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Vás zvou na
SlavnoStní Shromáždění 
u příležitoSti 96. výročí 
vzniku čeSkoSlovenSké 

republiky 
a 93. výročí založení 

čeSkoSlovenSké obce 
legionářSké

v pondělí 27. října 2014 od 10 hodin 
ve Středisku knihovnických  

a kulturních služeb
a ve 12 hodin

k položení květin a věnců 
 u Sochy t. g. maSaryka

ve Školní ulici
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18. 10.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

27. 10.
pietní akt u sochy T. G. Masaryka 
ve Školní ulici ve 12 hodin
 

28. 10.
Den vzniku samostatného 
československého státu – 
státní svátek

1. 11.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

5. 11.
setkání provozovatelů služeb 
a vedení města s veřejností 
Okno do služeb v městském 
divadle od 16 do 18 hodin

ZapIšTe SI 
DO DIáře

CHCeTe Mě?
Mája je pětiletá, hodná, poslušná 
a velmi přátelská fenka. Snáší 
se i s jinými zvířaty. Je vhodná 
do bytu.

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

I pOčaSí bYlO 
brITSKÉ
více na straně 12

 téma
 4 MěSTSKÉ OrgaNIZaCe 

DOKážOU lIDI ZabaVIT 
I Se O Ně pOSTaraT 
V minulém vydání jsme se 
pustili do výčtu kroků, které 
jednotlivé městské organizace 
podnikly ke svému rozvoji. 
Nyní je čas představit činnosti 
těch zbývajících.

 aktuality
 6 aqUaSVěT SlaVí DVa 

rOKY, OblíbIlY SI HO 
TISíCe lIDí
Již dva roky nabízí chomu
tovský Aquasvět svým ná
vštěvníkům mokré radovánky. 
Za tu dobu bazény a atrakce 
navštívilo přes 340 tisíc lidí.

 aktuality
 7 ZaTepleNí šKOlY 

a OKOlí KaSS Má 
ZeleNOU, wOrKOUT 
MUSí pOčKaT
Ještě letos se začne zateplovat 
mateřská škola a měnit vzhled 
okolí Kulturního domu na 
Zahradní. Naopak odloženo 
bylo budování venkovní 
posilovny a dirt parku.

 rozhovor
 8 KaNOISTIKa je 

O KaMaráDSTVí 
a přeKONáVáNí 
přeKážeK
Každá loď potřebuje svého 
kapitána, který ji provede 
klidnou vodou i peřejemi. 
Petr Doležal starší plní tuto 
roli v kanoistickém oddílu 
SC 80 Chomutov.

 kultura
 9 beeTHOVeN SI přIVeZl 

SVěTOVÉ MeDaIle
Další úspěchy na vrcholné 
akci si připsal Beethoven D. C. 
Chomutov. Na MS ve street 
dance show a na Světovém 
poháru v disco dance klub 
vybojoval několik medailí.

 sport
 10 VelKá CeNa bYla 

NejlÉpe ObSaZeNýM 
ZáVODeM SeZONY
Velká cena Chomutova je rok 
od roku prestižnějším pla
veckým závodem. Další roč
ník opět přilákal plaveckou 
elitu. Velká cena byla letos 
i mimořádnou show.

 školy
 12 žáCI eSOZ OSlaVIlI 

eVrOpSKý DeN jaZYKů
Nejrůznější světové 
jazyky se rozléhaly střední 
zdravotnickou školou. Žáci 
totiž oslavovali Evropský 
den jazyků. Připomněli si 
tak význam učení se cizím 
řečem.
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V minulém vydání Chomutovských novin jsme se pustili do výčtu kroků, které jednotlivé městské organizace 
podnikly ke svému rozvoji. Nyní je čas představit činnosti těch zbývajících. V právě končícím volebním období 
díky své práci i díky podpoře magistrátu udělaly velký krok kupředu. Není snad člověka, který by si toho nevšiml. 
Téměř každý se již byl podívat v novém skanzenu Stará Ves, uviděl náklaďáky, které z lesů odvážejí napadené 
stromy, nebo sám využil některé z nabídek sociálních služeb. A opravdu jen málokdo si nezkrátil dlouhou chvíli 
v kině, bazéně nebo v knihovně. Městské organizace jsou tu totiž především pro Chomutovany. 

Dvě stě tisíc liDí ročně 
těší zvířata v zooparku

Nepostradatelnou součástí zá-
bavy i učení v Chomutově je Pod
kruš no hor ský zoo park. Za uplynulé 
čtyři roky prošlo branou zoo parku té-
měř devět set tisíc lidí, nejvíce to bylo 
v roce 2011, ani v ostatních letech 
však návštěvnost neklesla pod dvě 
stě tisíc.

Od roku 2010 přibylo v zooparku 
osm druhů zvířat. Mezi nimi napří-
klad pokoutník stájový, štír kýlnatý, 
tenkozobec opačný či straka iberská. 
Je tomu přesně rok, co se do zoo parku 
nastěhoval samec pandy červené 
Foxík, u veřejnosti se hned těšil velké 
oblibě a nyní dokonce v expozici při-
vítal samičku Hima layu. Chovatelé 
se nyní budou snažit pár řádně spřáte-
lit, aby zplodil potomky. „Každoročně 
se našim ošetřovatelům podaří něko-
lik významných odchovů, pokud se 
podaří i odchov malé pandy červené, 
bude to znamenat další obrovský 
úspěch,“ uvedla ředitelka zoo parku 
Iveta Rabasová.

V posledních letech se zoo park 

značně rozrostl, nej výz nam něj ším 
rozšířením bylo vybudování skanzenu 
Stará Ves. Tam vznikl zcela jiný svět, 
jakoby z minulosti. „V prostorách sto-
leté roubenky převezené ze Soběnic 
u Úštěku si mohou návštěvníci pro-
hlédnout expozici včel a včelařství 
Krušných hor. Druhou stálou výstavu 
tvoří prezentace Strö herské sbírky, 
která v rámci českoněmeckého pro-
jektu představuje lidové umění a vý-
robu dřevěných hraček na obou stra-
nách Krušných hor,“ uvedla Martina 
Pelcová, tisková mluvčí zoo parku. 
Roubenku doplňuje stodola se špej-
charem a větrný mlýn. Dále v zoo
parku vyrostl zmiňovaný pavilon 
pandy, voliéra pro malé vodní ptactvo 
a další pro sovy.

Každý rok se v zoo parku na-
rodí dvě až tři stovky mláďat, loni 
jich bylo 239. Část z odchovů se řadí 
mezi významné, někdy kvůli nároč
nos ti odchovu, jindy proto, že se 
jed ná o vzácné či ohrožené druhy zví-
řat. Takových odchovů je ročně ko-
lem stovky, což je velmi vysoké číslo. 
Velkou radost měli chovatelé v po-

slední době z vylíhnutí orlosupa bra-
datého, orla skalního, blavora žlutého 
nebo z narození rysa karpatského či 
jelena bucharského.

Každý den se v zooparku točí ko-
lem zvířat a přírody. Stejně tak akce, 
které zoopark pořádá. Ročně jich je 
zhruba dvacet, patří mezi ně různé 
oslavy významných dnů, workshopy 
pro děti i dospělé ve Staré Vsi nebo 
příměstské ekotábory.

Aby zoopark navštěvovalo stále 
tolik lidí, musí se každým rokem roz-
víjet. Část investic zoopark vždy smě-
řuje do zázemí zvířat, zbytek pak dává 
na zkrášlení prostředí pro návštěv-
níky i jejich pohodlí. Největší investicí 
v novodobé historii bylo vybudování 
skanzenu v roce 2010. Ten stál přes 
21 milionů korun. O rok později byly 
investice nižší, necelé dva miliony ko-
run ještě putovaly do skanzenu, téměř 
milion pak stálo zřízení voliéry pro 
malé vodní ptactvo a stanice pro han-
dicapované živočichy. V roce 2012 
byla nejvýznamnější investicí stavba 
expozice pandy, do které dal zoo park 
další peníze i v roce 2013. 

Chov zvířat mohou podpořit 
i adop tivní rodiče, tedy lidé, kteří při-
spívají na zajištění potřeb pro vy-
brané zvíře. Takových rodičů eviduje 
zoo park celkem sedm stovek, někteří 
z nich adoptovali zvíře již vícekrát. 
Mezi zvířata, jejichž chov je nejná-
kladnější, patří tuleň kuželozubý.

Zoo parkem vede 28 kilometrů 
elektrických ohradníků. Kdyby se 
natáhly vzdušnou čarou, vedly by 
z Cho mu to va až do Loun. O mnoho 
více kilometrů ujedou vozy, které 
používají pracovníci zoo parku. Za 
uplynulé čtyři roky spotřebovaly 
100 tisíc litrů paliva. 

Městské lesy 
revitalizují pro příští 
generace

Úzce spojená organizace s příro-
dou jsou i Městské lesy Cho mu tov. 
V současné době se zabývá velmi 
vý znam nou činností, která se pozi-
tivně dotkne příštích několika gene-
rací. Lesníci totiž revitalizují téměř 
300 hektarů poškozených porostů 
smrku pichlavého. Stromy jsou napa-

Městské organizace 
dokážou lidi zabavit 
i se o ně postarat
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dené houbou kloub nat kou smrkovou, 
kvůli které hynou. „Napadené smrky 
z lesa vytěžíme a porost na místě ob-
novujeme. Za uplynulé čtyři roky 
jsme revitalizovali asi dvě stě hektarů 
lesa,“ uvedl ředitel Městských lesů 
Cho mutov Petr Markes.

Kromě lesů organizace obhospo-
dařuje asi 30 hektarů luk v katastru 
obce Hora Svatého Šebestiána a města 
Cho mu tova. Právě na území města, 
tedy přesněji v Bez ru čo vě údolí, le-
tos městské lesy zvelebí dva altánky. 
V plánu je také vybudování naučné 
stezky a cyklotrasy. Jejich práci však 
kazí neukáznění lidé, kteří do lesů vy-
vážejí odpad. „Odstraňujeme černé 
skládky na různých místech od silnice 
R/7 až po oblast v okolí Partyzánu. 
Každý rok se náklady na likvidaci 
skládek vyšplhají zhruba na padesát ti-
síc korun,“ doplnil ředitel. 

sociální služby se 
o obyvatele starají 
a poMáhají jiM

Všechny městské organizace svým 
způsobem přinášejí lidem ve městě 
lepší život, pro jednu z nich je to 
však prvořadý a nejdůležitější úkon. 
Sociální služby Cho mu tov pomáhají 
řadu let potřebným, zpestřují život se-
niorů, zkvalitňují ho lidem se zdravot-
ním postižením.

Sociální služby provozují své re-
gistrované i další služby ve čtyřech 
budovách, které neustále zvelebují. 
„Od roku 2010 dostala budova cen-
tra pro osoby se zdravotním postiže-
ním Písečná novou fasádu, zrekon-
struovali jsme elektroinstalaci i vnitřní 
prostory, sociálnímu centru na Písečné 
jsme dali novou střechu. V Domově 
pro seniory na Písečné jsme nechali 
obnovit vnitřní vybavení, instalovali 
jsme protipožární dveře, opravili bal-
kony a všechny výtahy. Významnou 
investicí byla rekonstrukce stravova-
cího provozu za dvacet milionů ko-
run,“ uvedla ředitelka sociálních slu-
žeb Alena Tölgová.

Služeb, pomoci či rad pracovníků 
organizace využily za uplynulé čtyři 
roky tisíce lidí. „Zaměstnanci soci-
ální poradny odvedli téměř sedm ti-
síc konzultací s klienty, v azylovém 
domě bylo ubytováno 193 lidí, stovky 
lidí spokojeně žijí v domově pro se-
niory nebo v domě s pečovatelskou 
službou, padesát dalších pak využívá 
služby v centru pro osoby se zdravot-
ním postižením. Mezi naše klienty pa-
tří všechny věkové a sociální katego-

rie, tedy i děti navštěvující jesle nebo 
senioři, ke kterým dojíždíme domů,“ 
vysvětlila ředitelka.

Zaměstnanci organizace se mimo 
jiné starají i o prádlo klientů, kterého 
se každý rok vypere 42 tun. K porov-
nání – tolik váží dvě Tatry 815. Velmi 
důležitá je kvalitní strava ze dvou jíde-
len, dohromady je každý rok vydáno 
přes 400 tisíc porcí. Další z činností je 
také doprava, třeba handicapovaných 
dětí do škol nebo klientů do zdravot-
nických zařízení. Měsíčně se jedná asi 
o 90 osob. „Takto se denně najezdí až 
150 kilometrů, tedy ročně asi 35 ti-
síc kilometrů, nepočítaje v to dopravu 
obědů v rámci pečovatelské služby. 
Dopravu provádíme třemi auty, která 
po Chomutově najezdí měsíčně prů-
měrně 2 300 kilometrů a spotřebují 
170 litrů pohonných hmot,“ vypočí-
tala ředitelka.

Kromě nezbytné péče se organi-
zace stará také o volný čas klientů, po-
řádá každoroční zahradní slavnost, 
diskotéku pro handicapované, den fit-
ness a další akce. Za uplynulá čtyři 
léta připravily kuchařky organizace 
jídlo pro klienty za 35 milionů korun. 
Dále sociální služby nakoupily náby-
tek za 8 milionů, zlikvidovaly 120 tun 
nebezpečného odpadu a 3 miliony li-
trů komunálního odpadu. Opravy ma-
jetku vyšly na 23 milionů korun. 

zábava je hračka pro 
kulturu a sport

Volný čas obyvatel města dokáže 
hravě zaplnit společnost Kul tura 
a sport Chomutov. Ta provozuje 
velmi oblíbený Aqua svět, zimní, fot-
balový a atletický stadion i městské 
divadlo a kino Svět.

Návštěva městského divadla je 
po mnoho let již tradiční zábavou 
i kulturním vyžitím. V divadle se 
ročně odehraje patnáct představení 
a deset až dvanáct koncertů. Své zá-
zemí tu již našel festival Otevřeno. 

Daleko mladší historii má kino 
Svět a zimní stadion. Obě zařízení 
byla otevřena v roce 2011. Za uply-
nulé čtyři roky zhlédlo v kině téměř 
140 tisíc diváků přes 2 600 promí-
tání. Do kina si lidé mohou přijít po-
slechnout i muziku. Kino Svět to-
tiž nabízí přímé přenosy a záznamy 
různých koncertů. „Celkem jsme od-
vysílali osm přímých přenosů, které 
zhlédlo 441 diváků. Záznam kon-
certu jsme dávali šestnáctkrát a při-
šlo 569 lidí,“ uvedla jednatelka spo-
lečnosti Věra Flašková. Již pravi-
delně se v kině koná zjara festival 
Expediční kamera a na podzim Snow 
film fest.

Zimní stadion, stejně jako kino, 
funguje čtvrtým rokem. Za tu dobu 
ho navštívilo 346 tisíc sportovců. 
Mezi sportovci bylo i několik oprav-
dových hvězd, například Jaromír 
Jágr nebo Jiří Šlégr.

Stadion je využíván každý den, 
své pravidelné tréninky zde pořá-
dají hokejisté i krasobruslaři, ledo-
vou plochu si užívají i děti z mateř-

ských škol nebo veřejnost. Ně ko
li krát do roka zimní stadion ožije 
veselím. Třeba když se tam koná 
Rodinné zápolení, oslavy Silvestra či 
Mikulášská. Za sebou již má ledová 
plocha i významné sportovní akce. 
V roce 2012 se zde konal 10. ročník 
mistrovství UNITOP ČR v ledním 
hokeji, v roce 2013 krajské finále 
Odznaku všestrannosti olym pij ských 
vítězů a v roce 2014 Mistrovství 
Ev ro py v disco dance. Zimní sta-
dion ale nemusí sloužit pouze sportu, 
i ti největší sportovní odpůrci loni 
jistě do hlediště zavítali na muzikál 
Popelka. 

V červenci roku 2012 byl otevřen 
fotbalový stadion, v září téhož roku 
atletický stadion a v říjnu Aquasvět. 
Fotbal si do konce srpna letošního 
roku přišlo zahrát více než 5 tisíc 
sportovců. Na atletický stadion jich 
zavítalo přes 17 tisíc. 

Obrovskou oblibu vodních rado-
vánek pak dokazuje počet návštěv-
níků Aquasvěta, těch bylo od jeho 
otevření již více než 340 tisíc. Že po 
plavání opravdu vyhládne, dokazují 
počty snědených jídel v mokrém ob-
čerstvení. Nejčastěji lidé doplňují 
energii hranolky, těch se již snědlo 
přes 76 tisíc porcí. Druhou příčku 
v pomyslném žebříčku oblíbených jí-
del obsadil párek v rohlíku, od ote-
vření Aquasvěta si ho lidé objednali 
více než 31 tisíckrát. Chutně připra-
vují v občerstvení i krokety, celkem 
jich vydali téměř 29 tisíc porcí. 

pro tisíce nových knih 
ročně Do knihovny

Volný čas dokáže zaplnit také 
Středisko knihovnických a kulturních 
služeb. Kromě výpůjček knih, časo-
pisů či filmových a hudebních disků 
pořádá středisko každý měsíc několik 
výstav, besed, seminářů či pravidel-
ných kurzů. 

Knihovna se od roku 2010 těší vy-
rovnanému počtu čtenářů, v těchto 
letech se stále drží nad šesti tisíci. 
Každý rok si lidé půjčí přes půl mi-
lionu knih nebo jiných nabízených 
produktů. 

Za čtyři roky SKKS uspořádalo té-
měř 900 kulturních akcí. „Ty navští-
vilo téměř šedesát tisíc lidí,“ doplnila 
ředitelka SKKS Marie Lau ri nová. 
Velmi oblíbené jsou také výstavy. 
„Těch bylo 139 a přišlo se na ně po-
dívat více než sto tisíc návštěvníků,“ 
uvedla ředitelka. 

Středisko se sice těší přízni lidí, 
avšak neusíná na vavřínech. Každý 
rok se snaží obohatit nabídku kurzů, 
pořádá velmi zajímavé a atraktivní 
akce i rozšiřuje počet knih v knihovně. 
Nových svazků každým rokem při-
bude zhruba deset tisíc. Stále je tedy 
z čeho vybírat.
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aquasvět slaví dva roky

Chomutov zřídí třídu přípravného stupně

Co se 
bude dít 
po volbách?

Odpady lze platit už v listopadu

Již dva roky nabízí chomutovský 
Aquasvět svým návštěvníkům mo
kré radovánky. Za tu dobu bazény 
a atrak ce navštívilo přes 340 tisíc lidí. 

Někteří si přišli jen zaskotačit, jiní 
se učili plavat nebo sportovali. Aqua
svět totiž neustále rozšiřuje své služby, 
letos například vyšel vstříc seniorům 
a pořádá pro ně kondiční cvičení. 
„Nej nav ště vovanější je kurz pro ko-
jence, ovšem všechny kurzy jsou po-

měrně vyrovnané,“ uvedla marketin-
gová referentka Pavlína Skopová. Za 
dva roky provozu se různých kurzů 
zúčastnilo téměř 5 tisíc lidí, zábavu 
na příměstských táborech našlo skoro 
500 dětí. 

Hned první rok po otevření se 
v Aquasvětě konalo pět velkých zá-
vodů, například 26. ročník Velké 
ceny Chomutova v plavání, finále 
Poháru ČR v plavání jedenáctile-

tého žactva či Street 2013. Letos za-
tím v Aquasvětě našli zázemí spor-
tovci při Mistrovství ČR v plavání, 
Memoriálu Jaroslava Jezbery či při 
Velké ceně Chomutova.

Oslavy druhého výročí vyvrcholí 
v Aquasvětě 19. října. Na návštěv-
níky čeká den plný překvapení i dort. 
Navíc se budou losovat výherní vstu-
penky, šťastlivci si odnesou hod-
notné ceny. 

Handicapované děti budou moci 
od začátku příštího roku navštěvovat 
přípravnou třídu při základní a ma-
teřské škole v ulici 17. listopadu. 
Návrh na zřízení jedné třídy příprav-
ného stupně základní školy speciální 
nyní schválila rada města, záměr 
musí ještě schválit krajský úřad. 

Přípravný stupeň základní školy 
speciální poskytuje přípravu na 
vzdělávání v základní škole speci-
ální dětem se středně těžkým a těž-
kým mentálním postižením, se sou-
běžným postižením více vadami 

ne bo s autismem. Třída má podle 
škol ského zákona nejméně čtyři 
a nejvíce šest žáků, kteří mohou 
být za řa zo vá ni i v průběhu škol-
ního roku. „Roz ší ření nabídky spe-
ciálního před škol ního vzdě lá vá ní 
o pří prav ný stupeň zá klad ní školy 
spe ci ál ní přispěje k uvolnění ka-
pacity spe ci ál ních tříd v mateř-
ské škole pro další pos ti že né děti,“ 
uvedl pri mátor Jan Mareš. Výuku 
bude zajišťovat spe ciální peda-
gog a asistent pedagoga pro žáky 
se zdra vot ním postižením. 

Uzávěrka tohoto vydání Cho mu
tovských novin byla ještě před ukon-
čením komunálních voleb. Vý sled ky 
voleb proto můžeme přinést až v dal
ším čísle. Co však město čeká po 
volbách, můžeme ve zkratce nastínit. 

Ustavující zastupitelstvo, na kte-
rém bude 35 nově zvolených kan-
didátů přebírat osvědčení o vzniku 
mandátu a skládat slib zastupitele, 
by mělo být svoláno nejpozději do 
10. listopadu. Pokud by však byla 
podána stížnost na neplatnost voleb, 
termín se posouvá. 

Do zvolení nové rady, primátora 
a náměstků zůstávají v platnosti pů-
vodní. Zastupitelstvu však skončil 
mandát volbami.

Obyvatelé města platící poplatek 
za odpad přes SIPO dostanou před
pis na poštu již v listopadu, přesto že 
je splatnost až na konci prosin ce. 
Radnice reaguje na jejich přání. 
„V prosinci mají lidé další platby 

a také výdaje za vánoční dárky, 
takže navíc platit odpady je pro ně 
nepraktické. Tímto vyjdeme vstříc 
jejich požadavkům,“ uvedl vedoucí 
odboru ekonomiky chomutovského 
magistrátu Jan Mareš. 

Poplatek za 2. pololetí činí 
228 korun za osobu a i lidé, kteří 
ho platí jiným způsobem než pro-
střednictvím SIPO, ho mohou za-
platit již nyní, nejzazší termín je 
31. prosince.

Chomutov jako 
první v regionu 

podporuje 
elektromobilitu

Město Chomutov je průkopníkem 
v alternativních způsobech dopravy. 
Úředníkům slouží elektromobil a šest 
elek trokol. Dobíjecí stanice, která je 
k vozidlu na elektrický pohon zapo-
třebí, je dokonce veřejná.

„Nové dopravní prostředky pro 
úředníky a podpora rozvoje elektro-
mobility zapadají do koncepce našeho 
města. Naším zájmem je rozvoj ekolo-
gické dopravy. Díky projektu Elektro
mobilita ČEZ můžeme využít tyto al-
ternativní způsoby dopravy, ale také 
poskytnout službu veřejnosti,“ uvedl 
primátor města Jan Mareš.

Elektromobil Peugeot iOn rozšíří 
vozový park magistrátu a bude slou-
žit k cestování po městě i do přileh-
lých obcí, ve kterých Chomutov vyko-
nává rozšířenou působnost. Čtyři elek-
trokola budou k místním šetře ním vyu-
žívat sociální terénní pracov nice, jedno 
pracovníci stavebního úřadu a poslední 

kolo ostatní úředníci. „Pro elektro kola 
máme zajištěná místa k parkování na 
každém z chomutovských sídlišť. 
Pomohou nám zefektivnit a zrych-
lit práci úředníků v terénu,“ řekl ná-
městek primátora Martin Klouda. 
Elektrokola s příslušenstvím pořídil 
magistrát z prostředků daru společ-
nosti ČEZ. Za elek tro mo bil platí město 
částečně pronájem, část je podporou 
společnosti ČEZ. Veřejná dobíjecí sta-
nice je volně dostupná u budovy ma-
gistrátu ve Zbo rov ské ulici. Všichni 
vlastníci elektromobilů si tak budou 
moci podle potřeby auta dobít.

V Chomutově využívají dopravní 
prostředky na alternativní zdroje ener-
gií již dlouhodobě strážníci městské 
policie. Mají čtyři elektrické skútry, 
které je bezhlučně přepravují v rozleh-
lém území města, umožní jim vjezd 
i na cyklostezku a rychleji tak mohou 
reagovat v hlídkové činnosti. 
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KráTCe
lesy využily Dotace
Městské lesy využily dotační 
program Ministerstva zeměděl
ství pro rok 2014 do lesního 
hos podářství v plném rozsahu. 
Nyní čekají na vyjádření o schvá
lení finančních příspěvků.

v knihovně vystavují 
obří leporelo
V knihovně si lidé mohou do 
7.  listopadu prohlédnout obří, 
70 metrů dlouhé leporelo Dě
jiny udatného českého národa 
autorky Lucie Seifertové.

přibyly lavičky, 
zMizelo pískoviště
Technické služby v těchto 
dnech zabudovaly nové lavič
ky v Čapkově a Kamenné ulici 
a nové koše na hřbitově. Na Pí
sečné a v Krokově ulici vybou
raly nefunkční pískoviště.

nelíbí se váM jízDní 
řáD Do prahy? 
Není nic jednoduššího, než vy
plnit anketu na stránkách do
pravního podniku a postarat se 
o změnu.

čtyřlístek potěší 
nejMenší 
Městské divadlo uvede v nedě
li 26. října od 15 hodin pohád
ku pro děti Čtyřlístek. Nejslav
nější čtveřice kreslených posta
viček tak po filmu zavítá i na di
vadelní jeviště. 

Farmářské trhy provoněly 
soutěžní jablečné pokrmy

S přicházejícím podzimem se 
změnila také nabídka farmářských 
trhů, které se tentokrát zaměřily na ty-
picky podzimní ovoce. Součástí trhů 
se tak staly Jablečné slavnosti se sou-
těží o nejlepší pokrm připravený 
z jablek. „Chtěli jsme farmářské trhy 
tímto krokem trochu ozvláštnit a zá-
roveň podpořit pěstitele jablek,“ řekl 
organizátor farmářských trhů Adam 
Weber. 

Do soutěže se přihlásilo deset 
soutěžících, kteří dokázali, že z jab-
lek se dá připravit skutečně všechno. 
„Soutěžící připravili upečené i va-
řené pochutiny, například kečup 
nebo koláče. Byla to taková směs 
chutí, ale bylo to dobré,“ řekl pri-
mátor města a předseda poroty Jan 

Mareš.  Nakonec u poroty uspěla pe-
čená jablíčka. „Zaujala mne vzhle-
dově a také poměrně jednoduchou 
přípravou, navzdory které byla velice 
chutná,“ dodal primátor. 

Právě snadná příprava vítězného 
pokrmu byla hodně důležitá, neboť 
vítěz Luděk Nesládek z Droužkovic 
neměl příliš prostoru pro přípravu. 
„Ráno jsem šel pro chleba a zjis-
til jsem, že je tady soutěž. Nakoupil 
jsem, jel domů a upekl jablka a při-
vezl je ještě teplá na soutěž,“ řekl 
Nesládek, který svůj pokrm označil 
za klasiku. Pečené jablíčko neboli ja-
blko na klacku se prý dělalo a dělat 
bude všude.

Jablečné slavnosti farmářských 
trhů znovu potvrdily, že v Chomutově 

se trhům nadměrně daří. „Je vidět, 
že se sem Chomutované naučili cho-
dit a vybírat si potraviny. Byť slyším, 
že je to zde dražší než v supermar-
ketech, ale zase je tu jistota původu 
potravin,“ potvrdil primátor Mareš. 
Chomutovské farmářské trhy jsou 

nejúspěšnější v celém kraji, a proto se 
mohou těšit i na několik zvláštností. 
„Připravujeme farmářský trh s účastí 
zahraničních delikates a zakončení 
farmářských trhů na konci listopadu 
bude provázet zabíjačka,“ prozradil 
Adam Weber.  

Strážníci budou chodit na školní parlamenty
Územní strážník do každého škol-

ního parlamentu na jednotlivých ško-
lách. To je závěr posledního zasedání 
studentského parlamentu, který se 
schází na půdě radnice. 

Parlament se věnoval otázkám 
bezpečnosti a pozvaný zástupce měst-
ské policie společně se studenty řešil 
podněty, které žáci zjistili v okolí škol 
i svých bydlišť. 

Podněty byly nejrůznějšího cha-
rakteru. Od nepořádku, přes soužití 
chodců a bruslařů, kouření na zastáv-
kách až po nebezpečné přechody. 
„Podněty byly velmi zajímavé, do-
konce podle jednoho začneme mě-
řit rychlost v blízkosti obchodní aka-
demie,“ řekl zástupce ředitele měst-

ské policie Petr Zálešák. Dále par-
lament řešil pobudy pijící alkohol 
v parku, nepořádek a kouření u škol 
a přechody, které se zdají být nebez-

pečné. „U mnohých podnětů jsme stu-
dentům vysvětlili, že městská policie 
nemá oprávnění je řešit, některé do-
konce ani nespadají do kompetence 
města či jeho organizací. Přesto jsme 
je všechny předali příslušným orgá-
nům,“ dodal náměstek primátora Jan 
Řehák.

Protože poznatků měli žáci velmi 
mnoho, městská policie nabídla jed-
notlivým školním parlamentům, že 
územní strážník, který má na starosti 
okolí školy, přijde na jejich jednání 
a bude hledat společně řešení po-
znat ků. „Přesně o takto úzké spolu-
prá ci pro jekt Váš strážník je a nezáleží 
na tom, zda podněty předávají děti či 
dospělí,“ dodal Řehák.

Zateplení školy a okolí KaSS má 
zelenou, workout musí počkat 

Ještě letos se začne zateplovat 
mateřská škola a měnit vzhled okolí 
Kulturního domu na Zahradní. Mělo 
se začít i s budováním venkovní posi-
lovny a dirt parku v areálu Eldorádo, 
kvůli zrušení veřejné zakázky však 
tato stavba může začít až zjara. 

Teplý kabát dostane mateřinka 
Pohádka na Kamenné. Pokud bude 
ještě letos dobré počasí, firma by měla 
stihnout zateplit střechu a stropy. Na 
jaře pak budou práce pokračovat. 
Zakázku získala firma 1. Pražská sta-

vební z Prahy. Město zaplatí necelých 
5 milionů. 

V listopadu by měla začít první 
etapa revitalizace okolí Kulturního 
domu na Zahradní. Práce bude pro-
vádět společnost Skan ska z Prahy, 
která podala nejnižší nabídkovou 
cenu 13,6 milionu korun. Revitalizace 
bude spolufinancována z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, a to až do 
výše 85 procent z celkových výdajů. 
Fyzická realizace skončí v září.

Sportoviště pro mladé street wor-

kout a dirt park se letos stavět nezač-
nou. Důvodem je zrušení veřejné za-
kázky. Po vyřazení uchazeče, který 
nesplnil požadavky výběrového ří-
zení, zbyla hodnotící komisi pouze 
jediná nabídka. Rada města tedy 
podle zákona veřejnou zakázku zru-
šila a do konce října vyhlásí novou. 
Práce by tak mohly začít v první po-
lovině příštího roku. Předpokládaná 
hodnota je 2,2 milionu korun, město 
může získat až 85 procent z evrop-
ských fondů.



rozhovor

8 | rozhovor

Na která odvětví kanoistiky se od-
díl specializuje a jak tento výběr 
ovlivňují přírodní podmínky 
v Cho mu tově? 

Rychlostní kanoistiku, uzná-
vaný olympijský sport, jsme zvo-
lili právě vzhledem k podmínkám 
Kamencového jezera. V tomto od-
větví můžeme odtrénovat daleko 
více sportovců než například na di-
voké vodě, která není v blízkosti 
Cho mu to va. I když i to jsme v mi-
nulosti ozkoušeli. V současné době 
spolupracujeme se základní školou 
na Březenecké při vedení sportovců 
k rychlostní kanoistice. Také se po-
koušíme sestavit posádky dračích 
lodí. U žáků máme úspěchy v podobě 
medailových umístění posádek zá-
kladních škol Březenecká a Kadaň ská 
na letošním mistrovství republiky dra-
čích lodí. Naopak se nám nedaří přilá-
kat do loděnice dospělé muže a ženy, 
kteří by se tomuto krásnému kolektiv-
nímu sportu věnovali. 
Pokud byste měl určit nejlepší ob-
dobí oddílu v šedesátileté historii, 
které by to bylo? 

Za nejlepší období oddílu pova
žuji působení po roce 1980, kdy 
jsme úzce spolupracovali s Vodními 
stavbami Cho mu tov, které zaštítily 
chod oddílu. Odtud i název TJ Vodní 
stavby Cho mu tov. V této době se po-
dařilo vylepšit zázemí pro sportovce, 
vybavení a tím přišel i velký nárůst 
členské základny. 
Je vůbec možné určit největší spor-

tovní úspěch oddílu za celých še-
desát let? 

Když pominu titul Jitky Traplo
véLegatové, byli prvními reprezen-
tanty ČSSR a ČR Petr Doležal ju-
nior, účastník ME, jež skončil osmý 
na MS a pátý ve Světovém poháru, 

dále pak účastníci MS a ME Marcela 
Fifková, Jana Veberová, Michaela 
Čelmáková a Milan Oslík. Největší 
úspěch zaznamenala Marcela Krau
zová ziskem zlaté medaile na ME 
a dvou stříbrných na MS juniorů. 
V současné době jsou velkým úspě-
chem výkony Ondřeje Bišic kého, 
který je nejrychlejším juniorským ka-
jakářem ČR a devátým nejlepším na 
světě v roce 2014. Na neoficiálním 
MS mládeže v roce 2013 získal stří-
brnou medaili. I díky němu je po-
slední desetiletí klubu nejúspěšnější. 
Mezidobí mezi TJ Vodní stavby 
Chomutov a posledními sportov-
ními úspěchy však pro vás nebylo 
nejjednodušší. Jak oddíl přežil 
těžké časy po změně systému? 

Nevím, jestli bych je popisoval 
jako těžké, ale je pravdou, že zánik 
podniku Vodní stavby Cho mu tov 
pod mínky v oddílu ztížil. Na druhou 
stranu nás předchozí spolupráce do-
vedla ke schopnosti být samostat-

nými. Pomocí nejrůznějších aktivit 
pro veřejnost i závodníky jsme přežili 
a později se díky sportovním úspě-
chům stali respektovaným sportov-
ním klubem v Chomutově i v ČR, 
což se odrazilo ve zvýšené podpoře 
od města. 

Poslední období historie oddílu je 
velice úspěšné. Můžete připome-
nout některé úspěchy? 

Vedle zmíněných medailí Krau
zové nebo Bišického i úspěšné zá-
vodní kariéry Doležala juniora, Fif
kové, Veberové a Čelmákové je po-
třeba jmenovat současné dospělé re-
prezentanty ČR Branka Tarkuliče 
a Daniela Pokorného. Mezi juniorské 
reprezentanty patří Dita Bo lom ská, 
Eliška Kučerová, Tomáš Holo pírek, 
Michal Čeřovský či Hynek Urban. 
Náš oddíl i díky nim získává na mi-
strovství republiky kolem padesáti 
medailí a od roku 2012 se držíme 
v bodované soutěži v první trojici 
z celkem čtyřiceti oddílů z celé ČR. 
Vy sám působíte u klubu více než 
třicet let. Viktor Legat ještě déle. 
Je kanoistika sportem, který se člo-
věku dostane pod kůži? 

Mě osobně naplňuje práce s mlá-
deží, kde mohu uplatnit i své peda-
gogické vzdělání. Trénování kano-

istiky zahrnuje i doplňkové sporty, 
jako jsou běh v přírodě, plavání, běh 
na lyžích, gymnastika či posilování, 
takže je velice pestré. Trénink se 
stává v různých formách součástí ži-
votního stylu našich mladých spor-
tovců a přetrvává s nimi až do dospě-
losti. Pozitivně působí i na morálně 
volní vlastnosti. Kamarádství, ochota 
pomáhat, překonávat překážky – to je 
výzva pro každého z nás. 
Říká se, že vodáci jsou jedna rodina. 
Platí to také ve vašem oddílu? 

SC 80 kanoistika je veden úz-
kou skupinou lidí, můžeme říci rodin, 
mezi které patří Legatovi, Do le žalovi, 
Fry dri chovi, Hrbkovi či Soj kovi. Ti 
všichni se podílejí na činnosti a do 
oddílu přivedli i své děti, které závodí 
a některé už také pomáhají s mlá-
deží. Nedovedeme si představit fun-
gování oddílu bez přispění rodičů na-
šich sportovců. 
Co byste oddílu popřál do dalších 
šedesáti let? 

Mým osobním přáním je, aby 
v kolektivu vládly korektní a ka-
marádské vztahy, aby se podařilo 
úspěšně dokončit rekonstrukci lodě-
nice na Kamencovém jezeře a ven-
kovního zázemí, aby se dětem i je-
jich rodičům v loděnici líbilo a rádi 
k nám chodili. Také je mým velkým 
přáním, aby se rozrostl kádr trenérů, 
kteří by se přidali k trénování dětí, 
pokračovali v námi započaté práci 
a udrželi vynikající úroveň oddílu 
v rámci celé ČR.

Každá loď potřebuje svého kapitána, který ji provede klidnou vodou i peřejemi. Petr Doležal starší plní 
tuto roli v kanoistickém oddílu SC 80 Chomutov, který se chystá na oslavy 60 let od založení. Oslavy pro
běhnou v sobotu 18. října od 13 hodin v loděnici na Kamencovém jezeře a zváni jsou současní i bývalí čle
nové oddílu a také příznivci kanoistiky. Proto jsme se Petra Doležala zeptali, jaká historie se bude slavit. 

petr Doležal:

Kanoistika je 
o kamarádství 
a překonávání  

překážek   

Trénink se sTává v různých formách součásTí 
živoTního sTylu našich mladých sporTovců 
a přeTrvává s nimi až do dospělosTi.
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beethoven si přivezl 
světové medaile

písňovar ovládly přespolní sbory 

Svoboda dal 
listí novou tvář 

Další úspěchy na vrcholné akci si 
připsal Beethoven D. C. Chomutov. 
Na Mistrovství světa ve street dance 

show a na Světovém poháru v disco 
dance v Ústí nad Labem chomutovský 
klub vybojoval několik medailí.

Nejúspěšnějším tanečníkem Beet
hovenu byl Vítek Lukavec, který 
s pře hledem zvítězil v kategorii ju-
niorů a druhou zlatou medaili získal 
spolu s Alexandrou Štej na ro vou v ju-
niorských duetech. Stříbrnou medaili 
vybojoval David Brousil v katego-
rii dětí a bronzovou získala Alexandra 
Štej na rová v akrobatické disciplíně 
free style. Dětská malá skupina BBees 
a juniorská New Age si shodně vytan-
covaly stříbrnou medaili.

I dalším zástupcům chomutov-
ské ho tanečního klubu se v silné me-
zinárodní konkurenci povedlo pro-

bojovat do finálových kol – Kamila 
Hamplová obsadila 5. místo v kate
go rii sólo juniorky, Adam Paluba 
5. místo v kategorii sólo mini, Eliška 
Francová a David Brousil 5. místo 
v kategorii duo děti a Kamila Ře ho
řo vá a Nicole Stei nerová 6. místo 
v kategorii duo dospělí. V soutěži for-
mací nasadil Beethoven choreografii 
Birdie story, která v konkurenci nej-
lepších street show z celé Evropy zís-
kala 6. místo. „V kategorii street show 
dospělých je tradičně největší konku-
rence, zejména Slovinci a Dánové le-
tos přijeli velmi dobře připraveni. 
Naše umístění proto vnímám jako 
velký úspěch,“ vysvětlila choreo-
grafka Lída Fišrová. 

Koncert loňského vítěze sboru 
Syrinx Litoměřice a také pořádajících 
Ventilek ZUŠ Jirkov zahájil 8. roč-
ník mezinárodního soutěžního fes-
tivalu sborové populární hudby Jir
kov ské ho Pís ňo va ru. Následovaly jej 
dva dny plné sborového zpěvu, kon-
certů i workshopů. „Na letošní ročník 
přijelo osmnáct sborů, což vyrovnalo 
rekordní účast z předchozích let,“ 
řekl k účasti organizátor a sbormistr 
Ventilek Luboš Hána. 

Ten byl spokojen nejen se samot-
nou účastí, ale také s úrovní výkonů. 
„Úroveň festivalu stále stoupá, ne-
boť se o něm dozvídá stále více lidí 
a v současnosti si již vybíráme, které 
sbory do soutěže zařadíme,“ řekl 
Hána, který Pís ňo var zakládal nejen 
s myšlenkou soutěže ve sborovém 
zpěvu. Prostřednictvím soutěžního 
festivalu chce do regionu přivést kva-
litní sborová tělesa a představit jim jej 

v nejlepším světle. Proto jsou každo-
ročně sbory vyzvány, aby v rámci fes-
tivalu vystoupily na zajímavých mís-
tech a posluchači tak mohli sami zažít 
alespoň něco málo z atmosféry festi-
valu a poslechnout si výběr z atraktiv-
ního repertoáru sborů soutěžících na 
zámku Červený hrádek. 

Odborná porota, v níž zasedl pro-
fesor Univerzity Karlovy Jiří Ko lář, 
čestný prezident Unie českých pě-
veckých sborů, a profesor Jiří Ho
lu bec z UJEP v Ústí nad Labem, 
přední český sbormistr mladé gene-
race Mi chal Há jek a švédská diri-
gentka Kaj sa Bos tröm, nakonec za 
celkového vítěze vyhodnotila sbor 
Oktet z Prahy, který tak navázal na 
první místa z let 2007 a 2011. Ná
sle do va la vokální skupina z Liberce 
Offbeat. Třetí příčka připadla sboru 
Inter na ti onal Choir of Prague, který 
společně s Bril li an tem z Košic zajiš-

ťoval mezinárodní rozměr festivalu. 
Mimo koncertů pro veřejnost 

a soutěže se účastníci Jir kov ské ho 
Pís ňo va ru bavili i jinou hudbou. 
Nejenže pro ně Kajsa Boström připra-
vila speciální workshop, ale v sobotu 
večer po vyhlášení vítězů vystoupili 
také němečtí hudebníci Mathis Sten

dike a Jan Heinke, kteří zahráli na ne-
tradiční hudební nástroje. „Bylo to 
neuvěřitelné. Předváděli například ali-
kvótní a hrdelní zpěv nebo hru na ob-
rovské ocelové cello, které jsem do té 
doby znal jen z knížek,“ dodal k pro-
gramu Luboš Hána, který už přemýšlí 
o dalším ročníku. 

Veskrze podzimní výstavu si 
pro své návštěvníky ve spolupráci 
s Jaroslavem Svobodou, frontmanem 
hudební skupiny Traband, připravilo 
Café Atrium. Hudebník, zpěvák a vý-
tvarník zde totiž představil svou vý-
stavu Listening. „Všechny obrazy 
jsou tvořené malbou na strukturované 
pozadí, které vytváří nalepené listí,“ 
vysvětlil Svoboda a připomněl, že ta-
kové obrazy se dají tvořit jen v jed-
nom období v roce. 

Podzimnímu listí dal Svoboda 
tvář, a to doslova. Většina jeho ob-
razů totiž představuje lidský obli-
čej ve výrazné emoci. „Lidé se často 
ptají, zda mám nějakou představu, 
co budu malovat, ještě než začnu. 
Nemám, struktura listí si sama řekne 
o podobu,“ vyprávěl umělec, podle 
kterého je důležité, aby se struktura 
podkladu setkala s lidskou fantazií. 
Tak vzniklo dílo. 

Zkušebna SKKS slaví 10 let, vychovala hudebníky 
Zatímco v jiných městech začí-

na jí kapely v garážích nebo panelá-
kových kočárkárnách, v Cho mu tově 
mají už deset let k dispozici zcela 
jiné prostředí. „Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb začalo před 
deset lety bezplatně pronajímat pří-
zemí věže jezuitského areálu regio-
nálním hudebním uskupením, kterým 
tak nabídlo zázemí pro zkoušky i se-

tkávání se s fanoušky,“ prozradila ve-
doucí oddělení kultury SKKS Helena 
Čer máková. 

Hudební zkušebnou, která se nyní 
dočkala kulatého výročí, prošlo za ta 
léta prý nepočítaně hudebních skupin 
a další se zde na slávu teprve chys-
tají. Podle Čer má kové nyní v přízemí 
věže zkouší šest kapel, které produkují 
různé žánry od bluesrocku, přes pun-

krock, indieacoustic crossoverrock, 
bluecore a klasický big beat 60. i 80. 
let. „Kapely vystupují na pódiích ne-
jen v regionu, ale i v celé republice,“ 
připomíná Čer má ko vá, která ze slav-
ných skupin, které hrály v přízemí, 
jmenuje například XLeft To Die, jež 
letos rovněž oslavila 10 let od vzniku. 

Na oplátku za zapůjčení zkušebny 
muzikanti přispívají svou účastí na 

malých hudebních festivalech v atriu 
a vytvářejí tak tradici konání open air 
festivalů. „Na jaře, v návaznosti na 
Cho mu tov ské slavnosti, se koná April 
open air a první zá ři o vou sobotu pak 
podzimní Indian summer open air,“ 
vy po čí tává Čer má ko vá. Další muzi-
kanti pomáhají SKKS svou přítom
ností v porotách hudeb ních soutěží 
nebo doprovázejí zahájení výstav. 

Mužská polovina vítězného sboru Oktet

David Brousil  
a Eliška Francová



sport

10 | sport

letním králem ligy je 
l. a. Interiér Chrontoš

Velká cena byla nejlépe obsazeným závodem sezony

Dobojováno. Letní futsalová liga 
skončila a ceny jsou rozdány. Na trůn 
usedli hráči z L. A. Interiéru Chrontoš. 
„Pro L. A. Interiér Chrontoš je to šestý 
titul během deseti sezon v první lize,“ 
připomněl předseda Chomutovské 
ligy malého fotbalu Jiří Kupec, že 
L. A. Interiér patří k nejúspěšnějším 
týmům letní nejvyšší soutěže. 

Cesta k titulu ale nebyla jedno-
duchá, i když L. A. Interiér ani je-
dinkrát nepoznal chuť prohry. Při zá-
věrečném souboji s Benfikou šlo 
L. A. Interiéru o titul a Benfice o zá-
chranu. I když tým na sestupových 
příčkách favorita dlouho trápil, ten na-
konec potvrdil svou dominanci, zajis-
til si první místo a odsunul svého pro-
následovatele z Jirkova na stříbrný 

post. „Ambiciózní nováček Sport re-
staurant Jirkov při první sezoně v nej-
vyšší soutěži obsadil druhé místo, 
když stejně jako L. A. Interiér ani jed-
nou neprohrál,“ potvrdil Jiří Kupec 
a dodal, že bronz patří mosteckému 
Altryssu. Dominanci L. A. Interiéru 
potvrdily i individuální ceny pro nej-
lepšího střelce Ladislava Nutila a nej-
lepšího brankáře Radka Zaťka. 

Nejvyšší soutěž opouští Benfika 
společně s Domovinou, jež za ce-
lou sezonu nezískala ani bod. Jejich 
místa zaujmou nováčkové FC Viet 
Chomutov a Dědek team. Do 3. ligy 
padají Astorie a FC Betis Kadaň 
B. Opačným směrem zamíří Pauls 
team Osek 2008 a FC Jirkov 2000, 
které ovládly třetí nejvyšší soutěž.  

Velká cena Chomutova je rok od 
roku prestižnějším plaveckým závo-
dem. Další ročník opět přilákal pla-
veckou elitu. Velká cena byla i mi
mořádnou show. Napjatou zá vod ní 
atmosféru odlehčila exhi bi ce pla vec
kých hvězd. Ve vloženém závodu 
se fandilo paralympikovi Mi ro slavu 
Smrč kovi. Na závěr prvního půldne 
byla připravena vodní diskotéka a so-
botu ozvláštnila PROAM štafeta.

V závodních drahách se předsta-
vily hvězdy české reprezentace, mezi 
které patří domácí Simona Bau mr
to vá. Díky nim se stala Velká cena 
nejlépe obsazeným závodem sezony. 
„V nejrychlejší rozplavbě na 100 me-
trů kraulem nastoupilo na osm drah 
hned sedm českých reprezentantů,“ 
zdůraznil předseda TJ Slavie Cho mu
tov Radek Šilhan.

Miroslav Smrčka, slepý plavec 

a paralympik, si v Chomutově dopla-
val ve vloženém závodě skoro pro 
světový rekord. Chybělo mu pouhých 
osm setin. 

Slavní plavci se široké veřejnosti 
v Chomutově představili zejména ná-
stupem na exhibiční závod. Nástup 
doprovodily ohňové efekty a úžasná 
atmosféra. V hlavním závodě na 
200 metrů polohově zvítězila do-
mácí Simona Baumrtová a mezi muži 

Pavel Janeček.
Součástí Velké ceny byl i druhý 

ročník PROAM štafety. Dva úseky 
plavali zástupci firmy (každý 50 me-
trů) a dva profesionálové (každý 
100 metrů). Tento rok se z vítězství 
radovala firma Strix, štafeta statutár-
ního města Chomutova obsadila šesté 
místo. Čas primátora Jana Mareše byl 
z 16 časů amatérských plavců sedmý 
nejrychlejší.

Úvodní gól zůstal
jedinou radostí

Stadion na Zadních Vinohradech hostil přátelské fotbalové utkání repre
zentací do 20 let Česká republika – Francie. Na snímku čeští hráči blahopře
jí k úvodní trefě Janu Shejbalovi (č. 8, druhý zleva), bohužel hned za dvě mi
nuty hosté vyrovnali a ve druhé půli přidali vítězný gól. Výsledek 1:2 (1:1) 
znamenal pro českou dvacítku první prohru od srpna 2012. 

Nejmenší bobři překvapili

Poprvé poměřili síly s těmi nejlep-
šími a dopadli skvěle! Microbeavers, 
benjamínci SC 80 Beavers Chomutov, 
se z 2. ligy kvalifikovali do dvouden-
ního finálového turnaje Mistrovství 
České republiky v teeballu, dětské va-

riantě softbalu. Mistrovství proběhlo 
v Cho mu tově a nejmenší Bobři na 
něm překvapili nejen soupeře, ale 
i sami sebe.

V Chomutově se představilo osm 
týmů, šest nejlepších z 1. ligy a dva 

nejlepší z 2. ligy. Ty byly podle umís-
tění v základní části obou lig rozdě-
leny do „lepší“ a „horší“ skupiny. 
Cho mu tov ští softbalisté tedy logicky 
startovali v té „horší“, odkud se pouze 
z 1. nebo 2. místa mohli dostat dál – 
do čtvrtfinále. Naproti tomu v „lepší“ 
skupině měly čtvrtfinále jisté poslední 
dva týmy, zatímco dva nejlepší šly 
rovnou do semifinále.

Ve skupině Microbeavers Cho
mu tov nenašli přemožitele. A co víc, 
všechny tři soupeře jasně přestříleli. 
„Prokázali jsme výrazně dobrý útok, 
ale na obraně ještě musíme zapraco-
vat,“ zhodnotil vystoupení svých svě-
řenců trenér Martin Chmelík, který 
byl zároveň i ředitelem turnaje. Cho
mu tov tak z první příčky skupiny po-
stoupil do čtvrtfinále, kde znovu pře-
kvapil a 6:5 přetlačil Hav líč kův Brod. 
Pak na domácí družstvo čekal Kos te
lec nad Orlicí, který zvítězil 13:8 a na-
konec se bez porážky stal mistrem re-

publiky. Cho mu tov ští pak ještě pro-
hráli s Trutnovem a obsadili 4. místo. 
To je ale mnohem víc, než kdokoliv 
čekal. „Je to výborný výsledek. Dou
fali jsme, že první den nevypadneme, 
ale že skončíme takhle vysoko, to 
nás mile překvapilo,“ přiznal trenér 
Chmelík. „A to jsme ještě potrápili 
Kostelec a ze všech soupeřů jsme mu 
dali nejvíc bodů.“ 

Chomutov na soupeře z 1. ligy ne-
jen stačil, ale některé na šampionátu 
dokonce nechal za sebou. „Ve druhé 
lize jsme dobrovolně. Zaměřujeme se 
hlavně na rozvoj a nemusíme tu to-
lik tlačit na výsledky. Můžeme zařa-
zovat víc hráčů, dokonce občas sesta-
víme i druhé družstvo, druhá liga to 
umožňuje,“ vysvětlil Martin Chmelík. 
Nemalé zásluhy připisuje i rodičům 
malých softbalistů. „Naši rodiče spo-
lupracují nejlépe z celé republiky. 
Chválil jsem je, že Micro bea vers jsou 
čtvrtí a oni obrazně první.“ 
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opila se na choDbě
V nejvyšším patře experimentu se 
opila třiatřicetiletá žena. Ležící na 
chodbě ji našli sousedé a zavola
li strážníky. Ti v ní poznali známou 
alkoholičku, která popíjí a ná
sled ně polehává na různých mís
tech. Žena byla převezena do ne
mocnice. 

Děti poMáhají bezpečí
Na strážníky se obrátily děti, které 
našly pohozenou injekční stříkač
ku v trávě na Písečné. Ten samý 
den se ozvala ještě další parta, ta 
našla injekci na Březenecké. Stráž
níci nebezpečné věci uložili do 
speciální nádoby a děti pochválili.

byl ve spoDníM práDle
Podivného muže oblečeného 
do ženského spodního prádla si 
všimli lidé v Šichtově dole. Muž se 
navíc choval nevhodně. Když při
jeli strážníci, schoval se do auta. 
Na místo se dostavili i policisté, 
kteří vyloučili, že by byl muž hle
daný. Z místa jej vykázali. 

MěSTSKá pOlICIeTechnické služby chrání 
životní prostředí recyklací

Strážníci se učili slaňovat, může to zachránit život

Velké betonové kusy, které na 
první pohled nemají dalšího využití, 
technické služby recyklují a vyrábějí 
z nich stavební materiál. Na skládce 
se nahromadilo pět tisíc tun betonu. 
„Kdyby se toto množství odvezlo na 
skládku, trvalo by stovky let, než by 
se rozložilo. Technické služby přišly 
s nápadem, jak tomuto zatížení pří-
rody předejít. Po recyklaci bio od padu 
a asfaltu nyní recyklují i beton a tvoří 
z něj stavební materiál pro další po-
užití,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Tisíce tun betonu se na skládku 
dostalo z různých rekonstrukcí či de-
molic ve městě. „Zrecyklovali jsme 
jej pomocí mobilního drtiče s páso-
vým podvozkem. Vzniklo tak kame-
nivo o výsledné frakci 0 až 63 mili-
metrů,“ uvedl vedoucí provozovny 
odpadové hospodářství Marek Pohl. 

Materiál lze použít jako náhradu ka-
meniva do konstrukčních vrstev ko-
munikací, k terénním úpravám, zásy-
pům inženýrských sítí nebo do pod-
loží chodníků.

Betonová drť se dostane zpět ve-

řejnosti. Lidé si ji totiž mohou odvézt 
ze skládky pro vlastní použití. Tato 
služba je zpoplatněna. Technické 
služby recyklují i další odpady, napří-
klad z bioodpadu vyrábějí kompost 
nebo z asfaltu další stavební materiál. 

Chomutovští strážníci prošli vý-
cvikem slaňování. Díky tomu si 
nyní umí poradit se záchranou lid-
ského zdraví i životů ve výškách. 
„Školení splnilo svůj účel, nyní 
jsme schopni reagovat na zdraví 
ohrožující situace ještě před příjez-
dem hasičů,“ uvedl ředitel Městské 
policie Chomutov Vít Šulc.

Strážníci i strážnice se v kurzu 
učili základy slaňování, tedy vázání 

uzlů, slanění po laně dolů i vystou-
pání vzhůru a to samé i s člověkem. 
Nároky byly pro obě pohlaví stejné. 
„Ženy to zvládly stejně dobře jako 
muži. Za to všichni dostali osvěd-
čení pro práci ve výškách,“ popsal 
školitel František Hájek. Také upo-
zornil, že důležitý je pravidelný tré-
nink, aby strážníci nabyté vědo-
mosti nezapomněli. „S tím počí-
táme, určitě budeme během roku 

trénovat. Za rok pak musíme osvěd-
čení obhájit,“ doplnil zástupce ředi-
tele Petr Zálešák. 

Nejobtížnější při kurzu je vstře-
bání informací, kterých je dost na-
ráz. Všichni přítomní strážníci ale 
prošli výcvikem bez problémů, nyní 
pro ně nebude problém například 
slanit z okna ve vyšším patře do 
nižšího nebo pomocí lana přemístit 
zraněného z nebezpečného místa. 

USPÁVÁNÍ BŘEZENSKÉHO DRAKA

OBEC BŘEZNO
neděle 26.10.2014 od 10 do 16 hodin
Březenský drak Severus se chystá k zimnímu spánku a i tentokrát si připravil 
pro malé i velké děti spoustu atrakcí s hornickou tématikou.
Soutěže o zajímavé ceny budou probíhat po celý den.
Vstup zdarma.

DRAKADRAKA

Březenský drak Severus se chystá k zimnímu spánku a i tentokrát si připravil 

Inzerce
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poznávali se 
navzájeM
Prvňáčci ze základní školy ve 
Školní ulici mají za sebou adap
tační kurz na Svahové. Cílem 
společného dne bylo seznámit 
děti mezi sebou i s učiteli. 

Úspěšní překlaDatelé 
ze zahraDní
Mladí překladatelé ze základ
ní školy na Zahradní se zúčast
nili soutěže Jeronýmovy dny. 
V německém jazyce zazářili dva 
žáci, Mihael Malič na 1. místě 
a David Kožený na 3. místě.

užili si Dny v příroDě 
a Mezi zvířaty
Třeťáci ze základní školy v Ka
daňské ulici strávili tři dny na 
ranči v Blatně. Tam si užili výle
ty do okolní přírody a také se 
seznámili se zvířaty chovaný
mi na ranči. 

KráTCe

I počasí bylo 
britské

Seznámit se s britskými reáliemi, 
procvičit si anglický jazyk, ale také si 
zasoutěžit a dobře se pobavit. To vše 
bylo cílem a zároveň i výsledkem pro-
jektového Britského dne, který pro 
všech osmnáct tříd gymnázia zorgani-
zovali vyučující angličtiny ve spolu-
práci s dalšími kolegy.

Na nádvoří a školních hřištích se 
třídní kolektivy utkaly v irských tan-
cích, ve výrobě tradičních britských 
cukrovinek i v takzvaných hrách skot-
ské vysočiny. V jejich rámci vybraní 
zástupci tříd poměřili síly v hodu klá-
dou a balvanem, v lukostřelbě a přeta-
hování lanem, to vše za hlasitého po-
vzbuzování spolužáků. Britský ráz 
projektovému dni daly i oděvy stu-
dentů. Řada z nich přišla v napodo-
beninách i originálech britských škol-
ních uniforem nebo ve skotských 

mužských suknicích – kiltech, někteří 
zase v kostýmech Harryho Pottera, 
Jamese Bonda, britské královny, ča-
roděje Gandalfa nebo třeba irského 
skřítka lepricóna. Pozadu nezůstali ani 
vyučující, a to nejen co se oděvů týče. 
Bouřlivý potlesk si vysloužilo jejich 
taneční vystoupení na typickou irskou 
hudbu. „Bylo fajn vidět kantory v kil-
tech, jak si s námi užívají Britský den. 
Jejich přístup přispěl ke skvělé atmo-
sféře,“ řekla Adéla Petrová z 3. A.

Ostrovní atributy měl i dopro-
vodný program, ve kterém Blanka 
Macháčková z chomutovského 
Domečku učila studenty irské lidové 
tance a skupina Musica Canora za-
hrála na dudy a bubny. A nakonec 
i počasí bylo pověstně britské – po-
šmourné, s chladem zalézajícím pá-
nům pod sukně. Aspoň, že nepršelo.

Kroužky v Domečku čekají na poslední zájemce
Rodiče nezletilých dětí mají ještě 

možnost přihlásit je do některých zá-
jmových kroužků Střediska volného 
času Domeček. Přestože je volných 
míst jen několik, stále je z čeho vybí-
rat. „V tuto chvíli máme 876 zapsa-
ných účastníků, některé kroužky mají 
ale stále volná místa. Vybrat si mohou 
děti, žáci, studenti i dospělí,“ uvedl ře-
ditel Domečku Milan Märc.

Nejmenším dětem je určen krou-
žek hrátek pro předškoláky, kde si 
každou středu od 15 hodin hrají, sou-
těží, malují a vůbec si užívají spoustu 
zábavy a legrace. Stejný kroužek, ale 

pro děti z prvních až třetích tříd zá-
kladní školy se koná ve středu od 
16 hodin. Z dětí prvního stupně se 
mohou stát i kutilové. V malém tech-
nikovi se naučí pracovat s rozmanitým 
materiálem a vyrábět nejrůznější věci. 
Pilku a kladívko vezmou děti do ru-
kou každé úterý od 15 hodin. 

Pohyb a sportovní radovánky si 
užijí děti z prvního stupně při spor-
tovním kroužku. Zde ale není rozho-
dující zdatnost a výkony, důležitá je 
dobrá nálada. Do běhu se sportovci 
dají každé pondělí od 15 hodin. O ho-
dinu později se sejdou milovníci tvo-

ření z mateřinek a prvních tříd nebo 
děti handicapované při kroužku ke-
ramiky.

Správnému držení těla pak na-
učí zdravotní tělesná výchova, která 
je určena pro školáky. Ti si cviky pro 
nápravu vadného držení těla osvojí 
v úterý a ve čtvrtek od 13 hodin. Pro 
všechny bez rozdílu věku jsou určeny 
kroužky železniční modelář ve středu 
od 15 hodin, dráhový modelář ve čtvr-
tek od 15 hodin či šikula v úterý od 
14.45 hodin. Od pondělí do čtvrtka 
v různou dobu mohou malí i velcí zá-
jemci navštěvovat keramiku. Pro 

starší žáky, studenty a dospělé připra-
vil Domeček drátování. Zajímavé věci 
začnou umělci tvořit každé úterý od 
17 hodin. Na své si přijdou i milov-
nice sportu. Dámy si mohou přijít za-
hrát volejbal každý čtvrtek od 17 ho-
din nebo si zacvičit v pondělí od 17.30 
a ve středu od 16 hodin.

Kromě pravidelných aktivit na-
bízí Domeček i mnoho příležitostné 
zábavy. „Lidé mohou využít naši tě-
locvičnu, posilovnu, ho ro le zeckou 
boul de ro vou stěnu nebo si přijít zahrát 
stolní tenis a fotbálek,“ doplnil na-
bídku ředitel. 

žáci eSOZ oslavili 
evropský den jazyků

Nejrůznější světové jazyky se roz-
léhaly střední zdravotnickou školou. 
Žáci totiž oslavovali Evropský den ja-
zyků. Připomněli si tak význam učení 
se cizím jazykům i důležitost mezikul-
turního porozumění. 

Při vstupu do školy byli žáci uví-
táni chlebem a solí podle slovanského 
zvyku. „Kromě našeho mateřského ja-
zyka a běžně vyučovaných cizích ja-

zyků, kterými jsou angličtina, něm-
čina a latina, se tak školou rozléhala 
francouzština, španělština, bulharština, 
romština, vietnamština a ve zvukové 
formě i tečky a čárky Morseovy abe-
cedy,“ uvedla Marcela Malíková ze 
sloučených středních škol ESOZ. 

Děti se do různých zemí přenášely 
prostřednictvím cizích písní, tanců 
i pokrmů. Žáci 4. ročníku měli při-

pravené prezentace o odborné stáži 
v Granadě, kterou absolvovali na jaře. 
Srovnávali v nich podmínky a zvyk-
losti španělského a českého zdravot-
nictví. „V loňském školním roce jsme 
také navštívili Londýn a s láskou jsme 
se do velkoměsta na řece Temži vrá-
tili, i když jen na mapách a fotografi-
ích. Romantická Francie nás rozezpí-
vala a pokusili jsme se vytvořit kali-
gramy jako básník Apollinaire,“ dopl-
nila učitelka.

Ze studentů prvního ročníku se 
stali tajní agenti, kteří vytvořili šif-
rovací jazyk a připravili zakódované 
zprávy pro starší spolužáky. Pro jek
tové dopoledne mělo i soutěžní část, 
kde kromě vyluštění zašifrované 
zprávy na žáky čekaly i kvízy, kří-
žovky a společenské hry. 
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křížovka Na začátku října před 140 lety Chomutov slavnostně přivítal svého rodáka (tajenka), který se zúčastnil rakouské arktické výpravy za 
polární kruh. Výprava objevila nový ostrov a nazvala ho Země císaře Františka Josefa.  
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osMisMěrka U magistrátu je (tajenka) stanice pro elektromobily. vtipy o Manželství

Muž jde zapnout televizi a křičí 
na manželku, která je v kuchyni:  
„Drahá, chceš ještě něco říct, 
před začátkem fotbalové 
sezony?“

Manželka se vrátí lehce 
podnapilá domů a ihned spustí 
na manžela: „Teď jsi mě ale vážně 
naštval! Hledám tě ve všech 
hospodách po městě a ty si tu 
zatím klidně umýváš nádobí!“

Ptají se Pepy Kalianků, co by 
dělal, kdyby vyhrál milion:  
„Najmul bych si služku, aby 
manželka mohla chodit do 
práce!“

 

Muž vybírá dárek k Vánocům: 
„Máte něco levného, užitečného 
a hezkého?“ 
„Třeba tady kapesníčky,“ ukazuje 
ochotně prodavačka, „pro koho 
to máte?“ 
„Pro manželku.“ 
„Tak to bude určitě překvapená.“ 
„To jo,“ souhlasí ženáč, „ona 
myslí, že dostane pod stromeček 
kožich!“

„Váš manžel je potápěč? Vidím, 
že už druhý den loví u mola 
mušle.“  
„Kdyby mušle. Předváděl se 
před mladými holkami, skočil po 
hlavě do vody a vypadly mu třetí 
zuby!“

alarMY, alCHYMIe, berla, čerVI, eMIráT, CHeMIe, CHOCHOl, KaCHNa, 
KleTí, KrYSY, lOKNa, NěMKa, ODlíT, OCHOZY, OrTelY, plUIe, pOKYN, SÉpIe, 
SOKlY, TaHače, TarOT, TYgřI, ÚDOlí, ÚKlID, ÚKONY, VýKrM, ZKraTKa
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poDrobný  
kalenDář akcí 
najdete na webu:

 15.10. st 16.00 křesŤanstvo – učebna č. 66 SKKS
 18.10. so 08.00 severočeské FarMářské trhy – náměstí 1. máje
   11.00 Den stroMŮ – Podkrušnohorský zoopark
   13.00 60 let trvání oDDílu kanoistiky – Kamencové jezero
 20.10. po 17.00  večery poD laMpou – autorské čtení s Terezou Boučkovou – 

velký sál SKKS
   17.00 letecká válka 1939–1945 – přednáška T. Bintera – Café Atrium
 21.10. út 17.00 chille a argentina – cestopisná přednáška – velký sál SKKS
   17.00 cesta ven – promítání filmu – Café Atrium
 25.10. so 10.00 Dušičkové aranžování – SVČ Domeček
   14.00 poDziMní plackování – skanzen Stará Ves
 26.10. ne 10.00 uspávání březenského Draka – obec Březno
   14.00 DrakiáDa open – Domovinka
 30.10. čt 16.00 halloWeen – SVČ Domeček

přeDNášKY, beSeDY, aKCe

 26.10. ne 15.00  čtyřlístek – pohádka pro děti
 29.10. st 19.00  Miluji tě, ale… – Rychlý sled scének a hudebních čísel s jedním 

jediným tématem: vztah muže a ženy. 

MěSTSKÉ DIVaDlO

 15.10. st 17.00 anDělé všeDního Dne 19.00 ztracen 45
 16.10. čt 17.00 ziMní spánek 19.00 Drákula: neznáMá legenDa
 17.10. pá 17.00 7 trpaslíkŮ (3D) 19.00 co s láskou
   20.00 Drákula: neznáMá legenDa
 18.10. so 15.00 DŮM kouzel (3D) 17.00 anDělé všeDního Dne
   19.00 Drákula: neznáMá legenDa
   20.00 nick cave: 20 000 Dní na zeMi
 19.10. ne 15.00 pošŤák pat 17.00 co s láskou 19.00 Divoké historky
 20.10. po 17.00 želvy ninja 19.00 Drákula: neznáMá legenDa
 21.10. út 17.00 tři bratři 19.00 kMen
 22.10. st 17.00 želvy ninja (3D) 19.00 zMizelá
 23.10. čt 17.00 škatuláci 20.00 intiMity 19.00 björk: biophilia live
 24.10. pá 17.00 škatuláci  (3D) 19.00 intiMity 
   20.00 co jsMe koMu uDělali?
 25.10. so 14.45 česká FilharMonie živě: z nového světa (a. Dvořák)
   15.00 škatuláci 19.00 intiMity 20.00 Místa
 26.10. ne 15.00 škatuláci (3D) 17.00 souDce 
   19.00 co jsMe koMu uDělali?
 27.10. po 11.00 DŮM kouzel (3D) 17.00 želvy ninja (3D) 19.00 souDce
 28.10. út 11.00 jak vycvičit Draka 2 
   17.00 Drákula: neznáMá legenDa 19.00 annabelle
 29.10. st 11.00 pošŤák pat 17.00 FakjŮ pane učiteli 19.00 intiMity
 30.10. čt 17.00 kMen 19.00 Falešní polDové
 31.10. pá 17.00 DŮM kouzel (3D) 19.00 anDělé všeDního Dne
   20.00 co jsMe koMu uDělali?

 
KINO SVěT

 16.10. čt 19.00  slet bubeníkŮ – letošní ročník je zaměřen na setkání několika 
hudebních oblastí – městské divadlo

 17.10. pá 18.00 khetano DroM – Café Atrium
   20.00 yann cleary, i like you histeric – galerie Lurago
 18.10. so 19.00 nezMaři, zFleku – Hřebíkárna

KONCerTY

 Do 17.10. kaMenné inspirace – vlaDiMír sixta – Art galerie radnice
  terra Mater – poselství kaMene ii. – galerie Lurago
 Do 30.10. obrazy – irena MansFelDová – galerie Na schodech
 Do 31.10.  Mona lipi a její tygři: ruDolF brančovský 

a jan písařík – galerie Špejchar
  eFekty – kostel sv. Kateřiny
  s pastelkou za zvířátky – výstavní síň PZOO
  současná tvorba – václav suchopárek – výst. síň knihovny 
 Do 16.11. učíMe se jíst zDravě – Rytířský sál radnice
 Do 31.12.  nahléDnutí poD krunýř aneb co pálí inDonésii – 

zámek Červený hrádek

VýSTaVY

 15.10. st 17.30 piráti choMutov–kaDaŇ – hokej 1. liga – SD aréna
 18.10. so 10.30  aFk loko choMutov–klaDno – fotbal divize – hřiště 

na Březenecké
   15.30  sk choMutov nh – sokol krčín – národní házená 

1. liga žen – areál Duha
 19.10. ne 10.30  sk choMutov nh – sokol Dobruška – národní házená 

1. liga žen – areál Duha
 22.10. st 17.30 piráti choMutov–hc Most – hokej 1. liga – SD aréna
 25.10. so 10.15 Fc choMutov–Fc písek – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 27.10. po 17.30  piráti choMutov–hc benátky naD jizerou – 

hokej 1. liga – SD aréna
 28.10. út 17.00 Fbc 98 choMutov–jaroMěř – florbal – městská sportovní hala
 1.10. so 10.30  aFk loko choMutov–litoMěřice – fotbal divize – 

hřiště na Březenecké
 1.10. so 17.30  piráti choMutov–Ústí naD labeM – hokej 1. liga – SD aréna
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 15. 10.  Zahradní – borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + 
malé  parkoviště u střediska služeb

 16. 10.  Zahradní od č. p. 5190 vč. parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, Skalková 
č. p. 5204, 5218, 5213 vč. nákupního střediska + parkoviště

 21. 10.   Zahradní – Růžová vč. sjízdných chodníků a parkovišť od č. p. 5219–5224, 
pod břízami od č. p. 5225–5237, 5245, 5240 vč. parkovišť

 22. 10.  písečná – Jirkovská od č. p. 5045–5057, Dům s pečovatelskou službou 
vč. parkovišť + sjízdných chodníků od č. p. 5051–5053 + 5050–5058

 23. 10.  Písečná – jirkovská od č. p. 5000–5013 vč. sjízdných chodníků a 
parkovišť, MŠ č. p. 5030 + 5072, jesle č. p. 5176 + 5. základní škola

 29. 10.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012–5029 a od č. p. 
5035–5034

 30. 10.  písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od č. p. 5063–5068 a od č. p. 
5069–5039, zdravotní středisko vč. parkovišť

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

Do 29.10. krajka z česko-saského krušnohoří – výst. prostory radnice
 Do 22.11.  zničené žiDovské paMátky severních čech 1938–1989 – 

Dům Jiřího Popela 

   svět krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všeMu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice
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Vzácnou návštěvu v podobě Ju
raje Jakubiska uvítal o prvním říj-
novém víkendu Pod kruš no hor ský 
zoo park. Slavný režisér s manželkou 
sem přijeli pokřtít mláďata rysa ev-
ropského. „Sami se ozvali a chtěli si 
pokřtít naše rysí čtyřčata,“ prozradila 
ředitelka zoo parku Iveta Rabasová 
a dodala, že se slavné dvojici velice 
líbila celá zoo lo gic ká zahrada a ur-
čitě zde nebyli naposledy.

Nakonec, jak sám režisér bě-
hem návštěvy přiznal, má i díky 
svému povolání ke zvířatům kladný 
vztah. „Zvířata jsou součástí života 

a hrají ve filmech, proto jsem už za-
žil mnohé. Nejen šimpanze nebo 
medvěda, dělali jsme také se lvem. 
Ale pracovali jsme i s takovými zví-
řátky jako jsou včely,“ vzpomínal na 
netradiční zážitky Juraj Ja ku bis ko, 
který má v současnosti doma bor-
der kolii. „To je takový zvláštní pes, 
nemusíte s ním vůbec cvičit, stačí 
mu něco říci a on poslouchá. Jen ne-
umí mluvit,“ postěžoval si režisér, 
že jeho snahy naučit border kolii 
‚po člověčím‘ skončily neúspěchem.

Kromě vítání nových čtyřčat 
rysa obecného přivítal zoo park na 

Den zvířat i svého dalšího oby-
vatele. Samičku pandy červené 
Himalayu, která nyní bude dělat 
společnost samečkovi Foxíkovi. 
„Dnešní den je významný i pro mě, 
protože jsem adoptivním otcem 
pandího budoucího tatínka,“ řekl 
primátor města Jan Mareš a dodal, 
že si přeje, aby se v budoucnu po 
novém pandím výběhu proháněla 
mláďata malé šelmičky. Kromě no-
vých obyvatel však zoopark připra-
vil jedno překvapení také pro své 
nejmenší návštěvníky otevřením 
nové dětské atrakce. 
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viDeoreport  
na eChomutov.cz

Na Den zvířat 
děti vítaly novou 

pandí slečnu




