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8.8.
Začátek výstavy Prvním vlakem 
do Chomutova v oblastním 
muzeu na radnici

8. a 22.8.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

10. až 15.8.
Veřejné pozorování 
meteorického roje Perseid, 
vždy od 21 hodin na louce 
u bývalého kina Oko v Lipské 
ulici

12. až 15.8.
Multižánrový festival 
současného umění Obnaženi 
na různých místech ve městě

15.8.
Taneční galashow V rytmu 
Orientu od 20 hodin v atriu 
Chomutovské knihovny

29.8.
Chomutovský půlmaraton 
od 11 hodin na náměstí 1. máje

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Beník je asi 2 roky starý kříženec 
menší velikosti. Je přátelský a sná-
šenlivý ke psům. Jen je uštěkaný, 
a proto pro něj bude vhodnější 
domov v domku se zahradou než 
v paneláku.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

MĚSTSKÁ VĚŽ DOSTÁVÁ 
NOVOU FASÁDU
Do října potrvají práce na opravě městské věže. Fasáda prošla rekonstrukcí naposledy v roce 1987 
a je za 33 let zašpiněná a místy narušená. Během letošního léta a podzimu tak bude opravena 
právě fasáda věže a zrestaurován její nátěr. Pro veřejnost je nyní věž uzavřená, opět ji bude možné 
navštívit až po skončení oprav. Prostor kolem věže a pod lešením je nyní ohrazený, aby do místa 
nevstupovaly neoprávněné osoby, se zvýšenou opatrností by však lidé měli procházet i kolem 
tohoto ohraničeného prostoru. Rekonstrukce věže přijde na 2,4 milionu korun.

� aktuality
 4 MUZEUM PŘIPOMENE 

PRVNÍ PŘÍJEZD VLAKU 
DO MĚSTA
Před sto padesáti lety přijel do 
Chomutova první vlak. Velkou 
událost připomene zajímavá 
výstava Prvním vlakem do 
Chomutova v oblastním muzeu. 

� téma
 6 DOMEČEK OD ZÁŘÍ: 

STOVKA KROUŽKŮ, TISÍC 
DĚTÍ A NOVINKY NA 
DVOU ŠKOLÁCH
Středisko volného času 
Domeček nabízí dětem 
i dospělým více než stovku 
zájmových kroužků.

� rozhovor
 8 RENATA ŠINDELÁŘOVÁ: 

PŘI PRÁCI S DĚTMI 
JSEM SI UVĚDOMILA, 
ŽE MĚ BAVÍ VYMÝŠLET 
SMYSLUPLNÉ HRY 
Renata Šindelářová je autorkou 
hned několika románů, 
pravidelně zasedá v porotě 
literární soutěže Chomutovský 
kalamář, v Chomutovské 
knihovně vede literární kroužek 
Pisálek.

� minitéma
 9 PŮLMARATON 

V CHOMUTOVĚ
Stovky běžců se na konci 
srpna již počtvrté sejdou při 
Chomutovském půlmaratonu. 
Opět na ně čeká zajímavá, 
středně náročná trať.

� kultura
 12 PRÁZDNINOVÁ 

KNIHOVNA NABÍDNE 
COUNTRY, ORIENT 
I STAND-UP COMEDY
Do Chomutovské knihovny by 
v srpnu měli zamířit milovníci 
country hudby, štiplavé satiry 
i orientálních tanců. Program na 
tento měsíc je velmi různorodý.

� historie
 14 LIDOVÉ LÉČITELSTVÍ 

NA CHOMUTOVSKU, 
JAK HO ZAZNAMENALI 
KRONIKÁŘI
Následujícími „léčebnými 
metodami“ léčili obyvatelé 
Krušných hor i Podkrušnohoří 
své neduhy mnohdy dokonce 
i v 1. polovině 20. století.

� fotostrana
 23 VLÁČEK OPĚT 

ZAVEZL DĚTI MEZI 
POHÁDKOVÉ BYTOSTI
Nezapomenutelným zážitkem 
byla pro dětské návštěvníky 
Zooparku Chomutov jízda do 
Pohádkového safari. 
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Trhy nabídly marmeládu 
světové kvality

Sezóna farmářských trhů je 
v plném proudu, každých čtrnáct 
dní si lidé mohou zakoupit čerstvou 
zeleninu, ovoce a další produkty od 
regionálních farmářů. Severočeské 
farmářské trhy konané každou druhou 
sobotu na náměstí 1. máje jsou v kraji 
největší, své produkty zde nabízí přes 
třicet farmářů. Kromě zelinářů přijíž-
dějí i bylinkáři, řezníci, pekaři, vinaři, 
dekoratérky, prodejci ryb, marmelád 
a sirupů či moštů a ciderů.

Při červencových trzích mohli 
lidé ochutnat i grapefruitovou mar-
meládu s hořcem, která získala 

zlatou medaili na světové soutěži 
v Anglii. Její chuť je velmi výrazná. 
Nejprve chutná po zralém sladkém 
grapefruitu, pozvolna se mění na 
hořkou, jak po grapefruitu samot-
ném, tak po hořci. Na trzích ji před-
stavilo Staromódní lahůdkářství 
Perfectly Delicious z Jirkova.

Severočeské farmářské trhy se 
v září přesunou na plochu býva-
lého stadionu za sportovní halou. 
Důvodem jsou opravy rozvodů níz-
kého napětí na náměstí. Za sportovní 
halou se tedy budou konat jak záři-
jové, tak i říjnové trhy.

Domov pro seniory i centrum 
denních služeb mají nové vedoucí

Muzeum připomene první 
příjezd vlaku do města

Sociální služby Chomutov in-
formují o personálních změnách 
na významných manažerských 
pozicích, které se týkají nejen 
klientů, ale i široké veřejnosti. 
Počátkem července 2020 pře-
vzal vedení Domova pro seniory 
Písečná vedoucí Vladimír Matouš. 
Výběrovou komisi zaujal mi-
mojiné svou představou dalšího 
směřování domova. Cílem pro 
nejbližší období bude intenzivnější 
spolupráce s regionálními firmami, 
ať již v oblasti dodávek různého 
zboží a služeb, nebo u společen-
ských akcí pořádaných pro klienty 
domova pro seniory. „Aktuálními 
úkoly nového vedoucího jsou 
personální stabilizace, dokončení 
rozsáhlých rekonstrukčních prací 
a dořešení bezbariérovosti výtahů. 
Dlouhodobým záměrem je dosa-
žení Značky kvality v sociálních 

službách, což je aktivní systém, 
který průběžně reaguje na zvy-
šující se požadavky úrovně péče. 
Noví klienti či zájemci a jejich ro-
dinní příslušníci získají jednoznač-
nou informaci o tom, jakou kvalitu 
mohou od života a služby v daném 
zařízení očekávat,“ sdělila ředi-
telka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová.

V rámci organizace došlo také 
ke změně na klíčové pozici ma-
nažerky kvality sociálních služeb. 
Lenku Strakovou po dlouhých 
letech vystřídala Kamila Wurbs, 
která byla dvaadvacet let vedoucí 
Centra denních služeb Bezručova. 
„Jedná se o optimální nástupkyni, 
která přináší potřebnou záruku 
zkušenosti, vstřícnosti a profesio-
nality,“ doplnila ředitelka.

V Centru denních služeb 
Bezru čova, které poskytuje terénní 

pečovatelskou službu a jehož sou-
částí je Dům pro seniory Merkur, 
také došlo k personální změně. 
Novou vedoucí se stala Vendula 
Šťastná, která přesvědčila o svých 
kvalitách již jako provozní stra-
vovacího provozu. Pečovatelskou 
službu chce vést kvalitně a co nej-
více profesionálně, aby naplňovala 
potřeby a cíle stávajících i budou-
cích klientů.

Díky těmto změnám je profesně 
plnohodnotně zajištěn manažer-
ský tým, přesto v organizaci stále 
chybějí odborníci na některých 
pozicích. „Naléhavě potřebujeme 
kuchaře nebo kuchařku pro Domov 
pro seniory Písečná a sociál-
ního pracovníka na Azylový dům 
Písečná. Oba u nás naleznou nejen 
zajímavé pracovní uplatnění, ale 
i dobré finanční ohodnocení a řadu 
benefitů,“ dodala ředitelka.

Před sto padesáti lety přijel do 
Chomutova první vlak. Velkou udá-
lost připomene zajímavá výstava 
Prvním vlakem do Chomutova 
v oblastním muzeu. Vernisáž se 
uskuteční 8. srpna v 10 hodin.

Výstava je připomínkou nejen 
prvního vlaku, ale i tehdejšího no-
vého nádraží. Vlak přijel po trati 
vybudované Ústecko-teplickou že-
lezniční společností, která tak jako 
první spojila Chomutov se světem 
moderním dopravním prostředkem. 
Pro obyvatele města znamenala 
železnice příležitost k bouřlivému 
průmyslovému rozvoji.

Návštěvníci se dozví mnoho 

zajímavých informací o železnici 
a budou si moci prohlédnout velké 
množství předmětů, které jsou spo-
jeny s dráhou. Každý si zde najde to 
své, například 100 let starou telefonní 
ústřednu, signalizační lampy na vý-
hybky a návěstidla, dobové jízdenky, 
velký model lokomotivy tzv. Němky, 
tabulky lokomotiv působících v re-
gionu, železničářské uniformy a jako 
lahůdku sedm metrů velký železniční 
model. Samozřejmě i mnoho dalších 
zajímavých věcí z historie železnice.

Výstava bude k vidění v hlavní 
budově muzea v Palackého ulici do 
28. listopadu v běžných otevíracích 
hodinách.

Chomutované vzorně 
třídí také bioodpad

Za třídění odpadů si Chomuto-
vané přečetli už několik pochval, 
nyní jim předkládáme další. Týká 
se bioodpadu.

Na přelomu března a dubna 
technické služby po městě roz-
místily třicet hnědých kontejnerů, 
určených k odkládání biologického 
odpadu. „Při plánování se ozývaly 
hlasy, že do hnědých kontejnerů 
se bude házet kdeco a že se tím 
pádem budou muset vyvážet na 
skládku komunálního odpadu. 
Naštěstí se to vůbec neděje, lidé do 
nich vkládají jen to, co mají, takže 
všech třicet tun bioodpadu mohlo 

být odvezeno do kompostárny. 
Za takový přístup můžeme 
Chomutovanům zase jen poděko-
vat,“ těší vedoucí magistrátního 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinskou. Jak dodává, pokud bu-
dou pozitivní zkušenosti přetrvá-
vat, plánuje město počet stanovišť 
hnědých kontejnerů rozšířit.

Nadstandardně dobré výsledky 
nadále vykazuje i sběr použitého 
jedlého oleje. Měsíční svoz z čer-
ných plastových popelnic se stále 
drží nad dvěma sty litry, které by 
jinak pravděpodobně skončily 
v kanalizaci.

COVID-19: 
rozšíření testů

Krajská zdravotní na testo-
vacích místech v každé z pěti 
svých nemocnic rozšířila provoz 
u odběrů na přítomnost ná-
kazy způsobující onemocnění 
COVID-19. Reagovala tím na 
vývoj epidemiologické situ-
ace v České republice souvise-
jící s šířením viru SARS-Cov-2. 
„Epidemiologickou situaci 
v České republice, zejména 
v Ústeckém kraji, neustále sle-
dujeme a jsme připraveni na ni 
okamžitě reagovat,“ uvedl Aleš 
Chodacki, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní.

V chomutovské nemocnici 
je odběrové místo v provozu od 
pondělí do pátku mezi 8. a 12. ho-
dinou. Nachází se v budově A. 
Jedno vyšetření zahrnující odběr 
a zpracování vzorku přijde samo-
plátce na 1 756 korun. Více infor-
mací na telefonu 477 755 361.
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Desítky sportovních klubů na 
jednom místě – to je Chomutovský 
festival sportu, který se uskuteční 
v neděli 6. září od 10 hodin v are-
álu Kamencového jezera u velkého 
mola. Cílem akce je představit 
rodičům a dětem možnosti spor-
tovního vyžití ve městě, nabídnout 

ukázky sportů, které si mohou na 
místě i vyzkoušet, a přinést jim 
všechny potřebné informace od 
trenérů i sportovců přímo na místě.

Jednotlivé kluby budou mít 
prostor pro ukázky činnosti nejen 
u svého stanoviště, ale také na 
pódiu při rozhovoru s moderáto-

rem akce. Návštěvníci se setkají 
také s úspěšnými chomutovskými 
sportovci, budou si moci od nich 
i nechat podepsat fotku. Sportovní 
kluby, které se chtějí akce zúčastnit 
a představit se veřejnosti, se mohou 
přihlásit do 12. srpna na e-mail 
z.stastna@chomutov-mesto.cz.

KRÁTCE
PRO MILOVNÍKY SATIRY
Ve čtvrtek 13. srpna od 18 ho-
din v atriu knihovny proběhne 
divadelní představení Čecháčci 
a Čoboláci. Pavol Seriš a Filip 
Teller budou odhalovat pravdu 
o Češích a Slovácích.

V ATRIU SE SEJDOU 
TRAMPOVÉ
V neděli 30. srpna od 14 hodin 
je pro příznivce country, folk, 
bluegrass a trampské muziky 
připraven Country fest, který 
patří mezi tradiční akce Cho-
mutovské knihovny.

NOVÉ KOŠE A LAVIČKY
Technické služby v posledních 
dnech opravily oplocení v Lipské 
ulici a zabudovaly nové lavičky 
a koše na Kamenném vrchu 
a u Velkého otvického rybníka.

DO ZOOPARKU PRO 
MASOŽRAVKU
Výstavní síň v Zooparku Cho-
mutov patří až do 30. srpna 
oblíbené prodejní výstavě 
masožravých rostlin manželů 
Srbových.

ZA ZVÍŘATY I VEČER
Do konce prázdnin jezdí každý 
pátek a sobotu večerní Safari 
expres v Zooparku Chomu-
tov, a to vždy ve 20 hodin od 
restaurace Tajga.

NEPOTEČE TEPLÁ VODA
Z důvodu plánované rekon-
strukce topného kanálu v ulici 
M. Gorkého bude od 4. do 
12. srpna přerušena dodávka 
teplé vody pro objekty č.p. 
3694-95, 3787-88, 3802-03, 
3804, 3805, 3806-07, 3808-09, 
3814, 3821, 3822, 3823 a 3975.

Nedávejte oblečení podvodníkovi, 
na charitu se nedostane

V Chomutově se stále pohybuje 
muž, který se vydává za zaměstnance 
obsluhujícího charitativní kontejnery 
KLOK.TEX.cz a vyžaduje od lidí 
darem různé věci. Sází na to, že lidé 
společnost znají podle zeleno-červe-
ných kontejnerů s logem klokánka 
k odkládání nepotřebného textilu, 
obuvi a hraček a vymýšlí si historky 
o tom, že darované věci společnosti 
předá k charitativním účelům. „To 

však není pravda, žádnou smlouvu 
ani domluvu s tímto mužem ne-
máme a věci od něj nepřebíráme. 
Prosíme tedy obyvatele města, aby 
nepotřebný textil, obuv a hračky 
dále vhazovali do zeleno-červených 
kontejnerů se symbolem klokánka 
a nedávali je podvodníkovi. Tento 
problém řešíme několikrát týdně 
převážně u Hypermarketu Globus 
v Černovické ulici,“ upozornila 

Pavlína Klementová, jednatelka spo-
lečnosti, která zaštiťuje charitativní 
projekt KLOK.TEX. V rámci pro-
jektu jsou oblečení, obuv a hračky 
z kontejnerů dotříděny a předá-
vány charitativním organizacím 
v čele s Fondem ohrožených dětí – 
Klokánek. Co se nevyužije v partner-
ských charitativních organizacích, je 
dále předáváno do rozvojových zemí 
třetího světa.

Kluby se při festivalu sportu sejdou 
s dětmi u Kamencového jezera

Hasiči převzali medaile
Generální ředitel Hasičského 

záchranného sboru ČR Drahoslav 
Ryba udělil služební medaile pří-
slušníkům sboru v Ústeckém kraji. 
Medaili Za věrnost III. stupně pře-
vzali v Chomutově od ředitele HZS 
Ústeckého kraje Romana Vyskočila 
nadstrážmistr Lukáš Jelínek, nadstráž-
mistr Tomáš Kučera a podpraporčík 
Petr Weinhöfer. Medaili Za věrnost 
II. stupně převzali nadpraporčíci 
Vladimír Fritsch a Miroslav Patera.

Medaile II. stupně se udělují 
po dvaceti letech za vzorný výkon 
služby, medaile III. stupně po deseti 
letech za vzorný výkon služby.
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Středisko volného času Domeček nabízí dětem i dospělým více než stovku zájmových kroužků. Tento 
úctyhodný počet již tradičně zaplňuje přes tisíc dětí, mladistvých i dospělých, a to nejen z Chomutova, ale 
i okolních obcí a měst. Většina kroužků zůstane pro nadcházející školní rok stejných, Domeček však připravil 
i novinky. Přinášíme základní přehled jednotlivých kroužků, které se ještě dále dělí většinou podle věku nebo 
zkušeností účastníků, a také informace k možnostem přihlášení se k aktivitám.

Domeček se chtěl se svými ak-
tivitami přiblížit všem dětem z růz-
ných částí města, a tak již v loň-
ském roce začal pořádat kroužky 
i na dvou základních školách. „Jsou 
to školy na Zahradní a Písečné, 
tedy na sídlištích, které jsou vzdále-
nější od naší kmenové budovy a pro 
rodiče mohl být někdy problém dítě 
k nám pravidelně doprovázet a sa-

motné jej pouštět nechtěli. Tímto 
jsme jim tedy nabídli možnost na-
vštěvovat kroužky v blízkosti jejich 
bydliště. A právě i tam chystáme 
od září pár novinek,“ láká ředitel 
Domečku Radoslav Malarik.

Na základní škole Zahradní za-
čnou od září dva kroužky. Každé 
pondělí se budou od 16.30 scházet 
příznivci dodgeballu, tedy vybíjené. 

Kroužek je určený dětem od 6 do 
15 let. Tentýž den, ale o hodinu 
později bude zahajovat kroužek sá-
lové kopané pro děti od 6 do 15 let.

Na základní škole Písečná ote-
vírá Domeček od září Technický 
klub, který bude určen především 
pro děti se zájmem o robotiku. 
Světem IT je provedou zkušení 
lektoři, kteří budou mít k dispozici 
nejmodernější didaktické pomůcky. 
V malé tělocvičně této základní 
školy budou mít možnost rozví-
jet svůj talent i tanečníci. V úterý 
a čtvrtek od 16 hodin budou probí-
hat lekce breakdance. Kroužek po-
vede jeden z nejlepších tanečníků 
v republice Zdeněk Půlpán, kterého 
si pravidelně zvou na vystoupení 
i do sousedního Německa.

S nástupem školního roku opět 
otevře svůj ateliér Roman Křelina. 
Výtvarným technikám se u něho 
budou učit mladiství od 13 let, kteří 
chtějí dále rozvíjet svůj talent nebo 
se připravit na studium na umělec-
kých školách.

Na nejmenší děti do pěti let 
a jejich rodiče čeká novinka v po-
době Pidilidi klubu. Každý vše-
dní den od 9 do 12 hodin budou 
mít k dispozici hernu, kde si děti 
pohrají a maminky na ně budou 
dohlížet v příjemném a bezpeč-
ném prostředí. Od 10 do 11 hodin 
bude každý všední den připravena 
nějaká aktivita, od sportování po 
kreativní tvoření. V pondělí se 
bude konat Výtvarníček, v úterý 
a ve čtvrtek Cvičínek, středy budou 
patřit malým hudebníkům a pátky 
chovatelům.

Přihlášky na kroužky jsou 
k dispozici na webových stránkách 
Domečku www.domecek-cho-
mutov.cz nebo přímo na recepci. 
Nejpohodlnější cestou je přihlášení 
online přes webové stránky.

Provoz Domečku začne 1. září 
dnem plným zábavy a soutěží pro 
malé i velké. Příznivci Domečku 
se sejdou na zahradě střediska 
v 15 hodin. Pravidelné kroužky se 
budou konat od 7. září.

Domeček od září: 
Stovka kroužků, tisíc dětí 
a novinky na dvou školách
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HUDEBNÍ KROUŽKY
Hudbou mohou v Domečku žít už 

děti od čtyř let. Pro ně je určený krou-
žek Malujeme písničky, ve kterém se 
zábavnou formou začnou seznamo-
vat s rytmem, dětskými písničkami, 
hudebními hrami i pohybem. Pětileté 
děti mohou začít hrát na flétnu, šes-
tileté pak na klavír nebo klávesy. Od 
osmi let už mohou děti navštěvovat 
kroužek hry na ukulele a o rok starší 
se začnou učit hrát na kytaru.

TANEČNÍ KROUŽKY
Tanečních stylů nabízí Domeček 

hned sedm. Nejmenší děti, zhruba od 
pěti let, tančí zumbu nebo takzvaný 
kondidance, tedy obecný kondiční ta-
nec. Šesti a sedmileté se mohou účastnit 
aerobiku, step aerobiku nebo kroužku 
Dance mix. Od deseti let už se mohou 
děti učit breakdance nebo zumbu fit.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Cizí jazyky bývají pro děti velmi 

zajímavé a učí se je daleko snadněji 
než dospělí. V Domečku se mohou 
učit angličtinu, němčinu a francouz-
štinu. Němčina je určená pro děti 
od 8 let, francouzština je rozdělená 
na lekce pro děti od 6 let a od 11 
let. Angličtina je dělená vždy po 
dvou ročnících základní školy, tedy 
pro děti první a druhé třídy v jedné 
skupině, třetí a čtvrté třídy ve druhé 
skupině a tak dále.

POČÍTAČOVÉ KROUŽKY
Většina dětí se v dnešní době 

setká s počítačem již v útlém věku. 
Pokud dítě práce na něm baví, je 
vhodné ji směrovat k tvůrčím činnos-
tem, ne jen k pouhému zabíjení času 
třeba formou her. Mnoho potřebných 
dovedností získají děti od šesti let 
na kroužcích Digivideo a Kutil – 
elektronika, od osmi let pak mohou 
navštěvovat robotiku, počítačovou 
grafiku nebo webdesign.

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Většina učeben v Domečku 

ožívá s příchodem dětí a usíná s je-
jich odchodem, jsou však i místa, 
kde je živo pořád. To jsou právě 
učebny, kde natrvalo bydlí myši, 
morčata, hadi, rybičky a podobní 
malí živočichové. Právě o ty se sta-
rají děti při přírodovědných krouž-
cích. Chovatelské kroužky mohou 
navštěvovat již děti od šesti let, dále 
jsou rozděleny podle zkušeností 
dětí. Péči o zvířata a mnoho zajíma-
vých informací se naučí i v kroužku 
mysliveckém a ochránců přírody 
děti od osmi let. V Domečku se 
scházejí také malí rybáři a teraristé.

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ
Ne každý miluje pohyb, někteří 

se raději věnují estetické stránce 
života, aby ho pak mohli dělat 
hezčí i ostatním. To v Domečku 
dobře vědí, a tak tam na výtvarné 
a rukodělné činnosti nezapomínají. 
Nejmenší děti od pěti let začínají 
vyrábět z keramiky nebo navštěvují 
kroužek Šikula, kde je od každého 
trochu. Starší děti i dospělí aranžují 
květiny, paličkují, pletou z pedigu, 
plstí, vyrábějí korálky a náramky 
nebo se z nich stávají švadlenky.

TECHNICKÉ KROUŽKY
Technické kroužky navštěvují 

většinou děti, kterým byla šikovnost 
v této oblasti dána shůry. Nadšení jim 
nesmí chybět, jinak by nemohly vzni-
kat nádherné plastikové nebo želez-
niční modely. Účastníci technických 
kroužků se však také rádi zabývají 
elektronikou nebo různými obory při 
polytechnice. Všechny tyto kroužky 
jsou vhodné pro děti od 6 let.

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Sportovní kroužky mají v Do-

mečku asi největší zastoupení, je 
o ně totiž opravdu velký zájem. Děti 

se věnují běžným sportům, jako 
badmintonu, vybíjené, florbalu, józe, 
stolnímu fotbálku, míčovým hrám, 
zumbě, stolnímu tenisu, volejbalu, 
trampolínám nebo šachům. Kromě 
toho se mohou také učit japonská 
bojová umění aikido nebo bujinkan. 
Mnoho příznivců má v Chomutově 
i šerm. Právě v této sportovní dis-
ciplíně odchoval chomutovský 
Domeček několik mistrů republiky 
i šermířů úspěšných v zahraničních 
soutěžích. Mezi sportovní kroužky 
se řadí i Nerfáci, tam se děti učí 
ovládat takzvané Nerf pistole a pou-
žívat je v zábavném boji.

Každý sportovní kroužek je 
dobré začít navštěvovat v jiném 
věku. Už od čtyř let chodí před-
školáci na trampolíny, od pěti do 
Nerfáků, od šesti pak na šerm, 
šachy, jógu, fotbálek, florbal, vy-
bíjenou a badminton. Bujinkan je 
vhodný od sedmi let, od osmi stolní 
tenis, od patnácti pak volejbal a ai-
kido. Většina kroužků je pak opět 
dále rozdělena do skupin podle 
věku.

Domeček nabízí i sportovní 
kroužek pro ženy starší dvaceti let, 
mohou si chodit pravidelně zacvičit 
a utvrdit kondici.

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Kroužky určené pro předško-

láky mají většinou za cíl všeobecně 
v dětech podporovat pohyb nebo 
výtvarné umění. Od tří let mohou 
děti s rodiči navštěvovat kroužky 
Cvičínek, Hrátky, Sporťáček nebo 
Sportovní školička. Od čtyř let se 
mohou zábavnou formou připravo-
vat na školu v kroužku Předškolák, 
od pěti let se mohou zdokonalovat 
v řeči a rozšiřovat slovní zásobu 
v kroužku Mluvínek.

OSTATNÍ
V kroužku Autodráha děti závodí, 

opravují i vyrábějí třeba nové zá-
voďáky nebo doplňky. Mohou jej na-
vštěvovat od pěti let. Stejně tak jako 
Dramaťák, tam se scházejí milov-
níci divadla, filmů i další dramatické 
tvorby. Šestileté děti již lecčemu 
porozumí a není pro ně problém po-
chopit pravidla hry, a tak nastává nej-
vyšší čas zajít na Deskohrátky, kde 
se zabaví při klasických deskových 
a karetních hrách a naučí se nové.

Mlsné jazýčky dětí často ne-
souzní v chuti s těmi dospělými, 
nechte je tedy uvařit si podle svého. 
Základy se naučí osmiletí a starší 
v kroužku Kuchtíci.

Přehled zájmových kroužků Domečku
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Co je to gamebook?
Obecně je to kniha, která neslouží 

k pouhému čtení, ale čtenář v ní může 
rozhodovat, jak bude příběh pokra-
čovat. Mé gamebooky jsou navíc 
o zábavném luštění, řešení úkolů. 
Jedna strana v mé knize vždy obsahuje 
psaný příběh, zatímco na té druhé se 
nachází obrázek s úkolem. Řešením 
úkolu je vždy číslo strany, kde příběh 
pokračuje dál. Text je totiž v knize 
zpřeházen a bez vyluštění úkolů nelze 
v četbě pokračovat. Forma čtení je 
díky úkolům interaktivní, děti více 
baví a přitom si ani nevšimnou, že se 
u toho i učí. V mých prvních dvou 
gameboocích vstřebají něco málo 
z české historie, ten třetí je zaměřený 
na ekologii a životní prostředí. A tu 
a tam nechybí ani čtenářovo rozhod-
nutí, jak bude příběh pokračovat.
Kdy vznikl nápad vytvořit game-
book? Dříve jste psala spíše romány.

Ke gamebookům mě dovedla 
pedagogika, v románech ovšem stále 
pokračuji. S pedagogikou jsem začala 
založením tanečního kroužku a dnů 
dětí, drakiád a podobně. Pak jsem 
začala spolupracovat s literárním 
kroužkem v chomutovském dětském 
domově, což mě zase inspirovalo ke 
studiu pedagogiky volného času. Mé 
původní vzdělání je ekonomické. Při 
práci s dětmi jsem si uvědomila, že 
mě baví vymýšlet smysluplné hry, 
v podstatě zábavnější formu běžné 
výuky. A to jsem uplatnila právě v ga-
mebooku. Nejprve jsem chtěla napsat 
zábavné historické povídky pro děti. 
V nakladatelství Portál mě však po-
žádali, abych na podobnou tematiku 

vytvořila právě gamebook. Tak se také 
stalo a moc mě to bavilo.
Prozradíte aspoň trošku příběh no-
vého gamebooku?

Do jednoho města se nově přistě-
huje dívka Naďa, která shání někoho, 
kdo jí pomůže zachránit planetu. Ví 
mnoho věcí o přírodě a začne ostatní 
děti učit, jak by se mohli o životní 
prostředí starat. Kromě Nadi v příběhu 
dále vystupují i dvojčata – kluci. Jeden 

je raubíř, který je samý průšvih, druhý 
je velký jedlík, který pořád kouká, kde 
by co snědl. Oba patří do party, která 
se od Nadi dozví, jak správně krmit 
kachny, jak stopovat v lese zvěř a po-
dobné zajímavosti. Partu dětí všude 
doprovází pejsek Tap. O zábavu tedy 
není nouze.
Historie, ekologie. Jak moc jste se 
musela těmto tématům věnovat Vy, 
abyste vědomosti dokázala předat?

Opravdu jsem si k tomu musela 
leccos nastudovat, zabývala jsem se 
jak historií, tak i životním prostředím. 
Někdy jsem přečetla dlouhé texty 
a pak z nich použila pouze jednu větu. 
Gamebook o ekologii byl pro mě ale 
jednodušší, protože o přírodu se za-
jímám i v reálném životě. Nemusela 
jsem toho přečíst tolik. U historických 
gamebooků jsem faktické události 
převáděla do světa dětí. Jsou založené 
na pravdě, ale pro děti srozumitelnější. 
Například dobu Karla IV. jsem dětem 

přiblížila tím, že jsem děj zasadila 
do doby, kdy se po Pražském hradě 
proháněl malý Václav IV. s malým 
Zikmundem.
Pro jak staré děti jsou gamebooky 
určené?

Zhruba od devíti do třinácti let. 
Některé úkoly vyřeší i mladší děti, ale 
u jiných by potřebovaly pomoc rodičů, 
proto jsme věk nastavili takto. Je po-
třeba znát násobilku.

Kde jsou knihy k dostání?
Nový gamebook Kdo zachrání pla-

netu? bude v Chomutově určitě možné 
zakoupit v knihkupectví DDD, kde 
se bude v srpnu konat i křest knihy. 
Seženete tu ale jistě i oba původní 
tituly zaměřené na historii, Ztraceni 
v rudolfinské Praze a Tajemství po-
kladu svatého Václava. Všechny tři 
dětské knihy je samozřejmě možné 
objednat také přes internet, a to hned 
na několika knižních webech včetně 
mého vlastního.
Svou práci věnujete nejen dětem, 
ale i seniorům. V Chomutovské 
knihovně budete mít přednášky 
tvůrčího psaní v rámci akademie 
třetího věku. Na co se mohou stu-
denti těšit?

Do řady přednášek, které se bu-
dou nabízet příští školní rok, jsme 
naplánovali na 3. únor 2021 mou 
přednášku s názvem Kreativita je 
odvaha jít vlastní cestou. Obsahem 

této přednášky bude jak nahlédnutí do 
mé tvorby, tak první ukázka z lekce 
tvůrčího psaní. Následně v období od 
března do května 2021 proběhne celý 
kurz tvůrčího psaní, kde již půjde o ně-
kolik pravidelných setkání. Budeme 
se na nich věnovat různým oblastem 
psaní, tedy poezii, próze, scénáristice, 
novinařině i specifické tvorbě reklam-
ních textů.
Co je tedy cílem přednášek?

Od klasických přednášek stylem 
přednášející a posluchač se ty mé liší 
v tom, že se studenti aktivně zapojují 
do výuky. Teorie je tedy minimálně, 
převážně tvoříme různé texty, hrajeme 
si s nimi, dotváříme příběhy k ob-
rázkům, čteme si inspirující ukázky, 
ukazujeme si různé chyby a podobně. 
Cílem je především rozvoj vlastní kre-
ativity, ale samozřejmě také pochopení 
konstrukce čtivého příběhu.
V čem se liší výuka tvůrčího psaní 
dětí a seniorů?

Myslela jsem si, že se seniory 
bude pro mě výuka těžší. Jsou starší 
než já a mají více zkušeností, obávala 
jsem se, že mě nebo obsah semináře 
budou vidět třeba i kriticky. Kdežto 
děti vždy přijmou to, co jim nabídnu. 
Ono se to ale nakonec nepotvrdilo. 
Všichni mí studenti, se kterými jsem 
se již setkala, se do výuky nadšeně 
zapojili. Rozdíl mezi dětmi a seniory 
nakonec vnímám spíše v ostychu při 
prvních hodinách, který je mnohem 
větší u seniorů. Děti také častěji tvoří 
i nad rámec zadaného úkolu, senioři 
se obvykle striktněji drží zadání. 
Důležité je, že obě skupiny tvoření 
opravdu baví a dělá jim radost.

Renata Šindelářová je autorkou hned několika románů, pravidelně zasedá v porotě literární soutěže 
Chomutovský kalamář, v Chomutovské knihovně vede literární kroužek Pisálek. Přestože její životní 
dráha původně vedla ekonomickou cestou, zcela odlišným směrem odbočila díky literatuře a záhy též 
zájmu o interaktivní výuku a smysluplné zaplňování volného času. V červenci tato autorka vydala již 
třetí gamebook pro děti, nově se s ní budou setkávat i senioři jako studenti akademie třetího věku při 
přednáškách tvůrčího psaní. O práci s dětmi i seniory hovoří v následujícím rozhovoru.

Renata Šindelářová:

Při práci s dětmi jsem si uvědomila, 
že mě baví vymýšlet smysluplné hry 

OPRAVDU JSEM SI K TOMU MUSELA LECCOS 
NASTUDOVAT, ZABÝVALA JSEM SE JAK HISTORIÍ,  
TAK I ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.
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Stovky běžců se na konci 
srpna již počtvrté sejdou při 
Chomutovském půlmaratonu. Opět 
na ně čeká zajímavá, středně ná-
ročná trať vedoucí přes historické 
centrum i přírodní krásy města. 
Na běžce čeká trať dlouhá zhruba 
jednadvacet kilometrů a tři sta me-
trů. Vzhledem k vládním opatře-
ním však letos museli organizátoři 
přistoupit k omezení počtu běžců. 
Při minulých ročnících počet re-
gistrovaných běžců stoupal, loni se 
půlmaratonu zúčastnilo skoro osm 

stovek zá-
vodníků, 

kvůli 

pandemii nového typu koronaviru 
však letos nastavili hranici maxi-
málního počtu na pět set.

Nastavená kapacita zřejmě bude 
zcela naplněná, ke konci července 
bylo přihlášeno již 440 účastníků, 
z toho 80 dětí.

PROGRAM DNE
Chomutovský půlmaraton začne 

29. srpna již v osm hodin ráno. To se 
na náměstí 1. máje otevře závodní 

kancelář, kam se do 10.30 hodin 
musí přijít zapsat dospělí běžci a do 
10.45 děti. Hlavní závod odstartuje 
v 11 hodin, o patnáct minut později 
začnou starty kratších dětských 
tratí. Trasa závodu zůstává stejná 
jako v minulých letech. Povede tedy 
z náměstí 1. máje ke Kamencovému 
jezeru, dále přes skanzen Stará 
Ves do zooparku, běžci se pak přes 
město přesunou do Bezručova údolí, 
které proběhnou a budou se jím pak 
i vracet do cíle. Právě místa, kterými 
trasa vede, při minulých ročnících 
běžci velmi chválili. Hlavně účast-
níci z jiných měst si totiž během zá-
vodu prohlédnou jak historické cent-
rum, tak i turisticky zajímavá místa. 
Na trase se budou moci závodníci 

občerstvit hned na něko-
lika místech. 

„Předběžně plánu-
jeme navýšení o jednu občerstvo-
vací stanici na pět, pokud by mělo 
být velké vedro, budou doplněny 
i další ochlazovací zóny,“ doplnila 
organizátorka běžecké části Nikola 
Formanová.

Dětské závody se budou konat 
přímo na náměstí. Pro malé běžce je 
připravený 270 metrů dlouhý okruh, 

starší poběží dvakrát nebo třikrát 
tolik. Každé dítě obdrží účastnickou 
medaili a další ceny pro vítěze na 
prvních třech místech.

Fanoušci se při čekání na návrat 
běžců rozhodně nebudou nudit. 
Samozřejmě mohou povzbuzovat 
na různých místech po trase, nebo 
zůstat na náměstí, kde si poslechnou 
vystoupení bubeníků, občerství se 
v kavárně v patrovém autobuse, děti 
se zabaví na skákací atrakci. Běžcům 
po zdolání 
trasy bude 
k dispozici 
masérský 
koutek.

Rekord chomutovské tratě je 
z roku 2018, kdy se časomíra u nej-
rychlejšího běžce zastavila na hodině, 
patnácti minutách a čtyřiceti vteři-
nách. Zda bude letos pokořen, záleží 
na formě účastníků, ale i na počasí. 
Při velkých vedrech bývají časy o pár 
minut delší.

S organizací akce bude pomáhat 

i řada dobrovolníků. Ti zajistí chod 
občerstvovacích stanic, navedou 
běžce na správnou trasu nebo v cíli 
předají účastníkům medaile.

POMOC PRO CHLAPCE
Při letošním ročníku půlma-

ratonu budou moci lidé pomoci 
nemocnému chlapci. Jedenáctiletý 
David Kundert se pere s akutní 
formou leukémie, čeká ho poslední 
blok chemoterapie a po ní zdlou-
havý proces uzdravování. Svým 
jménem reprezentuje Nadační fond 
Šance onkoláčkům a stane se také 
ambasadorem letošního ročníku 
Chomutovského půlmaratonu. 
Bude to právě on, kdo celý závod 
odstartuje výstřelem ze startovní 
pistole.

Dvacetiletý hokejový ta-
lent Ondřej Buchtela, který hrál 
za chomutovské Piráty, bohužel 
v červenci prohrál svůj krátký, 
přesto statečný a odhodlaný boj 
se vzácným nádorem uvnitř srdce. 
„Přestože jsme si naši srpnovou 
pomoc pro Ondru představovali 
úplně jinak, nebudeme náš plán 
zásadně měnit. Poběžíme i pro něj 
a budeme tiše vzpomínat. Během 
celého závodního dne bude možné 
Davida a Nadační fond Šance on-
koláčkům podpořit nejen finančně, 
ale také morálně,“ sdělil náměstek 
primátora David Dinda. Pomoc 
mohou lidé směrovat i na účet číslo 
2600717725/2010.

Vzhledem k vývoji pandemie 
koronaviru doporučují organi-
zátoři sledovat až do začátku 
závodu aktuální informace na 
stránkách www.chomutovsky-
pulmaraton.cz nebo na faceboo-
kovém profilu www.facebook.
com/chomutovskypulmaraton.

POZOR
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RAI MOST s.r.o.  obsazuje tyto pozice:

Všechna aktuální volná místa:               www.recticel.cz/kariera
RAI MOST s.r.o.
Průmyslová zóna Joseph 
Tel.: 415 400 120, 720 978 148
e-mail: rai.info@recticel.com

OPERÁTOR/KA VÝROBY

Někdy je nutné porod předčasně vyvolat

Pracovní zátěž dokáže posoudit ergoterapeut

Jsem ve 38. týdnu těhotenství 
a budu rodit podruhé. Mému prv-
nímu dítěti je už 13 let, takže mám 
pocit, jako by to bylo poprvé. Ve 
vaší těhotenské poradně mi bylo 
řečeno, že jsem riziková rodička, 
miminko už neroste a bylo by 
lepší porod vyvolat. Jak se to pro-
vádí, v čem je to lepší nebo horší? 
Nebude miminko nedonošené?

Normální těhotenství trvá zpravidla 
40 týdnů. Jde však pouze o orientační 
údaj. Miminko je donošené již od 
ukončeného 38. týdne, tedy zhruba dva 

týdny před termínem, určeným již na 
začátku těhotenství. I před 38. týdnem je 
ale nezralost pouze velmi lehká a děti se 
zhruba od 36. týdne adaptují na samo-
statný život velmi dobře.

V této době byste měla být inten-
zivně sledována. Existuje mnoho stavů, 
kdy další trvání těhotenství by mohlo 
ohrozit zdraví Vaše i Vašeho dítěte. 
V takovém případě je vhodné těhoten-
ství včas ukončit. Pokud je to možné, 
zahajujeme tzv. indukci (vyvolání) 
porodu. Pokud to lze, snažíme se vždy 
o vaginální porod, k operačnímu řešení 

přistupujeme až v krajním případě.
Díky pokroku v porodnictví dnes 

máme účinné léky, tzv. prostaglandiny, 
jejichž pomocí umíme docílit dozrání 
děložního hrdla a následně vyvolat 
děložní kontrakce a porod. Pokud tedy 
lékař při Vašem sledování zjistí nějakou 
nepravidelnost, máme možnost porod 
vyvolat tzv. indukcí porodu. Takový po-
rod pak od začátku až do konce probíhá 
v porodnici, kde máme možnost po ce-
lou dobu průběhu kontrolovat stav ma-
minky i dítěte a v případě potřeby včas 
účinně a adekvátně zasáhnout.

Druhou možností, kdy porod vyvo-
láváme, je tzv. programovaný porod. 
V takovém případě je těhotenství v po-
řádku, ale důvodem vyvolání jsou so-
ciální aspekty, např. omezená možnost 
přítomnosti otce u porodu z pracovních 
důvodů, zajištěné hlídání staršího dítěte 
apod. Díky lékům máme možnost po-
rod „naplánovat“. Vždy je ale potřeba 
dodržovat určené postupy, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení,

 Nemocnice Chomutov

Mám poslední dobou potíže se zády 
a páteří, které mi komplikují život. 
Nemohu zvedat těžké věci a ze-
jména v práci je to velký problém. 
Potřeboval bych vědět, co je pro mě 
ještě bezpečné a co už je moc. Lékařka 
mi radí, abych v práci skončil úplně, 
ale já jinam nechci. Poradíte?

Pro posouzení bezpečné míry pra-
covní zátěže ve vztahu ke zdravotnímu 
stavu slouží tzv. ergodiagnostické vy-
šetření. Provádí ho specializovaný tým 

složený z rehabilitačního lékaře, fyziote-
rapeuta, ergoterapeuta, případně dalších 
specialistů. Tito specializovaní zdravot-
níci jsou schopni na základě objektivních 
metod zhodnotit Váš aktuální pracovní 
potenciál. Například ergoterapeuti pro-
vádějí testování, ve kterých se zaměřují 
na různé pracovní aktivity, resp. simulují 
pracovní zátěž, která je s Vaším zaměst-
náním spojená. Testují se například 
schopnost zvedání a přenášení břemen, 
různé pracovní polohy, dlouhodobý stoj 

a chůze, rovnováha, schopnost soustředit 
se a udržet pozornost, ale i třeba schop-
nost využití zraku a sluchu při práci.

Výsledkem ergodiagnostického 
vyšetření je komplexní zpráva, která 
hodnotí jednotlivé oblasti a doporu-
čuje v každé z nich bezpečnou míru 
pracovní zátěže. Například jak těžké 
břemeno a kolikrát za směnu je bez-
pečné s ohledem na Váš zdravotní stav 
zvedat. Tento výstup může sloužit jako 
užitečná informace nejen pro Vás, ale 

například i pro zaměstnavatele.
Ergodiagnostika není hrazena ze 

zdravotního pojištění, proto musíte 
počítat s její úhradou. Pokud se na tom 
domluvíte, může ergodiagnostiku uhra-
dit Váš zaměstnavatel, případně, pokud 
byste byl přímo ohrožen propuštěním ze 
zaměstnání pro dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav, může ergodiagnostiku 
hradit také úřad práce.

Mgr. Jitka Fricová, ergoterapeut
www.aprcr.cz
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SEVERKA: 76 NOVÝCH 
PARKOVACÍCH MÍST
V ulici Marie Pujmanové v rámci stavby dojde k navýšení 
počtu parkovacích míst o třiapadesát. Nové parkovací plochy 
pro automobily vzniknou rozšířením stávajících pruhů, a to 
konkrétně 46 šikmých a 7 podélných. Ulice bude z dopravního 
hlediska nově označena jako zóna 30. Současně město vybuduje 
čtyři zpomalovací prahy a nové kontejnerové stání. Dodavatel 
stavby provede i kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. 
V Cihlářské ulici přibude 23 parkovacích míst u hřiště v zadním 
traktu panelových domů. Parkovací stání budou vytvořena 
z vodopropustné dlažby a okolo budou silniční obrubníky. Práce 
v obou ulicích skončí v září a vyjdou na necelých sedm milionů 
korun.

V KOMENSKÉHO ULICI SE DOČKAJÍ 
NOVÉHO POVRCHU I ZELENĚ
Kompletní rekonstrukce teprve čeká ulici Komenského. Během ní 
budou odstraněny původní vozovky i chodníky, současně budou 
vyměněny kabely veřejného osvětlení a staré lampy budou nahrazeny 
novými. Povrchové vody z komunikace budou svedeny do stávajících 
uličních vpustí a do zpevněných propustných ploch v místech 
kolmého stání. Součástí akce budou i nové sadové úpravy v ulici. 
Odbor rozvoje a investic předpokládá, že stavba bude zahájena 
na začátku srpna a potrvá do konce listopadu. Radnici rekonstrukce 
vyjde na více než šest milionů korun.

SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ BUDE 
OD ZÁKLADŮ NOVÉ
Softbalové hřiště u základní školy v ulici Akademika Heyrovského 
prochází úplnou rekonstrukcí. Značnou část finančních prostředků 
získal Sportclub 80 Chomutov z dotace Ministerstva školství, se 
zbytkem pomohlo město. Nové hřiště bude mít parametry pro 
profesionální softbal. Nové budou tribuny pro diváky. Sportovci získají 
nové zázemí, současná klubovna byla zbourána a místo ní roste nová 
dvoupodlažní budova, která bude mít kromě klubovny také rozšířené 
šatny, tělocvičnu a sociální zázemí.

ODBAHNĚNÍ OTVICKÉ PLÁŽE 
ZAČNE V ZÁŘÍ

V průběhu září začne odčerpávání bahna z otvické pláže 
Kamencového jezera. Odstraněna bude vrchní část organických 

usazenin a sedimentu ze dna jezera. Až do hloubky 1,7 metru bude 
odsáto 10 centimetrů (místy až 30 centimetrů) usazeného bahna. 

Stejně jako u pláže vedle půjčovny lodiček budou sedimenty 
odsávány přímo do geotextilních vaků a po vysušení bude bahno 

odvezeno na skládku. Místo bahna zhotovitel dno pokryje velmi 
jemným štěrkopískem. Akce, která zlepší podmínky pro koupání, 

město vyjde na necelých sedm milionů korun.
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Ruční práce mohou senioři 
přihlásit do umělecké soutěže

Obnaženi: výstava, moderní přednes, 
koncerty, promítání i výtvarná procházka

Prázdninová knihovna nabídne 
country, orient i stand-up comedy

Květa Nováková 
vystaví krajinky

Město Chomutov ve spolupráci 
se Sociálními službami Chomutov, 
knihovnou a Domečkem vyhlašuje 
další ročník soutěže ručních prací 
seniorů s názvem Art senior. Letos 
mohou své výrobky senioři přihla-
šovat do kategorií kresba a malba, 
keramika, paličkování a výšivka či 
fotografie. Termín pro odevzdání 
prací je 26. srpna ve druhém patře 
Chomutovské knihovny.

Zúčastnit se mohou senioři 
z Chomutova a přilehlých obcí, 
do každé kategorie mohou přihlá-
sit jeden svůj výrobek, který by 
neměl být starší dvou let. V září 
budou přihlášené výrobky vysta-
vené v Domečku, kde je bude ve-
řejnost hodnotit. Vítězové budou 
oznámeni 15. října v městském 
divadle.

Další možnost výtvarného 

projevu seniorů bude v srpnu 
v Domově pro seniory Písečná, 
kde proběhne 1. ročník Letního 
malování. Malířská plátna na za-
hradě domova mohou senioři vy-
užít ke svému vyjádření prostřed-
nictvím kresby nebo malby, které 
dotvoří oslovení známí výtvarníci 
z Chomutovska. Obrazy poslouží 
k výzdobě interiéru DpS Písečná 
nebo vlastním tvůrcům.

Již v pátek 7. srpna začne letošní 
multižánrový festival současného 
umění Obnaženi. Odstartuje ho vý-
stava, hlavní program je však naplá-
novaný na dny od 12. do 15. srpna. 

Na programu bude tanec, perfor-
mance, divadlo, hudba, výtvarné 
umění i film.

Zmíněného 7. srpna v 17.50 hodin 
začne vernisáží výstava grafik Josefa 

Šporgyho v galerii Město v železniční 
stanici Chomutov – město. Hlavní 
program festivalu bude zahájen ve 
středu 12. srpna v 19 hodin v atriu 
Chomutovské knihovny. Uvítají ho 
hlavně milovníci uměleckého před-
nesu, bude se totiž zaměřovat hlavně 
na slam poetry. Návštěvníci se mohou 
těšit na vydatnou nálož divadelně po-
etického umění. K vidění budou jak 
tváře známé, tak tváře neznámé, při-
jedou totiž slameři domácí, tedy cho-
mutovští, tak přespolní. Moderovat 
a předskakovat bude jako vždy Dr. 
Filipitch.

Další den bude program pokra-
čovat od 17 hodin v městském di-
vadle představením pro děti i rodiče 
Karneval zvířat.

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. Jde o setkání dvou zku-
šených osobností české hudební 
scény. Projekt stojí pouze na dvou 
lidech a dvou nástrojích – ženském 
hlasu a akustickém kontrabasu. 
Autorská, čistá a obnažená hudba, 
bez obvyklého vystlání dalšími do-
provodnými nástroji.

Hlavní program bude v sobotu 
pokračovat v 17 hodin výtvarnou pro-
cházkou a skončí ve 21 hodin promí-
táním belgického filmu Requiem za 
svět. Další informace k programu jsou 
dostupné na www.obnazeni.cz.

Do Chomutovské knihovny 
by v srpnu měli zamířit milovníci 
country hudby, štiplavé satiry i ori-
entálních tanců. Program na tento 
měsíc je velmi různorodý.

Ve čtvrtek 13. srpna od 18 ho-
din v atriu proběhne divadelní 
představení Čecháčci a Čoboláci. 
Pavol Seriš a Filip Teller budou 
v duchu nejlepší tradice stand-up 
comedy odhalovat pravdu o Češích 
a Slovácích. A to v duchu tradice 
takových komických dvojic, ja-
kými byli Voskovec s Werichem, 
Šimek s Grossmannem nebo Suchý 
se Šlitrem v kombinaci s moder-
ními přístupy k stand-up comedy.

Milovníci tance si přijdou na 
své při jedenáctém ročníku festi-

valu orientálního tance a hudby 
v prostorách atria. Festival 
V rytmu Orientu je pořádán pod 
taktovkou Pavly Kostkové a na-
bídne v sobotu 15. srpna od 20 ho-

din i výlet do Tichého oceánu. 
S úchvatným tancem Tahiti se 
představí hlavní hvězda – taneč-
nice Latifah z Ostravy. Nebude 
chybět skupina VRO, která svým 

energickým shaabi a mystickým 
tancem se šavlemi nenechá jed-
noho diváka v klidu.

Na závěr prázdnin, v neděli 
30. srpna od 14 hodin, je pro pří-
znivce country, folku, bluegrassu 
a trampské muziky připraven 
Country fest, který se již také počítá 
mezi tradiční akce Chomutovské 
knihovny. Svým vystoupením ro-
zehřejí srdce každého příznivce 
jmenovaných žánrů skupiny Minďa 
Band ze Žatce, místní bluegrass 
band Album, country Makovec 
a Nepřátelé rytmu. Z Litoměřic 
přijede skupina Od plotny skok 
a z Ostrova dorazí Drc. Svým vy-
stoupením zpestří program taneční 
skupina country tanců Medovina.

Své obrazy bude od 11. srpna 
vystavovat malířka Květa Nováková 
z Chomutova v restauraci Republika. 
Lidé si tak budou moci prohlédnout 
díla, která vznikala v dlouhodobém 
horizontu. „Výstava nebude mít kon-
krétní téma, bude to pohled do průřezu 
mé tvorby,“ uvedla autorka. Květa 
Nováková maluje převážně krajinky. 
Většina obrazů krajin je reálných. Buď 
je maluje přímo na místě, nebo pořídí 
fotografii a z té potom obraz nakreslí.
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MARTIN SCHUBERT
Před dvaadvaceti lety s kolegou pracoval ve firmě zabývající se 
úpravami interiérů. Dohodli se, že by stejnou práci mohli zkusit 
na vlastní pěst, a založili si vlastní firmu SAIMM. Postupně 
začali růst. Po roce se z interiérů přeorientovali na podlahy. 
Začali s tehdy módními laminátovými podlahami. Nyní se 
téměř výhradně zabývají dřevěnými, vinylovými podlahami 
a dekorativními stěrkami se širokým výběrem pro zákazníky.

JAN TÓTH
Patnáct let se věnoval závodnímu lyžování, zúčastnil se řady 
mezinárodních závodů i světového mistrovství ve Speedski. 
Na UJEP vystudoval tělovýchovu. Je instruktorem skialpinismu 
a průvodcem vysokohorské turistiky. Kromě půjčovny 
vybavení pro skialpinismus a ferraty (www.naskialpy.cz), kterou 
provozuje se svou ženou, psycholožkou Kamilou Tóthovou, 
vyráží s klienty do Krušných hor i do Alp s kurzy skialpinismu, 
skitouringu, ferratového lezení či přechody hor. Také pořádají 
teambuildingové akce. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Lidové léčitelství na Chomutovsku, 
jak ho zaznamenali kronikáři

Následujícími „léčebnými meto-
dami“ léčili obyvatelé Krušných hor 
i Podkrušnohoří své neduhy mnohdy 
dokonce i v 1. polovině 20. století 
a vysoké procento zdejšího obyvatel-
stva jim skálopevně věřilo. Následující 
příběhy jsou čerpány z místních kronik 
a dalších zdrojů.

Proti bradavicím člověk v poledne 
vytáhnul vařenou bramboru z hrnce, 
opatrně ji rozřízl a bradavici jí opravdu 
důkladně natřel. Pak se rozkrojená 
brambora musela znovu spojit a za-
kopat v místě, kam ze střechy padala 
voda. Bradavice si neměl člověk počí-
tat, jinak stále přibývaly. V Černicích se 
bradavice podvazovaly koňskou žíní, 
která se potom zahrabala pod stromem.

Proti bolestem zubů existovaly 
různé prostředky. V dnes již zaniklé 
krušnohorské obci Gabrielina Huť 
nemocný uchopil nový hřebík, píchl se 
jím do dásně, až se na hřebíku objevila 
krev, potom šel k potoku či rybníku 
a zatloukl jej do libovolného stromu 
na jeho břehu. Přitom se pomodlil tři 
otčenáše a bolest zubů byla pryč. V již 
zmíněných Černicích se při bolestech 
zubů bolavá místa potírala česnekem, 
který se musel také zahrabat pod strom. 
Dobrým prostředkem proti bolestem 
zubů bylo léčení kouřem ze zapáleného 
kousku bavlny. Nemocný otevřel ústa 
a kouř se pustil na bolavý zub. Stejně 
pomáhal kouř z právě zhasnuté petro-
lejové lampy.

 Naši předkové dokázali po svém 
vyléčit i závažnější tělesné vady. 
Jedna obyvatelka Gabrieliny Huti 
svým vnoučatům s křivýma nohama 
pomohla takto. Šla do lesa pro kost ze 
spodní části nohy srnce. S ní se křivých 

nohou svých vnoučat třikrát dotkla, a to 
po úplňku, a poté kost opět zahrabala 
v lese na stejném místě, kde ji našla, 
a třikrát se pokřižovala.

Stejně bizarními léčebnými po-
stupy se léčily i jiné zdravotní neduhy. 
Proti opruzeninám pomáhala jalovcová 
větvička za kloboukem, proti krvácení 
z nosu přikládání kousku kůže ze žáby, 
která byla chycena před sv. Jiřím, proti 
dně spolknutí tří šípků, které člověk 
o půlnoci na Nový rok tajně vzal do 
úst, proti podagře, když člověk tři 
dny po sobě jedl stračí vajíčka, proti 
vodnatelnosti pomáhalo zahrabání 
moči nemocného spolu s vajíčkem do 
mraveniště. Proti růži zabíralo, když 
člověk nemocnou končetinu zahrabal 
za lískovým keřem do země, proti ho-
rečce, když člověk udělal do vajíčka 
75 dírek a strčil je do mraveniště, proti 
svrabu pomáhalo pomazání močí, proti 
souchotinám, když dal člověk nemoc-
nému nepozorovaně do polévky prášek 
ze žížaly.

Zcela zvláštní úlohu v lidovém 
léčitelství sehrály rostliny, neboť dříve 
než šel člověk k doktorovi, pokusil se 
vyléčit nemoc domácími prostředky. 
Jmenovitě před černým bezem měl 
člověk smeknout klobouk, neboť ten 
pomáhal proti všem nemocem, listy 
růže nebo šťáva z hroznového vína po-
mohla proti nemocným očím (Okořín). 
Také když člověk potřel nemocné oko 
chrpou polní a květinu potom hodil 
do svatojánského ohně, zahnal bolesti 
očí (Spořice). Odvar z octa a česneku 
působil proti bolestem zubů. Odvar 
z česneku a mléka se hojně užíval 
jako prostředek proti červům. Nezralé 
zelené brambory se pokládaly na 

spáleniny jako prostředek tišící bolest 
(Otvice). Zralé jeřabiny, uvařené jako 
marmeláda, se v Otvicích braly jako 
prostředek proti žaludečním potížím. 
Listy z devětsilu měly prý léčebný 
účinek proti rakovině a plicním one-
mocněním. Arnika byla nejdůležitější 
léčivou rostlinou obyvatel Krušných 
hor. Kořeny, stonek a rozřezané květy 
se dávaly do lihu a používaly se jako 
oblíbený arnikový balzám, který rychle 
vyléčil každou ránu.

V Gabrielině Huti stály ještě za 
povšimnutí jako léčebný prostředek 
následující domácí rostliny: jitrocel 
na onemocnění dýchacích cest, lipové 
květy na nadměrné pocení, kozlík lé-
kařský byl dobrý na srdeční šelest a za-
ražené větry, řebříček se používal do 
prsního čaje a vermutu a zeměžluč po-
vzbuzovala chuť k jídlu. Mateřídouška 
byla na návaly krve. Heřmánkový 
a ibiškový čaj působil při čištění krve 
a na povzbuzení chuti k jídlu. Kmín byl 
dobrý na zaražené větry, čaj z listů oře-
šáku byl dobrý na žlázy a spolu s čajem 
z jahodových listů byl také příjemným 
zimním nápojem na zahřátí. Náprstník 
pomáhal proti bolestem zubů, puškvo-
rec obecný a pelyněk proti bolestem 
břicha, slupky od okurek byly dobré 
na otoky, listy lýkovce se používaly 
proti vředům, listy vraního oka proti 
zánětu v oku, borůvky proti průjmu, 
brusinky proti kašli, máta peprná proti 
nachlazení, šalvěj proti bolestem v krku 
a aloe proti spáleninám. Vši dříve lidé 
dokázali vyhubit vodou z vařených 
brambor. Proti chřipce byly dobré je-
řabiny a bedrník. Proti černému kašli 
se několik cibulí i s vnější slupkou 
strčilo do horkého popela. Když byly 

dostatečně měkké, vymačkala se z nich 
šťáva a přidal zkaramelizovaný cukr, 
vše se povařilo a užívalo jako lék.

Při kocovině prý měl člověk jíst 
hořké mandle nebo tři kousky zázvoru. 
Proti návalům krve pomáhal horký 
ocet v ústech, proti závratím pomáhalo 
pomazání hlavy levandulovou vodou 
nebo ještě častěji žvýkání kmínu, kori-
andru a tisu, proti mrtvici, když člověk 
ráno nalačno snědl několik hořčičných 
semínek. Proti nespavosti se žvýkala 
anýzová semena, proti kašli se svařily 
jalovcové bobule ve víně, proti kalným 
očím pomáhalo potření pelyňkovou 
šťávou. Proti bolestem v krku měl člo-
věk kloktat šalvěj nebo vodu s medem, 
při oteklém krku si měl člověk udělat 
obklad s heřmánkem, který byl předtím 
namáčen v octu. Proti vodnatelnosti 
pomáhal pelyněk v jídle a pití, proti 
kolice se užívala petrželová semínka, 
jalovec, anýz, kmín a česnek v pálence, 
proti červům se užíval olej z pelyňku, 
odvar z česneku v mléce a cibule ve 
vodě. Proti vředům a boulím se dě-
lal obklad z medu a žitné mouky, při 
píchnutí včelou udělal člověk obvaz se 
studenou, vlhkou černou půdou. Při vy-
mknutí nohy se používala mast z ječné 
mouky, jílu, másla a octa, od každého 
stejný díl, natřela se na šátek a přilo-
žila kolem nemocné končetiny. Proti 
škytavce se bral vinný ocet na cukru, 
nebo si člověk strčil palce do ušních 
dírek a nechal si podat sklenici vody. 
Při spále se má dítě zavázat až ke krku 
do pytle a nechat se vypotit, proti sou-
chotinám má člověk brát ráno a večer 
polévkovou lžíci vlaštovičníku, který 
se destiloval v pálence, a proti průjmu 
se pije odvar z listů vlašského ořechu.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

DŮMYSLNÁ MECHANICKÁ 
HRAČKA

V depozitáři Oblastního muzea 
v Chomutově lze nalézt i tento 
zajímavý předmět. Jedná se buď 
o školní pomůcku, nebo, což je 
mnohem pravděpodobnější, o dů-
myslnou mechanickou hračku 
z poloviny 20. století: minia-
turní, doposud funkční parní stroj, 
s rozměry podstavce 23,5 × 13,5 
cm a maximální výškou 19,5 cm. 
Naposledy byla funkce tohoto 
exponátu ověřována v 80. letech 

20. století. Celý stroj se musel 
ovšem nejprve důkladně utěsnit, 
malou mosaznou cisternu bylo 
možné (z bezpečnostních důvodů 
raději pouze z poloviny) napl-
nit vodou, v části stroje k tomu 
určené se muselo zatopit tuhým 
lihem, počkat několik málo hodin, 
dokud voda nezačala vřít, a pak 
bylo možné pozorovat, jak z ven-
tilů v horní části uniká pára a stroj 
píská. Kohoutek na straně dopo-
sud slouží k následnému vypouš-
tění horké vody z cisterny.
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Každý se může dostat do dluhů, 
je zapotřebí je včas začít řešit

Nikdo nikdy nemůže vědět, jaké 
životní situace nám život přinese, ať 
už se to týká roviny osobní, pracovní, 
společenské nebo finanční. Mnozí 
si přejí mít šťastnou rodinu, ale po-
slední dobou je tato touha kvůli tlaku 
společnosti často spojována s jejím 
nadstandardním zajištěním. Chceme 
mít vybavenou domácnost těmi nej-
modernějšími, avšak postradatelnými 
spotřebiči, nosit značkové, tedy drahé 
oblečení, vlastnit herní konzole a „na-
dupané“ mobilní telefony v jejich 
nejnovějších verzích a v neposlední 
řadě jezdit na zahraniční dovolené, 
pokud možno do exotických krajin. 
Tyto vysoké nároky vedou některé 
rodiny či jednotlivce k tomu, aby si 
bez uvážení aktuální finanční situace 
nějaký ten (nad)standard dnešní doby 
dopřáli.

Někdy se tak člověk může do-
stat do tíživé situace ve chvíli, kdy 
přecení své příjmy. Jindy zapomene 
a z malé nezaplacené pokuty za jednu 
jízdu načerno se může stát exekuce 
překračující několik desítek tisíc ko-
run. Do finančních problémů se ale 
můžeme dostat i přesto, že dostatečně 
zvážíme své příjmy a výdaje.

Pojďme se pro bližší pochopení 
podívat na příběh pana Kropáčka.

Pan Kropáček žil se svou rodinou 
v malém pronajatém bytě 2+1. Když 
jeho žena podruhé otěhotněla, začali 
zvažovat pořízení většího bytu, zá-
roveň již nechtěli platit zbytečně vy-
soký nájem. Uvažovali tedy o koupi 
bytu vlastního, ideálně již velikosti 
3+1. Kropáčkovi tedy provedli pro-
počet svých příjmů a výdajů a zjistili, 
že mají dostatečnou finanční rezervu, 
a to i díky tomu, že pana Kropáčka 
v zaměstnání povýšili. Při propočtu 
vycházeli také ze skutečnosti, že 
příjmy paní Kropáčkové budou co 
nevidět nižší, protože nastoupí na 
mateřskou a následně rodičovskou 
dovolenou. Dále společně prošli 
několik inzerátů s byty 3+1, aby zís-
kali přehled o cenách. Oslovili pak 
několik bank pro účely financování 
koupě bytu. Byl jim doporučen úvěr 
ze stavebního spoření. Byli také in-
formováni o výhodách již založeného 
stavebního spoření. Pan Kropáček ne-
váhal a navštívil banku, u které před 
třemi lety stavební spoření s manžel-
kou založili a nějakou dobu v rámci 
možností spořili.

Podařilo se jim najít a koupit 
vyhovující byt. Úvěr ze stavebního 
spoření řádně spláceli a postupně 

se v bytě zabydlovali. Bylo nutné 
myslet i na výbavu pro nenarozené 
dítě. Samotná výbava se ukázala 
jako nákladná, ale i to jejich finanční 
rozpočet zvládl. Už se ale nepodařilo 
vytvořit větší rezervu pro případ ne-
plánovaných výdajů.

Pár měsíců po narození dítěte jim 
dosloužila pračka a následně i led-
nička. Neměli hotovost na to, aby 
si spotřebiče zakoupili bez půjčky. 
Zkusili se nejprve zeptat v rodině, 
kde však bohužel nepochodili, roz-
hodli se proto pro spotřebitelský úvěr. 
Porovnali RPSN (roční procentní 
sazbu nákladů) různých spotřebitel-
ských úvěrů, které si od jednotlivých 
bank vyžádali, aby zjistili skutečnou 
cenu úvěru. Následně si vybrali kon-
krétní úvěr s nejnižším RPSN (běžná 
výše se pohybuje mezi 5 až 10 %) 
a oslovili bankovní společnost, která 
jim daný úvěr poskytla. Úvěr řádně 
spláceli.

Následující rok si však pan 
Kropáček přivodil pracovní úraz 
a čtvrt roku se nacházel v pracovní 
neschopnosti. Hned po prvním měsíci 
zjistil, že na základě ponížení příjmů 
nezvládne uhradit všechny splátky 
svých závazků. Nejdřív přemýšlel, 
kterou splátku zaplatí a kterou ne, po-
případě kterou nezaplatí v plné výši, 
ale nechtěl, aby mu vznikly nějaké 
dluhy. Proto zkusil jednotlivé banky 
oslovit a poprosit je o odložení splá-
tek. Banky, vzhledem k doposud řád-
nému splácení a včasnému informo-
vání o situaci, žádosti pana Kropáčka 
vyhověly. Dokonce mu byla do bu-

doucna nabídnuta i případná možnost 
konsolidace půjček. Došlo by tak ke 
sloučení jeho úvěrů v jeden – platil 
by tedy pouze jednu splátku, která 
by v součtu byla nižší než jednotlivé 
splátky dílčích úvěrů.

Tento příběh tedy nakonec dobře 
dopadl, co kdyby ale jednání pana 
Kropáčka a jeho rodiny bylo jiné?

Jak už je nám známo, pan 
Kropáček je se svou rodinou v oče-
kávání druhého potomka a řeší 
pořízení většího, již vlastního bytu. 
Pan Kropáček se svěřil manželce, že 
jeho kolega v práci má skvělého zná-
mého, který pracuje v bance a v jeho 
možnostech je nabídnout výhodné 
půjčky. S manželkou se domluvili, že 
ho pozvou na večeři a při té příleži-
tosti celou záležitost prodiskutují. Na 
domluvené večeři manželé podepsali 
účelový spotřebitelský úvěr před-
schválený na danou částku za účelem 
koupě bytu. Poté našli pro ně vhodný 
byt, ale zjistili, že jeho pořizovací 
cena je mnohem vyšší než výše před-
schváleného úvěru. Byt se jim ale 
opravdu líbil, a proto hned prodáva-
jícího kontaktovali s tím, že by dofi-
nancování řešili dalším spotřebitel-
ským úvěrem, který jim doporučil je-
jich známý. Po nastěhování zjistili, že 
jejich příjmy stačí sotva na zaplacení 
splátek daných úvěrů, ale nutnou vý-
bavu pro nenarozené dítě již nemají 
za co pořídit. Pan Kropáček a jeho 
žena se rozhodli situaci řešit další 
půjčkou, aby nemuseli výbavu hradit 
najednou. Čas plynul a Kropáčkovi 
dané splátky řádně spláceli.

Pár měsíců po porodu paní 
Kropáčkové jim dosloužila pračka 
a následně lednička. Nezbývalo jim 
nic jiného, než svou situaci znovu ře-
šit půjčkou, tentokrát od nebankovní 
společnosti. Rodina pana Kropáčka 
se musela hodně uskromnit, aby bylo 
možné všechny splátky hradit v plné 
výši a včas. Mnohdy to bylo hodně 
náročné, ale vždy to nějak zvládli.

Následující rok si však pan 
Kropáček přivodil pracovní úraz 
a čtvrt roku se nacházel v pracovní 
neschopnosti. A tehdy začaly pro-
blémy s hrazením splátek. Ponížením 
příjmů rodiny už nezbývalo na po-
krytí splátek v plné výši. Když přišly 
panu Kropáčkovi první upomínky, 
zalekl se. Nechtěl, aby se o tom ně-
kdo dozvěděl, a tak upomínky roztr-
hal a vyhodil do koše.

Jak se bude vyvíjet situace pana 
Kropáčka a jeho rodiny, se dozvíme 
v dalším díle seriálu nazvaném Je 
možné zadlužení řešit jinak než 
soudní cestou?

Již nyní z příběhů vyplývá, že se 
v případě finanční tísně vyplatí včas 
komunikovat se svými věřiteli. Je 
zvlášť důležité na to myslet nejen 
v této pro nás nové, zvláštní a ne-
lehké době, kdy se do finančních pro-
blémů dostalo mnoho rodin i jednot-
livců dopadem takzvané koronakrize. 
Pokud nebudete vědět, jak si ve své 
situaci poradit, Sociální poradna na 
Kamenné je pro vás otevřena.

Martina Klausová, DiS.,
sociální pracovnice,

Sociální poradna Kamenná
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Studenti převzali Dobrý list komoryKometa se 
ukázala až 
napodruhé

Motivační program Prokopa 
Diviše pandemie nezastavila

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově pořádala v kostele 
svaté Kateřiny 2. ročník předávání 
prestižního dokumentu s názvem 
Dobrý list komory. Dokument vy-
povídá o schopnostech absolventa 
vstupujícího na trh práce. Komora jej 
předává vybraným studentům daného 
oboru a potvrzuje jím jejich znalosti. 

Kritéria pro získání listu jsou velmi 
přísná a ne každý absolvent střední 
školy jich dosáhne.

Ocenění bylo předáno žákům 
Střední školy technické, gastronomické 
a automobilní Chomutov, Střední 
odborné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Chomutov, Střední prů-

myslové školy a Vyšší odborné školy 
Chomutov a Střední průmyslové školy 
stavební a Obchodní akademie Kadaň. 
Ohodnoceno bylo 32 žáků, z toho 
14 s maturitním oborem a 18 s řemesl-
ným učebním oborem.

Záštitu nad Dobrým listem komory 
převzali hejtman Ústeckého kraje 
a prezident Hospodářské komory ČR.

Hitem dění na noční obloze se 
v uplynulých týdnech stala kometa 
Neowise. Dala se pozorovat pou-
hým okem, ale ještě lepší zážitek 
slibovala optika Astronomické spo-
lečnosti Chomutov. Proto v daný 
den na veřejné pozorování na louku 
k bývalému kinu Oko přišly asi 
čtyři desítky lidí.

Bohužel počasí sledování oblohy 
nepřálo. Ač byla večer bez mráčku, 
těsně před setměním se natrvalo za-
táhla. „Jen na chviličku mezi mraky 
párkrát vykoukl Saturn a Jupiter se 
svými měsíci. Návštěvníci se mu-
seli rychle vystřídat u dalekohledů,“ 
uvedl Jaroslav Landa z Astronomické 
společnosti Chomutov. „I pod za-
taženou oblohou jsme se věnovali 
astronomii. Ukázali jsme přítomným 
některé aplikace, které při našem 
pozorování používáme na mobilech. 
Také jsme jim poskytli informace 
o samotné kometě a o pozorovaných 
planetách.“ Někteří návštěvníci od-
cházeli po pár desítkách minut, jiní 
doufali skoro do půlnoci. Zklamání 
všech zmírnili Petr a Bára Beníčkovi, 
kteří každého účastníka podarovali 
výborným perníčkem ve tvaru a po-
době komety.

Chomutovští astronomové o pár 
dní později, kdy noční obloha byla 
jasná, pozorování na „hvězdářské 
louce“ zopakovali. Kdo s nimi zůstal 
v kontaktu přes telefon nebo sociální 
sítě a po setmění přišel, odcházel bo-
hatší o krásný zážitek.

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov patří mezi deset škol 
České republiky, které realizují 
Motivační program Prokopa Diviše. 
Devět nejlepších žáků tří různých 
oborů ze sloučených škol ESOZ 
převzalo diplomy a symbolické šeky 
s částkami šestnáct, jedenáct a sedm 
tisíc korun jako odměnu za své ce-
loroční snažení. „Prokop Diviš je 
opravdu zajímavým motivačním pro-
gramem. Za nás mu rozhodně dávám 
palec nahoru, už proto, že je motivač-
ním pro všechny bez rozdílu. Záleží 
jen na snaze, píli a vlastní aktivitě 
žáků. Na finanční odměnu tak může 
dosáhnout doslova každý. Nejde tedy 
o motivaci, kdy si nějaká firma vybere 
jednoho, dva či tři adepty a s nimi 
uzavře nějakou smlouvu. Prokop 
Diviš vyloženě říká, když budete 
dobří a budete chtít, počítáme s vámi. 
Navíc nám umožňuje více spolupra-

covat se Skupinou ČEZ. Příkladem 
může být účast našich žáků na ener-
getických či distribučních maturitách, 
možnost exkurzí v energetických 
provozech nebo praktické předvedení 
techniky, kterou používají zaměst-
nanci v terénu,“ řekl Jan Mareš, ředi-
tel ESOZ Chomutov.

Zatím každý rok Motivační pro-
gram Prokopa Diviše vyvolal mezi 
žáky velkou soutěživost, u mnohých 
se zlepšil prospěch a celkově se zlep-
šila i takzvaná studijní bezúhonnost. 
„Pravdou je, že tento školní rok byl 
ve druhém pololetí kvůli pandemii 
koronaviru jiný. Uzavření škol pro 
prezenční výuku přineslo distanční 
formu vzdělávání s řešením stu-
dijních zadání domácím samostu-
diem a následným vypracováním 
zadaných prací přes počítače. Tato 
forma se pro program neukázala jako 
hrozba, ale naopak jako příležitost. 
Motivační program tak byl pro nás 
i jedním z vodítek, kdo se studiu 

doma věnuje se stejným zanícením, 
jako by byl ve škole. Musím říct, že 
většina žáků mě v tomto směru ne-
zklamala,“ dodal ředitel.

Motivační program Prokopa 
Diviše spočívá v tom, že budoucí 
elektrotechnici po celý školní rok 
sbírají body podle toho, jak jim to 
jde ve škole i mimo ni, například 
v odborných soutěžích a dalších 
aktivitách nad rámec běžného stu-
dia. Hlavní motivací k dobrým stu-
dijním výsledkům je pochopitelně 
peněžitá odměna podle umístění na 
prvním až třetím místě, a to v ka-
ždém ročníku od druhého výše. 
Nejdůležitější je dobrý školní pro-
spěch, dále aktivita během výuky, 
účast v programech a projektech po-
řádaných Skupinou ČEZ i těch dal-
ších. Celoroční samozřejmostí pak 
bývá takzvaná studijní bezúhonnost. 
Tedy žádná snížená známka z cho-
vání či jiný postih za nekázeň a pře-
stupky proti školnímu řádu.

Příměstské 
tábory pokračují 

i srpnovou zábavou

Příměstské tábory jsou v plném 
proudu, červenec mohly děti strávit 
v přírodě, ve vodě, u zvířat nebo na 
výletech.

Ještě tři turnusy čekají na malé mi-
lovníky zvířat v Zooparku Chomutov. 
Každý den se táborníci budou věnovat 
vybrané skupině zvířat, o kterých se 
dozvědí, jak a kde žijí, čím se živí 
a toto zvíře si vždy budou moci pro-
hlédnout z blízka. V srpnu se tam bu-
dou příměstské tábory konat od 10. do 
14., od 17. do 21. a od 24. do 28.

Malí plavci i neplavci si ještě mo-
hou užít tábor v Aquasvětě. V srpnu 
se budou konat od 3. do 7. a od 10. do 
14. Děti čeká výuka plavání, soutěže 
a hry ve vodě pod dozorem školených 
instruktorek. V době odpočinku v klu-
bovně jsou pro malé sportovce připra-
vené motivační a relaxační hry.

Tři turnusy příměstského tábora 

jsou ještě připravené v Miniškole 
sportu, budou se konat od 3. do 7., od 
10. do 14. a od 17. do 21. srpna. Tábor 
je určený pro děti od 6 do 13 let. Děti 
čeká týden plný sportu a zábavy ve 
sportovní hale, v Aquasvětě, na atletic-
kém stadionu, v zooparku a v lezecké 
aréně. Týden bude zakončen celoden-
ním výletem do okolí.

Muzeum Na Kočičáku pořádá 
v srpnu už jen jeden turnus příměstského 
tábora. Malí dobrodruzi se sejdou od 
10. do 14. srpna. Na programu je hlavně 
pobyt v přírodě, zábavná nauka o historii, 
základy první pomoci, branná výchova, 
základy táboření a přežití v přírodě, ori-
entace v terénu, hry a mnoho dalšího.

Středisko volného času Domeček 
připravilo příměstský tábor od 3. do 
7. srpna. Ten je určený pro teenagery, 
dále od 10. do 14. srpna se děti vydají 
na výlety a výšlapy.
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Nová školní zahrada, která bude 
sloužit zároveň jako přírodovědná 
venkovní učebna, bude od konce 

srpna otevřena v areálu Základní 
a mateřské školy Duhová cesta 
v Havlíčkově ulici v Chomutově. 

Ojedinělý nápad na vybudování 
učebny vzešel od ředitelky školy 
Petry Jandové. „Koncept zahrady 
odkazuje především na lokalitu, 
ve které naše děti vyrůstají, tedy 
Krušné hory a jejich podhůří. 
Žákům umožní sledovat a uvě-
domovat si vztahy mezi člově-
kem a prostředím, ve kterém žijí. 
Poskytne jim možnost vzdělávat se 
v přírodním prostředí a pomůže jim 
lépe pochopit souvislosti trvale udr-
žitelného rozvoje a života v souladu 
se životním prostředím,“ uvedla 
ředitelka.

Malí i velcí návštěvníci na 
mnoha různých stanovištích mo-
hou například pozorovat ptactvo 
u vybudovaného krmítka, sledovat 
život drobných živočichů v brouko-
višti nebo u malého samočistícího 
jezírka – mokřadu. Naboso se lze 
projít po různých druzích povrchů. 
Jde o takzvaný pocitový chodníček, 

kde děti zjistí, zda je příjemnější jít 
bosýma nohama po šiškách, štěpce 
nebo písku či štěrku. Děti se také 
promění v malé horníky a archeo-
logy. Prolezou hornickým tunelem, 
který bude sousedit s rozhlednou 
a skluzavkou. Dále si mohou vyko-
pat v písku svůj pravěký poklad.

Botanická část zahrady bude mít 
horský ráz, takže bude osazena rost-
linami Krušných hor. Originalitu 
celého prostoru doplní dřevěné so-
chy odkazující na minulost regionu 
nebo pramenící z místních legend 
a pověstí.

Projekt s názvem Školní za-
hrada Duhová cesta, Chomutov, 
okres Chomutov je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí 
ČR na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. Slavnostní ote-
vření přírodovědné učebny se bude 
konat v pondělí 31. srpna od 13 do 
16 hodin.

Děti si převzaly 
vysvědčení, pak 
si užily zábavu

V knihovně si hráli návštěvníci každého věku

Předškoláci složili zkoušku 
odvahy, rychlosti a důvtipu

Druháci ze základní školy 
Kadaňská zažili netradiční předá-
vání vysvědčení. Sešli se totiž ve 
Středisku volného času Domeček. 
Čekal tam na ně i zábavný pro-
gram. „Nejdříve se rozdávalo 
to velmi očekávané vysvědčení. 
Speciální pochvalný diplom dostali 
i rodiče, protože na nich stála tíha 
distančního vzdělávání v době ko-
ronavirové,“ uvedla třídní učitelka 
Tereza Vosáhlová.

Poté začaly probíhat soutěže, 
které uspořádali pedagogové 
z Domečku. „Deset stanovišť, de-
set bezva úkolů, to je maximální 
radost pro všechny zúčastněné. 
Však kdy se dětem poštěstí si při-
pravit a sníst lívance, naprogramo-
vat robota, pomazlit se s pískomi-
lem, lámat si hlavu nad hlavola-
mem, vyzkoušet si šerm, zajezdit 
si na obří autodráze a mnoho dal-
šího,“ popsala učitelka.

Za splněné úkoly si děti mohly 
vybrat malou odměnu a plny 
dojmu odcházely na prázdniny. 
Někteří účastníci ještě zůstali se 
svými rodiči u ohýnku, kde si 
opekli buřty a zazpívali za dopro-
vodu kytary.

Desítky nejrůznějších her 
si mohli vyzkoušet návštěvníci 
Chomutovské knihovny při akci 
Hrajeme si v každém věku. Kdo zá-
bavnou dopolední akci zmeškal, má 
šanci ještě 25. srpna, pro velkou ná-
vštěvnost se totiž bude opakovat.

Atrium knihovny zaplnily jak 
moderní hry, tak i ty klasické. 
Děti i dospělí si mohli zahrát třeba 
pexeso, pétanque, badminton nebo 
mölkky. Z obřího plastového lega 
si nejmenší stavěli prolézačky i do-
mečky, dřevěné domino lákalo ne-
jen ke hře samotné, ale i ke stavění 

řady kostek a jejímu postupnému 
boření. Stejně tak děti vymyslely 
i mnoho různých možností, jak se 
zabavit s obručemi. Točily jimi 
na trupu i na končetinách, vznikla 
z nich však i překážková dráha nebo 
skákací panák. Trpělivosti i zruč-
nosti dala zabrat třeba stavba plas-
tové věže, obří mikádo, ruki cuki 
nebo chytání míčku dřevěnou palič-
kou. Kdo se dostatečně vydováděl 
v pohybu, usedl k nepřebernému 
množství deskových a karetních her, 
nebo mohl malovat křídami na zem.

Jelikož se akce koná dopole-

dne ve všední, i když prázdninový 
den, byla původně určena prarodi-
čům s vnoučaty. „Jsme však velmi 
rádi, že akci navštěvují kromě nich 
i rodiče s dětmi, dětské domovy 
nebo příměstské tábory. Každý si 
tu najde své. Starší ročníky si třeba 
zavzpomínají na skákání přes gumu 
nebo přebíranou a děti se tyto hry, 
pro ně už neznámé, velmi rády učí,“ 
popsala organizátorka akce Helena 
Moravcová s tím, že lidé si většinu 
her, které si užili při akci, mohou 
v průběhu roku z knihovny zapůjčit 
domů.

Loučení se školkou nemusí být 
vždy jen smutná záležitost. O tom 
se přesvědčily předškolní děti 
z Palachovky v Chomutově, které 
byly na konci školního roku slav-
nostně pasovány na školáky. „V duchu 
indiánských tradic prošly iniciačním 
rituálem – skládaly zkoušku odvahy, 
rychlosti a důvtipu. Po jejich úspěš-
ném splnění rozhodla rada starších 
o udělení titulu školák. Všichni byli 
odměněni ještě indiánským náhrdelní-
kem, náramkem přátelství, diplomem 
a pohádkovou knížkou,“ popsala ředi-

telka školy Jana Pernekrová.
Děti si tak se svými rodiči a svými 

učitelkami užily krásné odpoledne 
plné zábavy, tance a veselých písniček. 
Na závěr si ještě každý mohl opéct 
buřty a posedět u indiánského ohně.

V nové venkovní učebně budou 
děti poznávat nejen Krušné hory

Prasátko Artur 
učilo zábavně 
třídit odpad

Celkem pětkrát se v Dětské zoo 
chomutovského zooparku odehrála 
pohádka O prasátku Arturovi. Při 
představení si děti nejen užily zá-
bavný příběh, ale také se dozvěděly 
zajímavé informace o třídění odpadu 
a ekologii. Pohádku zahrálo Divadlo 
Dětí z Karlových Varů vždy dvakrát, 
jednou dopoledne, podruhé odpole-
dne. Malí návštěvníci s rodiči nebo 
prarodiči si ji mohli užít v rámci 
běžné návštěvy zooparku.
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KDY SE ZAČNE STAVĚT?
Vše záleží na termínu uza-

vření smlouvy o smlouvě budoucí 
s městem Chomutov. Čím dříve 
se podaří dohodu podepsat, tím 
dříve začne výstavba optické sítě 
T-Mobile v první části Chomutova. 
Věříme, že rozhodnutí o povo-
lení výstavby není nijak složité. 
Zejména pokud nebude zname-
nat pro město i obyvatele žádné 
náklady a navíc lidem a firmám 
v Chomutově přinese bezproblé-
movou možnost objednat si služby 
optické sítě zcela podle jejich 
vlastního rozhodnutí. Doufáme, že 
se proto podaří zahájit výstavbu 
opravdu co nejdříve.

KDE SE BUDE STAVĚT?
Zatím připravujeme zejména lo-

kality Pod Černým vrchem a Zadní 
Vinohrady.

JAK SE PŘIPOJÍM 
K OPTICKÉ SÍTI A KOLIK TO 
BUDE STÁT?

Generálním investorem celé 
stavby je společnost T-Mobile Czech 
Republic, a.s. V rámci výstavby op-
tické sítě budou realizovány i pří-
pojky do jednotlivých nemovitostí. 
Podmínkou realizace přípojky je 
písemný souhlas vlastníka nemovi-
tosti. Náklady na vybudování celé 
sítě včetně jednotlivých přípojek 
plně hradí společnost 
T-Mobile.

PROČ CHTÍT OPTIKU?
Optické připojení je v současné 

době nejrychlejším a nejstabilněj-
ším internetovým připojením. Je 
vedeno speciálními kabely z optic-
kých vláken, ve kterých se signál 
šíří rychlostí světla – proto mají tak 
vysokou rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro 
superrychlé připojení k internetu, 
ale také třeba pro digitální televize 
(IPTV) s televizním archivem. V po-
rovnání s klasickým (metalickým) 
telekomunikačním vedením má 
optická síť opravdu hodně výhod. 
Tou největší je rychlost a stabilita 
internetového připojení, které je 
bez omezení.

CO MI NOVÁ SÍŤ PŘINESE?
Získáte další možnost pro připo-

jení domácnosti k internetu, k digi-
tální televizi nebo dalším službám – 
v praxi to zvýší hodnotu vaší nemo-
vitosti. S novou optickou sítí budete 
v Chomutově surfovat na superrych-
lém internetu s maximální rychlostí 
až 1 Gb za vteřinu. Nebo sledovat 
T-Mobile TV, která má více než 140 
programů – od sportu, filmů, dět-
ských pořadů až po dokumenty. 

Například po celém světě oblíbený 
dokumentární program BBC Earth 
má v češtině jenom T-Mobile.

MÁM UŽ MOBILNÍ SLUŽBY 
U T-MOBILE…

Pokud už jste naším zákazníkem 
díky kombinaci pevných a mobil-
ních služeb, můžete mít T-Mobile 
program Magenta 1, ve kterém 
jsou naše služby ještě výhodnější. 
S Magentou 1 totiž platí, že čím více 
služeb si u T-Mobile pořídíte, tím víc 
výhod dostanete.

Naše digitální televize se vám zcela 
přizpůsobí – třeba vám nahraje po-
řady nebo si je s ní přetočíte až 7 dní 
zpětně. Přejeme pěknou zábavu!

Věříme, že vybudování optické 
sítě a následná možnost využívání 
kvalitních služeb T-Mobile bude pro 
občany Chomutova dlouhodobým 
přínosem.

Chomutov si zaslouží 
tu nejlepší optickou síť
T-Mobile staví optickou síť po celé České republice a rád by ji 
bezplatně vybudoval v Chomutově. Obyvatelé města by tak získali 
přístup k nejmodernějším službám – superrychlému a neomezenému 
internetu s rychlostí až 1 Gb/s a skvělé digitální televizi. Jak ukázaly 
uplynulé měsíce, stabilní a rychlý internet je opravdu nutností.
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KŘÍŽOVKA Před sto lety na Kamencovém jezeře byl poprvé uspořádán zábavný den s vodními soutěžemi zakončený po (tajenka).
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OSMISMĚRKA V polovině srpna se uskuteční festival (tajenka)… VTIPY

Moudrý muž ženě neodporuje. 
Nechá ji mluvit, dokud si 
nezačne odporovat sama.

„Doslechla jsem se“, povídá jedna 
kamarádka druhé, „že se chceš 
vrátit k manželovi. Je to pravda?“ 
„Ano. Už se nemohu dívat, jak si 
teď spokojeně žije.“

Malá vnučka: „Babíííí, kam jedeš 
na tom kole?“ 
„Na hřbitov, Terezko.“ 
„A to kolo přiveze nazpátek 
kdo?“

Dejte muži volnou ruku a najdete 
ji někde na sobě. 

Potkají se dvě kamarádky. 
První: „Mám super manžela! 
Nepije, nekouří, nenadává, 
nepodvádí mě a dokonce nemá 
rád fotbal!“ 
Druhá: „A jak dlouho je 
v kómatu?“

Povídá jeden kamarád druhému: 
„Ve vztahu balíme obvykle 
dvakrát – na začátku holku a na 
konci kufry.“

Žena: „Nezapomeň vyzvednout 
děti ze školy.“ 
Já: „Je sobota, obě jsou nahoře 
v pokojích.“ 
Žena: „Je pátek a máme tři děti.“AKCIE, APENDIX, ASPIRIN, AXIOMY, BOBEK, BREPT, BUDIČ, DROPS, FLOXY, 

HOLOMEK, KLAUN, KMOTR, LIDUMIL, MATKA, MLÉKO, MOTIV, MOTOL, 
ODĚNÍ, ODPAD, PARTE, PUTKA, SLEDI, SLŮNĚ, SOVĚT, TROTL, UTĚRKA, VIRUS
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 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 21.8.  S KORONAVIREM V ZÁDECH – BENÁTKY – výstava fotografií 

z benátského festivalu – galerie Lurago
 Do 31.8.  PRODEJNÍ VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN – zoopark, výstavní síň
 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

 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 Oko, Lipská ulice
  12. až 15.8.  FESTIVAL OBNAŽENI – multižánrový festival současného umění – různá 

místa ve městě
  13.8. čt 10.00  CO JE TOTO, TÁTO? – písničkový kabaret pro děti a jejich rodiče – letní kino
  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: slovní 
i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi se zde 
střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků – atrium Chomutov-
ské knihovny

  15.8. so 19.00  ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM – práce s dalekohledem – louka u býva-
lého kina Oko, Lipská ulice

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

  27.8. čt 10.00  KUDY CESTA DO POHÁDKY? – pohádkový kabaret pro děti a jejich 
rodiče – letní kino

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

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

  
     PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVOD-

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

aréně
     PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea Na Kočičáku 

se v srpnu konají vždy v sobotu od 10 do 17 hodin 

 6.8. čt 15.30 MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ
 25.8. út 15.30 DISKO PÁRTY

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN 

 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

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 5.8. st 17.00 3BOBULE 19.00 DÉMON ZATRACENÍ
 6.8. čt 11.00 VZHŮRU ZA SNY 17.00 JAK BÝTI DOBROU ŽENOU 19.00 V SÍTI 18+
 7.8. pá 16.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
   17.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 19.00 MEKY
 8.8. so 14.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (3D) 17.00 3BOBULE
   20.00 AMERIKÁNKA
 9.8. ne 14.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 17.00 KRYCÍ JMÉNO LEV
   19.00 AVA: BEZ SOUCITU
 10.8. po 17.00 AVA: BEZ SOUCITU 19.00 V SÍTI 18+
 11.8. út 17.00 KRYCÍ JMÉNO LEV 19.30 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
 12.8. st 17.00 MEKY 19.00 HAVEL
 13.8. čt 15.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 17.00 K2 VLASTNÍ CESTOU
 14.8. pá 16.00 SCOOB! 17.00 3BOBULE 19.00 TENET
 15.8. so 14.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (3D) 17.00 CASTING NA LÁSKU 19.00 TENET
 16.8. ne 14.00 VZHŮRU ZA SNY 17.00 TENET 19.00 CASTING NA LÁSKU
 17.8. po 17.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 19.00 V SÍTI 18+
 18.8. út 17.00 TENET 19.00 CASTING NA LÁSKU
 19.8. st 17.00 VZPOMÍNKY NA ITÁLII 19.00 TENET
 20.8. čt 11.00 SCOOB! 17.00 MULAN 19.00 ŠARLATÁN
 21.8. pá 16.00 HURÁ DO DŽUNGLE 17.00 ŠARLATÁN 19.00 MULAN
 22.8. so 14.00 HURÁ DO DŽUNGLE 17.00 MULAN (3D) 19.00 ŠARLATÁN
 23.8. ne 14.00 HURÁ DO DŽUNGLE 17.00 CASTING NA LÁSKU 19.00 ŠARLATÁN
 24.8. po 17.00 ŠARLATÁN 19.00 KRYCÍ JMÉNO LEV
 25.8. út 17.00 MULAN 19.00 V SÍTI
 26.8. st 17.00 JESKYNĚ 19.00 HAVEL
 27.8. čt 16.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
   19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 28.8. pá 16.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
   19.00 NOVÍ MUTANTI
 29.8. so 14.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
   20.00 VOSTO5: PÉRÁK – NA JMÉNĚ NEZÁLEŽÍ. ROZHODUJÍ ČINY! 
 30.8. ne 14.00 SCOOB! 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 31.8. po 17.00 NOVÍ MUTANTI 19.30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

 5.8. st 21.30 V SÍTI
 6.8. čt 21.30 LAST CHRISTMAS
 7.8. pá 21.30 ZAKLETÉ PÍRKO
 8.8. so 21.30 3BOBULE
 12.8. st 21.30 NEVIDITELNÝ
 13.8. čt 21.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
 14.8. pá 21.30 JEŽEK SONIC
 15.8. so 21.00 REQUIEM ZA SVĚT, TAK JAK JSME HO ZNALI
 19.8. st 21.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
 20.8. čt 21.00 JESKYNĚ
 21.8. pá 21.00 DOLITTLE
 22.8. so 21.00 MODELÁŘ
 26.8. st 21.00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
 27.8. čt 21.00 3BOBULE
 28.8. pá 21.00 KOŘIST

  

 

KINO SVĚT

LETNÍ KINO

 29.8.  so 11.00  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

SPORT

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

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

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

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice
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Chomutovský wakepark je opět v provozu. Užít si pořádnou jízdu na wakeboardu taženém 
vodním vlekem mohou lidé od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin, v sobotu a v neděli 
od 10 do 20 hodin. Vlek se nachází na Velkém otvickém rybníku, okruh je dlouhý 780 
metrů a jsou na něm čtyři atrakce. Veškeré vybavení si mohou návštěvníci půjčit na místě. 
Více informací na www.wakechomutov.cz.

WAKEPARK CHOMUTOV OPĚT VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY

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)�. 

 5.8.  Hl. silnice Zahradní od ul. Kamenná po ul. Výletní, Výletní, Jasmínová 
 6.8.  Zahradní – Borová čp. 5161, 5152, 5147, 5151, 5146, 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, + 5. základní škola
 20.8.  Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od čp. 5012–5029 a od čp. 5035–5034
 25.8.  Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od čp. 5063–5068 a od čp. 5069–5039, 

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

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
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Vedení zapsaného spolku Piráti 
Chomutov pozvalo fanoušky na zimní 
stadion, aby jim poděkovalo za podporu 
a finanční příspěvky na transparentní 
účet, ale hlavně aby jim vysvětlilo ne-
lehkou situaci, v jaké se hokej nachází, 
a nastínilo další kroky. Základní fakta 
už byla známa – dlouhodobé finanční 
problémy vyvrcholily vyhlášením insol-
venčního řízení na akciovou společnost 
a pádem hokejového klubu v jubilejním 
75. roce jeho existence na úplné dno. 

Mužstvo dospělých nyní funguje pod 
hlavičkou zapsaného spolku. Ten sám 
eviduje dluhy ve výši necelých sedmi 
milionů korun, ale nenáročnou krajskou 
ligu zaplatí a peníze zajistil i na mlá-
dežnická družstva, a to především díky 
postupně uvolňované dotaci od města 
v souhrnné výši 2,4 milionu korun.

Po zbilancování předchozích udá-
lostí přišla na přetřes budoucnost. V ní 
je jedinou jistotou, že v příští sezoně 
bude Chomutov působit v krajské lize 

Ústeckého kraje. Fanoušky zajímalo, 
zda se zápasy budou hrát ve velké, nebo 
v malé hale, kdo bude za Chomutov na-
stupovat a kdo bude trenérem. „Hrát zá-
pasy chceme na áčku, celkově chceme 
co nejvíc zachovat servis, jaký patřil 
k první lize, a kraj jet s plnou parádou. 
Abychom neusnuli a návrat byl co nej-
rychlejší,“ nastínil směřování A týmu 
místopředseda výkonného výboru Jiří 
Sochor. „Máme představu, že se zapojí 
bývalí chomutovští hráči. Trenérem 
bude Petr Martínek, hrát bude Petr Jíra, 
mistr světa do 20 let Angel Krstev, Jiří 
Gombár a z polské extraligy se vrátí 
Kamil Charousek. V jednání jsou i další 
jména, možná překvapující, myslím si, 
že nakonec to bude zajímavá podívaná.“ 
Letní příprava začne 12. srpna, do startu 
soutěže by mužstvo mělo sehrát tři až 
čtyři přípravné zápasy s druholigovými 
soupeři.

Široce se probírala pošramo-
cená pověst hokejového Chomutova. 
„Jediné, co s tím jde udělat, je, že 
začneme znova od začátku, budeme 

se chovat slušně, budeme plnit své 
závazky a začneme hrát dobrý hokej,“ 
řekl Sochor a jako příklad klubu, který 
se plně rehabilitoval a ze dna vrátil 
na výsluní, uvedl Vsetín. V této sou-
vislosti se diskutovalo, zda bude lepší 
pokračovat jako Piráti, nebo se od této 
značky odstřihnout. Vedení zapsaného 
spolku přiznalo, že v této otázce zatím 
jednotné není a vyzvalo k vyjádření ná-
zoru fanoušky. „Tři roky zpátky jsme 
hráli semifinále extraligy. Byli jsme 
hrdí a říkali si, že jsme Piráti a navždy 
Piráty zůstaneme. Tak se toho pro-
sím držme,“ apelovat Jan Oberstein. 
„Nejvíc Piráti jsou ti malí kluci, kteří 
tady hrají. Všichni chtějí být Piráti, ni-
kdo z nich nechce být něco jiného. Ať 
se budeme jmenovat jakkoliv, vždycky 
budeme ten Chomutov, který to podě-
lal, a všichni nám to budou připomí-
nat. Tak jim pojďme ukázat, že Piráty 
zůstaneme a že se zase dostaneme 
nahoru,“ dodal Oberstein a hlediště za-
plněné dvěma stovkami fanoušků mu 
potleskem dalo za pravdu.

Boxeři zahájí sezonu turnajem 
o pohár primátora

Do Blatna za minutu a čtvrt? 
Vítěz závodu do vrchu to umí!

VEKI Boxerský klub Chomutov 
loni touto dobou obnovil činnost s cí-
lem opět se zařadit do české boxerské 
špičky, nadějnou sezonu ale ukončil 
koronavirus. Podle vedení klubu je nyní 
čas znovu naskočit do rozjetého vlaku.

„Tři čtvrtě roku jsem kluky připra-
voval, a když jsem pak usoudil, že na to 
mají, pustil jsem je do soutěže. Přestože 
jsme byli nováčci, hned jsme vyhráli 
oblastní turnaj v Mostě. Ale pak nás za-
stavil koronavir. Zavřela se tělocvična, 
boxovna, přestalo se chodit do školy 
a kluci se rozlétli jako holubi,“ ohlíží se 
za předčasným závěrem loňské sezony 
hlavní trenér Vladimír Šťastný. „Teď 
potřebuju, aby se vrátili do tělocvičny.“

Vedení klubu naplánovalo první 
trénink v tělocvičně ZŠ Zahradní na 
10. srpna. „Začneme se připravovat na 
sezonu. Hned v jejím začátku nás čeká 
důležitá prověrka, 19. září vstoupíme 

do ringu, abychom bojovali O pohár 
primátora města Chomutova,“ infor-
muje Vladimír Šťastný. Na turnaji se 
utkají mladí boxeři z oddílů Ústeckého 
a Libereckého kraje, v plánu je dvacet 
až třicet duelů. Turnajem odstartuje 
soutěžní sezona. „Zatím vždycky, když 
jsme tuhle soutěž pořádali, jsme ji také 
vyhráli. Spoléhám na kluky, nepřežil 
bych, kdyby si tenhle pohár odvezl ně-
kdo jiný.“

Kromě možnosti předvést se před 
chomutovskými diváky se boxeři VEKI 
těší také na vlastní prostory. Tělocvična 
už jim kapacitně a také provozně přestává 
stačit. „Od července máme v pronájmu 
kryt civilní ochrany na Zahradní, chceme 
z něj udělat Dům boxu. Teď ho vyklí-
zíme,“ oznamuje předseda klubu Libor 
Kundrát. „Je to tam totálně zdevastované, 
ale to nám nevadí, budeme mít k dispozici 
860 čtverečních metrů.“

Na silnici z Chomutova do Blatna 
burácely poslední červencovou sobotu 
silné motory. Za účasti 54 jezdců z celé 
republiky, z toho čtyř žen, se tu jel čtvrtý 
podnik seriálu automobilových závodů 
do vrchu Triola Cup.

Trať dlouhou 2 900 metrů, s osmi 
zatáčkami a 174 metry převýšení nej-
rychleji zdolal Ctibor Černý, a to za 
1:14,92 min. Jen o vteřiny pozadu zů-
stali dva zástupci Chomutovska, druhý 
Petr Fiala a třetí Radek Kolčava. Čtvrtý 
v absolutním pořadí dojel Jiří Boček 
mladší, pátý pak Pavel Wainer. „Černý 
celý seriál vede a také kluci za ním se 
pohybují na špičce průběžného pořadí. 
Takže žádné překvapení,“ okomento-
val výsledky organizátor Triola Cupu 
František Pišta. „Chomutovským zá-
vodníkům pomohla znalost tratě, s nad-

sázkou by ji mohli jezdit poslepu. Ale 
obecně rozhodují podvozky, kvalitní 
pneumatiky. Kdo investuje do úprav 
auta, tomu se to vrátí na stažených vteři-
nách,“ dodal.

Závod se jel v patnácti kategoriích, 
a to podle věku a pohlaví jezdců, kuba-
tury a stáří aut a také podle toho, zda šlo 
o auta tovární, nebo upravená. Kromě 
již zmíněných Fialy a Kolčavy závodili 
i další zástupci Chomutovska – Michal 
a Martin Pištovi, Jiří Husák, Filip David 
a Milan Jurka. „Děkujeme všem, kteří 
se na pořádání akce a jejím hladkém 
průběhu podíleli, a také děkujeme za 
shovívavost zahrádkářům z kolonie na 
Zátiší,“ řekl František Pišta. Triola Cup 
se jede pod záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje, chomutovský závod se navíc ko-
nal pod záštitou města Chomutova.

Pravý restart přichází až nyní

Ve čtvrtek 30. července zemřel bývalý československý reprezentant v alpském 
lyžování, rodák z Drmal Kurt Hennrich. Bylo mu osmaosmdesát let. V roce 
1953 se stal juniorským mistrem Československa, v roce 1955 vyhrál seniorský 
republikový šampionát ve slalomu. Byl nominován na Zimní olympijské hry 
1956 v Cortině d'Ampezzo, kde obsadil shodně 36. místo ve slalomu i v obřím 
slalomu. V závodě ve sjezdu, který se jel na trati Olimpia delle Tofane v ex-
trémních povětrnostních podmínkách, kdy do cíle dorazilo jen 47 ze 75 star-
tujících, skončil na sedmém místě, což je historicky nejlepší výsledek českého 
závodníka v olympijském mužském sjezdu.

ZEMŘEL LYŽAŘ KURT HENNRICH Z DRMAL
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Nezapomenutelným zážitkem 
byla pro mnohé dětské návštěv-
níky Zooparku Chomutov jízda 
do Pohádkového safari. Lokálka 
Amálka i Safari expres vyjížděly 
vždy ve dvě hodiny odpoledne a do 
pohádky vozily děti až do večerních 
hodin.

Letos na návštěvníky čekaly 
bytosti ztvárněné herci Divadla 
V Pytli. Zlobivá dítka postrašily, 
hodná pochválily. Hlavně si ale 

chtěly s dětmi užít spoustu legrace 
a to se vážně povedlo. Na pohád-
kové cestě čekali třeba vodník, 
skřítci, Ferda mravenec, Šrek 
a Fiona, motýl Emanuel, Mach 
s Šebestovou a mnoho dalších ve-
selých postaviček, které neváhaly 
a nastoupily k dětem do soupravy 
nebo ji začaly oblézat a obletovat, 
jako třeba včelka.

Pohádkové safari se letos konalo 
po dva červencové dny.
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Vláček opět zavezl děti 
mezi pohádkové bytosti




