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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTODŮM CHOMUTOV
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 307
www.autodum-cv.cz

  TĚŠÍTE
 SE NA
     ZIMU?

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč
včetně zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho 
vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí 
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost 
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního 
koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní 
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám
hodit až 15% sleva.

Untitled-33   1 25.10.2017   9:58:04
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4. a 18.11.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

7. a 8.11.
Výstava Vzdělávání 2018 
od 13 hodin ve sportovní hale

11.11. 
•   Pietní akt u příležitosti Dne 

válečných veteránů u kostela 
sv. Barbory od 11 hodin

•   Strašidelná procházka v parku 
u RC Rozmarýn od 16 hodin

17.11.
Pietní akt u příležitosti Dne 
boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodního dne 
studentstva od 17 hodin 
v městském parku

19.11. 
•   Chomutovské taneční gala od 

14 hodin v městském divadle
•   Rodinné zápolení 

s podtitulem Lidé okolo nás 
od 10 hodin v bývalé budově 
ČVUT 

ZapIšTe SI 
dO dIáře

paTNáCT TISíC lIdí 
ObjeVIlO Taje 
želeZNIčNí HISTOrIe
Depozitář Železničního muzea, které spadá pod Národní technické 
muzeum, slavil skvělou sezonu. Od června do konce října ho 
navštívilo přes patnáct tisíc lidí. V příštím roce bude depozitář 
otevřen už od května a milovníci parních krásek a dalších 
železničních skvostů ho budou moci navštívit do konce září, a to 
opět po čtyři dny v týdnu, od čtvrtka do neděle. 

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme kolpíka bílého, středně 
velkého brodivého ptáka z čeledi 
ibisovitých. Typicky utvářeným 
zobákem prohmatává mělkou vodu 
a řídké bahno při hledání potravy.

� aktuality
 5 Vaše NáVrHY Už 

VZNIKají, STarTUje 
drUHÉ KOlO
Chomutované mohou už 
podruhé navrhnout, kam 
půjdou městské peníze. Druhý 
ročník participativního rozpočtu 
s názvem Společně tvoříme 
Chomutov právě začíná.

� téma
 6 TISKařSTVí Má 

V CHOMUTOVě VíCe Než 
STOleTOU TradICI
Je to již 154 let, kdy se 
v Chomutově začaly tisknout 
noviny. Jen s malou přestávkou 
se tisknou dodnes. Za tuto 
dlouhou dobu se technika tisku 
změnila k nepoznání.

� rozhovor
 8 jaKUb KOTUla: ÚTOK 

Na raKKU jSMe ZažIlI 
Z prVNí rUKY
Chomutovan Jakub Kotula se 
s kamarády Adamem Koutem 
a Ondřejem Gilarem z Mladé 
Boleslavi vydal na cestu do 
Singapuru na historických 
motocyklech ČZ a Jawa.

� minitéma
 9 ÚZeMNí pláN pOčíTá 

S dOpraVNíM 
TerMINáleM 21. STOleTí
Chomutov má od června 
definitivně nový územní plán. 
Ten informuje občana či právní 
subjekty o tom, jakou stavbu 
mohou na daném místě postavit.

� kultura
 12 peTr UrbaN: pIVrNCe 

jSeM VíCeKráT 
MalOVaT NeCHTěl, 
lIdÉ SI HO ale OblíbIlI
Pověstné sáně i umělecká 
díla Petra Urbana si mohou 
prohlédnout návštěvníci galerie 
Zlatý klenot. K vidění nejsou 
pouze známé vtipy, ale i málo 
známá díla.

� historie
 13 Král jaN OžIVIl 

ObCHOd Ve MěSTě
Návštěvy českých prezidentů 
v Chomutově nám 
připomínají, že ani čeští 
králové na svých cestách naše 
město nevynechávali.

� fotostrana
 23 páTÉ NarOZeNINY 

OSlaVIl aqUaSVěT 
OSTrOVNíMI 
radOVáNKaMI
Tu pravou ostrovní atmosféru 
si užili návštěvníci Aquasvěta 
při oslavě pátých narozenin 
zařízení.
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V lesích nad Chomutovem se objevili vlci

andělé přinesou 
 vánoční pohodu

Vnitroblok bude mít 
nové chodníky

Stromy na náměstí dožívají, 
na jaře je nahradí nové

Až do poloviny září zaměstnanci 
Městských lesů Chomutov nacházeli 
stopy po vlcích, kteří se usadili v po-
hraničních oblastech Chomutovska. 
Párkrát se jim je podařilo i zahléd-
nout. Nyní mají důkaz. „Devátého 
září v horní části Bezručova údolí 
u takzvané Pašerácké hospody fo-
topast vyfotografovala dva dospělé 
vlky,“ potvrdil ředitel Městských 
lesů Chomutov Petr Markes.

Od minulého roku se důkazy 
o příchodu vlků stále množily. 
Poprvé byl pozorován jeden dospělý 
samec loni v srpnu na těžební ploše 

rašeliny na území Jilmové, v lis-
topadu se objevili hned tři dospělí 
vlci v Národní přírodní rezervaci 
Novodomské rašeliniště v katas-
tru obce Pohraniční. Následně 
během zimy průběžně zaměst-
nanci Městských lesů Chomutov 
pozorovali v těchto oblastech vlčí 
stopy. Koncem letošního dubna 
bylo stopováno až pět dospělých 
vlků. Naposledy byly tyto krásné 
šelmy v příhraničí pozorovány letos 
v září, kdy je zaznamenala fotopast. 
Revírníci dokonce objevili vlky ulo-
venou srnu.

Chomutovské Vánoce letos bu-
dou plné světel a jejich atmosféra 
bude pohádková. Rozsvícení vánoč-
ního stromu je nachystáno na druhou 
adventní neděli 3. prosince. Vánoce 
jsou o dětské radosti, proto roz-
svícení bude spojeno s andělským 
příběhem. O dva dny později 5. pro-
since se otevře a rozsvítí vánoční trh.  
„K tomu budeme potřebovat malé 
i velké anděly. Hodně andělů. Proto 
už teď v listopadu si můžete chystat 
andělské masky,“ nabádá náměstek 
primátora David Dinda.

Od šestého prosince na náměstí 
startuje každodenní bohatý pro-
gram. Druhý víkend bude patřit 

staročeským Vánocům s ukázkou 
řemesel. „Letošní novinkou je rybí 
trh, který bude otevřen ve vyzdobe-
ném parčíku u radnice,“ zve náměs-
tek Dinda. Překvapením pro děti 
bude Vánoční bobování přímo na 
náměstí. Nebude chybět chomutov-
ská štědrodenní tradice živý betlém. 
Od prvního vánočního svátku bude 
až do 30. prosince na náměstí při-
praveno občerstvení a jízdy kočá-
rem pro setkávání s přáteli.

Pro bezpečné zajištění vánoč-
ního programu bude úplně uzavřen 
vjezd na náměstí 3.prosince od 
14 hodin do 19 hodin a od 5. do 
23. prosince od 15 do 19 hodin. 

Vnější chodníky okolo vnitro
bloku na křižovatce ulic Riegrova 
a Palackého projdou rekonstrukcí. 
Stavba začne ještě letos a po zimě bude 
dokončena. „Letos by se měla stihnout 
oprava povrchu chodníků ve slepé 
ulici od Riegrovy ulice podél obytných 
domů směrem k velkému parkovišti,“ 
popisuje stavbu referentka odboru roz-
voje a investic Kateřina Vránová. 

Druhá část rekonstrukce bude po-
kračovat na jaře. Během ní budou opra-
veny povrchy vozovky v slepé ulici 
a vznikne zde šest podélných a osm 
kolmých parkovacích stání a parkovací 
pruh o šířce dva metry pro dalších dva-
náct vozidel.

Stávající rozsah chodníků okolo 
vnitrobloku zůstane téměř zachován. 
Část v ulici Palackého bude podél 
domu zúžena na dva metry, nově zde 
bude vytvořen pás zeleně. Bude pro-
dloužen také pás zeleně v Riegrově 
ulici se sjezdem pro kontejnery. 
Oblouk nároží u Chomutovky bude 
upraven tak, že bude zkráceno místo 
pro přecházení a vznikne zde malý 
ostrůvek zeleně. V Riegrově ulici bude 
směrem do vozovky rozšířen chodník 
u čp. 1066, čímž vznikne nové místo 
pro přecházení.

Stavba by měla být hotová do 
konce června a městskou kasu vyjde 
celkem na 5 milionů korun.

Tři stromy ve středu chomutov-
ského náměstí kolem kašny usychají 
a budou odstraněny. „Jsou kvůli 
nedostatku vláhy a malému prostoru 
pro kořenový systém ve špatném 

zdravotním stavu. To se projevuje vý-
razným prosycháním korun,“ uvedla 
nejzásadnější důvody pro kácení ve-
doucí odboru životního prostředí Jana 
Hladová. Stromy navíc patří mezi 

takzvané krátkodobé dřeviny, které 
mají životnost okolo patnácti let. Před 
novou výsadbou se místo upraví, aby 
bylo pro život nových stromů co nej-
příznivější. Čtvrtý, nejmladší a zdravý 
strom bude přesazen na jiné místo.

Trojice stromů bude pokácena nej-
později do poloviny listopadu. Budou 
odříznuty co nejtěsněji nad povrchem, 
aby pařez nevyčníval nad terén. Okolí 
pařezu bude zarovnáno štěrkem, aby 
místo bylo bez problémů průchozí. 
Kořeny zatím zůstanou v zemi. Pro 
odstranění je totiž v jejich okolí nutné 
rozebrat dlažbu o velikosti několika 
parkovacích míst a z pod ní odebrat 
velké množství staré zeminy. Tak roz-
sáhlé práce nelze dělat před Vánoci, 
kdy je náměstí připravováno na vá-

noční program, práce proto budou 
provedeny na jaře.

Pro novou výsadbu se připraví 
co největší prostor s kompletní vý-
měnou půdy s použitím speciálního 
hydrogelu pro zlepšení vláhových 
podmínek pro nově vysazené stromy. 
Vysazeny budou opět třešně křovité. 
„Strom má menší vzrůst, malé listy, 
kompaktní kulovitý tvar koruny, 
kvete, neplodí, pomalu přirůstá a není 
citlivý k zasolení,“ vysvětluje před-
nosti stromu Hladová. Vzhledem 
k reprezentativnosti plochy budou vy-
sazeny stromy většího vzrůstu s obvo-
dem kmene okolo 20 centimetrů pro 
výraznější okamžitý efekt. Stromy by 
na náměstí měly být zpět nejpozději 
v květnu příštího roku.
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KráTCe
Montáž Mola 
pokračuje 
Na Kamencovém jezeře pokra-
čuje výstavba mola. Postupně se 
bude montovat sportovní a vý-
ukový bazén, zázemí pro plavčíky, 
věž a padesátka.

Více zábaVy pro děti
V zooparku se pracuje na nových 
herních prvcích pro děti. Přibylo 
místo na Dětské zoo, kde se vy-
řádí ti nejmenší, a na cestě kolem 
suvenýrů U Vlka se děti přiučí 
u interaktivních panelů.

technické služby 
bouraly
V Seifertově a Čelakovského 
ulici pracovníci vybourali stará 
pískoviště, v Seifertově ulici bylo 
odstraněno staré klepadlo v Ro-
kycanově starý odpadkový koš.

senioři se učí tančit
Klienti Domova pro seniory Píseč-
ná mají mezi svými volnočasový-
mi aktivitami i pravidelné taneční 
lekce, které vede zkušená lektorka 
Dagmar Knížetová.

kVětinoVá Výzdoba 
zMizela
Pracovníci technických služeb 
odvezly z města letní výzdobu 
květinové pyramidy a závěsné 
vázy, které zkrášlovaly město od 
jarních měsíců.

MiroslaV schneider 
opět VystaVuje
Od 1. listopadu celý měsíc v SKKS 
vystavuje své kresby klient Domo-
va pro osoby se zdravotním posti-
žením Miroslav Schneider. Kresby 
jsou na téma svět pohádek. 

Sklady soli na letošní 
zimu jsou plné

bezdomovce zahřeje polévka

Vaše návrhy už vznikají, 
startuje druhé kolo

Sedm set tun posypové soli musely 
letos dokoupit technické služby, aby 
byly připravené na zimní období. Je to 
nejvíce za posledních pět let. „Loňská 
zima byla náročná, protože v delším 
souvislém časovém úseku mrzlo, a to 
i přes den. V lednu jsme museli ko-
munikace ošetřovat takřka nepřetr-
žitě. Proto jsme spotřebovali více soli 
i ostatních posypových materiálů,“ 
vysvětlil ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 Z více než tisíce tun zbylo po loň-
ské zimě ve skladu 370 tun. Technické 
služby nyní dokoupily 705 tun. „Navíc 
jsme dokoupili pět tun ekogritu, který 
používáme do posypových nádob 
umístěných u schodišť,“ řekl vedoucí 
provozovny místní komunikace 
Vladimír Hurník.

 Kolik se za zimu posypových 
materiálů spotřebuje, nelze předvídat. 
Počty tun se každý rok zásadně liší. 
Zatímco například v zimě na přelomu 
let 2013 a 2014 spotřebovaly technické 
služby přes dvě stě tun soli, o rok poz-
ději to bylo tři sta tun. Toto množství 

však použily na ošetření komunikací 
při loňské zimě jen za leden. „Proto je 
před každou zimou připraveno více než 
tisíc tun. Jsme připraveni i na extrémní 
zimu,“ doplnil vedoucí. Posypovou drť 
a solanku dokupují technické služby 
podle potřeby během zimy.

Teplý čaj, polévka a pečivo v zim-
ním období nasytí chomutovské bez-
domovce. „Už šestou zimu organizu-
jeme výdej teplých polévek. Smyslem 
není jen samotná pomoc v podobě 
jídla, ale je to především šance navázat 
s lidmi bez domova kontakt a snažit se 
jim pomoci sehnat ubytování, potřebné 
doklady a sociální příspěvky,“ vysvět-
luje náměstek primátora Jan Mareš.

Polévky sociální pracovnice ma-
gistrátu budou vydávat od prvního 
listopadu každý všední den v  zadním 
traktu budovy ve Zborovské ulici 

v době od 12.00 do 15.00 hodin, 
v pátek do 14.30 hodin. Výdej, který 
probíhá ve spolupráci se Sociálními 
službami Chomutov, bude realizován 
do konce března příštího roku, pokud 
bude i nadále chladné počasí, tak až do 
konce dubna.

Potravinová pomoc je poskytována 
osobám bez přístřeší od roku 2012. 
„V loňském roce bylo podpořeno 
46 pravidelných strávníků a celkem 
vydáno 1 144 porcí polévek,“ řekla 
vedoucí oddělení terénní práce odboru 
sociálních věcí Monika Stránská. 

Nejvíce porcí sociální pracovnice 
vydaly v zimě 2015/2016, a to 1 517. 
Nejméně, 841 porcí, o rok dříve.

Klientům je poskytována poraden-
ská činnost a jsou jim činěny nabídky 
řešení tíživé životní situace. „V prv-
ním roce, kdy se teplé jídlo vydávalo, 
se podařilo do ubytoven a azylových 
domů umístit jedenadvacet lidí bez do-
mova. To se daří i nadále, ale počet je 
podstatně nižší. Mnozí využívají vloni 
zřízenou noclehárnu,“ dodává Stránská 
s tím, že pro mnohé je bezdomovectví 
životním stylem a odmítají žít jinak.

Chomutované mohou už podruhé 
navrhnout, kam půjdou městské pe-
níze. Druhý ročník participativního 
rozpočtu s názvem Společně tvoříme 
Chomutov právě začíná. „Lidé mo-
hou znovu přemýšlet nad investi-
cemi, které zlepší jejich okolí. Mají 
na to dva a půl měsíce,“ řekl primá-
tor Marek Hrabáč.

Vaše návrhy z prvního ročníku – 
zábradlí na lávce přes přivaděč, 
oprava lesní cesty na První mlýn, 
oprava spojky cyklotras mezi Bandou 

a Kamencovým jezerem – jsou ho-
tovy, na vítězném návrhu rekon-
strukce kotců a žlabů v psím útulku (na 
snímku na titulní straně navrhovatelka 
Eliška Štefanová) se pracuje a další 
projekty se intenzivně připravují.

Celkový koncept a myšlenka parti-
cipativního rozpočtu se nemění, pouze 
se aktualizovala pravidla na základě 
zkušeností z prvního ročníku. „Nově 
budou mít lidé o dva měsíce delší dobu 
na hledání zajímavých nápadů pro své 
návrhy. Prodloužili jsme také čas, který 

lidé mohou věnovat propagaci návrhu 
a tím si zajistit více hlasů v hlasování,“ 
popisuje náměstek primátora David 
Dinda.

Stejně jako v minulém ročníku 
bude na projekty vyčleněno pět mili-
onů korun, maximálně však 600 tisíc 
na jeden návrh. Každý občan starší 
patnácti let může podat návrh, který 
musí být investičního charakteru. 
Pokud se jedná o aktivity neinvestič-
ního charakteru, např. kulturní a spo-
lečenské akce, jsou pro ně určené jiné 

programy a fondy z rozpočtu města 
nebo kraje.

Až do konce roku se mohou 
Chomutované rozhlížet a sbírat ná-
pady na proměnu svého okolí. Na 
zpracování návrhu budou mít leden 
a polovinu února. Po formální kontrole 
došlých návrhů mohou navrhovatelé 
od počátku dubna do začátku května 
propagovat své návrhy. Hlasování 
skončí v první polovině května.

Všechny aktuální informace jsou 
na webu www.naschomutov.cz. 
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Je to již 154 let, kdy se v Chomutově začaly tisknout noviny. Jen s malou přestávkou se tisknou dodnes. 
Za tuto dlouhou dobu se technika tisku změnila k nepoznání. Jen těžko by Bruno Lässig, zakladatel 
první chomutovské tiskárny, uvěřil tomu, co dokážou dnešní stroje. „Srovnávat první techniky tisku a ty 
současné je jako postavit vedle sebe dřevěný povoz tažený koňmi a dnešní osobní automobily,” uvedl 
Jaroslav Ježek, majitel největší chomutovské tiskárny Akord.

počátky tiskařstVí 
a noVin V choMutoVě

První veřejná tiskárna v Cho
mutově vznikla v roce 1862 po 
povolení z pražského místodrži-
telství. Založil ji rodák ze saského 
Olbernhau Bruno Lässig a tisknout 
se v ní začalo 1. května 1863. Šlo 
o velký pokrok v šíření informací, 
jelikož si místní občané i podniky 
mohly zadávat tisk v místě svého 
bydliště a nebyli již odkázání na 
vzdálený Most a jiné obce, kde již 
tiskárny působily. „Ještě větším pří-
nosem byl vznik prvních místních 
novin, které občany z Chomutova 
informovaly o dění ve světě i v blíz-
kém okolí. Po zahájení činnosti 
Lässigova podniku začaly vznikat 
ve městě s několikaletým zpoždě-
ním i další tiskárny. V roce 1883 
otevřel tiskárnu A. Seltmann, v roce 
1890 vznikla příležitostná tiskárna 
E. Pohnerta, zřízená knihařskou 
firmou. Další tiskárny F. Spania 
a W. E. Langera vznikly v posled-
ních letech 19. století,“ vyjmenoval 
Pavel Simet z Oblastního muzea 

v Chomutově. První noviny za-
čaly v Chomutově vycházet v roce 
1863 a nesly název Komotauer 
Wochenblatt, tedy Chomutovský 
týdeník. Tiskly se nejprve v Mostě 
a od roku 1865 v Chomutově. 
Noviny několikrát změnily název 
a od roku 1877 až do jara 1945 
nesly název Deutsches Volksblatt, 
tedy Německý lidový list. V roce 
1906 se změnily z týdeníku na de-

ník. Po celou dobu patřily rodinné 
firmě Butterů, která dříve koupila 
tiskárnu Bruna Lässiga. Samotná 
firma Bratři Butterové byla založena 
roku 1869, a to sourozenci Karlem 
a Hermannem Butterovými, kterým 
byla udělena potřebná živnostenská 
koncese. Rodinný podnik vlastnil 
mimo tiskárny v Chomutově i tis-
kárnu v Kadani, kterou zde bratři 

zřídili v roce 1871. Ta firmě pat-
řila do roku 1884, kdy ji odkoupil 
Heinrich Mayer. Poté přešla většina 
aktivit společnosti do Chomutova. 
Ve vedení podniku mezitím pro-
běhla v roce 1876 změna, když z ní 
vystoupil Hermann Butter, čímž se 
Karl Butter stal jediným majitelem 
firmy. „O rok později byla firma 
zapsána do obchodního rejstříku 
a zaevidována u obchodního soudu. 

Nejdůležitější činností ve firmě bylo 
už od samotného vzniku vydávání 
novin. O jejich vedení se staral od-
povědný vedoucí redaktor, kterého 
v případě nemoci či dovolené zastu-
poval majitel firmy,“ dodal historik. 

V roce 1916 zemřel Karl Butter 
a otěže rodinného podniku po něm 
převzal jeho syn Arthur Butter. 
Ten se narodil 3. února 1882 

v Chomutově. V roce 1904, ještě 
před ukončením studia, nastoupil 
z důvodu úmrtí odpovědného šéf-
redaktora novin Roberta Köglera 
do rodinné firmy, aby ulehčil práci 
svému otci. Práci ve firmě se věno-
val až do vypuknutí světové války. 
Té se aktivně zúčastnil jako záložní 
důstojník c. k. armády. Po smrti 
svého otce byl zproštěn vojenské 
služby, načež se začal plně věnovat 
správě rodinného podniku. Noviny 
Deutsches Volksblatt byly až do 
roku 1938 nezávislým listem pro 
Severozápadní Čechy. Vycházely 
šestkrát týdně, vždy ve čtyři hodiny 
odpoledne. Posledním odpověd-
ným vedoucím redaktorem byl 
Josef Seifert, který na této pozici 
působil v letech 1924 až 1945. 
Tiskárna bratří Butterů se nachá-
zela v ulici Táboritská 121, budova 
dnes již nestojí. „Tiskárna se za-
sloužila o velký rozkvět polygrafie 
v Chomutově, a to nejen díky novi-
nám, které tiskla, ale také díky vel-
kému počtu publikací, které pod její 
záštitou vyšly,“ zhodnotila Kateřina 

Knihy a noviny se tisKnou sice v menších 
náKladech, ale ve větším počtu druhů. 
papírové noviny taKé ještě digitální 
technologii neustoupily.

Tiskařství  
má v Chomutově více než 
stoletou tradici

Jaroslav Ježek
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Vavřincová, která se tiskárnou bra-
tří Butterů a její činností zabývala 
ve své bakalářské práci.

léta poVálečná
 Po skončení války přestaly 

noviny na devět let vycházet. „Až 
v roce 1954 začal tehdejší OV KSČ 
vydávat týdeník socialistického 
venkova v Kadani a v Chomutově. 
Tyto noviny byly určené pro rozvoj 
a propagaci zemědělské výroby 
na vesnicích. V Kadani tehdy vy-
cházel týdeník s názvem Nástup 
a v Chomutově s názvem Vpřed,“ 
uvedl ředitel Státního okresního 
archivu Chomutov Petr Rak. V roce 
1960 se sloučily okresy a vychá-
zel už jen týdeník Nástup, který 
je vydáván dodnes. Od tohoto 
roku noviny tiskl státní podnik 
Severografie, který sídlil v ulici Na 
Příkopech.

Noviny byly tehdy graficky 
velmi jednoduché. Většinou měly 
jen jeden list, výjimečně dva. 
Obsahem byly převážně z oblasti 
zemědělství, noviny se zabývaly 
sklizní, údaji o množství nadoje-
ného mléka či procentuálním plně-
ním plánu práce. „Noviny se tiskly 
technikou knihtisku. Do sazeče se 
vkládala jednotlivá písmenka vyro-

bená z kovu, namočila se do barvy 
a obtiskla na papír. Byla to práce 
velmi náročná a zdlouhavá. Později 
měly některé tiskárny stroj, kde se 
roztavil kotel s kovem, kov vtekl 
do formičky a obtiskl se na papír. 
Obsluha měla jakoby psací stroj, 
kam jednotlivá písmena zadávala. 
Takto se tiskly celé noviny,“ popsal 
Jaroslav Ježek. Postupně se gra-
fická úroveň novin zdokonalovala, 
tiskárny si nechávaly vyrobit různé 
druhy a velikosti písmen.

současné technologie
Píše se rok 1990 a v uvolněné 

atmosféře se nejen v Chomutově 
velmi rychle rozvíjí podnikání. 
S tím souvisí i nárůst “papírování” 
a soudobé tiskárny nedovedou 
uspokojit poptávku. „Podnikatelé 
potřebovali evidovat příjmy a vý-
daje, vystavovat faktury. Jenže ne-
byly formuláře. Mě podnikání také 
přitahovalo, a tak jsem se společní-
kem Jiřím Horákem začal formuláře 
vyrábět. V roce 1991 jsme založili 
tiskárnu Akord v budově, kde do té 
doby sídlila Severografie,“ popsal 
začátky současné největší chomu-
tovské tiskárny majitel Jaroslav 
Ježek. „Tiskli jsme nejprve čer-
nobíle. V roce 1995 nastoupil ba-

revný ofsetový tisk a Akord vytiskl 
svou první plnobarevnou brožuru 
o Červeném Hrádku.

 V posledních letech se velmi 
rychle vyvíjí ofsetový digitální 
tisk. Touto technikou Akord také 
tiskne. U ofsetu jdou data z počí-
tače do stroje na výrobu kovových 
desek, tam se osvítí a desky se pak 
přesunou do tiskového stroje. Při 
digitálním tisku jdou data z počí-
tače přímo do digitálních tisko-
vých strojů, tak jak to známe třeba 
u domácích počítačových tiskáren,“ 
vysvětlil Jaroslav Ježek. 

Jakýkoli tisk dnes začíná v od-
dělení předtiskové přípravy, v tak-
zvanému pracovišti DTP. Tam 
přijdou data od zákazníků, obsluha 
je zkontroluje a připraví pro tiskové 
stroje. Data se přenášejí dálkově. 

Digitální tisk se provádí v sídle 
tiskárny v ulici Na Příkopech, 
ofsetový tisk v druhém provozu 

v ulici Kosmonautů. Oproti velmi 
jednoduché grafice prvních novin 
z 19. století je dnešní podoba tisku 
graficky náročná. Tiskárny jsou 
schopné tisknout téměř vše od vi-
zitek přes formuláře až po noviny, 
brožury, knihy, obrazy či velkofor-
mátové plakáty. Základní technolo-
gie digitálního tisku jsou dnes tři – 
inkoustová, laserová a latexová. 
Inkoustový tisk zasychá na vzdu-
chu, laserový se zapéká a latexový 
vytvoří UV odolný i voděodolný 
film, který sám zatvrdne. 

Ačkoli se může zdát, že je 
dnešní postup plně automatizovaný, 
není tomu tak. „Stále je zapotřebí 
manuální práce člověka. Například 
při vazbě nebo řezání malých zaká-
zek, ale i při dalších činnostech,“ 
doplnil majitel tiskárny.

od butterů do akordu
V útrobách provozu tiskárny 

v ulici Na Příkopech se stále na-

chází poměrně dost historických 
strojů, které v dávné době používali 
i bratři Butterové. Pokladem z po-
hledu historie jsou jistě tuny kovo-
vých a dřevěných písmenek, která 
se používala v knihtisku. V historic-
kých skříních, takzvaných kasách, 
jsou šuplíky pro písmenka v růz-
ných fontech i velikostech. „Máme 
je tu nejen z nostalgie, ale také 
proto, že je někdy ještě používáme. 
Máme tu totiž historický stroj pro 
horkou ražbu, na které razíme třeba 
ozdobné nápisy na desky a po-
dobně. Horkou ražbu sice už dnes 
umí i digitální tisk, ale rozhodně 
není tak krásná jako stará tech-
nika,“ vysvětlil Jaroslav Ježek. 

Dalším skvostem je například 
dřevěný lis, více než sto let stará ry-
lovačka, šička či zlatička. Z mladší 
historie je maloofsetový tiskařský 
stroj ze šedesátých let, který ještě 
nyní tiskárna používá. Je však zmo-

dernizovaný a používá se už jen 
na číslování stran. Další stroj, tak-
zvaný grafopress zhruba stejného 
stáří, který je také ještě funkční, 
umí číslovat i perforovat současně. 

noVé technologie 
ofsetoVý tisk 
nenahradí

Ačkoli by se mohlo zdát, že nové 
digitální technologie jsou nepřítelem 
ofsetového tisku, opak je pravdou. 
O tisk je stále větší zájem, pouze se 
mění sortiment. Knihy a noviny se 
tisknou sice v menších nákladech, 
ale ve větším počtu druhů. Papírové 
noviny také ještě digitální technolo-
gii neustoupily. V posledních letech 
však rapidně roste zájem o tisk re-
klamních tiskovin či propagačních 
materiálů. „Tisku rozhodně ještě 
hrana nezvoní. Naopak, s vývojem 
technologií se nám otevírají stále 
nové možnosti,“ upozorňuje na zá-
věr Jaroslav Ježek. 

Německý lidový list se v Chomutově tiskl v letech 1877 až 1945.

Stroj Grafopress zhruba z 50. nebo 60. let minulého století umí stále ještě číslovat 
i perforovat současně.

Historický stroj pro ražbu se stále používá.
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Do Singapuru jste nakonec nedo-
jeli. Proč jste plány změnili?

Naší obrovskou hloupostí. Ve 
všem tom plánování, zajišťování do-
kladů, víz a shonu před cestou jsme 
si neověřili informace o možnosti 
výběru peněz z bankomatu v Íránu. 
Banka nás ujistila, že nebude žádný 
problém. Kvůli sankcím ostatních 
zemí má ale Írán svůj vlastní bankovní 
svět a nelze vybírat z evropského účtu. 
Dojeli jsme do města Khoy a začali 
shánět peníze. Dva dny jsme chodili 
do všech bank, zkoušeli jsme i různá 
zákoutí bazarů a nic. Museli jsme 
se obrátit na ambasádu. Tady jsme 
narazili na neochotu. Rada úřednice 
byla, ať použijeme svou stodolarovou 
rezervu a jedeme zpět. Otec Ondry 
volal přímo na Ministerstvo zahranič-
ních věcí, zda není žádná možnost. 
V Praze už byli vstřícnější. Peníze šlo 
složit na ministerstvu a následně je 
v Teheránu vybrat na ambasádě. V ten 
den se ale v Teheránu odehrály terori-
stické útoky, střílelo se v parlamentu 
a atentátníci se odpálili v Chomejního 
mauzoleu. A to se v Íránu řadu měsíců 
nic nestalo. Měli jsme na tyhle situace 
štěstí. Nebylo to poprvé na naší cestě. 
Kluci mě přehlasovali a do Teheránu 
se nejelo. Na poslední chvíli jsme se 
stačili vrátit do Turecka s tím, že si 
projedeme Gruzii a Arménii. Turecko 
nás hned za hranicemi přivítalo úžas-
ným pohledem na Ararat a my měli 
pocit uvolnění, že snad už vše bude 
v pohodě.
Říkáte, že to nebyl první útok, 
který jste zažili?

Ne, ale ten den byl zajímavý celý. 

Když jsme v Turecku jeli kolem 
hranic se Sýrií, přidřel se mi na dál-
nici dvakrát motor. Protože jsem jel 
poslední a podruhé si kluci nevšimli, 
že jsem zůstal stát, zastavili až na 
nejbližší benzínce. Několik kilometrů 
jsem tlačil naloženou motorku. Za 
šera jsem ji dotlačil na benzínku to-
tálně zničený. Naštěstí se nám Jawu 
podařilo rozchodit a jeli jsme hledat 
místo na spaní. Nemohl jsem usnout 
a hodinu před půlnocí mi přišlo, že 
slyším vzdálené plechové zvuky. 
Koukal jsem na oblohu a nad námi 

letící letadlo rozsvítilo najednou po-
ziční světla. Adam si uvědomil, že 
ty stále častější zvuky jsou výstřely. 
A ta letadla byla vojenská. Nemluvě 
o tom, kolik vojenských náklaďáků 
kolem mě projelo, když jsem tlačil 
motorku. Bleskurychle jsme se zaba-
lili a přesunuli do vnitrozemí a hor. 
Tam jsme po dvou hodinách jízdy 
našli vcelku příjemné místo a dospali. 
Ráno jsme zjistili, že jsme byli skoro 
u hranic se Sýrií, přibližně čtyřicet 
kilometrů vzdušnou čarou od Rakky, 
na kterou Turci útočili. To jsme zjis-
tili z českých médií po pár dnech. My 
jsme to měli z první ruky.
Tím jste si nejhorší zážitky 
vybrali?

Ne. Další na nás čekal na cestě do 
Gruzie. Předjížděl nás kamion a vylítl 
z něho kus železa. Adam to chytil na 

zadní kolo a roztrhlo mu to gumu. 
Najednou se naklonil na levou stranu, 
odrazil se od kufrů na druhou a vylítl 
z motorky. Ta letěla za ním. Naštěstí 
skoro hned vstal. Lehce kulhal, helma 
pěkně odřená, ale naštěstí byl živý. 
Jeli jsme v moderních kombinézách 
od sponzora MBW a zachránilo mu 
to zdraví. Vyklepali jsme kufr, aby 
šel zavřít, vyměnili gumu, porovnali 
plechy na motorce a jelo se dál. Od 
toho okamžiku jsem si netroufl jet 
bez motooblečení.
Naopak nejlepší zážitek?

Celá ta cesta byl jeden super záži-
tek. Každý den na jiném místě. Jeden 
den u moře, za dva dny v úžasných 
tureckých horách, kde nejsou turisté 
a koukáte na nejkrásnější jezero Van 
mezi štíty hor. Říkáte si, kam se na to 
hrabou přelidněné Alpy. Večer si uží-
váte posezení v čajovně a sledujete 
chaotičnost kurdského muslimského 
nočního života při ramadánu. Nikde 
turisté, nikdo vám nevnucuje žádné 
cetky. Všichni se usmívají a jsou 
příjemní.
Jak vás přijímali místní obyvatelé? 
Jací byli?

Většinou se koukali, ptali se na 
Jawu a čezety, zdali jsou to origi-
nální staré motorky či nová turecká 
výroba. Převážně byli milí a poví-
daví. Hlavně pak v kurdské části 
Turecka. Írán přesně odpovídal cesto-

vatelským popisům. Obrovsky přátel-
ský, vstřícný, lidé by se nejraději pro 
vás rozdali. Po celou cestu byli mus-
limové nejpříjemnější a nejpohostin-
nější. A hlavně v částech mimo turi-
stické destinace. I když jsou to často 
jen pastevci, kteří žijí v boudách 
a neumí vůbec anglicky, tak vám na-
bídnou minimálně čaj, neli rovnou 
ubytování. Na tureckoíránských hra-
nicích nám místní právník s celníky 
nabídli vodu a ubytování na celnici. 
Chtěli vědět hodně o naší cestě a na-
bídli nám na druhý den pomoc s pře-
kročením turecké strany hranice. Byli 
jsme na přechodu, který turisté ne-
využívají, a člověk neznalý místních 
poměrů se tam bez pomoci nevyzná. 
Večer jsme strávili u poštmistra, který 
nám nabídl večeři. Kurdové jsou 
opravdu příjemný národ.
Jak jste si poradili s logistikou? Na 
motorku se toho moc nevejde...

Na motorky se toho opravdu moc 
nevejde. Měli jsme moderní dura-
lové motokufry a motovaky. Vezli 
jsme dva stany, pár osobních věcí 
a náhradní díly. Nářadí vezl Ondra. 
Já vezl macbook, Adam stativ a foto 
výbavu. Trochu jídla jsme vezli pro 
případ nouze. Převážně jsme spali 
pod širákem či ve stanu tam, kam 
jsme zrovna večer dorazili. Jednou 
za pár dní jsme se ubytovali v lev-
ném penzionu, osprchovali jsme se 
a hlavně nabili elektroniku a záloho-
vali data na disky a do počítače. Jídlo 
jsme kupovali maximálně ten den, 
protože ho nebylo kam uložit. Zažili 
jsme pár dní o sušenkách nebo skoro 
bez jídla.

Šestadvacetiletý Chomutovan Jakub Kotula se s kamarády Adamem Koutem a Ondřejem Gilarem z Mladé 
Boleslavi vydal na cestu do Singapuru na historických motocyklech ČZ a Jawa. Naplánovaná cesta přes Evropu, 
Turecko, Írán, Pákistán, Indii, Nepál, Myanmar (bývalá Barma), Thajsko měla být dlouhá přes 15 000 kilometrů. 
Ty sice najezdili, ale cesta dopadla jinak. Přesto si užili mnoho dobrodružství a putování na motorkách bylo 
obrovským poznáním.

jakub Kotula:

Zažili jsme
útok na rakku  
z první ruky 

po celou cestu byli muslimové nejpříjem-
nější a nejpohostinnější. a hlavně 
v částech mimo turisticKé destinace.
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Územní plán počítá s dopravním 
terminálem 21. století

Chomutov má od června defini-
tivně nový územní plán. Ten informuje 
občana či právní subjekty o tom, jakou 
stavbu mohou na daném místě posta-
vit, jaké základní parametry stavba 
musí splňovat, zda činnost ve stavbě je 
v souladu s územním plánem, případně 
s navazujícími záměry v okolí objektu. 
Územní plán tak předurčuje vývoj 
města a jeho okolí.

Vznikne noVé sídliště 
s historickýM názVeM?

Jednou z hlavních myšlenek no-
vého územního plánu je rozšíření cen-
tra města směrem k Údlicím přes vý-
robní plochy bývalé slévárny a dalších 
budov VTŽ. „Jedná se o perspektivní 
dlouhodobou rezervu města pro nevý-
robní účely. Tedy pro bydlení a drobné 
komerční objekty. Místo výrobních 
hal a v místech, kde bylo hygienické 
pásmo slevárny, by mohla vzniknout 
zcela nová čtvrť, která by mohla nést 
historický název Mannesmannova,“ 
říká referentka odboru rozvoje a in-
vestic Lenka Petříková. Prostor, který 
v současnosti působí dost bezútěšně, 
zahrnuje Hálkovu, Vinohradskou 
a Tovární ulici. Současné budovy, 
jako je například kostel sv. Ducha, 
pneuservis, nově vybudovaný park 
u soudu, ubytovna, klinika pro srdeční 
choroby, autoslužby, sklady a čtyři 
řadové domy, budou zakompono-
vány, případně upraveny, do budoucí 
podoby nového sídliště. To platí i pro 
Gerstnerovo nábřeží, na jehož obnovu 
už město zpracovává studii. Proměna 

území by se mohla odehrát do pade-
sáti let.

Území je pro další rozvoj města po-
měrně ideální, protože v širším okolí se 
nacházejí mateřské, základní i střední 
školy. Nedaleko je dostatek nákup-
ních příležitostí. Budoucí sídliště také 
má krátkou docházkovou vzdálenost 
k centru města.

V sousedství územní plán počítá 
s rozvojem Sandviku, který se má 
v budoucnu rozrůst o výrobní halu. 
Jinak se v územním plánu s větším 
rozšiřováním průmyslu v této části 
města nepočítá. Pro průmysl je vyčle-
něn prostor v okolí Parker Hannifin 
a v areálu železáren.

přesun nádraží, tunel 
u globusu

Přesunutí hlavního nádraží do 
centra města je další zajímavou myš-
lenkou územního plánu. Ten blokuje 
pozemky v území ohraničeném uli-
cemi Lipská a Bezručova, silnicí I/13 
a nákladovou kolejí. V tomto prostoru, 
které bude podrobeno územní studii 
o reálnosti záměru, by mohlo v bu-
doucnosti vzniknout hlavní vlakové 
nádraží, které by tak bylo přístup-
nější pro obyvatele. Jednou z variant 
je propojení autobusového a vlako-
vého nádraží, čímž by vznikl dopravní 
terminál 21. století. Územní plán řeší 
i takto odvážné myšlenky, záleží pak 
ale na podmínkách realizace. Radnice 
už v této souvislosti komunikuje se 
Správou železniční dopravní cesty, 
která má v plánu opravovat současné 

nádraží. Jeho přesunutí by mohlo být 
variantou, která by nahradila rekon-
strukci. Město má už zpracovanou 
vizualizaci tohoto území.

Návrh propojení lokality kolem 
Spořické ulice s lokalitou u Černovické 
počítá s komunikačním propojením 
přes nádraží. Zda to bude tunelem, či 
nadjezdem, je otázkou budoucnosti. 
Radnice bude zpracovávat dopravní 
model, který určí, zda propojení těchto 
dvou lokalit města částečně odkloní 
dopravu z centra města, kam se sjíždí 
část současné dopravy od Prahy. Tento 
poměrně odvážný návrh má souvislost 
s dokončením rychlostní komunikace 
R7 a novým napojením města na tuto 
komunikaci a vytvoření vnitřního měst-
ského okruhu.

Nový územní plán počítá také 
s rozvojem železničního depozitáře 
Národního technického muzea v bu-
doucnosti tak, aby časem mohl fungo-
vat jako muzeum s veškerým zázemím.

ochrana zeleně 
prioritou úzeMního 
plánu

Zelený pás okolo Chomutova 
je tvořen úpatím Krušných hor, 
Podkrušnohorským zooparkem, plo-
chami mezi Otvicemi a Chomutovem, 
plochami určenými do budoucna 
pro rekreační využití mezi Údlicemi 
a Chomutovem – Údlickým doubím, 
nivou Chomutovky a zalesněnými 
pozemky v Dukelské a Pražské ulici 
a na druhé straně plochami po důlní 
činnosti v okolí Pražského pole. Celý 
pás by měl být zakončen zeleným 
prostranstvím u Droužkovic a Spořic. 
Vytvoření zeleného pásu je hlavní myš-
lenkou územního plánu.

Ten také vyčleňuje plochy, které 
jsou vyloženě určeny pro zeleň. Určuje 
také, co přesně je zeleň. „Jde i do ta-
kových podrobností, že třeba za zeleň 
nemohou být považovány zatravňo-
vací tvárnice, aby se nemohl územní 
plán takto obejit a parkoviště v zeleni 
nemohlo být postaveno na těchto tvár-

nicích,“ vysvětluje Lenka Petříková.
Změnily se rozměrové plochy pro 

výstavbu rodinných domů u Otvic 
na Zadních Vinohradech, u Kačáku 
a v sadech na Březenecké. U rodinných 
domků je určena i velikost pozemku, 
aby byla zaručeno, že většina bude 
pro zeleň. Minimální plocha pozemku 
je 700 m2 a z toho 55 % by mělo zů-
stat jako nezastavitelná zeleň. Byly 
upraveny velikosti zahrádkářských 
chat v koloniích. Povolená je velikost 
zastavěné plochy domečku maximálně 
35 m2, zahrádkáři musí zároveň myslet 
na požadavek, aby na pozemku zbylo 
80 % zeleně.

úzeMní plán také 
reguluje

Upřesněn byl regulativ pro umis-
ťování prodejen do stávající bytové 
zástavby. Provozovny, které vzniknou 
tzv. na zelené louce, jsou jen výjimečně 
přípustné za podmínky, že je vyřešeno 
zásobování a parkování na vlastním 
pozemku. Při vzniku provozovny 
v současných objektech musí nový pro-
vozovatel řešit její dopad na bezpeč-
nost silničního provozu s dopravním 
inspektorátem a odborem dopravních 
a správních činností.

Rodinné domky musí mít alespoň 
dvě parkovací místa na svém pozemku. 
Při výstavbě bytových domů musí být 
minimálně 0,8 parkovacího místa na 
jeden byt.

V lokalitě Sady Březenecká se 
oproti návrhu projednanému v květnu 
2014 již neuvažuje s výstavbou vel-
kého obchodního domu. Nově zde 
mohou být jen rodinné domky a malé 
komerční objekty. Územní plán neo-
mezuje chov zvířat, ale stanovuje v re-
gulativech omezení výstavby objektů 
pro chov domácích zvířat. Jsou možné 
pouze v objektech venkovského typu. 
U rodinných domků, v zahrádkářských 
koloniích a v centrálním městě se ne-
smí stavět s výjimkou kotců pro psy 
a voliér pro papoušky. Objekty nesmí 
být určeny na komerční chov.

VIZUALIZACE_1

Zvažované přesunutí hlavního nádraží (na vizualizaci vzadu) do centra města.

Oblast budoucí uvažované Mannesmannovy čtvrti.

Vizualizace případné změny Mannesmannovy čtvrti.
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Vaše témata
 podněty

probléMy 
s parkoVáníM

Dobrý den,
měl bych na Vás dotazy ohledně 

parkování.
1) Bydlím v ulici náměstí 

Dr. Be ne še a vozidlo parkuji na par-
kovišti ve Školní ulici před domy 
č. p. 36373634. Toto parkoviště je 
určené pouze pro vozidla s rezi-
dentními kartami. Problém je však 
v tom, že na tomto parkovišti par-
kují automobily i mimo vyhrazená 
stání naproti jednotlivým parko-
vacím místům tak, že se pak dá 
jenom obtížně zajíždět a vyjíždět 
z jednotlivých stání. Nešlo by na-
proti vyznačeným stáním na zem 
namalovat žlutou čáru, popř. dodat 
dopravní značku zákaz stání tak, 
aby bylo evidentní, že se zde parko-
vat nemá?

2) V nedávné době přešla 
pod správu města ulice Školní. 
Neuvažujete o podobném kroku 
i na náměstí Dr. Beneše v části, 
která dále pokračuje směrem na 

Spořickou ulici? Jde totiž o to, že 
tato ulice je jedna z posledních, 
kde se dá parkovat bez parkovacích 
karet, a tak toho zneužívají různí 
řidiči, kteří si z této ulice dělají od-
stavné parkoviště pro automobily 
dotažené z Německa anebo si zde 
ráno zaparkují, odejdou do práce 
a večer se pro své auto vrátí, i když 
v této ulici evidentně nepracují. 
Nám obyvatelům domů v této ulici 
tak nezbývá, než využívat jiných 
placených parkovacích stání, např. 
v ulici Školní, jak už jsem zmínil 
výše. Neuvažuje se tedy o převe-
dení i této ulice pod správu města 
a tím pádem zlepšení parkování?

Děkuji za odpovědi.
S pozdravem

M. K.
Dobrý den,
vozidla stojící na parkovišti 

podél bloku č. p. 3634-3637 v ul. 
Školní v Chomutově jsou v rozporu 
se zákonem o provozu na pozem-
ních komunikacích a měla by být 
řešena ve spolupráci s Policií ČR 
či městskou policií. S ohledem na 
tuto skutečnost a po projednání 

s dopravním inženýrem Policie ČR 
bude stávající dopravní značení 
doplněno po legislativním schvá-
lení dodatkovou tabulkou s tex-
tem „zákaz stání mimo vyznačená 
místa“. Tímto krokem by již vozidla 
neměla parkovat v této části parko-
viště a výjezd z parkovacích stání 
bude opět bezpečný. Váš návrh na 
realizaci vodorovného dopravního 
značení má jedinou nevýhodu, že 
v zimním období zapadá sněhem 
a strážník městské policie má pro-
blém tento přestupek s neukázně-
ným řidičem dořešit.

K otázce bezplatného par-
kování ve Spořické ulici sděluji, 
že komunikace je vlastnictvím 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje. Jedná se o silnici III. třídy 
a v nejbližších letech se nepočítá 
s převodem do vlastnictví statutár-
ního města Chomutova s následným 
zařazením do seznamu zpoplatně-
ných ulic.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

Inzerce

Pracovní příležitosti v ZF Klášterec
Uvažujete o změně? Věříte, že budoucnost patří elektromobilitě? Pak přijďte k nám a spojte vaši budoucnost s naší!
Jsme ZF – mezinárodní společnost s více jak 137.000 zaměstnanci 
ve 40 zemích světa. Pro expanzi našeho kláštereckého závodu právě 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:
n Inženýr kvality / Specialista analýz
n Inženýr zákaznické kvality
n Vedoucí logistiky
n Mechanik seřizovač
n Skladník / skladnice
n Skladník – příjem zboží
n Specialista logistiky

Neváhejte a přidejte se k nám!
Zájemci si mohou vyplnit osobní 
dotazník uchazeče 
na webu http://www.zfklasterec.cz 
nebo zaslat strukturovaný životopis na: 
kls-personalni@zf.com

n Electronics Engineer
n Procesní inženýr
n Technický specialista výroby
n Koordinátor výrobních systémů
n Inženýr kvality dodávek
n Specialista controllingu

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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leNKa FÚdOrOVá
Učitelka prvního stupně na ZŠ Na Příkopech šestým rokem učí 
matematiku metodou profesora Hejného, která na matematiku 
nahlíží jako na soubor problémů. Výuka probíhá v prostředích, 
které vycházejí ze životních zkušeností dětí. Metoda buduje 
matematické poznání založené na porozumění, nikoliv 
na nabiflovaných pravidlech. Děti se učí řešit problémy, 
komunikovat a svá řešení obhájit.

prOFeSIONálNí HaSIčI
Chomutovští profesionální hasiči Radek Kopecký, Petr Weinhöfer, Jan Šíma, Tomáš Hauf a Lukáš 
Podaný se coby družstvo stali celkovým vítězem mistrovství Slovenska ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Za posledních osm let hasiči z Chomutova získali řadu prvních míst 
na krajské úrovni, proto vítězství na mezinárodním mistrovství je pro ně velkým oceněním. Bez 
zajímavosti není, že na soutěž trénovali jen třikrát.
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petr Urban: pivrnce jsem vícekrát 
malovat nechtěl, lidé si ho ale oblíbili

Pověstné sáně i umělecká díla 
Petra Urbana si mohou prohlédnout 
návštěvníci galerie Zlatý klenot. 
K vidění nejsou pouze známé vtipy, 
ale i málo známá díla, například 
obrazy křížové cesty. Série obrazů, 
z nichž část je nyní vystavena v ga-
lerii, bude umístěna na nové křížové 
cestě ve Smržovce, odkud autor 
pochází. „Obrazy křížové cesty jsem 
chtěl ztvárnit ne umělecky, ale realis-
ticky. Sám jsem si křížovou cestu ve 
Smržovce několikrát prošel, dokonce 
i s křížem na zádech, když jsme ho 

tam nesli k instalaci. Na konci cesty 
je kaplička, ve které budou vysta-
vené mé obrazy ztvárňující peklo,“ 
uvedl autor.

Při vernisáži výstavy se před-
stavila také hajzlbába Pěničková, 
Pivrncova tchyně. Ta společně s au-
torem zavzpomínala, jak vůbec po-
stavička Rudy Pivrnce vznikla. „Petr 
ji původně vícekrát malovat nechtěl. 
Potřeboval jen pojmenovat jednu 
z postav ve svém vtipu a nechtěl 
často používanými jmény Novák 
a podobně nikoho urazit. Vymyslel 

tedy jméno Pivrnec, lidé si ho oblí-
bili a chtěli ho i v dalších kresbách,“ 
popsala. Petr Urban ji hned doplnil. 
„Stejně se to tak úplně nepovedlo, 
protože mi začali volat naštvaní no-
sitelé jména Pivrnec, kterých je v re-
publice poměrně dost. Nakonec se 
však přestali zlobit a dokonce jsme 
se všichni i jednou sešli,“ dodal.

Inspirace si autora hledá sama. 
„Čím jsem starší, tím to jde snáz. 
Pořád mě napadají nové věci. Téma 
se mění s dobou. Po revoluci se 
tvorba hodně otevřela a byla po-
ptávka po takzvaných sprostých 
vtipech. Paradoxně je spíše četly 
a kupovaly ženy. Nyní se spíše mír-
ním, lechtivé vtipy už nejsou tolik 
v kurzu,“ řekl Petr Urban.

Autor na vernisáži představil 
techniku tvorby, kterou nyní velmi 
rád používá. „Tou je takzvaná au-
tomatická tvorba. Mám před sebou 
prázdné plátno a řeknu si napří-
klad, že budu malovat nenávist. 
Pak už zcela automaticky volím 
barvy a z podkladu jen podle svých 
myšlenek vytahuji další motivy. Je 
to výborná relaxace, doporučuji to 
všem,“ řekl.

Výstava představuje průřez 
všeho, co od roku 1985, kdy vyšel 

první kreslený vtip v humoristickém 
časopise Dikobraz, Petr vytvořil. 
Tedy kreslené vtipy, ukázky re-
klamní tvorby, které se autor věnuje 
nejvíce, ale také oleje, které jsou 
jeho největším koníčkem. Obrazy 
vtipů mají často hlubší podtext, než 
jen pobavit návštěvníka. Například 
dílo s názvem Odmaskování po 
desátém pivu ztvárňuje fantomase, 
který si sundavá masku. Obraz 
skrytě dokládá i skutečnost, že lidé 
po požití alkoholu často odkrývají 
svou pravou tvář.

Na výstavě nechybí ani zmínka 
o sportovní kariéře, k nímž patří zá-
vodní sáně. Petr Urban pochází ze 
slavné sáňkařské rodiny. Na sáních 
závodil on sám, jeho tatínek, ma-
minka i dědeček. Celkem nasbírali 
pětačtyřicet titulů z různých soutěží.

Kreslené vtipy Petra Urbana mo-
hou lidé najít snad kdekoli. Každý 
rok připravuje stolní kalendář, který 
je již pětadvacet let nejprodávanější 
v republice. Nyní pracuje na Velké 
knize vtipů, připravuje i vlastní 
internetové Pivrncoviny, knížku 
vtipů beze slov nebo Pivrncův 
lexikon jmen a mnoho dalšího. 
Výstava ve Zlatém klenotu potrvá do 
31. prosince.

blog knihovny doporučuje 
čtenářům zajímavé knihy

V tanečním gala 
tradičně zazáří 
elitní páry

Pro čtenáře, kteří jedním dechem 
zhltnou každou knižní novinku 
a někdy už neví, co dál číst, přináší 
zajímavé tipy nový blog. Ten čte-
náři najdou na webových stránkách 
knihovny pod názvem Blog vášnivé 
čtenářky beletrie. „Blog vznikl jako 
snaha propagovat starší vydané ti-
tuly beletrie. Je to tak, jak se to píše 
v úvodu blogu. Lidé často neví, co si 
vybrat, chtějí buď oblíbeného autora 
nebo takzvaně něco podobného, ob-
čas chtějí poradit s výběrem a často 
přijdou s tituly, které viděli v knih-
kupectví nebo rovnou jdou k regálu 
s novinkami. Přitom zůstane spousta 
krásných a čtivých knih nepovšim-
nuta v regálech,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky SKKS Kamila Jonášová.

Blog připravují knihovnice z od-
dělení beletrie. Zapisují tam tipy na 
knihy staršího vydání, které přečetly 
a o kterých si myslí, že by mohly čte-
náře zaujmout.

Kdo se rád podívá do historie, měl 
by podle tipů knihovny v regálech 
vyhledat knihu Královna Slunce od 
Christian Jacq. Ta vypráví příběh 
mladičké Achesy, třetí dcery králov-
ských manželů Achnatona a Nefertiti. 
Achesa, obdařená povahou hodné bu-
doucí královny, sní o slávě. Další po-
stavou románu je generál Haremheb, 
který věrně slouží královské koruně, 
ale to mu nebrání v touze stát se jed-
nou faraonem. Achese se splní sen: 
stane se královnou – Sluncem, man-
želkou vášnivě zamilovaného mla-
díka – krále Tutanchamona. Nicméně 
ve hře lásky a smrti je každé vítězství 
pomíjivé.

Čtenáře, které zajímá lidská mysl, 
zaujme psychlogický román Věnečky 
od Blandine Le Calletové. Jedná se 
o krátké drama, děj románu zahrnuje 
jen pár hodin svatby. Čtenář se sezna-
muje s tajemstvími svatebních hostů, 
každý má co skrývat. Svatebčané 

patří ke smetánce, jsou všichni dobře 
zajištění, ale asi nikdo z nich není 
opravdu šťastný. Příběh završí pro-
zrazení rodinného tajemství nevěstě, 
která je jím nadmíru překvapena.

Za odhalením totožnosti vraha za-
vede čtenáře detektivka Jehla v kupce 
sena z pera Ernesta Mallo. Podle do-
poručení knihovnice Marie Vitvarové 
jde o velmi zdařilý thriller zasazený 
do prostředí Buenos Aires v době dik-
tatury. Komisař Lascan vyřeší případ 
vraždy, ale dostává se do střetu zájmů 
s místní juntou, a tak zaplatí za svou 
bystrost životem. Nicméně soukolí 
náhod a činů jiných protagonistů ro-
mánu dávají naději na nový začátek 
a očištění jména komisaře.

Blog vášnivé čtenářky beletrie na-
jdou čtenáři na stránkách www.skks.
cz, kde je vpravo dole modrý čtverec 
s odkazem. Po rozkliknutí se lidé mo-
hou seznámit s dalšími zajímavými 
knihami staršího data vydání.

Po dvaatřicáté nabídne Chomu
tovské taneční gala – Velká cena 
města Chomutova podívanou na páry 
nejvyšší evropské kvality. V měst-
ském divadle se uskuteční 19. listo-
padu od 14 hodin. „Návštěvníci se 
mohou těšit například na český pár 
Jan Musal a Jana Kukučová, kteří již 
potvrdili účast, a na další páry nejvyš-
ších tříd,“ pozval Pavel Kojetín, který 
zajišťuje odborný dozor soutěže.

Zatím jsou přihlášeny páry 
z České republiky, Německa, Polska 
a Rakouska. Ty se utkají ve standard-
ních a latinskoamerických tancích. 
Soutěž se ponese v duchu předcho-
zích ročníků, tedy ve stejné kvalitě 
i s tradičním zajímavým doprovod-
ným programem, který zajistí pře-
devším chomutovské taneční školy. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 
6. listopadu v městském informačním 
centru v Chomutově.
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Král jan oživil obchod ve městě
Návštěvy českých prezidentů 

v Chomutově nám připomínají, že ani 
čeští králové na svých cestách naše 
město nevynechávali. Zvláště byl ve 
středověkých dějinách Chomutovu 
nakloněn král Jan Lucemburský, 
který město navštívil několikrát 
a vydal zde několik důležitých listin. 
Dne 9. března 1321 tento panovník 
potvrdil týdenní trh v Mostě vždy na 
pondělí a na úterý v Chomutově.

Další listiny se týkaly řádu němec-
kých rytířů. Řád byl spojencem krále 
v jeho evropské politice. Spolupráce 
s řádem byla završena tažením do 
Pruska a na Litvu, kterého se zúčast-
nili přední rytíři z Čech, Moravy, 
Slezska a také z Lucemburska 
v roce 1329. Dne 22. března 1325 
potvrdil král Jan obchodní transakci 
mezi benediktýnským klášterem 
v Postoloprtech a chomutovskou 
řádovou komendou, která za 95 kop 
pražských grošů zakoupila o týden 
dříve několik vsí, mezi nimiž byly 
také blízké Všestudy.

Ve dnech 28. července až 1. srpna 
1335 je potvrzen dokonce několika-
denní pobyt krále Jana v Chomutově. 
Král se tu zastavil při své cestě 
z Francie. Vydal zde několik listin. 
Rozsáhlá listina stěžejní pro dnešní 
krajské město Ústí nad Labem 
byla napsána právě 28. 7. 1335 
v Chomutově. Král Ústečanům po-
tvrdil práva udělená předchozími pa-
novníky, komorní platy a osvobození 
některých obyvatel od placení daní. 
Dne 1. srpna 1335 obdržel Chomutov 
od krále řadu významných práv 

a svobod. Potvrdil městu tržní práva 
a osvobodil návštěvníky zdejších 
trhů, kteří budou cestovat po silni-
cích od Přísečnice do Loun, od všech 
poplatků a cel. Měšťanům z Kadaně 
a Žatce zakazoval jakýmkoli způso-
bem obtěžovat chomutovské křižov-
níky a měšťany. V této latinsky psané 
listině je Chomutov poprvé titulován 
jako město – civitas Chomutow.

Oproti králi Janovi nebyl jeho 
syn Karel IV. už Chomutovu tolik 
nakloněn, a tak 27. listopadu 1366 
zakázal užívanou zdejší obchodní 
trasu. Nařídil, aby hlavní obchodní 
silnice do Čech byla vedena z Chebu 
do Prahy přes Loket, Kadaň, Žatec, 
Louny a Slaný a zakázal trasy přes 
Žlutice, Chomutov, Libochovice 
a Budyni nad Ohří.

Rozvoj Chomutova je v jeho 
dlouhé historii založen na průběhu 
obchodních cest již od roku 1252, 
kdy se o něm datuje první písemná 
zmínka. Cesty přes Chomutov po-
tvrzovali další čeští panovníci, jako 
Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad 
ve druhé polovině 15. století. Za 
královny Marie Terezie pak byla 
v 18. století přes Chomutov vytyčena 
císařská silnice Vídeň, Praha, Lipsko. 
Důležité bylo pro formování města 
i místo pro obchodování – tržiště. 
V listině z roku 1261 je Chomutov již 
označen villa forensis, což předsta-
vuje označení tržního místa. Tak se 
začíná Chomutov proměňovat ve stře-
dověké město, které je navíc centrem 
největšího dominia řádu německých 
rytířů v Čechách a na Moravě.

V roce 1281 je moc řádu rozšířena 
o území křimovského krušnohor-
ského újezdu, který sahal k zemské 
hranici. Význam a výstavnost chomu-
tovské komendy ukazuje právě pobyt 
Jana Lucemburského v roce 1335. 
Komenda, jako správní a hospodářské 
centrum rozsáhlého území, se začala 
rozvíjet. Vznikl tu velký dům, nava-
zující na podélnou osu kostela svaté 
Kateřiny. Jižně od kostela je v rene-
sanční přístavbě zachována západní 
stěna s masivními pískovcovými ná-
rožními armaturami, která mohla ná-
ležet rozměrné věžové stavbě. Mohlo 
se jednat o tak zvaný malý dům, který 
byl bytem komtura. V urbanistické 
struktuře města zůstal zachován otisk 
celého komplexu komendy, dnešního 
komplexu radnice. Vytyčení tržního 
náměstí východně od komendy po-
dél osy cesty mířící do jádra Čech 
bylo vynuceno rostoucím významem 
města. Chomutov se stal konkurentem 
královských měst Kadaně a Mostu, 

jak ukazují vydané listiny. O boji 
o průběh obchodních cest svědčí řada 
královských privilegií ze 14. a 15. sto-
letí, kdy se několikrát měnila jejich 
trasa. Nejstarší cesty mířily od ko-
mendy po levém břehu Chomutovky 
na Blatno pak dál do Saska. Druhá 
cesta stoupala za brodem po pravém 
břehu na Křimov, Horu Sv. Šebestiána 
a pak na Saskou Kamenici. Tato 
trasa pak byla v 18. století upravena 
na císařskou silnici do Lipska. Ve 
směru na jihovýchod mířila po levém 
břehu po „staré míšeňské cestě“, 
která se větvila ve směru na Louny, 
Litoměřice a po pravém břehu byla 
směrována na Vysočany a pak na 
Postoloprty nebo Žatec. Na západ vy-
úsťovala cesta z tržiště za děkanským 
kostelem Viničnou bránou mířila na 
Jirkov a Most. Na západ vedly cesty 
asi dvě, starší kadaňská směřovala 
přes Spořice a nová kadaňská vedla 
již v dnešní trase přes Černovice.

 Jaroslav Pachner

slaVní choMutoVané na Městských hřbitoVech

JUDr. Ernst Storch byl staros-
tou od r. 1910 dlouhých 23 let, až 
do svého nuceného odchodu v pro-
sinci 1933. Během této doby cel-
kem čtyřikrát (1910, 1919, 1923, 
1929) suverénně vyhrál komunální 
volby. V čele radnice vydržel nej-
déle ze všech starostů dvacátého 
století. Především kvůli svému 
organizačnímu talentu, zmiňme 
pořádání Německočeské zemské 
výstavy v r. 1913, úspěšnému 
hospodářskému rozvoji města, 
otcovské péči o sociální potřeby 
obyvatel města za války i po ní 
a zejména schopnosti vyhraněného 
a pevně vlasteneckého politického 
postoje v bouřlivých událostech 
politických za 1. světové války 
a po vytvoření Československa, na 

který musíme hledět s respektem.
Ernst Storch byl pohřben 

27. 5. 1938 do rodinné evange-
lické hrobky rohového dvojhrobu 
č. 48 v díle VII., kde byl uložen 
také jeho otec Franz spolu se svojí 
ženou Annou.

Osud Storchovy rodiny se 
uzavřel v roce 1945, kdy byly 
manželka Käthe, snacha Frieda 
a vnučka Ulrike odsunuty v trans-
portu č. 4 do sovětské okupační 
zóny v Německu.

Dnes se po jeho hrobě slehla 
zem. Na místě, kde býval, roste 
tráva. A tak jedinou připomínkou 
toho, že v našem městě žila tak vý-
znamná a výrazná osobnost, je pa-
mátník německým spoluobčanům 
u vchodu do starší části hřbitova.jUdr. ernst Storch

Chomutov ve 14. století
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Již dva roky působí v Chomutově 
Dobrovolnické centrum ADRA. 
Nezisková organizace oslavila výročí 
přímo se svými dobrovolníky i s veřej-
ností. „Připravili jsme pro návštěvníky 
příjemné odpoledne u kávy z naší 
nově otevřené kavárny, přítomní si 
mohli popovídat, zahrát deskové hry, 
šipky nebo fotbálek,“ uvedla koor-

dinátorka dobrovolníků DC ADRA 
Anna Makarová. Setkávání dobro-
volníků je velmi důležité, předávají si 
totiž své zkušenosti s činností, které 
se věnují, a návštěvníkům ze strany 
veřejnosti mohou poskytnout reálný 
náhled na dobrovolnickou práci.

Dobrovolníky můžete pravidelně 
potkávat v domovech pro seniory, 

v nemocnici, na onkologickém oddě-
lení, v rodinných centrech a v dal-
ších zařízeních. S dobrovolnickým 
centrem má nyní uzavřenou smlouvu 
dvanáct přijímacích zařízení, kon-
krétně například Sociální služby 
Chomutov, FOD Klokánek, Člověk 
v tísni, Rodinné centrum U Broučka 
či Rozmarýn, dále Sjednocená orga-
nizace nevidomých a slabozrakých, 
Kapka 97, OS Světlo a další. Každý 
dobrovolník si může sám vybrat, jaké 
činnosti se chce věnovat, ať už je to 
práce s dětmi, seniory, handicapo-
vanými a podobně. „Dobrovolníky 
přijímáme stále do všech organizací. 
Naše dobrovolnická činnost je velmi 
různorodá a každému zájemci se 
snažíme najít uplatnění přesně po-
dle jeho požadavků,” doplnila Anna 
Makarová.

Dobrovolníci docházejí pravidelně 
například do stacionáře na Písečné, 
kde tráví čas s klienty s mentálním 
nebo i kombinovaným postižením, 
v Domově pro seniory také na Písečné 

navštěvují seniory, se kterými si 
povídají nebo je doprovázejí na spo-
lečenské akce. V Rodinném centru 
Rozmarýn se dobrovolníci zapojují 
do aktivit pro děti, a to přímo v centru 
nebo na velkých veřejných akcích, 
jako je Pohádkový park, Spaní na 
Letňáku, Strašidelný park a podobně. 
„Člověk v tísni využívá naše dobro-
volníky zejména na doučování. Ve 
spolupráci s Kapkou 97 dodáváme 
dobrovolníky na onkologické oddělení 
v chomutovské nemocnici, kde pro 
pacienty pořádají pravidelně dílničky. 
Dobrovolníky využíváme i pro po-
třebu našeho dobrovolnického centra. 
Pomáhají nám s realizací našich ak-
tivit, jako je pořádání Mobilního ba-
zárku, DobroFestu, prezentační akce 
My z druhého patra a mnoha dalších,“ 
dodala koordinátorka.

Od založení se v Dobrovolnickém 
centru ADRA zapojilo do různých 
činností čtyřiačtyřicet dobrovolníků, 
kteří zdarma odpracovali více než 
1 350 dobrovolnických hodin.

Ve třiapadesáti městech České 
republiky se konala akce Týden nízko-
prahů s cílem upozornit na práci a vý-
znam těchto zařízení, která se starají 
o užitečné trávení volného času dětí 
a mládeže. Pro své klienty i návštěv-
níky ze strany veřejnosti připravil níz-
koprahový klub Kámen v Chomutově 
den plný zábavy, kterého se zúčastnilo 
více než sedmdesát dětí všech vě-
kových kategorií. „Nejprve si u nás 
mohli návštěvníci upéct slané ro-
hlíčky. Následně si všichni společně 
poměřili síly v oblíbených hrách, jako 
jsou stolní fotbal nebo deskové hry. Po 
zdolání všech turnajů na děti čekala 
diskotéka, která odstartovala známou 

hrou židličkovaná,“ popsala vedoucí 
nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Kámen Mirka Hanyková.

Klienti, kteří v klubu chodí do 
tanečního kroužku, ukázali, co se již 
naučili. Postupně se k nim přidá-
vali i ostatní návštěvníci. Nakonec 
se všichni společně podívali na film. 
„Týdne nízkoprahových klubů jsme 
se zúčastnili již podruhé a pro velký 
úspěch hodláme tuto tradici zachovat 
i nadále,“ dodala vedoucí.

Klub Kámen v rámci sociálního 
centra Kamínek funguje v Chomutově 
od září roku 2013 a jeho služby zajiš-
ťuje spolek Světlo Kadaň za podpory 
Ústeckého kraje a města Chomutova.

Zvýšení zaměstnanosti podpo-
ruje město prostřednictvím pro-
jektu Prostupné zaměstnávání 
v Chomutově. Díky tomu najde 
ročně práci minimálně třináct lidí 
v organizační složce města s názvem 
pracovní skupina, a to v pomocných 
řemeslných a dělnických profesích. 
„Zaměstnáni budou ekonomicky ak-
tivní lidé, kterým je mezi 50 a 64 lety, 
nemusejí být evidováni jako uchazeči 
o zaměstnání na úřadu práce. Mohou 
být i částečně invalidní, pokud vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu zvládnou 
jednu z nabízených činností, kterými 
jsou zednické, malířské, natěračské 
práce, práce se sádrokartonem, práce 

s motorovou pilou nebo křovino-
řezem,“ upřesnil manažer projektu 
Mitko Pajkov.

Nástup první skupiny lidí do 
pracovního poměru k pracovní 
skupině města je plánován na pro-
sinec 2017. Projekt Prostupné za-
městnávání v Chomutově, finan-
covaný z Operačního programu 
Zaměstnanost, bude probíhat do září 
2020. Každoročně bude také vybírána 
skupina dalších možných zaměst-
nanců ve věku 50 až 64 let.Zájemci 
o pracovní místa mohou kontakto-
vat paní Martinu Chomutovskou na 
telefonu 604 304 594 nebo napsat na 
email m.chomutovska@seznam.cz.

dobrovolníci pomáhají dva roky

Týden nízkoprahů otevřel 
veřejnosti klub Kámen

Město dá práci řemeslníkům, 
podpoří tím zaměstnanost
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jak na magistrátu nečekat? 
přijďte v úterý nebo ve čtvrtek

Úřední dny pondělí a středa. 
Zažitý mýtus, který v Chomutově 
neplatí. Magistrátní přepážky jsou 
již řadu let otevřeny také v úterý 
a ve čtvrtek. „Klient, který dorazí 
v těchto dnech, má téměř jistotu, 
že nebude čekat vůbec nebo jen 
několik málo minut. Platí to jak pro 
registry řidičů, tak vozidel, také pro 
vydávání občanských či řidičských 
průkazů, cestovních dokladů a ma-
triku,“ popisuje situaci vedoucí od-
boru Bedřich Rathouský.

Úterky a čtvrtky jsou klienty vy-

užívány velice málo, jde o předsu-
dek a zažitost republikově známých 
úředních dnů. „Počet odbavených 
klientů v úterý a čtvrtek někdy klesá 
až na devět procent naší týdenní 
kapacity,“ dokládá stav vedoucí 
odboru. Klienti úřadu mají možnost 
zjistit na webu města (www.chomu-
tovmesto.cz/cz/prepazky), jaký je 
aktuální stav na přepážkách. Dozví 
se, kolik lidí před nimi čeká a jakou 
dobu by aktuálně čekali. V úterý 
a čtvrtek jsou čekací doby v průměru 
do osmi minut.

V Kcentrech i Poradně Světlo, 
kde je mimo jiné poskytováno také 
poradenství (osobní, telefonické, elek-
tronické), se velmi často objevují do-
tazy rodičů: „Mám podezření, že naše 
dítě bere drogy. Můžete mi poradit, jak 
to vlastně přesně poznám?“

Projevem vzniku závislosti může 

být kromě jiného nejčastěji nález po-
můcek pro zneužívání drog (dýmky, 
jehly, lžičky a podobně), zbytky jointu, 
stopy vpichů na končetinách, změna 
či ztráta kamarádů, izolování se od 
vrstevníků, ztotožňování se s drogovou 
kulturou, zhoršení vzhledu a péče o ze-
vnějšek, zhoršení prospěchu a chování, 

ztráta a krádeže cenností doma, změny 
v chování a další. Ověřit si, zda dítě 
užívá drogy, lze také provedením testu 
z moči na přítomnost drog, který je 
k zakoupení v jakékoli lékárně nebo 
jej lze provést v Kcentrech v Kadani 
(Klášterecká 1720, tel. 474 335 347) 
a Chomutově (Hálkova 224, tel. 474 

652 030). V případě potřeby řešit již 
samotnou závislost mohou rodiče vy-
užít odborného sociálního poradenství 
v Poradně Světlo. V rámci Poradny 
Světlo v Kadani a Klášterci mohou zá-
jemci využít také psychologické služby.

Lucie Halouzková,  
Poradna Světlo, pobočka Chomutov 

Sociální poradna Písečná posky-
tuje poradenství i formou elek-
tronických dotazů. Velice často 
se pracovnice poradny setkávají 
s podobným dotazem: „Prosím 
o radu, kde je možné najít nebo 
obdržet přihlášku do zařízení, kde 
by se postarali o maminku, které je 
81 let a bydlí sama v bytě. Zatím se 
o sebe dokáže částečně postarat.“

Pokud je maminka schopna se 

o sebe z větší části postarat, je možné 
ji ubytovat v Domě s pečovatelskou 
službou Merkur (DPS Merkur). Vše 
s vámi vyřídí Jaroslava Šnáblová z od-
boru sociálních věcí Magistrátu města 
Chomutova (kontakt – tel. 474 637 
168, email j.snablova@chomutov-
mesto.cz). Nezbytnou součástí umís-
tění do DPS Merkur je smluvní zajiš-
tění pečovatelské služby. Tu v tomto 
domě zajišťuje Centrum denních 

služeb Bezručova, které sídlí v pří-
zemí v DPS Merkur. Pro informace 
a smluvní zajištění služeb doporuču-
jeme obrátit se na sociální pracovnici 
Janu Heřmánkovou (kontakty – tel. 
474 686 432, 728 766 648, email her-
mankova@soschomutov.cz).

Pokud by se zdravotní stav ma-
minky zhoršil a nebyla by z větší 
části schopna péče o svou osobu 
a tedy ani o domácnost, pak do-

poručujeme podat žádost o ubyto-
vání v domově pro seniory (DpS). 
Evidenci žadatelů do DpS Písečná 
řeší sociální pracovnice Pavla 
Smilov (kontakty – tel. 727 830 822, 
email smilov@soschomutov.cz).

Mnoho dalších podrobných 
informací lze vyčíst na webových 
stránkách www.soschomutov.cz, 
kde jsou i příslušné dokumenty 
a tiskopisy ke stažení.

jak zjistím, že je naše dítě 
závislé na drogách?

jak vyřídit přihlášky do zařízení pro seniory?

Inzerce
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day of british Commonwealth 
na chomutovském gymnáziu

řemeslníci přivezli stříbro z mistrovství

Za kariérové poradenství získala škola cenu

Na chomutovském gymnáziu 
proběhl tradiční projektový den, který 
je spojen s angličtinou. U studentů 
je velmi oblíbený, protože narušuje 
běžnou školní rutinu a jednotlivé 
třídy mají šanci změřit síly ve spoustě 
zajímavých disciplín. Název Day of 
British Commonwealth naznačoval, 
že akce byla věnována třem bývalým 
britským koloniím.

O hlavní část programu se zaslou-
žila „perla impéria“ Indie. Třídy před-
vedly perfektní taneční vystoupení 
po vzoru Bollywood dance. Všechna 
vystoupení byla elegantní, i když na 
evropské poměry neobvyklá a o to 
zajímavější. Indická doprava se stala 

inspirací pro jednu z nejoblíbenějších 
disciplín. Studenti se po jednotlivých 
třídách snažili v co největším počtu 
dostat do malého autíčka a imitovali 
tak indické vlaky přeplněné lidmi.

Další dvě země, kterým se Day 
of British Commonwealth věno-
val, byly Jamajka a Jihoafrická 
republika. Na počest Usaina Bolta 
proběhly závody v běhu na 60 me-
trů a na programu byl také lakros, 
u kterého cennými radami i vyba-
vením přispěl indiánský oddíl ČTU 
Hunkpapa Chomutov. Pavla Hlavatá, 
která je stálicí projektových dnů, pak 
všechny roztančila v rytmu reggae. 
Jihoafrickou republiku evokovalo 

taneční vystoupení skupiny Taratibu 
doprovázené bubeníky skupiny 
Jumbo a následný workshop afric-
kých tanců.

A tak se ze zamračeného dešti-
vého rána stalo slunné odpoledne a ti 
šikovnější, kterým se podařilo vyhrát, 
byli odměněni dortem nebo i dvěma.

Žáci druhého a třetího ročníku 
oboru montér suchých staveb ze slou-
čených středních škol ESOZ reprezen-
tovali školu na Mezinárodní soutěži 
učňů v řemeslných dovednostech.

Lukáš Tesař, Jan Krzák a Rosti
slav Janoš se v těžké konkurenci 

budoucích řemeslníků z devatenácti 
odborných škol a učilišť umístili na 
velmi pěkném 2. místě. Domů si 
přivezli diplom, věcné dary a cenné 
zkušenosti.

Dvaašedesát mladých stavařů 
a řemeslníků z odborných škol a uči-

lišť z České republiky, Slovenska 
a Maďarska předvedlo, že se ve 
světě stavebnictví neztratí. Na za-
čátku byla odvaha přijet a naživo 
před zraky posuzovatelů předvést, 
co se často jen podle videa a učebnic 
naučili s materiály, které třeba nikdy 

nedrželi v ruce. „Práci soutěžících 
hodnotili porotci. Ti se shodli, že 
úroveň dovedností v jednotlivých 
oborech byla vysoká, a tak někdy 
museli hledat opravdové odborné 
detaily, aby mohli určit pořadí,“ vy-
světlil Hynek Míka z Erudia CZ.

Pětatřicet organizací působících 
v oblasti poradenských služeb se kva-
lifikovalo do finále soutěže o Národní 
cenu kariérového poradenství. Mezi 
nimi byla i Střední odborná škola 
energetická a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov, která se soutěže zúčastnila 

s aktivitami školního poradenského 
pracoviště RaDoSt – Rady dostupné 
studentům. Hlavní cenu získalo šest 
nejlepších organizací. „Mezi těmi, 
kdo hodnotitele zaujal, byla právě 
naše škola. Zejména aktivity spojené 
s péčí o kariérní růst žáků byly přijaty 
obzvlášť příznivě. Spolupráce s regi-

onálními firmami, praxe vykonávaná 
u budoucích zaměstnavatelů, burzy 
firem, dny otevřených dveří, týden 
odborných dovedností pro žáky zá-
kladních škol, veletrhy středních škol, 
náborové aktivity, besedy, exkurze, 
ale i individuální péče věnovaná žá-
kům – to je jen malý výčet skuteč-

ných aktivit, na kterých se podílejí 
nejen pracovníci poradenského praco-
viště, ale i většina učitelů školy. Takto 
významné ocenění nás velmi potěšilo 
a ukázalo nám, že jdeme správným 
směrem,“ uvedla Lenka Palánová, 
vedoucí školního poradenského pra-
coviště RaDoSt.

jezdci sbírali 
na mistrovství 

medaile

Jezdecký oddíl při Podkrušno
horském zooparku vyslal své 
zástupce hned do tří kategorií 
nejdůležitějších závodů roku, a to 
Mistrovství České republiky ve 
voltiži.

V kategorii děti do 12 let vybo-
jovala Elisabetha Reslerová stříbro 
a její stájová kolegyně Pavlína 
Klicperová bronz. V kategorii dvojic 
Kristýna Pikalová s Julií Sušickou 
získaly pro tento rok bronzovou me-
daili – startovaly na koni Clauzewitz, 
kterého lonžovala Monika Panská.

Největší boj se odehrál v kate-
gorii ženy junior A. „Po dvoudenní 

bitvě si zasloužila naše Kateřina 
Reslerová stříbrnou medaili a její stá-
jová kolegyně Natálie Albrechtová 
desáté místo. Jednotlivci startovali 
na koních Grand Arot, Eduardo 
a Landar. Domácího koně Granda 
Arota bezchybně odlonžovala 
Kateřina Dušková,“ uvedla trenérka 
Blanka Peterková. Cvičenky na 
všechny závody této sezony včetně 
mistrovství připravoval tým tre-
nérů ve složení Klára Fartáková, 
Blanka Peterková a Bořivoj Hlad. 
Skvělých výsledků mohli jezdci do-
sáhnout i díky spolupráci s městem 
Chomutov.
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prvňáčci poznávali 
kamarády i učitele

žáci stavěli modely z merkuru

pražský hrad přivítal čtyřicet 
budoucích zdravotníků

Chomutovské učiliště pomohlo zooparku

Sběrem víček přispěli 
chlapci na léčbu

Prvňáčci ze základní školy 
Školní si užili adaptační kurzy. 
Cílem těchto kurzů, které se tra-
dičně na začátku školního roku po-
řádají pro všechny prvňáčky, je, aby 
se děti lépe poznaly spolu navzájem 
a také s paní učitelkou.

Učitelky, vychovatelky i děti 
si užily příjemného ubytování 
v Autokempu Kamencové jezero 

v ubytovně Solárium. „Chodily na 
procházky k jezeru a hlavně do le-
soparku, kde byl pro ně připraven 
program. Během něj si mohly pro-
hlédnout zdejší zvířata a samy nakr-
mit tuleně,“ uvedla učitelka Ivana 
Chloupková.

Ač některým třídám počasí 
úplně nepřálo, celkově si všichni 
společně prožité chvíle užili.

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově ve spolupráci se 
Střediskem volného času Domeček 
Chomutov uspořádala okresní kolo 
soutěže TPROFI – Talenty pro 
firmy, kterého se zúčastnilo osm 
tříčlenných týmů žáků 5. tříd zá-
kladních škol.

Cílem soutěže byla podpora 
polytechnické výuky a zlepšení 
manuálních dovedností žáků zá-

kladních škol. Jako součástková 
základna byla zvolena stavebnice 
Merkur M8, která se nejvíce přibli-
žuje podmínkám strojírenství.

Soutěžící týmy tvořili žáci 
ze základních škol Hornická 
Chomutov, Studentská Jirkov, Na 
Podlesí Kadaň, Školní Chomutov, 
Na Příkopech Chomutov, Zahra
dní Chomutov, ZŠ a MŠ Strupčice 
a ZŠ a MŠ Duhová cesta 

Chomutov. „První místo a postup 
do krajského kola, které se usku-
teční v Chomutově 8. listopadu 
v rámci výstavy Vzdělávání 2018, 
získali žáci ZŠ a MŠ Duhová 
cesta Chomutov. Na druhém místě 
skončila ZŠ Hornická Chomutov 
a na třetím ZŠ Studentská Jirkov,“ 
upřesnila asistentka projektového 
manažera Okresní hospodářské ko-
mory Chomutov Vendula Pohořalá.

Soutěžící si skvěle poradili se 
stavěním modelů i při časovém 
omezení šedesáti minut. Mezi 
kritéria hodnocení patřily přede-
vším funkčnost modelu a správ-
nost a čas jeho sestavení. Žáci si 
mohli ověřit nejen své technické 
schopnosti prostřednictvím poly-
technické stavebnice, ale také vy-
zkoušet kreativní přístup při plnění 
daného zadání.

Skupina čtyřiceti žáků střední 
zdravotnické školy navštívila Pražský 
hrad. Celodenní výlet byl odměnou 
pro ty, kteří se aktivně zapojují do 
školních aktivit, pracují ve školním 
parlamentu a vzorně reprezentují 
školu v soutěžích a olympiádách.

Po prohlídce katedrály sv. Víta 
žáci v doprovodu učitelů navští-
vili Kancelář prezidenta republiky. 
„Nejprve byli seznámeni s historií 
kanceláře i jednotlivých salónků, pra-
coven a chodeb, s osobnostmi našich 
prezidentů i s výkonem pravomocí 
a úkolů, které jsou s funkcí prezidenta 
republiky spojené,“ popsala Eva 

Čížková ze Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov.

Průvodci přiblížili žákům fun-
gování kanceláře, představili její orga-
nizační strukturu, žáci se mohli na in-
formačních panelech seznámit s prací 
prezidenta republiky, obdivovat 
umělecké předměty a navštívit roz-
sáhlou hradní knihovnu. Jedinečným 
zážitkem pro všechny účastníky 
bylo sledování slavnostního střídání 
Hradní stráže s fanfárami a výmě-
nou standarty přímo z 1. nádvoří 
Pražského hradu.

V odpolední části programu sku-
pina prošla Nerudovou ulicí a přes 

Malostranské náměstí až na Karlův 
most.

Žáci chomutovské Střední 
odborné školy energetické a sta-
vební se podíleli na výměně 
elektroinstalace v budově zá-
zemí chovatelů losa evropského 
v Podkrušnohorském zooparku. 
„Velmi vítáme příležitost, kdy si 
naši žáci sáhnou na takzvaně špi-

navou práci a nevěnují se pouze 
výcvikovým modelům v učebně,“ 
uvedl učitel odborného výcviku 
Josef Kubelka.

V rámci praktické výuky prová-
děli žáci druhého a třetího ročníku 
demontáž stávající elektroinsta-
lace. Poté frézovali drážky pro 

kabeláž a provedli instalaci nových 
rozvodů včetně svítidel, vypínačů, 
zásuvek a jističů. Na pracovišti 
vždy byli přítomni dva učitelé od-
borného výcviku. Zoopark zajistil 
veškeré podmínky k práci a žáky 
vybavil potřebnými ochrannými 
prostředky.

Děti z mateřské školy Pohádka 
na Kamenné pomohli sběrem víček 
z PET lahví nemocnému chlapci. 
Výtěžek za sběr víček sloužil 
k úhradě léčebné terapie na neu-
rorehabilitační klinice Tomáškovi 
Orlovi z Jirkova. Chlapec je kvůli 
spastické kvadruparéze upoután na 
invalidní vozík.

Léčba může Tomáškovi po-

moci zlepšit jeho zdravotní stav. 
„Největším Tomáškovým přáním je 
pro jiné děti tak samozřejmá věc – 
postavit se na vlastní nohy a samo-
statně chodit,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky Monika Chloupková.

Pokud chcete i vy přispět na 
Tomáškovu léčbu, veškeré in-
formace dostanete v mateřince 
Pohádka.
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křížoVka Před sto lety v listopadu při (tajenka) zemřelo v Chomutově a Horní Vsi třináct lidí.

osMisMěrka V polovině listopadu se těšte (tajenka).

Vtipy o počasí 

Ve škole jsem studoval 
psychologii lhaní a byl v tom 
nejlepší. Proto mě bez problému 
zaměstnali v předpovědi počasí.

Potkají se dva myslivci: „Proč jdeš 
na hon v takovémhle hrozném 
počasí?” 
„Možná budu mít štěstí 
a nějakého zajíce zabije blesk!”

„Nejsme zase až tak 
bezvýznamný stát, jak to někdy 

vypadá. Zrovna v pátek ležel 
střed tlakové výše nad naším 
územím a ovlivňoval počasí 
v celé Evropě!”

Pokud dnes potkáte na ulici 
jednoho člověka v zimníku 
a druhého v šortkách a tričku, 
nedivte se, ten první asi vyšel 
z domu okolo sedmé a ten druhý 
až v deset hodin.

Meteorologové se v předpovědi 
počasí nikdy nemýlí. Jen občas 
popletou místo a čas.

aSTMa, brUSIVO, COUrT, deKOr, drTIč, drUZI, dUbeč, dVOreK, eTUdY, 
HrdlO, KNíže, MOSaZI, NešVar, OKOUN, pOčíTač, prYže, reVUe, rYZeC, 
SKlON, STřed, šlaCHY, TreNd, TrNOž, TUrNÉ, TVáře, VlÉCI, ZačáTeK

Inzerce



servis

20 | servis

 1.11. st 17.00  Večerníček – tradiční večer nejen pro seniory – divadlo
 3.11. pá 19.00  takoVý Malý recitál – Petr Brandl spol. – SKKS 
 4. a 18. 11.   08.00  seVeročeské farMářské trhy – náměstí 1. máje
 4.11.  so 10.00  hubertoVa jízda – ukončení jezdecké sezóny – PZOO Stará Ves
 7.11.  út 09.30  coMotoVia 2017 – konference věnovaná 90. výročí spojení 

Chomutova a Horní Vsi do jedné územní samosprávní obce – zasedací síň 
radnice

 7. a 8.11.  13.00  VýstaVa VzděláVání 2018 – prezentace SŠ pro žáky ZŠ, 8.11. 
krajské kolo soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy – sportovní hala

 8.11.  st 09.30  sMrt, rituály a proMěny žiVota – přednáška Akademie 
3. věku – SKKS 

 8.11.  st 17.00  ke štěstí V páru – přednáška Michaely Turjančíkové – Café Atrium
 8.11.  st 17.30  astrologie – SKKS 
 9.11.  čt 17.00  nuMizMatika na choMutoVsku – beseda s V. Pintou – 

Dům J. Popela
 9.11.  čt 17.00  na poMoc rodičůM s probléMoVýMi dětMi – 

přednáška Klubu aktivního života – SKKS
 9.11.  čt 17.30  art zastaVení – prezentace ZUŠ T. G. Masaryka – Café Atrium 
 11.11.  so 10.00  skrytý potenciál ženy – inspirující přednášky, nabídka 

kosmetiky, módní přehlídka, odborné služby, občerstvení – kino Svět
 11.11.  so 11.00  den Válečných Veteránů – pietní akt – parčík u kostela svaté 

Barbory 
 11.11. so 16.00  strašidelná procházka – RC Rozmarýn
 12.11. ne  15.00  kocour V botách – výpravné loutkové představení pro děti 

o chudém mládenci a jeho veselém společníku, kterému nikdo 
jinak neřekne než Kocour v botách – divadlo

 14.11.  út 17.00  pět zeMí a pěšky do říMa – cestopisná přednáška – SKKS 
 15.11.  st 17.00  sebeúcta – přednáška z cyklu Tělo napoví – SKKS 
 15.11.  st 17.00  léčiVá Moc přírody – přednáška – Café Atrium
 16.11.  čt 15.00  tVoření aneb lehce předvánočně – SKKS 
 17.11.  pá 17.00  den boje za sVobodu a deMokracii 

a Mezinárodní den studentstVa – pietní akt u pomníku 
Obětem válek a totalit – městský park

 18.11.  so 09.30  11. choMutoVský fler jarMark – galerie Špejchar, atrium 
SKKS

 19.11.  ne 10.00  rodinné zápolení 2017 – lidé okolo nás – bývalá 
budova ČVUT, vchod dvorem naproti sport. hale 

 19.11. ne 14.00   choMutoVské taneční gala – Velká cena 
Města choMutoVa – mezinárodní soutěž ve standardních 
a latinskoamerických tancích – divadlo

 21.11. út 10.00  dny oteVřených dVeří Ve školách 
a projektoVých kancelářích – sloučené střední školy 
ESOZ, část školy Na Moráni

 23.11.  čt 09.00  noVela zákoníku práce a dalších předpisů 
V pracoVněpráVní oblasti – seminář OHK CV

 23.11.  čt 16.00  setkání s biotronikeM – SKKS 
 23.11.  čt 17.00  Večery pod laMpou – autorský večer s novinářkou, spisovatelkou 

a scénáristkou Soňou Štroblovou – SKKS
 23.11.  čt 17.00  andělská energie – Milan Nalim – Café Atrium
 25.11.  so 09.00  adVentní dílny – Základní škola speciální a Mateřská škola 

Palachova 
 25.11.  so 16.00  festiVal autorských čtení – evangelická fara 
 26.11.  ne 14.00  adVentní neděle – PZOO 
 28.11.  út 08.30 ochrana osobních údajů – seminář OHK CV
 29.11.  st 18.00  nahá krása – diskusní pořad na téma krása ženského těla – SKKS 
 30.11.  čt 17.30  Vánoční art zastaVení – Cafe Atrium 

    prohlídky peVnostních objektů – každou sobotu od 10 do 
17 hodin – muzeum Na Kočičáku

    prohlídky interiérů staVeb Ve staré Vsi s průVod-
ceM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe
 1.11. st 17.00 thor: ragnarok 19.00 absence blízkosti
 2.11. čt 17.00 příšerákoVi 18.00 Milada 19.30 thor: ragnarok (3d)
 3.11. pá 17.00 příšerákoVi (3d) 18.00 Milada 19.30 Všechno nejhorší
 4.11. so 15.00 příšerákoVi (3d) 17.00 Milada
 4.11. so 18.00 thor: ragnarok 20.00 Všechno nejhorší
 5.11. ne 15.00 příšerákoVi 17.00 bajkeři
 5.11. ne 18.00 Všechno nejhorší 19.30 Milada
 6.11. po 17.00 thor: ragnarok (3d) 17.00 Všechno nejhorší
 9.11. čt 17.00 suburbicon: teMné předMěstí
 9.11. čt 19.00 zabití posVátného jelena
 10.11. pá 17.00 Maxinožka 18.00 suburbicon: teMné předMěstí
 10.11. pá 19.30 Vražda V orient expresu
 11.11. so 10.00 skrytý potenciál ženy 17.00 Maxinožka
 11.11. so 18.00 suburbicon: teMné předMěstí
 11.11. so 19.30 Vražda V orient expresu
 12.11. ne 15.00 My little pony filM 16.00 8 hlaV šílenstVí
 12.11. ne 18.00 Vražda V orient expresu 19.00 sněhulák
 13.11. po 17.00 Vražda V orient expresu 19.00 bajkeři
 14.11. út 17.30 thor: ragnarok (3d)
 14.11. út 19.00 suburbicon: teMné předMěstí
 15.11. st 17.00 čára 19.30 Všechno nejhorší
 16.11. čt 17.00 liga spraVedlnosti (3d)
 16.11. čt 18.00 zahradnictVí: nápadník 20.00 liga spraVedlnosti
 17.11. pá 11.00 Maxinožka 15.00 příšerákoVi
 17.11. pá 17.00 zahradnictVí: nápadník
 17.11. pá 18.00 liga spraVedlnosti (3d) 20.00 Všechno nejhorší
 18.11. so 15.00 esa z pralesa 17.00 liga spraVedlnosti
 18.11. so 18.45 thoMas adès the exterMinating angel (Anděl zkázy)
 18.11. so 20.00 zahradnictVí: nápadník
 19.11. ne 15.00 příšerákoVi 17.00 zahradnictVí: nápadník
 19.11. ne 18.00 liga spraVedlnosti (3d) 20.00 to
 20.11. po 17.00 liga spraVedlnosti 19.00 oVčáček Miláček
 21.11. út 17.00 to 19.00 bajkeři
 22.11. st 17.00 Vražda V orient expresu 19.00 liga spraVedlnosti (3d)
 23.11. čt 17.00 liga spraVedlnosti 18.00 zahradnictVí: nápadník
 23.11. čt 20.00 hráči se sMrtí
 24.11. pá 16.00 Maxinožka 17.00 snoW filM fest 19.00 hráči se sMrtí
 25.11. so 15.00 příšerákoVi (3d) 17.00 táta je doMa 2
 25.11. so 18.00 hráči se sMrtí 20.00 suburbicon: teMné předMěstí
 26.11. ne 15.00 Maxinožka 17.00 zahradnictVí: nápadník
 26.11. ne 18.00 hráči se sMrtí 20.00 táta je doMa 2
 27.11. po 17.00 táta je doMa 2 19.00 bajkeři
 28.11. út 17.00 hráči se sMrtí 19.00 táta je doMa 2
 29.11. st 17.00 sněhulák 19.00 thor: ragnarok
 30.11. čt 17.00 paddington 2 18.00 7 žiVotů 20.00 kVarteto

 
KINO SVěT

 4.11.  so 20.00  ondřej fencl trio – Hřebíkárna 
 7.11.  út 18.30  housloVý koncert žáků zuš t. g. M. – sál ZUŠ
 10.11. pá 19.30  VáclaV koubek band – Hřebíkárna 
 16.11.  čt 18.00  koncert dechoVého oddělení zuš t. g. M. – sál ZUŠ
 16.11.  čt 18.00   podziMní koncert klaVírního oddělení zuš 

jirkoV – Café Atrium
 16.11. čt  19.00  peter lipa band – jazz, blues, populární hudba i šanson – divadlo
 17.11.  pá 18.00   VzpoMínkoVý Večer na WaldeMara Matušku – 

Stráníci, Petr Brandl, Duo Popelka, Album a další – kostel sv. Ignáce
 21.11.  út 18.30  pianissiMo aneb klaVír je úžasný nástroj – sál ZUŠ
 21.11. út 19.00 oceán – Kulisárna
 23.11.  čt 19.00  Mr. cocoMan – Hřebíkárna 
 25.11. so 19.00  nařež – Hřebíkárna 
 26.11.  ne 18.00   předadVentní koncert – sMíšený pěVecký sbor na-

hlas! a dětský pěVecký sbor sluníčka – kostel sv. Ignáce
 26.11.  ne 19.00  paul battÓ – Hřebíkárna 
 27.11.  po 18.30  hrajeMe si pro radost – sál ZUŠ
 30.11.  čt 18.00  klaVírní recitál – sál ZUŠ

KONCerTY

 Od 21. 11.  MalujeMe srdceM – výstava obrazů žáků ZŠ Ak. Heyrovského – Café Atrium
 Od 25.11.  Vánoce V Muzeu – vernisáž výstavy 25. 11. v 10 hodin, vystoupí Loutna 

Česká – kostel sv. Kateřiny
 Od 30.11.  obrazy – Milan pecák, Martin zhouf – vernisáž výstavy 30.11. 

v 17 hodin – galerie Špejchar,
 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 22.11.  fotografie – lucie stříbrská – galerie Lurago
 Do 25.11.  MiroslaV doležel – sochy a kresby – vernisáž výstavy 24.10. 

v 17.00 hodin – Art galerie Radnice
 Do 30.11. kresby – MiroslaV schneider – výstavní síň knihovny
 Do 31.12. kresby a ornaMenty – heidi šottoVá – galerie Na schodech
 Do 31.12.  VýstaVa děl ilustrátora a kreslíře petra urbana – 

galerie Zlatý klenot

VýSTaVY

pravidelné akce

 4.11. so 08.00  choMutoVská extraliga, ii. kolo – vzduchová pistole, 
vzduchová puška – střelnice SSK Chomutov

 5.11.  ne 08.00  středoeVropský pohár, i. kolo – rychlopalná a standardní 
vzduchová pistole – střelnice SSK Chomutov

 5.11.  ne 15.30   choMutoV – liberec – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 17.11.  pá 08.00  Velká cena 17. listopadu – vzduchová pistole – střelnice SSK 

Chomutov
 17.11.  pá 17.30   choMutoV – litVínoV – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 18.11.  so 09.00  disco dance – extraligová soutěž – městská sportovní hala
 19.11.  ne 08.00  choMutoVská extraliga, iii. kolo – VzduchoVá 

pistole, VzduchoVá puška – střelnice SSK Chomutov 
 21.11.  út 17.30   choMutoV – třinec – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 26.11.   15.30  choMutoV – sparta – 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

SpOrT

pravidelné 
akce

 4.11. so 09.00  burza hraček
 4.11.  so 14.00  Workout fitness shoW – otevření fitka 
 10. a 24.11.   16.30  pletení z papíru

 

SVč dOMečeK
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choMutoVské noViny
Měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • Vydává statutární město 
Chomutov • Adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Náklad 
22 600 výtisků • Distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

inzerce:
ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

Vstupné: dospělí 140 Kč k sezení, 100 Kč ke stání
děti do 15 let a důchodci 70 Kč k sezení, 50 Kč ke stání

outěže ve sportovním tam níovutěže ve sportěže ve sputěže ve sportovnímímvrtoutěže ve sporěže ve spo m tanci třídy BAMBídci an BAM M MMpohárové soup h rové soouvé souté ouročnro32. ro3 r čník pní
erických tachckýric tancíchícaních a latinskoameíchh a latinskoamelatinskoatanddara dnd ía daa ddve stae erer

neděle 19. listopadu 2017 od 14.00 hodin
Městské divadlo v Chomutově

utěže se zúčSoutSou účastnístní
venska a Česvens a a ČeČeskaeskaSlovensknsSloSmecka, Molskatan ní páry z Polry zaneční olska, Němlska, Ntan Maďarskrska, Srska, , SS

TANECNÍ GALA
Chomutovské

AANAAANAAAANNEENCEEVELKÁ CENVE CECENNVELKÁV CCCVELKÁ CVV AAAAKÁ NNNNNEEEEELE EE AÁ
ATTUTUTHOMUUUTOVAAVOTTTUUHMĚSTA CHOMĚSTTA HOMMĚS A HM OOOC VAVUUUUS VAVATTTHOMTA HATTMMM MĚĚMMMĚ AA TTTTTA TTĚĚĚĚ

Předprodej vstupenek od 6. 11. 2017 
v Městském informačním centru v Chomutově, tel. 474 341 438

Zš chomutov, Kadaňská 2334

hledá učitele 
M, f, inf.

Zájemci nechť kontaktují  
ředitelku školy R. Zítkovou

tel. 731 419 763, 
reditelka@4zscv.cz.

   
   Z

Š C
HOMUTOV, Kadaňská 2334

podrobný kalendář 
akcí najdete na Webu:

Pro veřejnost připraven doprovodný program v salónku Městského divadla.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

Vstupné: 
Jednotlivec - 30 Kč

Rodinné vstupné - 80 Kč

Rezervace nutná
(vstupenky na konkrétní čas)
tel. 774 245 926 

STRAŠIDELNÁ PROCHÁZKA
           
STRAŠIDELNÁ PROCHÁZKA
           
STRAŠIDELNÁ PROCHÁZKA
           

16 - 20 hodin

Start: Mestský park u RC Rozmarýn (baterky s sebou)ˇ

11.listopadu 2017
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levharti 
s děčínem: 
přímý přenos

bobřím mláďatům se letos velmi dařilo 

Velké věci na malém prostoru, 
startuje zimní liga malého fotbalu

Gymnastky vstoupily do sezony 
za cinkotu cenných kovů

Basketbalový klub Levharti 
Chomutov jde vstříc fanouškům a nej-
bližší domácí zápas mužů bude vysílat 
přímým přenosem přes internet. Jde 
o atraktivní utkání Severočeské ligy 
Levharti Chomutov – BK Horejsek 
Děčín, které proběhne v pátek 10. lis-
topadu od 20.30 hodin. Fanoušci, kteří 
nezamíří přímo do ochozů městské 
haly, si přenos snímaný několika ka-
merami a komentovaný profesionál-
ním spíkrem budou moci otevřít přes 
web basketbalového klubu www.lev-
harti.cz. Družstvo mužů Chomutova 
má ambice vybojovat postup do druhé 
ligy a po čtyřech kolech je bez prohry 
na čele tabulky.

Nepříliš úspěšné play off áčka soft-
balistů Beavers Chomutov vyvážila ra-
dost z vynikajících výsledků mládeže. 
Žákyním se podařilo obhájit loňský 
titul mistryň republiky a cenný kov zís-
kali i žáci, kteří vybojovali bronz.

Žákyně Beavers vyhrály s obrov-
ským náskokem základní část extra-
ligy, a tak na ostravské mistrovství re-
publiky jely v pozici jasných favoritek. 
A tuto roli bez výjimky potvrdily, když 
ani jednomu z konkurenčních týmů 

nedovolily ani bod. Skóre za všechny 
zápasy bylo neuvěřitelných 33:0, proto 
není divu, že chomutovská děvčata 
pobrala také individuální ocenění. 
Nejlepší pálkařkou byla vyhlášena 
Eliška Peterková a nadhazovačkou 
Kateřina Kindermannová. Mistrovský 
tým Beavers se nyní se soutěží žákyň 
loučí, kompletní družstvo totiž pře-
chází do kategorie kadetek.

Nejen chomutovská děvčata, 
ale také žáci vstupovali do turnaje 

mistrovství republiky v pozici lídrů 
dlouhodobé soutěže. Ovšem tu ovládli 
s náskokem jediného bodu, a tak jejich 
výkony v Kunovicích nebyly tolik 
přesvědčivé. S dvěma výhrami a jed-
nou prohrou postoupili do semifinále, 
kde o jediný bod podlehli sousedům 
z Mostu. V souboji o třetí místo si žáci 
Beavers pohlídali průběh utkání a nad 
Ledenicemi zvítězili 3:1. Radost byla 
o to větší, že i zde cena za nejlepšího 
pálkaře skončila v týmu Chomutova, 

v rukou Martina Jeníčka.
Na závěrečný turnaj mistrovství 

republiky se probojovali také kadeti, 
ale ti zde spíše sbírali zkušenosti 
v zápasech se staršími a zkušeněj-
šími soupeři. Pro fanoušky softbalu 
bylo možná menším zklamáním 
vystoupení kategorie jedenáctiletých 
v coachballu, neboť smíšené družstvo 
nedokázalo na domácím mistrovském 
turnaji prodat předchozí výborné vý-
sledky a skončilo sedmé.

Jen pár týdnů po českém triumfu 
na MS v malém fotbalu startuje zimní 
liga CHLMF a podle jejího předsedy 
Jiřího Kupce bude i v chomutovské 
sportovní hale opět na co koukat.

„Elitní liga bude i letos hodně 
zajímavá, protože má více favoritů. 
Určitě mezi ně patří loňský vítěz 
LoKo Chomutov, medailisté Vamiro 
a FC Baník Chomutov. Silná budou 
i Jablíčka a překvapit mohou další. 
Jsme zvědaví na kvality nováčka 
s názvem Katalánci Most,“ potvrzuje 
Jiří Kupec a dodává, že také v dalších 
soutěžích je zvědavý především na 
úroveň nových týmů, které jsou pro 
soutěž vždy oživením.

Kromě nových účastníků zimní 
ligu velké změny nečekají. Opět se 
bude hrát v pěti ligách po dvanácti 
týmech plus jedenáct mužstev bude 
startovat ve veteránské lize. „Bohužel 
některé tradiční týmy v posledních 
letech soutěž opouštějí, ale přicházejí 
nové a s nimi i mladí hráči. Z toho 
máme velkou radost,“ vysvětluje 
Jiří Kupec s tím, že zájem mladých 
hráčů je do velké míry dán i úspě-
chem žákovské ligy základních škol. 
„Letos v ní startuje ještě více týmů 
než v loňském roce. Jsem velmi rád, 
že i po čtvrtstoletí trvání CHLMF má 
tato soutěž zajištěnou budoucnost,“ 
dodává. Také očekává, že úspěch 

reprezentace přitáhne k chomu-
tovské soutěži diváky. „Co naše 
reprezentace předváděla, klobouk 
dolů. Mohli by si z nich vzít příklad 
i sportovci v dalších reprezenta-
cích. Ale i hráči v chomutovské lize 
předvádějí často výkony na hranici 
svých možností,“ láká Jiří Kupec na 
tribuny. „Malý fotbal je dynamický, 
rychlý a tedy i atraktivní sport. Hráči 
na malém prostoru předvádějí velké 
věci a akce se přelévají ze strany na 
stranu. Padá hodné branek a díky 
tomu, že v CHLMF vítáme všechny 
sportovní nadšence, uvidí diváci 
na palubovce i hodně známých 
osobností.“

Cena města Chomutova v po-
lovině října odstartovala gymnas-
tickou sezonu společných skladeb. 
Domácímu oddílu moderní gymnas-
tiky SC 80 Chomutov se dařilo, osm 
z devíti skladeb dosáhlo na stupně 
vítězů, třikrát dokonce cinkalo zlato.

Přemožitele nenašly chomu-

tovské gymnastky ve společných 
skladbách linie B a dvakrát v závodě 
dvojic a trojic. „Ovšem velmi dobře 
zacvičila všechna děvčata, i ta, která 
na medaile nedosáhla,“ chválí své 
svěřenkyně předsedkyně oddílu 
Věra Nedbálková. Tu mile překva-
pily nejen obě úspěšné dvojice, ale 

především vystoupení společné 
skladby s kuželi. Navzdory tomu, že 
některá děvčata cvičila na závodech 
s tímto náčiním poprvé, jejich výkon 
neměl konkurenci. Skvěle se se vstu-
pem do závodní sezony vyrovnaly 
i nejmladší holčičky, které v početné 
konkurenci společných skladeb ob-
sadily bronzovou příčku.

Cena města Chomutova tentokrát 
otevřela sezonu, ve které se trenérky 
i sportovkyně musí srovnat se změ-
nou pravidel. „Ale ukázalo se, že do 
sezony máme velmi dobře nakro-
čeno. Ani naše nejmenší závodnice se 
na koberci neztrácí a umí zabojovat 
o dobré výsledky. Bude zajímavé 
sledovat, jak se děvčata na závodech 
mimo Chomutov popasují s cizím 
prostředím,“ říká Věra Nedbálková 

a dodává, „Věříme, že se nám medai-
lové hody ještě podaří zopakovat.“

V letošní sezoně čeká na její 
svěřenkyně náročný program. 
„Momentálně závodíme každý 
víkend, v halách od Rumburku 
a Jablonce přes Prahu až po Plzeň či 
Mariánské Lázně,“ vysvětluje trenérka 
s tím, že od gymnastek opět bude chtít 
kvalitní výkony, které potěší rozhodčí, 
diváky a především i samotné závod-
nice. Rozšíření mistrovství České 
republiky o společné skladby linie B 
a dvojice a trojice pak naznačuje, že 
se Chomutovanky opět budou chtít 
poprat o úspěch v kvalifikaci. „Naše 
skladba s kuželi navíc bude závodit 
v prestižním seriálu Českomoravský 
pohár, jehož výsledky lze srovnávat 
s národním mistrovstvím,“ uzavírá.
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Tu pravou ostrovní atmosféru 
si užili návštěvníci Aquasvěta při 
oslavě pátých narozenin zařízení. 
Z příchozích se stali ostrované, kteří 
se ihned vrhli do vody a zdolávali 
zábavné soutěžní úkoly. „Připravili 
jsme zábavu pro celé rodiny, soutě-
žit tedy mohly jak děti, tak i jejich 
rodiče. Tradicí se už stalo slavnostní 
krájení dortu, na kterém si pak 
všichni pochutnali,“ uvedla jedna-
telka společnosti Kultura a sport 
Věra Fryčová. 

Atrakce a soutěže lákaly po celou 
dobu oslavy nepřetržitě. Děti například 
vozily svého kamaráda na plovoucím 
listu, svážely ovoce po skluzavce nebo 
zkoušely opatrně přejít plovoucí most, 
aniž by se přitom namočily. Napínavé 
chvíle pak prožily při lovení pokladu 
ze dna pomyslného moře nebo při 
taneční soutěži. Účastníci si pak spo-
lečně zacvičili vodní aerobik a užili 
animační šou. 

Aquasvět v Chomutově funguje už 
pět let, za tu dobu ho navštívil zhruba 

milion návštěvníků, počítáno bez členů 
plaveckého oddílu a účastníků pla-
vání dětí. „Za celou dobu se jedinkrát 
nestalo, že by odběry vody, které pro-
vádí krajská hygienická stanice, vyšly 
špatně. Za to patří velký dík našim 
zaměstnancům, kteří se po celý rok 
starají nejen o kvalitu vody, ale i o další 
fungování celého zařízení,“ poděkovala 
jednatelka. 

Novinkou pro návštěvníky je rozší-
ření otevírací doby, nyní si mohou přijít 
zaplavat i v pondělí ráno od šesti hodin. 
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páté narozeniny oslavil 
aquasvět ostrovními 
radovánkami




