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

Máte problémy v současném zaměstnání v 
Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka, CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní

A nejen v příhraničí!

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 
Hovořím i česky 

Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

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

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Spořická 479, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 629 118, E-mail: chomutov@stavmat.cz

Po – Pá: 7.00 – 16.00 h, www.stavmat.cz

Platnost nabídky je od 08.10. – 31.10.2020 nebo do vyčerpání zásob.
Obrázky mohou být ilustrační. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Slevy se nesčítají.
STAVMAT STAVEBNINY a.s. si vyhrazuje právo na změny informací uvedených v této inzerci.

Akční nabídka

Obrubník zahradní, barva šedá   
100 x 20 x 5 cm

Tvárnice bednící, barva šedá
50 x 25 x 20

Tvárnice bednící, barva šedá
50 x 25 x 30

22900
Kč/m2Sleva* 

28%
31720 Kč/m2

4310
Kč/ksSleva* 

15%
5060 Kč/ks

5670
Kč/ksSleva* 

24%
7420 Kč/ks

5080
Kč/ksSleva* 

15%
5960 Kč/ks

Dlažba zámková betonová, 
barva šedá 20 x 10 x 6 cm
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8. až 10.10. 
Revolution train na vlakovém 
nádraží od 8 hodin

8.10.  
Křest sborníku z konference 
Comotovia od 17 hodin v hlavní 
budově oblastního muzea

15.10.  
Představení Fantastická žena 
od 19 hodin v městském divadle

17. a 31.10. 
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na bývalém stadionu 
v Mostecké ulici

28.10.
Pietní akce ke 102. výročí 
vzniku československého 
státu v parčíku T. G. Masaryka 
od 12 hodin

Přehled akcí je platný 
k 2. říjnu. Aktuálnost konání 
jednotlivých akcí z důvodu 
vládních opatření kvůli 
pandemii koronaviru je nutné 
ověřit u organizátorů.

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

VSTUPU ZDARMA DO PAMÁTEK 
VYUŽILY STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Den evropského dědictví otevřel historické i technické památky ve městě, volného vstupu využily 
v Chomutově stovky lidí. Nejnavštěvovanější historickou památkou se v tento den stal kostel 
sv. Ignáce, za technikou lidé nejčastěji vyrazili k astronomům, kteří před muzeem nabídli možnost 
prohlédnout si Slunce speciálním dalekohledem. Téměř tři sta návštěvníků zhlédlo výstavy v hlavní 
budově muzea, jen o pár desítek méně jich obdivovalo parní krásky v železničním depozitáři. Velkou 
návštěvnost zaznamenalo i Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku, 
historická radnice nebo kostel sv. Kateřiny.

� aktuality
 4 MĚSTO ŽÁDÁ 

MINISTERSTVO O POMOC 
S NEDOSTATKEM 
PSYCHOLOGŮ
Chomutov a současně 
i celý Ústecký kraj se potýká 
s alarmujícím nedostatkem 
odborníků v oborech klinická 
psychologie a dětská klinická 
psychologie a psychiatrie. 

� aktuality
 5 HUDEBNÍ FESTIVAL 

PŘISPĚL DÍVKÁM NA 
NEUROREHABILITAČNÍ 
PÉČI
V areálu Kamencového jezera 
se konal charitativní hudební 
festival pro celou rodinu 
s názvem Párty pomáhá Nikolce 
a Magdalence. 

� téma
 6 LÁZNĚ NEBOURAT, SHODLI 

SE ARCHITEKTI
Aktuální studie 
revitalizace městských 
lázní od renomovaného 
architektonického studia 
Vrtiška – Žák následuje evropský 
trend revitalizace brownfieldů 
a jejich využití.

� rozhovor
 8 IRINA MALINOVÁ: 

ZAPOMÍNÁME VE VZTAHU 
MLUVIT
Irina Malinová má 
čtyřiadvacetiletou praxi jako 
manželská poradkyně. Poslední 
tři roky pomáhá při rodinných 
i vztahových potížích klientům 
Centra ucelené rehabilitace.

� minitéma
 9 KLUBY SE PŘEDSTAVILY NA 

FESTIVALU SPORTU, NOVÉ 
ČLENY STÁLE NABÍRAJÍ
Chomutovský festival sportu již 
potřetí splnil svůj cíl – představit 
činnost sportovních klubů 
v jeden čas na jednom místě.

� kultura
 12 MUZEUM SE PYŠNÍ NOVĚ 

ZRESTAUROVANÝM 
OLTÁŘEM
V září byl ve stálé expozici 
Všemu světu na útěchu 
v prostorách starobylé radnice 
opětovně nainstalován 
zrestaurovaný středověký 
oltářní retábl sv. Barbory.

� sport
 22 CHOMUTOVSKÝ ŠERM 

JE NA VRCHOLU
Mimo pozornost veřejnosti 
dosahuje úspěchů, jaké mu 
většina chomutovských 
sportů může závidět. 

CHCETE MĚ?
Dášenka je moc hodná, ze 
začátku nedůvěřivá fenka střední 
velikosti. Je jí osm let. Je to nej-
mazlivější pejsek v útulku, akorát 
potřebuje čas, aby si zvykla.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách 
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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KRÁTCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZRUŠENO
Vítání občánků v obřadní síni 
bylo zrušeno do konce letoš-
ního roku z důvodu nepřízni-
vé epidemiologické situace.

PŘEDNÁŠKA 
S PÁROVÝM 
TERAPEUTEM
V městském divadle se 
14. října od 19 hodin usku-
teční přednáška o intimních 
vztazích Terapie sdílením 
live. Zúčastní se jí terapeut 
Jan Vojtko a herečka Ester 
Geislerová.

NOVÝ AUTOMATICKÝ 
VJEZD
Dopravní podnik v říjnu zpro-
vozní automatizovaný vjezd 
a výjezd do areálu. Systém 
vpustí autobusy a trolejbusy 
automaticky. Vstup osob do 
podniku bude možný pouze 
turniketem.

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ 
KRAJANŮ
V pondělí 26. října v 17 hodin 
ve velkém sále Chomutov-
ské knihovny bude vyprávět 
teplický středoškolský učitel 
Jiří Řehák o svých cestách na 
Balkán, kde pomáhá krajanům 
v české části Banátu.

SUŠÁKY JSOU 
MINULOSTÍ
Technické služby v těchto 
dnech vybouraly staré sušáky 
na prádlo včetně betonových 
ploch pod nimi v Zahradní 
ulici.

DO MUZEA V NOCI
V sobotu 17. října od 18 hodin 
se bude v muzeu konat Mu-
zejní noc. Všechny expozice 
a výstavy v obou budovách 
budou přístupné zdarma. 
Připravený je i doprovodný 
program.

Cyklisté si připomněli 
rockové kluby

Spolek Kuprospěchu uspořádal 
již čtrnáctý ročník Chomutovské 
cyklojízdy. Akce se zúčastnilo 
zhruba čtyřicet cyklistů. „Letošním 
cílem byly bývalé rockové kluby 
v Chomutově, objeli jsme jich cel-
kem šest, mezi nimi třeba Cirgus, 
Hany Bany, Kotelna a další. V těchto 
klubech se odehrály stovky kultur-
ních akcí a jejich minulost jsme při-
pomněli instalováním informačních 

cedulek. Součástí každé cyklojízdy 
je sázení stromů, tentokrát jsme za-
sadili platan v Čelakovského ulici,“ 
uvedl organizátor Jan Rödling.

Cyklojízdy jsou oslavou svobod-
ného pohybu po městě. Jejich cílem 
je propagovat cyklistiku jako způsob 
dopravy, který je zdraví prospěšný 
a zároveň šetrný k přírodě. Zaměřují 
se také na místní historii, architek-
turu a životní prostředí.

Město žádá ministerstvo o pomoc 
s kritickým nedostatkem psychologů

Chomutov a současně i celý 
Ústecký kraj se potýká s alarmujícím 
nedostatkem odborníků v oborech 
klinická psychologie a dětská klinická 
psychologie a psychiatrie. „Náš kraj je 
přitom strukturálně postiženým regio-
nem, zatíženým vysokou nezaměstna-
ností, zadlužením obyvatel a sociálním 
vyloučením. Z toho vyplývá zvýšená 
potřeba podpory duševního zdraví oby-
vatel našeho regionu,“ řekl Milan Märc, 
náměstek primátora města Chomutova.

Na pomoc klinického psychologa 
si dnes zájemci počkají dlouhé mě-
síce. Nedostupnost tohoto typu zdra-
votní péče silně dopadá i na města 
v Ústeckém kraji, který se potýká 

s vysokou mírou sociálních pro-
blémů. Statutární město Chomutov 
proto ve spolupráci s Hospodářskou 
a sociální radou Chomutovska ini-
ciovalo podpisovou akci u kulatého 
stolu, na které byla společně s dal-
šími městy v kraji podepsána žádost 
týkající se plošného navýšení počtu 
klinických psychologů.

Mnoha psychickým obtížím, včetně 
těch, které postihují děti, by se dalo pře-
dejít včasným vyhledáním odborníka. 
Podle autorů dopisu by pomohla změna 
zákona a také změna přístupu zdravot-
ních pojišťoven, které musí klinické 
psychology a psychiatry registrovat. 
„Posílení klinicko-psychologické péče 

je reálné. Podle ankety Asociace kli-
nických psychologů realizované mezi 
jejími členy v roce 2019 by zhruba 160 
klinických psychologů z celé České re-
publiky rádo navázalo smluvní vztahy 
se zdravotními pojišťovnami. Jsme si 
tedy jisti, že zde existuje velká nevy-
užitá odborná kapacita,“ vysvětluje 
Milan Märc.

V České republice je podle dat 
Asociace klinických psychologů ČR 
momentálně zhruba 931 klinických 
psychologů, přičemž 90 z nich se speci-
alizuje na dětské pacienty. Jejich počet 
se od devadesátých let téměř nezměnil, 
ačkoliv potřeba psychologické a psy-
chiatrické péče se každoročně zvyšuje.

Současná krize dopadá i na Klokánek

Ministerstvo ocenilo chomutovský 
koncept sociálního bydlení

Chomutovský Klokánek uvítá v ne-
lehké době koronavirové krize a s ní 
spojeným ekonomickým poklesem po-
moc veřejnosti. Pomoci může kdokoliv 
a možností je mnoho. „Prosíme případné 
dárce například o školní batohy, hygi-
enické potřeby, dezinfekce nebo třeba 
jednorázové roušky. Bohužel nejsme 
schopni adekvátně zajistit hygienické 
zacházení s ušitými rouškami u školáků, 
proto používáme pouze jednorázové,” 
popsala ředitelka Karin Sobotková.

Neocenitelná je v současné době 
pro Klokánek i nabídka lidské práce. 
Kontaktovat zařízení mohou různí ře-
meslníci nebo kutilové, kteří umějí na-
příklad opravit běžné domácí spotřebiče 
nebo zastanou jakoukoli práci, podobně 
jako v domácnosti, a nabídnou tuto 
práci Klokánku zdarma. Fond ohrože-
ných dětí Klokánek Chomutov sídlí na 
Kamenném vrchu 5307. Více informací 
o možnostech pomoci podá ředitelka za-
řízení na telefonu 724 667 648 nebo na 

e-mailu klokanek.chomutov@fod.cz.
Klokánek má pověření Ministerstva 

práce a sociálních věcí jako zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Nabízí přechodnou rodinnou péči na 
dobu, dokud se nemohou vrátit zpět 
do své rodiny nebo dokud pro ně není 
nalezena trvalá náhradní rodinná péče. 
Většina dětí je do zařízení přijata z dů-
vodu zanedbávání, domácího násilí, 
neschopnosti rodičů zajistit řádnou péči, 
týrání, zneužívání a podobně.

Město Chomutov dostalo podě-
kování od Ministerstva práce a so-
ciálních věcí za šíření konceptu so-
ciálního bydlení v rámci konference 
Sociální bydlení v českých obcích 
– zkušenosti z praxe.

Město totiž realizuje projekt 
s názvem Podpora sociálního začle-
ňování obyvatel v Chomutově pro 

oblast sociálního bydlení, dluhové 
problematiky a podpory ohrože-
ných rodin. V rámci tohoto projektu 
získalo byt již třicet rodin.

Prostřednictvím této činnosti po-
mohlo město například dvěma bratrům 
dlouhodobě žijícím na ulici, matce sa-
moživitelce s pěti dětmi žijící osm let na 
ubytovně, oběti domácího násilí, rodině 

s mentálně postiženým synem nebo 
tělesně postiženému mladému muži. 
Všichni již bydlí minimálně jeden rok 
v přiděleném bytě bez problémů.

Mezi zaměstnanci města a jeho 
organizací byla již několikrát vy-
hlášena takzvaná tichá nábytková 
sbírka, ze které se podařilo zajistit 
částečné vybavení sociálních bytů.
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Hezká těla ke Kamencovému 
jezeru patří, ale soutěž, která se 
v jeho areálu konala v polovině 
září, představila soubor těl mi-
mořádně vypracovaných – muž-
ských i dívčích. Patřila účastníkům 
WSWCF Academy Street Workout 
World Cup 2020 - Street Hard 
Workout Battle, jejíž vítěz získal 
právo účasti na Světovém poháru 
a finanční výhru 500 euro. 

Atleti z Německa, Polska, 
Ukrajiny, Dánska, Nizozemí, 
Itálie, Španělska, Kolumbie, Velká 
Británie a Česka na speciální kon-
strukci užaslým divákům předvá-

děli výmyky, stojky, vzpory, salta 
a jiné cviky, kterými doslova popí-
rali zemskou přitažlivost, odstředi-
vou sílu a další fyzikální veličiny. 
Některé ze cviků byly na české 
půdě předvedeny úplně poprvé! 
„V této výjimečné době je až neu-
věřitelné, že spolu mohli soutě-
žit závodníci z deseti zemí, navíc 
všichni patří ke světové nebo mi-
nimálně evropské špičce. Tak kva-
litně obsazená soutěž se v Česku 
nikdy předtím nekonala,“ vyzdvihl 
hlavní pořadatel Rostislav Vošický, 
jinak manažer Street Hard Workers 
Chomutov. 

Kontrola kotlů chrání životní prostředí
Každý provozovatel kotle na uhlí 

nebo dřevo má zákonnou povinnost 
nechat si jednou za tři roky zkont-
rolovat jeho technický stav. Protože 
se tato povinnost týká všech zdrojů 
spalujících pevná paliva s jme-
novitým příkonem od 10 do 300 
kW včetně, které jsou napojeny na 
ústřední vytápění, vztahuje se tato 
povinnost i na některá krbová kamna 
a krby s teplovodní vložkou. Cílem 
kontrol kotlů na pevná paliva je mi-

nimalizace dopadu jejich provozu na 
životní prostředí.

„Každý provozovatel takového 
kotle má vlastně dvě navazující po-
vinnosti. Za prvé jednou za tři roky 
nechat provést kontrolu technického 
stavu a provozu kotle odborně způ-
sobilou osobou, za druhé na vyžá-
dání předložit doklad o této kontrole 
úřadu obce s rozšířenou působností,“ 
říká Petra Černochová, pracovnice 
magistrátního odboru životního 

prostředí – ochrana ovzduší, a upo-
zorňuje, že za nepředložení hrozí 
fyzické osobě pokuta 20 000 Kč 
a podnikající fyzické nebo právnické 
osobě až 50 000 Kč.

Odborně způsobilou osobu lze 
sehnat v databázi Ministerstva ži-
votního prostředí https://ipo.mzp.
cz/ nebo na dotaz u příslušného 
výrobce kotle, krbových kamen 
nebo krbu. Finanční limit částky 
za provedení kontroly je stanoven 

vyhláškou Ministerstva životního 
prostředí a činí u kotlů a topidel 
bez regulační jednotky 1 585 Kč 
a u zdrojů s regulační jednotkou 
1 848 Kč, v obou případech se jedná 
o cenu bez DPH.

Podrobnější informace poskytne 
web Ministerstva životního pro-
středí v sekci Ovzduší, dále Zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
nebo příslušní pracovníci odboru 
životního prostředí magistrátu.

Při světovém poháru ve street workoutu 
soutěžili sportovci z deseti zemí

Letošní návštěvnost zooparku 
v létě předčila minulé roky

Během dvou měsíců prázdnin 
navštívilo Zoopark Chomutov bez-
mála 85 tisíc lidí, což je zdaleka 
nejvíc za několik posledních let. 
Červenec se v návštěvnických kni-
hách zapsal jako bezkonkurenčně 
rekordní v historii.

Areál se po nuceném šestitýden-
ním uzavření znovu zaplnil lidmi 
na konci dubna. Lidé si sem našli 
cestu hned v následujících týdnech, 
první prázdninový měsíc ale překo-
nal veškerá očekávání i představy. 
Pomyslné počítadlo se zastavilo až na 
číslovce 49 419, což je o deset tisíc 
lidí více než za stejný měsíc loňského 
roku. „Jistě v tom hrálo svou roli, že 
většina lidí letos trávila dovolenou 
v Čechách,“ je si vědoma ředitelka 
zooparku Věra Fryčová. „Zčásti nás 
tak navštěvovali turisté ubytovaní 
v regionu, které zlákalo vše, co nabí-

zíme. Ale byli to také místní, pro které 
je náš areál alternativou dovolené – 
cíl pro klidný rodinný výlet. Obojí nás 
moc těší,“ dodává ředitelka.

Srpnová návštěvnost letní sta-
tistiku jen podtrhla a celkové číslo 
84 970 za oba prázdninové měsíce 
opět překonalo dlouhodobou hra-
nici. Loni to třeba bylo něco málo 
přes 81 tisíc, předloni dokonce ne-
celých sedmdesát tisíc.

S posledním srpnem skončila 
hlavní část sezony, takže například 
Safari expres či zoovláček Amálka 
už jezdí jen o víkendu. Stejně tak 
komentované krmení už nebude 
probíhat ve všední dny, ale pouze 
o sobotách či nedělích. Letošní se-
zonu zoopark uzavře první říjnovou 
sobotu při tradičním Dni zvířat. 
Otevřeno však bude mít pořád, 
stejně jako v minulých letech.
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Aktuální studie revitalizace městských lázní od renomovaného architektonického studia Vrtiška – Žák následuje 
evropský trend revitalizace brownfieldů a jejich využití pro nové funkce a rozvoj městské struktury. „Podobně 
jako dnes již slavná Litomyšl, kde je doslova přehlídka moderní architektury, nebo aktuálně rostoucí městečko 
Líbeznice, i my chceme ukázat, že kvalitní architektura může vznikat i mimo velká centra,“ uvedl David Dinda, 
náměstek primátora statutárního města Chomutov.

Kvalitní architektura vycházející 
z původní struktury lázní z 80. let 
má promyšlený koncept, hlavním 
cílem investičního záměru je oživit 
centrum města. „Chceme jasně uká-
zat, že sledujeme evropské trendy 
a že kvalitní architektura přinese do 
Chomutova nové hodnoty, jako je 
život v centru města, a společenské 
funkce, jako je koncertní sál, ka-
várna, knihovna nebo coworking,“ 
doplnil náměstek.

Architekti ve spolupráci s měs-
tem Chomutov vypracovali studii, 
která analyzuje současný stav města, 
jeho úskalí a potřeby. Na základě 
toho poté vytvořili vizi, která při-
chází s oživením centra téměř pade-
sátitisícového města. Záměrem ná-
vrhu budoucí podoby objektu býva-
lých chomutovských lázní je bojovat 
s roztříštěním koncentrace obyvatel, 

ke které ve městě dochází. Řešením 
tohoto problému je přeměna starého 
a nevyužívaného objektu lázní na 
multifunkční centrum. Architekti 
v návrhu část stavby odstranili, 
přesto si ale budova udrží svůj vý-
raz, a to díky tomu, že se znovu 

opláští průhledným materiálem. 
„Snažíme se akcentovat celou kon-
strukci, která se propisuje navenek,“ 
popsal architekt Vladimír Žák.

OD VŠEHO TROCHU
Lázeňský provoz bude pro 

všechny milovníky wellness zacho-

ván. Místo pro odpočinek bude dál 
doplněno o vzdělávací a kulturní plo-
chy. Plánována je výstavba knihovny 
s přednáškovým sálem, koncertní 
sály nebo sály pro taneční školu. 
Vedle nekomerčních prostor navrhuje 
architektonické studio do objektu 

umístit také obchodní jednotky, kan-
celářské a coworkingové prostory. 
Hlavním lákadlem návrhu je spole-
čenský sál s kapacitou tří set míst na 
sezení, který bude umístěn do pů-
vodní bazénové plochy. Zachovány 
budou také skokanské můstky a vět-
šina původních prvků, které budou 

připomínat původní využití místa.
Městské lázně, které stojí mezi 

městským divadlem a dvěma 
sportovními halami, tvoří ideální 
pojítko na pomyslné kulturně-spor-
tovní ose. Multifunkční objekt se 
stane také křižovatkou mezi měst-
ským parkem a městem, čímž se 
zásadně zlepší kvalita této oblasti. 
Díky podpoře vzdělávacích a zá-
jmových aktivit obyvatel města 
vznikne místo pro setkávání a pro-
pojování všech věkových kategorií. 
Nové lázně tak zvyšují poten-
ciál městského prostoru a zvyšují 
atraktivitu severočeského města. 
Soudobá architektura a její využití 
při rekonstrukci objektu přinášejí 
do Chomutova nový, velmi silný 
impuls. Netradiční zkosená kon-
strukce ze železobetonu je pro tento 
objekt signifikantní.

HLAVNÍM LÁKADLEM NÁVRHU JE SPOLEČENSKÝ 
SÁL S KAPACITOU TŘÍ SET MÍST NA SEZENÍ, KTERÝ 
BUDE UMÍSTĚN DO PŮVODNÍ BAZÉNOVÉ PLOCHY. 
ZACHOVÁNY BUDOU TAKÉ SKOKANSKÉ MŮSTKY.

Lázně nebourat, 
shodli se architekti
Špičková architektura a odvážný koncept využívají původní 
budovu z 80. let a mění ji na moderní centrum městského života
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Představení nového plánu na dně 
bazénu se stalo kulturním zážitkem

Roman Vrtiška a Vladimír Žák: 
Nebourat je správné řešení

Samotné představení nové kon-
cepce využití lázeňské budovy, které 
se konalo začátkem září přímo na dně 
bazénu, bylo pro veřejnost celove-
černím kulturním zážitkem. Precizně 
připravený moderovaný program, vy-
užití moderních technologií i moment 
překvapení povýšily veřejnou be-
sedu na příjemný společenský večer. 
Jakoby předznamenal život v budově, 
který jí nastínili architekti.

Program začal komentovaným 
promítáním vizualizace. Obrázky li-
dem přiblížily, jak by se mohl změnit 
vnitřek budovy, jeho rozčlenění a vy-
užívání, a také vnější vzhled, který ze 
současné šedé myšky téměř uprostřed 
centra města udělá nepřehlédnutelnou 
jiskřivou dámu. Skvělým a překvapi-
vým efektem bylo do programu vlo-
žené vystoupení klavírního virtuosa 
Roberta Ference, který zahrál přímo 
ze skokanského můstku a dokázal tím 
pravdivost tvrzení architektů, kteří 
mínili, že právě zachování skokan-
ských můstků může být velmi zajíma-
vým prvkem využitým netradičně při 
konání kulturních akcí.

Při představení vizualizace veřej-

nosti byl poskytnut velký prostor pro 
diskuzi vedení města, architektů a ve-
řejnosti. Obyvatelé města se zajímali 
například o to, zda by se do nového 
multifunkčního centra přesunula 
celá knihovna, a tedy v současných 
prostorách zanikla. Podle ředitele 
Chomutovské knihovny Bedřicha 
Fryče je možností několik. „Je jisté, 
že současné prostory nám brání na-
plnit vize, které má knihovna jedna-
dvacátého století. Knihovny totiž již 
ztratily svůj monopol na uchovávání 
a předávání informací a musejí svým 
návštěvníkům nabízet více. Do no-
vého centra se tedy může přesunout 
pouze část knihovnického fondu 
a rozšíří se tak prostor pro ostatní ak-
tivity, ale je i možné do multifunkční 
budovy přesunout knihovnu celou. 
V současné době o tom tedy ještě není 
rozhodnuto,“ uvedl ředitel.

Dále se veřejnost zajímala 
o mož no sti parkování. Vedení města 
přítomné ujistilo, že adekvátní 
parkování u budovy bude k dispo-
zici. Diskuze se dotkla také negativ, 
které by nové velké multifunkční 
centrum nedaleko městského centra 

mohlo přinést. Například odliv lidí 
z náměstí a snížení návštěvnosti 
tamních provozoven nebo ekono-
mický zásah do rozpočtu města 
při realizaci revitalizace budovy. 
„Pouze z rozpočtu nebude v silách 
města tento projekt financovat, pro-
tože si vyžádá stovky milionů ko-
run. Již nyní se nám však podařilo 
dopsat městské lázně do seznamu 
specifických brownfieldů. Dostali 

jsme se tedy do množiny objektů, 
které budou mít vyšší šanci dosáh-
nout na evropské peníze. Určitě 
bude potřeba hledat vícezdrojové 
financování,“ ujistil náměstek pri-
mátora David Dinda.

Veškeré podklady k prezento-
vané vizualizaci, záznam ze zmi-
ňovaného večera a další podrobné 
informace jsou dostupné na webu 
chomutovskelazne.cz.

Mohli byste popsat návrh re-
vitalizace městských lázní 
v Chomutově?

Roman Vrtiška: V našem návrhu 
jsme chtěli veřejnosti primárně uká-
zat, že i řešení nebourat je správným 
řešením. V současné době architek-
tura a původní stavby trpí tím, že se 
město nebo developeři velice často 
rozhodnou stavbu zbourat. V případě 
Chomutova nám přišlo naprosto zá-
sadní říct: nebourat. Objekt má své 
jasné hodnoty a veškeré konstrukce 
jsou v dobrém stavu. Stavba trvala 
devět let a stála na tehdejší dobu ne-
uvěřitelných 90 milionů korun, což 
byla enormní investice. Nemá smysl 
ji nyní zahodit.
Jaké funkce do objektu vnášíte?

Roman Vrtiška: V současné době 
je situace v Chomutově taková, že 
díky decentralizaci dochází k vylid-
ňování centra. Vznikla zde spousta 
nákupních zón a nákupních center. 
Primárně jsme se v návrhu snažili 

směřovat tok lidí zpátky do centra. 
Momentálně se pohybujeme na po-
myslné ose mezi kulturou a sportem. 
Kulturu představuje městské divadlo 
v Chomutově a ke sportovním úče-
lům slouží nová a stará sportovní 
hala. Městské lázně jsou na průse-
číku mezi těmito dvěma objekty.
Jakým způsobem pracujete s pů-
vodní budovou?

Roman Vrtiška: Původní objekt 
městských lázní je v podstatě bruta-
listní architektura. Musíme si uvě-
domit, že tyto objekty už v dnešní 
době nevzniknou. Snad jedině kdyby 
vzniklo nějaké neo-hnutí, které by 
tuto architekturu adorovalo. My jsme 
v návrhu sledovali tuto linku, a proto 
konzervujeme jádro, které má vi-
zuální a konstrukční hodnotu. Na 
tom je postaven celý vizuál nového 
objektu.

Vladimír Žák: Je potřeba si 
uvědomit kontext celé stavby. Pro 
realizaci tohoto konceptu a vy-

tvoření výrazu, který budova má, 
byla použita spousta železobetonu. 
Chceme zachovat netradiční zko-
senou konstrukci, protože je to pro 
tento objekt signifikantní. Nějakou 
část hmoty dáváme pryč, budova si 
ale udrží svůj výraz, a to díky tomu, 
že se znovu opláští průhledným 
materiálem. Snažíme se akcentovat 
celou konstrukci, která se propisuje 
navenek.

Roman Vrtiška: Konstrukčně je 
to jednodušší řešení, protože celý 
objekt opláštíme zvenku a nemu-
síme vyplňovat stavební otvory, což 
je velký benefit. Použitý materiál má 
velmi dobré termoizolační vlastnosti. 
Tím zároveň řešíme otázku zateplení 
celé budovy.
Co Váš návrh Chomutovu 
přinese?

Vladimír Žák: Po městě je roz-
tříštěno mnoho funkcí a tato decen-
tralizace není úplně žádoucí. Proto 
jsme chtěli naopak vytvořit multi-

funkční prostor s kongresovým sá-
lem a tanečním studiem. Zůstáváme 
na fundamentu lázní s rozšířením 
konceptu, který nabízí relaxování, 
kulturu i sport. Jedná se o multikul-
turní zařízení, které by mělo vrátit 
život do centra města a propojit 
všechny věkové kategorie.

Roman Vrtiška: Objekt bude 
hodně otevřený a velmi transpa-
rentní. Město by mělo mít jistotu, že 
nájemce provoz zaplatí a přirozeně 
tak bude balancovat mezi nezisko-
vou a komerční částí. V kulturní části 
se snažíme akomodovat funkce, a to 
vznikem multikulturního sálu nebo 
taneční školy, pro kterou vzniklo 
velké množství samostatných sálů. 
Dále je navržena knihovna, která 
v současnosti trpí nedostatkem 
prostoru. Po úzké spolupráci se za-
stupiteli města Chomutov jsme tak 
dospěli k obsahu, který nám nejen 
komerčně, ale také programově dává 
největší smysl.

•  Architekti navrhli objekt, který systematicky kombinuje zdánlivě 
nesourodé funkce do jednoho celku. Dojde tím ke spojení světa 
kultury, sportu i doplňkových aktivit.

•  Společenské funkce plní provozy jako knihovna, koncertní sál, mul-
tifunkční plochy pro workshopy a přednášky, sály pro taneční školu, 
tělocvična a fitness.

•  Výhodou je možnost téměř libovolné změny obsahu jednotlivých 
provozů, s výjimkou společenského sálu, který je umístěn do původ-
ní bazénové plochy.

•  Celková řešená plocha je 9 190 metrů čtverečních.

•  Budova bude opláštěna do translucentního fasádního systému 
Danpatherm, který zaručuje dostatek denního světla a zároveň 
uklidňující a ekonomické řešení. Ve večerních hodinách navíc vnitřní 
provoz produkuje přirozené prosvětlení fasády do okolí stavby.

O VIZUALIZACI
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Pro koho jsou služby Centra uce-
lené rehabilitace určené?

Pro osoby, které se ocitnou 
v krizi vztahové nebo životní, pro 
oběti domácího násilí nebo rodiny 
s dětmi. Našich služeb mohou využít 
zcela zdarma díky podpoře města 
Chomutova a Ústeckého kraje. Klienti 
sem mohou přijít i anonymně, nemu-
sejí nám sdělit jméno ani odkud jsou. 
To záleží čistě na nich.
Jak vypadá první schůzka?

Nejprve klienta seznámím s tím, 
jak pracujeme, co nabízíme a jak 
i s čím mu můžeme pomoci. On sám 
se následně rozhodne, zda chce našich 
služeb využít. Při první schůzce zma-
puji situaci, rozhoduji se, jak budu dál 
postupovat, tedy zda budeme pracovat 
pouze s jednotlivcem, párem či s celou 
rodinou. Další postup je vždy velmi 
individuální. Často se stává, že klient 
sděluje problém tak, jako ho vidí on, 
ale následně zjistíme, že na ten jeden 
problém, který popisuje, se nabalují 
další. A ty také musíme řešit, třeba po-
dle jeho priorit.
Jak dlouho Vás klienti navštěvují 
při řešení problému?

Někdy stačí i jedna nebo dvě 
schůzky, jindy spolupracujeme i půl 
roku. Následně se ještě můžeme třeba 
jednou nebo dvakrát do roka sejít 
a znovu zhodnotit situaci, zda je vše 
v pořádku, nebo ne.
Co mají lidé od schůzek samotných 
očekávat?

Pro mě je velmi důležité, aby 
se tu cítili pohodlně. Zpočátku jsou 
nervózní, neví, co je čeká, někdy si 
dokonce myslí, že tu budou vyplňovat 
nějaké testy. To zcela jistě ne. Důležitý 

je rozhovor, klient se musí uvolnit, zís-
kat důvěru a jistotu a sám začít hovořit 
o svých potížích.
Platí klišé, že do manželské poradny 
první přicházejí ženy a následně 
přemlouvají muže, aby šli s nimi?

To se v posledních letech trochu 
mění. Zřejmě stále častěji přicházejí 
první ženy, ale muži už nejsou vý-
jimkou. Stalo se mi, že muž přišel na 
schůzku až po přesvědčení ženy, ne-

byl z toho nadšený, a když odcházel, 
oddechl si a řekl mi, že je to v pohodě 
a že přijde zas. To je pro mě největším 
oceněním.
S jakými problémy chodí páry 
nejčastěji?

Většinou s tím, že se doma často 
hádají nebo kvůli nevěře. Celkem 
často i kvůli dětem – to hlavně, když 
pár společně vychovává děti z pře-
dešlých vztahů. Buď si s nevlastním 
rodičem nerozumí, nebo jeden partner 
má pocit, že druhý upřednostňuje své 
děti a podobně.
Proč jsou ve vztazích tak často po-
tíže, proč je tolik rozvodů?

Zapomínáme ve vztahu mluvit, 
myslíme si, že přítel nám čte myš-
lenky. Klienti mi tvrdí, že když jsou 
spolu dvacet let, musí přece ten druhý 
vědět, co si první myslí a co chce. Tak 
to ale není. Musíme spolu více mluvit, 
otevřeně, zcela konkrétně. Dalším 
problémem je, že změnu očekáváme 
od druhého, ne sami od sebe. Musíme 

také brát v potaz, že se lidé během 
života mění, vyvíjejí a nejsou tedy 
stále stejní. Můj partner nemůže být ve 
čtyřiceti takový, jaký byl ve dvaceti, 
když jsme se brali. To je také potřeba 
tolerovat.
Při rodinných problémech pracu-
jete i s dítětem?

Záleží na dané situaci. Musím 
zhodnotit, ve vztahu ke komu ten 
problém je, pak si promluvím s ma-

minkou, s tatínkem nebo s oběma 
dohromady. Řeším ale i případy, které 
přesahují tu nejužší rodinu. Někdy 
jsou potíže s komunikací mezi ge-
neracemi, tedy třeba i mezi vnukem 
a prarodičem.
Jistě náročným tématem je domácí 
násilí. V těchto případech se na Vás 
lidé obracejí, protože nevědí, co 
mají dělat?

Většinou klienti vědí, co mají dě-
lat, ale potřebují dodat odvahu, aby 
se k tomu rozhodli. Někdy jsou na 
partnerovi závislí a neumí se od něj 
odpoutat. Musí najít sílu nebát se a ře-
šit problém.
Kde je ta hranice mezi běžným, 
třeba i problémovým vztahem, 
a domácím násilím?

U fyzického násilí je to většinou 
jasné, jakmile jeden takzvaně vztáhne 
ruku na druhého, není to v pořádku 
a pokud se situace opakuje, je potřeba 
ji začít řešit. U psychického násilí to 
nelze jednoznačně určit, ale jsou ta-

kové indicie. Klient se začne cítit ve 
vztahu omezován, může mít z druhého 
strach, cítí nátlak, někdy si jeho nespo-
kojenosti ve vztahu všimne i okolí.
Centrum fungovalo i v nouzovém 
stavu kvůli šíření nového typu ko-
ronaviru. Měla krize vliv na soužití 
rodin nebo párů?

Očekávala jsem, že lidé budou 
chtít řešit potíže spojené s takzva-
nou koronavirovou krizí, například 
nejistotu, obavy, strach. Alespoň u nás 
to ale tak nebylo. Fungovali jsme na 
dálku, přes videohovory nebo písem-
nou komunikaci, a naši klienti zpo-
čátku řešili stejné problémy jako před 
krizí. Projevilo se to až později, kdy 
byli spolu delší dobu doma. Začaly 
ponorky, potíže s výukou dětí. Velký 
zásah krize jsem z pohledu rozličnosti 
potíží mých klientů nepocítila.
Bylo pro Vás těžší, že klienta nevi-
díte osobně?

To ano. Osobní setkání je pro mě 
důležité, při rozhovoru se dívám lidem 
do očí, čtu řeč těla, vidím, zda jsou 
nervózní, či ne. Že jsem je najednou 
neviděla vůbec, nebo jen přes monitor 
počítače, to pro mě byla obrovská 
zkušenost.
Máte radu pro lidi, kteří se obávají 
přijít do manželské nebo rodinné 
poradny?

Neměli by přemýšlet nad tím, že 
jdou k psychologovi. Tady nesedí kli-
nický psycholog, který jim bude dělat 
testy. My jsme obyčejní lidé, mohou 
si s námi popovídat stejně tak, jako se 
svými přáteli. Ale vzhledem k tomu, 
že máme bohaté zkušenosti, vychá-
zíme z nich, tak jim umíme pomoci 
a poradit.

Irina Malinová má čtyřiadvacetiletou praxi jako manželská poradkyně. Poslední tři roky pomáhá při 
rodinných i vztahových potížích klientům Centra ucelené rehabilitace v Revoluční ulici v Chomutově. 
Lidé se podle ní stále ještě obávají přijít do takzvané manželské poradny, odcházejí však mile 
překvapeni. Jak v současné době probíhá vztahové poradenství, s čím umí pomoci i jak se její práce 
dotkla koronavirová krize, popsala v následujícím rozhovoru.

Irina Malinová:

Zapomínáme 
ve vztahu mluvit

KLIENTI MI TVRDÍ, ŽE KDYŽ JSOU SPOLU DVACET 
LET, MUSÍ PŘECE TEN DRUHÝ VĚDĚT, CO SI PRVNÍ 
MYSLÍ A CO CHCE. TAK TO ALE NENÍ.
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Kluby se představily na festivalu 
sportu, nové členy stále nabírají

Chomutovský festival sportu již 
potřetí splnil svůj cíl – představit 
činnost sportovních klubů v jeden 
čas na jednom místě, aby děti nebo 
jejich rodiče měli ucelený přehled 
o možnostech, které se jim ve městě 
nabízejí. Přestože návštěvnost akce 
byla velmi vysoká, přinášíme pře-
hled sportovních klubů společně 
s kontakty pro ty, kdo nemohli 
přijít. Většina klubů nabírá nové 
členy po celý rok, není tedy pozdě 
se přihlásit.

TIGER FIGHT CLUB 
CHOMUTOV – BOJOVÁ 
ŠKOLA
Nábor: kluci i holky, pondělí a středa 
od 16 hodin přípravka, od 19 hodin  
Allkampf jitsu
Místo: Růžová 5597, Chomutov
Web: www.tigerclub.cz, www.bojo-
vaskola.cz
E-mail: matous@tigerclub.cz
Telefon: 724 701 942

TJ VEROS 
CHOMUTOV – VOLEJBAL
Nábor: děvčata od 6 do 15 let, pondělí 
a středa od 16 hodin
Místo: ZŠ Akademika Heyrovského
Web: veros5.webnode.cz
E-mail: karel-mira@post.cz
Telefon: 730 546 402

LEVHARTI 
CHOMUTOV – BASKETBAL
Nábor: kluci i holky od 4 do 11 let, 
pondělí, úterý a čtvrtek od 15 hodin
Místo: malý sál městské sportovní haly
Web: www.bk-chomutov.cz
E-mail: p.drobny@seznam.cz
Telefon: 777 145 693

MIKA CHOMUTOV – 
MODERNÍ GYMNASTIKA
Nábor: děvčata ročník 2014 a mladší, 
starší po domluvě, středa od 16 hodin
Místo: tělocvična ZŠ a MŠ 

17. listo padu
Web: www.mika-gymnastika7.web-
node.cz
E-mail: mika.gymnastika@seznam.cz
Telefon: 607 958 230

SPORTCLUB 80 
CHOMUTOV – MODERNÍ 
GYMNASTIKA
Nábor: děvčata ročníky 2015 a 2016, 
čtvrtek do 16 hodin
Místo: sportovní hala na Březenecké
Web: sportclub80chomutov.cz
E-mail: sportclub80@seznam.cz
Telefon: 739 676 611

FLORBAL CHOMUTOV
Nábor: chlapci i děvčata, termín po 
domluvě
Místo: městská sportovní hala
Web: www.florbalchomutov.cz
E-mail: pekarek@florbalchomutov.cz
Telefon: 721 786 161

JUNIOR 
CHOMUTOV – FOTBAL
Nábor: děvčata i chlapci ročník 2013 
a mladší
Místo: pondělí 16.30 hodin na hřišti 
u polikliniky, čtvrtek od 16.30 hodin 
na letním stadionu
Web: fcchomutov.cz
E-mail: juniorchomutov@seznam.cz
Telefon: 724 915 119

WOLVES 
CHOMUTOV – HOKEJBAL
Nábor: děvčata i chlapci od 6 let, 
úterý a čtvrtek od 17.30
Místo: Areál Tomáše ze Štítného
Web: www.wolveschomutov.cz
E-mail: predseda@wolveschomu-
tov.cz
Telefon: 737 057 657

MUAY THAI 
CHOMUTOV – THAIBOX
Nábor: děvčata i chlapci od 6 let, 
úterý až čtvrtek od 16.15 hodin

Místo: tělocvična v budově sauny na 
Zadních Vinohradech
Web: www.czechmuaythai.cz
E-mail: thaibox.chomutov@seznam.cz
Telefon: 776 007 588

PIRÁTI CHOMUTOV – HOKEJ
Nábor: děvčata i chlapci od 4 let, pon-
dělí od 16.30 hodin
Místo: Rocknet aréna
Web: www.piratichomutov.cz
E-mail: klub@piratichomutov.cz
Telefon: 777 272 914

MMA CHOMUTOV
Nábor: děvčata i chlapci od 15 let, 
pondělí, středa a pátek od 16.30 hodin
Místo: sportovní hala v Mánesově ulici
Web: www.mmachomutov.cz
E-mail: julek@danyi.cz
Telefon: 725 141 648

SPORTCLUB 80 
CHOMUTOV – KANOISTIKA
Nábor: po individuální domluvě, 
denně od 16 hodin
Místo: loděnice v areálu 
Kamencového jezera
Web: sportclub80chomutov.cz
E-mail: dolezal@mdcolor.cz
Telefon: 603 894 199

HANDBALL 
CHOMUTOV – HÁZENÁ
Nábor: děvčata i chlapci ročníky 2006 
až 2014, pondělí a středa od 16 hodin
Místo: městská sportovní hala
Web: www.hkchomutov.cz
E-mail: chomutovhandball@gmail.com
Telefon: 725 298 014

FALER BIKE 
TEAM – CYKLISTIKA
Nábor: děvčata i chlapci od 6 let, 
úterý až čtvrtek od 16.30 hodin
Místo: BMX areál ve Škroupově ulici
Web: falerbiketeam.cz
E-mail: neuvedeno
Telefon: 777 608 810

TJ VTŽ CHOMUTOV
Atletika, vzpírání, stolní tenis, judo, 
kuželky, aikido, kulturistika
Nábor: po individuální domluvě
Místo: sportovní hala v Mánesově ulici
Web: dle jednotlivých oddílů
E-mail: tjvtzcz@seznam.cz
Telefon: 602 454 487

BANÍK BŘEZENECKÁ 
CHOMUTOV – STOLNÍ TENIS
Nábor: děti i dospělí, pondělí a pátek 
od 17 hodin

Místo: bývalý kryt CO na Zahradní
Web: neuvedeno
E-mail: o.bruha@seznam.cz
Telefon: 777 303 648

STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU DOMEČEK – ŠERM, 
ŠACHY
Nábor: šerm – děvčata i chlapci od 
3 let, šachy – děvčata i chlapci od 
5 let, termín po domluvě
Místo: SVČ Domeček, Jiráskova 
ulice
Web: www.domecek-chomutov.cz
E-mail: reditel@domecek-chomu-
tov.cz
Telefon: 777 261 158

TJ ZŠ SPV CHOMUTOV – 
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Nábor: chlapci ročníky 2010 
až 2013, úterý, středa a pátek od 
17 hodin
Místo: tělocvična ZŠ Kadaňská
Web: www.prdi.intek.cz
E-mail: naca.sauer@volny.cz
Telefon: 603 828 955

SPORTCLUB 80 CHOMUTOV 
BEAVERS – SOFTBALL
Nábor: po individuální domluvě
Místo: hřiště u ZŠ Ak. Heyrovského
Web: www.beavers.cz
E-mail: martin.chmelik@beavers.cz
Telefon: 602 216 074

CZECH WRESTLING 
CHOMUTOV
Nábor: děvčata i chlapci od 6 let, 
úterý a čtvrtek od 16.30 hodin
Místo: Sportovní dům TJ VTŽ 
Chomutov
Web: www.wrestling-chomutov.cz
E-mail: wrestling.cv@seznam.cz
Telefon: 608 963 123

STREET HARD WORKERS
Nábor: po individuální domluvě, 
úterý a pátek od 16 hodin, neděle od 
15 hodin
Místo: ZŠ Duhová cesta
Web: streethardworkers.cz
E-mail: praetorians2013@gmail.com
Telefon: 777 033 700

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB 
CHOMUTOV
Nábor: chlapci i děvčata od 4 do 
6 let, po individuální domluvě
Místo: zimní stadion
Web: www.kkchomutov.cz
E-mail: kkchomutov@seznam.cz
Telefon: 775 229 962
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Jak je to s kamerami na pracovišti? 

Antikoncepční kroužky mají řadu výhod

Může zaměstnavatel propustit těhotnou ve zkušební době?

Může zaměstnavatel za pomoci ka-
merového systému sledovat své za-
městnance při práci? Může zaměst-
navatel tyto záznamy dále ukazovat 
zákazníkům, aby viděli, jak zaměst-
nanci pracují nebo pracovali?

Každý zaměstnavatel má zájem na 
tom, aby ochránil svůj majetek a zdraví 
svých zaměstnanců. Za tímto účelem 
instaluje na pracoviště kamerový sys-
tém. Při tom se však musí řídit právními 
předpisy, které mu v této oblasti ukládají 
řadu povinností a které musí striktně 
dodržovat. V poslední době se stále čas-
těji setkáváme s tím, že zaměstnavatelé 
pomocí kamer monitorují pracoviště, 
kde zaměstnanci konají práci (např. 
kanceláře, výrobní halu, prodejnu). 
Dochází tak ke zpracování osobních 
údajů zaměstnanců a svým způsobem je 
zasahováno i do jejich soukromí. 

Obecně platí, že kamery na praco-
višti lze instalovat pouze v případě, že 

to ukládají právní předpisy nebo pro to 
existuje zákonný důvod, např. ochrana 
majetku zaměstnavatele, zajištění bez-
pečí na pracovišti či ochrana zdraví a ži-
vota zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří 
pracují s velkým obnosem finančních 
prostředků nebo s citlivými či utajo-
vanými informacemi, jsou podrobeni 
monitoringu při práci. Důvodem pro 
nainstalování kamer na pracoviště však 
není sledování výkonnosti zaměstnanců 
a řádného plnění jejich pracovních po-
vinností. Další důležitou podmínkou pro 
umístění kamer na pracovišti je přiměře-
nost sledování. Kamery mohou sledovat 
pouze cíl, pro který byly na pracovi-
ště umístěny. Je zcela vyloučeno, aby 
kamery snímaly soukromou sféru 
zaměstnanců, jako jsou toalety, sprchy 
nebo šatny.

Pokud dochází k monitorování pra-
coviště, musí být zaměstnanci předem 
informováni o rozsahu a účelu zpra-

cování jejich osobních údajů formou 
kamerového systému a také o tom, jak 
budou jejich osobní údaje zpracovány 
a kdo bude mít k jejich údajům přístup. 
Zaměstnavatelé tuto podmínku splní 
např. tím, že vydají vnitřní předpis, ve 
kterém budou všechny tyto informace 
obsaženy a s tímto předpisem prokaza-
telně (např. proti podpisu) seznámí své 
zaměstnance. V případech, kdy do mo-
nitorovaných prostor pracoviště vstupují 
třetí osoby (např. návštěvy, klienti), musí 
být také oni seznámeni s tím, že budou 
monitorováni kamerami, a to např. pik-
togramem zobrazujícím průmyslovou 
kameru nebo popisem „objekt monitoro-
ván kamerovým systémem“.

Důležitým aspektem v oblasti kamer 
na pracovišti je také to, zda se jedná 
o kamerové zařízení se záznamem nebo 
bez záznamu. S provozem kamerového 
systému musí být zaměstnanci vždy 
seznámeni. Pro provoz kamerového 

systému se záznamem navíc platí, že 
záznam umožňuje následnou identifi-
kaci jednotlivých osob, a proto musí 
být tento provoz také předem oznámen 
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

A jak je to s přehráváním záznamů 
zákazníkovi? Pokud je zákazník (např. 
autoservisu) nespokojený s prove-
denou prací nebo ji reklamuje, může 
zaměstnavatel tento záznam použít jako 
tvrzení, že byla práce řádně vykonána. 
V případě, že zaměstnavatel záznam 
z kamery pouští v místnosti, kde zákaz-
ník čeká, než bude jeho objednávka vy-
řízena, je tento krok nesprávný. Pokud 
se chce zaměstnavatel „pochlubit“ prací, 
kterou jeho zaměstnanci dokážou, měl 
by oslovit reklamní agenturu, která mu 
pomůže vytvořit propagační video nebo 
spot, kde bude poukázáno na činnosti, 
které firma umí.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

V jedné z minulých poraden jste se 
věnoval antikoncepci, ale nezmínil 
jste kroužky do pochvy. Jedna moje 
kamarádka je používá, je moc spo-
kojená, ale mně je nikdo nenabídl. 
O co jde, je to spolehlivé a jaká jsou 
rizika?

Máte zřejmě na mysli hormo-
nální vaginální kroužek. Dnes ho již 
vyrábí více firem a na trhu je tedy 
pod více názvy, princip fungování 
je ale stejný. Kroužek obsahuje dva 
ženské pohlavní hormony, podobně 
jako klasická pilulková antikoncepce. 

Po zavedení do pochvy kroužek uvol-
ňuje látky do svého okolí a zde se 
i vstřebávají do oběhu. Cestou vstupu 
ženských pohlavních hormonů do or-
ganismu je tedy poševní sliznice.

Takový způsob podávání léků 
má své nesporné výhody. Při kla-
sickém polykání tablet dochází ke 
vstřebávání hormonů přes zažívací 
trakt a prvním orgánem, kam se lé-
čivé látky dostávají, jsou játra. Zde 
dochází k látkové přeměně a teprve 
poté se účinné látky dostávají dále 
do organismu. Při vstřebávání jiným 

způsobem, například právě přes po-
ševní stěnu, je tento efekt – tzv. efekt 
prvního průchodu, výrazně omezen. 
Lze proto snížit dávku účinné látky, 
kterou je potřeba do těla dodat, aby 
lék fungoval. Samozřejmě jsou také 
játra méně zatěžována.

Druhým příznivým faktorem při 
trvalém vstřebávání přes poševní 
stěnu je prakticky nulové kolísání 
hladiny účinné látky v těle, ke kte-
rému při polykání tablet 1x denně 
nutně dochází. Vzhledem k minimál-
nímu kolísání je i spolehlivost této 

metody vyšší. To je dáno i vylouče-
ním faktoru „zapomenuté tablety“.

Metoda má samozřejmě i své ne-
výhody. Oproti klasickému užívání 
léků (polykání tablet) některým paci-
entkám zavádění do pochvy připadá 
nehygienické, nepraktické, nezvlá-
dají ho. Způsob užívání antikoncepce 
a její typ je vždy na volbě pacientky 
po konzultaci s lékařem. Vaginální 
kroužky přinášejí novou, moderní 
možnost antikoncepce.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
Nemocnice Chomutov, o.z.

Jsem v jiném stavu a zaměstnavatel 
mě ve zkušební době propustil, mohu 
se nějak bránit?

Těhotenství je výjimečný stav 
v životě každé ženy, který i v případě, 
že probíhá zcela normálně, bez kom-
plikací a není lékařem označen jako 
rizikový, určitá rizika přináší. Jedním 
z uvedených rizik může být výpověď ze 
zaměstnání ve zkušební době, protože 
na tuto dobu se nevztahuje žádná mimo-
řádná zákonná ochrana pro těhotné za-
městnankyně. Zákoník práce propuštění 
těhotné ve zkušební době nezakazuje 
a směrnice EU, která by tomuto kroku 
činila přítrž, také není přijata.

Zákoník práce a další navazující 
předpisy stanovují ochrannou lhůtu 
i zvláštní pracovní podmínky pro tě-
hotné zaměstnankyně, ale bohužel 

u většiny předpisů a pravidel se vždy 
najde krizové místo, nějaká mezera. Tou 
mezerou je právě ochrana těhotných 
ve zkušební době před propuštěním ze 
zaměstnání. To znamená, že těhotná 
zaměstnankyně je ve zkušební době 
vydána na milost či nemilost svému 
zaměstnavateli, protože pokud se roz-
hodne ji propustit, může tak učinit i bez 
udání důvodu. Žádný zákon ani předpis 
nestanovuje ženě povinnost, kdy má 
zaměstnavateli oznámit své těhoten-
ství. Pokud zaměstnankyně o svém 
těhotenství neinformuje, může vystavit 
zdravotnímu riziku sebe i dítě a nemůže 
uplatnit výhody (např. úprava pracovní 
doby), které vzhledem k těhotenství 
mimo zkušební dobu má. Pokud není 
zaměstnavatel o těhotenství zaměstnan-
kyně informován, nelze jej vinit z toho, 

že stav své pracovnice nechránil a ne-
převedl ji na jinou práci.

Pokud zaměstnankyně otěhotní 
v průběhu, kdy se nachází ve výpovědní 
době, tak se ukončení pracovního po-
měru zastaví, protože během těhoten-
ství, mateřské či rodičovské dovolené 
výpovědní lhůta nepokračuje a uplynutí 
zbývající výpovědní doby i skončení 
pracovního poměru se dokončí až po 
uplynutí těhotenství, mateřské nebo ro-
dičovské dovolené.

Jak z výše uvedeného vyplývá, tě-
hotenství a výpověď ve zkušební době 
může být velmi nesnadno řešitelný pro-
blém. Žena, která se do uvedené situace 
dostane a nechce se vzdát svého zaměst-
nání, se může obrátit o pomoc jedině na 
Ústavní soud. Pokud se při daném jed-
nání prokáže, že pro propuštění zaměst-

nankyně není žádný závažný důvod 
ve smyslu spáchání trestného činu či 
hrubého porušení pracovních povinností 
a že se jedná ze strany zaměstnavatele 
o diskriminační jednání z důvodu tě-
hotenství, bude jednání zaměstnavatele 
nezákonné a výpověď neplatná.

Jak je to s propuštěním zaměst-
nance, který čerpá dávku ošetřování 
člena rodiny, tzv. OČR? Pracovní poměr 
zaměstnance ve zkušební době, který 
aktuálně není přítomen v práci z důvodu 
ošetřování člena rodiny, je možné zrušit 
i v době, kdy je na OČR. Zaměstnavatel 
nemusí čekat, až se zaměstnanec vrátí 
do práce nebo až jeho nepřítomnost pře-
kročí 14. den (doba po kterou je dávka 
hrazena zaměstnavatelem).

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná
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DĚTI BUDOU MÍT SUCHOU 
DRUŽINU

Ve školní družině základní školy Na Příkopech stavební 
firma provádí sanační práce na obvodových i vnitřních 

nosných zdech. Stavebně vlhkostní průzkum zjistil značnou 
vlhkost všech zdí. Odborníci doporučili provést hydroizolaci 

podlah, drenáž, injektovat stěny v úrovni podlah a opatřit 
objekt sanačními omítkami – uvnitř i venku. Stavaři provedli 
injektáže na venkovním zdivu, spolu s drenáží kolem celého 

obvodového zdiva části budovy, vybourali staré betonové 
podlahy a položí nové včetně krytin, stěny dostanou nové 
omítky a malby. Pro žáky bude vybudováno nové sociální 

zařízení. Součástí rekonstrukce je i výměna vnitřních 
a venkovních dveří, nová elektroinstalace s novými svítidly, 

instalace nového zvonkového tabla s mikrofonem a kamerou. 
Celkové náklady se vyšplhaly na 3,6 milionu korun.

MILOVNÍCI KOLEČEK  
MOHOU ŘÁDIT
V rámci participativního rozpočtu město nechalo na betonové části 
fotbalového stadionu za městskou sportovní halou vybudovat 
modulární pumtrackovou dráhu, která má otevřený tvar s vlnami 
a klopenými zatáčkami. Dráha je určena nejen pro jízdu na kolech 
a koloběžkách, ale i bruslích či skateboardech. Konstrukce dráhy 
je variabilní. Umožňuje nejen změnu tvaru, prodloužení, případně 
propojení několika drah, ale také následnou demontáž, přepravu 
a opakovatelnou montáž na jiném místě. Za dráhu město zaplatilo 6oo 
tisíc korun.

PŘEDŠKOLÁCI ZE ŠKOLEK 
V JIRÁSKOVĚ A ZAHRADNÍ 

MAJÍ NOVÁ MLHOVIŠTĚ
Děti z obou školek mají o letní zábavu postaráno. Na jejich 

školkových zahradách vyrostla mlhoviště. Přípravné práce provedla 
městská pracovní skupina v červnu a červenci. Její pracovníci 

stavebně připravili podklad budoucích ploch a napojili mlžítka na 
přívod vody. Finální úpravu a osazení mlžítek již zajistila odborná 

firma. Odborníci položili speciální povrch z kaučuku s barevnou 
grafikou s tématy symbolizujícími jednotlivé školky. Mlhoviště stála 

necelých 600 tisíc korun.
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V září byl ve stálé expozici Všemu 
světu na útěchu v prostorách staro-
bylé radnice opětovně nainstalován 
zrestaurovaný středověký oltářní re-

tábl sv. Barbory ze sbírky Oblastního 
muzea v Chomutově. Vzácný gotický 
oltář, který se v muzejních sbírkách 
nachází již déle než 50 let, se po roce 

a půl vrátil z restaurátorského ateliéru 
Maria Krále z Brna.

Oltářní celek byl vytvořen kolem 
roku 1525, pravděpodobně v dílně sas-
kého malíře Hanse Hesseho a zřejmě 
na objednávku z české strany. Původní 
místo určení oltáře ani jeho objedna-
tele se dosud nepodařilo vysledovat. 
Dílo je ukázkou vysoce kvalitní pozdně 
středověké malířské a sochařské pro-
dukce. Kromě horního nástavce se re-
tábl zachoval prakticky celý. Skládá se 
z predely, středové skříně se sochou sv. 
Barbory, pohyblivých a pevných křídel.

Citlivé restaurování vrátilo oltáři 
živou barevnost, plnost zlacených 
ploch a nechalo vyniknout řadě pre-
cizně vytvořených detailů. Dílo bylo 
v minulosti mnohokrát restaurováno, 

avšak vždy po částech. Aktuálně 
provedené restaurování tak umožnilo 
komplexní přístup jednoho restaurá-
tora se zapojením nejmodernějších 
přírodovědných metod. Materiálový 
průzkum přinesl nové cenné infor-
mace. Důležité pro interpretaci díla je 
zjištění, že socha sv. Barbory je s vel-
kou pravděpodobností nepůvodní.

Technologicky i časově náročné re-
staurování cenného díla bylo umožněno 
díky přeshraničnímu projektu Umění 
pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří, jehož hlavním koordináto-
rem za českou stranu je Ústecký kraj. 
Zrestaurovaný exponát je možné vidět 
ve stálé expozici Oblastního muzea 
v Chomutově na radnici, a to v běžné 
otevírací době.

Krajkářky oslaví 
výročí svého 
klubu výstavou

Koupí uměleckého díla lidé podpoří 
nemocné roztroušenou sklerózou

V letošním roce slaví Klub šité 
krajky výročí 20 let od svého založení 
a jeho členky se návštěvníkům mu-
zea představí zajímavým projektem 
Architektura v krajce. Ten pomocí kraj-
kářských děl ukáže některé zajímavé 
architektonické skvosty regionu. Projekt 
je společnou prací všech členek Klubu 
šité krajky a propojuje krajkářskou 
tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi 
města a regionu. Krajky jsou prezen-
továny na šatech a vystaveny v kostele 
sv. Kateřiny do 31. října.

Jedním z cílů výstavy je ukázat 
velmi kreativní myšlení a tvorbu 
krajkářek seniorského věku z regionu, 
i proto se krajkářky rozhodly v rámci 
výstavy uspořádat 10. října Den 
krajky a 24. října Den patchworku. 
Akce se budou konat v obou budo-
vách muzea vždy od 10 hodin.

Spolek ROSKA Chomutov zahájil 
v restauraci Republika výstavu obrazů 
a fotografií. „Velmi nám s přípra-
vami pomohla Jana Tóthová, díky 
které se nám podařilo sehnat díla od 
sedmdesáti umělců. Za spolupráci 

moc děkujeme a ceníme si jí,“ uvedla 
Šárka Hniličková Vargová, předsed-
kyně spolku.

Na výstavě si lidé mohou kromě 
obrazů, fotografií a plastik zakoupit 
i magnetky s obrázky vystavených děl 

a tím podpořit pacienty s nelehkým 
onemocněním roztroušená skleróza. 
Výtěžek z celé akce bude použit na 
rekondice a další aktivity, které spolek 
ROSKA Chomutov pořádá. Výstava 
se koná do 25. října.

Muzeum se pyšní nově 
zrestaurovaným oltářem

Výtvarné práce chomutovských 
žáků jsou vystavené v Karolinu

Zástupci města se zúčastnili sym-
pozia Nezapomeneme, jež se konalo 
v prostorách pražského Karolina. 
Součástí sympozia bylo vyhlášení 
výsledků přehlídky výtvarných prací 
na téma Nezapomeneme, které mimo 
jiných tvořilo i sedm chomutov-
ských škol. „Celkem šestnáct prací 

našich žáků postoupilo do užšího 
výběru. Chomutov dosáhl celorepub-
likově velkého úspěchu, neboť byl 
oceněn jako nejúspěšnější město celé 
soutěže, a to především díky třem 
oceněným žákům Matyáši Richterovi 
ze základní školy Zahradní, Natálii 
Prandlové, též žákyni základní školy 

Zahradní, a Veronice Chalupové ze 
základní školy Kadaňská,“ uvedl ná-
městek primátora Mgr. Milan Märc.

Základní škola Zahradní byla 
oceněna jako nejúspěšnější škola v re-
publice. Všech šestnáct prací, které 
postoupily do užšího výběru, je v pro-
storách Karolina vystaveno.
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JIŘÍ MRAVEC
Nápad založit vlastní gym vznikl asi před pěti lety, kdy se 
vrátil z amatérského mistrovství světa v MMA v Las Vegas. 
Jeho cesta bojovníka začala v šestnácti letech. Zvažoval cestu 
zápasníka, ale nakonec zvítězilo trenérství. Udělal si trenérské 
licence a vzdělával se. Založil Glory Fight Club, který vybudoval 
svépomocí a s pomocí kamarádů v bývalém Tipu. Otevřeno je 
od poloviny letošního roku a postupně rozjíždí nábory do lekcí 
bojových sportů MMA, brazilského jiu jitsu a funkčních tréninků. 

ŠÁRKA BERÁNKOVÁ
Dlouhodobě se věnuje masážím. Ty tělo sice uvolní, ale 
klienti se znovu vraceli s bolestmi. Proto postupně studovala 
výživu, Dornovu metodu, lymfu i některé směry s prvky čínské 
medicíny. Nakonec se našla v učení Spirální stabilizace páteře 
MUDr. Richarda Smíška. Cvičení pomáhá odbourat bolesti zad 
tím, že vyrovnává svalové dysbalance a učí správnému držení 
těla a chůzi. Její klientela je rozprostřena do všech věkových 
kategorií od školáků až po devadesátileté seniory. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Nádraží Duchcovsko-podmokelské dráhy 
v Chomutově stálo pár metrů od starší konkurence

V letošním roce Chomutov slaví 
150 let od zprovoznění železniční tratě 
a nádraží na úseku Ústecko-teplické 
dráhy. Není však od věci připomenout, 
že o dva roky později bylo v soused-
ství chomutovské železniční stanice 
uvedeno do provozu nádraží další, 
tehdy konkurenční.

Ústecko-teplická dráha (ÚTD) 
měla od svého vzniku v 2. polo-
vině 50. let 19. století plnit úlohu 
uhelné trasy a po jejím prodloužení 
k Chomutovu ji plní de facto dodnes. 
Ovšem při trasování železničního 
spojení nebrala zakládající společ-
nost zřetel na potřeby podhorských 
oblastí, kde rovněž byla otevřena 
řada dolů. To dalo podnět k nevraži-
vosti mezi společností ÚTD a obcemi 
a podniky v Podkrušnohoří, které 
o železniční spojení z ekonomických 
důvodů usilovaly. Myšlenka nového, 
konkurenčního železničního spojení se 
v roce 1865 zrodila také proto, že mělo 

umožnit dopravní návaznost na tehdy 
dobře prosperující říční přístav na Labi 
v Podmoklech u Děčína.

Zakladatelem konkurenční firmy 
byl liberecký podnikatel Johann 
Liebieg, jenž vstoupil do spojenec-
tví s teplickým právníkem Franzem 
Karlem Stradalem, původně pracují-
cím pro ÚTD. Nově založená společ-
nost Duchcovsko-podmokelská dráha 
(DPD) se při svém vzniku setkala 
s prudkým odporem ÚTD, ačkoli byl 
vznik DPD podporován četnými pod-
krušnohorskými obcemi.

Pro úsek z Duchcova do Podmokel 
získala DPD koncesi v roce 1869 
a do provozu byla trať uvedena 
v roce 1871. Koncesi ke stavbě úseku 
z Duchcova přes Osek, Litvínov 
a Jirkov do Chomutova získala společ-
nost 26. května 1871 a celý úsek byl 
zprovozněn 19. prosince 1872. O tři 
dny později, v neděli 22. prosince, pro-
jel tratí první vlak. Po přivítání vlaku 

v Chomutově a po bohatém pohoštění 
ve vytopeném salonku se správní rada 
v čele se svým ředitelem přesunula do 
Jirkova, kde na její počest byl tamější 
městskou radou uspořádán banket, 
na němž zúčastnění hojně připíjeli ke 
zdaru dráhy.

Zprovozněním chomutovského 
nádraží na trati DPD však podhorské 
obce přímé spojení s železničním uz-
lem v Chomutově nezískaly. DPD byla 
totiž nucena si v Chomutově vystavět 
vlastní nádraží, zhruba 45 metrů jiho-
východně od budovy nádraží ÚTD. 
A tak ačkoli spolu sousedila, společná 
kolejiště obě nádraží zprvu neměla.

Provoz DPD byl však pro 
její zakladatele velkým soustem 
a z hospodářského hlediska ne-
přinášel příliš zdaru. Již v roce 
1875 požádala společnost o fi-
nanční pomoc státu, od roku 1884 
převzaly na tratích společnosti 
provoz Císařsko-královské státní 

dráhy a zcela zestátněna byla DPD 
1. ledna 1892.

Po vzniku Československa v roce 
1918 převzaly DPD pod správu 
Československé státní dráhy, ale výraz-
nější organizační změny v provozu tratě 
vyvolalo až zestátnění ÚTD 1. ledna 
1924. Dosavadní rivalita mezi DPD 
a ÚTD tak skončila. V roce 1928 byly 
vybudovány kolejové spojky v úseku 
mezi Jirkovem a Chomutovem, kde 
tratě ÚTD a DPD vedly těsně vedle 
sebe. To umožnilo přímou jízdu vlaků 
z Teplic přes Litvínov a Jirkov do 
Chomutova. V Chomutově již mohly 
osobní vlaky zajíždět do společného ná-
draží Ústecko-teplické a Buštěhradské 
dráhy čili na dnešní stanici Chomutov. 
Původní stanice DPD sloužila po pro-
pojení DPD s chomutovským nádra-
žím již jen pro nákladní dopravu a tak 
tomu bylo i v několika následných 
desetiletích.

Na konci 60. let postoupila těžba 
na dole Československé armády až 
k trati mezi Dřínovem a Jirkovem, 
která byla v té době velmi vytížená. 
Zrušení železničního spojení v tomto 
úseku předcházela postupná likvidace 
obcí, záhy byl zrušen i provoz osob-
ních vlaků. 23. května 1971 projel 
poslední osobní vlak na trati mezi 
Litvínovem, Jirkovem a Chomutovem. 
Přeložky a úpravy tratí na úseku 
Odbočka Dolní Rybník – Chomutov 
a výstavba železničního koridoru 
z Mostu do Chomutova skončily 
v roce 1984. To však už část pů-
vodní tratě DPD v místech dnešního 
zooparku, mezi Macharovou a Vilovou 
ulicí a ve Škroupově ulici neexistovala.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

POKLADY ZACHRÁNĚNÉ 
Z VIKLETICKÉHO 
POHŘEBIŠTĚ

V důsledku stavby Nechra-
nické přehrady v 60. letech minu-
lého století bylo sice zlikvidováno 
několik obcí, ale díky velkým 
plošným odkryvům zeminy se 
podařilo ve zrušené části Vikletic 
prozkoumat největší pohřebiště 
kultury se šňůrovou keramikou 
v Čechách (pozdní doba ka-
menná, cca 2 800–2 500 př. n. l.). 
Archeologický výzkum zachrá-
nil ve více než 160 kostrových 
hrobech téměř 400 hliněných ná-
dob různých tvarů, stovky seker, 
sekeromlatů, bulav (kulovitých 

palic) či brousků broušených z ka-
mene, čepelí a nožů štípaných 
z křemence a pazourku, nástrojů 
vyráběných z kosti a parohu. 
Především v ženských hrobech 
bylo objeveno mnoho ozdob ze 
zvířecích zubů či napodobenin 
z kosti, lastur a dokonce z mědi. 
Fotografie představuje část ob-
vyklé výbavy mužského hrobu, 
zbraně a nástroje z kamene – těž-
kou broušenou sekeru, sekeromlat 
a plochou sekerku. Řada dalších 
předmětů z vikletického pohřebi-
ště je vystavena ve stálé expozici 
Pohledy do pravěku v Oblastním 
muzeu v Chomutově.

Ph.Dr. Lenka Ondráčková
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Hospodářská komora se zapojila 
do boje s dluhy, pomůže zdarma

Týden s nízkoprahem zabavil děti z Mola 
na příměstských táborech výlety do okolí

Šulko bude opět 
číst v nářečí

Při představení interiéru kavárny 
se dražily židle místních umělců

Jelikož v současné době 
mnoho lidí řeší problémy s exe-
kucemi, vznikl nový projekt 
s názvem Proti exekucím na 
území MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří. Zapojit se do něj 
a jeho prostřednictvím řešit dluhy 
mohou i obyvatelé Chomutova. 
„V rámci projektu se zaměřujeme 
na pomoc osobám ohroženým 
předlužeností či již předluže-
ným, s bydlištěm na území MAS 
Sdružení Západní Krušnohoří. 

Klientům projektu nabízíme po-
radenství, vzdělávání v oblasti fi-
nanční gramotnosti a individuální 
práci s klienty. Veškeré projektové 
aktivity jsou pro účastníky zcela 
zdarma,“ uvedla Linda Příhodová, 
finanční poradce Proti exekucím 
na území MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří. Nositelem projektu 
je Okresní hospodářská komora 
Louny.

Projekt je určen osobám ohro-
ženým předlužeností s místem by-

dliště na území Ústeckého kraje. 
Nabízí cílenou pomoc finančních 
poradců v oblastech dluhového 
poradenství, sloučení exekucí, 
podání insolvenčního návrhu, vy-
pracování návrhu na oddlužení, 
dále vzdělávání v oblasti finanční 
gramotnosti a psychologické po-
radenství pro osoby ve finanční 
tísni. „Finanční poradce posoudí, 
jaké kroky je nutné podniknout 
směrem k podání insolvenčního 
návrhu. Klientům bude rovněž po-

skytnut vzdělávací kurz finanční 
gramotnosti, aby se mohli lépe 
zorientovat ve svých financích 
a do budoucna předejít podobné 
situaci. Klienti se budou moci 
obrátit i na projektového psycho-
loga, který jim pomůže překlenout 
toto psychicky náročné období,“ 
doplnila Linda Příhodová.

Více informací lidé získají 
na telefonním čísle 736 660 331 
nebo na e-mailu protiexekucim-
szk@gmail.com.

Klub Molo, který zřizuje or-
ganizace Světlo Kadaň, připravil 
pro děti z tohoto nízkoprahového 
zařízení příměstský tábor s ná-
zvem Týden s nízkoprahem. Akce 
byla realizována jako prevence 
kriminality. 

Příměstský tábor byl rozdě-
len do dvou týdnů. V prvním děti 
vyrážely na výlety do míst v okolí 
Chomutova. Podívaly se do Mostu, 
kde si zahrály laser game a bow-
ling. Další den je pracovníci klubu 

vzali do nedalekého Jirkova, kde 
si všichni přítomní prohlédli měst-
skou věž a také jirkovské sklepení. 
Třešničkou na dortu tohoto dne 
byla praktická ukázka práce míst-
ních hasičů. 

Další den se skupina táborníků 
vydala na dlouhou a zábavnou pro-
cházku na První mlýn. Cestou děti 
odpovídaly na připravené tematické 
otázky zaměřené na nouzové situ-
ace a na to, jak se při nich chovat 
nebo jak jim předcházet. Ve stejný 

den také proběhla beseda s měst-
skou policií, která děti informovala, 
jaká mají práva, jak rozpoznat situ-
aci, ve které by jejich práva mohla 
být potlačována, a podobně.

Výletníci se podívali i do Ka-
da ně, kde si prohlédli nízkoprahové 
zařízení DoPatra a seznámili se 
s jeho chodem. Posledním výletem 
týdne byl výlet do zoo v Ústí nad 
Labem.

Druhý týden příměstského tá-
bora byl oproti předchozímu konci-

povaný zcela jinak. Parta tábor-
níků spolu s pracovnicemi klubu 
vyrazila pod stany k Červenému 
Hrádku. Pro mnoho účastníků tá-
bora bylo toto stanování v jejich 
životě premiérou. Navštívili také 
farmu v Drmalech, kde měli mož-
nost ochutnat výrobky z kozího 
a kravského mléka. 

Celý tábor byl zrealizován 
pouze díky dotaci, kterou pro Klub 
Molo zajistila Městská policie 
Chomutov.

V restaurace U Dvou rytířů 
v Revoluční ulici se bude konat 
autorské čtení Richarda Šulka, po-
sledního autora žijícího v České re-
publice, který píše v egerlandském 
nářečí. Autor navštíví Chomutov již 
počtvrté.

V komponovaném pořadu bude 
předčítat příběhy, básně a fejetony 
v němčině a v egerlandském nářečí. 
Smysl textů je překládán do češtiny. 
Jednotlivé textové bloky jsou dopl-
něny zpěvem a hrou na citeru, což 
je strunný drnkací nástroj, na který 
se dříve běžně hrávalo právě v po-
hraničí. Repertoár tvoří především 
egerlandské lidové písně doplněné 
o lidové písně.

Autorské čtení se uskuteční 
17. října od 15 hodin. Akci or-
ganizuje Spolek Němců a přátel 
německé kultury ve spolupráci 
s Výborem národnostních menšin 
v Chomutově.

Interiér Café Atria se změnil, 
díky práci klientů spolku Masopust 
dostal nové židle sladěné do barev 
přírodního dřeva, hnědé a tyrky-
sově modré. Na oslavu této pro-
měny se konala i slavnostní akce, 
při které si lidé mohli v dražbě za-

koupit designové židle od místních 
umělců nebo fotografie s motivem 
židle od regionálních fotografů. 
Výtěžek z akce bude použit na 
provoz kaváren, kde nacházejí 
zaměstnání lidé se zdravotním 
postižením. „Naše aukce vynesla 

24 800 korun. Nejvíce byla ohod-
nocena židle od Milana Tótha 
s názvem Pohoda jazz s motivem 
kočky. Nový majitel si ji koupil za 
čtyři tisíce korun,“ uvedla vedoucí 
sociálně-terapeutické dílny Jana 
Matoušková.
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Muzeum nabízí školám zábavné 
výukové programy na celý rok

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravilo na celý letošní školní 
rok pestrou nabídku edukačních 
a doprovodných programů pro 
mateřské, základní i střední školy 
a dětské zájmové skupiny. Školní 
rok začíná programy k výstavám 
Svět kachlových kamen na radnici 
a Prvním vlakem do Chomutova 
v hlavní budově muzea. „Ti nej-
menší si zde budou moci zábavnou 
formou vyzkoušet, jaká dobrodruž-
ství je mohou potkat na železnici. 
Předvánoční čas v muzeu bude 
velmi sladký a voňavý. Na radnici 
bude pro děti připraven program 
k výstavě Historické cukrárny, 
z něhož si také odnesou malý 
sladký dáreček,“ uvedla Renáta 
Klucová z oblastního muzea. 

Tento program se překlene i na 
začátek roku 2021, kdy budou 
zároveň odstartovány programy 
k výstavě 50 let chomutovských 
bílých andělů. Již samotné ná-
zvy programů Prvorepublikovým 
domácím pečovatelem snadno 
a rychle a Zdravověda a základy 
první pomoci napoví, že si zde 
děti i studenti užijí spoustu zá-
bavy a dozví se mnoho informací. 
Celý zbytek roku 2021 se ponese 
v duchu gotiky, jelikož muzeum 
chystá celou řadu zajímavých 
výstav a aktivit k šestisetletému 
výročí dobytí Chomutova husity. 
Na jaře budou mít střední odborné 
školy možnost dozvědět se díky 
sérii komentovaných prohlídek 
něco o tajemství restaurování 
vzácných středověkých děl. „Od 
května pak děti i studenty čeká 
rozsáhlý bohatý program k vý-

stavě Gotický nábytek, která bude 
skutečným highlightem a ozdobou 
celého muzejního roku. V rámci 
roku gotiky bude ke stálé expozici 
gotického umění na radnici také 
spuštěn první edukační program, 
který bude pojatý velmi zábavnou 
a interaktivní formou,“ doplnila 
Renáta Klucová. 

Kompletní seznam edukačních 
programů i praktické informace 
k rezervaci jsou k dispozici na 
www.muzeumchomutov.cz v od-
dělení muzejní pedagogiky, na 
telefonu 775 871 636 či prostřed-
nictvím e-mailu klucova@muzeu-
mchomutov.cz. 

PROGRAM V HLAVNÍ 
BUDOVĚ MUZEA

Prvním vlakem do Chomutova
•  8. 9. – 27. 11. 2020 
•  edukační program pro 2. stupeň 

ZŠ a SŠ 
Během programu se žáci a studenti 
odlehčeným způsobem dozví o za-
jímavém tématu vzniku železniční 
dopravy od páry až po elektrifiko-
vanou trať. Čeká je k řešení spousta 
kvízů, týkajících se cestování po 
železnici v 19. a 20. století. 

Cesta vlakem
•  8. 9. – 27. 11. 2020
•  edukační program pro MŠ
Program zábavnou formou upozorní 
děti na vše ze světa rizik dopravy. 
Zaměří se převážně na cestování vla-
kem a nebezpečí, která je mohou na že-
leznici potkat. Užijí si spoustu zábavy, 
na kterou si určitě rády vzpomenou po-
každé, když později pojedou vlakem. 

Prvorepublikovým domácím pe-
čovatelem snadno a rychle
•  5. 1. – 26. 3. 2021 
•  edukační program pro MŠ a ZŠ 
Program začne prohlídkou výstavy 
50 let chomutovských bílých an-
dělů, která představí historii zdra-
votní školy v Chomutově, dějiny 
zdravotnictví či vývoj oboru zdra-
votní sestra. Poté malí návštěvníci 
absolvují „zkoušku“ a budou plně 
připraveni k poskytování domácí 
ošetřovatelské péče. 

Zdravověda a základy první 
pomoci
•  5. 1. – 26. 3. 2021 
•  edukační program pro MŠ, ZŠ 

a SŠ 
Program naučí základní znalosti 
a dovednosti při nejčastějších rizi-
kových stavech dětí a dospělých. 
V malých skupinách si děti, žáci 
i studenti vyzkoušejí nácvik (nejen) 
na resuscitačních figurínách. Vše 
proběhne pod odborným dohle-
dem studentek Střední zdravotnické 
školy v Chomutově.

STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ 
ŠKOLNÍ ROK
Procházka pravěkem aneb pra-
věk není pouze doba ledová
•  po celý školní rok
•  edukační program s tvůrčí dílnou 

pro MŠ, ZŠ a SŠ
Program s pracovním listem nabízí 
žákům netradiční a zábavný pohled 
na pravěkou historii regionu. Na 
základě předchozí domluvy lze 
do programu zařadit tvůrčí dílnu, 
prvky dramatické výchovy nebo 
pohybové aktivity. Program je při-
způsobován na míru dané skupině. 

PROGRAM V BUDOVĚ 
RADNICE

Ohnivá pohádka a Příběh ohně
•  1. 9. – 23. 10. 2020 
•  edukační program pro 1. a 2. 

třídu ZŠ (Ohnivá pohádka), 3.–5. 
třídu ZŠ (Příběh ohně)

Pro děti 1. a 2. třídy ZŠ bude vy-
tvořeno improvizované ohniště, 
u kterého se bude číst Ohnivá po-
hádka. Pro děti 3. až 5. třídy bude 
připraven Příběh ohně s tajenkou. 
Součástí obou programů budou také 
hry, skládání puzzle či sestavení 
malých 2D kachlových kamen z ke-
ramických kachliček. 

Vánoční cukrárna
•  25. 11. 2020 – 22. 1. 2021
•  edukační program pro MŠ a ZŠ
První polovina programu zahr-
nuje prohlídku výstavy Historické 
cukrárny a ukázku historických ná-
strojů a pomůcek, které budou pro 
mnohé velkou hádankou. Účastníci 
nahlédnou do starých receptů k pří-
pravě sladkostí nebo do historie 
čokolády, marcipánu a perníku. Ve 
druhé části programu zapojí čich 
a hmat a vstoupí do „zelené cuk-
rárny“. Budou poznávat jednotlivé 
druhy koření a sladidel, uvidí napří-
klad i pravé kakaové boby.

Restaurování jako kouzlo i věda
•  17. 2. – 23. 4. 2021 
•  edukační program pro SŠ – gym-

názia a odborné školy
Komentovaná prohlídka výstavou 
Krušnohoří/Erzgebirge – Umění 
pozdního středověku zahrne re-
staurování a materiálový průzkum 
vystavených děl mimořádné kva-
lity, historické výtvarné techniky či 
umělecký vývoj pozdního středo-
věku v hornické oblasti Krušnohoří. 
Hlavní kurátorka výstavy seznámí 
studenty s nečekanými možnostmi 
budoucí praxe, které jim nabízí je-
jich odborné vzdělání. 

Na gotický nábytek s Kocourem
•  květen–říjen 2021
•  edukační program pro MŠ, ZŠ, 

SŠ a SOU
Jedinečnou výstavu Gotický náby-
tek – interiéry středověku pro mu-
zeum vytvořil mistr truhlář Ladislav 
Sluka, pracující pod uměleckým 
pseudonymem Kocour Pozdnický. 
Během programu účastníci po-
znají dřevo jako unikátní materiál, 
postupy při výrobě středověkého 
nábytku a jeho dekorování. Dále 
uvidí středověkou kuchyni, ložnici, 
modlitebnu či společenskou míst-
nost. Program bude nabitý spoustou 
zajímavostí a her. 

A co je to ta gotika?
•  po celý rok
•  pilotní edukační program pro 

1. stupeň ZŠ
Historie může být zábavná. Děti 
poznají příběh Chomutova v období 
středověku, těšit se mohou na pra-
covní listy plné krásných ilustrací, 
fotografií, ale hlavně informací, za-
jímavostí, hádanek a úkolů. 
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Děti navštívily kancelář náměstka
primátora a poslechly si příběh

Nové počítače si ve škole 
vyzkoušely i děti z mateřinek

Vícebojaři z Heyrovského obhájili čtvrté místo

Mateřská škola v Růžové 
ulici se už před lety zapojila do 
kampaně Celé Česko čte dětem. 
Nedílnou součástí každodenního 
předčítání dětem učitelkami je 
také Malé čtení, kdy dětem čte 
někdo úzce spjatý s daným za-
řízením, a Velké čtení. Na to je 
vždy pozvaná významná osobnost 
města.

Vzhledem k nepříznivým 
okolnostem byl červnový termín 
Velkého čtení posunut na září 
a školka přivítala náměstka primá-
tora Milana Märce. I on se tohoto 
úkolu zhostil velice zodpovědně 

a děti s napětím poslouchaly, jak 
dopadne příběh v jeho podání. 
Naštěstí i tato pohádka dopadla 
dobře a děti ze setkání odcházely 
zase o něco poučeny. „Než k nám 
náměstek zavítal, navštívily jeho 
kancelář děti z nejstaršího od-
dělení, aby viděly, co jeho práce 
obnáší. Provedl je po některých 
částech radnice a zasvětil je do le-
gendy, která radnici obestírá. Děti 
přijely nadšené z vyprávění o rytí-
řích i pokladech a uneseny z krás-
ných šatů princezen i výzdoby 
stropu v kanceláři,“ popsala zá-
stupkyně ředitelky Jana Benešová.

Nové učebny vybavené mo-
derními technologiemi si mohly 
v základní škole ve Školní ulici 
vyzkoušet i děti z mateřské školy 
v Prokopově ulici. Učebny žákům 
školy slouží především pro výuku 
cizích jazyků, informatiky a pří-
rodovědy. Učitelky z mateřinek je 
se svými malými svěřenci využily 
k práci s internetem, pouštěly dě-
tem výuková videa a nechaly je 
například skládat různé obrázky 
na počítačích.

Právě díky tomuto novému vy-
bavení zvládli učitelé jmenované 
školy dobře i koronavirovou krizi. 

„V červnu jsem ve škole každý den 
učil čtyři hodiny on-line,“ vzpomínal 
učitel Martin Špicar. „Podařilo se mi 
do výuky zapojit skoro všechny děti 
ze třetích až pátých tříd, kde učím,“ 
dodal.

Druhý stupeň školy má kromě 
nové učebny cizích jazyků také příro-
dovědnou učebnu vybavenou kame-
rou s možností natáčení výukových 
videí, vhodných třeba i pro geometrii.

Dnes už děti učebny opět naplno 
užívají. Až časem nutná bezpečnostní 
opatření pominou, snad se brány 
školy znovu otevřou i dětem z jiných 
škol a spolupráce bude pokračovat.

Finále Sazka olympijského víceboje 
se stalo letos zatím jedinou povole-
nou soutěží pro žáky základních škol. 
V době nouzového stavu žáci základní 
školy v ulici Ak. Heyrovského splnili 
olympijské výzvy a díky výkonům ve 
všestrannostním desetiboji se na toto 
republikové finále nominovali.

Jak se již stalo tradicí, nejprve se 
žáci víkend před začátkem školy sešli 
se svými učiteli tělesné výchovy v pro-
storách rekreačního centra Hřebíkárna, 
kde proběhlo soustředění. Zde nejen pi-
lovali soutěžní disciplíny, ale také užili 
spoustu zábavy na alpinningu nebo při 
cyklovýletu do Hory Sv. Šebestiána.

Jedenáctý ročník byl sice trošku po-
znamenán hygienickými opatřeními, ale 
i tak všichni sportovci mohli na hřišti 
podat co nejlepší výkony. Značně omla-
zený tým chomutovské školy v prvních 
disciplínách zůstal trošku za očeká-
váním a v celkovém pořadí figuroval 
na 22. místě. Po švihadle, kde skvělý 

výkon podala Sára Srnková, už pořadím 
stoupal na 16. místo. Poslední disciplíny 
prvního dne posunuly chomutovské 
reprezentanty na 8. místo. Bylo to velmi 
překvapivé a žáci byli odhodláni první 
desítku ve druhém dni udržet. To se po-
dařilo, a tak po roce obhájili bramboro-
vou medaili.

Absolventi gymnázia si po padesáti 
letech mohli prohlédnout svou školu

Absolventi chomutovského 
gymnázia z roku 1970 se po pade-
sáti letech od maturity opět sešli 
ve škole. Kromě setkání samot-
ného pro ně vedení gymnázia 
připravilo i doprovodný program. 
„Ředitel Jaroslav Zahrádka nám 
věnoval svůj volný čas a velmi 
poutavě nám vyprávěl o dění 
v ústavu za uplynulá léta i v sou-
časnosti. Mimo jiné jsme si mohli 

prohlédnout nové laboratoře fy-
ziky, chemie a biologie a úžas-
nou učebnu zeměpisu. Za to mu 
všichni velmi děkujeme,“ uvedla 
absolventka Jaroslava Březinová.

Bývalí gymnazisté také za-
vzpomínali na průběh studia 
i na třídního profesora Ladislava 
Hájka a bývalé ředitele gymná-
zia Františka Ježila a Zdeňka 
Petráčka.

V nové zahradě se budou žáci učit i hrát si
V základní škole a mateřské 

škole Duhová cesta byla otevřena 
nová školní přírodovědná zahrada.

Školní pozemek, který už delší 
dobu ležel ladem, se proměnil 
v místo, kde nyní stojí věžička se 
skluzavkou, přes malé mlýnské kolo 
teče voda z potůčku do rybníčku, 
děti se mohou projít po hebkém tráv-
níku, posedět u ohniště, nechat nohy 
užít si pocitový chodníček a pro-
táhnout se malou štolou. „Pro naše 

školáky jsou tu ale také hydrobio-
logické, ornitologické a geologické 
stanoviště, archeologické naleziště 
a broukoviště. Při výtvarné výchově 
nám mohou kromě pestrých zákoutí 
jako trpělivé modely posloužit i tři 
sochy ze dřeva,“ uvedl David Švorc 
ze ZŠ a MŠ Duhová cesta.

Nová zahrada tedy poslouží 
nejen k výuce přírodopisu, ale 
třeba i chemie, fyziky a výtvarné 
výchovy.
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» epilace laserem
» léčba akné
» odstranění pigmentací
»  diamantová 

mikrodermabraze
» oxyterapie

Já mám epilaci 
vyřešenou natrvalo!
A vy?

Blatenská 139
Chomutov

tel.: 721 662 457

www.epilacelaserem.cz

Sběrná místa technických služeb 
stále přijímají spotřebiče Samsung

Obyvatelé Chomutova mohou 
nadále odevzdávat do sběrných 
míst televize i počítačové moni-
tory značky Samsung. Společnost 
ASEKOL, která v minulosti 
zajišťovala odběr těchto zaří-
zení, je od srpna již nepřijímá. 
„Pro občany se však nic ne-
mění, nadále mohou tyto elek-
trospotřebiče značky Samsung 
odevzdávat bezplatně na všech 
našich sběrných místech. Tam 
jsou tyto elektrospotřebiče od-

děleně shromažďovány a po na-
plnění kapacity budou předány 
ke zpracování jinému odběrateli 
oprávněnému k jejich převzetí,“ 
popsal řešení vzniklé situace ře-
ditel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Důvodem pozastavení odvozu 
těchto výrobků je skutečnost, že 
se firma Samsung v rámci kolek-
tivního systému ASEKOL nepo-
dílí na spolufinancování sběru 
tohoto elektroodpadu.

Vysloužilé elektrospotřebiče 
všech značek mohou tedy obyva-
telé města zdarma odevzdávat na 
všech určených sběrných místech 
sloužících pro zpětný odběr elek-
trozařízení. „V Chomutově k to-
muto účelu slouží sběrná místa 
v ulicích Jiráskova, Kamenná, 
U Větrného mlýna a Pražská, dále 
je ve městě rozmístěno osm čer-
vených stacionárních kontejnerů 
určených ke sběru drobného elek-
trozařízení z domácností,“ uvedl 

vedoucí provozovny hospodaření 
s odpadem Marek Pohl. Staré 
elektrospotřebiče obsahují nebez-
pečné látky pro životní prostředí 
nebo zdraví lidí, proto nepatří do 
běžných kontejnerů na komu-
nální odpad. Zároveň ale obsahují 
i využitelné součásti, které lze od-
borně rozebrat a následně využít 
k recyklaci.

Místa zpětného odběru jsou zří-
zena i přímo v provozov nách vy-
braných prodejen e lek tro za řízení.

Nový sborník Comotovia 2019 připomene 
150. výročí příjezdu prvního vlaku

Ke 150. výročí příjezdu prv-
ního vlaku do Chomutova vydalo 
město sborník Comotovia 2019. 
Křest sborníku se uskuteční 
ve čtvrtek 8. října od 17 hodin 
v přednáškovém sále Oblastního 

muzea v Chomutově. 
Ve sborníku jsou vytištěné re-

feráty, které zazněly na stejno-
jmenné konferenci, jež se konala 
5. listopadu 2019 v zasedacím 
sále historické radnice. Jejím 

hlavním tématem bylo připome-
nutí 150. výročí železniční do-
pravy v Chomutově. „Železniční 
tematiky se, přímo nebo částečně, 
dotýká celkem šest článků tohoto 
sborníku. Zbylých sedm příspěvků 

ve sborníku je spjato s regiony 
Chomutovska a Podkrušnohoří,“ 
uvedl Petr Rak ze Státního okres-
ního archivu Chomutov.

Sborník bude k dostání v turis-
tickém informačním centru.

Inzerce



inzerce zábava

zábava | 19

KŘÍŽOVKA V říjnu 1920 bylo podle úředního zjištění v Chomutově (tajenka).

OSMISMĚRKA (tajenka) se uskuteční 7. 10. na pěti netradičních místech. VTIPY

„Jakmile se nám narodily děti, se 
sousedem jsme si je vyměnili.“ 
„Cože?!” „No, oba jsme po zralé 
úvaze dospěli k tomu, že bude 
lepší, když si každý budeme 
vychovávat ty své.“

Muž si koupil mobilní telefon. 
Večer si s ním vlezl do vany 
a zavolal manželce na pevnou 
linku do pokoje: „Miláčku, pojď mi 
umýt záda.“ 
A z telefonu se ozve: „Teď nemůžu, 
ten můj vůl je ještě doma!“

Říká manželka manželovi: „Hele, 
já jdu na pět minut k sousedce, 
jo? Ale každých patnáct minut 

míchej s tou omáčkou, co je na 
sporáku!”

Milenec milence: „Včera jsi 
udělala fantastickou večeři, 
mohla bys i dnes?” „Ne.“ „Jak 
to?” „Včera to byla demoverze 
starostlivé ženy. Plnou 
licencovanou verzi můžeš dostat 
pouze v případě registrace 
manželství na obecním úřadě.“

Policajt zastaví řidiče: 
„Kam tak spěcháte?” 
„Na přednášku.“ 
„To by mě zajímalo, kdo vám 
přednáší ve 3 hodiny ráno.“ 
„To ještě neznáte mou manželku.“

AEROSOL, AORTA, AREST, BÁSEŇ, BÍDÁK, ČÍHAT, KEBAB, KEKSY, KŇOUR, 
LAKTOSA, LEKCE, MOČÁL, OCEÁN, ODBOJ, OSLÁŘ, OTŘES, PLÁST, POKRM, 
POROTY, POSTY, RESPEKT, ROLBA, SADAŘ, SPOJE, VIZÁŽ, ZÁKOP, ZKRAT, ZRÁNÍ

4  6  1  5  9  8  3  7 
7  8  3  2 
1  3  6  7  5  4 

8  9  4  7  3 
2  3  4  6  8 
4  8  1  6  5 

2  3  8  1  5  9 
3  9  6  7  2 

5  1  9  3  8  6

2  9  5  4 
8  7  3  5  9 

9  8 
2  6  1 

8  4  3 
1  2  4  5  7 
9  6  3  8 
5  9 
3  2  8  1  9 

1  7 
3 

9  5 

6  2  3 
5  4 

7  4 
3  2  9 
6  8 

JED
N

O
D

U
C

H
É 

STŘ
ED

N
Ě TĚŽK

É

TĚ
ŽK

É

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.



servis

20 | servis

 7.10. st 09.30  A3V – JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT A PŘIPRAVOVAT BYLINKY – 
Chomutovská knihovna 

 7.10. st 16.00  PARTNERSKÉ OSUDY – lektorka Martina Bittnerová přiblíží zákonitosti 
vztahového a rodinného života na příkladech života známých osobností minulého 
století – Chomutovská knihovna

 7.10. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 7.10. st 19.00  NOC LITERATURY – předčítání na pěti netradičních místech každých 30 mi-

nut – Chomutovská knihovna
 8. až 10.10. 08.00  REVOLUTION TRAIN V CHOMUTOVĚ – protidrogová prevence, dopo-

ledne vyhrazeno školám, 15.30 – 18.00 otevřeno široké veřejnosti – vlakové nádraží
 8.10. čt 17.00  KŘEST SBORNÍKU Z KONFERENCE COMOTOVIA, CHOMUTOV 

A ŽELEZNICE, POHLED NA HISTORICKÉ SOUVISLOSTI – oblastní 
muzeum, hlavní budova

 9.10. pá 19.00  NOC S ANDERSENEM – nocování dětí v knihovně, sraz účastníků v 19 hodin 
před vchodem do knihovny u galerie Lurago – Chomutovská knihovna

 13.10. út 18.30  INFEKCE A VY – přednáška spolku Arbor sanitatis, hostem bude prim. MUDr. 
Václava Adámková – Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚLBLD VFN Praha – 
Chomutovská knihovna 

 15.10. čt 13.00  SONS – TAJEMNÁ MÍSTA V ČECHÁCH – Chomutovská knihovna
 16.10. pá 19.00  METODY VÝSLECHU A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ – přednáška 

kriminálního psychologa Ondreje Kubíka, městské divadlo
 17. a 31.10. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – bývalý stadion v Mostecké ulici
 17.10. so 08.15  7. ROČNÍK MEMORIÁLU BOHUMÍRA POKORNÉHO – turistický 

výšlap, sraz na vlakovém nádraží
 17.10. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 17.10. so 18.00  MUZEJNÍ NOC – všechny expozice a výstavy budou přístupné zdarma, 

v 19 hodin komentovaná prohlídka výstavy Kachle sedmi století – oblastní muze-
um – hlavní budova, radnice a kostel sv. Kateřiny

 20.10. út 17.00  JE MOŽNÉ SE UZDRAVIT Z PSYCHICKÉ NEMOCI? – přednáška – 
Café Atrium

 20.10. út 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – Kateřina Rudčenková – autorský večer – 
Chomutovská knihovna

 21.10. st 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti se spisovatelkou 
Renatou Šindelářovou – Chomutovská knihovna

 21.10. st 18.00  COUNTRY TANČÍRNA LASO – Středisko volného času Domeček
 22.10. čt 09.30  A3V – NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ V SENIORSKÉM 

VĚKU – přednáška – Chomutovská knihovna
 22.10. čt 17.00  ŽELEZNIČNÍ UČILIŠTĚ V CHOMUTOVĚ A DALŠÍ ZAJÍMAVOS-

TI – přednáška v rámci doprovodného programu výstavy Prvním vlakem do 
Chomutova – oblastní muzeum, hlavní budova

 24.10. so 10.00  DEN PATCHWORKU – představení Klubu patchworkářek – oblastní muze-
um, hlavní budova

 26.10. po 17.00  ČESKÝ BANÁT – přednáška Jiřího Řeháka, který 30 let cestuje po Balkáně 
a 10 let pomáhá krajanům v české části Banátu – Chomutovská knihovna

 28.10. st 12.00  102. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉ-
HO STÁTU – parčík T. G. Masaryka

 30.10. pá 10.00  HRAJEME SI S MINDOK – volné hraní her firmy MindOK nejen pro děti – 
Chomutovská knihovna

 PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST – každou neděli od 10 hodin v Rocknet 
aréně
 PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea Na Kočičáku 
se v srpnu konají vždy v sobotu od 10 do 17 hodin

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 8.10.  čt 19.00  MALINA BROTHERS – koncert unikátního folkového projektu
 13.10. út 19.00  BEETHOVENOVY SYMFONIE A JINÉ – Chomutovské hudební 

večery – zábavný koncert Festivalového orchestru Petra Macka 
 14.10. st 19.00  TERAPIE SDÍLENÍM LIVE – přednáška o intimních vztazích, zúčast-

ní se jí terapeut Jan Vojtko a herečka Ester Geislerová.
 15.10. čt  19.00  FANTASTICKÁ ŽENA – Současná komedie úspěšného kanadského 

autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka. Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, 
jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset?

MĚSTSKÉ DIVADLO

 7.10. st 18.00  TIBURTINA ENSEMBLE & DAVID DORŮŽKA TRIO – koncert, 
kde gregoriánský chorál potkává jazz – kostel sv. Ignáce

 22.10.  čt 18.00  KONCERT SAIWALA – Café Atrium

KONCERTY

 Od 9. 10.  PORTRÉTY – LADISLAV ROSTAŠ – Café Atrium
 Od 12.10.  KOUZLO ŽENY V OBRAZECH A POEZII – vernisáž obrazů Jana 

Kopeckého a jejich grafické úpravy pomocí počítačové techniky ve formě 
plakátů – Chomutovská knihovna, galerie Na síti

 Do 8.10.  MŮJ SVĚT, MÁ RADOST – OBRAZY A BÁSNĚ – výtvory Karla 
Antonického, klienta Domova pro seniory Písečná – Chomutovská knihovna

 Do 24.10.  KACHLE SEDMI STOLETÍ, SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN – 
oblastní muzeum, radnice

 Do 31.10.  VŮNĚ DÁLEK – výstava obrazů Evy Čermákové – Jacques café
 Do 31.10.  ARCHITEKTURA V KRAJCE – výstava připomínající dvacetileté výročí 

založení Klubu šitá krajka – kostel sv. Kateřiny
 Do 1.11.  CHOMUTOV VE STOLETÍ PÁRY: Dějiny chomutovského železničního 

uzlu v datech, 150. výročí železnice na Chomutovsku – Železniční depozitář 
Národního technického muzea

 Do 7.11.  V ZAHRADĚ – JIŘÍ JANDA – výstava volného výběru z projektů Jiřího 
Jandy, společným motivem je především Okamžik, Událost a Záznam – galerie 
Špejchar

 Do 27.11.  GRAFICKÉ TECHNIKY V OBRAZECH II. – práce, které potěší oko 
i srdce diváka, autorek Jarky Jelínkové, Zdenky Tučkové a Hany Zimové – 
galerie Lurago

 Do 28.11.  PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA – výstava k příjezdu prvního 
vlaku do Chomutova v říjnu 1870 – oblastní muzeum, hlavní budova

 Do 31.12.  JAN AMOS KOMENSKÝ V OBRAZECH – Chomutovská knihovna, 
galerie Na drátkách

 Do 31.3.2021  SVĚT Z KOSTIČEK – svět složený z lega, k vidění až 120 exponátů 
složených z kostek – Chomutovská knihovna

PROGRAM AKCÍ JE PLATNÝ K 2. ŘÍJNU. AKTUÁLNOST KONÁNÍ 
JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ KVŮLI 

PANDEMII KORONAVIRU JE NUTNÉ OVĚŘIT U ORGANIZÁTORŮ.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 7.10. st 17.00 ŽENSKÁ POMSTA
   18.00 HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA
   20.00 KRÁLOVÉ VIDEA
 8.10. čt 17.00 LÉTO PATŘÍ REBELŮM 
   19.00 SMEČKA
 9.10. pá 16.00 PINOCCHIO
   18.00 SMEČKA
   19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 10.10. so 14.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
   17.00 SMEČKA
   19.00 ŽENSKÁ POMSTA
 11.10. ne 14.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
   17.00 LÉTO PATŘÍ REBELŮM 
   19.00 BÁBOVKY
 12.10. po 17.00 SMEČKA
   19.00 V SÍTI 18+
 13.10. út 17.00 TENET
   19.00 ŠARLATÁN
 14.10. st 14.30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
   17.00 LÉTO PATŘÍ REBELŮM 
   19.00 LÉTO 85
 15.10. čt 17.00 XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   18.00 KAREL
   19.00 XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 16.10. pá 17.00 XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   18.00 KAREL
   19.00 XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 17.10. so 14.00 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
   17.00 KAREL
   19.00 KAREL
 18.10. ne 14.00 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
   17.00 GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
   19.00 KAREL
 19.10. po 17.00 KAREL
   19.00 GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
 20.10. út 17.00 ŽÁBY BEZ JAZYKA
   19.00 KAREL
 21.10. st 17.00 GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
   19.00 KAREL
 22.10. čt 17.00 BÁBOVKY
   19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 23.10. pá 16.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
   18.00 GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
   19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 24.10. so 14.00 PINOCCHIO
   17.00 ŽÁBY BEZ JAZYKA
   19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 25.10. ne 14.00 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
   17.00 KAREL
   19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 26.10. po 17.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
   19.00 ŽÁBY BEZ JAZYKA
 27.10. út 17.00 BÁBOVKY
   19.00 ŠARLATÁN
 28.10. st 14.00 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
   17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
   19.00 BÁBOVKY
 29.10. čt 14.00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
   17.00 100% VLK
   19.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 30.10. pá 16.00 100% VLK
   18.00 RONNIE WOOD: NĚKDO TAM NAHOŘE MĚ MÁ RÁD
   19.00 KAREL
 31.10. so 14.00 100% VLK
   17.00 KAREL
   19.00 DÉMON ZATRACENÍ

KINO SVĚT
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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:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

 9.–11.10. 18.10  I. KOLO CHOMUTOVSKÉ EXTRALIGY 2020/21 - střelnice SSK 
Chomutov 

 10.10.  so 18.00  CHOMUTOV - GULLIVERS BRNO - florbalové utkání mužů - 
sportovní hala Mánesova 

 11.10. ne 16.30  PIRÁTI CHOMUTOV - KLÁŠTEREC N. OHŘÍ - hokejové utkání 
krajské ligy mužů - Rocknet aréna

 17.10. so 18.00  CHOMUTOV - KARLOVY VARY - florbalové utkání mužů, 
sportovní hala Mánesova

 24.10. so 18.00  CHOMUTOV - BLACK ANGELS - florbalové utkání žen - sportovní 
hala Mánesova

 25.10. ne 10.00  CHOMUTOV - TJ SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ - florbalové utkání 
žen - sportovní hala Mánesova

 25.10. ne 16.30  PIRÁTI CHOMUTOV - KADAŇ - hokejové utkání krajské ligy mužů 
- Rocknet arena 

28.10. st 17.30  CHOMUTOV - TORPEDO HAVÍŘOV - florbalové utkání mužů - 
sportovní hala Mánesova

SPORT

V původním nálezovém stavu – koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

☎  7 2 2   4 9 1   74 6
Koupím moto Československé výroby
Stadion • Jawa • ČZ • Jawetta • Jawa 550 • 555 • Velorex  atd.

mopedyrenovace@seznam.cz

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

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

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

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

   Zrušená divadelní představení se podařilo přeložit na nové termíny v září 
a říjnu. Na všechna zmíněná představení platí jak jednorázové lístky, tak 
i abonentní vstupenky, které si diváci koupili již před začátkem sezony.

 15.10.  FANTASTICKÁ ŽENA – Zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které 
by měla mít ideální partnerka.

 29.10. RŮŽE PRO ALGERNON – V inscenaci září Jan Potměšil.

PŘESUNUTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PODROBNÝ KALENDÁŘ 
AKCÍ NAJDETE NA WEBU: www.chomutov-mesto.cz
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Chomutovský šerm je na vrcholu

Dorostenci se zapsali do historie KNH Chomutov

Okruh úspěšných se rozšířil, hlásí kanoisté

Mimo pozornost veřejnosti dosahuje 
úspěchů, jaké mu většina chomutov-
ských sportů může závidět. Šerm šavlí 
pod hlavičkou Fencing clubu Chomutov 
už delší dobu patří k republikové špičce 
a zásluhou Karolíny Bechyňové už 
Chomutov registrují i ve světě.

Nejčerstvější úspěchy se zrodily 
v září v rozpětí dvou víkendů. Nejprve 
chomutovští šermíři na domácí půdě, 
tedy v tělocvičně Střediska volného 
času Domeček, uspořádali Mistrovství 
České republiky v šermu šavlí žáků, 
žaček, kadetů a kadetek a svěřenkyně 
trenérů Alexandra Klejnera, Jakuba 
Lebarta a Davida Dyršmída zde vybo-
jovaly čtyři medaile včetně dvou titulů 
mistra republiky. Poté družstvo složené 
ze dvou kadetek a jedné žákyně odjelo 
na republikový šampionát seniorských 
družstev, kde naprosto senzačně získalo 
zlatou medaili.

„Původně jsme plánovali uspořá-
dat velkolepý šampionát i s doprovod-
ným programem ve sportovní hale, 
abychom šerm a náš klub přiblížili 
chomutovské veřejnosti, ale to vinou 
koronaviru padlo,“ říká k domácímu 
mistrovství Radoslav Malarik, ředi-
tel Domečku, v němž mají šermíři 

zázemí a kde se nakonec šampionát 
i konal. Turnaj byl dvoudenní, na 
čtyřech planších se první den utkali 
jednotlivci, druhý den pak družstva. 
FC Chomutov se, jak se očekávalo, 
na nejvyšší příčky prosadil v dívčích 
kategoriích. V soutěžích družstev se 
žákyně v sestavě Zuzana Moravcová, 
Edita Majerníková a Eliška Godišová 
dostaly až na bronzový stupínek a ka-
detky dokonce vybojovaly mistrov-
ský titul, když v dramatickém finále, 
které rozhodl závěrečný duel, porazily 
šermířskou baštu ŠK Houštka 45:44. 
Opíraly se přitom především o vý-
kony Karolíny Bechyňové a Natálie 
Zralíkové, družstvo pak doplňo-
valy Zuzana Moravcová a Edita 
Majerníková. A právě obě opory FC 
Chomutov měly hlavní slovo v kadet-
ské soutěži jednotlivkyň – Karolína 
Bechyňová získala zlato, Natálie 
Zralíková stříbro! „V kadetkách jsme 

s medailí počítali, protože Kája je 
už pár let nejlepší v republice, ale že 
se k ní do finále dostane Natálka, to 
bylo příjemné překvapení,“ hodnotil 
Radoslav Malarik.

Ještě větší důkaz výkonnostního 
růstu chomutovských závodnic přineslo 
Mistrovství České republiky v šermu 
šavlí seniorů a seniorek v Praze. 
Tříčlenné družstvo FC Chomutov totiž 
získalo mistrovský titul, když ve finále 
poměrně jasně porazilo Sokol Brno. 
Překvapení umocňuje fakt, že Karolína 
Bechyňová a Natálie Zralíková jsou 
kadetky a Zuzana Moravcová dokonce 
věkem spadá mezi žákyně. „Byla plno-
hodnotnou součástí družstva, udělala 
důležité body,“ vyzdvihl přínos nej-
mladší členky zlatého týmu Radoslav 
Malarik. „V ženské kategorii jsme letos 
v Česku absolutně nejlepší. Prostě mě-
níme hokejové město na šermířské,“ 
dodal s úsměvem.

Klub národní házené Chomutov 
dosáhl největšího úspěchu své 95leté 
historie. Jeho dorostenci se stali vítězi 
finálového turnaje Poháru ČR. 

Dohrávaný turnaj sezony 
2019/2020 proběhl v Chomutově za 
účasti šesti družstev, každé ve své 
oblasti obsadilo v mistrovské soutěži 
druhé místo. „Naši kluci v posled-
ních třech letech sbírali různá ocenění, 
takže jsme v nich viděli potenciál. 
Proto jsme svaz požádali o pořada-
telství,“ vysvětluje předseda klubu 
Miroslav Smák, že úspěch nepřišel 
z čistého nebe. „Ve mně byla skrytá 
touha po zlatu, ale veřejně jsme pre-
zentovali, že chceme být do třetího 
místa, abychom na kluky nevytvářeli 
tlak.“

A záměr vyšel na výbornou. 
Dorostenci KNH Chomutov postupně 
porazili Bakov nad Jizerou 23:18, 
Ostopovice 15:11, Dobrušku 29:20 
a TJ Plzeň-Újezd 22:17. Tato čtyři 
vítězství a souhra ostatních výsledků 
způsobily, že už před posledním 
dnem turnaje se Chomutovští stali 
vítězi Poháru ČR. Nedělní prohra 
15:16 s Osekem nad Bečvou tedy už 
nic neřešila. „Radost byla obrovská, 
a to i u rodičů a fanoušků. Jsme malý 
sport, všichni se známe a všichni nám 
to přáli,“ říká Miroslav Smák. Doma 
zůstala i většina individuálních oce-
nění – Jan Štěpán byl vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje, Daniel Žorna 
se stal nejlepším střelcem i nejlepším 
útočníkem. Pět hráčů družstva vzá-

pětí dostalo pozvánku do juniorské 
reprezentace Čech a Chomutov tak 
v ní bude mít ze všech českých klubů 
nejširší zastoupení. Mezizemskými 
zápasy Čechy – Morava každoročně 
vrcholí sezona národní házené.

„Jsou to všechno šestnáctiletí 
kluci, v dorostenecké kategorii prvo-
ročáci. Na vrcholové soutěže mohou 
jezdit ještě tři roky,“ uzavírá Miroslav 
Smák s nadějí, že další celorepubli-
kové úspěchy budou následovat. 

Kanoistika celkově, tedy i se sla-
lomem, je nejúspěšnějším českým 
olympijským sportem. Už mnoho 
let je jedním z jejích nejúspěšnějších 
představitelů klub SC 80 Chomutov.

Svět sportu paralyzoval COVID-19 
a kanoistika nebyla výjimkou. „Světové 
a evropské soutěže byly zrušeny, po-
dařilo se zorganizovat jen závod olym-
pijských nadějí v Maďarsku,“ potvrdil 
Petr Doležal, předseda kanoistického 
oddílu. Na jediné mezinárodní mlá-
dežnické měření sil se sjela obrovská 
konkurence tvořená kanoisty z 22 zemí. 

„Proto byla v mnoha kategoriích úro-
veň vyšší než na mistrovství světa, kde 
každý stát reprezentuje jeden závod-
ník,“ zdůraznil Petr Doležal a vyzdvihl 
v této souvislosti prvenství Magdalény 
Petráčkové v závodě dvojkajaků U16 
na 200 metrů, bronz Kateřiny Vrbenské 
na dvojkajaku U17 na 1 000 metrů 
a 7. místo Jakuba Remuty na singlka-
jaku U18 na 200 metrů.

Tuzemská kvalita se koncentrovala 
do čtyř centrálních závodů, z nichž dva 
byly zároveň Českým pohárem, jeden 
mistrovstvím ČR na krátkých tratích 

a jeden mistrovstvím ČR na dlou-
hých tratích. Titulem mistra repub-
liky se mohou pyšnit Jakub Remuta, 
Magdaléna Petráčková, Julie Průšová, 
Anna Husinecká, Petr Doležal nejml. 
a Viktorie Hamouzová. „Během sezony 
na sebe začaly upozorňovat dorostenky, 
které se prosadily mezi nejlepší v ČR – 
Kateřina Koubová, Veronika Hajná, se-
stry Štěpánka a Ludmila Pavlisovy, vý-
borně si celou sezónu vedla i Kateřina 
Vrbenská. Vynikající jsou i žačky Linda 
Bišická a Patricie Ammerová,“ jmenuje 
Petr Doležal další úspěšné reprezen-

tanty chomutovské kanoistiky. Dařilo 
se i mládeži na dračích lodích, už pět 
let má Chomutov nejlepší českou mlá-
dežnickou posádku. Měla startovat na 
mistrovství světa ve Francii, ale kvůli 
koronaviru z toho sešlo.

Celkově výsledky sezony potvr-
dily, že Chomutov patří mezi pět nej-
lepších klubů Česka z šedesáti. „Deset 
chlapců a děvčat máme ve hře o přijetí 
do sportovního centra mládeže, tolik 
jich dosud nikdy nebylo,“ informuje 
Petr Doležal. „Znamená to, že okruh 
úspěšných se rozšířil.“
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V areálu Kamencového jezera se 
konal charitativní hudební festival 
pro celou rodinu s názvem Párty po-
máhá Nikolce a Magdalence. Hned 
na dvou scénách byla připravena 
bohatá kulturní produkce, jejíž vý-
těžek putoval na dobrou věc. „Když 
se na nás obrátili místní muzikanti 
ohledně pořádání charitativního kon-
certu, neváhali jsme ani chvilku, ten 
nápad se nám velice líbil. A udělali 

jsme dobře. Nedělní odpoledne se 
vydařilo a podstata akce se napl-
nila. Díky akci podstoupí Nikolka 
s Magdalenkou intenzivní neurore-
habilitační péči,“ řekl náměstek pri-
mátora Milan Märc a dodal, že celý 
výtěžek 121 809 korun bude předán 
nemocným holčičkám.

Návštěvníci si mohli užít sku-
piny Trautenberk, Experience, 
Abdera, Madras, CopaCaband, 

zpěváky Michala Horáka, Adélu 
Radimcovou a Matěje Koudelku 
nebo youtuberku Mínu. „Na vstup-
ném se vybralo 95 509 korun, 
hudební skupina Trautenberk vě-
novala ze svého honoráře 20 000 
korun, dražba předmětů a tržba 
z nafukovacích atrakcí vynesly dal-
ších 6 300 korun,“ dodal spoluor-
ganizátor akce Bedřich Fryč, ředitel 
Chomutovské knihovny.
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Hudební festival přispěl dívkám 
na neurorehabilitační péči
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