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ŽÁDNÉ DLOUHÉ ČEKACÍ  
TERMÍNY, UŽ ŽÁDNÉ VEDRO.

CENOVÁ KALKULACE A KONZULTACE 
JSOU ZCELA ZDARMA.

NÁŠ TÝM SE VÁM ZVLÁDNE  
NAPLNO VĚNOVAT CELÉ LÉTO. 

SPECIÁLNÍ LETNÍ SLEVA 

20 %

Společnost Ekoservis Chomutov s.r.o. Vám nabízí dodávku a montáž klimatizačních jednotek TOSHIBA  
pro byty, domy a komerční prostory. Nyní se speciální letní slevou 20 %.

Neváhejte nás kontaktovat na telefonu 739 276 515 nebo na e-mail duchkova@ekoservis.cz
Další obory ve kterých působíme: vzduchotechnika, průmyslové chlazení, tepelná čerpadla, jádrové vrtání.  

Poskytujeme dodávku, montáž, servis i opravy.

WWW.EKOSERVIS.CZ
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2.7.
Vernisáž výstavy S koronavirem 
v zádech - Benátky od 17 hodin 
v galerii Lurago

3. až 11.7.
Filmový festival Tady Vary 
v kině Svět

9. a 23.7. 
Divadelní pohádková 
představení pro děti v letním 
kině od 10 hodin

11. a 25.7.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

17. a 18.7. 
Pohádkové safari v Zooparku 
Chomutov od 14 hodin

24.7.
Koncert písničkáře Vladimíra 
Merty od 18 hodin v atriu 
Chomutovské knihovny

25.7.
Balonem nad Kočičákem od 
18 hodin v Muzeu Na Kočičáku

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

VRAŤTE SE K BABIČCE NA VESNICI, STAČÍ SE 
UBYTOVAT VE SKANZENU
Zoopark Chomutov nabízí novou zábavu - zážitkové bydlení. To je určené nejen pro návštěvníky z okolních měst, ale právě i pro 
Chomutovany, kteří se mohou bez cestování přesunout v době o více než sto let zpět. Světnička s ložnicemi jako vystřižená z typicky české 
vesnice z počátku minulého století vznikla v prvním patře hrázděného statku ve skanzenu Stará Ves. Přechodní obyvatelé si užijí nejen 
nezaměnitelnou atmosféru, ale také se budou moci starat o ovečky a slepičky nebo využívat dalších služeb, které zoopark nabízí. 

Pokračování na straně 23
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KYSLÍKU ZÍSKALA 
NEMOCNICE DÍKY 
SVAZKU OBCÍ
Dobrovolný svazek obcí 
Chomutovsko předal 
chomutovské nemocnici 
finanční dar ve výši 365 tisíc 
korun, za které byly pořízeny 
dva generátory kyslíku.

� téma
 6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

DOKÁŽOU POMOCI 
V JAKÉKOLIV SITUACI
Přinášíme základní informace 
o jednotlivých střediscích 
a činnostech Sociálních služeb 
Chomutov, které poskytují 
pomoc.

� rozhovor
 8 JAN ŠÍMA: PŘI 

REKONSTRUKCI 
OBJEKTŮ OPEVNĚNÍ SE 
SOUSTŘEDÍME I NA MALÉ 
DETAILY
Návštěvníci Muzea 
československého opevnění 
z let 1936–1938 Na Kočičáku si 
mohou v letošní sezóně nově 
prohlédnout i objekt V.b/89/C.

� minitéma
 9 CENU MĚSTA PŘEVZALI 

ZAKLADATELKA TANEČNÍ 
ŠKOLY A ARCHITEKT
Již pošestnácté bylo uděleno 
nejvýznamnější ocenění 
statutárního města Chomutova 
Cena Jiřího Popela z Lobkovic. 

� kultura
 12 CHOMUTOVSKÉ 

KINO BUDE PLÁTNEM 
KARLOVARSKÉHO 
FESTIVALU
Filmové hody, které obvykle 
nabízí Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary, se letos 
přesunou na plátna stovky kin 
v celé republice. Chomutov 
bude mezi nimi.

� historie
 14 V CHOMUTOVĚ JSOU 

POCHOVÁNI DVA 
VELIKÁNI ČESKÉHO 
LESNICTVÍ
V chomutovském městském 
hřbitově je místo posledního 
odpočinku dvou osobností 
historie lesního hospodářství 
a myslivosti.

� sport
 22 BOBŘI FUNGUJÍ 

I V AZYLU
Koronavirovou zátěž 
softbalisté v ČR 
nekompromisně odpálili až 
za plot a jako první v Evropě 
rozjeli nejvyšší mistrovské 
soutěže.

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme pro vás poitouského 
osla. Jedná se o mohutného, odol-
ného osla s klidnou povahou. To ho 
předurčuje k práci v tahu, zápřeži, 
ale je i příjemným společníkem. 
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KRÁTCE
JÍZDENKY PLACENÉ 
KARTOU ZLEVNILY
Od června došlo v MHD Chomu-
tov–Jirkov ke zlevnění jízdenek 
placených kartou ve vozidle, 
jízdenka 45 min stojí 14 korun, 
jízdenka 60 min stojí 17 korun.

REKONSTRUKCE OMEZÍ 
PROVOZ
V červenci a srpnu proběh-
nou plánované rekonstrukce 
topných kanálů v ulicích Borová, 
Skalková, M. Gorkého, Na Příko-
pech a u křižovatky ulic Cihlář-
ská a M. Pujmanové. V lokalitách 
bude částečně omezen provoz.

SENIORŮM ZAHRAJE 
DECHOVKA
V Domově pro seniory Písečná 
se každý měsíc uskuteční kon-
cert dechové a lidové hudby. 
K tanci a poslechu zahrají Veselí 
muzikanti z Podkrušnohoří a Ba-
ranijanka z Kadaně.

Depozitář nabídne 
i výstavu k výročí 

železnice

Národní technické muzeum za-
hájilo v červnu novou návštěvnickou 
sezónu v Železničním depozitáři NTM 
Chomutov. Ten je pro návštěvníky ote-
vřen až do 1. listopadu 2020 vždy od 
pátku do neděle od 9 do 17 hodin.

Národní technické muzeum spra-
vuje největší státní sbírku kolejových 
vozidel v ČR. Mimořádná a rozsáhlá 
sbírka ve správě muzea dokumentuje 
technický vývoj železničních vozi-
del od druhé poloviny 19. století do 
současnosti. Právě v chomutovském 
depozitáři mohou zájemci v rámci 
sezónního zpřístupnění zhlédnout 
většinu železniční sbírky Národního 
technického muzea. Zůstane tomu tak 

i po otevření Muzea železnice a elek-
trotechniky v Praze na Masarykově 
nádraží, kde se v roce 2028 dočká 
vystavení pouze část rozsáhlé sbírky. 
„Železniční depozitář NTM Chomutov 
je pro nás nesmírně cenným areálem, 
a to jak z hlediska uložení mimořád-
ných sbírkových předmětů, tak i jako 
jeden z našich objektů přístupných 
návštěvníkům. Jsem rád, že díky 
Železničnímu depozitáři Chomutov 
a Centru stavitelského dědictví Plasy 
může být Národní technické muzeum 
aktivní i mimo hlavní město Prahu,“ 
řekl Karel Ksandr, generální ředitel 
Národního technického muzea.

Pokračování na straně 12

Tříděním Chomutované přispívají 
k úspoře energie a emisí

Nové generátory kyslíku získala 
nemocnice díky svazku obcí

Společnost EKO-KOM, která je 
v celé České republice provozovate-
lem systému sběru a recyklace třídě-
ného odpadu, zaslala do Chomutova 
osvědčení o úspoře emisí. Konkrétní 
údaje o tom, jak město za loňský 
rok přispělo ke snížení skleníkových 
plynů a úspoře energie, vyplývají 
z tzv. LCA analýzy.

Tato výpočetní metoda srov-
nává produkci skleníkových plynů 

a potřebnou energii, kterou je nutné 
vynaložit k vyrobení zcela nového 
výrobku z primárních surovin (vytě-
žení, zpracování, výroba konečného 
výrobku a distribuce), s tvorbou 
skleníkových plynů a potřebnou 
energií, kterou je nutné vynaložit na 
výrobu produktů ze sekundárních 
zdrojů (zajištění sběrné sítě, dotří-
dění, zpracování, výroba koneč-
ného výrobku a distribuce). Přínos 

Chomutova za rok 2019 je kon-
krétně vyčíslen u úspory emisí CO2 
na 5 487 tun a u úspory energie na 
96 864 756 MJ, což je v obou ukaza-
telích výrazně víc než v předchozím 
roce 2018.

Dík tak vlastně nepatří ani tolik 
městu, jako těm jeho obyvatelům, 
kterým není životní prostředí lho-
stejné a kteří odpad z domácnosti 
poctivě třídí.

Dobrovolný svazek obcí 
Chomutovsko předal chomutovské 
nemocnici finanční dar ve výši 365 
tisíc korun, za které byly pořízeny 
dva generátory kyslíku. Tyto přístroje 
umožňují zlepšení dýchání pacienta 
a jsou šetrnější metodou takzvané 
intubace. „Pokud jsme měli pacienta, 
kterému již takzvaně nestačila ven-
tilace, museli jsme ho intubovat. To 
je však invazivní metoda, při které 

musíme pacienta uvést do umělého 
spánku, zavést mu trubičku do krku 
a jsou možné i některé další kompli-
kace, například riziko zápalu plic. 
Kyslíková terapie pomocí generátoru 
kyslíku je neinvazivní a tím pádem 
mnohem šetrnější,“ vysvětlila pri-
mářka anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení Irena Voříšková.

Přístroje pomáhají například pa-
cientům po těžké operaci nebo při 

zápalu plic. Generátory kyslíku má 
chomutovská nemocnice nyní k dis-
pozici celkem tři, což je v běžném 
provozu dostačující počet s tím, že 
je mohou využívat i pacienti interní 
nebo chirurgické jednotky intenzivní 
péče.

Vše spustil nápad Hynka Bošiny 
z Křimova, který nabídl částku 
20 tisíc korun na vybavení nemoc-
nice v Chomutově a oslovil starostu 

Křimova Milana Váňu. „Slovo dalo 
slovo a když na oslovení dalších 
starostů a starostek ze svazku staros-
tou Málkova Josefem Egermanem 
reagovali všichni kladně a byli 
ochotni okamžitě poskytnout dar 
ve výši 5 až 20 tisíc korun, začali 
jsme hledat co nejschůdnější řešení,“ 
popsala Lenka Kynčilová, mana-
žerka Dobrovolného svazku obcí 
Chomutovsko.

Lidé smajlíkem ohodnotí úředníky
Obyvatelé města mají novou mož-

nost, jak zhodnotit práci úředníků ma-
gistrátu. Na všech exponovaných mís-
tech budov magistrátu jsou umístěné 
tablety, pomocích kterých návštěv-
ník úřadu zvolí takzvaného smajlíka, 

podle toho, jak byl s jednáním i prací 
daného úředníka spokojen. „Pro tento 
způsob hodnocení jsme se rozhodli 
v rámci dalšího zkvalitňování služeb 
a zlepšování vztahů s veřejností,“ odů-
vodnil novinku tajemník magistrátu 

Robert Plechatý. Na tabletu návštěv-
ník kromě smajlíka spokojenosti také 
označí číslo dveří, kde úředník pra-
cuje. Tento způsob hodnocení může 
využít každý klient, který magistrát 
navštíví.
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KRÁTCE
OMEZENÍ VE DVOU 
ULICÍCH
Při první etapě rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace je zhruba 
do konce letních prázdnin 
uzavřena spodní část ulice Palac-
kého a horní část ulice Na Bělidle.

V ATRIU ZAHRAJE MERTA
V atriu Chomutovské knihovny 
v pátek 24. července od 18 ho-
din vystoupí Vladimír Merta, 
známý písničkář, hudební skla-
datel, textař, scénárista, filmový 
a divadelní režisér.

ZOOPARK POŘÁDÁ 
POHÁDKOVÉ SAFARI
Zoopark Chomutov na léto 
připravil pro návštěvníky tradiční 
výlet do světa fantazie. Pohádko-
vé safari se bude konat v pátek 
16. a v sobotu 17. července.

Přístup k sekání trávníku se kvůli 
klimatu mění i v Chomutově

Se změnou klimatu se celospo-
lečensky mění také přístup k sekání 
trávníků. K novým trendům se hlásí 
i Chomutov. Technické služby ve 
spolupráci s magistrátním odbo-
rem životního prostředí najíždějí na 
mnohem propracovanější systém, 
se zřetelným příklonem k ponechá-
vání vyššího porostu na okrajových 
a méně využívaných travnatých 
plochách.

„Nesekat ve městě vůbec je ne-
smysl, ale řadu ploch stačí v sezoně 
posekat dvakrát. Trávníky jsme si 
rozdělili na pobytové, které se se-
kají čtyřikrát až šestkrát, a exten-
zivní, tedy typicky na svazích a na 
okrajích sídlišť a zástaveb, kde se 
snažíme dosáhnout lučního charak-
teru porostu,“ vysvětluje vedoucí 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinská. Tyto pečlivě vybrané 

plochy byly posekány při prvním 
kole sečí, nyní se nechávají kvést 
a znovu budou pokoseny až v zá-
věru sezony.

Na trávník jsme si zvykli po-
hlížet jen jako na estetickou složku 
městského prostředí a pohledové 
pojítko mezi architektonickými 
prvky. Jeho funkce a přínos jsou ale 
mnohem širší. Prosperující zelený 
trávník je významným mikroklima-
tickým činitelem – zvlhčuje vzduch 
a ochlazuje prostředí. Pokud je 
vyšší, zachytí více prachu a lépe 
utlumí městský hluk. Větší zelená 
plocha listů také vyprodukuje více 
kyslíku – je doloženo, že potřebu 
kyslíku pro dospělého člověka po-
kryje trávník o rozloze 1 000 m2. 
Pokud je takový porost navíc dru-
hově rozmanitý, stává se vhodným 
biotopem pro drobné živočichy, 

především pro hmyz. V konečném 
důsledku pak takové živé kvetoucí 
plochy splňují estetické požadavky 
stejně dobře jako jemně střižené 
sterilní trávníky.

Omezení sekání trávy na nutné 
minimum s přihlédnutím ke klima-
tickým podmínkám, zvýšení výšky 

sekání, ve větší míře využívání 
technologie mulčování a postupné 
přetváření trávníků ve vytipovaných 
lokalitách na luční porosty – to jsou 
konkrétní adaptační opatření Plánu 
na přizpůsobení města Chomutova 
na změnu klimatu, který v lednu 
schválilo zastupitelstvo.

Rodinné zápolení se už letos konat nebude

Zkontrolujte 
si platnost 
občanky

Lávka přes třináctku 
u Globusu je uzavřená

Vzhledem k situaci, která vznikla 
následkem šíření koronaviru, je 
letošní Rodinné zápolení zrušeno. 
„Zápolení s kozou Rózou je celo-
roční akce, kdy na sebe jednotlivé 
události navazují a zapojené rodiny 
sbírají body za účast. Při dostateč-
ném množství nasbíraných bodů se 
na konci soutěže mohou zapojit do 

losování o hodnotné ceny. V pří-
padě, kdy polovina akcí proběhnout 
nemohla, bychom nebyli schopni 
dodržet pravidla soutěže, proto jsme 
se i s ohledem na krizový štáb roz-
hodli Rodinné zápolení pro tento rok 
úplně zrušit,“ vysvětlila rozhod-
nutí Zuzana Šťastná, vedoucí od-
boru vnějších vztahů, který pořádá 

všechny městské kulturní akce.
Rodinné zápolení, jehož se kaž-

doročně účastní zhruba dvě stovky 
rodin, pořádá město Chomutov 
pro rodiny s dětmi již deset let. 
Zhruba desetkrát do roka jsou pro 
děti připraveny celodenní hry na 
různá témata, při kterých je dopro-
vázejí maskoti koza Róza a kozlík 

Rozmarýnek. Letošní ročník měl být 
jubilejní desátý. „V tomto duchu se 
také jednotlivé akce měly odehrávat. 
Oslavy desátého výročí ale s největší 
pravděpodobností odsuneme na pří-
ští rok,“ dodala Zuzana Šťastná. Za 
neobvyklý projekt si město vyslou-
žilo již několik ocenění v soutěži 
Obec přátelská rodině.

Po dobu pandemie skončila v České 
republice platnost 180 tisíců občan-
ských průkazů. Platnost dokladu lidé 
najdou na přední straně a po jejím 
uplynutí nelze průkaz používat. Měsíc 
před skončením platnosti si držitel prů-
kazu může požádat o vydání nového. 
Nejpozději to však podle zákona musí 
učinit do 15 pracovních dnů po skon-
čení jeho platnosti.Pro vyřízení nového 
průkazu doporučuje chomutovský ma-
gistrát využít zejména úterky a čtvrtky, 
kdy je na úřadě méně lidí a kratší je tak 
i doba odbavení. Tyto dny jsou úředníci 
k dispozici od 8 do 15 hodin. V pondělí 
a ve středu mohou klienti své záležitosti 
vyřídit od 8 do 17 hodin, poslední z nich 
budou odbaveni 20 minut před koncem 
otevírací doby.

Lávka spojující chomutov-
ské hlavní vlakové nádraží s ulicí 
V Alejích se rekonstruuje. Práce 
potrvají do konce října letošního 
roku. „Lávka prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí a modernizací, proto 
je po celou dobu oprav pro pěší 
zcela uzavřena. Obchůzková trasa 
prochází skrz nově vymalovaný 
podchod v ulici Štábního kapi-
tána Kouby, který vede do centra 
města, a dále Lipskou a Nádražní 
ulicí,“ sdělila vedoucí oddělení 
investic magistrátu Jana Tröglová.

Rekonstrukce lávky omezí 
také silniční provoz na hlavním 
tahu I/13, a to v obou směrech. 
Avšak v kratším časovém roz-
mezí, předpoklad je od 27. čer-

vence do 20. září. „Přes omezení 
bude silnice I/13 po celou dobu 
stavby průjezdná. Rozsah prací 
nám totiž dovolí nechat vždy dva 
jízdní pruhy přístupné, abychom 
zajistili plynulý provoz dopravy. 
Zpočátku budou průjezdné dva 
vnitřní pruhy a následně dva 
vnější. To znamená, že se nepře-
ruší ani obsluha dvou autobuso-
vých zastávek, které se nacházejí 
v těsné blízkosti lávky,“ doplnila 
Jana Tröglová.

Rekonstrukce vyjde zhruba na 
11 milionů Kč a bude spolufi-
nancována dotačním programem 
Státního fondu dopravní infra-
struktury, přičemž celková výše 
dotace činí 8 milionů korun.
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Přinášíme základní informace o jednotlivých střediscích a činnostech Sociálních služeb Chomutov, 
které poskytují pomoc seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním, rodinám i osobám v krizi. 
V každém středisku pracují odborníci, kteří dokážou poradit v jakékoliv situaci. Se žádostí o pomoc za 
nimi může přijít každý.

DOMOV PRO SENIORY 
PÍSEČNÁ

Posláním Domova pro seniory 
Písečná je poskytování pobytové 
služby, sociální, zdravotní a ošetřova-
telské péče seniorům, kteří nemohou 
trvale žít ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. Pracovníci v rámci služby 
podporují zachování dosavadního způ-
sobu života se sociálními vazbami, po-
případě jeho důstojnou náhradu.

Obecným cílem pobytové služby 
domova pro seniory je zvyšovat a za-
chovat soběstačnost klienta při běžných 
činnostech, zvyšovat kvalitu individu-
álně poskytovaných služeb, vytvářet 
bezpečné a příjemné prostředí pro 
klienty, zkvalitňovat nutriční péči o kli-
enty, pomáhat využívat dostupné služby 
pro veřejnost a podporovat společenské 
začlenění mimo domov.

Sociální služby jsou poskytovány 
na základě individuálně určených po-
třeb klientů. Domov má kapacitu 166 
lůžek, věková hranice je stanovena pro 
seniory nad 60 let. Klientům nabízí 
ubytování v garsoniérách a nebo bytech 
1+1, ubytování vždy jednolůžkové, 
zcela výjimečně dvoulůžkové. Všechny 
pokoje jsou vybaveny elektrickou 

požární signalizací a komunikačním 
systémem. Na každém patře domova je 
klientům k dispozici chladnička, varná 
konvice, mikrovlnná trouba. Z provoz-
ních důvodů není možné v celém ob-
jektu chovat žádná domácí zvířata.

Stravování pro klienty probíhá 
formou vlastních výběrů dle jídelního 
lístku, který je členěn podle dietní ty-
pologie a pestrosti stravy. Strava je po-
skytována čtyřikrát denně, u diabetiků 
pětkrát denně.

V domově má každý klient možnost 
účastnit se různých zájmových činností, 
účast je vždy dobrovolná. Také se zde 
pravidelně pořádají taneční odpoledne 
s živou hudbou a různé slavnosti ve 
společenské místnosti, popřípadě na 
zahradě střediska. K dalším aktivitám 
domova patří pořádání výletů, zájezdů, 
besedy na různá témata a další. Volně 
přístupný je také internet v dílně pro 
volnočasové aktivity.

DOMOV PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
PÍSEČNÁ

Domov poskytuje pobytové služby 
osobám, které jsou závislé na pomoci 
a podpoře jiné fyzické osoby. Služba 

je určena mentálně postiženým oso-
bám od 19 let věku, u nichž se může 
vyskytnout i jiné zdravotní postižení. 
Cílem služby je poskytovat klientům 
celodenní a potřebnou komplexní péči, 
zejména však podporovat a rozví-
jet jejich soběstačnost s ohledem na 
schopnosti, možnosti a zdravotní stav, 
zajistit smysluplné a aktivní trávení 
volného času, začlenit klienty do spo-
lečnosti, podporovat je v kontaktu s ro-
dinou a jejich blízkými.

DOZP Písečná disponuje devíti 
vybavenými pokoji ve dvou podlažích, 
na každém patře se nachází společen-
ská místnost, společné sociální zaří-
zení, kuchyňka a jídelna. Klienti jsou 
ubytováni převážně ve vícelůžkových 
pokojích a jsou rozděleni podle po-
hlaví. Dva pokoje mají vlastní sociální 
zařízení.

V budově je v rámci pobytové 
služby k dispozici vybavená herna, 
specializovaná počítačová jed-
notka, místnost pro relaxační terapii 
a bazální stimulaci, canisterapie. 
Součástí zařízení je velká udržovaná 
zahrada vybavená pro volnočasové 
aktivity, s krbem, venkovním pose-
zením a altány.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM PÍSEČNÁ

Denní stacionář poskytuje ambu-
lantní služby za úhradu osobám nad 
17 let s mentálním postižením, u nichž 
se může vyskytovat i jiné zdravotní 
postižení. Podporuje rozvoj jejich so-
běstačnosti s důrazem na individuální 
přístup. Pracovníci usilují o vytvoření 
prostředí co nejpodobnějšího běžnému 
životu, snaží se o postupné odbourávání 
bariér mezi společností a občanem s po-
stižením a o začleňování do běžného 
života.

Cílem služby je vytvářet podmínky 
k rozvoji samostatnost uživatelů služeb 
a jejich maximálnímu osamostatnění 
a v souladu s tím je motivovat k činnos-
tem, které tomu napomáhají, zajišťovat 
smysluplné a aktivní trávení volného 
času v zařízení či mimo něj a vytvářet 
prostředí pro naplňování individuálních 
potřeb, přání a očekávání, napomáhat 
v udržování původních sociálních va-
zeb, popřípadě navazování nových.

Ve službě je k dispozici vyba-
vená herna, specializovaná počíta-
čová jednotka, místnost pro relaxační 
terapii a bazální stimulaci, canisterapie. 

Sociální služby dokážou 
pomoci v jakékoliv situaci
Jejich činnosti pokrývají velkou část sociální oblasti
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Součástí zařízení je velká udržovaná 
zahrada vybavená pro volnočasové ak-
tivity, s krbem, venkovním posezením 
a altány.

V denním stacionáři má každý 
klient možnost účastnit se různých 
zájmových činností. K dalším aktivi-
tám denního stacionáře patří pořádání 
výletů, zájezdů, besedy na různá témata 
a další. Volně přístupný je také internet. 
Denní stacionář vítá a podporuje vlastní 
iniciativu klientů.

AZYLOVÝ DŮM PÍSEČNÁ
Posláním azylového domu je pro-

střednictvím pobytové služby umožnit 
osamělým ženám, mužům či rodinám 
s dětmi řešit vlastní nepříznivou situaci 
spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat 
jim snižovat závislost na systému soci-
ální pomoci. Snahou je podpořit schop-
nosti a dovednosti klienta, aby se doká-
zal nejen začlenit zpět do pracovního 
procesu, získat samostatné bydlení, ale 
i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, 
odpovědnost a posílit rodičovské kom-
petence. Celkově je cílem opětovné 
začlenění uživatele sociální služby do 
běžného samostatného života.

Služba je plánována individuálně, 
což uživatelům sociální služby v azylo-
vém domě umožňuje rozhodovat o dal-
ším způsobu a směřování svého života.

Služba je určena mužům a ženám 
s dětmi do 18 let a rodinám s dětmi na-
cházejícím se v nepříznivé sociální situ-
aci, která je spojena se ztrátou bydlení. 

Děti do 18 let jsou přijímány pouze se 
zákonným zástupcem.

Azylové dům disponuje 16 stan-
dardně vybavenými pokoji, na každém 
oddělení se nachází společenská míst-
nost, společné sociální zařízení a ku-
chyňka. Celková kapacita je 50 lůžek.

Ubytování se poskytuje zpravidla 
na jeden rok.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
BEZRUČOVA

Centrum denních služeb poskytuje 
terénní pečovatelské služby osobám 
se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situ-
ace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Poskytuje se ve vymezeném 
čase v domácnostech obyvatel města 
Chomutova, včetně Domu s pečova-
telskou službou Merkur, ve kterém je 
zároveň i sídlo pečovatelské služby. 
S pomocí a podporou pracovníků mo-
hou klienti zůstat ve svém domácím 
prostředí, žít důstojně a zapojovat se 
do běžného života společnosti.

SOCIÁLNÍ PORADNA 
KAMENNÁ

Sociální poradna prostřednictvím 
kvalitní, profesionální a efektivní so-
ciální služby pomáhá osobám, které 
se ocitly v obtížné sociální situaci. 
Její pracovníci se v rámci odborného 
sociálního poradenství zaměřují na zjiš-
ťování rozsahu a charakteru nepříznivé 

sociální situace klienta, sledují příčiny 
jejího vzniku, pomáhají získat vhled do 
situace a podporují klienta při hledání 
reálných východisek směřujících ke sta-
bilizaci jeho sociální situace.

V rámci poradenské činnosti působí 
pracovníci na klienty tak, aby byla pod-
porována jejich aktivita a samostatnost, 
důraz je kladen zejména na to, aby byla 
podnícena motivace klientů k činnos-
tem, které vedou k vymanění z nepříz-
nivé sociální situace.

Odborné sociální poradenství je 
poskytováno osobám v krizi od 16 let 
věku za doprovodu zákonného zástupce 
a dospělým.

DĚTSKÉ SKUPINY KAMENNÁ
Dvě dětské skupiny mají kapacitu 

37 dětí ve věku 1 až 3 roky, o které se 
starají kvalifikovaní pracovníci s in-

dividuálním přístupem k dětem dle 
jejich potřeb.

Výhodami dětské skupiny je pro-
vozní doba od pondělí do pátku od 
5.30 do 18.30 hodin, možnost nástupu 
a odchodu kdykoliv během dne, kom-
plexní výchovná činnost i zábavné 
akce v průběhu roku.

V příjemném prostředí, které je 
upraveno s ohledem na věk, nabízejí 
dětské skupiny komplexní individu-
ální péči rodinného typu odpovídající 
věkovým a individuálním zvláštnostem 
dítěte. Péče je zaměřena na výchovu 
a rozvoj schopností a dovedností, s dů-
razem na bezpečí. Dětem je umožněn 
přiměřený pobyt venku, součástí zaří-
zení je velká udržovaná zahrada vyba-
vená dětskými herními prvky.

Více informací na www.soscho-
mutov.cz

Sociální služby v době pandemie 
téměř neomezily činnost

Sociální služby Chomutov byly 
jedním ze subjektů, které svoji činnost 
v době nouzového stavu kvůli šíření 
nového typu koronaviru téměř neome-
zily. Z rozhodnutí ministerstev a zřizo-
vatele došlo pouze k uzavření denního 
stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením pro dospělé klienty a také 
dvou dětských skupin na Kamenné. 
Všechny ostatní služby fungovaly 
podle potřeb klientů, ovšem v režimu 
s přísnými epidemiologickými opatře-
ními. „V Domově pro seniory Písečná 
jsme kromě návštěv museli omezit 
skupinové aktivity, ale zintenziv-
nili jsme individuální práci s klienty 
a rozhovory s nimi, více jsme využí-
vali video a audionahrávky. Ačkoliv 
bylo materiálně a epidemiologicky 
u nás vše zajištěné, seniorům i dalším 
klientům chyběl především kontakt 
s rodinami, neboť jako první opat-
ření nastoupil zákaz návštěv. Bylo to 
velmi složité, narůstal smutek a pocit 

opuštění, což následně zvýšilo riziko 
stresu a riziko snížení tolik potřebné 
imunity,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Klienti byli se situací poměrně 
smíření, ale velmi špatně snášeli izo-
laci, měli strach z toho, jak to vypadá 
venku, protože podle médií se zastavil 
celý svět. Kontakt jim pracovníci na-
hrazovali také prostřednictvím video-
hovorů, nejčastější ale byly telefonáty.

V domově pro osoby se zdravot-
ním postižením byla obdobná situace, 
ovšem s ohledem na mentální schop-
nosti klientů chápat a vyhodnocovat 
situaci. Orientovali se na své oblíbené 
činnosti, dokonce se podíleli na praní 
a žehlení látkových roušek.

Nenahraditelná v této době byla 
pečovatelská služba. Klientům pracov-
níci pomáhali s domácností a ná-
kupy, dováželi jídlo, ale také roušky 
a informace, i když jen takzvaně mezi 
dveřmi. Přísná opatření také platila 

v Domě s pečovatelskou službou 
Merkur, kde sice striktně nebyly za-
kázány návštěvy, ale také zde byla 
nastavena preventivní a hygienická 
opatření, jako je dezinfekce prostor, 
výtahů, rukou a nošení roušek, dodr-
žování vzdáleností nebo omezení čin-
nosti klubu seniorů.

Ve všech provozech organizace 
byla dodržována rozsáhlá hygie-
nická opatření, personál používal 
zásadně roušky a rukavice, ale i další 
ochranné pomůcky, jako jsou brýle či 
pláště. Kromě dezinfekce chodeb, vý-
tahů a dalších prostor byly využívány 
i zapůjčené ionizátory. „Personálně 
byla situace poměrně složitá, ale díky 
osobnímu nasazení zaměstnanců or-
ganizace a také dobrovolníkům jsme 
vše zvládli bez omezení poskyto-
vaných služeb, tedy kromě povinně 
uzavřeného denního stacionáře pro 
osoby se zdravotním postižením 
a dětských skupin. V organizaci prů-

běžně chybělo asi čtyřicet zaměst-
nanců, převážně z důvodu ošetřování 
člena rodiny. Pro snížení absence 
jsme zavedli hlídání dětí zaměst-
nanců. K doplnění personálu jsme 
plně využívali nabídky dobrovolníků, 
kteří nám pomáhali především s ná-
kupy či rouškami,“ popsala ředitelka.

Pro obyvatele města i měst okol-
ních, které aktuální situace mohla 
postihnout například ztrátou zaměst-
nání, platební neschopností nebo 
vztahovými problémy, byly po celou 
dobu nouzového stavu k dispozici 
pracovnice ze Sociální poradny 
Kamenná, kde nedošlo k přerušení 
provozu. V současné době Sociální 
služby Chomutov fungují tak, jak 
mají a jak od nich očekávají jejich 
klienti. Všechny služby mají běžný 
provoz, přijímají nové klienty, jsou 
povoleny návštěvy i pohyb mimo 
areál budov, což pozitivně přijímají 
především senioři.
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Kdy a jak začaly práce na rekon-
strukci objektu?

V majetku muzea je bunkr již 
delší dobu, ale byla to taková naše 
Popelka, spíše jsme se věnovali 
těm, které jsou blíže našemu hlav-
nímu řopíku v horní části muzea. 
Toto místo bylo takové polozapo-
menuté. V době koronaviru jsme 
získali více času, a tak jsme mohli 
začít rekonstrukci i tohoto objektu. 
Museli jsme k tomu sehnat archivní 
a dobové materiály, podle kterých 
jsme začali bunkr opravovat, aby 
vypadal stejně nebo velmi podobně 
jako v době, kdy měl sloužit česko-
slovenské armádě.
V jakém byl stavu před 
rekonstrukcí?

Byla to jen holá betonová 
stavba. Jeden čas tu pobývali i lidé 
bez domova, byl tu nepořádek. 
První práce tedy byly úklidové. 
Dále jsme se pustili do rekon-
strukce výdřevy vnitřku objektu, 
výdřevy střílen, pokračovali jsme 
přidáním různých kovových prvků 
a osazením dveří, které v objektu 
také byly. Soustředili jsme se i na 
malé detaily. Střílny jsou pak ze-
vnitř uzavíratelné dvěma vodorovně 
posuvnými střílnovými uzávěry.
Co tam nyní lidé uvidí?

Uvnitř jsou nyní tři střelecké 
stoly, výstroj a výzbroj taková, ja-
kou měli naši vojáci v roce 1938. 

Podle dokumentů byl tento objekt 
vyzbrojen pouze jedním těžkým ku-
lometem vzoru 24, takže ho tam lidé 
uvidí i dnes. Objekt tvoří tři střílny 
a hodně lidí se domnívá, že platilo 
pravidlo, co střílna, to kulomet. Ale 
není to pravda a snažíme se to zde 
vysvětlovat. Vojáci byli rádi, pokud 
v objektu byl aspoň jeden kulomet. 
Návštěvníci mohou dále vidět ten 
malý prostor, který museli vojáci 

obývat. Na stropě bunkru se nachází 
otvor, který mohl být pro zákopový 
periskop, ale spíše sloužil k odvět-
rávání vnitřku. V objektu se nachází 
i jímka na vodu.
K čemu sloužil tento bunkr?

Tento objekt je raná verze čes-
koslovenského opevnění. S výstav-
bou se začalo již v roce 1936, šlo 
tedy o starší typ bunkru, než jsou 
propracovanější řopíky z let 1937 
a 1938. Je to spíše takové opevněné 
kulometné postavení. Výzbroj ob-
jektu tomu napovídá. Oproti moder-
nějším bunkrům tento nemá venti-
laci nebo granátový skluz. Nyní ze 
střílen objektu není vidět příliš da-
leko, výhledu brání vzrostlé stromy, 
ale v minulosti osádka objektu měla 

ze střílny velmi pěkný rozhled po 
okolí, a proto také mohla provádět 
i pozorovací službu.
 Jak vypadaly takové služby?

Příručky uvádějí, že se v bunkru 
nacházelo pět až šest vojáků, po dvou 
vojácích u střeleckých stolů. Pokud 
byla vyhlášena pohotovost, ihned se 
osádka stáhla do bunkru a prováděla 
pozorovací činnost či pak samotnou 
palbu. Realita osazení objektů však 

bývala skromnější a stávalo se, že 
objekt obsluhovali pouze tři vojáci. 
Ve službách se střídali. Venkovní 
zázemí pro osádku bylo v blízkosti 
opevnění. V bunkru bylo šero, zima 
a vlhko, proto byli vojáci rádi, pokud 
to šlo, že se šli zahřát ven nebo do 
stanu. Spousta lidí se domnívá, že 
naše obrana v roce 1938 byla pouze 
o bunkrech, ale není to zcela pravda. 
Bunkry byly dosazené do míst, kde 
byla již předtím zakopaná pěchota 
v zákopech. Takže se pak navzájem 
podporovali v boji.
Objekt je součástí naučné stezky, 
jak vznikla a co lidé při pro-
cházce potkají?

Počátky současné naučné 
stezky sahají do roku 2009, kdy 

byly namontovány první naučné 
tabule včetně směrových uka-
zatelů. Trasa měřila 600 metrů 
a k vidění na ní byly čtyři ob-
jekty. Nyní naučná stezka měří 
pět kilometrů po osmnácti pev-
nůstkách starého a nového typu. 
Každoročně se naučná stezka 
a celkově pevnostní linie v okolí 
Chomutova rozrůstá o opravené 
objekty. V letech 2013 až 2019 
bylo zrekonstruováno celkem 
dalších třináct pevnůstek z let 
1936 a 1937 včetně maskovacích 
barev. Konečný počet obnovených 
pevností tak nyní činí sedmnáct 
objektů a také velké množství růz-
ných ukázek přípravy na obranu 
proti Německu z roku 1938.
U objektů jsou jejich popisy?

Základní kostru naučné stezky 
bude tvořit osm nových tabulí, na 
kterých se návštěvník může se-
známit s problematikou opevnění 
a situací z roku 1938. Tabule jsou 
instalovány vždy u zajímavých 
objektů či míst. Obsah naučných 
panelů je postaven na unikátních 
dobových fotografiích pevnůs-
tek z Chomutovska. Na zapůjčení 
fotografií se podílelo mnoho příz-
nivců Kočičáku z celé republiky. 
Kromě velkých naučných tabulí 
jsou dále k objektům a dalším mís-
tům montovány malé informační 
cedulky, které doplňují informace.

Návštěvníci Muzea československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku si mohou v letošní 
sezóně nově prohlédnout i objekt V.b/89/C. Takzvaný bunkr starého typu je spíše opevněné kulometné 
postavení. Členové muzea ho zrekonstruovali do podoby, ve které se podle dostupných materiálů 
nacházel v roce 1936, kdy byl vybudován. Jak probíhaly práce, jak vypadal bunkr před rekonstrukcí i po 
ní, také naučnou stezku, jíž je součástí, popsal v rozhovoru člen muzea Jan Šíma.

Jan Šíma:

Při rekonstrukci objektů opevnění 
se soustředíme i na malé detaily

BYLA TO JEN HOLÁ BETONOVÁ STAVBA. JEDEN 
ČAS TU POBÝVALI I LIDÉ BEZ DOMOVA, BYL TU 
NEPOŘÁDEK. PRVNÍ PRÁCE TEDY BYLY ÚKLIDOVÉ.
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Cenu města převzali zakladatelka 
taneční školy a architekt

Již pošestnácté bylo uděleno 
nejvýznamnější ocenění statutár-
ního města Chomutova Cena Jiřího 
Popela z Lobkovic. Letos ji obdržely 
hned dvě vážené osobnosti – za-
kladatelka taneční školy Stardance 
Milada Zelenková a architekt Jaroslav 
Pachner. „Touto cenou oceňuje město 
osobnosti, které se významným 
způsobem zasloužily o dobré jméno 
našeho města nebo svou činností při-
spěly k obohacení veřejného života,“ 
uvedl primátor Marek Hrabáč.

CENA PRO MILADU 
ZELENKOVOU

Taneční školu Stardance zalo-
žil v roce 1992 taneční mistr Josef 
Zelenka. Od začátku mu pomáhala 
manželka Milada Zelenková. V roce 
1998 sama převzala vedení školy.

Věnovala se nejen administrativě, 
zajištění soutěží, zajištění zázemí 
školy, zajištění prezentace školy, kon-
taktu s rodiči, ale i vedení mažoretko-
vých skupin a samotnému vytváření 
choreografií mažoretkových skupin. 
„Moc si ocenění vážím, týden jsem 
kvůli tomu nespala. Pořád si říkám, 
zda jsem toho vykonala opravdu tolik, 
abych si ho zasloužila,“ uvedla bez-
prostředně po převzetí ceny. Nejvíce 
si podle svých slov váží úspěchů na 
mistrovstvích Evropy i na mistrov-
stvích světa. Její svěřenci nasbírali 
tisíce pohárů a bezpočet medailí. 
„Byla jsem velmi šťastná, když se 
založily mažoretky, protože se tam 
tehdy nahrnula velká spousta dívek, 
měli jsme dvanáct skupin a všechny 
pořád vyhrávaly, získala jsem v té 
době i ocenění za nejlepší choreogra-
fii,“ dodala.

Od roku 1994 byla hlavní cho-
reografkou mažoretek, které se staly 
obávanými soupeřkami.Každoročně 
vítězstvím na mistrovství České 
republiky vybojovaly postup na mis-
trovství Evropy do Polska, kde se 
téměř vždy umístily na 1. místě ve 
všech kategoriích.

Téměř deset let vždy 1. května 
Milada Zelenková zajišťovala ve-
řejností velmi sledovanou Přehlídku 
mažoretkových skupin v rámci tradič-
ních Chomutovských slavností.

Taneční škola Stardance za dobu 
existence vychovala zhruba patnáct 
tisíc žáků. Zapsala se do tanečního 
světa zlatým písmem, svými úspě-
chy dělala a stále dělá čest i městu 
Chomutovu a celému regionu, jak 
v tuzemsku, tak v zahraničí.

Taneční škola se stále těší návštěv-
nosti žáků, ale své aktivity rozšiřuje 
i tanečními lekcemi například pro 

maminky na mateřské, pro seniory. 
Otevírá se i novým tanečním žánrům. 
Vedle soustředění žáků v letních mě-
sících škola připravuje také vlastní 
příměstské tábory i setkání tanečních 
lektorů a trenérů.

Již 35 let je Milada Zelenková 
členkou přípravného týmu taneční 
soutěže Velká cena města Chomutova 
ve standardních a latinskoameric-
kých tancích, kterou pořádá město 
Chomutov.

CENA PRO JAROSLAVA 
PACHNERA

Ing. arch. Jaroslav Pachner se 
celoživotně podílí na záchraně his-
torických památek nejen na území 
města Chomutova, ale i v okolních 
městech a obcích. Je dlouholetým 
spolupracovníkem mnoha městských 
institucí. Jako městský architekt se 
svou prací podílí na vzhledu města, 

na rozvoji městské architektury a na-
stavení památkové péče. „Za Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic jsem velmi 
rád. Převzal jsem ji v prostorech skle-
pení kostela svaté Kateřiny, jejichž 
opravy jsem před lety projektoval, to 
je velmi příjemné,“ popsal Jaroslav 
Pachner s tím, že když v roce 1991 
přišel s kolegy do sklepení, bylo plné 
odpadků a některé části byly zazděné. 
První práce byly tedy úklidové. 
Původně sklepy sloužily jako lednice 
pro místní pivovar a v tomto duchu 
se nesly i opravy. Místo tedy zůstalo 
chladné, tmavé, s hrubými zdmi. 
Stop práce Jaroslava Pachnera je ve 
městě spousta, nyní navíc připravuje 
i opravy městské věže, ty by měly za-
čít za dva týdny.

Jako znalec městské historie se 
podílí na historických průzkumech 
Chomutova i okolních měst a obcí, 
spolupracuje s Národním památko-
vým ústavem, s Oblastním muzeem 
v Chomutově, s Ústavem archeolo-
gické památkové péče, se Státním 
archivem v Litoměřicích a podobně.

Jeho ateliér se velkou měrou 
podílí na výstavbě nových budov 
i rekonstrukci historických pamá-
tek. Vedle své široké publikační 
činnosti se angažuje v sociálních 
skupinách zaměřených na his-
torii a architekturu Chomutova, 
regionu i Krušnohoří. Za zmínku 
stojí zvláště facebookový pro-
fil Chomutovský patriot Jardy 
Pachnera a skupina CHOMUTOV 
MEMORIES, kde pravidelně pre-
zentuje historické i současné udá-
losti, detaily a jiné informace k roz-
šíření povědomí obyvatel o svém 
městě. 
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Porodnické kleště v kritických 
situacích zachraňují život 
Jsou to dva měsíce, co jsem ro-
dila ve vaší porodnici. Během 
porodu jste použil pro porod 
miminka kleště, nemohla jsem 
ho vytlačit. Můj gynekolog mi 
říká, že můžu být ráda, že je dítě 
v pořádku. A proč prý se raději 
neudělal císařský řez.

O porodnických kleštích, kterých 
je mimochodem více typů a každé se 
používají na specifickou situaci, pa-
nuje, jak mezi laiky, tak mezi odbor-
nou veřejností, spousta mýtů. Přitom 
jde o nástroj, bez kterého se v kri-
tických situacích nedokážeme obejít 
a jako takový je nenahraditelný.

Kleště se používají v případě, 
že hlavička dítěte je již hluboko 
v pánvi, miminku se přestává 
dařit nebo porod dlouho trvá (to 
jsou ale spojité nádoby), ma-
minka tlačí, seč může, ale porod 
nepostupuje. V danou chvíli dítě 
nelze vrátit (tzn. vytlačit zpět do 
dělohy) a provést císařský řez. 
Alespoň ne bez rizika závaž-
ného poranění dělohy i dítěte. 
Nejjednodušším a nejefektivněj-
ším řešením je pomoci porodu 
hlavičky porodnickými kleštěmi, 
které jednak pomáhají průchodu 
miminka pánví tahem, ale ze-

jména pomáhají rozšiřovat měkké 
porodní cesty.

V současnosti se dá v některých 
případech nahradit použití kleští 
tzv. vakuumextraktorem, kdy se na 
hlavičku dítěte přisaje zvon, který 
na hlavě drží podtlakem. Tento 
zvon ale měkké porodní cesty 
matky nerozšiřuje a porodu po-
máhá pouze tahem za hlavičku.

Ve své podstatě jsou tedy po-
rodnické kleště i vakuumextraktor 
život zachraňující nástroje. Jejich 
použití je rezervováno na kri-
tické situace, které nelze v danou 
chvíli vyřešit lépe a rychleji, tedy 

i bezpečněji a efektivněji. V ru-
kou zkušeného porodníka je tomu 
tak určitě. Důvod jejich špatné 
pověsti vidím v závažnosti pří-
padů, které jejich pomocí řešíme 
a kdy i při nejlepší snaze nejsou 
výsledky vždy dobré. Problémem 
je naopak otálení s jejich použitím 
a tím i prodlužování doby, kdy 
miminko, jehož porod vázne v po-
rodních cestách, trpí nedostatkem 
kyslíku.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
primář,

Gynekologicko-porodnické  
oddělení, Nemocnice Chomutov

Vyžaduje si dnešní doba 
zadluženost v otázce bydlení?

Nová pravidla při přiznání příspěvku
na bydlení, mění se podmínky žádosti

Spousta lidí si v dnešní době ne-
chá rozplynout sen o bydlení, které 
si vždy přáli. A proč? Odpověď je 
jasná, ceny, ať už se jedná o koupi 
bytu nebo rovnou domu, jsou vy-
soké. Pokud navíc vezmete v potaz 
hezkou, klidnou, a tedy žádanou 
lokalitu v blízkosti centra, vyšpl-
hají se ceny ještě výše, proto se 
většina lidí po celý život spokojí 
s pronájmem bytu v lokalitě ne tak 
ukázkové.

V případě, že jste nezdědili 
miliony nebo nepatříte k těm 
šťastlivcům a nevyhráli jste ve 
sportce, naskýtá se možnost hy-
potéky. Ta mnoho lidí ale zastraší, 

v tom horším případě se do ní 
vrhnou po hlavě a vezmou první 
nabídku, která se jim naskytne 
a zdá se správná, nevidí v ní žádný 
„háček“. Ten „háček“ může být 
v podobě velmi malých písmen 
pod čarou někde ve smlouvě a bo-
hužel po dvou hodinách sezení 
v bance už ani takové „háčky“ 
vidět ani číst nechcete. Když už 
ale přistoupíte na možnost čerpat 
hypotéku, je velmi důležité si její 
výběr časově rozložit, aby toho na 
vás nebylo najednou moc. Není 
podstatné ji uzavřít co nejdříve, 
nejrychleji, ale co nejvýhodněji 
pro vás, což se může protáhnout 

a ani pátá nabídka se vám nemusí 
zdát ta nejlepší. Je velmi vhodné 
si uvědomit svá očekávání a reálné 
možnosti a pokusit se dát tyto dvě 
věci do souladu. S čerpáním hypo-
téky souvisí celá řada dokumentů 
a tedy informací, kterými se mu-
síte pročíst a to, čemu nerozumíte, 
je třeba si zvýraznit či vypsat a pak 
se na to všechno na osobní schůzce 
v bance nebát zeptat. Hypotéka 
totiž rozhodně není něco, čeho 
by se dalo ze dne na den zbavit, 
jako např. oblečení, které se vám 
už nelíbí a chcete si koupit nové. 
Dnešní doba si vyžaduje zjišťo-
vání informací a pečlivé zvažování 

možností. Není to o tom věřit, že 
pokud zvolíme špatné řešení, půjde 
z toho nakonec nějak „vybruslit“. 
Mnohá špatná rozhodnutí a jejich 
důsledky s vámi pak mohou zůstat 
po celý život.

Rada na závěr! U každého na-
bízeného finančního produktu (hy-
potéka, půjčka, úvěr atd.) se vždy 
zaměřte na výši roční procentní 
sazby nákladů (RPSN), délku trvání 
produktu a hlavně na výši a četnost 
splátek, v neposlední řadě pak také 
na sankce při nedodržení podmínek 
smlouvy.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Dobrý den, přišla jsem o práci 
a můj příjem bohužel nestačí 
na to, abych mohla platit nájem 
a všechny další nezbytné výdaje. 
Byla jsem se na úřadě práce ze-
ptat na příspěvek na bydlení. 
Dozvěděla jsem se, že musím sou-
hlasit s tím, že mi přijdou domů 
na kontrolu a budou zkoumat, 
kdo všechno se mnou žije. Můj 
přítel s tím nesouhlasí. Ptala jsem 
se známých, ale nikdo jiný nic 
takového nepodstupoval. Můžu to 
odmítnout?

Od 1. července 2020 vstupuje 
v platnost novela zákona o státní 
sociální podpoře, která upravuje 
podmínky žádosti o příspěvek na 
bydlení. V rámci žádosti o tuto 
sociální dávku se dokládají příjmy 
všech osob, které sdílejí společnou 
domácnost. Dosud se při žádosti 
o tuto dávku započítávaly pouze 
osoby, které mají v domácnosti 
nahlášené trvalé bydliště. Nově se 
započítávají všechny osoby, které 
sdílejí domácnost, bez ohledu na 
to, kde mají hlášené trvalé byd-

liště. Tuto skutečnost je žadatel 
povinen uvést do formuláře žádosti 
o příspěvek.

Zaměstnanci úřadu práce mají 
nově v rámci hodnocení nároku 
na tuto dávku právo vykonat ve 
vašem bytě šetření, aby tuto sku-
tečnost prověřili. Samozřejmě 
pod podmínkou, že s tímto šetře-
ním budete souhlasit. S kontro-
lou musí souhlasit nejen žadatel, 
ale i ostatní osoby v domácnosti. 
Pokud souhlas s kontrolou úřadu 
práce nedáte, bude vaše žádost 

o příspěvek na bydlení zamítnuta. 
Zástupce úřadu práce se vždy při 
výkonu šetření v místě musí proká-
zat služebním průkazem a zvlášt-
ním oprávněním, které vydává 
krajská pobočka úřadu práce. 
V případě dalších dotazů se mů-
žete obrátit na kontaktní pracoviště 
ÚP ČR nebo na pracovníky naší 
bezplatné služby.

Mgr. Petr Džambasov
Vedoucí sociálně aktivizační služby 

pro OZP
www.aprcr.cz
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ŠTĚŇATA DOSTANOU  
NOVÉ KOTCE
V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu budou 
vybudovány dva kotce pro štěňata a opraven venkovní 
prostor psího útulku. V kotcích pro štěňata budou instalovány 
radiátory a namontovány zateplené oplechované vstupní 
dveře i výlez do venkovního výběhu. Opravu čeká také 
oplocení areálu, vnitřní plot u výběhu bude vyměněn. Zadní 
štítová stěna bude opravena, a to včetně okapového chodníku. 
Venkovní splašková kanalizace pod chodníkem bude 
zkontrolována, opravena a vyčištěna. Jako poslední budou 
instalovány chovatelské mříže na ploty mezi jednotlivými 
venkovními kotci, aby došlo k zabránění kontaktu psů.

NOVÉ CHODNÍKY A PĚŠINY 
V TRÁVNÍCÍCH
Na sídlišti Jitřenka začalo město se stavbou chodníků a rozšiřováním 
parkovacích míst v ulicích Zengerova, Ak. Heyrovského a Hornická. 
Na některých místech budou vybudovány nové chodníky 
z asfaltobetonové vrstvy lemované zahradním obrubníkem. 
V trávnících, kde jsou teď vyšlapané cestičky, budou vytvořeny pěšiny 
ze šlapáků. Nová parkovací místa vzniknou z vodopropustné dlažby. 
Město v rámci této akce do sídliště investuje 5,5 milionu korun. Hotovo 
by mělo být do poloviny září.

OPRAVY VĚŽE PO TŘICETI LETECH
Od 15. července bude probíhat oprava městské věže. Fasáda, která 
prošla rekonstrukcí naposledy v roce 1987, je za 33 let zašpiněná 
a místy narušená. Během letošního léta a podzimu tak bude 
opravená právě fasáda věže a restaurován její nátěr. Nejnáročnější 
u této rekonstrukce bude stavba lešení. Rekonstrukce věže přijde na 
2,4 milionu korun a skončí v říjnu.

REKONSTRUKCE POKRAČUJE
Město pokračuje v rekonstrukci ulice Tomáše ze Štítného. Po 

rekonstrukci komunikace a chodníků jsou na řadě prostory mezi 
domy. Město vytvoří zpevněné plochy ze zámkové dlažby mezi 
domy č. p. 3791–3790, mezi č. p. 3790–3789 a vedle domu č. p. 

3789. Ze zámkové dlažby bude vybudován také chodník z ulice 
Tomáše ze Štítného ke garážím u hotelu Kamenčák a parkovací 

stání mezi domy č. p. 4001 a 4007. Za práce město zaplatí milion 
korun a hotovy by měly být do deseti týdnů.



kultura

12 | kultura

Šestnáct snímků, jedna světová pre-
miéra, tři evropské. Filmové hody, které 
obvykle nabízí Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary (MFF), se letos 
přesunou na plátna stovky kin v celé re-
publice. Chomutov bude mezi nimi.

Festival se letos neuskuteční v ob-
vyklých kulisách lázeňského města, or-
ganizátoři ho museli kvůli koronavirové 
krizi zrušit. Organizační tým MFF však 
připravil náhradu – unikátní přehlídku 
festivalových filmů přístupnou pro 
všechna kina v republice. 

Chomutovské kino Svět neváhalo 
ani chvilku. „Filmovým nadšencům na-
bídneme zajímavé snímky i trochu fes-
tivalové atmosféry. Taková příležitost tu 
není každý den,“ uvedla Věra Fryčová, 
jednatelka Kultury a sport Chomutov.

Série filmů se bude v kinosálech 
promítat v termínech, v nichž měl 
probíhat původní festival. Začíná se 
v pátek 3. července, a to diváckým hi-
tem festivalu v Benátkách, australským 
dramatem Než skončí léto. Přehlídku 
pak uzavře v sobotu 11. července ame-
rický snímek Honey Boy, k němuž 
napsal scénář a zahrál si v něm hlavní 
roli nesmlouvavý herecký talent Shia 
LeBeouf.

V ostatních dnech nabídne kino 
vždy dva filmy, promítat se budou od 
17 a od 20 hodin. A že jde opravdu 
o filmové perly, dokládá pár příkladů. 
Neobvyklé drama Jalda, noc odpuš-
tění si odneslo ocenění za nejlepší 
zahraniční film z amerického festivalu 
Sundance. Cenu diváků na stejné pře-

hlídce získal mysteriózní thriller Bez 
zvláštních znamení. Sžíravé Zlovolné 
historky z předměstí mají zase na kontě 
Stříbrného medvěda z Berlinale a fil-
mový portrét Meky ve své premiéře 
představí profesní i osobní život zná-
mého písničkáře Miro Žbirky.

Rezervace vstupenek bude probí-
hat stejně jako u obvyklého programu. 
Kromě jedinečného zážitku si však 
filmoví fanoušci budou moci odnést 
domů i něco navíc. „U organizátorů 
jsme objednali hrníčky s logem festi-
valu a názvem našeho kina,“ nalákala 
Věra Fryčová.

Návštěvníci festivalu se budou 
moci hned v několika případech setkat 
s tvůrci a režiséry filmů osobně nebo 
zprostředkovaně ze záznamu. Snímek 

Mogul Mauglí přijede uvést delegace 
tvůrců filmu, Než skončí léto zahájí 
tvůrci ze záznamu, filmy Zlovolné 
historky z předměstí a Meky uvedou 
tvůrci on-line, ale naživo, po skončení 
filmu se bude konat on-line debata 
s režiséry. Filmy Meky a Honey Boy 
uvedou jejich tvůrci také on-line. 

Chomutovské kino bude plátnem 
karlovarského festivalu

Depozitář se otevřel veřejnosti, nabídne 
i výstavu k výročí železnice

Pokračování ze strany 4
Pro letošní rok, kdy uplyne 

150 let od příjezdu prvního vlaku do 
Chomutova, připravilo Národní tech-
nické muzeum v chomutovském že-
lezničním depozitáři výstavu s názvem 
Chomutov ve století páry.

Nesmírně zajímavou historii že-
lezniční dopravy v regionu připo-
mene výstava Chomutov ve století 

páry. Národní technické muzeum ji 
připravilo ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Chomutově a Oblastním 
muzeem a galerií v Mostě při příleži-
tosti oslav výročí 150 let železnice na 
Mostecku a Chomutovsku. Výstava 
prostřednictvím textových panelů, 
dobových fotografií a vybraných ex-
ponátů představí Chomutov jako vý-
znamný železniční uzel, kterým byl už 

od sedmdesátých let 19. století.
Jedním z vozidel, umístěných 

v Železničním depozitáři NTM 
Chomutov, která jsou přímo spojena 
s historií železnice na Chomutovsku, 
je vyhlídkový salonní vůz Ústecko-
teplické dráhy. Byl vyroben na za-
kázku společností F. Ringhoffera 
v roce 1900 a využíván byl pro jízdy 
vedoucích představitelů společnosti, 

významných hostů a k inspekčním 
účelům. S historií Ústecko-teplické 
dráhy je pevně svázán i jeden z nej-
cennějších exponátů v depozitáři – 
parní lokomotiva Donnersberg, kterou 
tato společnost zakoupila u lokomo-
tivky Hartmann v Saské Kamenici 
již v roce 1870, což z ní činí druhou 
nejstarší v ČR dochovanou lokomo-
tivu vůbec.

Obnaženi budou i letos originální, nabídnou 
ochutnávku současného umění

Festival současného umě ní O bna-
ženi se bude letos v Chomutově 
konat od 12. do 15. srpna, nedočkaví 
návštěvníci však dostanou ochut-
návku již 7. srpna. Na programu bude 
tanec, performance, divadlo, hudba, 
výtvarné umění i film.

Již v pátek 7. srpna v 17.50 ho-
din začne vernisáží výstava grafik 
Josefa Šporgyho v galerii Město 

v železniční stanici Chomutov – 
město. V blízkém podchodu se od 
18.30 hodin bude konat výtvarný 
battle, tedy „souboj štětců naživo“.

Hlavní program festivalu za-
čne ve středu 12. srpna v 19 hodin 
v atriu Chomutovské knihovny. 
Uvítají ho hlavně milovníci umě-
leckého přednesu, bude se totiž 
zaměřovat hlavně na slam poetry. 

Další den bude program pokračo-
vat od 17 hodin v městském diva-
dle představením pro děti i rodiče 
Karneval zvířat. Na tuto akci je 
však zapotřebí si rezervovat vstup, 
a to telefonicky v daný den od 9.00 
do 15.30 na čísle 774 245 386.

V pátek se mohou návštěv-
níci festivalu těšit na koncert 
Ridiny Ahmedové a Petra Tichého 
s názvem HLASkontraBAS od 
19.30 hodin v atriu Chomutovské 
knihovny. Hlavní program bude 
v sobotu pokračovat v 17 hodin 
výtvarnou procházkou oživenou 
pohybovými a hlasovými vstupy 
účastníků. Součástí procházky 
bude i pohybově-hlasová dílna. 
Sraz účastníků je před kostelem 
sv. Ignáce. Hlavní program festi-

valu skončí ve 21 hodin promítá-
ním belgického filmu Requiem za 
svět, tak jak jsme ho znali v letním 
kině.

Doprovodný program nabídne 
promítání tanečních filmů Kali 
a That´s it od 12. do 15. srpna 
vždy mezi 13. a 17. hodinou v kos-
tele sv. Kateřiny. Dále představení 
Scénář pro čtyři osoby, ve kterém 
účinkují jen čtyři diváci, text, gra-
mofon a žárovka. Představení se 
bude konat 14. a 15. srpna mezi 
11. a 17. hodinou v Čertových 
sklepech v atriu Chomutovské 
knihovny. Vzhledem k omezené 
kapacitě je nutné se na představení 
přihlásit do 31. července na webu 
www.obnazeni.cz nebo od 1. srpna 
v Café Atrium.
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ZUZANA DOLEJŠÍ
Po dvaadvaceti letech za katedrou na středních školách 
opustila školství a pustila se do podnikání. Jedenáct let 
provozuje Vinotéku ve Zborovské ulici. Víno bylo jejím 
koníčkem, od mládí studovala různé odrůdy, vinařské oblasti 
a chtěla se ve víně vyznat. Postupně se seznamovala s lidmi 
„od vína“ a do problematiky více a více pronikala. Proto po 
odchodu ze školství byla vinotéka jasnou volbou. Vinotéka má 
stálou klientelu, které si v ní zvykla nejen vína nakupovat, ale 
i si tam posedět a vína ochutnávat. 

LUCIE VESELÁ 
K otevření studia Bodytec Chomutov vedla náhoda. Lucie na 
konci mateřské řešila práci. Na internetu se jí zobrazila stránka 
o elektrické stimulaci svalů, při které člověk procvičí během 
dvaceti minut celé tělo, včetně svalů hloubkových. Po prvním 
vyzkoušení ji metoda nadchla. Absolvovala několik kurzů 
o fitness a životosprávě. O novodobý trénink byl hned od 
začátku zájem a jak Lucie, kterou sport provází od mala, říká, 
má spoustu bezva klientů. 
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V Chomutově jsou pochováni dva 
velikáni českého lesnictví

U stezky podél vnitřní severozá-
padní zdi chomutovského městského 
hřbitova, asi 200 metrů od jeho hlav-
ního vchodu, je místo posledního odpo-
činku dvou osobností trvale zapsaných 
do historie českého lesního hospodář-
ství a myslivosti.

FERDINAND JULIUS FISCALI
Narodil se 1. června 1827 v Třeboni 

do rodiny městského důchodního 
Julia Fiscaliho a Anežky, rozené 
Reinhardové. Po studiích na gym-
náziích v Českých Budějovicích 
a Jindřichově Hradci pokračoval 
ve studiu matematiky, přírodovědy 
a zemědělství na pražské německé 
technice (1843–1845) a poté vyko-
nával předběžnou lesnickou praxi na 
velkostatku Jindřichova Hradce. Ve stu-
diích pokračoval na lesnickém ústavu 
v Mariabrunnu u Vídně a zároveň 
vstoupil do služeb hraběte Czernina. 
Roku 1850 složil zkoušku pro samo-
statné lesní hospodáře a mezi léty 1852 
a 1858 učil přírodovědu na čerstvě zří-

zené Spolkové lesnické škole v Úsově 
na Moravě. V letech 1858–1866 sloužil 
v hodnosti lesmistra na velkostatku 
Dobříše. Českým lesnickým školským 
spolkem byl poté vybrán do funkce 
ředitele německé lesnické školy v Bělé 
pod Bezdězem, na které působil do 
roku 1894 a pozvedl ji na vysokou úro-
veň. Od roku 1869 do roku 1893 půso-
bil jako vrchní správce valdštejnských 
lesů a získal titul lesního rady, od roku 
1884 byl vrchním lesním radou.

Roku 1886 se stal poradcem 
v Zemědělské radě, do níž byl vybrán 
českým zemským výborem. Zároveň 
byl Fiscali členem Zoologicko-bota-
nického spolku ve Vídni a dalších 
spolků a od roku 1894 byl druhým vi-
ceprezidentem České lesnické jednoty.

V roce 1873 obdržel Řád Františka 
Josefa I. za kolekci školy v Bělé pod 
Bezdězem na světové výstavě ve Vídni 
a v roce 1882 mu byl přiznán Řád 
železné koruny III. třídy za činnost 
v ústřední komisi pro úpravu katastru 
daně pozemkové. Do rytířského stavu 

byl povýšen roku 1883. Ve vyjádření 
poct nezůstala pozadu ani Bělá pod 
Bezdězem, a tak byl v roce 1891 zvolen 
jejím čestným občanem. Tehdy také 
vznikl tamější Fiscaliho fond pro pod-
porování chudých posluchačů.

Po odchodu do výslužby v roce 
1894 spravoval lobkovické lesy panství 
Jezeří, roku 1899 se usídlil v Děčíně 
a poslední dva roky života přebýval 
u syna Antonína, lékaře v Chomutově. 
Tam také Ferdinand rytíř Fiscali 10. lis-
topadu 1907 zemřel a byl pochován.

WILHELM (VILÉM) SALLAČ
Pocházel z Poličky, kde se 

25. března 1852 narodil. Roku 1878 
vystudoval Filosofickou fakultu 
Univerzity Karlo-Ferdinandovy a poté 
působil na gymnáziu na pražské Malé 
Straně. Od roku 1882 vyučoval zoolo-
gii, botaniku a geologii s mineralogií na 
lesnické škole v Bělé pod Bezdězem. 
A právě tam ho osud spojil s rodinou 
Ferdinanda Julia Fiscaliho. Nejen že se 
oženil s jednou z jeho dcer, s Fiscalim 
ho pojila i vášeň k myslivosti a odbor-
nost v lesním hospodářství.

Už coby Fiscaliho zeť začal Vilém 
Sallač učit na škole v Zákupech. Ale 
již tehdy se jako vůbec první v monar-
chii zabýval studiem paroží jeleno-
vitých. Impulsem mu k tomu byla 
skrovná sbírka tchána Ferdinanda 
Fiscaliho. Počal ji rozšiřovat a většinu 
exemplářů získával díky bohatým 
osobním kontaktům v evropských 
zoologických zahradách a přírodo-
vědných institutech nebo nákupem 
od preparátorských firem. Zároveň 

s povděkem přijímal dary od šlech-
ticů, kteří mu trofeje přiváželi z tehdy 
populárních loveckých výprav do 
exotických zemí na obou amerických 
kontinentech, ale i v Africe a zejména 
v Asii. Sallačova sbírka paroží, druhá 
největší na světě, je dnes uložena 
v Lesnickém, mysliveckém a rybář-
ském muzeu Ohrada u Hluboké nad 
Vltavou. Poprvé svoji sbírku vysta-
vil v roce 1908 v Praze na 60. valné 
schůzi České lesnické jednoty. Velkou 
pozornost sbírka vyvolala na meziná-
rodní výstavě ve Vídni v roce 1910. 
Sallač se snažil získat paroží se znaky 
charakteristickými pro jednotlivé rody 
a druhy, nikoli extrémně mohutné tro-
feje. Kromě paroží sbíral prof. Sallač 
i souroží dutorohých. Sbírka sloužila 
prof. Sallačovi i jako materiál pro vě-
deckou práci. Závěry svých rozsáhlých 
srovnávacích studií, v nichž se zabý-
val genetikou tvorby parožní koruny, 
shrnul v knize Die Kronenhirsche und 
Mendelschen Gesetze (Praha, 1912). 
A redigováním Spolkového časopisu 
pro lesnictví, myslivost a přírodovědu 
v letech 1899–1913 vytvořil dílo, které 
mu zajistilo významné místo v české 
zoologii.

Od roku 1919 pomáhal Vilém 
Sallač jako soukromý docent vybudo-
vat Vysokou školu lesního inženýr-
ství při ČVUT v Praze a zároveň 
tam přednášel dendrologii, biologii 
lovné zvěře a lesnickou entomologii. 
Zemřel 2. června 1927 v České Lípě. 
V Chomutově ho nechala pochovat 
manželka Rosalie (1853–1929), dcera 
Ferdinanda Fiscaliho.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

TERČ S VOJEVŮDCEM 
BELISAREM

V jednom z depozitářů chomu-
tovského muzea nalezneme malo-
vaný střelecký terč inv. č. T 20 se 
zajímavou tematikou. Ačkoliv je 
proděravěn mnoha střelami jirkov-
ských ostrostřelců, lze rozpoznat 
motiv sedícího muže, ke kterému 
přichází žena a dítě. Oním mužem 
je Belisar, významný vojevůdce, 
který vstoupil do služeb byzantského 
císaře Justiniána (6. století n. l.). 
Přestože mu Belisar celý život věrně 
sloužil, Justinián žárlil na jeho vo-
jenské úspěchy i oblíbenost a nechal 
ho proto oslepit. Slavný vojevůdce 

tedy zemřel jako slepý žebrák. 
Poselstvím a symbolikou námětu 

terče je zamyšlení nad nevděčností 
vrchnosti, nad závistí a nespravedl-
ností, ale také nad lidskou ušlechti-
lostí a důstojností na druhé straně. 
Vojevůdce Belisar totiž císaři odpus-
til a nikdy se nesnížil k nenávisti. 

Terč je vyroben z dřevěných 
prken spojených dvěma svislými 
svlakovými lištami. Byl zachráněn 
při likvidaci jirkovského městského 
muzea, které ho získalo 19. 9. 1841 
od jistého Kurta Fischera. Výjev ole-
jovými barvami namaloval Andreas 
Friedrich jr.

Mgr. Jan Hirsch

Hrobové místo: Fitzinger, Fiscali, Sallač
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Průměrně čtyřicet lidí denně vy-
užívá služeb noclehárny a nízkopra-
hového denního centra v Kochově 
ulici. Rekonstrukcí budovy, ve které 
vzniklo nízkoprahové denní centrum 
a byla rozšířena mužská noclehárna 
o část pro ženy, se podařilo přesu-
nout většinu osob bez přístřeší ze 
středu města do tohoto objektu, který 
je umístěn v dostupné vzdálenosti 
od centra města. „Počet osob bez 
přístřeší je tímto více monitorován. 
Vzhledem k denní práci s osobami 
bez přístřeší se podařilo zamezit ší-
ření nemoci COVID-19 mezi touto 
skupinou, v denním centru byly 
těmto osobám rozdávány roušky 
a pracovníci dbali na dodržování 

hygieny u těchto osob, což přispělo 
ke snížení rizika pro širokou veřej-
nost,“ uvedla vedoucí zařízení Hana 
Pitterlingová.

Noclehárna pro muže má kapa-
citu deset lůžek a průměrně ji od sa-
motného vzniku v roce 2016 navště-
vuje devět osob denně. Od začátku 
letošního roku její služby osoby bez 
přístřeší využily zhruba patnáct set-
krát, tedy průměrně 297krát za jeden 
měsíc.

Noclehárna pro ženy má dvě 
lůžka a pravidelně bývají obě obsa-
zena. Toto zařízení začalo fungovat 
v lednu letošního roku a od té doby 
své služby poskytlo 269krát, tedy 
průměrně 54krát za měsíc.

Nízkoprahové denní centrum je 
také v provozu od letošního ledna, 
má kapacitu dvanáct míst a prů-
měrně jej navštíví třicet klientů 
denně. Od svého vzniku se na tuto 
službu obrátili klienti v neuvěřitel-
ných skoro třech tisících případech, 
tedy asi 577krát za jeden měsíc.

Obě noclehárny fungují od 
19. hodiny večerní do 7. hodiny 
ranní. Podmínkou pro přijetí je 
slušné chování a hygienické návyky 
klientů. Služby mohou využívat lidé 
bez přístřeší od 18 let.

Nízkoprahové denní centrum 
může v jednu chvíli navštívit až 
dvanáct klientů, mohou zde být až 
dvě hodiny. „Mezitím si mohou 

vyprat a vysušit své oblečení, vy-
sprchovat se, koupit si kávu nebo 
zdarma získat potraviny z potravi-
nové sbírky. Také mohou dostat ob-
lečení ze sociálního šatníku. K dis-
pozici jim je sociální poradenství,“ 
vyjmenovala Hana Pitterlingová. 
V jednu hodinu se v denním centru 
podává polévka s pečivem. Zařízení 
je přístupné od 8 hodin ráno do 
18 hodin večer.

Noclehárny i denní centrum fun-
gují každý den v roce.

Projekt rekonstrukce nízko-
prahového denního centra a noc-
lehárny pro ženy byl financován 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu.

Seniorská obálka na viditelném místě usnadní 
práci záchranářům, může i zachránit život

Seniorská obálka má pomoci 
záchranářům rychle zjistit infor-
mace o zdravotním stavu seniora, 
který naléhavě potřebuje jejich 
pomoc. „Stále přibývá případů, 
kdy je senior po náhlých zdra-
votních potížích nucen přivolat 
si sám záchrannou pomoc. Lidé 
v tomto stavu však často nebývají 
schopni odpovídat na požadované 
otázky. Správně vyplněná senior-
ská obálka tedy může záchranným 
složkám výrazně ulehčit potřeb-

nou péči nebo dokonce zachránit 
život,“ uvedl náměstek primátora 
pro sociální oblast Milan Märc.

Obálka je opatřena magne-
tickým i lepícím pruhem. Uvnitř 
ukrývá formulář obsahující důle-
žité informace o seniorově stavu, 
jako například prodělané ne-
moci, užívané léky nebo alergie. 
Důležité samozřejmě je, aby byl 
tiskopis vyplněn co nejaktuálněji, 
popřípadě doplněn o poslední 
propouštěcí zprávu z nemocnice. 

Ta může záchranářům leccos 
prozradit. „Je také nutné, aby 
byla obálka umístěna na viditel-
ném místě. Takovým nepsaným 
pravidlem je umístění na dveřích 
lednice, nebo na vnitřní straně 
vstupních dveří do bytů,“ doplnila 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová.

Dotazník je navíc navržen tak, 
aby bylo jeho vyplňování pro se-
niory co nejjednodušší. Důležité 
údaje jsou tedy označeny červeně, 

doporučené údaje žlutě a údaje, 
jejichž vyplnění je pouze na vůli 
seniora, jsou označeny zeleně. Pro 
vyplnění obálky je nicméně dopo-
ručena pomoc rodinných přísluš-
níků či jiných blízkých osob.

Kompletní sady seniorských 
obálek jsou k dispozici na chomu-
tovském magistrátu, konkrétně ve 
Zborovské ulici na odboru sociál-
ních věcí, v prvním patře, v kan-
celáři č. 126. Formulář je také ke 
stažení na webu města.

Lidé bez přístřeší plně využívají 
služeb nocleháren i denního centra

Růže budou trvalou připomínkou
Cestičku k soše vojáka na okraji 

městského parku nově lemují rudé 
růže. S podporou magistrátního odboru 
životního prostředí je tam vysázeli 
členové Rosky Chomutov, regionální 
organizace Unie Roska. Šlo o akci 
v rámci osvětové kampaně Rozsviťme 
Česko, která má veřejnost upozornit na 
roztroušenou sklerózu a její nevyzpyta-
telné a nejednoznačné příznaky.

Symbolem projektu se staly slu-
nečnice, které svými květy poutají 
pozornost a umějí „prosvítit“ své okolí. 
Původním záměrem proto bylo sázet 
právě tento květinový druh. „Kvůli 
termínovému posunu v souvislosti 
s koronavirem se stalo, že slunečnice 
už teď, na začátku léta, nikde neměli. 
Tak jsme se rozhodli pro růže, které 

má Unie Roska ve znaku,“ vysvětlila 
předsedkyně regionální organizace 
Šárka Hniličková Vargová. Na sluneč-
nice se nakonec dostalo také, do dalšího 
připraveného záhonu byla vyseta ales-
poň jejich semínka. Toho se s nadše-
ním ujaly děti z Dětského domova 
v Čelakovského ulici, které na akci při-
šly zazpívat a zarecitovat básničky.

„Zapojili jsme se do akce pro-
 to, abychom o sobě dali vědět. 
Roztroušená skleróza není o zapomí-
nání, jak si lidé často myslí. Není na nás 
vidět, že nás něco bolí, že nás brní tělo, 
že námi projíždějí elektrické impulzy. 
Přesto i lidé s roztroušenou sklerózou 
mohou žít normální život,“ říká Šárka 
Hniličková Vargová. Jak dodává, Roska 
Chomutov je kromě pacientů s roztrou-

šenou sklerózou otevřena také jejich 
blízkým i pouhým sympatizantům. 

V případě zájmu stačí zavolat na tel. č. 
774 226 056.
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Svůj den si děti užily při on-line 
výuce i venku na školním hřišti

Kompromisem mezi vysokou školou 
a zaměstnáním může být bakalářský program

Druháčci ze základní školy 
Kadaňská si užili Dětský den ne-
tradičně, letos se totiž konal u kaž-
dého žáka doma při on-line výuce. 
„Přes monitory na mě koukaly děti 
v pyžámkách z postelí nebo ve 
svém oblíbeném oblečení. Tento 
den jsme se totiž nevěnovali učení, 
ale lenošení a legraci. Povídali 
jsme si hádanky, vtipy a hodně 
jsme se u toho nasmáli,“ popsala 
učitelka Tereza Vosáhlová.

Odpoledne si však už děti 
mohly užít zábavu i venku. Čekala 
na ně na velkém hřišti připravená 
opičí dráha se stanovišti. Kdo měl 

čas a chuť, vyběhl si připomenout 
známá školní zákoutí, protáhnout 
si tělo při sportovních disciplí-
nách, potkat se s kamarády. „Po 
absolvování opičí dráhy byly na 
basketbalovém hřišti připraveny 
barevné křídy a mnoho prostoru 
pro obrázky, vzkazy, vzpomínky 
a zdravice pro kamarády a paní 
učitelky. Kdo se pořádně díval 
a četl vzkazy, našel pod naší lípou, 
kterou jsme loni společně zasadili, 
sladkou odměnu. Mou největší 
odměnou bylo ale vidět skotačivé 
děti s úsměvem na rtech,“ dodala 
učitelka.

Všichni studenti čtvrtého 
ročníku měli v průběhu června 
v hlavě jednu jedinou myšlenku 
– úspěšně projít čtvrtým roční-
kem a hlavně odmaturovat. Teď po 
skončení stresového období řeší 
otázku, co dál. „Půjdou na vyso-
kou? Ne každý chce pokračovat na 
vysoké škole. I když je studentský 
život věc bezpochyby lákavá, též 

zároveň velmi nákladná. Ne každý 
chce odejít úplně do jiného města 
a ne každý má dostatek financí, 
který je na zaplacení dopravy, ko-
leje a pomůcek ke studiu zapo-
třebí,“ uvedla Dana Žižková ze 
Střední průmyslové školy a Vyšší 
odborné školy v Chomutově.

Někteří žáci se však zároveň 
ještě necítí ani na nástup do za-

městnání. „Je tu ještě jedna mož-
nost, která usnadní rozhodování, 
kde nastartovat svou pracovní 
kariéru, ještě ji trochu oddálit 
a současně si studentský život 
o něco málo prodloužit. Střední 
průmyslová škola a Vyšší od-
borná škola Chomutov totiž nabízí 
tříleté denní studium pro obory 
Veřejnosprávní činnosti s pod-

porou ICT a Výpočetní systémy. 
Jedná se o bakalářský program 
zakončený absolutoriem,“ popsala 
Dana Žižková.

Ke studiu je možné se přihlásit 
i v termínu pozdějším. Přihlášku je 
možné podat i pokud se zadaného 
cíle – úspěšné maturitní zkoušky – 
podaří dosáhnout až v zářijovém 
termínu.

Počet zvířat v zooparku rozšířily 
berušky, tentokrát ale z kamínků

Návštěvníci zooparku mohou 
s sebou přinést vlastnoručně vyro-
bené berušky z kamínků. Ty totiž 
rozveselí ostatní návštěvníky are-
álu a autoři se tím zapojí do sou-
těže. Nápad rozmístit berušky po 
zooparku měl původně za cíl oži-
vení cest a zákoutí. Návštěvníci, 
hlavně ti malí, si ale odnášeli po-
malované kamínky s sebou domů 
a berušky postupně ubývaly. „Bylo 
nám líto a vlastně ani moc nešlo 
jim v tom zabránit, a tak jsme se 
rozhodli, že musíme počet berušek 
z kamínků navýšit. Začali jsme je 
tedy vyrábět i my a naše rodiny 
a zároveň vyzýváme i veřejnost, 
aby nám pomohla,“ uvedla ředi-
telka zooparku Věra Fryčová.

Kamínky s červenými krov-
kami a černými tečkami ze 

zooparku tak nejen zůstanou na 
památku některým návštěvní-
kům, kteří je objeví, ale také třeba 
budou putovat na další turistická 

místa v republice a možná se i jed-
nou zase vrátí zpět.

Kamínky mohou přinést jednot-
livci i skupiny, například mateřské 

či základní školy. Kamínek lze po-
malovat buď nesmývatelnými bar-
vami nebo obyčejnými a přestříkat 
je bezbarvým lakem.
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Prvňáčci stopovali lišku 
a hledali poklad

Při Cyklopátračce si žáci uvědomili, 
co pro ně znamenal stav v karanténě

Rodiče i děti z prvního ročníku 
základní školy Kadaňská se kon-
cem května setkali ve sportovním 
areálu Domovinka. Děti tam měly 
za úkol stopovat lišku, která za se-
bou nechávala stopy a nakonec je 
měla přivést k samotnému pokladu. 
Stopy představovaly oranžové fá-
borky na stromech. „Na cestě ale 
nejprve děti musely splnit některé 
úkoly. Hledání úkolů a jejich pře-
čtení děti zvládly velmi rychle. Ani 

deset dřepů a zazpívání písničky 
nebyl pro nikoho problém. Nakonec 
děti přeběhly lávku a vydaly se 
hledat poklad. To byl nejtěžší úkol, 
který jim dal trochu zabrat. O to 
větší radost měly, když našly po-
klad na stromě,“ uvedla asistentka 
pedagoga Jitka Maršálová.

Za nalezení pokladu si děti 
mohly vybrat něco sladkého, ale 
největší radost měly ze společ-
ného setkání.

Na konci školního roku skončila 
i Cyklopátračka na základní škole 
Ak. Heyrovského, což byla první 
cyklo-outdoorová akce v dějinách 
školy. „Když jsme završili akci 
Rodinná Heystopovačka, která 
provedla rodinné týmy pomocí 
QR kódů s výukovým podtextem 
přírodou, pěší trasou dlouhou asi 5 
kilometrů, tušili jsme, že to nebude 
akce poslední, že v době korona-
virového řádění prostě ještě něco 
musíme pro ty naše děti připra-
vit. A navíc se blížil jejich svátek, 
Mezinárodní den dětí,“ uvedla uči-
telka Blanka Housková.

Počasí vybízelo k venkovním 
aktivitám, proto se v hlavě lídra 
cyklotýmu Ivany Polákové zrodila 
myšlenka Cyklopátračky. Děti do-
staly ke svému svátku hru, kdy na 
svých bicyklech nebo pěšky zdolá-
valy trasu dlouhou šest kilometrů, 

vyznačenou na mapě v classroomu, 
který se stal po dobu distanční vý-
uky učebním prostředím.

Po cestě děti vypátraly šestnáct 
indicií, které v podobě slov jed-
noduše složily do citátu jednoho 
z největších velikánů – Alberta 
Einsteina: Život je jako na kole. 
Musíte se neustále pohybovat do-
předu, abyste udrželi balanc.

Bonusem ještě bylo si z citátu 
něco odnést, tedy připsat do správné 
odpovědi, jak si žák představuje svůj 
posun do příštího školního roku. 
„Bylo to jakési memento z letošní 
výjimečné situace, kdy se poprvé 
v historii České republiky přesunula 
povinná školní docházka do jejich 
domovů a my, učitelé, jsme mohli 
ovlivňovat výuku pouze vzdáleně 
a velká tíha najednou ležela na dě-
tech a na rodičích. Bylo nám jasné, 
že děti zažily různé emoce a pocity, 

od zvědavosti, strachu, radosti, 
starosti, vzteku, smutku, otázek, 
po práci s vlastním svědomím, 
odkrýváním sebe sama, co vůbec 
sám dokážu či nedokážu, jak moc 
jsou samy sobě odpovědné, jak jsou 
cílevědomé, uvědomělé, nápadité, 
odhodlané. A tak jsme byly zvědavé, 
jací chtějí být naši žáci v příštím 
roce,“ popsala učitelka.

Odpovědi dětí byly někdy až do-
jemné. Například psaly, že si chtějí 
více vážit obyčejných věcí, třeba 
toho, že mohou dýchat bez roušky 
a chodit kam chtějí a s kolika lidmi 
chtějí. Děti také uváděly, že si až 
nyní uvědomily, jak zranitelní jsou 
jejich prarodiče. „Odnesl jsem si 
více samostatnosti. Spoléhat se na 
sebe, své schopnosti, možnosti, více 
pomáhat druhým. A hlavně si jít za 
svými sny, dokud to jde,“ napsal 
Jan Šilhánek.

Po návratu do školy děti 
hlavně opakovaly učivo

V Domečku se 
budou scházet 
pidilidi

Na sklonku školního roku se 
některé děti vrátily zpátky do 
lavic. „První den malovaly na ta-
buli smajlíky, zda se jim do školy 
chtělo, nebo ne,“ popsala učitelka 
třeťáků ze základní školy Školní 
Soňa Gálová. „Dvanáct smajlíků 
bylo rozesmátých a jeden zamra-
čený,“ zhodnotila.

Děti se těšily především na 
kamarády. Škola žáky přivítala 
ve změněném režimu, než na 

jaký byli zvyklí dřív. Například 
nezvonilo a učitelky určovaly pře-
stávky podle potřeb a únavy dětí. 
V každé lavici sedělo jedno dítě. 
„Chodili jsme si hodně hrát ven, 
každý den jsme něco hezkého 
vyráběli. Jsem ráda, že se mi do 
třídy vrátila nadpoloviční většina 
dětí, třináct z třiadvaceti,“ uvedla 
učitelka.

Ve škole si děti hlavně opako-
valy učivo, ale v některých před-

mětech, například v angličtině, 
postupovaly dál. Školní jídelna 
pro ně vařila. Pro děti pracují-
cích rodičů fungoval odpolední 
režim s vychovatelkami. „Alespoň 
si děti budou lépe zvykat, až 
se v září vrátí do školy. Pro ty, 
co přijdou po pěti měsících, to 
možná bude zpočátku problém. 
Naštěstí v září a v říjnu všechno 
učivo opakujeme,“ uzavřela Soňa 
Gálová.

Ve Středisku volného času Domeček 
začne od září fungovat nový Pidilidi 
klub s herničkou pro nejmenší děti a zá-
bavnými i naučnými aktivitami.

Herna pro rodiče s dětmi do 
jednoho roku bude otevřena každý 
všední den od 9 do 12 hodin, mezi 
10. a 11. hodinou se tam budou konat 
speciální aktivity. V pondělí se v klubu 
sejdou malé děti při výtvarném tvo-
ření, v úterý a ve čtvrtek při cvičení, 
ve středu při hudební nauce a pátek 
bude určený pro milovníky zvířátek.
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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)�. 

Pro naši společnost zabývající se kompletní realizací zakázek 
v oblasti telekomunikací hledáme formou výběrového řízení 

zaměstnance na pozici:

Samostatný technický pracovník 
– servis sítí elektronických komunikací (SEK)

Popis práce:
odstraňování poruch - instalace služeb (video, hlas, data),

zajišťování a udržování provozních parametrů sítě

Požadujeme:
  vzdělání v oboru elektro,
  osvědčení o způsobilosti 
v elektrotechnice –Vyhl. 
50/1978 Sb., § 5 (slaboproud / 
silnoproud), § 6 (pracovník pro 
samostatnou činnost),

  řidičský průkaz sk. B,
  znalost práce s PC na úrovni 
(Microsoft o�  ce),

  vhodné i pro čerstvé absolventy

Nabízíme:
  práce na hlavní pracovní poměr,
  zázemí stabilní společnosti,
  příspěvek na penzijní či životní 
pojištění,

  stravenky a další bene� ty,
  nástup možný ihned
  místo pracoviště Chomutov

V případě zájmu o toto pracovní místo své profesní životopisy prosím 
zasílejte na emailovou adresu: gustav_wieden@infotel.cz

Chceš pracovat ve společnosti, která je déle než 25 let 
v ČR jedničkou v právní ochraně? Máš minimálně 
SŠ vzdělání s maturitou a uvítáš spolupráci na IČO?

Napiš nebo zavolej na: anderlova@das.cz, 603 159 014  BRÁNÍME SLUŠNÉ

Rozšiřujeme tým OBCHODNÍKŮ 
expozitury Chomutov 

Tkanina sklovláknitá Vertex
R 117 A101 návin 55 m2
Tkanina sklovláknitá VertexTkanina sklovláknitá Vertex

MILUJE VÁS
ZÁKAZNÍK?

 
TVOŘÍTE PRAVIDELNĚ

ZAJ ÍMAVÝ  OBSAH?

P R O  B L O G

P R O  F A C E B O O K

V I D E A

V  E - M A I L E C H

P R O  MÉD I A

P R O  W E B

V  P O D C A S T E C H

V E  V I D E OŠK O L E    
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KŘÍŽOVKA Před 505 lety král Vladislav II. Jagellonský udělil Chomutovu právo pečetit (tajenka).

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
.

OSMISMĚRKA V polovině července bude (tajenka) safari. VTIPY

Taky vám přijde legrační, když 
žena do noci čeká v kuchyni, 
než se vrátíte z hospody, jen 
proto, aby se vás zeptala, kolik je 
hodin?

„Kam jsi dal těch 100 korun, co 
jsem ti dala na nákup?”  
„Jednomu staršímu muži.“  
„Odkdy jsi takový lidumil? Co 
vlastně ten chlap dělal?” 
„Čepoval pivo...“

Rozhovor mezi 5letými dětmi: 
Kluk: „Miluju tě.“ 
Holka: „Tak jako se milují 
dospělí?“ 
Kluk: „Ne, doopravdy“

Ty ses oženil? To musíš bejt 
šťastnej!“ 
„No... to musím.“

Jednou jsem se snažil manželce 
vysvětlit význam pojmu 
oxymóron. Pochopila až 
v okamžiku, kdy jsem prohlásil: 
„Zajdu si na jedno pivo.“

Jsem rodinný typ. Lze to poznat 
třeba podle toho, že za víkend 
toho sežeru jako průměrná 
čtyřčlenná rodina.

„Baví se dva muži: „To je hrozné, 
moje manželka neustále mluví 
o svém ex-manželovi.“ 
„To nic není. Moje žena neustále 
mluví o svém budoucím manželovi.“APTERA, ARŠÍK, BÝVAT, DRUZI, DŮRAZ, FUKOSA, HEREC, KORAT, KULOÁR, 

KYTARA, NÁRAZ, RAJON, ROTOR, ROZLOHA, SALIT, SAZEČ, SCHODY, SKLAD, 
SPONA, SPONY, STÁRKA, STOHY, TÍHLO, TRHAN, VIOLA, VZDECH, ZÁNĚT
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 6.7. po 09.00  CHRT – IV. kolo rychlopalná pistole – střelnice SSK Chomutov

 11.7.  so 09.00  BRICOSTAV CUP – libovolná pistole – střelnice SSK Chomutov

 26.7.  ne 09.00  CHRT – V. kolo rychlopalná pistole – střelnice SSK Chomutov

 1.8.  so 13.00  STREET HARD WORKOUT BATTLE 2020 – soutěž ve cvičení 
s vlastní vahou těla – Kamencové jezero

 29.8.  so  CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – 4. ročník běžeckého závodu 
dlouhého 21 kilometrů – náměstí 1. máje

 30.8.  ne 09.00  CHRT – VI. kolo rychlopalná pistole – střelnice SSK Chomutov

 11. a 25.7. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 17. a 18.7. 14.00  POHÁDKOVÉ SAFARI – Zoopark Chomutov
 25.7. so 18.00  BALONEM NAD KOČIČÁKEM – unikátní možnost spatřit Kočičák 

a okolí z ptačí perspektivy – Muzeum Na Kočičáku
 8. a 22.8. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 10. až 15.8. 21.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID – 

jen za příznivého počasí – louka u bývalého kina Oka, Lipská ulice
 12. až 18.8.  FESTIVAL OBNAŽENI – multižánrový festival současného umění – různá 

místa ve městě
 13.8. čt 18.00  ČECHÁČCI A ČOBOLÁCI – Inscenace Pavola Šeriše je na pomezí stand-

-up comedy a divadla a využívá charakteristické prvky obou protagonistů: slov-
ní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi 
se zde střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků – atrium 
Chomutovské knihovny

 15.8. so 19.00  ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM – práce s dalekohledem – louka 
u bývalého kina Oka, Lipská ulice

 15.8. so 20.00  V RYTMU ORIENTU – jedinečná taneční open air galashow – atrium 
Chomutovské knihovny

 29.8. so 09.00  MYKOLOGICKÁ EXKURZE DO OBLASTI VRCHU STRÁŽIŠTĚ 
U CHOMUTOVA – v rámci projektu Pojďte s námi do přírody – pořadatel 
oblastní muzeum

 30.8. ne 14.00  COUNTRY FEST – již tradiční setkání příznivců dobré folk, country, blue-
grass a trampské muziky – atrium Chomutovské knihovny

 
    PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 

každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
    BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST – od 14. června každou neděli od 10 hodin 

v Rocknet Areně
    PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea Na Kočičáku se 

v červenci a v srpnu konají vždy v sobotu od 10 do 17 hodin

 22.7. st 15.30 PSYCHOSOMATICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE DO 1 ROKU – beseda
 23.7. čt 15.30 ŠÁTKOVÁNÍ 
 28.7. út 15.00 MACRAME  
 6.8. čt 15.30 MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ
 25.8. út 15.30 DISKO PÁRTY

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DOMEČEK – Dobrodružný týden od 13. do 17. července, 
Týden plný výletů od 20. do 24. července, 4teens od 3. do 7. srpna, Výlety a výšlapy od 
10. do 14. srpna.
ZOOPARK CHOMUTOV – 1. běh od 7. do 10. července, 2. běh od 13. do 17. července, 
3. běh od 20. do 24. července, 4. běh od 27. do 31. července, 5. běh od 3. do 7. srpna, 
6. běh od 10. do 14. srpna, 7. běh od 17. do 21. srpna, 8. běh od 24. do 28. srpna. 
AQUASVĚT – 1. běh od 20. do 24. července, 2. běh od 3. do 7. srpna, 3. běh od 10. do 
14. srpna. 
MINIŠKOLA SPORTU – 1. běh od 13. do 17. července, 2. běh od 20. do 24. července, 
3. běh od 27. do 31. července, 4. běh od 3. do 7. srpna, 5. běh od 10. do 14. srpna, 6. běh 
od 17. do 21. srpna.
OBLASTNÍ MUZEUM – Stopy člověka v přírodě od 13. do 17. července. 
MUZEUM NA KOČIČÁKU – Přežití pro nejmenší od 6. do 10. července, Přežití pro starší 
a zkušené od 13. do 17. července, Přežití pro nejzkušenější od 27. do 31. července, Přežití 
pro všechny od 10. do 14. srpna. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 17.7.  pá 15.00  HŘEBEJKÁRNA FEST II. – Smola a Hrušky, Fast Food Orchestra a další – 
Hřebíkárna

 22.7.  st 17.00  A – SESSION – koncert hudebních skupin Album (bluegrass) a Arcus 
(gothic music) – atrium Chomutovské knihovny

 24.7. pá 18.00  VLADIMÍR MERTA – koncert písničkáře, hudebního skladatele, textaře, 
scenáristy, filmového a divadelního režiséra, dokumentaristy, esejisty, 
publicisty, prozaika, kreslíře a fotografa – atrium Chomutovské knihovny

 30.8.  ne 21.00  KONCERT SKUPINY DEMO – Thrash rap italo disco knedlo vexlo 
muzikálno. To je styl, kterému se věnuje Kapitán Demo, nejtlustší česko-italský 
písničkář – letní kino

KONCERTY

 Od 2.7.  S KORONAVIREM V ZÁDECH – BENÁTKY – výstava fotografií 
z benátského festivalu, vernisáž začíná v 17 hodin – galerie Lurago

 Od 1.8. PRODEJNÍ VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN – ZOOpark, výstavní síň
 Od 7.8.  FESTIVAL OBNAŽENI – výstava Šporgy a Ema – grafika, vernisáž výstavy 

začne v 17.50 hodin – galerie Město, vlaková stanice Chomutov město
 Od 8.8.  PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA – výstava k příjezdu prvního vlaku 

do Chomutova v říjnu 1870 – oblastní muzeum, hlavní budova
 Do 19.8. RŮST V MIZENÍ – vernisáž výstavy Pavlíny Valdové – galerie Špejchar
 Do 24.10.   KACHLE SEDMI STOLETÍ, SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN – oblastní 

muzeum, radnice
 Do 1.11.  CHOMUTOV VE STOLETÍ PÁRY: Dějiny chomutovského železničního uzlu 

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

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 1.7. st 17.00 V SÍTI 19.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
 2.7. čt 11.00 LASSIE SE VRACÍ 17.00 KALIFORNSKÝ SEN 19.00 NEVIDITELNÝ
 3.7. pá 17.00 3BOBULE
 4.7. so 14.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
 5.7. ne 14.00 FRČÍME
 11.7. so 14.00 FRČÍME (3D) 16.00 MODELÁŘ 
 12.7. ne 14.00 SUPER MAZLÍČCI 17.00 3BOBULE 19.00 #JSEMTADY
 13.7. po 17.00 3BOBULE 19.00 FRIDA VIVA LA VIDA
 14.7. út 17.00 PROBLÉMISSKY 19.00 KALIFORNSKÝ SEN
 15.7. st 17.00 LASSIE SE VRACÍ 19.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
 16.7. čt 11.00 FRČÍME (3D) 17.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
   19.00 BOURÁK
 17.7. pá 17.00 V SÍTI 19.00 #JSEMTADY
 18.7. so 14.00 FRČÍME 17.00 KALIFORNSKÝ SEN 19.00 V SÍTI
 19.7. ne 14.00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
   17.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 19.00 NEVIDITELNÝ
 20.7. po 17.00 ZAPOMENUTÝ PRINC 19.00 3BOBULE
 21.7. út 17.00 3BOBULE 19.00 KALIFORNSKÝ SEN
 22.7. st 17.00 ZAPOMENUTÝ PRINC 19.00 MAJÁK
 23.7. čt 17.00 MULAN 19.00 HAVEL
 24.7. pá 17.00 VZHŮRU ZA SNY 19.00 MULAN (3D)
 25.7. so 14.00 VZHŮRU ZA SNY 17.00 MULAN (3D) 19.00 HAVEL
 26.7. ne 14.00 VZHŮRU ZA SNY 17.00 HAVEL
   19.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
 27.7. po 17.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 19.00 NEVIDITELNÝ
 28.7. út 17.00 3BOBULE 19.00 MULAN
 29.7. st 17.00 11 BAREV PTÁČETE 19.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
 30.7. čt 11.00 VZHŮRU ZA SNY 17.00 HAVEL 19.00 TENET

 FILMOVÝ FESTIVAL TADY VARY
 3.7. pá 20.00 NEŽ SKONČÍ LÉTO
 4.7. so 17.00 JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ 20.00 LUXOR
 5.7. ne 17.00 MOGUL MAUGLÍ 20.00 JSME JEDNÉ KRVE
 6.7. po 17.00 KUBRICK O KUBRICKOVI 20.00 EMA
 7.7. út 17.00 PROXIMA 20.00 ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ
 8.7. st 17.00 TEPLOUŠ 20.00 MEKY
 9.7. čt 17.00 NA PALUBU! 20.00 ZUMIRIKI
 10.7. pá 17.00 TAJNÝ AGENT 20.00 BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ
 11.7. so 20.00 HONEY BOY

 1.7. st 22.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
 2.7. čt 22.00 POSLOUCHEJ
 3.7. pá 22.00 UPER MAZLÍČCI
 4.7. so 22.00 V SÍTI
 8.7. st 22.00 DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
 9.7. čt 10.00  MÁŠA A TŘI MEDVĚDI - KLASICKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO 

PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 22.00 PROBLÉMISSKY
 10.7. pá 22.00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
 11.7. so 22.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
 15.7. st 22.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
 16.7. čt 22.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
 17.7. pá 22.00 ZAPOMENUTÝ PRINC
 18.7. so  ROMSKÝ FESTIVAL
 22.7. st 21.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
 23.7. čt 10.00  JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT – DIVADELNÍ PŘED-

STAVENÍ PRO DĚTI 21.30 NEVIDITELNÝ
 24.7. pá 21.30 LASSIE SE VRACÍ
 25.7. so 21.30 VLASTNÍCI
 29.7. st 21.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
 30.7. čt 21.30 LASSIE SE VRACÍ
 31.7. pá 21.30 MODELÁŘ

 

 

KINO SVĚT
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Lurago zaplní fotografie benátského festivalu

Klavírista Jan Vesely vydává debutové album

Díky projektu se 
úřady lépe poznají

Galerii Lurago od 3. července za-
plní snímky čtyř fotografů. Miroslav 
Rada, Roman Dušek, Libor Zavoral 
a Bořek Zasadil se v únoru vydali 
fotograficky zachytit benátský festi-
val a na samém jeho začátku pořídili 
krásné fotografie. Netušili přitom, že 
zároveň zachycují i poslední italské 
veselí před vypuknutím pandemie 

koronaviru, kvůli které byl po pár 
dnech festival zrušený.

Výstava s názvem S koronavi-
rem v zádech – Benátky ukáže jak 
denní festivalový život tisíců lidí 
v italském městě, tak i krásné noční 
fotky vystupujících masek a slav-
nostního programu. „Moje nejzdaři-
lejší fotka je detail velké masky, byla 

to jedna z největších masek. Snímek 
je na výšku, maska mu dominuje. 
Je velmi zajímavá,“ uvedl fotograf 
Miroslav Rada.

Nákaze koronavirem se v té době 
příliš nebáli. Z domova se pouze 
dozvídali, že se vir šíří z Číny i po 
Evropě. „V té době jsme vlastně vů-
bec nevěděli, co znamená pandemie, 

jak se máme chovat. Jediné, co nás 
napadlo, dávat si pozor na Číňany 
a nepřibližovat se k nim. Dnes víme, 
že jsme měli spíše štěstí, že distanc 
od Číňanů by nám už příliš nepo-
mohl,“ popsal Libor Zavoral.

Výstava začne vernisáží 2. čer-
vence od 17 hodin v galerii Lurago, 
potrvá do 21. srpna.

Klavírista Jan Vesely vydal 
debutové album Mood. Úspěch 
zaznamenal v minulosti se singlem 
s Celeste Buckingham k filmu 
Láska na vlásku. Nyní má premiéru 
i první klip z něj, a to k písni Prolog 
s SharkaSs. Album bylo pokřtěno 
netradičně v on-line prostředí so-
ciálních sítí a vychází pod záštitou 
PETROF Art Family.

Autorské album Mood se vý-
razně liší od předchozí Janovy 
tvorby. Upustil od dubstepu, kte-
rému se věnoval, celá deska je nyní 
ve více popovém duchu. Klavírní 
tóny doplňuje zpěv Anny Julie 

Slováčkové, účastnice soutěže The 
Voice Česko Slovensko Valentiny 
Vlkové, rapperky SharkaSs a hraní 
violoncellistky Terezie Kovalové. 
S blogerkou Lady Zikou natočil 
singl Tak Mi Daj Follow. „První 
album je pro mě velký krok do 
hudebního světa, už to nejsou jen 
jednotlivé písničky. Je to pro mě 
i hledání sebe samotného, promítá 
se v něm i můj osobní vývoj za celé 
tři roky, které jsem jeho tvorbou 
strávil. Na albu jsou popové songy, 
rap i klasika. Mám rád vše a ne-
myslím si, že v této době je nutné 
zaměřovat se jen jedním směrem,“ 

vysvětluje Jan, který rád boří před-
sudky o pianistech ve fraku. Celé 
album obsahuje jedenáct písní a je 
rozděleno na dvě části. První část 
jsou písně se zpěvem, druhá obsa-
huje čistě instrumentální skladby. 
Texty písní vznikaly ve spolupráci 
s rapperkou SharkaSs. S hudbou 
pomáhal Sebastian Hádl, který sklá-
dal také pro Leoše Mareše nebo 
Daru Rolins. 

Ačkoliv křest debutového alba 
narušila situace kolem epidemie, 
Jan se nevzdal a rozhodl se své 
album pokřtít on-line na sociál-
ních sítích. CD na svých sociál-

ních sítích popřáli úspěch například 
herec Lukáš Hejlík s manželkou 
Veronikou Hejlíkovou, zpěvačka 
Diana Kalashová, fotbalista Alex 
Král a mnoho dalších. Patronkou 
alba je Zuzana Ceralová Petrofová, 
jednatelka a prezidentka společnosti 
PETROF.

Dvaadvacetiletý Jan Vesely se 
narodil 9. června 1997. Od sedmi 
let navštěvoval hudební školu 
T. G. Masaryka v Chomutově 
a hru na klavír studoval od roku 
2012 v Ústí nad Labem a dále na 
konzervatoři pod vedením Renaty 
a Romana Fričových. 

Přeshraniční projekt Otevřené 
a moderní úřady nebyl přerušen 
ani během pandemie COVID-19 
a s ní souvisejícími opatřeními. 
Projektové porady probíhaly on-
-line a začala se sepisovat příručka 
k celému projektu, která shrne 
poznatky úřadů, rozdíly mezi nimi 
v konkrétních procesech a jejich 

aplikaci v praxi a bude obsaho-
vat i rozdíly ve struktuře úřadů na 
české a německé straně.

Cíle tohoto tříletého projektu 
jsou lépe se poznat na obou stra-
nách hranice, zlepšit procesy uvnitř 
úřadů a vylepšit kvalitu servisu pro 
obyvatele. Tedy býti přívětivějšími 
úřady pro veřejnost.

   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.

 4.9.  NA ZLATÉM JEZEŘE – Romantická komedie, v níž hrají hlavní role Ladi-
slav Frej a Simona Stašová.

 7.9.   CAVEWOMAN – Daniela Choděrová rozehraje show pro jednu herečku. 
Jde o pokračování kultovní inscenace Caveman, při níž jsou diváci pozváni 
do “jeskyně” hlavní hrdinky, která pak s nimi v odlehčeném duchu sdílí své 
starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho 
pravého.

 6.10.  PLNOU PAROU – Komedie plná záměn a zmatků, v níž se představí třeba 
Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler nebo Jan Dolanský.

 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.

PODROBNÝ KALENDÁŘ 
AKCÍ NAJDETE NA WEBU:

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PŘESUNUTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 1.7.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k čp. 5119 

vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK 
 2.7.  Kamenná od čp. 5119 po ul. Borová, Školní pěšina 
 4.8.  Zahradní – vozovky u parkovišť od čp. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, 
 5.8.  Hl. silnice Zahradní od ul. Kamenná po ul. Výletní, Výletní, Jasmínová 
 6.8.  Zahradní – Borová čp. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 
 11.8.  Skalková čp. 5204 až 5213, okolí nákupního střediska (KASS) vč. parkovišť, 

Zahradní od ul. Pod Břízami po ul. Písečná, Růžová 5219 – 5224, Skalková čp. 
5199 – 5203 

 12.8.  Zahradní od čp. 5190 vč. parkovišť u čp. 5199, 5203, 5198, Zahradní hl. 
silnice od ul. Výletní po ul pod Břízami 

 13.8.  Růžová sjízdný chodník, Pod Břízami od čp. 5225 – 5237, 5245, 5240 vč. 
parkovišť 

 18.8.  | Písečná – Jirkovská od čp. 5045 – 5057 vč. parkovišť + sjízdných chodníků 
od čp. 5051 – 5053 + 5050 – 5058 

 19.8.  Písečná – Jirkovská od čp. 5000 – 5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, 
MŠ čp. 5030 + 5072, základní škola 

 20.8.  Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od čp. 5012 – 5029 a od čp. 5035 
– 5034, Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od čp. 5063 – 5068 a od čp. 
5069 – 5039 

 25.8. Zdravotní středisko vč. parkovišť, Dům pečovatelské služby vč. parkovišť 
 26.8.  Hl. silnice Písečná od ul. Borová až na konečnou zastávku MHD Písečná

www.chomutov-mesto.cz



sport

22 | sport

Beavers fungují i v azylu

Chomutovští střelci patří mezi talenty

Street Hard Workers zacvičí 
Českému olympijskému výboru

Pomohou Pirátům 
finanční dary fanoušků?

Koronavirovou zátěž softba-
listé v ČR nekompromisně odpálili 
až za plot a jako první v Evropě 
rozjeli nejvyšší mistrovské sou-
těže. Chomutovští Beavers zatím 
s lehkostí překonávají také další 
překážku – kvůli rekonstrukci vlast-
ního stadionu musejí trénovat i hrát 
na hřištích v okolí Chomutova.

Muži Beavers našli azyl 

v Kadani. Přesto se jim začátek se-
zony nad očekávání vydařil - z prv-
ních osmi zápasů jich vyhráli hned 
šest a po čtyřech odehraných kolech 
se o skóre dostali na první místo ex-
traligové tabulky. „Začátek sezóny 
nás opravdu zastihl v dobré formě. 
Daří se nám především na pálce, kde 
se hodně hráčů zlepšilo. Pochvalu si 
ale zaslouží i naši nadhazovači,“ říká 

kouč Bobrů Jan Řápek. Naposledy 
se chomutovští softbalisté střetli 
s loňskými finalisty. S loni stříbr-
nými Locos Břeclav se Beavers 
rozešli nerozhodně – první zápas vy-
hráli 10:0, v tom druhém ale prohráli 
1:2. Úspěšnější byli v neděli proti 
mistrovským Žralokům z Ledenic, 
nad kterými slavili po dvou napí-
navých a vyrovnaných zápasech 
důležité výhry 5:4 a 8:7. „V obou 
zápasech jsme prohrávali, ale poda-
řilo s nám to otočit. O to jsou výhry 
cennější,“ dodává.

V důsledku koronavirové pan-
demie bude letošní základní část 
extraligy kratší. Po jejím skončení 
bude následovat nástavba nej-
lepších šesti týmů, do vyřazova-
cích bojů o medaile pak postoupí 
jen první čtyřka. A takový je i cíl 
Beavers, kteří loni skončili na ne-
populárním čtvrtém místě. „Loni 
nám placka unikla. Takže letos ji 
chceme o to víc. K tomuto cíli je 

cesta ještě cesta dlouhá. Vykročili 
jsme ale rozhodně správnou ces-
tou,“ těší Jana Řápka.

Soutěž rozehrály i extraligové 
juniorky Beavers a z prvního hra-
cího víkendu vytěžily dvě vítězství 
a dvě prohry. Po uzávěrce CHN 
vstoupili do 2. ligy junioři. „Další 
naše mládežnická družstva si na 
start svých mistrovských sou-
těží počkají do začátku srpna,“ 
informuje trenér mládeže Martin 
Chmelík. „Zatím trénujeme a jez-
díme na různé přípravné turnaje. 
Teď jsme například byli na turnaji 
pro kategorii U10  v Merklíně. 
Naše děti tam byly ze čtyř družstev 
jasně nejlepší.“ Kromě softbalo-
vého hřiště v Kadani chomutov-
ské děti a mládež trénují také na 
fotbalových hřištích v Málkově, 
v Údlicích a ve Spořicích a jak 
Martin Chmelík dodává, většinou 
jim provozovatelé připravují vý-
borné podmínky.  

Kvůli pandemii koronaviru byla 
sezona střeleckých kulových disciplín 
posunuta. I tak měli střelci Sportovně 
střeleckého klubu Chomutov v červnu 
možnost ověřit si formu na dvou zá-
vodech 1. kategorie. Tím prvním bylo 
1. kolo Českého poháru talentované 
mládeže v disciplíně rychlopalná pis-
tole 2×30 v Chomutově. Matěj Petrů, 
Filip Rosíval, Lukáš Vymyslický 
a Martin Štafl se v domácí střelnici či-
nili, všichni čtyři skončili v první pětce.

K prestižnímu měření sil se ná-
sledně vypravili do Prahy, kde se 
sedm mladých dorostenců a do-
rostenek z Chomutova v disciplíně 
sportovní pistole 30+30 zúčast-
nilo sledovaného Memoriálu Karla 

Streita. Vesměs si vedli dobře, čtyři 
z nich – Menhardová, Bulantová, Štafl 
a Bartoš – si vylepšili osobní rekordy. 
Nejúspěšnější ale ze závodníků SSK 
Chomutov byla Anežka Prontekerová 
(na snímku vlevo), která nástřelem 
536 bodů obsadila šesté místo. Jen 
o bod sedmá pak skončila Kateřina 
Menhardová, deváté místo obsadil 
Lukáš Vymyslický, desáté Martin 
Štafl, jedenácté Tereza Bulantová, 
dvanácté Jan Suchopárek a třinácté 
Jan Bartoš.

Těsně před uzávěrkou CHN 
Výkonný výbor Českého střeleckého 
svazu rozhodl o nominaci na další zá-
vod Českého poháru talentované mlá-
deže, který se v Březové u Karlových 

Varů uskuteční 4. července. Mladé 
chomutovské střelce může těšit, že 
v disciplínách sportovní pistole 30+30 
a vzduchová pistole 40 se jich závodu 

může zúčastnit hned devět. „A to si 
myslím, že bude nejvíc z celé repub-
liky,“ s hrdostí poznamenal předseda 
klubu Vladimír Kousal.

Street Hard Workers, chomutov-
ští sportovci cvičící s vlastní tělesnou 
váhou, budou 23. července vystupo-
vat při předávání Ceny Jiřího Gutha-
Jarkovského. Český olympijský výbor 
ji každoročně uděluje sportovním 
osobnostem za výsledky v předcho-
zím roce.

Exhibice se odehraje na sesta-
 vě hrazd s bradly, kde vystupující 
ukážou své street workout umění. 

„Jde o součást spolupráce navázané 
s AlpinePro a Českým olympijským 
výborem při představení kolekce 
oblečení pro olympiádu v Tokiu,“ 
vysvětlil Rostislav Vošický, manažer 
a hlavní trenér Street Hard Workers. 
V týmu působí například úřadující 
mistr Ukrajiny Vitaly Pavlenko, mistr 
České republiky Yuriy Sasyn a několi-
kanásobný vítěz mezinárodních battlů 
Markus Arbeit.

Situace okolo A týmu hoke-
jových Pirátů Chomutov nebyla 
v době uzávěrky CHN stále vy-
řešena. Finanční a tím i morální 
podporu hokejovému klubu mohou 
vyjádřit i fanoušci, a to prostřed-
nictvím příspěvků na transparentní 
účet 115-9585320237/0100. Na 
konci minulého týdne na něm byla 
částka přesahující dvě stě tisíc 

korun. „Všem dárcům děkujeme. 
Když by výsledná suma nepo-
mohla áčku, pomůže aspoň mlá-
deži,“ sdělil tiskový mluvčí klubu 
Libor Kult. 

Na mládežnické kategorie klub 
peníze má, u A mužstva ale nové 
vedení Pirátů už dříve avizovalo, že 
1. ligu bude hrát jen v případě jis-
toty finančního pokrytí celé sezony.

Petr Šesták na pálce
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Pokračování ze strany 3
Světnička v hrázděném statku ve 

skanzenu Stará Ves nabízí ubyto-
vání až pro deset osob, ale klidně 
i pro čtyřčlennou rodinu. Jsou v ní 
dvě ložnice, společenská místnost, 
kuchyň a sociální zázemí. Ubytovaní 
budou mít neomezený vstup do 
zooparku, mohou ho tedy navštívit 

třeba ve večerních hodinách nebo 
v brzkých ranních. V areálu skan-
zenu si mohou večer rozdělat tábo-
rák v ohništi, natrhat si bylinky na 
zahrádce, v plánu je i možnost projet 
se na lodičce po blízkém rybníčku. 
Dále jsou jim k dispozici i další 
služby zooparku, třeba jízda v ko-
čáře, na koních nebo do safari.

Nábytek ve světničce je 
zcela nový, avšak laděný do 
dobového stylu. Stejně tak i další 
vybavení a doplňky. Ubytování 
v hrázděném statku je možné po 
celý rok. Během následujících 
měsíců by měl být k dispozici 
další pokoj, tentokrát v blízké 
roubence.

fotostrana | 23

Vraťte se k babičce na vesnici, 
stačí se ubytovat ve skanzenu




