Trasa povede do Otvic a zpět.

cestujte výhodNěji
Dopravní podnik nabízí výhod-
né časové jízdenky na MHD. Více 
informací na www.dpchj.cz.

opravují expozici 
ptáků
V zooparku probíhá rekon-
strukce zastaralé expozice pro 
plameňáky a jiné vodní ptáky. 
Pracuje se na rekonstrukci 
oplocení, vyhlídkové terasy 
a budovy zimoviště ptáků.

sportovci dostaNou 
Nové hřiště
U Domečku roste nové hřiště 
pro florbal, basketbal či tenis. 
Využívat ho bude moci po do-
hodě i veřejnost. Celkové nákla-
dy na vybudování se vyšplhaly 
na více než milion korun. 

Nové lavičky a hezčí 
podchod
Technické služby v uplynu-
lých dnech umístily do parku 
T. G. Masaryka sedm nových 
laviček, vybouraly pískoviště 
v ulici M. Kopeckého a vymalo-
valy podchod v Palackého ulici.

Hotel U Jezera jde k zemi

Kamenný Vrch se dočká stovky 
nových parkovacích míst

Vaše projekty z participativního 
rozpočtu město už realizuje

Nevyužívaný hotel u Kamenco
vého jezera pomalu začíná mi
zet. Dodavatelská firma bude hotel 
U Jezera demolovat sedmnáct týdnů. 
Objekt bude postupně rozebírán. 
„Začne se zevnitř na nenosných prv
cích, následně se bude rozebírat čelní 
fasáda a okna. Zbylou kostru stavby 
z ocelových sloupů a železobetono
vého skeletu bude dodavatel rozebírat 

pomocí hydraulických kleští shora 
dolů,“ řekla vedoucí úseku investic 
Monika Macherová.

Záměrem města bylo načasování 
demolice po ukončení sezony v areálu 
Kamencového jezera a z důvodu pří
znivějšího podzimního počasí, kdy je 
vlhko a deštivo a rozptyl prachových 
částic do okolí bude minimální oproti 
letním měsícům. „Dle potřeby bude 

objekt zkrápěn,“ dodává Macherová.
Během demolice by neměla vznik

nout dopravní omezení. Pouze dojde 
ke standardnímu částečnému omezení, 
kdy přes chodník bude zřízen výjezd 
a vjezd na staveniště. Hodnota zakázky 
je 3,6 milionu korun. Co na místě 
vznikne, bude předmětem architekto
nické soutěže a potřeb rozvoje areálu 
jezera.

Radnice obyvatelům Kamenného 
Vrchu představila plán na rozšíření 
parkovacích míst, s jejichž nedo
statkem sídliště bojuje řadu let. 
Projektanti navrhli vybudování sou
běžného parkoviště místo náletového 
porostu nad ulicí Kamenný vrch. 
Několik míst vznikne i v samotné 
ulici. „V sídlišti bude vytvořen mo
derní telematický systém, který bude 
sledovat počet volných míst, a parko
viště bude vybaveno bezpečnostními 
kamerami,“ říká náměstek primátora 
David Dinda. Lidé také navrhli, že 
by se několik míst mohlo vytvořit 
zářezem do svahu u č. p. 5282. „I tuto 
možnost prověříme,“ říká referent 
odboru rozvoje a investic Stanislav 
Říha. Řidiči také chtěli rozšířit parko
vání u vjezdu do Eldoráda.

Rozšíření o více než sto parko
vacích míst s sebou přinese nejen 
stavbu parkovacích ploch, ale pod
statně více investic pro větší bezpečí. 
Vybudovány budou nové chodníky, 
které propojí sídliště a všechna par
koviště, dále nové veřejné osvět
lení a kamerový systém. Přechody 
pro chodce budou také vyvýšené. 
Obě současné plochy u vjezdu do 
Eldoráda budou zrekonstruovány. 
Vzniknou nová kontejnerová stání 
a silnice od přechodu u č.p. 5271 
sídliště až po přivaděč dostane nový 
asfaltový povrch. Sídliště bude pro
tkáno telematickým kabelem a sys
tém bude řidiče při příjezdu upozor
ňovat, zda jsou v sídlišti volná místa. 
Pokud nebudou, navede ho na nové 
parkoviště.

Pro rozvoj hlavně rekreačních 
aktivit v Eldorádu město připravuje  
parkování na jeho okraji, kde budou 
zrekonstruovány dvě současné parko
vací plochy. Ve hře je pro návštěv
níky Eldoráda vybudování dalšího 
menšího parkoviště pod dvojicí zpev
něných ploch. Zvažuje se zatím jeho 
potřebnost. Všechny změny v parko
vání v sídlišti a obslužnosti Eldoráda 
provede město najednou v jednom 
projektu, aby hluk a stavební práce 
obyvatele sídliště rušily jen jednou 
a pak měli na řadu let klid.

Projekt na rozšíření parkovacích 
ploch na sídlišti komplikuje tranzitní 
vodovodní potrubí. Toto omezení 
umožňuje vybudovat jen představe
nou variantu. Stavět by se mělo začít 
příští rok na přelomu jara a léta.
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Většina sportovních a volnočasových klubů a organizací stále přibírá nové členy. Ve městě je velmi 
rozsáhlá síť nejrůznějších zájmových činností, rodiče i děti tedy mají z čeho vybírat. Začátek školního 
roku je nejvhodnějším obdobím, většinou ale platí, že je možné dítě do kroužku umístit kdykoliv. 
Přinášíme vám seznam volných míst v klubech i s dalšími informacemi. 

Početnou členskou základnu 
z řad dětí a mládeže má TJ VTŽ 
Chomutov. Má sedm oddílů, pět 
z nich pracuje pravidelně s mlá
deží – judo, atletika, vzpírání, 
aikido a kuželky. Věková hranice 
přijetí je odlišná u jednotlivých od
dílů, například u juda se přijímají 
děti od pěti let. „Zájemci o vzpí
rání, kuželky nebo aikido se mohou 
hlásit v odpoledních hodinách ve 
sportovním domě TJ VTŽ,“ řekl 
předseda TJ Jindřich Stádník s tím, 
že kapacita oddílů juda a atletiky je 
naplněná, ale noví členové mohou 
být přijati po domluvě. Základní 
členský příspěvek je 150 korun na 
kalendářní rok. Dále je vybírán od
dílový příspěvek, který se odvíjí od 
náročnosti a nákladovosti jednotli
vých sportů.

Levharti Chomutov uvítají 
zájemce o basketbal především 
z ročníků 2010 až 2008, ale i starší. 
V městské sportovní hale se jim bu
dou věnovat zkušení trenéři. K dě
tem přistupují citlivě, jejich snahou 
je vybudovat v nich pozitivní vztah 

k basketbalu i celkově ke sportu. 
„Důležité je, aby to bylo formou 
hry, aby to děti bavilo. Žádný dril. 
Proto je zhruba do deseti let učíme 
jen základy, jako je správná tech
nika driblování, příjem a odehrání 
míče nebo dvojtakt. Třeba střelbu 
na koš ještě moc neřešíme,“ říká 
trenérka dívek Jitka Jančáková. 
Také u basketbalu je nutná fi nanční 
spoluúčast rodičů na sportovní 
výchově dítěte, příspěvky jsou 
u nejmenších a začínajících hráčů 
dva tisíce korun ročně. Trénink 
přípravky probíhá každé úterý od 
15 do 16 hodin ve sportovní hale.

Oddíl softbalu při SC 80 Cho
mu tov přijímá do svých řad chlapce 
ročníku 2006, děvčata narozená 
v letech 2010 a 2011, dále děti roč
níku 2013. „Nejprve si vyzkouší 
několik tréninků, poté se na dalším 
navštěvování dohodneme s rodiči. 
Kroužkovné je závislé na frekvenci 
tréninků, pohybuje se od tisíce do 
tří tisíc korun ročně,“ uvedl šéftre
nér mládeže Martin Chmelík s tím, 
že u dětí ročníku 2010 a mladších 

je zapotřebí přítomnost rodičů na 
tréninku.

Dvanáct mládežnických týmů 
fotbalistů má Junior Chomutov. 
Nové členy přijímá zejména do fot
balové školičky, tedy děti ročníků 
2011 až 2013. „Rádi ale přivítáme 
i starší. Nevyžadujeme žádné ta
lentové zkoušky, sport děláme pro 
zábavu dětí,“ pozval sekretář klubu 
Marek Nezbeda. Cena členského 
příspěvku pro školičku je 300 ko
run na měsíc, pro ročník 2013 je 
zdarma, pro děti, které hrají pravi
delné soutěže, je 500 korun na mě
síc. V ceně je kompletní sportovní 
příprava dítěte, tedy pronájem za 
všechny hrací plochy, doprava na 
zápasy a turnaje, kvalifi kovaní tre
néři a podobně. Noví zájemci mo
hou přijít kdykoli během roku.

Od prvních krůčků až po dů
chodový věk se dá hrát stolní tenis. 
TJ Baník Březenecká Chomutov 
svým členům zajišťuje hru na 
sedmi stolech ve vyhřívané herně, 
trenéra, zapůjčení základního vyba
vení a další. Hráči stolního tenisu 

se scházejí v krytu CO v Zahradní 
ulici v pondělí a pátek od 17 hodin. 
Tam se mohou noví zájemci přijít 
podívat nebo se nechat zapsat.

Středisko volného času Dome
ček má v současné době devět 
set členů zapsaných v různých 
kroužcích. Pětadvacet zájmových 
útvarů je již naplněno, noví zájemci 
jsou ještě vítáni v kroužku ruštiny, 
dráhových modelářů, trampo
lín pro ženy a dívky, železničních 
modelářů, sálové kopané, fl orbalu, 
rukodělné činnosti, keramiky, dále 
v Mluvínkovi a Dobrodruzích. 
Informace o kroužcích nebo při
hláškách jsou dostupné na webu 
Domečku nebo přímo v zázemí 
v Jiráskově ulici.

Noví členové jsou vítáni i mezi 
fl orbalisty. Děti mezi pěti a dva
nácti lety se mohou přijít podívat na 
trénink a poté se rozhodnout, zda se 
chtějí sportu věnovat. „Přijímáme 
všechny bez talentových zkoušek. 
Děti v minipřípravce mají trénink 
jednou týdně, od sedmi let pak 
čtyřikrát v týdnu,“ uvedl Martin 

Většina sportovních a volnočasových klubů a organizací stále přibírá nové členy. Ve městě je velmi 
rozsáhlá síť nejrůznějších zájmových činností, rodiče i děti tedy mají z čeho vybírat. Začátek školního 

Zájmové kluby
nabírají členy, možností je spousta

Pionýrská skupina Chomutov
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Bocian, šéftrenér klubu Florbal 
Chomutov. Kroužkové je pro mi
nipřípravku patnáct set korun za 
rok, pro starší platí stejná částka za 
čtvrtletí.

Stát se pionýrem mohou už 
velmi malé děti, důležité pro přijetí 
je pouze samostatnost a schop
nost dodržovat hygienické návyky. 
„Očekáváme, že dítě projeví zájem 
o naši činnost, zúčastní se několika 
schůzek a alespoň jedné víken
dové akce. Pokud se mu mezi námi 
bude líbit, teprve potom mu dáme 
přihlášku do pionýru. Neděláme 
žádné náborové akce. Většina 
dětí k nám přichází na doporu
čení kamarádů či rodičů stávají
cích členů. Rozhodující je pro nás 
zájem dítěte a souhlas a spolupráce 
rodičů. Hlavní slovo k přijetí mají 
oddíloví vedoucí,“ řekl Jiří Perkner 
z Pionýrské skupiny Chomutov. 
Pionýr má dva oddíly. U Rolniček 
jsou spíše malé děti a jejich čin
nost je zaměřena zejména na hry, 
rukodělné činnosti a aktivity po
dle výchovného systému Pionýra. 
U Čtyřlístku jsou starší děti. 
Většina z nich se účastní akcí klubů 
indianistiky a airsoftu. Tábory 
a většinu víkendových pobytů po
řádá Pionýr celoročně na vlastní 
táborové základně v Bernově 
u Nejdku.

Kroužkovné činí u dětí do šesti 
let tři sta korun na rok, u starších 
pět set korun a u dospělých šest 
set korun. Dále si každý člen hradí 
účastnické poplatky na všech od
dílových a skupinových akcích. 
Pionýři se scházejí v klubovnách 
v základní škole v Havlíčkově ulici 
každou středu od 16 hodin.

V těchto dnech je nejvhod
nější doba na rozšíření řad kraso
bruslařů. „Nové členy přijímáme 
vždy po ukončení kurzu bruslení, 
který se nyní koná. Talentové 
zkoušky děti zvládat nemusejí, ale 
je dobré absolvovat kurz, aby si 
děti bruslení vyzkoušely a nau

čily se základy,“ uvedla Martina 
Mašková z Krasobruslařského 
klubu Chomutov. Krasobruslení je 
velmi náročný sport, a to jak vý
konnostně, tak časově. „Tréninky 
máme pětkrát až šestkrát týdně, mi
nimálně dvakrát v týdnu jsou dvou
fázové. Musíme tedy vždy probrat 
i s rodiči, co všechno tento sport 
obnáší,“ dodala Martina Mašková.

Kurz bruslení má deset lekcí, 
celkem stojí 800 korun. Členové 
klubu pak platí tisíc korun měsíčně. 
V městské sportovní hale se dvakrát 
týdně scházejí házenkáři. Handball 
Chomutov také přijímá nové členy, 

hlavně ročník 2005 a mladší. 
Tréninky se konají v pondělí a ve 
středu od 15.30 hodin. Kroužkovné 
se platí na půl roku po dvanácti 
stech korunách. S sebou děti potře
bují pouze sportovní oblečení a ha
lovou obuv.

Začít hrát hokej je v současné 
době velmi snadná záležitost. Piráti 
Chomutov přijímají děti od čtyř let, 

přičemž optimální věk pro začínající 
hokejisty je mezi čtyřmi a šesti lety. 
Talentové zkoušky nepořádají, rodiče 
nováčků neplatí kroužkovné a vý
bavu si mohou půjčit. „Rodiče dětí 
do třetí třídy neplatí žádné členské 

příspěvky či jiné poplatky. Každému 
začínajícímu hráči za  půjčíme za 
vratnou zálohu 1 500 korun kom
pletní základní hokejové vybavení, 
jako jsou brusle, výstroj, hokejka 
a helma,“ uvedl Karel Ton z ho
kejového klubu Piráti Chomutov. 
Tréninky mají malí hokejisté každé 
pondělí od 16.30 hodin.

Dívky mezi šesti a čtrnácti 
lety mohou právě teď začít hrát 
volejbal. TJ Veros má tréninky 
v pondělí a ve středu od 15.30 ho
din v tělocvičně základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského. 
Nejmladší děti procházejí v prvním 
roce základní pohybovou průpra
vou a v následujících letech se 
připravují na volejbalovou kariéru. 
Členské příspěvky jsou 2 500 korun 
na školní rok.

Několik volných míst nabízí 
i TerryDance Company. Tanečníci 
se mohou stát z dětí ve věku tří 
až pěti let ve skupině Mini, šesti 
až dvanácti let ve skupině Kids 
a od třinácti let ve skupině Adults. 
Talentové zkoušky se nedělají. 
Nejmenší děti trénují jednou týdně 
a zaplatí patnáct set korun, starší 
trénují dvakrát v týdnu a platí dva 
a půl tisíce korun na pětiměsíční se
mestr. Výuka tance se koná pod do
hledem lektorů Terezy Kvasnovské 
a Bruna de Souza e Silva.

KONTAKTY NA JeDNOTLIVÉ OrGANIZACe A KLUBY
tj vtž chomutov | Mánesova 1999 | tjvtzchomutov@seznam.cz | tjvtzchomutov.webnode.cz
Bk levharti chomutov | Mánesova 4980 | šéftrenér mládeže Petr Drobný, tel.: 724 658 995 | www.bk-chomutov.cz
florbal chomutov | Mánesova 4980 | bocian@fl orbalchomutov.cz | www.fl orbalchomutov.cz
pionýrská skupina chomutov | Havlíčkova 3675 | jiri.perkner@pionyr.cz | www.chomutov.pionyr.cz
krasobruslařský klub chomutov | Mostecká 5773 | kkchomutov@seznam.cz | www.kkchomutov.cz
handball klub chomutov | Kamenný vrch 5280 | skarda.vaclav@seznam.cz | www.hkchomutov.cz
piráti chomutov | Mostecká 5773 | Daniel Mašek – tel.: 736 288 846 | www.piratichomutov.cz
tj veros chomutov | Mýtná 4962 | Miroslav Karel – tel.: 730 546 402 | veros5.webnode.cz
terrydance company | tereza-kvasnovska.webnode.cz | Simona Kvasnovská – tel.: 776 767 978
junior chomutov | Mostecká 5886 | Marek Nezbeda – tel.: 724 915 119 | www.juniorchomutov.cz
sc 80 chomutov, oddíl softballu | Březenecká 4704 | martinchmelik@email.cz | www.beavers.cz
tj Baník Březenecká chomutov | Kryt CO v ulici Zahradní | Oldřich Brůha – 777 303 648 | www.banikbrezenecka.cz
svč domeček chomutov | Jiráskova ulice 4140 | reditel@ddmcv.cz | www.domecek-chomutov.cz

SVČ Domeček

BK Levharti Chomutov

SVČ Domeček
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Proč jste si pro svou návštěvu 
vybrala chomutovský železniční 
depozitář Národního technického 
muzea?

Při svých regionálních ná
vštěvách vždy kromě ofi ciálních 
setkání ráda navštěvuji zajímavá 
místa a nově zpřístupněný depo
zitář v Chomutově vzbuzoval po 
celé prázdniny v médiích obrovské 
ohlasy. Dala jsem si předsevzetí 
navštívit během své mise v České 
republice co nejvíce památek 
kulturního a technického dědic
tví. Největší železniční depozitář 
Národního technického muzea mezi 
ně patří.
Byla jste provedena salónním vo-
zem Adolpha von Rotschilda, kde 
na vás dýchly dávné časy. Jak na 
vás vůz zapůsobil?

Zaujal mě především smysl pro 

detail a bravurní řemeslné zpra
cování výzdoby. Jde o jedinečné 
exponáty, na kterých je vidět obrov
ské množství detailní ruční práce. 
To by si nikdo neměl nechat ujít. 
Třeba výrobní postup si dnes asi už 
dokážeme jen stěží představit.
Při návštěvě jste uvedla, že parní 
stroj je vaší srdeční záležitostí. Je 
to jen proto, že ho vynalezl Skot 
James Watt?

Jako patriot jsem pyšná na brit
ské vynálezy, které změnily náše 
ostrovy a ovlivnily svět. Vlaky také 
změnily britský průmysl, fungo
vání společnosti a třeba pomohly 
ve válečném úsilí. Například hrály 
důležitou roli při obou světových 
válkách: převážely raněné a padlé 
či nezbytný vojenský materiál. Král 
Jiří VI. právě vlakem procesto
val s rodinou během válečných let 
Británii, aby morálně podpořil oby
vatele v boji proti nacismu. V čes
kém kontextu to byly zase vlaky, 
které odvezly stovky židovských 
dětí do bezpečí Británie. Vlaky jsou 
sice složité stroje, spíš než to ale 
oceňuji, jak významně přispívají 
k prosazování hodnot, jež v České 
republice reprezentuji.

Cestujete ráda vlaky?
Pokud si mám kam sednout, 

pak určitě ano. Studovala jsem na 
univerzitě v Durhamu, takže jsem 
se pravidelně vracela vlakem za 
rodiči do Londýna. Ve volném čase 
sice cestuji vlaky také po České 
republice, ale to spíše výjimečně. 
Počkejte ale. Při své první návštěvě 
Čech jsem přijela vlakem! Bylo to 
v roce 1986 a přijela jsem z Vídně.

Vraťme se k historii. Dokážete 
srovnat zájem veřejnosti o histo-
rii železniční dopravy v Čechách 
se zájmem ve Velké Británii?

Nacházím mezi Velkou Británií 
a Českou republikou spoustu po
dobností. Zájem o železnice není 
výjimkou. Rozdílné je pouze mě
řítko, protože historii železniční do
pravy ve Velké Británii je věnováno 
více pozornosti a máme rozsáhlou 
síť nejrůznějších dopravních muzeí. 
Mnohé z nich spravují nadšenci 
a srovnatelné nadšení vnímám také 
v Česku.
Velká Británie je označována za 
kolébku železnice. Můžete velmi 
stručně popsat přínos Britů v této 
oblasti?

Obecně se tvrdí, že za rozvoj že

leznic může deštivé britské počasí. 
Nouze o dobře upravované cesty 
prý vedla v Británii k tomu, že se 
zrodil princip kolejnic. Ty měly 
zabránit tomu, aby vozíky s těžkým 
nákladem, třeba vytěženým uhlím, 
neujížděly z cesty. To usnadnilo 
dopravu do cíle. Zbytek je histo
rie. Na počátku 19. století dvojice 
britských inženýrů – James Watt 
a Richard Trevithick – představila 
první stroje se strojním pohonem. 
Skot Robert Stephenson zase navrhl 
první lokomotivu. Pak byla vysta
věna první železniční trať, která 
se postupně proměnila do husté 
železniční sítě současnosti. Možná 
si vzpomenete na zahajovací cere
moniál olympiády v Londýně se 
scénou z průmyslové revoluce. A tu 
nastartoval také pokrok v možnos
tech dopravy.
V anglickém Yorku je největší 
železniční muzeum na světě. 
Dokázala byste české turisty 
a milovníky železnice pozvat do 
tohoto muzea?

V yorském muzeu jsem ještě ne
byla. Stejně jako v Chomutově mě 
tam lákají překrásné vozy určené 
pro členy královské rodiny. Vlaku 
pro královnu Viktorii se dokonce 
přezdívalo palác na kolech. Určitě 
stojí za návštěvu. Zejména nyní, 
kdy je Británie spojena s Evropou 
podmořským tunelem právě 
vlakem!

Železniční depozitář Národního technického muzea se v červnu otevřel veřejnosti. Způsobilo to doslova boom 
zájmu o železniční historii, nádherné parní lomotivy či technické zázraky elektrifi kace železnic. Depozitář 
navštívila také britská velvyslankyně Jan Thompsonová, která post zastává od roku 2013. Na svou první 
návštěvu Česka přijela vlakem. Ten k cestám občas využívá i v současnosti.

Železniční depozitář Národního technického muzea se v červnu otevřel veřejnosti. Způsobilo to doslova boom 
zájmu o železniční historii, nádherné parní lomotivy či technické zázraky elektrifi kace železnic. Depozitář 

Jan Thompsonová:

Zaujal mě především 
smysl pro detail 

PŘI SVÉ PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ ČECH JSEM 
PŘIJELA VLAKEM! BYLO TO V ROCE 1986 
A PŘIJELA JSEM Z VÍDNĚ.
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Komunitní plán: Abyste se 
měli na koho obrátit v nouzi 

Život není jen o radostech, ale 
také o starostech, které přicházejí 
zpravidla nečekaně. Onemocní vám 
vážně někdo z rodiny, dostanete se 
do manželské a partnerské krize, vaše 
dítě se stane obětí šikany, utrpíte úraz. 
Tyto a mnoho dalších situací vás 
nasměrují k potřebě využít sociální 
služby. Aby jejich pomoc byla kva
litní a ucelená, aby potřebnou pomoc
nou ruku vždy našly rodiny s dětmi, 
senioři, handicapovaní, nemocní či 
závislí a aby pestrá škála služeb za
hrnovala jak akutní, tak dlouhodobou 
pomoc a také poradenství a prevenci. 
Proto má Chomutov komunitní plán.

Dokument popisuje fungování 
sociálních služeb ve městě s pozi
tivy i negativy, určuje služby, které 
tu chybí, a plánuje rozvoj stávají
cích či zavedení nových. Na plánu 
podpořeném z Operačního programu 
Zaměstnanost, který bude mít plat
nost od roku 2018 do roku 2021, se 
nyní začíná pracovat. „Tento plán se 
bude od současného lišit v několika 
ohledech. Největší změnou je, že do 
tvorby plánu a realizace cílů bude 
zapojeno čtyřiadvacet okolních měst 
a obcí, přičemž hlavním partnerem 
bude město Jirkov. Žádná obec, tedy 
ani Chomutov, nemůže být v této 
oblasti solitér. Životní situace ne
znají hranice a cílem našeho města 
je příjemný a rozumný život v celém 
regionu. Proto chceme, aby sociální 
služby na Chomutovsku byly smy
sluplné, organizované a dostupné,“ 
uvedl náměstek primátora Jan Mareš.

máme Na co Navazovat – 
v čem pláN pomohl

Od roku 2014 se do rozvoje so
ciálních služeb ve městě investovalo 
přes sto milionů korun, přičemž čtvr

tinu poskytlo přímo město ze svého 
rozpočtu. Výčet činností, na které 
měl a má komunitní plán vliv, je ne
přeberný. Jen namátkou je díky plánu 
podporováno zaměstnávání handi
capovaných osob spolku Masopust 
v kavárně Café Atrium, pomoc dostá
vají duševně nemocní v klubu Esprit, 
centrum ADRA realizuje aktivity 
dobrovolnictví, bez kterých si někteří 
občané svůj život již ani nedove
dou přestavit, rozběhl se Seniorský 
parlament. S pomocí komunitního 
plánu dále ve městě začalo fungovat 
intervenční centrum pro pomoc při 
domácím násilí či půjčovna pomůcek 
v Centru pomoci pro zdravotně posti
žené a seniory na poliklinice, kde si 
lidé mohou na potřebnou dobu opatřit 
třeba polohovací postel, invalidní vo
zík, berle a další věci. Podařilo zajistit 
odlehčovací službu, kterou plánuje 
město dále rozšiřovat a která umožní 
patřičnou péči v případech, kdy musí 
opatrovník na pár hodin či dnů svě
řence opustit.

Bez komunitního plánu by ve 
městě nebyl zajištěn dostupný nocleh 
pro bezdomovce, byty na půl cesty 
pro děti končící ústavní výchovu 

v dětských domovech nebo pečova
telská služba. „Není příliš známé, že 
díky komunitnímu plánu se do města 
podařilo přivést i služby rané péče, 
což je služba pro rodiče novorozeňat 
s handicapem. Pracovníci rodičům 
pomáhají se s nelehkou situací vyrov
nat, učí je specifi ckému zacházení, 
které jejich miminko potřebuje, a také 
jim radí, jak a kde vyřizovat potřebné 
dokumenty pro různé úřady,“ upozor
nila manažerka komunitního pláno
vání Jana Hronová.

Od ledna příštího roku začne ve 
městě fungovat manželská a rodinná 
poradna v Revoluční ulici. Do dvou let 
bude v provozu chráněné bydlení pro 
duševně nemocné. Tyto služby v mi
nulosti označil plán jako chybějící.

každá služBa je sice 
samostatNá, ale 
výsledek musí tvořit 
celek

Plánování sítě služeb vede k je
jich dobré dostupnosti pro všechny 
obyvatele regionu a vede k dobré 
spolupráci mezi poskytovateli. 
Důležitá je jejich propagace, aby 
lidé o možnostech věděli. „Systém 

je sice nastavený tak, že každá orga
nizace poskytuje určité služby, ale 
lidé by ho měli vnímat jako ucelený. 
To znamená, že když se například 
na Sociální služby Chomutov obrátí 
člověk, kterému vyhořel byt, tamní 
pracovníci mu poradí, kde si má vy
řídit potřebné osobní doklady, pomo
hou mu poskytnout dočasné bydlení, 
případně vyřešit další životní situ
ace, které nemají ve své kompetenci. 
Znalost plánu jim umožní doporučit 
jiné organizace, která člověku v tí
živé životní situaci také pomohou. 
Konkrétní postupy spolupráce bude 
komunitní plán také řešit,“ vysvětlila 
Jana Hronová. Příkladem ze součas
nosti může být řešení insolvence. 
„Jde o problém, který velmi rychle 

narůstá. Dnes je ve městě v exekuci 
více než dvacet procent lidí, takže 
každý pátý. Řešení je mnohdy velmi 
problematické. Musí se hledat pří
čina, je potřeba zmapovat aktuální 
stav a zajistit preventivní opatření 
do budoucna. Také zde je tedy zapo
třebí spolupráce několika organizací, 
které pomohou jednomu klientovi,“ 
upozornila manažerka.

Komunitní plán rozvoje sociál
ních služeb zpracovávají odborníci 
a organizací, které sociální služby 
poskytují. Pokud si myslíte, že 
v Chomutově chybí či je nedosta
tečná nějaká sociální služba, stačí 
napsat svou připomínku nebo ná
mět na email j.hronova@chomu
tovmesto.cz. „Přes naši sebevětší 
snahu se nemusí do plánu povést 
doplnit všechny služby, protože 
život je různě těžký a každému 
přinese jiný problém. Proto určitě 
napište,“ dodala manažerka Jana 
Hronová. 

 Raná péče.

Půjčovna pomůcek v Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory.

 Raná péče.



názory občanů

10 | názory občanů

Vaše témata
 podNěty

zÓNy Bez dávek
Dobrý den,
v Chomutovských novinách 

ze 6. září 2017 jsem se dočetla, že 
radnice připravuje zóny bez dávek 
v lokalitách chomutovských sídlišť 
Březenecká, Kamenná, Zahradní 
a Písečná.

Prosím o sdělení, zda se toto 
opatření týká i bytů v majetku sou
kromníka v Dřínovské 458083. Zde 
je vyvěšena deska s inzerátem o pro
nájmu bytů a v tomto čtyřvchodo
vém domě bydlí převážně tzv. soci
álně slabí a střídá se jedna „rodina“ 
za druhou. Bytové zařízení berou od 
kontejnerů, a proto jsou zde často 
štěnice. Většina z nich nepracuje, 
přitom vozí své děti do školy auty.

Výpomoc městu při úklidových 
pracích by rozhodně těmto občanům 
neuškodila. Kolem domů pobíhají 
potkani, kontejnery stále přeplněné 
a stále nepořádek, což dříve nebylo. 
Oni se nesnaží práci hledat, na by
dlení dostávají příspěvky a majitel 
nájmy může neustále navyšovat.

Děkuji za informaci,
I. M.

Vážená paní M.,
správně konstatujete, že pracovní 

skupina připravuje podklady k pod-
nětu pro vydání opatření obecné 
povahy, které vytvoří možnost, aby 
v některých lokalitách nebyly vyplá-
ceny doplatky na bydlení. Doplatek 
na bydlení souvisí s nájemní smlou-
vou, takže by se opatření vztahovalo 
na všechny nové nájemní smlouvy 
na bydlení v určené lokalitě bez 
ohledu, zda smlouvu uzavírá na-

příklad Chomutovská bytová, a. s., 
nebo soukromá osoba, která vlastní 
bytovou jednotku ve společenství 
vlastníků.

Nepořádek a další nešvary 
začíná město řešit také pomocí 
správců lokalit a veřejné služby.

Na základě Vašeho podnětu za-
měříme vyšší pozornost na uvedenou 
lokalitu.

S pozdravem
Jan Mareš, náměstek primátora

špatNý stav 
Budovy kamíNku

Vážení!
Mám k vám dotaz. Mohli byste 

mi říci, kdo má na starosti okolí 
Kamínku na Kamenné? Chodím 
kolem několikrát za den a věřte mi, 
že mi je smutno z toho, jak to okolí 
a hlavně budova vypadá. Zničená fa
sáda, na mnoha místech prokopnutá, 
dokonce i díry v zateplení až na 
zeď, stržené kusy zateplení a mnoho 
drobných děr. To, že v zadní části 
nejsou okapy a svody, už je normální 
po několik let. Musím ale říci, že se 
okapy občas opraví, ale za pár dnů 
jsou zase stržené. Nedávno tam byly 
prořezány keře, což je v pořádku, ale 
nechápu, proč to zaměstnanci ukli
dili jen částečně, a to ze strany od 
paneláku. Část od Kamínku – hrůza. 
Kdo se v zadní části schází a dělá ty 
škody, to už je jiná věc.

Děkuji vám za odpověď a přeji vám 
méně starostí takového druhu.

J. Č.
Vážená paní Č.,
děkujeme Vám za podnět, který 

sami v okolí Sociálního centra 
Kamínek registrujeme. Tato situace 

nás velmi trápí. Každodenně využí-
váme služeb paní uklízečky, zaměst-
nankyně spolku Světlo Kadaň, který 
v Sociálním centru Kamínek provo-
zuje své služby pro děti, mládež a ro-
diny. Paní uklízečka denně (kromě 
víkendových dnů) sbírá odpadky 
v okolí centra, zametá prostranství 
a hlásí nastalé škody. Má za úkol po-
starat se o čistotu a pořádek na při-
lehlých komunikacích a na zahradě. 
Bohužel se denně stává, že se za pár 
hodin po skončeném úklidu začínají 
objevovat nové odpadky od návštěv-
níků venkovního prostranství. V so-
ciálním centru pořádají pracovníci 
také pravidelné úklidové dny s dětmi 
a mládeží.

Co se týče škod na majetku, sna-
žíme se hlásit veškeré větší škody 
Policii České republiky a zajistit 
neprodleně opravu. Máte pravdu, že 
okap v zadní části budovy byl poško-
zen již několikrát, přičemž se údrž-
báři města snažili opravu provést 
tak, aby nebylo snadné okap znovu 
poničit a demontovat. Bohužel se tak 
stalo opět, proto zatím nový okap 
instalovat nebudeme a po čtvrt roce 
vyhodnotíme situaci, zda je možné 
přestát deštivá období i bez tohoto 
okapu. Oprava poškozené fasády 
je již objednána, měla by být rea-
lizována do konce října (jak sama 
naznačujete, po opravě jedné části 
fasády se objeví poškození nové, 
proto po předchozích zkušenostech 
objednáváme opravu fasády až při 
několikerém poškození, což znamená 
např. nižší náklady na dopravu 
štukatérů). Dále by se měly znovu 
ukotvit ty lavičky, jejichž ukotvení již 
bylo zajištěno, bohužel někteří ná-

vštěvníci zahrady ukotvení poničili.
Situací se neustále zabýváme 

a snažíme se ji co nejlépe řešit. 
Spolupracujeme se strážníky městské 
policie, kteří na náš podnět či pod-
nět kteréhokoliv občana dle potřeby 
přijedou řešit neodkladně jakýkoliv 
problém. Proto Vás prosíme v pří-
padě nutnosti o telefonické sdělení 
na linku 156, ke Kamínku bude 
vyslána hlídka městských strážníků. 
S vedením města a vedoucí odboru 
rozvoje a investic řešíme také mož-
nost oplocení zahrady u sociálního 
centra, což není vzhledem k dotaci 
na úpravu veřejného prostran-
ství jednoduchá záležitost, dou-
fáme ovšem, že se oplocení podaří 
uskutečnit.

Co se týče prořezávky keřů, úklid 
byl zajištěn i blíže ke Kamínku, tudíž 
by již mělo být vše v pořádku.

Vážená paní Černohorská, budu 
ráda, když mne v Kamínku navštívíte 
a budeme moci společně pohovořit. 
Možná spolu najdeme i jiná řešení 
neutěšené situace, což by nám velmi 
pomohlo – zajímá nás názor občanů 
a zejména máme radost, pokud se 
nám občané snaží pomoci.

Děkujeme Vám a přeji za město 
Chomutov hezké dny bez starostí.

Jana Hronová 

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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PAVLA ŠULISTOVá
Členka chomutovského týmu Street Hard Workers začala 
se street workoutem před necelými dvěma roky. V červenci 
reprezentovala Česko na mistrovství světa v Moskvě, kde 
skončila jedenáctá. Dva měsíce před tím se stala mistryní 
České republiky. Street workout je pro ni styl života. Baví ji 
stálé zdokonalování pohybu s vlastním tělem a samozřejmě 
i setkávání v rámci komunity lidí, které má velmi ráda.

LADISLAV DrOBNÝ 
Pracuje jako vlakvedoucí na dráze. Profesně nemá s autobusy 
nic společného. Zato jeho otec v dopravním podniku pracoval 
25 let a jezdil s karosou. A tak v ní Ladislav mladší strávil své 
dětství, dělal v ní úkoly. Po otci zdědil i lásku k veteránům 
a místo auta si koupil historický autobus. Podařilo se mu ho 
sehnat v dobrém stavu, demontoval dveře a okna. Postupně 
ho vyšperkoval dobovým vybavením z osmdesátých let a vůz 
slouží i jako malé muzeum. Rád by svůj autobus časem viděl na 
nejrůznějších slavnostech či zábavních akcích.
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Malba je primárním zdrojem 
v umělecké tvorbě tří autorů

 Výstava tří malířů zaplnila 
prostory galerie Špejchar. Matěj 
Lipavský, Pure Beauty a Pavlína 
Jana Lörinczová společně připra
vili výstavu s názvem Primární 
zdroj. „Název jsme vymysleli 
proto, že se všichni zabýváme 
mnoha jinými oblastmi umění, než 
je malba, ale právě ta je pro nás 
takový výchozí bod pro všechnu 
ostatní činnost, prostě takový pri
mární zdroj,“ uvedl malíř Matěj 
Lipavský. 

Trojice má společnou oblast 
tvorby. „Nezabýváme se obecnými 
idejemi, jako je třeba politika, lid
ská práva nebo podobné proble
matiky, ale soustředíme se na náš 
soukromý intimní život, ze kterého 
vycházíme. Toto naši tvorbu spo
juje,“ vysvětlil malíř. 

Společně trojice vystavuje 
vůbec poprvé. Matěj Lipavský 
pochází z Prahy, umělec vystu
pující pod pseudonymem Pure 
Beauty z Humpolce, oba jsou 

absolventy Akademie výtvarných 
umění. Pavlína Jana Lörinczová 
je z Kadaně a je absolventkou 
UMPRUM.

Výstava nemá dané téma, je to 
průřez tvorby autorů. Obrazy jsou 
ztvárněné akrylem, olejem nebo 
temperou na plátně. Malba větši
nou vychází z reality a přechází do 
abstrakce nebo má jen její prvky. 

Velmi zajímavá je zvolená in
stalace. Obrazy totiž pouze nevisí 
na stěnách. „Galerie Špejchar na

bízí velmi veliký prostor, zároveň 
má ale hodně oken, sloupů a ji
ných členění, což není pro obrazy 
zcela ideální, protože je tam málo 
prostoru k zavěšení. Zvolili jsme 
tedy trochu nestandardní formu 
instalace a obrazy jsme třeba volně 
položili na zem nebo opřeli o zeď. 
Tím vznikl prostor, který návštěv
ník vnímá jako celek a nepřechází 
pouze od obrazu k obrazu,“ doplnil 
Matěj Lipavský. Výstava Primární 
zdroj je k vidění do 10. listopadu. 

Malba je primárním zdrojem 

Výstava ukazuje 
prádlo z dob 

našich babiček

Prádlo z dob našich babiček si mo
hou prohlédnout návštěvníci muzej
ních prostor na radnici. Kromě prádla 
samotného nabízí výstava i pohled do 
historie péče o něj i o tělo samotné. 

Lidé mohou nahlédnout do kou
pelen i ložnic lidí od pravěku až po 
20. století. Výstava představuje histo
rický vývoj základních hygienických 
návyků v životě člověka a zároveň shr
nuje nejdůležitější momenty v oblasti 
krášlení zevnějšku či nošení spodního 
prádla. Dále mapuje základní oblasti 
hygieny, třeba historii mytí, péče 
o vlasy, ústní dutinu, holení včetně vý
voje kosmetických prostředků.

Návštěvníci zjistí, jak se dříve 
pralo prádlo nebo jak se vyvíjely úkli
dové a čistící prostředky. Nedílnou 
součástí je prezentace dobového 
spodního a nočního prádla, nábytku, 
praček či žehliček. Všechny exponáty 
pocházejí ze sbírek Oblastního muzea 
v Chomutově. 

Při vernisáži výstavy si návštěvníci 
poslechli vyprávění Hany Hořákové 
o historii nitěného knofl íku na dám
ském prádle a mohli si zkusit takový 
knofl ík vyrobit. Pro prvních dvacet ná
vštěvníků byl připraven zábavný kvíz. 
Výstava Prádlo z dob našich babiček je 
k vidění do 11. listopadu. 

Památky navštívilo 
přes dva a půl tisíce lidí

Hospody měly úspěch, 
vyjde druhá část

Přes dva a půl tisíce lidí na
vštívilo různé památky ve městě 
v rámci Dne evropského dědictví, 
který se konal 9. září. Lidé se mohli 
zdarma podívat do kostelů, galerií, 
muzeí, na radnici a na další zají
mavá místa. 

Největší návštěvnosti se těšil 
železniční depozitář, tam během 
uvedeného dne zavítalo 601 lidí. 
Prohlédli si část sbírky Národního 
technického muzea, která dokumen
tuje technický vývoj železničních 
vozidel od druhé poloviny 19. století 
do současnosti. V chomutovském 
depozitáři je více než sto kolejových 
vozidel, například parní lokomotivy, 
lokomotivy elektrické a dieselové, 
osobní i motorové vozy, salonní 
vozy, historické drezíny a podobně.

Tradičně přišlo mnoho lidí do 
kostela sv. Ignáce. Původně jezu

itskou stavbu navštívilo 322 lidí. 
Uvnitř barokní budovy si prohlédli 
například hlavní oltář s novodobým 
obrazem, kazatelnu z konce 17. sto
letí či velice kvalitní štukatérskou 
výzdobu. 

Celkem 279 návštěvníků přilá
kala nejstarší a nejvzácnější chomu
tovská památka, raně gotický kostel 
sv. Kateřiny. Ten vyrostl v místech 
původně panského dvorce chráně
ného vodním příkopem, který roku 
1252 přešel do majetku řádu němec
kých rytířů.

Den evropského dědictví ote
vřel i klenotnici ve starobylé rad
nici. Prohlídku běžně nedostup
ného místa si nenechalo ujít 106 
lidí. Osm desítek lidí se vystřídalo 
v kanceláři primátora. Celkem se 
letos chomutovské památky ote
vřely pro 2 664 lidí.

Až dva tisíce domácností oz
dobí v příštím roce nový kalendář 
nazvaný Hospody Chomutova. 
Různá restaurační zařízení, která 
v minulosti ve městě fungovala 
nebo dodnes fungují, jsou zachy
cena na historických fotografi ích. 

„Lidé si na mnoho z nich ještě 
pamatují, některé dodnes ve městě 
najdeme, například Hradčany, 
které jsou nyní zavřené, ale 
v minulosti byly velmi oblíbené. 
V kalendáři je i historický pohled 
na dnešní hotel Royal, který také 
funguje, ale vzhled už je trochu 
jiný,“ uvedl Jaroslav Ježek, jedna
tel tiskárny Akord, ve které nyní 
kalendář vzniká. 

Kalendář vyjde v nákladu dvou 
tisíc kusů. „Fotografi e pocházejí 
ze sbírky pana Franze, bývalého 
majitele cestovní kanceláře, který 

má mnoho různých historických 
obrázků města i jeho okolí,“ dodal 
Jaroslav Ježek. 

Ke každé fotografi i je krátký 
popisek, jaké zařízení je tam za
chycené a ze které doby snímek 
pochází. Kromě hospod byly do 
kalendáře zařazeny i obrázky jiných 
restauračních zařízení či hotelů. 

Kalendář Hospody Chomutova 
na konci letošního roku vyjde již 
podruhé. První díl na toto téma si 
lidé mohli zakoupit v roce 2016, 
kdy vyšel v nákladu tisíc pět set 
kusů. Zájem o něj byl opravdu 
veliký, a proto se nyní náklad 
navýšil. 

O kalendáře s historickými fo
tografi emi různých míst ve městě 
je obecně mezi lidmi velký zájem, 
potvrdil to i letošní kalendář s fo
tografi emi budov.
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Sbírka rakouské knihovny ukázala 
neznámý pohled na Chomutov

Rakouská národní knihovna ve 
Vídni umožnila online přístup do 
své databáze AKON, která obsahuje 
digitalizovanou sbírku pětašedesáti 
tisíc pohlednic a vedut evropských 
měst. Necelých devět set z nich ob
sahuje pohledy na česká a moravská 
města. U některých z nich zpřístup
nění těchto pohlednic obohatí a rozšíří 
jejich historické ikonografi cké pra
meny o dosud neznámá vyobrazení. 
Takovým městem je i Chomutov.

Mezi digitalizovanými náhledy 
se totiž nachází i dosud neznámý 
pohled na naše město. Nápis v jeho 
levém dolním rohu oznamuje, že po
hled na královské město Chomutov 
v Žateckém kraji nakreslil v roce 
1822 Jan Venuto. Jméno tohoto ma
líře není neznámé. Narodil se v roce 
1746 na Moravě, byl kanovníkem 
v Hradci Králové († 1833) a jeho 
celoživotní zálibou byla tvorba map 
a obrazů měst a zámků. Mnohé 
z těchto kreseb pak sloužily jako 
předloha pro mědirytiny.

Chomutov zachytil Jan Venuto 
v pohledu od západu z návrší, kde se 
nyní nachází parčík před nemocnicí. 
Polní cesta, která prochází v popředí, 
je dnešní Školní ulice. Kamenné 
ohradní zdi, vymezující vnější ob
vod zahrad usedlostí podél dnešní 
Palackého ulice, tvořily zároveň 
ohrazení předměstí. Zeď při levém 
okraji obrázku vymezovala velkou za
hradu podél dnešní Wolkerovy ulice, 
kudy tehdy vedla silnice do Kralup 

a Kadaně. Město bylo ze všech stran 
od 16. století obklopeno věncem sadů 
a zahrad. V panoramatu města jsou 
nejvíce patrné věže a velké budovy. 
Tento pohled se téměř neměnil od 
druhé poloviny 17. století, kdy do 
souboru starších památných budov 
přibyl kostel sv. Ignáce. Ve druhé po
lovině 15. století se uplatňovalo v pa
noramatu ale ještě daleko více hra
debních věží a bran. Velká věž stála 
u zámku, dnešní radnice, a dvě hra
dební věže byly v místě budovy dneš
ního muzea v Palackého ulici. V roce 
1822 byla stále nápadná radniční 
budova se sanktusníkem na střeše 
a jižní průčelí kostela sv. Kateřiny se 
třemi okny a jedním opěrným pilířem. 
Za radnicí vystupuje městská věž 

s barokní střechou. Současnou no
vogotickou střechu dostala až v roce 
1874. Kostel sv. Ignáce má jen jednu 
věžní báň. Druhá věž má provizorní 
střechu, která tu byla tehdy umístěna 
poté, co druhou kopuli zničil blesk. 
Dlouhá budova gymnázia s věží hvěz
dárny – dnešní muzeum – má ještě 
pozdně renesanční podobu původního 
jezuitského semináře. Střecha hvězdá
renské věže byla v období klasicismu 
snesena a nahrazena dnešní terasou. 
Podoba jezuitského areálu se od roku 
1822 téměř nezměnila; jen příčné 
křídlo má ještě bohatý renesanční štít, 
který je dnes značně zjednodušený. 
Určitá deformace kresby před tímto 
štítem ukazuje, že tvůrce asi dobře 
neviděl věž nad Chomutovkou a tak 

je zde nepřehledné ztvárnění fasády. 
Věž vpravo od tohoto štítu už v pano
ramatu Chomutova dnes nenajdeme. 
Jedná se o Pražskou bránu, která stála 
na rohu dnešních ulic Ruská a Na 
Příkopech. Další výraznou budo
vou je kostel sv. Ducha se špitálem 
v dnešní Hálkově ulici. Za kostelem 
se zvedá návrší Vinohrad, které pak 
stoupá až k Údlickému doubí. Za 
panoramatem města vidíme zales
něné kopce Krušných hor: Strážiště, 
Mufl oní pahorek nad Drmaly, 
Jedlovou horu, Jezerku a úplně vpravo 
ještě Jánský vrch s pokračováním 
hradby Krušných hor nad Litvínovem. 
Krušné hory, tak jako i dnes, tvoří ze
lené pozadí našeho města.

Jaroslav Pachner

slavNí chomutovaNé Na městských hřBitovech

Dvě stě metrů vpravo od 
hlavního vchodu do histo
rické části hřbitova leží pova
lený pomník prof. Dr. Wilhelma 
(Viléma) Sallače. Narodil se 
25. března 1852 v Poličce. Roku 
1878 vystudoval Filosofi ckou 
fakultu Univerzity Ferdinandovy 
(Karlovy) a poté působil na ma
lostranském gymnáziu. Od roku 
1882 vyučoval zoologii, botaniku 
a geologii s mineralogií na ně
mecké lesnické škole v Bělé pod 
Bezdězem, kde se oženil s dcerou 
jejího ředitele Ferdinanda rytíře 
von Fiscali, a později v Zákupech. 
Jako vůbec první u nás se zabý
val studiem paroží jelenovitých 
na základě sbírky tchána rytíře 

Ferdinanda Fiscali, kterou celo
světově rozšířil. Sallačova sbírka 
paroží, druhá největší na světě, je 
uložena v Lesnickém, myslivec
kém a rybářském muzeu Ohrada 
u Hluboké nad Vltavou. Od roku 
1919 pomáhal Vilém Sallač jako 
soukromý docent vybudovat 
Vysokou školu lesního inženýrství 
při ČVUT v Praze a zároveň tam 
přednášel dendrologii, biologii 
lovné zvěře a lesnickou ento
mologii. Zemřel 2. června 1927 
v České Lípě. Spolu s manželkou 
Rosalií (1853–1929) a nemluvně
tem Barbarou Richterovou (1943–
1943) je pochován v Chomutově, 
kam lesnická rodina von Fiscali 
postupně přesídlila.

a geologii s mineralogií na ně
mecké lesnické škole v Bělé pod 
Bezdězem, kde se oženil s dcerou 
jejího ředitele Ferdinanda rytíře 
von Fiscali, a později v Zákupech. 
Jako vůbec první u nás se zabý
val studiem paroží jelenovitých 
na základě sbírky tchána rytíře 

Lesnický odborník 
prof. Vilém Sallač
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Festival Mezi městy počtvrté 
vykouzlil úsměv na tvářích

Filmový festival ukázal různé 
problémy lidí a jejich původ

Neziskovky nabídnou služby veřejnosti

Již počtvrté zaplnili atrium 
Střediska knihovnických a kulturních 
služeb lidé s mentálním či tělesným 
postižením i široká veřejnost při festi
valu Mezi městy. Na jevišti se střídaly 
skupiny účinkujících z Chomutova 
i okolních měst při tanečních, pěvec
kých či dramatických vystoupeních. 
„Ve tvářích mnohých z nich bylo 
patrné, že jejich svět je jiný než ten, 
který známe. Jejich ruce a nohy často 
nebyly tak pružné a šikovné, jak jsme 
běžně zvyklí vídat. Poselstvím této 
nenápadné podzimní soboty bylo  bi

ješli hlavou do zdi s pocitem, že tvé 
problémy jsou vysoké jako himálaj
ské velevrchy, věz, že vedle tebe žijí 
lidé, kteří musí vynaložit veliké úsilí 
třeba jen na to, aby si koupili čtvrtku 
chleba a přepočítali drobné. Přes tuto 
nezaviněnou zátěž, přes námahu tako
vou zátěž překonávat, se umějí rado
vat, ba dokonce svou radost rozdávat. 
Stačí jim k tomu bubínek, pár tónů, 
barevná suknička,“ popsala návštěv
nice Jana Pohanková. Festival Mezi 
městy letos skvěle doplnilo předsta
vení Divadla rozmanitostí z Mostu 

a koncert kapely Janek a přátelé.
V atriu zároveň proběhl první roč

ník festivalu dobrého jídla Kredenc 
a představily se i tvořivé dílny 
a workshopy pro děti. V přilehlé ka
várně Café Atrium, kterou už osm 
let provozuje spolek Masopust, si 
návštěvníci mohli dát kávu, polévku, 
něco sladkého, limonádu. „Obsloužili 
je tam rovněž lidé, jimž se v tvářích 
zrcadlí jiný svět a kteří nemají pružné 
a šikovné ruce a nohy. Na vystou
pení se přišlo podívat více než dvě stě 
lidí,“ doplnila Jana Pohanková.

Dvoudenní fi lmový festival 
přichystal pro širokou veřejnost 
Výbor pro národnostní menšiny při 
Zastupitelstvu města Chomutova. 
Sedm žánrových fi lmů dalo nahléd
nout do životů jednotlivců z různých 
zemí, kteří zažívali těžké životní oka
mžiky, a to jak v dobách minulých, tak 
i letech současných. „Festival si kladl 
za cíl sblížení a pochopení lidí s růz
nými osudy. Chtěli jsme poukázat na 
často šokující příběhy jednotlivců nebo 
skupin, na původ jejich problémů i dů
vody jejich chování. Jsem přesvědčen, 
že mnoho návštěvníků po festivalu 
našlo jiný pohled na situace, které jsou 
do určité míry tabuizované nebo jsou 
informace o nich příliš obecně podá
vané,“ uvedl předseda výboru Miloň 
Houda.

Filmový festival Výboru pro ná
rodnostní menšiny se uskutečnil v kině 
Svět. Hned první fi lm pojednával o ži
votě Hedviky Hurníkové, která nyní 
žije v Chomutově. Ač je původem 
Němka, mohla v Československu jako 
dcera antifašistů zůstat. Ve fi lmu vzpo
míná na dobu, kdy soužití nebylo jed
noduché. Popisuje třeba masakr, který 
se odehrál v Chomutově v roce 1945. 
Hedvika Hurníková byla členkou 
Výboru pro národnostní menšiny při 
Zastupitelstvu města Chomutova a zís
kala Cenu Jiřího Popela z Lobkovic.

Dalším snímkem byl Generace 
N – Deutschböhme, který zachycoval 
setkání generací a vyrovnání se s histo
rií z pohledu čtyř pamětníků ze Sudet. 
Po skončení fi lmu se konala diskuze 
s aktéry.

První den festivalu se na plátně 
objevil i fi lm Cesta ven o mladé matce, 
která se odmítla smířit s nepřízni
vou společenskou situací a snažila se 
vybojovat lepší život pro svou dceru, 
nebo snímek DAM ME, který ukázal 
rozdílné já každého z nás.

Druhý den festivalu začal fi lmem 
Podkarpatská Rus, ve kterém znovu 
ožily události 30. let 20. století na 
území tehdejšího Československa. 
Výmluvný název má snímek Hlado
mor ´33, který popisoval stejné období 
na Ukrajině.

Celý festival uzavřel příběh mla
dého vegetariána z Ameriky, který 
se zamiloval do Kanaďanky řeckého 
původu. Film Moje tlustá řecká svatba 
ukázal, že kvůli lásce se dá naučit zcela 
jiným tradicím a zvykům.

Nejblíže lidem jsou neziskové orga
nizace v říjnu. Nejenže zajišťují běžný 
provoz jako v jiných měsících, ale navíc 
pořádají nejrůznější akce, aby o sobě 
daly vědět. „Jednotlivé organizace si 
zajišťují samostatně své dny otevře
ných dveří nebo jiné akce pro veřejnost, 
všechny spolky se pak sejdou 18. října 
od 10 hodin při Dni s neziskovkami 
v obchodním centru Chomutovka,“ 
uvedla koordinátorka rozvoje sociálních 
služeb města Jana Hronová.

Tam se představí zhruba patnáct 
neziskovek a dalších organizací z ce
lého okresu. Tato již tradiční akce pod
pořená v letošním roce z Operačního 
programu Zaměstnanost má hlavní 

cíl, kterým je představení činnosti 
insti tucí. Mnoho lidí potřebuje po
mo ci v těžkých životních situacích, 
ale i v těch standardních, kdy si neví 
rady. Den s neziskovkami jim nabídne 
pomocnou ruku, u jednotlivých stánků 
organizací lidé dostanou odpověď na 
všechny otázky.

Zastoupení na akci budou mít snad 
všechny neziskovky z Chomutovska. 
Představí se Centrum pomoci pro 
zdravotně postižené a seniory, spo
lek Světlo Kadaň, Oblastní charita, 
Dobrovolnické centrum ADRA, Pro
bač ní a mediační služba a mnoho dal
ších. Některé zúčastněné organizace 
nabídnou kromě informací i praktické 

ukázky své činnosti.
Program a podrobnosti jednotli

vých akcí budou v říjnu k dispozici na 

webových stránkách města, všech zú
častněných organizací a v dopravních 
prostředcích MHD.

sociálNí poradNa 
pomáhá
Od začátku září využilo služeb 
sociální poradny 162 osob, ať 
už jako zájemci o službu či jako 
její klienti. Byly řešeny přede-
vším dluhy a rozvody.

odpočívají při taNci
Tanečně pohybová terapie je 
klienty DOZP Písečná a DpS 
Písečná velice přínosná. Pozná-
vají své tělo, svůj pohybový styl 
a učí se aktivně odpočívat.

prohlédNou si hrad 
i zámek
Uživatelé pečovatelské služby 
a členové Klubu seniorů při 
Sociálních službách Chomutov 
se v říjnu vypraví na vodní hrad 
do Budyně nad Ohří a na zámek 
do Roudnice nad Labem.

KráTCe
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Na odpadky s rozumem

Textil

Textil je ze všeho nejdříve po
třeba vytřídit. K tomu slouží velké 
kovové kontejnery. Do nich je mimo 
textilu možné vhazovat i použitelnou 
obuv, funkční aktovky, kabelky a po
dobně. Primárním úkolem těchto 
kontejnerů je nejen textil a oblečení 
shromažďovat, ale po vytřídění jej 
poslat znovu do oběhu prostřednic
tvím charit a second handů. Vše, co 
do kontejneru vhazujete, by mělo 
být v igelitových taškách nebo pyt
lích a samozřejmě čisté.

Samotná recyklace textilu je 
komplikovaná, protože oblečení se 
vyrábí z různých materiálů. Další 
využití proto směřuje k výrobkům 
nízké estetické kvality. Recyklát 
nachází uplatnění při výrobě izolací, 
jako výplň v sedadlech v automobi
lech, vlacích nebo letadlech či jako 
čisticí hadr. Jednodruhový bavlněný 
starý textil je možné po rozcupo
vání využít jako materiál k výrobě 
lepenky na střechy, prachovek nebo 
zátěžových koberců.

Předběžné prohlášení je jednou 
z možností méně omezujícího opat
ření vedoucího k ochraně zájmů 
osoby, která má snížené schopnosti 
právně jednat nebo činit zásadní 
rozhodnutí. Předběžné opatření je 
však jediným institutem, k jehož 
účinnosti není zapotřebí schválení 
soudu. Využití předběžného prohlá
šení je vhodné v případě očekávání 
vlastní nezpůsobilosti právně jednat 
nebo činit zásadní rozhodnutí, na

příklad z důvodu předpokládaného 
zhoršení zdravotního stavu.

Předběžné prohlášení, v němž je 
projevena vůle osoby s narušenou 
schopností právně jednat, aby její 
záležitosti byly spravovány určitou 
osobou, může mít formu veřejné 
listiny, není to však podmínkou. 
Zápis do seznamu veřejných listin 
provádí notář a tento úkon je zpo
platněn částkou okolo 1 000 ko
run. Jestliže předběžné prohlášení 

nebude mít formu veřejné listiny, 
musí obsahovat zákonem stanovené 
náležitosti – projev vůle přihlašova
tele, jeho podpis, datum a podpisy 
dvou svědků s údaji o jejich totož
nosti. Předběžné prohlášení může 
být kdykoliv odvoláno, a to stejným 
způsobem, kterým bylo učiněno.

Mezi taková opatření dále patří 
nápomoc při rozhodování a zastou
pení členem domácnosti. Obdobnou 
možností je využití institutu tzv. pro

stého opatrovníka bez omezení 
svéprávnosti člověka. Opatrovník je 
jmenován na základě soudem schvá
leného návrhu opatrovance, přičemž 
v rozsahu tohoto opatrovnictví zů
stává opatrovanec svéprávným. Tento 
institut je rovněž ukotven v občan
ském zákoníku v platném znění.

Renata Pašková,
Sociální poradna Písečná

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

Synovi je 24 let a studuje na 
vysoké škole, takže pojistné za něj 
platí stát. Nyní se léčí po těžkém 
úrazu a nebude moci delší dobu 
ve studiu pokračovat. Když stu
dium přeruší, jak to bude s platbou 
pojistného?

Váš syn bude při splnění stano
vených podmínek nadále posuzo

ván jako nezaopatřené dítě a bude 
za něj plátcem pojistného na zdra
votní pojištění stát. Za nezaopat
řené dítě se podle zákona o státní 
sociální podpoře považuje dítě do 
ukončení povinné školní docházky 
a poté do 26. roku věku, a to nejen 
jestliže se soustavně připravuje na 
budoucí povolání, ale i pokud se 

nemůže připravovat na budoucí 
povolání nebo vykonávat výdě
lečnou činnost pro nemoc, nebo je 
neschopno z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu 
vykonávat soustavnou výdělečnou 
činnost.

V případě, kdy k přerušení stu
dia dojde z důvodu nemoci nebo 

pro úraz a student (nebo jeho zá
konný zástupce) předloží zdravotní 
pojišťovně potvrzení ošetřujícího 
lékaře, že v průběhu této nemoci 
nebo léčení úrazu nemůže studovat. 
Tento doklad musíte ovšem předlo
žit co nejdříve, nejpozději do osmi 
dnů.

Oldřích Tichý, mluvčí VZP

Dle občanského zákoníku je 
možné, aby dárce, který v minulosti 
daroval nějakou věc obdarovanému, 
poskytnutý dar požadoval zpátky. 
V jakých situacích může dárce od
volat dar a požadovat vrácení daru?

Zákon upravuje dvě situace, při 
kterých může dárce žádat dar zpět, 
a to v případě, že se dárce ocitne 
v nouzi, jedná se o „odvolání daru 
pro nouzi“, a druhý případ odvolání 
daru je „odvolání daru pro nevděk“. 

K první situaci může dojít, po
kud se dárce ocitl ve hmotné nouzi. 
Předpokladem nouze je, že dárce 
nemá ani na svou výživu nebo 
nutnou výživu osoby, o kterou ze 
zákona pečuje a má ji vyživovat. 
V takovém případě může požadovat 
od obdarovaného vydání daru zpět či 
zaplacení obvyklé ceny daru. Pokud 
obdarovaný poskytne osobě dárce 
nutnou výživu, nemusí již dar vy
dávat. Právo odvolat dar pro nouzi 

se dále vylučuje, pokud si dárce 
svůj stav nouze přivodil úmyslně či 
z hrubé nedbalosti. 

Odvolání daru pro nevděk může 
dárce aplikovat, pokud se k němu 
obdarovaný chová úmyslně nebo 
z hrubé nedbalosti tak, že tím vůči 
dárci zjevně porušuje dobré mravy. 
Jako příklad je možné uvést situaci, 
kdy syn, obdarovaný, který v minu
losti od své matky dostal byt, se ke 
své matce, dárkyni, chová sprostě, 

útočí na ni, dokonce použil fyzické 
násilí proti ní. Matka má v takovém 
případě právo do 1 roku od chvíle, 
kdy syn matce ublížil, odvolat dar 
a požadovat navrácení bytu zpět do 
svého vlastnictví. Pokud by nicméně 
došlo k tomu, že matka svému sy
novi jeho chování prominula, již 
není možné, aby požadovala navrá
cení daru. 

Lucie Průchová, advokátka
www.nomika.cz

Hrozí vám, že už nebudete moci 
činit zásadní rozhodnutí?

Kdo platí pojistné při přerušení studia

Víte, že můžete svůj dar chtít zpět? 
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Malí zahradníci si pěstují květiny i zeleninu

Školky vítaly nové děti zvesela

Každý rok zjara netrpělivě oče
kávají první jarní paprsky, aby se 
mohly pustit do setí semínek. Každé 
semínko totiž kromě vody a tepla 
potřebuje také sluneční paprsky. 
Děti v mateřské škole Pohádka tohle 
všechno velice dobře vědí a během 
pěstování získají spoustu dalších 
znalostí a dovedností. „To nejdůleži
tější, co v nich roste, je vztah k pří
rodě a všemu živému. Děti pěstují 
nejrůznější rostlinky, například rajská 
jablíčka, fazole, papriky, tulipány 
a narcisy, rádi také experimentují, 

třeba rychlí řízky zeleniny a květin, 
klíčí semena luštěnin,“ uvedla zástup
kyně ředitelky Monika Chloupková.

Zatímco na jaře děti sledují 
klíčky a v létě rostoucí plody, nyní 
na podzim si naplno užívají to, co si 
vypěstovaly. Kromě sklízení je však 
zapotřebí některé rostliny připravit 
na zimu. „Uklízíme tedy hlízy be
gonií do rašelinových peřinek a pře
jeme jim sladké sny během zimního 
spánku,“ doplnila zástupkyně.

Protože děti z Pohádky pěstování 
rostlin velmi baví, přihlásila se školka 

do projektu Malý zahradník. Cílem 
projektu je probudit v dětech zájem 
o přírodu, přírodní materiály, procesy 
a zákonitosti, které v přírodě probí
hají, snaží se podpořit dětskou zodpo
vědnost, samostatnost a úctu k lidské 
práci. „Přijali jsme pravidla a pod
mínky tohoto projektu, garant a part
neři nám zajistili potřebné pomůcky 
a rostlinný materiál a my se díky 
tomu s dětmi nyní těšíme z krásných 
rozkvetlých truhlíků begonií, které 
zdobí okna naší mateřské školy,“ do
plnila Monika Chloupková.

Nové kamarády přivítaly chomu
tovské mateřinky. Malé děti, které 
do školek přišly poprvé, se často 
potýkají s nejistotou či strachem z ne
známého prostředí a pracovníci ma
teřských školek i starší děti chtěli no
váčkům nástup co nejvíce usnadnit. 
První dny nového školního roku byly 
tedy plné her, pohádek a přátelského 
seznamování.

V mateřince v Třebízského ulici 
připravili pro nové děti zábavné 
atrakce. Malé děti za pomocí ro
dičů zdolaly prolézačky, žebříkové 
můstky, klouzačku nebo házení na 
panáka. Starší děti se převlékly do 
kostýmu pastelky, symbolu školky, 
a rozdávaly dárečky. „Rodiče ak
ceptovali naše doporučení postupné 
adaptace podle individuálních potřeb 
jednotlivých dětí. Během prvního 
týdne přišli pro dítě po hodině, pak 
před pobytem venku, pak před obě
dem a když bylo vše v pořádku a bez 
pláče, tak ho vyzvedli po obědě,“ 

popsala začátky zástupkyně ředitelky 
Lenka Voborníková.

V mateřince v ulici Školní pěšina 
vítali nově příchozí včelička a vod
ník, první třída se tam totiž jmenuje 
U broučků a druhá U vodníčků. 
Pohádkové postavičky daly dětem 
dárečky a poté byly malé děti paso
vány na školkáčky. První den mohli 
nováčci strávit ve školce v doprovodu 
svých rodičů nebo prarodičů, aby si 
tam lépe zvykaly.

Předškoláci v kostýmech vodáků 
vítali své kamarády v mateřince 
v ulici Dostojevského. Po rozdání 
malých dárečků se všichni přesunuli 
na zahradu, kde si zazpívali, prohlédli 
venkovní zákoutí a zdolali překážko
vou dráhu.

Děti nastupující do  mateřské 
školy v Palackého ulici vítaly 
u vcho du princezny a nabízely jim 
koláčky. Učitelky i starší děti hned 
ukázaly těm mladším, co je ve školce 
čeká. Vyzkoušely si společnou sva

činu, hygienu a krátký taneček.
V Blatenské se vítání odehrálo na 

školní zahradě, kde byl přichystán 
pohádkový les se zdoláváním překá
žek. Mateřinka v Zahradní ulici za
hájila první den nového roku dětskou 
taneční hudbou a Růžová vsadila na 
zábavnou cestičku do školky.

Bez pláče se první den obešel 
i v mateřince v ulici 17. listopadu, 
kde na děti čekal veselý klaun, 
V Kundratické to byla lesní stra
šidýlka, která uváděla maláčky do 
svých tříd. Veselo bylo i v Jiráskově 
nebo Alešově, kam děti napoprvé 
také vešly beze strachu.

školství

Jízdu na koních 
zdokonalovali 

v přírodě

Členové jezdeckého klubu 
při Podkrušnohorském zooparku 
absolvovali soustředění, při kte
rém navštívili krásné prostředí 
Svatošských skal v Karlových 
Varech. Cílem soustředění je zdo
konalení jezdeckých schopností, 
a to jak teoretických, tak praktic
kých. „Program zahrnoval nespočet 
aktivit s koňmi a poníky. Děti si 
užívaly dlouhé vyjížďky po okolní 
nedotčené přírodě, nejvíce nadšené 
byly z plavení, tedy plavání spolu 
s koňmi, v Ohři. Nevyhnuly se však 
ani drilu v jízdárně,“ uvedla Adéla 
Petrová z jezdeckého klubu.

Věk dětských účastníků byl roz
manitý, nejmladší dívence bylo čer

stvých osm let a nejstarším slečnám 
dovršených sedmnáct.

V půlce soustředění se usku
tečnil celodenní výlet. Ti nejmenší 
došli pěšky do Vánočního domu 
a užili si prohlídku, zatímco starší 
strávili dopoledne v akvaparku 
a svůj výlet završili pěší túrou na 
Andělskou horu. Celý týden se 
navíc nesl v duchu Indiana Jonese. 
Děti totiž hledaly ztracený poklad, 
což se jim nakonec také podařilo 
a v cíli na všechny čekala sladká 
odměna. Na konci týdne se konalo 
rozloučení dětí s trenéry. Každý 
účastník soustředění si odvezl 
jak malý dárek na památku, tak 
i spoustu krásných vzpomínek.
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Akce žákovského parlamentu jsou oblíbené

Žáci se podívali do historie i budoucnosti

Přeshraniční spolupráce pomáhá 
přípravě budoucích hasičů

Po dobrých zkušenostech z před
chozích školních let bude i v tomto 
školním roce pokračovat činnost 
žákovského parlamentu při základní 
škole Zahradní. „Pro tento školní rok 
plánujeme akce, které jsme již dříve 
pořádali a dětem se líbily, například 
Den v modrém na podporu dětí s poru
chami autistického spektra, Ponožkový 
den pořádaný pro děti s Downovým 

syndromem, zábavná odpoledne, 
humanitární sbírky pro psí útulek, 
Klokánek či Diakonii Broumov, sbě
rové týdny, oslavu Dne učitelů a další 
akce,“ vyjmenovala koordinátorka žá
kovského parlamentu Ivana Kozlíková.

Nově se bude žákovský parla
ment podílet s organizací ADRA na 
pořádání dobročinného Minibazárku. 
„Předpokládáme, že v průběhu škol

ního roku vymyslí děti další akce, 
které rádi zorganizujeme,“ doplnila 
koordinátorka.

V minulém školním roce se parla
mentu nejvíce povedla oslava Dne uči
telů. Pro pedagogy připravili členové 
před školou program a vyrobili jim 
dárky. S velkým úspěchem se setkala 
také oslava Mezinárodního dne dětí, 
kromě zábavných disciplín čekalo na 

přítomné překvapení v podobě oh
ňostroje. Parlament se také zúčastnil 
celorepublikové soutěže Svazu měst 
a obcí České republiky Škol/k/a jinak 
a s programem zábavného odpoledne 
vyhrál 1. místo.

V parlamentu jsou žáci od čtvr
tého do devátého ročníku. Děti, které 
ze školy vyšly, nahradí žáci ze čtvr
tých tříd.

Učit se spolupracovat, respektovat 
druhého a zdravě soutěžit mohly děti 
z družin základní školy Kadaňská 
dokonce i během prázdnin. „Týden 
jsme začali losováním do týmů, 
barvením triček, výrobou vlajek 
a vymýšlením pokřiku. To jsme ještě 
byli v současnosti. Druhý den jsme se 
však přesunuli pomocí pomyslného 
stroje času do vesmíru a řádně jsme 
prozkoumali souhvězdí, každý si 

vyrobil svého Marťana, zahráli jsme 
si počítačovou hru Pacman naživo 
a vyzkoušeli jsme si přesun po hřišti 
pásovou dopravou,“ popsala vycho
vatelka Dita Nobstová.

Třetí den se žáci ocitli jako máv
nutím čarovného proutku ve starově
kém Egyptě. Nejprve museli vyluštit 
hieroglyfi cký vzkaz, kde našli infor
mace o tom, že mumie je nablízku. 
„Bylo to skutečně tak, hned vzápětí 

jsme jich měli před našimi zraky pět. 
Zkušení mumifi kátoři nevynechali 
ani malinkatý kousek místa na tělech 
neposedných mumií. Do oběda jsme 
ještě zvládli vyrobit opravdovou hie
roglyfi ckou tabulku podle starově
kého receptu,“ vyjmenovala vycho
vatelka Gabriela Knoblochová.

Náhle se všichni ocitli ve středo
věku. Zkusili rozpoznat české hrady 
podle obrázků, zahráli si v altánku 

na alchymisty, vyrobili si králov
ské šperky a uspořádali středověkou 
módní přehlídku.

Poslední den přenesl děti do bu
doucnosti. „Snažili jsme se nalézt 
živou planetu, cesta po galaxii ale 
nebyla lehká. I přes to jsme živých 
planet objevili dostatek pro zajištění 
přežití lidské populace po úplném 
zničení naší planety,“ doplnila Dita 
Nobstová.

Přes dvacet let spolupracuje 
Střední odborná škola energe
tická a stavební, Obchodní akade
mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov při přípravě hasičů se 
zahraničními partnery. Od roku 
1996 nachází partnery pro výměnu 
zkušeností v Německu. Začala s ha
sičskou školou v Erfurtu, nyní je 
jejím partnerem Landesfeuerwehr – 
und Katastrophenschutzschule 

Sachsen. Dosavadní spolupráci nyní 
hodnotili zástupci partnerských škol 
s hejtmanem Ústeckého kraje.

Chomutovská škola je jedinou 
v republice, která se zaměřuje na od
borné vzdělávání budoucích strojníků 
požární techniky. Příprava žáků pro
bíhá v úzké součinnosti s Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje. 
„Osmdesát procent našich absolventů 
nachází uplatnění v krajských hasič

ských sborech, dvacet procent se pak 
stává členy hasičských sborů pod
niků. Například patnáct členů sboru 
hasičů na pražském letišti pochází 
z naší školy,“ uvedl ředitel ESOZ Jan 
Mareš.

René Kraus, ředitel  hasičské 
školy Landesfeuerwehr – und Kata
strophenschutzschule Sachsen, který 
je současně velitelem saských profesi
onálních hasičů, potvrdil, jak jsou dů

ležité vzájemné návštěvy a stáže žáků 
z Čech a Saska. Absolventi těchto škol 
mohou po maturitě ihned nastoupit 
k výkonu služby. Uplatnění žáků ze 
saské školy je také zejména u profesi
onálních hasičů.

Spolupráce obou škol se zakládá 
nejen na předávání zkušeností, ale 
také na výměnných pobytech žáků, 
kteří tak poznávají práci v jiných 
podmínkách, než na které jsou zvyklí.

Poslední říjnovou sobotu se do chomutovského zooparku vrátí stra-
šidla. Pro malé i velké návštěvníky bude připravena spousta soutěží 
a živá hudba při akci Strašidelná zoo. Návštěvníci si budou moci vydla-
bat dýni a zapojit se s ní do soutěže o nejzdařilejší podobu. Soutěžit 
se bude i o nejlepší strašidelný převlek. Program zakončí podvečerní 
lampiónový průvod zooparkem plným strašidelných bytostí a působi-
vá ohňová show.

Poslední říjnovou sobotu se do chomutovského zooparku vrátí stra-
šidla. Pro malé i velké návštěvníky bude připravena spousta soutěží 

Zoopark zaplní strašidla

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

výBěrové řízeNí 
Na oBsazeNí fuNkce ředitele
příspěvkové organizace statutárního města Chomutova
„Středisko knihovnických a kulturních služeb, p. o.
Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 20.10.2017
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách 
www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Inzerce
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Dopravní podnik pozval rodiny, ruší buskartu 
a koupí nové trolejbusy a autobusy

Lidé z Chomutovska budou vyrábět 
pohonné jednotky pro elektromobily

Doktor Prevence a neposedná 
Míša z divadla Vetři těsně před začát
kem školního roku chomutovským 
dětem připomněli pravidla, díky 
kterým se bezpečně dostanou do a ze 
školy. „S tímto posláním jsme již 
podruhé připravili Den otevřených 
dveří. Cestující si mohli prohlédnout 
naše technické zázemí a přesvědčit 
se, jakou pozornost věnujeme našim 
vozům, které ročně najezdí 1 850 000 
kilometrů v ulicích Chomutova 
a Jirkova,“ řekl ředitel dopravního 
podniku Petr Maxa.

Mnoho rad, jak se chovat bez
pečně a vyhnout se všem nástrahám, 
v areálu Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova předali policisté 
Policie České republiky, jirkovští 
strážníci a hasiči z Černovic. Všichni 
byli zasypáni zvídavými otázkami 
školáků a celý den jim ukazovali svou 
techniku. Tou se chlubil i dopravní 
podnik. „Zájemce jsme v několika 
exkurzích provedli celým podnikem. 
Lidé se mohli podívat na dispe
čink, odkud je doprava během dne 
řízena, do opravárenské haly, která 

je vybavena moderním zařízení pro 
údržbu vozů. Nakouknout mohli i do 
myčky,“ přibližuje ředitel.

Velkým lákadlem byly historické 
autobusy. Z Děčína dorazil londýn
ský červený doubledecker a z Prahy 
autobus Škoda RTO, který známe 
už jen ze starých českých seriálů. 
Společně s nimi se o okružní jízdy 
postaraly i dvě Karosy. Akci Den 
otevřených dveří finančně podpořil 
Ústecký kra

Buskarty koNčí, 
vydávat se Budou jeN 
karty dÚk 

Od září Dopravní podnik Chomu
tova a Jirkova přestal vydávat nové 
Buskarty. „Již vydané Buskarty jsou 
nadále funkční do konce doby jejich 
platnosti, pro cestující se nic nemění,“ 
říká ředitel podniku Petr Maxa. S po
stupnou dobou expirace Buskaret ces
tující přejdou na karty DÚK v podobě 
elektronické peněženky nebo časové 
jízdenky. Novinkou je, že jednot
livou jízdenku si lidé ve vozidlech 
MHD zakoupí také bankovní kartou. 

V MHD jsou také uznávány papírové 
jednotlivé nebo časové jízdenky DÚK 
platné v zóně Chomutov nebo Jirkov.

V současné době dopravní podnik 
dokončuje zprovoznění všech čtyř 
samoobslužných platebních termi
nálů (autobusové nádraží Chomutov, 
Globus, OC Central a Tesco Jirkov) 
pro karty DÚK a pro platbu bankov
ními kartami. „V našich terminálech 
si brzy zakoupíte jakoukoliv jízdenku 
z tarifu DÚK včetně papírových ča
sových a jednotlivých jízdenek,“ vy
světluje Maxa.

Zapojení do tarifu integrované 
Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) 
v prosinci 2016 umožnila dotace 
jednoho milionu korun z Fondu 
Ústeckého kraje. Z těchto i z vlast
ních prostředků ve výši 800 tisíc ko
run dopravní podnik pořídil v roce 
2016 zařízení pro čtení dopravních 
karet Dopravy Ústeckého kraje ve 
vozidlech MHD, terminály pro pla
cení bankovními kartami ve vozi
dlech, revizorské čtečky, hardware, 
software a příslušné programátorské 
práce.

dopravNí podNik 
výrazNě omladí svou 
flotilu

Za 170 milionů korun Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova 
koupí příští rok na jaře 15 nových 
trolejbusů. Na podzim flotilu obohatí 
10 autobusů na zemní plyn, kde se 
vlastní náklady na pořízení vyšpl
hají na přibližně 67 milionů korun. 
„V příštím roce tak výrazně změníme 
kulturu cestování a zvýšíme bezpeč
nost a pohodlí chomutovskojirkov
ské MHD,“ popisuje investice ředitel 
firmy Petr Maxa.

Z celkového počtu 16 provozo
vaných trolejbusů bude 15 úplně 
nových. Deset osmnáctimetrových 
kloubových trolejbusů a pět dvanác
timetrových nízkopodlažních vozů 
s moderním asynchronním pohonem, 
které nabídnou například plošinu pro 
vozíčkáře nebo zvukový a vizu
ální orientační a informační systém, 
dopravní podnik nakoupí od firmy 
Škoda Electric. Nákup firma uhradí 
z vlastních zdrojů a především z ev
ropských dotací.

Inzerce

Automobilový průmysl právě 
prochází technologickou revolucí 
a čím dál tím více se soustřeďuje na 
elektrifikaci pohonu. Spalovací motory 
většina automobilek postupně mění za 
elektropohon a právě to představuje 
největší příležitost pro společnost ZF 
Electronics Klášterec jako jednoho 
z významných a nejstabilnějších za
městnavatelů, který v regionu působí 
již od roku 1992. „V příštích pěti letech 
se jen v Evropě vyrobí statisíce elekt
romobilů a do mnohých z nich budeme 
dodávat naše produkty,“ nastiňuje 

budoucnost jednatel společnosti Petr 
Zebisch.

Široké produktové portfolio ZF 
zahrnuje vše od hybridních systémů 
a specifických modulů pro jednot
livé komponenty, až po kompletní 
automobilové elektropohony. Navíc 
jako partner výrobců automobilů pré
miových značek z celého světa ZF 
Friedrichshafen AG vyvíjí technická 
řešení podvozkových a pohonných 
technologií, u nichž se stále více vyu
žívá elektronika. „Až 90 % veškerých 
inovací vozidel se týká elektronických 

komponentů, což je důkazem toho, že 
se ZF do budoucna nemusí obávat po
klesu výroby,“ řekl Petr Zebisch.

Letos firma ZF Electronics 
Klášterec, s.r.o., oslavila 25 let exis
tence. Z malé rodinné firmy Cherry se 
postupem času stala silná společnost, 
která se spojila se světově uznáva
nou firmou ZF Friedrichshafen AG. 
„Byla to zajímavá a dlouhá cesta, za 
jejímž úspěchem stojí bezvadný tým 
lidí, kteří s továrnou spojili své životy. 
Mnozí odešli do důchodu, ale na je
jich místě už v některých případech 
pokračují jejich děti,“ říká ředitel. Co 
zůstalo, jsou rodinné hodnoty a vztah 
k zaměstnancům.

Vyzpovídali jsme Jana Prášila, ve
doucího výroby nových produktů:
Proč pracujete právě v ZF?

V ZF se mohu podílet na různoro
dých procesech, od řízení výroby až po 
technickou činnost, jako například na 
konstrukci nových linek a definování 
nových procesů, a to vše v příjemném 
a čistém pracovním prostředí a v dob
rém kolektivu. Zároveň zde mám dobré 
podmínky pro zvyšování své kvalifi
kace a osobní rozvoj.

Jak náročná je práce v ZF?
Práci na mé pozici v ZF hodnotím 

jako středně náročnou. Samozřejmě je 
to jako všude, střídají se náročnější dny 
s méně náročnými.

Proč byste ostatním doporučil za-
městnání u ZF?

Vzhledem k velikosti ZF je tu zá
ruka dlouhodobé perspektivy. Firma 
nevyrábí pouze jednotlivé kompo
nenty, ale celé sestavy, které pak do
dává výrobcům automobilů, v čemž 
vidím hlavní výhodu oproti ostatním 
výrobcům. Dále se ZF zaměřuje na 
budoucnost a udává trendy v automo
bilovém průmyslu. Samozřejmostí je 
i péče o samotné pracovníky, kdy jsou 
firmou pořádány různé firemní akce od 
sportovních turnajů až po volný vstup 
do chomutovského zooparku pro za
městnance a jejich rodiny.
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křížovka Před 95 lety Chomutov navštívil nositel Nobelovy ceny za literaturu (tajenka).
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osmisměrka Na konci října si v divadle užijte Slet (tajenka). doktorské vtipy 

Lékař konečně objeví příčinu 
dlouhodobých potíží svého 
pacienta: 
„Víte, jste strašný flegmatik.“ 
„Mně je to jedno.“

V české nemocnici se před 
operací ptá anesteziolog 
pacienta: „Přejete si levnou 
anestezii, nebo drahou?“ 
„No, spíš teda tu levnou.“ 
Anesteziolog si k němu přisune 
židličku, pohladí ho po hlavě 
a začne zpívat: „Hajej, můj 
andílku, hajej a spi…“

V čekárně: „Zdá se, že si doktor 
myslí, že čas zahojí všechny rány.“

Pacient vejde do ordinace 
psychiatra a povídá: 
„Doktore, musíte mi pomoci. 
Jsem schizofrenní.“ 
„Nebojte se, my čtyři to určitě 
zvládneme."“ 

Lékař se ptá sestřičky: „Odebrala 
jste už pacientovi krev?“ 
„Ano, pane doktore, ale měl jí 
jenom šest litrů!“

Doktor se ptá svého pacienta: 
„Pijete?“ „Ne.“ 
„Kouříte?“ „Ne.“ 
„Máte alespoň nějakou vášeň?“ 
„Nooo, hraju občas pexeso.“ 
„Tak přestaňte hrát pexeso.“ABOrT, AGrAFIe, ALBUM, ANODY, ATLAS, BACHAŘI, BerLA, BUJÓN, CÍVKA, 

DĚJINY, DeKOr, eNZYM, FOTKA, GALeJe, HrOBY, HUCUL, CHOrOBA, KABŘINA, 
KreACe, KrIMI, MOTÝL, MULAT, NeVÝT, ŠUMAJZL, TŘÍDA, ZAHÝBAT
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 7.10. so 10.00   podzimNí araNžováNí 
 20.10. pá 16.30  podzimNí trika
 21.10. so 10.00  dušičkové araNžováNí 
 31.10. út 17.00  halloWeeN – tradiční setkání všech nebojsů v tajemném sklepě

   couNtry taNečNí kluB laso – každou středu od 18 hodin
   autodráha pro veřejNost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopoledNí keramika – každé úterý od 10 hodin
    keramika pro dospělé a mládež – každou středu od 17 hodin
   zumBa fit NejeN pro mamiNky – každou středu od 10 hodin
   cvičíNek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

 7.10. so 10.00   
 20.10. pá 16.30  
 21.10. so 10.00  
 31.10. út 17.00  

   couNtry taNečNí kluB laso
   autodráha pro veřejNost
   dopoledNí keramika
    
   zumBa fit NejeN pro mamiNky
   cvičíNek 

 4.10.  st 18.00  v srdci dračích hor – cestopisná přednáška M.Šíla – 
SKKS

 4.10.  st 18.00  povídáNí o ByliNkách – SKKS
 5.10.  čt 10.00  tréNiNk paměti/memory joGGiNG – seminář – OHK 

Chomutov
 5.10. čt 17.00  ke štěstí v páru ii. – přednáška Michaely Turjančíkové – 

Cafe Atrium 
 7.10. so 13.00  deN zvířat – Podkrušnohorský zoopark
 7. a 21.10.   08.00  severočeské farmářské trhy – náměstí 1. máje
 10.10.  út 17.00  kaleidoskop jaNa rejžka – hudební pořad fi lmového 

kritika, novináře, básníka a moderátora – SKKS 
 10. a 24.10.   10.00  Nordic WalkiNG s kNihovNou – SKKS
 11.10.  st 10.00  czechiNvest – konzultační den – OHK Chomutov
 11.10.  st 17.30  astroloGie – využití astrologie při rozvíjení dítěte – lektor 

Radim Žáček – SKKS 
 12.10.  čt 17.30  art zastaveNí – prezentace ZUŠ – Cafe Atrium
 12.10. čt 09.00  veřejNé zakázky z pohledu zákoNa o zadá-

váNí veřejNých zakázek – seminář – OHK Chomutov
 12.10.  čt 17.00  večery pod lampou – autorský večer se záhadologem, 

monarchistou a hledačem pokladů Milanem Zachym Kučerou 
a s jeho knihou Největší tajemství třetí říše – SKKS 

 16.10.  po 17.00  moje cesta k domácí škole – Veronika Vieweghová – 
Cafe Atrium

 18.10.  st 10.00  deN s Neziskovkami – přehled služeb pro seniory, handi-
capované, rodiny s dětmi a další – OC Chomutovka

 18.10. st 17.00  strach – psychosomatická přednáška z cyklu Tělo napoví, 
přednáší Antonie Krzemieňová – SKKS 

 19.10 čt 14.00  5. NarozeNiNy aQuasvěta – odpoledne plné soutěží 
a zábavy pro celou rodinu – Aquasvět

 19.10.  čt 17.00  Na cestě po filipíNách – cestopisná přednáška Václava 
Janoščíka a Jiřího Kopeckého – SKKS 

 19.10.  čt 17.00  aNdělská eNerGie – Milan Nalim – Cafe Atrium 
 21.10.  so 09.00  ochraNa osoBNích Údajů – seminář – OHK Chomu-

tov
 22.10.  ne 14.00  rodiNNé zápoleNí 2017 – živé sochy – Rytířský sál 

radnice
 24.10.  út 10.00  krušNohorský ByzNys day – veletrh obchodních 

příležitostí – městské divadlo
 24.10.  út 18.00  vědomá smyslNost – diskusní večer na téma sex, city 

a vztahy, přednáší Jana Mašková Zimolová, CSB a Mgr. Jana 
Dlouhá – SKKS

 26.10.  čt 10.00  deN hraNí s piatNikem – přijďte si zahrát karetní a des-
kové hry, herna s dopravním hřištěm celý den zdarma – SKKS

 28.10.  so 12.00  99. výročí vzNiku samostatNého českoslo-
veNského státu – pietní akt v parčíku T. G. Masaryka

 28.10.  so 15.00  strašidelNá zoo – Podkrušnohorský zoopark 
 30.10.  po 09.30  tři malá prasátka – pohádka pro děti z MŠ a ZŠ – SKKS

prohlídky pevNosti muzea čs. opevNěNí z let 
1936-1938 Na kočičáku – Muzeum Na Kočičáku – kaž-
dou sobotu od 10 do 17 hodin 
prohlídky iNteriérů staveB ve staré vsi 
s průvodcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skan-
zen Stará Ves

 4.10.  st 18.00  

 4.10.  st 18.00  
 5.10.  čt 10.00  

 5.10. čt 17.00 

 7.10. so 13.00  
 7. a 21.10.   08.00  
 10.10.  út 17.00  

 10. a 24.10.   10.00  
 11.10.  st 10.00  
 11.10.  st 17.30  

 12.10.  čt 17.30  
 12.10. čt 09.00  

 12.10.  čt 17.00  

 16.10.  po 17.00  

 18.10.  st 10.00  

 18.10. st 17.00  

 19.10 čt 14.00  

 19.10.  čt 17.00  

 19.10.  čt 17.00  
 21.10.  so 09.00  

 22.10.  ne 14.00  

 24.10.  út 10.00  

 24.10.  út 18.00  

 26.10.  čt 10.00  

 28.10.  so 12.00 

 28.10.  so 15.00  
 30.10.  po 09.30 

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKCe

 11.10. st 19.00  hexeNšus – Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé kočky 
mohou ležet klidně za kamny a přece zafunguje zákon schválnosti, 
snad jediný popsaný dávno před Murphym. Prostě jste sama doma 
a rozhodnete se trochu si užít. Manžel je pryč, ať žije milenec. Avšak 
ouha. Milencovy funkce jsou poněkud ochablé, zato manžel funguje 
perfektně. Vrací se přesně ve chvíli, kdy ho nikdo nečeká. Popravdě ře-
čeno i on by raději viděl svou ženu u tety, jak slibovala. Ale to je pouhý 
začátek kolotoče.

 17.10. út 19.00  populárNí koNcert virtuosů – Chomutovské hudební 
večery, zahajovací koncert 27. sezony Festivalového orchestru Petra 
Macka

 18.10. st 17.00  večerNíček – Tradiční večer nejen pro seniory
 22.10. ne 15.00  malá čarodějNice – Čarodějnici, o které se v této pohádce 

vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? Jenže ve světě 
kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen 
tak mezi námi, když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, 
způsobí tím pěknou polízanici. 

 25.10. st 19.00  rapper – Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska 
k hudbě a touha učit se? Příběh, který vás rozesměje, dojme a zahřeje 
u srdce. Život je plný překvapení. 

 27.10. pá 19.00  slet BuBeNíků – dark side of the Groove – Již 
pošestnácté republikou křižuje ojedinělý putovní koncert. Jen jednou 
do roka se sejde parta bubeníků, aby nadchla publikum každého věku 
a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do 
sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj: cimbál.

 11.10. st 19.00  

 17.10. út 19.00  

 18.10. st 17.00  
 22.10. ne 15.00  

 25.10. st 19.00

 27.10. pá 19.00  

MĚSTSKÉ DIVADLO

 4.10. st 17.00 zahradNictví: dezertér 18.00 kiNGsmaN: zlatý kruh
 4.10. st 20.00 amityville: proBuzeNí 
 5.10. čt 17.00 esa z pralesa 18.00 amityville: proBuzeNí 
 5.10. čt 19.30 Blade ruNNer 2049 (3d)
 6.10. pá 17.00 esa z pralesa 18.00 hora mezi Námi
 6.10. pá 19.30 Blade ruNNer 2049 
 7.10. so 15.00 esa z pralesa 17.00 hora mezi Námi
 7.10. so 18.45 viNceNzo BelliNi - Norma 19.30 Blade ruNNer 2049 
 8.10. ne 15.00 leGo® NiNjaGo® film 16.00 který je teN pravý? 
 8.10. ne 18.00 Blade ruNNer 2049 (3d) 19.00 hora mezi Námi
 9.10. po 17.00 Blade ruNNer 2049 19.00 zahradNictví: dezertér
 10.10. út 16.00 to 17.00 kiNGsmaN: zlatý kruh
 10.10. út 19.00 Blade ruNNer 2049 (3d)
 11.10. st 17.00 zahradNictví: dezertér 19.00 chlapi Nepláčou
 11.10. st 20.00 WiNd river
 12.10. čt 17.00 sNěhulák 18.00 8 hlav šíleNství 20.00 sNěhulák
 13.10. pá 17.00 my little poNy film 18.00 8 hlav šíleNství 
 13.10. pá 19.30 sNěhulák 20.30 hora mezi Námi
 14.10. so 15.00 leGo® NiNjaGo® film (3d) 17.00 sNěhulák
 14.10. so 18.45 WolfGaNG amadeus mozart - kouzelNá flétNa
 14.10. so 20.00 aliBi Na míru
 15.10. ne 15.00 leGo® NiNjaGo® film (3d) 17.00 zahradNictví: dezertér
 15.10. ne 18.00 Blade ruNNer 2049 20.00 sNěhulák
 16.10. po 17.00 sNěhulák 19.00 scorpioNs forever aNd a day
 17.10. út 17.00 sNěhulák 19.00 jmeNuji se hladový BizoN
 18.10. st 17.00 kiNGsmaN: zlatý kruh 19.00 to
 19.10. čt 17.00 Bajkeři 
 19.10. čt 18.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 19.10. čt 19.30 Bajkeři 
 19.10. čt 20.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 20.10. pá 16.00 my little poNy film 
 20.10. pá 17.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 20.10. pá 19.00 Bajkeři 
 20.10. pá 20.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 21.10. so 15.00 leGo® NiNjaGo® film (3d) 17.00 Bajkeři 
 21.10. so 18.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 21.10. so 19.30 Geostorm: GloBálNí NeBezpečí
 21.10. so 20.00 xv. meziNárodNí festival outdoorových filmů
 22.10. ne 15.00 leGo® NiNjaGo® film 17.00 Bajkeři 
 22.10. ne 18.00 Geostorm: GloBálNí NeBezpečí (3d) 19.30 Bajkeři 
 23.10. po 17.00 Geostorm: GloBálNí NeBezpečí (3d) 19.00 Bajkeři 
 24.10. út 17.00 Bajkeři 19.00 matka!
 25.10. st 17.00 Blade ruNNer 2049 18.00 matka!
 25.10. st 20.30 amityville: proBuzeNí 
 26.10. čt 17.00 thor: raGNarok (3d) 18.00 thor: raGNarok (2d)
 26.10. čt 20.00 jiGsaW
 27.10. pá 17.00 thor: raGNarok (3d) 18.00 Bajkeři 20.00 jiGsaW
 28.10. so 15.00 esa z pralesa 17.00 zahradNictví: dezertér
 28.10. so 18.00 jiGsaW 20.00 Geostorm: GloBálNí NeBezpečí
 29.10. ne 15.00 hurvíNek a kouzelNé muzeum 17.00 jiGsaW
 29.10. ne 18.00 thor: raGNarok 19.30 jiGsaW
 30.10. po 17.00 thor: raGNarok (3d) 19.00 zahradNictví: dezertér
 31.10. út 17.00 Bajkeři 19.00 aliBi Na míru 

 4.10. st 
 4.10. st 
 5.10. čt 
 5.10. čt 
 6.10. pá 
 6.10. pá 
 7.10. so 
 7.10. so 
 8.10. ne 
 8.10. ne 
 9.10. po 
 10.10. út 
 10.10. út 
 11.10. st 
 11.10. st 
 12.10. čt 
 13.10. pá 
 13.10. pá 
 14.10. so 
 14.10. so 
 14.10. so 
 15.10. ne 
 15.10. ne 
 16.10. po 
 17.10. út 
 18.10. st 
 19.10. čt 
 19.10. čt 
 19.10. čt 
 19.10. čt 
 20.10. pá 
 20.10. pá 
 20.10. pá 
 20.10. pá 
 21.10. so 
 21.10. so 
 21.10. so 
 21.10. so 
 22.10. ne 
 22.10. ne 
 23.10. po 
 24.10. út 
 25.10. st 
 25.10. st 
 26.10. čt 
 26.10. čt 
 27.10. pá 
 28.10. so 
 28.10. so 
 29.10. ne 
 29.10. ne 
 30.10. po 
 31.10. út 

KINO SVĚT

 7.10.  so 20.00  koNzert 12 – vystoupí Večer jinak – obchodní dům Labuť 
 8.10.  ne 15.00  jirkovský písŇovar – závěrečný koncert hudebního festivalu – 

kostel sv. Ignáce nebo atrium SKKS
 31.10. út 18.00  halloWeeNský koNcert zuš – sál

 7.10.  so 20.00  
 8.10.  ne 15.00  

 31.10. út 18.00  

KONCerTY

 Od 11.10.  výstava děl ilustrátora a kreslíře petra urBaNa – 
vernisáž výstavy 11.10. v 17.00 hodin za účasti autora – galerie Zlatý klenot

 Od 17.10. eNkaustika – jaroslav strop – obrazy – Cafe Atrium
 Od 19.10. fotoGrafie – lucie stříBrská – galerie Lurago
 Od 24.10.  miroslav doležel – sochy a kresBy – vernisáž výstavy 24.10. 

v 17.00 hodin – ART GALERIE RADNICE
 Do 6.10. Nude emotioNs – fotografi e – galerie Lurago
 Do 27.10. 70 let hlaholu – tři generace zpěváků v Chomutově – Dům J. Popela
 Do 28.10.  osudová léta v moravském kravařsku 1945/46 – 

porozuměNí v současNosti – výstava spolku Alte Heimat – kostel 
sv. Kateřiny

 Do 30.10. výstava prací seNiorů – výstavní síň knihovny
 Do 10.11.  primárNí zdroj – Pure Beauty, Pavlína Jana Lörinczová, Matěj Lipavský – 

galerie Špejchar
 Do 11.11.  prádlo z doB Našich BaBiček – prádlo spodní, ložní i kuchyňské 

od počátků textilní výroby na Chomutovsku ze sbírek vícero muzeí – muzeum 
na radnici

 Do 29.10.   zpřístupNěNí železNičNího depozitáře NárodNího 
techNického muzea – vždy od čtvrtka do neděle mezi 
10. a 17. hodinou – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

 Do 31.12. kresBy a orNameNty – heidi šottová – galerie Na schodech

 Od 11.10.  

 Od 17.10.
 Od 19.10.
 Od 24.10.  

 Do 6.10.
 Do 27.10.
 Do 28.10.  

 Do 30.10.
 Do 10.11.  

 Do 11.11.  

 Do 29.10.   

 Do 31.12.

VÝSTAVY

Pravidelné akce

SVČ DOMeČeK

Pravidelné 
akce
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 6.10. pá 17.30  chomutov – hradec králové – extraligové hokejové 
utkání – SD aréna

 7. a 8.10.   09.00  softBall opeN – mistrovství čr 
v coachBallu – do 11 let – hřiště ZŠ Akademika Heyrovského

 8.10.  ne 11.00  fc chomutov – sk Úvaly – fotbalové utkání divize B – 
letní stadion 

 13.10.  pá 17.20  chomutov – zlíN – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 14.10.  so 08.30  4. ročNík memoriálu Bohumíra pokorNého – 

turistika v okolí vodního díla Přísečnice
 20.10.  pá 17.30  chomutov – mladá Boleslav – extraligové hokejové 

utkání – SD aréna 
 22.10.  ne 08.00  chomutovská vzduchová extraliGa – 

vzduchová pistole, vzduchová puška – střelnice SSK
 22.10.  ne 11.00  fc chomutov – sk hroBce – fotbalové utkání divize B – 

letní stadion
 22.10.  ne 15.30  chomutov – parduBice – extraligové hokejové utkání – 

SD aréna
 27. až 29.10.     soustředěNí mládeže Úk – střelnice SSK 
 29.10.  ne 15.30  chomutov – kometa BrNo – extraligové hokejové 

utkání – SD aréna
    calistheNika + parkour tréNiNk – posilování s vlastní 

váhou těla – každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 
hodin – tréninky s vlastní váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách 
a žíněnkách. Cvičení vychází z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat 
hluboký stabilizační systém, zpevňuje páteř a pomáhá rychleji zlepšit 
postavu – cvičitel Milan Dvořák – SVČ Domeček
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    calistheNika + parkour tréNiNk

SPOrT

Pravidelné akce

   všemu světu Na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

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

  miNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kameNNé plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyBlivý Betlém – expozice muzea na radnici

   všemu světu Na Útěchu 

   

  miNerály a horNiNy krušNohoří
   pohledy do pravěku

  lapidárium – kameNNé plastiky
  fialův pohyBlivý Betlém

OBLASTNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

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

 4.10.  17. listopadu, Dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů čp. 4774-
4777

 5.10.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková
 10.10.  Kamenná, Kamenný vrch čp. 5282-5266 vč. parkovišť a prostranství u ZŠ
 11.10.  Kamenná - Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k čp. 5119 vč. 

parkovišť a sjízdných chodníků
 12.10.  Kamenná od čp. 5163 k nákupnímu středisku, Školní pěšina
 17.10.  Zahradní - vozovky u parkovišť od čp. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 

od čp. 5256 k čp. 5263 vč. parkovišť, Jasmínová
 18.10.  Borová - parkoviště od čp. 5161 po čp. 5143 + malé parkoviště u střediska 

služeb (KaSS)
 19.10.  Zahradní - parkoviště od čp. 5190 po čp. 5198, od čp. 5199 po 5203, 

Skalková - parkoviště od čp. 5204 po čp. 5211, Skalková od čp. 5218 po čp. 
5214 + plocha u nákup. centra a parkoviště

 24.10.  Růžová - parkoviště a komunikace od čp. 5219 po čp. 5224, od čp. 5224 po 
čp. 5236, Pod Břízami od čp. 5225 po čp. 5240, od čp. 5234 po čp. 5236, od 
čp. 5245 po čp. 5239 vč. parkovišť

 25.10.  Písečná - parkoviště a komunikace od čp. 5060 po čp. 5053, Jirkovská od ul. 
Písečná po čp. 5057 včetně parkovišť

 26.10.  Jirkovská - parkoviště a komunikace od čp. 5360 po čp. 5013, komunikace 
k mateř. školce čp. 5030 a čp. 5072 a kolem ZŠ

 31.10.  Písečná - parkoviště a vozovka od čp. 5012 po čp. 5029 a od čp. 5035 po čp. 
5034

 1.11.  Písečná - nákupní středisko vč. parkovišť od čp. 5063 po čp. 5068 a od čp. 
5069 po čp. 5039, parkoviště u zdravotního střediskačp. 5285
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Nejvyšší soutěž fl orbalové juniory 
posune dál v jejich vývoji

Levharti vykročili do sezony

Plaveckou Velkou cenu Chomutova ozdobili 
účastí čeští a islandští reprezentanti

Potřetí v historii hrají junioři 
klubu Florbal Chomutov nejvyšší 
soutěž. Tentokrát v její nové podobě 
rozšířené z 12 na 24 týmů. Stejně 

jako postup mužů do druhé nejvyšší 
soutěže i přítomnost juniorů mezi top 
kluby znamená pro zástupce klubu 
kromě radosti i nové povinnosti.

„Samozřejmě nároky jsou vyšší, 
ať už po stránce organizační nebo 
fi nanční. Snažíme se zvyšovat také 
nároky na hráče, abychom v soutěži 
byli konkurenceschopní,“ potvrzuje 
trenér Martin Bocian, že postupu 
byla podřízena i letní příprava. 
„Hráči se společně připravovali již 
od května. Museli nás přesvědčit, že 
jsou schopní pro start v nejvyšší sou
těži i něco udělat a obětovat.“

Nové podoby se dočkala před
zápasová příprava. „Zařadili jsme 
porady, rozbory včetně videa 
i strategickou přípravu na zápasy,“ 
vysvětluje Martin Bocian, že tyto 
změny bylo možné zapracovat i díky 
tomu, že nejvyšší soutěž se nehraje 
formou turnajů, ale jednotlivých 
utkání s jedním soupeřem. „Po pěti 

kolech se původních 24 týmů opět 
rozdělí na dvě poloviny, které mo
hou vypadat stejně jako extraliga 
a druhá nejvyšší liga v minulosti. 
Určitě se však zvýší prostupnost 
mezi oběma částmi,“ vysvětluje sys
tém hlavní trenér, podle kterého je 
výhodou fakt, že play off si opět za
hraje všech 24 týmů, a tak je možné 
zaútočit na titul i z druhé poloviny 
původní tabulky.

Navzdory dvěma úvodním pro
hrám však Florbal Chomutov doufá, 
že zůstane v první polovině tabulky. 
„V naší šestičlenné skupině musíme 
skončit do třetího místa, zkompliko
vali jsme si to porážkou s Libercem, 
ale snad povede cesta nahoru ještě 
přes Kladno a Mladou Boleslav,“ 
říká Martin Bocian.

S optimismem vstupuje do roz
bíhající se sezony basketbalový klub 
Levharti Chomutov. Bude v ní pokra
čovat v dobře nastavené práci s mlá
deží a také podnikne další kroky k po
zvednutí úrovně dospělého basketbalu 
ve městě. A právě v této oblasti ohlásil 
několik zajímavých novinek.

Zhruba po patnácti letech má 
Chomutov znovu ženské družstvo, 
vzniklo z nejlepších kadetek a junio
rek klubu a doplněno bylo o dospělé 
hráčky odjinud, především z Ústí nad 
Labem. „Pustili jsme se do toho proto, 
aby naše hráčky, které pomalu odrůs

tají z mládežnických kategorií, měly 
možnost za Chomutov hrát i v senior
ské kategorii,“ vysvětlil šéf Levhartů 
Petr Drobný. Hvězdou týmu je Jitka 
Eisnerová, která deset let nastupo
vala v nejvyšších soutěžích, z toho 
dvě hrála německou Bundesligu. 
Levhartice už za sebou mají dvě kola 
a zvládly je na výbornou. Oba zápasy 
vyhrály a vyhouply se do čela tabulky.

Minulý víkend mistrovskou sou
těž odstartovali také muži, kteří by 
jako nováček Severočeské ligy rádi 
hned postoupili do celostátní 2. ligy. 
Pomoci by jim v tom měly zajímavé 

posily. V roli trenéra mužstvo vede 
bývalý  reprezentant Pavel Staněk a na 
palubovce by měl být nejvýraznější 
postavou vyhlášený bojovník a do 
minulé sezony hráč NBL Pavel Bosák, 
oba už v minulosti za Chomutov hráli. 
V kádru jsou i pamětnící první účasti 
Chomutova v nejvyšší soutěži Pavel 
Freiberg a Petr Běloušek, na druhou 
stranu je v něm i řada talentovaných 
juniorů a kadetů. Zatímco muži se 
chomutovským příznivcům basket
balu představí už tuto sobotu od 18.00 
hodin proti Litoměřicím C, ženy první 
zápasy 2. ligy na vlastní palubovce 

odehrají až 21. října v 17.00 s Mladou 
Boleslaví a 22. října v 10.00 proti 
Kralupům.

Soutěžní sezona začala už i ně
kterým mládežnickým týmům, pro 
většinu z nich úspěšně. Starší žákyně 
U15 jasně porazily největšího konku
renta v boji o titul HB Basket Praha 
i Spartu Praha, mladší žákyně U14 vy
soko vyhrály ve Slaném i na Kladně, 
mladší žáci U14 si přivezli vítězství 
ze Slaného. Všechna mládežnická 
družstva Levhartů od mladších žáků 
výš hrají ligové soutěže řízené přímo 
Českou basketbalovou federací.

Na 34. ročník Velké ceny Chomu
tova pořádající TJ Slávie opět přilá
kala největší hvězdy současného čes
kého plavání, mezi kterými pochopi
telně nechyběli ani domácí Simona 
Baumrtová s Tomášem Frantou. 
Speciálními hosty byli islandští 
plavci v čele s fi nalistkou olympij
ských her Hrafnhildur Lúthersdóttir.

Reprezentanti se zúčastnili ex
hibičního závodu osmičlenných 
týmů Regionu sever a Zbytku světa, 
stejně jako PROAM štafety, kde 
v každém družstvu jsou dva elitní 
čeští plavci a dva zástupci sponzor

ských fi rem. Vítězem se tentokrát 
stal tým Trading BR, jehož dva 
zaměstnance doplnili olympionička 
Lucie Svěcená a David Urban.

V hlavním závodě Velké ceny 
polohové dvoustovce mezi ženami 
opět kralovala Simona Baumrtová, 
která nenašla přemožitelku již pode
váté v řadě. Simona kromě hlavního 
závodu vyhrála ještě 100 m polo
hově, 50 m znak a v dalších třech 
disciplínách doplavala na stupních 
vítězů. Ve fi nále 200 m polohově 
startovala z chomutovských plavkyň 
ještě Kamila Slabihoudová, která do

hmátla na pátém místě. Kromě účasti 
ve fi nále hlavního závodu si dopla
vala pro zlato na dlouhé polohovce 
(400 m) a pro bronz za 200 m znak.

Mezi muži se z vítězství v hlav
ním závodě na 200 m polohově ra
doval Tomáš Havránek z pražských 
Bohemians. Z domácích plavců 
se do fi nále probojoval pátý Jakub 
Štemberk, který si ve velké konku
renci vyplaval ještě třetí místo na 
400 m kraul a několik dalších umís
tění těsně pod stupni vítězů. Pro 
bronz na 100 m polohově dosprin
toval Ondřej Baumrt.

V žákovských kategoriích se na 
stupně vítězů dostala pětice cho
mutovských plavců. Mezi staršími 
žáky Karel Kaška dohmátl třetí jak 
na 400 m kraul, tak na 400 m polo
hově. V mladších žácích si pro tři 
medaile doplavali Tomáš Moravec 
(první na 100 m znak, třetí na 
200 m znak a 100 m prsa) a Zuzana 
Svobodová (druhá na 100 m polo
hově, třetí na 100 m kraul a 100 m 
prsa). Po jedné medaili pak získaly 
Julie Hrbková (druhá na 100 m 
motýlek) a Klára Sajlerová (třetí na 
200 m motýlek).
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Hned dvakrát se v září  sešly 
chomutovské rodiny s kozou Rózou 
a kozlíkem Rozmarýnkem při 
Rodinném zápolení. Nejprve zamí
řily do skanzenu Stará Ves, kde se 
seznamovaly s historickými nebo 
dnes už méně známými řemesly. 
„To se týkalo například mlynářského 
řemesla nebo sečení trávy kosou. Za 
splnění úkolů dostali účastníci výuční 
tovaryšský list,“ uvedla organizátorka 
Zuzana Šťastná. Akce Pohádková 

vesnice se zúčastnilo 125 rodin.
Letos devátá akce Rodinného 

zápolení se odehrála v prostorách 
knihovny. Tam se sešli mladí de
tektivové a za dohledu Sherlocka 
Holmese se učili pátrat po zlodějích. 
„Mohli si třeba vyzkoušet sejmout 
otisky prstů ze skleničky, pak je pro
zkoumat lupou a porovnat odlišnosti. 
Pod mikroskopem se pak snažili 
odlišit zvířecí chlup od lidského 
a s detektorem hledali kovy,“ vyjme

novala Kamila Jonášová, zástupkyně 
ředitelky SKKS. Se Sherlockem 
Holmesem se v knihovně setkalo 
129 rodin. 

Předposlední soutěžní akce 
letošního Rodinného zápolení se 
uskuteční 22. října v Rytířském sále 
radnice. Tam se lidé rázem ocitnou ve 
viktoriánské době, ve které je v pře
vleku zachytí fotobuňka. Pak už si 
budou moci vyrobit rámeček na foto
grafi i nebo ozdobný odznak.
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Z rodin se stali tovaryši 
i detektivové



HLEDÁTE PRÁCI? 
PRÁCE PRO MUŽE I ŽENY 

volejte zdarma 

800 128 128  

n OPERÁTOR VÝROBY 
n ŘIDIČ VZV
n ELEKTRIKÁŘ

n SVÁŘEČ 
n OBRÁBĚČ KOVŮ
n OBSLUHA CNC 

MZDA:
 110,- AŽ 185,-/HOD. ČISTÉHO

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
TÝDENNÍ ZÁLOHY 


