
 

V Chomutově se 
rozhodne o účasti 
basketbalistů na MS str. 9

Sport a dobré jídlo. 
Chomutov ví,  
jak lidi bavit str. 6 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
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Pohádkové safari muselo 
díky obrovskému zájmu 
přidat jízdu
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10.–13.8.
Multižánrový festival Obnaženi 
na různých místech ve městě

11. a 25.8.
Pohádky pro děti Pták Ohnivák, 
respektive Tři čuníci nezbedníci 
od 10 hodin v letním kině

14. a 21.8
Letní divadelní festival 
v rámci Rodinného zápolení 
v městském parku od 15 hodin

19.8.
Divadelní představení 
Čarodějky v kuchyni od 19.30 
v letním kině

20.8.
Hudebně taneční show V rytmu 
Orientu od 20 hodin v atriu 
knihovny

27.8.
Chomutovský půlmaraton od 
11 hodin na náměstí 1. máje

28.8.
Festival trampské a folkové 
muziky v atriu Chomutovské 
knihovny od 14 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Princ  je asi 7 let starý kříženec 
pitbula. Je velmi temperamentní 
a potřebuje spoustu pohybu 
a zaměstnání. Je vhodný ke 
zkušeným lidem, kteří jeho energii 
budou vhodně usměrňovat.

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.

RODINNÝ FESTIVAL
Xxxxx

� aktuality
 5 NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE 

MUSÍ POČÍTAT 
S OMEZENÍM
Z důvodu probíhajících staveb-
ních prací na novém pavilonu 
Emergency a nadzemním kori-
doru byly zcela uzavřeny některé 
cesty a vchody do budov a areál 
není přímo průjezdný.

� téma
 6 SPORT A DOBRÉ JÍDLO. 

CHOMUTOV VÍ, JAK LIDI 
BAVIT
Chomutovský půlmaraton 
a Sportovní festival s Food festi-
valem, to jsou dvě akce, které se 
již zapsaly do povědomí obyvatel 
města.

� rozhovor
 8 MICHAL BROŽOVIČ: DÍKY 

ZNALOSTI ŽIVOTNÍHO PŘÍ-
BĚHU VÍME, JAK PEČOVAT 
O SENIORY SE SYNDRO-
MEM DEMENCE
Michal Brožovič je absolventem 
Střední školy technické, gastro-
nomické a automobilní v oboru 
pečovatelské služby. 

� minitéma
 9 V CHOMUTOVĚ SE ROZ-

HODNE O ÚČASTI BASKET-
BALISTŮ NA MISTROVSTVÍ 
SVĚTA
Letos se do kronik chomutov-
ského basketbalu zapíšou hned 
dvě doposud naprosto unikátní 
události.

� kultura
 12 V IGNÁCI VYSTOUPÍ LENKA 

DUSILOVÁ, ZAHÁJÍ FESTI-
VAL OBNAŽENI
Na konci července začal 19. 
ročník festivalu Obnaženi, který 
letos představí umění převážně 
českých tvůrců. Všechny akce 
festivalu propojí téma Kdybytak.

� historie
 14 ABSOLVENT CHOMU-

TOVSKÉHO GYMNÁZIA 
PRACOVAL PRO NASA
Chomutovské muzeum stále 
objevuje zapomenuté osob-
nosti. Jednou z posledních je 
absolvent místního gymnázia 
doktor Gustav Schubert.

� fotostrana
 23 POHÁDKOVÉ SAFARI 

MUSELO DÍKY 
OBROVSKÉMU ZÁJMU 
PŘIDAT JÍZDU
Obrovský zájem byl o letošní 
jízdy Pohádkovým safari v cho-
mutovském zooparku. Jízdenky 
byly velmi rychle vyprodané. 
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MHD JEZDÍ JAKO 
BĚHEM ŠKOLNÍHO 
ROKU
Dopravní podnik měst Chomu-
tova a Jirkova jezdí i o prázd-
ninách ve stejném rozsahu 
jako během školního roku. 
V pracovní dny jede na všech 
linkách 640 spojů a o víkendu 
432 spojů denně.

BUDE LEPŠÍ POSEZENÍ
Technické služby v uplynulých 
dnech zabudovaly čtyři nové 
lavičky na Zadních Vinohra-
dech.

KRMENÍ ZVÍŘAT 
S DIVÁKY
Návštěvníci zooparku mohou 
každý srpnový den zhlédnout 
komentované krmení zvířat. 
Od 11 a 14 hodin u tuleňů, ve 
12 u vyder a ve 13 u makaků.

KRÁTCE

Želvy v zooparku 
budou mít nové 

velké jezírko

Chomutovský zoopark se pustil do 
stavebních úprav venkovních terárií 
v pavilonu plazů a obojživelníků. Podél 
současné budovy povede nově vybu-
dovaný tunel a závěrečná expozice želv 
bahenních se o podstatný kus rozšíří.

Stavební práce už začaly, čehož si 
mohou všimnout všichni návštěvníci, 
kteří zavítají do dětské zoo. „Dosavadní 
venkovní expozice sice chovu stále vy-
hovovaly, ale nebyly už příliš atraktivní 
a z technického hlediska měly do ideálu 
také daleko,“ vysvětlila záměr renovace 
ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Návrh nové podoby venkov-
ního prostoru zpracoval architekt Jiří 
Gábriš, který přestavoval podobnou 
expozici například i v plzeňské zoo. 
Chomutovská terária budou zastřešená 
volně průchozím širokým tunelem, 
který bude rozšířený do zaoblené části 
pro želvy bahenní. „Tunel jednak 
zajistí, že se návštěvníkům nebudou 
lesknout skla terárií a také by se díky 
zastínění neměly tolik přehřívat vodní 

nádrže v expozicích,“ uvedl architekt.
Rovněž vnitřek terárií dostane 

atraktivnější podobu, bude zde více 
místa pro zeleň i vodní plochu. Na 
střeše tunelu budou navíc umístěné 
rostliny, které zastíní pohled na fádní 
plechovou střechu pavilonu. Počítá se 
i s drobnějšími technickými úpravami, 
které zjednoduší práci chovatelům, 
například při zakrývání terárií na zimu. 
Je dokonce možné, že díky úpravám 
budou moci hadi a želvy zimovat přímo 
v expozicích.

Po dokončení stavby se do terárií 
vrátí stejné druhy, které v nich byly 
k vidění doteď. Tedy zmije obecná, 
suchozemské želvy a zmiňované želvy 
bahenní. Jejich velké a zhruba metr hlu-
boké jezírko bude asi nejatraktivnější 
novinkou uvnitř expozic. „Navíc větší 
vodní plocha je i pro samotné želvy 
vždycky dobře,“ dodává k tomu ředi-
telka Fryčová.

Nová podoba venkovní části terária 
by měla být hotová do konce září.

Nový mistr provozu může hned 
nastoupit k technickým službám

V září se dobrovolníci opět mohou 
zapojit do akce Ukliďme Česko

Nový sport nabízí kombinaci 
klasického golfu a minigolfu

Technické služby města Chomutova 
chtějí rozšířit svůj pracovní tým. Do 
provozovny veřejné zeleně hledají 
kolegu, který by zastával pozici mistra 
provozu. Ten má na starosti rozvoz 
a kontrolu zaměstnanců, vedení drobné 
administrativy nebo kontrolu stavu 
městské zeleně přímo v terénu.

Zájemce o tuto pozici musí vlastnit 

řidičský průkaz skupiny B, být vzdělán 
v oboru ekologie, zahradnictví nebo 
zemědělství a zvládat práci na počítači. 
Nástup je možný ihned.

Podrobnější informace dodá vedoucí 
provozovny Daniel Voborník na telefon-
ním čísle 731 411 761 nebo na e-mailu 
d.vobornik@tsmch.cz, tyto kontakty 
mohou využít i případní zájemci o práci.

Hromadné úklidové akce mají 
mezi Chomutovany dobrou odezvu 
i výsledky, jen letos bylo při třech 
úklidech organizovaných odborem 
životního prostředí chomutovského 
magistrátu z příměstské přírody odkli-
zeno přes patnáct tun odpadu.

Další, letos pravděpodobně 
poslední úklid proběhne v sobotu 

17. září, kdy se Chomutov připojí 
k celostátní akci Ukliďme Česko. 
Úklid bude tradičně organizovat odbor 
životního prostředí a technicky ho 
zabezpečí technické služby. Ulevit ze-
leni a přírodě by se mělo opět v okolí 
zooparku, konkrétní trasy a další po-
drobnosti budou zveřejněny v zářijo-
vých Chomutovských novinách.

V areálu Kamencového jezera začal 
v červenci fungovat zcela nový adven-
ture golf. To je oblíbený rekreační sport 
jak pro rodiny s dětmi, tak pro závodní 
hráče. Jedná se o kombinaci klasického 
golfu a minigolfu. Adventure golfové 
hřiště připomíná okrasnou zahradu, 
kde jsou dominantou dráhy potažené 
umělým zeleným golfovým kobercem. 
Překážky tvoří terénní nerovnosti, soli-
téry či dřevěné kůly. Jedná se tak o ide-
ální aktivitu pro každého, kdo má rád 
sport a krásné přírodní prostředí. Pro hru 
je potřeba pouze golfový putter a míček, 
které si mohou návštěvníci zapůjčit.

Na golf je vstup z parkovi-
ště Aquasvěta nebo přes areál 
Kamencového jezera. Otevřeno je od 
pondělí do čtvrtka mezi 9. a 21. hodi-
nou, v pátek, sobotu a neděli od 8 do 
22 hodin.
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Letní divadelní festival pokračuje, 
zakončí ho Street Hard Workers

Návštěvníci nemocnice 
musí počítat s omezením

Z vodních toků je zakázáno 
odebírat vodu k zalévání

Rodiny se i v srpnu setkají s kozou 
Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem. 
Rodinné zápolení připravilo pro sou-
těžící hned dvě akce v rámci Letního 
divadelního festivalu, který začal již 
v červenci. Kdo se ho uplynulý měsíc 
nezúčastnil, stále může získat soutěžní 
známku, musí však přijít na obě srpnové 
akce.

Nabitý program je připravený na 
neděli 14. srpna. Nejprve děti čeká zá-
bavné vystoupení Dětské trapnomagie 
kouzel, dále kreativní tvoření z balonků 
a žonglování. Divadelní pohádka bude 
loupežnická a děti při ní mohou tančit 
a skotačit. V pět hodin začne hudební 

vystoupení Ádi Radimcové. Po celou 
dobu akce mohou děti mlsat cukrovou 
vatu nebo hrát velké nafukovací šipky. 
Také budou přítomni dva maskoti, zatím 
je však tajemstvím, kteří to budou.

Kufr plný pohádek rodiny otevřou 
21. srpna při interaktivním představení. 
Zatančit si budou moci o chvíli později 
na pohádkové písničky a odpoledne tak 
trochu i pro rodiče zakončí oblíbená hu-
dební skupina 4. cenová. Děti si budou 
moci nechat něco pěkného namalovat na 
obličej, tvořit v dílničce, soutěžit a hrát 
si. Toto odpoledne se však vyřádí i větší 
děti, jimž bude určený workshop členů 
sportovního klubu Street Hard Workers.

Z důvodu probíhajících sta-
vebních prací na novém pavi-
lonu Emergency a nadzemním 
koridoru spojujícím budovy C 
a D v Nemocnici Chomutov byly 
zcela uzavřeny některé cesty 
a vchody do budov a areál není 
přímo průjezdný. Parkoviště, 
které se nachází za autobusovou 
zastávkou, bude po celou dobu 
stavby pro veřejnost uzavřeno. 
„Prosíme všechny, kteří míří do 
budovy C na chirurgický příjem 
nebo na RDG pohotovost, aby 
zhodnotili své možnosti. V akut-
ních případech, u pacientů se 
zhoršenou pohyblivostí a u akut-
ních stavů, kdy pacient nemůže 
na příjem dojít, je možné využít 
vjezd do areálu hlavní vrátnicí 
z Edisonovy ulice. To je však 

možné pouze po domluvě s bez-
pečnostní službou v služebně 
před závorou u hlavního vjezdu. 
Upozorňujeme ale, že je to je-
diný vjezd pro složky integrova-
ného záchranného systému, tedy 
je potřeba nezdržovat se v těchto 
místech a urychleně tento pro-
stor opustit. Ostatní pacienty 
žádáme, aby vjeli do areálu ve 
směru z Beethovenovy ulice a na 
určené místo došli pěšky a tím 
pomohli k plynulému provozu 
naší nemocnice,“ uvedl Michal 
Zeman, zástupce ředitelky 
zdravotní péče chomutovské 
nemocnice.

Krajská zdravotní zároveň 
žádá o dodržování bezpečnost-
ních opatření z důvodu probíha-
jící výstavby.

Vodoprávní úřad chomutov-
ského magistrátu vydal opatření 
obecné povahy – zákaz odběru po-
vrchových vod. Týká se všech vod-
ních toků na území Chomutovska 
s výjimkou Ohře, která správním 
územím krátce protéká u Března. 
Zákaz se tedy vztahuje na 
Chomutovku, přivaděč Ohře-Bílina, 
Bílinu, Hačku, Hutnou, Hutní potok 
a na Prunéřovský potok.

Zakázán je odběr vody pro zalé-
vání zahrad, hřišť a trávníků, mytí 
aut, napouštění nádrží a bazénů. 
Existuje řada výjimek, mezi které 
například patří dopouštění vody 

do Filipových rybníků, Velkého 
otvického rybníka a Kamencového 
jezera z přivaděče. Odběratelé vody 
z řek a potoků, kteří vodu z toků 
dosud čerpali legálně, musejí mít 
čerpadla uklizená nebo alespoň 
vytažená na břeh, aby bylo možno 
kontrolovat dodržování opatření. 
„Zákaz odběru povrchových vod 
platí do odvolání, podle zkušeností 
z minulých let to nejpravděpodob-
něji bude do konce října letošního 
roku. Pokud by to vodní podmínky 
umožňovaly, bude zákaz včas odvo-
lán,“ říká referentka vodoprávního 
úřadu Veronika Halušková.

Mažoretky z Domečku 
hledají nové tváře

Mažoretková skupina chomutov-
ského Domečku hledá nové členky. 
Náboru se mohou zúčastnit začáteč-
nice ve věku od 4 do 16 let. V sobotu 
27. srpna od 10 hodin se zájemkyně 
mohou setkat se zkušenějšími kole-
gyněmi v Domečku, přičemž zhléd-
nou ukázky mažoretkového sportu 
a vyzkoušejí si lehký trénink s hůl-

kou a různé klubové tanečky. Pokud 
budou mít o kroužek zájem, v září 
nastoupí k pravidelným tréninkům.

Mažoretková skupina vznikla 
teprve v září roku 2021 pod vedením 
Denisy Klöpschové a hned se napl-
nily tři skupiny děvčat. „Po intenziv-
ním půlročním tréninku na děvčata 
čekala soutěžní sezóna. Celkem 
se skupiny zúčastnily šesti soutěží 
a přivezly si sedm bronzových, dvě 
stříbrné a pět zlatých medailí. Z toho 
jeden bronz si juniorky přivezly 
z Mistrovství České republiky České 
mažoretkové a twirlingové federace 
z Čáslavi, což byl pro nás jeden 
z největších úspěchů. Na následující 
rok připravujeme nové choreogra-
fie a těšíme se na další úspěšnou 
sezónu,“ uvedla trenérka Denisa 
Klöpschová.

KRÁTCE
PORADNA NABÍZÍ 
TERÉNNÍ SLUŽBY
Sociální poradna Kamenná 
nabízí také terénní služby, tedy 
návštěvu přímo u klienta nebo 
jeho doprovod na jednání. 
Bližší informace na tel. čísle 
725 958 894 nebo na e-mailu 
poradna@soschomutov.cz.

SAFARI EXPRES VYJÍŽDÍ 
VEČER
Zooparkem se mohou návštěv-
níci nechat svézt ve večerních 
hodinách. Srpnové pátky a so-
boty vyjíždí ve 20 hodin Safari 
Expres, výjimkou jsou jen dny 
se silným deštěm.

Město se zapojí do Mezinárodního 
výzkumu dospělých PIAAC

Během září 2022 až července 
2023 bude v Chomutově probíhat 
mezinárodní výzkum dospělých 
PIAAC, který pořádá Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a roz-
voj. Na vybrané domácnosti se 
v této době obrátí tazatelé výzkum-
ných společností STEM/MARK a

MEDIAN. Rozhovor s tazate-
lem bude trvat přibližně dvě ho-
diny. Každý respondent obdrží za 
účast ve výzkumu finanční odměnu 
800 korun. Pro úspěch výzkumu 
je zásadní, aby se co nejvíce oslo-
vených domácností do výzkumu 

zapojilo, neboť jsou vybrané právě 
ony a podle mezinárodní metodiky 
nemohou být nahrazeny. Data bu-
dou uchována jako přísně důvěrná, 
budou zpracována hromadně a pou-
žita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak 
jsou občané v jednotlivých zemích 
připraveni na výzvy současné doby, 
jako jsou změny na trhu práce či 
rostoucí využívání digitálních tech-
nologií v práci i mimo ni. Výzkum 
se proto zajímá o pracovní zkuše-
nosti a vzdělávání, ale i o uplatňo-
vání různých dovedností v každo-

denním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému vzdě-
lávacímu systému, ukážou, kde 
jsou silné a slabé stránky a kde 
je vhodné upravit vzdělávání tak, 
aby lépe odpovídalo současným 
potřebám.

Česká republika se výzkumu 
účastní spolu s dalšími 32 zeměmi 
z celého světa. Výzkum realizuje 
Národní pedagogický institut ČR 
z pověření Ministerstva školství.

Podrobnosti o výzkumu a kon-
taktní údaje jsou uvedeny na strán-
kách www.piaac.cz.
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Chomutovský půlmaraton a Sportovní festival s Food festivalem, to jsou dvě akce, které se již zapsaly do 
povědomí obyvatel města. Pro půlmaraton je tradičně vyhrazena poslední sobota v srpnu, sportovní kroužky 
a milovníci netradičních jídel se na Kamencovém jezeře sejdou začátkem září. Organizátoři slibují bezvadnou 
atmosféru, skvělou zábavu a také pohled na mistrovské sportovní výkony. 

Chomutovský půlmaraton se bude 
konat 27. srpna. Na tratě dlouhé jedna-
dvacet a sedm a půl kilometru vyběh-
nou tradičně stovky závodníků. Start 
půlmaratonu a Kamencového okruhu 
bude v 11 hodin. Závody pro běžce do 
patnácti let začnou ve 14 hodin, délka 
dětských tras se pohybuje od 100 do 
810 metrů podle věkové kategorie. 
Zatímco dospělí se mohli registrovat 
pouze online předem, děti se do zá-
vodu mohou přihlásit ještě na místě od 
11.00 do 13.30 hodin v závodní kance-
láři. Zatímco Kamencový okruh mohou 

zdolat pouze jednotlivci, půlmaraton je 
otevřený i pro tříčlenné štafety.

Ještě i v srpnu je možné zúčastnit 
se tréninku s vodiči. Rozpis je aktuálně 
zveřejňován na facebookovém profilu 
Chomutovský půlmaraton a běžci si 
mohou vybrat čas, který chtějí trénovat. 
Na stránkách www.chomutovskypul-
maraton.cz jsou k dispozici na konkrétní 
časy dlouhodobé tréninkové plány, 
které jsou velmi podrobně zpracované 
a umožní běžcům se na Chomutovský 
půlmaraton skvěle připravit.

U hlavního závodu k žádné změně 
trasy oproti loňskému roku nedochází. 
Povede tedy z náměstí 1. máje ke 
Kamencovému jezeru, dále přes skan-
zen Stará Ves do zooparku, běžci se 
pak přes město přesunou do Bezručova 
údolí, které proběhnou a budou se jím 
pak i vracet do cíle. Kratší Kamencový 
okruh povede z náměstí 1. máje ke 
Kamencovému jezeru a zpět.

Občerstvovací stanice zůstaly také 
bez změny. „Na předávkách štafet 
bude relaxační koutek jak pro závod-
níky, kteří se připravují na svou část 
závodu nebo ho právě doběhli, tak pro 
fanoušky, kteří přijdou běžce podpořit. 
Bude zde i možnost zakoupit si malé 
občerstvení,“ uvedla organizátorka bě-
žecké části Nikola Formanová.

V cíli čeká každého běžce účast-
nická medaile, ovoce, voda a iontový 
nápoj. „Fotografie z cíle pro každého 

běžce je již samozřejmostí, letos navíc 
chystáme pro každého video z doběhu, 
které lépe uchová emoce po zvládnutí 
náročného závodu,“ doplnila organi-
zátorka Zuzana Kroutilová. Další no-
vinkou běžecké části je zábavný závod 
maskotů sportovních klubů města, který 
se uskuteční v rámci dětských závodů 
v odpoledních hodinách. Děti kromě 
účastnických medailí dostanou v cíli 
i malý dárek.

První tři místa budou vyhlašována 
po skončení závodů ve všech kate-
goriích. Nejzdatnější běžci tak získají 
zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
a také pěkné dárky.

FANOUŠCI UMÍ NAKOPNOUT
Nedílnou součástí Chomutovského 

půlmaratonu jsou i fanoušci. Každý 
rok tvoří podél trati na nejrůznějších 
místech naprosto skvělou atmosféru 
a neuvěřitelně povzbuzují běžce. Ti 
je pak v cíli velmi chválí a děkují jim 
za podporu. Běžci také při každém 
ročníku uvedli, že právě neuvěřitelná 
podpora fanoušků na celé trati dělá 
Chomutovský půlmaraton oproti po-
dobným akcím jedinečný. Letos bude 
povzbuzování ještě větší a originálnější. 
Organizátorům se totiž mohou přihlá-
sit hudebníci, kteří hrají na jakýkoli 
rytmický hudební nástroj a na různých 
místech podél trati by společně s ostat-
ními fanoušky mohli běžce povzbu-

zovat i muzikou. Jedinou podmínkou 
pro hudebníky je, aby jejich vystoupení 
nepotřebovalo ozvučení, jinak se krea-
tivitě meze nekladou. Případní zájemci 
se mohou hlásit Zuzaně Kroutilové na 
e-mail z.kroutilova@chomutov.cz nebo 
na telefonu  607 736 853.

PŘEKONÁNÍ REKORDU BUDE 
FUŠKA

Do pětileté historie Chomutovského 
půlmaratonu se jako nejrychlejší běžec 
zatím zapsal Jakub Stejskal, který loni 
zvládl jednadvacet kilometrů za hodinu, 
patnáct minut a sedmadvacet vteřin. 
Krásná, ale náročná chomutovská 
trať mu sedí, protože ji ovládl i v roce 
2019 a rok předtím byl druhý. Loni padl 
i další rekord, a to ve štafetě. Tým ve 
složení Pavel Ryzák, Jakub Patúc a Jiří 
Patík v kategorii štafety nad 120 let 
zvládl trať uběhnout za 1:19:11, čímž 

Sport a dobré jídlo.  
Chomutov ví, jak lidi bavit

Koná se 27. srpna.
Start hlavního závodu a Kamen-
cového okruhu je v 11 hodin.
Dětské závody začnou ve 
14 hodin.
Hlavní trať vede z náměstí 
1. máje ke Kamencovému 
jezeru, přes skanzen Stará Ves 
do zooparku, dále přes město 
do Bezručova údolí a zpět na 
náměstí. 
Kamencový okruh vede z ná-
městí 1. máje ke Kamencovému 
jezeru a zpět.
Dětské závody se běží kolem 
náměstí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
K CHOMUTOVSKÉMU 
PŮLMARATONU

Hrajete na nějaký rytmický hu-
dební nástroj a máte rádi sport? 
Staňte se součástí Chomutov-
ského půlmaratonu a přijďte 
mezi fanoušky. Můžete na místě 
hrát, tím povzbuzovat běžce a 
tvořit skvělou atmosféru. Hlaste 
se na e-mail z.kroutilova@
chomutov.cz nebo na telefon  
607 736 853. 

VÝZVA PRO HUDEBNÍKY
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pokořil rekord ve své kategorii z roku 
2019 o více než tři a půl minuty.

Kamencový okruh se loni běžel po-
prvé, takže čas vítěze Davida Kämpfa 
31 minut nelze považovat za rekord. 
Protože se ale jedná o výborného spor-
tovce, hráče kanadsko-americké NHL, 
bude zřejmě příčka nasazená dost vy-
soko. Uvidíme letos.

ZA DOBRÝM JÍDLEM 
K JEZERU

Loni se konal vůbec po-
prvé v Chomutově Food festival. 
Organizátoři tak trochu chtěli otes-
tovat, zda je o tento druh trávení 
času mezi Chomutovany zájem, 
a tak akci propojili s již tradič-
ním a oblíbeným Sportovním 
festivalem. Šlo o skvělou volbu. 
Návštěvnost stánků s nejrůznějšími 
neobvyklými pokrmy byla skvělá, 
a tak letos budou obě akce opět 
pospolu, ale Food festival dostane 
o trochu více prostoru.

Food festival a Sportovní fes-

tival se budou konat 3. a 4. září. 
Sobota bude patřit výhradně jídlu. 
„Využijeme letos více prostoru are-
álu Kamencového jezera, hlavně 
travnaté plochy, kde budou umís-
těné různé sedací vaky nebo si tam 
lidé mohou natáhnout svou deku. 
Získáme tím mnohem více místa 
pro návštěvníky, kteří si chtějí la-
hůdky vychutnat hned na místě. 
Bude to takové piknikovější,“ uvedl 
organizátor Adam Weber.

K ochutnání budou letos oprav-
dové laskominy. Odvážlivci si 
budou moci dát pražené červy, 
milovníci východní kuchyně zkusí 
čínské palačinky, dostatek možností 
dobrého oběda nebo svačiny budou 
mít i vegetariáni a vegani, naopak 
milovníky masa zasytí poctivý 
burger. „Očekáváme, že letos bude 
mnohem více prodejců, na konci 
července jsme měli nasmlouvané 
více než tři desítky a s dalšími jed-
náme. Bude tedy opravdu na co se 
těšit, protože chomutovský Food 
festival nastavil již loni gastro laťku 
vysoko a letos bude jistě překo-
nána,“ dodal Adam Weber.

K ještě lepší atmosféře u dob-
rého jídla přispějí hned dvě hudební 
kapely. Návštěvníkům zahraje ob-
líbená 4. cenová a také skupina Up 
Down Blues. Pro děti budou připra-
vené nafukovací atrakce.

SPORTOVNÍ KLUBY SPOLU 
U JEZERA

V neděli se ke kuchařům a pro-
dejcům netradičních pokrmů přidají 
sportovní kluby. Sportovní festival má 
na jedno místo přivést jak zástupce 
sportovců, tak děti a jejich rodiče, kteří 
hledají vhodný kroužek nebo si chtějí 
nějakou disciplínu vyzkoušet. To se již 
v minulých ročnících osvědčilo, rodiče 
totiž dostanou na jednom místě v jeden 
den veškeré informace od všech spor-
tovních klubů, nemusejí je zvlášť vyhle-
dávat, obcházet nebo jinak kontaktovat. 
Dítě si daný sport vyzkouší, seznámí 
se s trenéry a pak se může rozhodnout, 
jestli se mu chce věnovat.

V minulých ročnících se akce zú-
častnilo vždy přes třicet klubů. Letošní 
počet ještě není znám, protože se kluby 
stále mohou hlásit. Kdo by se chtěl pre-
zentovat na akci, kterou navštíví tisíce 
lidí, může se přihlásit na e-mail z.krou-
tilova@chomutov.cz nebo na telefonu  
607 736 853. Klub si na místě může 
postavit stánek a dávat lidem plakátky 
s informacemi, může si i zabrat místo, 
kde bude sport předvádět. Vše záleží na 
individuální domluvě s organizátory.

V neděli bude na místě stále probí-
hat Food festival, jen co se týče místa 
pro piknikové posezení, bude se muset 
uskromnit. Připravený je i další dopro-
vodný program, například adrenalinová 
show skimboardingu na vodě nebo 

workshop, při kterém se zájemci naučí 
ovládat skákací boty. 

Rok 2017 – 1:18:00
Rok 2018 – 1:15:40
Rok 2019 – 1:19:20
Rok 2020 – 1:17:47
Rok 2021 – 1:15:27

Chcete se stát součástí sportov-
ního festivalu? Přihlaste se na 
e-mail z.kroutilova@chomutov.
cz nebo na telefon  607 736 853. 
Na místě se můžete skvěle 
prezentovat, nabírat nové členy 
a informovat zájemce o vaší 
činnosti. Je možné i váš sport 
fyzicky představit. 

NEJLEPŠÍ ČASY  
HLAVNÍHO ZÁVODU

VÝZVA PRO SPORTOVNÍ 
KLUBY
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Dřina, špatné ohodnocení, nevděk. 
To jsou předsudky společnosti vůči 
zaměstnání pracovníka v sociálních 
službách. Jak s nimi bojovat a jaké 
to přináší problémy?

Vlastně to tak úplně předsudky ne-
jsou, je to pravda. Ale je to pouze část 
naší práce, ta negativní. Je to také práce 
plná kontaktu s lidmi, pokory, respektu, 
úcty, partnerství, naplnění a lidskosti. S 
předsudky nebojujeme, lidé stále více 
poznávají, jak jsou sociální služby a 
pracovníci v nich potřební. Každý má v 
rodině seniora a dřív nebo později bude 
muset řešit péči o něj, pak se na nás ob-
rátí. Problémy tyto předsudky přinášejí 
hlavně v tom, že málo dětí se dá na stu-
dium oboru pečovatelské služby a kva-
lifikovaní pracovníci pak chybí v praxi. 
Je opravdu rozdíl v tom, když k nám 
nastoupí absolvent oboru a ihned ví, co 
má a nemá dělat, nebo nekvalifikovaná 
pracovní síla, která nezná nic a vše se 
následně narychlo učí ve dvouměsíčním 
kurzu. To se prostě pak musí projevit 
v kvalitě poskytované péče. V rámci 
přísných norem nikdy nemůže být péče 
špatná, ale s kvalifikovaným personá-
lem, který má o práci zájem, se zkrátka 
pracuje jinak a výsledky musí být znát.
Vy jste příklad toho, že v tomto 
oboru je možný kariérní růst, který 
mladí lidé často u své práce předpo-
kládají. Jaké jsou možnosti?

Je jich velmi mnoho a nemusí to být 
zrovna růst od základní přímé péče k 
vedoucí funkci. Naši pracovníci se mo-
hou neustále vzdělávat, poznávají různé 
oblasti naší práce, je mnoho novinek, 
kterým se mohou věnovat a zavádět je 
do své práce. Samozřejmě si mohou i 

dodělávat vzdělání, což potom přináší 
další možnosti. Rozhodně se nikdo ne-
musí bát, že stejnou práci, kterou začne 
vykonávat v osmnácti letech, bude dělat 
do penze. Stačí chtít a práce bude velmi 
různorodá a zajímavá.
Vy jste se ale ještě před třicátinami 
do vedoucí funkce dostal. Jaká byla 
cesta?

Od základu asi bylo prostě všechno 
správně. Do domova pro seniory jsem 
po škole nastoupil velmi dobře při-

pravený, měli jsme plno praxe, a tak 
jsem se ihned zapojil a získával více a 
více zkušeností. Před deseti lety jsem 
přestoupil do janovského domova pro 
seniory. Po nějaké době tam došlo k 
reorganizaci a hledali vedoucí jednot-
livých oddělení. Moje tehdejší vedoucí 
mě navrhla na pozici vedoucího oddě-
lení domova pro seniory.
Byl přestup těžký?

Jak se to vezme, práci jako takovou 
jsem dobře znal, i když přibylo admi-
nistrativy. Těžší bylo najednou šéfovat 
mým kolegyním, některým starším a 
zkušenějším, jiným ale zase ne příliš 
vhodným na tuto práci. Takže jak se 
říká, že nové koště dobře mete, trochu 
jsem zpočátku zametl a nyní je už vše 
bez problémů. Naopak mám odezvu, že 
si mě kolegyně váží za to, že se za ně 
umím postavit, protože znám úskalí je-
jich práce a také že jim ji někdy dokážu 
usnadnit.

Jak se dá usnadnit tak náročná 
práce?

Asi se budete divit, ale možností je 
celkem dost. Postupně jsem pracovnice 
zbavil některé administrativy v co nej-
vyšší míře, aby měly více času na pří-
mou péči nebo na nově zaváděnou bio-
grafickou péči. Také se snažím rozdělit 
povinnosti podle schopností. Například 
vím, že jednu pracovnici baví takzvané 
skórovací metody a rozumí jim, ne-
chám ji skórovat celé oddělení a naopak 

činnost, ve které tak nevyniká, předám 
někomu jinému. Samozřejmě to nejde 
stoprocentně ve všech případech. Také 
mnohé dokáže usnadnit práce v týmu, 
když se sejde více lidí, tak si vzájemně 
pomohou a poradí si. Opět to nelze 
uplatnit vždy a všude. Ale kombinace 
těchto metod má dobré výsledky.
Zmiňujete nově zaváděnou biogra-
fickou péči. Co je to?

Odborně se dá říci, že je to nefarma-
kologická terapie pro seniory s demencí 
a humanizace péče. Autorkou koncepce 
biografické péče v České republice je 
Eva Procházková, se kterou úzce spo-
lupracuji na implementaci metody v 
našem domově. Je to takový jiný pohled 
na seniora prostřednictvím jeho život-
ního příběhu. V praxi to znamená, že 
když přijmeme seniora do péče, tak ne-
závaznou formou rozhovorů s ním nebo 
s rodinou zjistíme co nejvíce informací 
z celého jeho života. Informace roz-

dělíme podle období na dětství, mládí, 
dospělost a stáří.
Proč to děláte?

Senioři trpící syndromem demence 
se často vracejí do minulosti. Do růz-
ných období. Například když je paní v 
období svého dětství a my ji oslovujeme 
paní Nováková, nerozumí nám, často 
na toto oslovení ani nereaguje. Když 
však zjistíme, že jí v dětství rodiče říkali 
Aničko a my ji tak oslovíme, rozzáří 
se, začne reagovat a komunikovat. To 
samé může být, když se nachází ve fázi 
demence v mladém věku a přijdou za 
ní na návštěvu děti. Ona je nepoznává, 
protože v tom mladém věku ještě děti 
neměla. Nemůžeme ji přesvědčovat, že 
to jsou její děti, bude zmatená, může 
to v ní vyvolat i nervozitu a podobně. 
Proto je důležité znát životní etapy se-
niora a poznatky zavádět do praxe a tím 
poskytovat kvalitnější a individuálnější 
péči o naše seniory.
Pomáhá biografická péče řešit i ně-
jaké nepříjemné situace? 

Rozhodně. Znovu dám příklad – 
senioři se syndromem demence občas 
vytrhávají květiny z květináčů ve 
společných prostorách. Díky zavedení 
biografické péče se nám podařilo právě 
na základě znalosti života seniora zjistit, 
že to dělají ti, kteří v mládí pracovali na 
polích, měli se svými rodiči hospodář-
ství nebo když měli svou zahrádku, 
kterou rádi opečovávali. Zkrátka jsou v 
tom období a zbavují se plevele, přesa-
zují květiny. Nemá tedy cenu jim zaka-
zovat trhat nám květiny, lepší je zavést 
je na záhonek a společně květiny sázet 
a pečovat o ně. Je to pro seniora velmi 
aktivizační a naplňující.

Michal Brožovič je absolventem Střední školy technické, gastronomické a automobilní v oboru pečovatelské 
služby. Tříletý učební obor zakončil výučním listem a šel do práce. Praxi během studia vykonával v mosteckém 
domově pro seniory, a tak tam v roce 2009 nastoupil jako pracovník v sociálních službách. Nyní je vedoucím 
domova pro seniory v Janově, šéfuje šestnácti ženám a do praxe svého oddělení zavádí nové metody péče 
o seniory. Jaká byla cesta z nejnižší pozice k vedoucí funkci, jak se potýká s předsudky společnosti vůči jeho 
zaměstnání i o potřebě sociálních pracovníků jako takových hovořil v následujícím rozhovoru.

Michal Brožovič:

Díky znalosti životního příběhu víme, jak 
pečovat o seniory se syndromem demence 

S KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM, KTERÝ MÁ 
O PRÁCI ZÁJEM, SE ZKRÁTKA PRACUJE JINAK 
A VÝSLEDKY MUSÍ BÝT ZNÁT.
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Letos se do kronik chomutov-
ského basketbalu zapíšou hned dvě 
doposud naprosto unikátní události. 
Pět hráček Levhartic přispělo vý-
znamnou měrou k zisku stříbrné me-
daile z evropského šampionátu žen do 
20 let, o možnost bojovat na mistrov-
ství světa se bude národní tým mužů 
snažit v chomutovské Rocknet aréně. 
Kvalifikační zápas s Maďarskem se 
bude konat už tento měsíc a fanoušci 
při něm uvidí nejen národní tým 
mužů v jeho plné síle, ale také pětici 
stříbrných Levhartic, které se zápasu 
zúčastní jako hosté.

Kvalifikace na FIBA World Cup 
2023 se bude konat v sobotu 27. srpna 
od 18.15 hodin. Utká se Česko 
s Maďarskem. Rocknet aréna bude 
zřejmě zaplněná do posledního mís-

tečka, na konci července před uzávěr-
kou Chomutovských novin zbývalo 
jen pár desítek volných vstupenek. 
Kdo se na stadion nedostane, může 
zápas sledovat na ČT Sport v přímém 
přenosu.

Češi začali kvalifikaci bilancí 
0–3 a byli na hranici vyřazení v první 
fázi. Další tři zápasy ale dokázali 
vyhrát a nejen že postoupili do druhé 
části, ale jsou pořád reálně ve hře 
o postup na mistrovství světa. K tomu 
ale potřebují svého soupeře porazit. 
Maďaři budou mít ale v Chomutově 
stejný cíl, a tak svěřenci trenéra 
Ginzburga budou kromě silné sestavy 
spoléhat také na podporu domácích 
fanoušků.

STŘÍBRNÁ EVROPA 
S PODPOROU 
CHOMUTOVA

Evropský šampionát žen do 20 let 
vyvrcholil v maďarské Šoproni v po-
lovině července. České reprezen-
tantky se po dlouhých dvaceti letech 
probojovaly do finále, kde bohužel 
nestačily na Španělky. I přesto se 
jedná o veliký úspěch s výraznou 
chomutovskou stopou, kterou navíc 
ještě podpořila Valentýna Kadlecová, 
která byla nominována do All star 
týmu turnaje.

Základní skupinu zvládly svěřen-
kyně Romany Ptáčkové na výbor-
nou. Postupně zdolaly Maďarky, 
Francouzky a na závěr skupiny 
A i Nizozemky. V osmifinále pak 
český výběr vyzval Belgičanky a zdo-
lal je 65:42. K tomuto vítězství při-
spěla výrazně Valentýna Kadlecová, 
která byla s patnácti body nejlepší 
českou střelkyní.

Ve čtvrtfinále čekal národní tým 
souboj s Polskem, které nestačilo 

kvalitou a prohrálo 43:63. Nejlepší 
Levharticí byla Eliška Brejchová 
s osmi body, která den po čtvrtfinálo-
vém duelu oslavila v Šoproni devate-
nácté narozeniny.

V semifinále pak došlo na re-
prízu souboje ze skupiny A, když 
Lvice narazily na reprezentantky 
země galského kohouta. Český výběr 
s velkým přispěním Levhartic, jež 
zapsaly 34 z 65 českých bodů, zdolal 
Francouzky i podruhé a měl jistotu 
medailového zisku. Odchovankyně 
chomutovského basketbalu 
Kadlecová zaznamenala v semifi-
nálovém duelu 23 bodů a vykročila 
tak pomalu, ale jistě do All star týmu 
turnaje. Ve finálovém duelu došlo na 
souboj se Španělkami. Stejně jako 
Češky, prošly i Španělky turnajem 
bez porážky, a tak finálové utkání 
slibovalo úpornou bitvu. Českému 
týmu v souboji o zlato chybělo možná 
trochu více umu, možná trochu více 
klidu a nebo snad i trocha pověstného 
štěstí, neboť Češkám nevycházelo 
zakončení, proto v duelu, který byl 
defenzivní bitvou, podlehly naše ženy 
Španělkám 42:47.

Finálový neúspěch vůbec nesni-
žuje výborný výsledek českého týmu, 
který po dvaceti letech opět získal 
medaili v této věkové kategorii. Z pě-
tice Levhartic byla na šampionátu 
vidět nejvíce Valentýna Kadlecová, 
která byla s osmdesáti body nejlepší 
českou střelkyní na evropském šam-
pionátu a jako jediná česká hráčka se 
dostala i do All star týmu mistrov-
ství Evropy. Poměrně dlouhou dobu 
byla druhou nejlepší českou střelkyní 
další Levhartice Eliška Brejchová, 
jejíž střelecká úspěšnost v play-off 
trošku opadla, ale i tak zaznamenala 
v Šoproni 49 bodů. Jesika Hibalová 
plnila na šampionátu většinu času 
roli druhé rozehrávačky za Kateřinou 
Zeithammerovou, pro osmnáctiletou 
rodačku z Prahy šlo v nadsázce o tré-
nink na následující ročník ŽBL, kde 
by měla v podobné roli zastupovat 
zkušenou chomutovskou rozehrá-
vačku Kateřinu Bartoňovou. Svou bo-
jovnost ukazovalo také duo Monika 
Fučíková a Lucie Ceralová, druhá 
jmenovaná si svými výkony dost 
možná řekla u trenéra Rešetára o větší 
prostor v levhartí rotaci hráček.

ČESKO – MAĎARSKO
sobota 27. srpna 
od 18.15 hodin
Rocknet aréna Chomutov.

1. Francie
2. Litva
3. Černá Hora
4. Česko
5. Bosna a Hercegovina
6. Maďarsko

KVALIFIKACE NA 
FIBA WORLD CUP 
2023

POŘADÍ VE 
SKUPINĚ PŘED 
DRUHOU ČÁSTÍ 
KVALIFIKACE

V Chomutově se rozhodne o účasti 
basketbalistů na mistrovství světa

GENERÁLNÍ PARTNER
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Nepříjemnosti při letecké dovolené. 
Je možná nějaká kompenzace?

Strašák jménem směnka, pozor na ni

Sestup pánevních orgánů může být 
nepříjemný nejen vzhledově

Události poslední doby se do-
tkly také činnosti leteckých společ-
ností, které pro udržení existence 
musely udělat velké změny, včetně 
snížení počtu zaměstnanců. To má 
zásadní vliv na odbavování letů a 
jejich dlouhé trvání. Určitě máte 
v živé paměti průměrně dvouho-
dinová čekání, fronty při odbavo-
vání, které se letecké společnosti 
snaží s nasazením více zaměst-
nanců urychlit.  V dnešní době se 
ale klidně může stát, že v důsledku 
nedostatku zaměstnanců vás od-
baví jeden zaměstnanec a dvouho-

dinový náskok tak nemusí stačit. 
Situace, kdy se nestihne odbavení 
včas, je však ve většině případů 
posuzována jako vina cestujícího, 
proto je potřeba počítat raději s 
větší rezervou času. 

Často se také stává, že se letadlo 
zpozdí či se let úplně zruší. Pokud 
vám ale tato skutečnost zkrátí do-
volenou, je dobré si pohlídat, zda 
vám nevzniká nárok na finanční 
kompenzaci, která nebývá zane-
dbatelná – může se vyšplhat až do 
stovek euro. Vše se odvíjí od toho, 
co přispělo ke zpoždění nebo k 

úplnému zrušení letu. Neváhejte se 
tedy ozvat a bránit, oporu hledejte v 
občanském zákoníku, s kompenzací 
v případě zpoždění a zrušení letu 
však počítají i evropská nařízení.

Pokud cestujete na vlastní pěst, 
je potřeba situaci řešit na místě a 
komunikovat s leteckou společ-
ností. Minimálně si nechat potvrdit 
zpoždění či zrušení letu a jeho dů-
vod pro pozdější jednání. V případě 
cestování s cestovní kanceláří by 
vám v řešení této situace měla po-
moci ona.  

Jako všude se najdou ti, kteří 

dokážou situace využít, ani tato 
oblast není výjimkou. Proto pozor 
na „zástupce různých společností“, 
kteří přímo na letišti mohou nabíd-
nout pomoc při řešení vaší finanční 
kompenzace. Většinou si pak z 
vymožené částky strhnou provizi 
pro sebe. 

Nepříjemnostem se dá také vy-
hnout procházením recenzí daných 
leteckých společností. Přejeme pří-
jemně strávenou dovolenou. 

Martina Klausová, DiS.
sociální pracovnice,  

Sociální poradna Kamenná

Svému známému jsem dlužil 
nějaké peníze. Neměli jsme mezi 
sebou sepsanou žádnou smlouvu 
o zápůjčce, vše bylo jen na dobré 
slovo, ale pro jistotu mi známý 
půjčený obnos peněz zaslal na můj 
osobní účet. Jelikož jsem půjčené 
peníze dlouhodobě nesplácel, 
domluvili jsme se, že společně 
podepíšeme uznání dluhu. Myslel 
jsem si, že společně sepíšeme jen 
nějaké čestné prohlášení, kterým 
dluh uznám, ale známý mi před-
ložil k podpisu směnku. Směnku 
jsem podepsal. Myslel jsem si, že 
směnky existují jen v amerických 
filmech. Nyní přemýšlím nad tím, 
zda měl známý právo dát mi po-

depsat směnku. Jak zjistím, že je 
směnka platná?

Tvrdý a snadno zneužitelný a 
zároveň nejúčinnější nástroj k za-
jištění pohledávky. To je směnka, 
která není, bohužel, výmys-
lem amerických filmů. Směnka 
je cenný papír, který obsahuje 
bezpodmínečný písemný záva-
zek dlužníka – jejím podpisem 
se zavazuje, že věřiteli (majiteli 
směnky) v určitý den na určitém 
místě uhradí sumu uvedenou na 
směnce.

Směnku můžete napsat třeba 
na pivní tácek nebo krabici od 
bot. Když bude obsahovat záko-
nem stanovené náležitosti, platí. 

Z pohledu věřitele dar z nebes. Z 
pohledu dlužníka brutální nástroj, 
který může člověku pořádně zava-
řit. Vzdorovat je (většinou) marné. 

Zákon vymezuje obsah 
směnky, ale na formu už tolik ne-
dbá. Směnka musí být vystavena 
vždy v písemné podobě, a pokud 
je psána ručně, pak vždy perem 
nebo propiskou.

Zákonné náležitosti směnky 
jsou výslovné označení, že jde o 
směnku (musí být součástí textu 
listiny), bezpodmínečný slib (nebo 
příkaz) zaplatit určitou sumu pe-
něz, údaj o tom, kdy je směnka 
splatná, údaj o místě, kde má být 
suma uhrazena, jméno člověka, 

kterému má být placeno. Dalšími 
údaji jsou datum a místo vysta-
vení směnky, vlastnoruční podpis 
výstavce, tedy člověka, který 
směnku vystavil, a jméno a podpis 
směnečníka, čili člověka, který má 
platit. Částka, která má být zapla-
cena, se na směnce obvykle uvádí 
slovem i číslem. Určení splatnosti 
je nutnou součástí směnky. 

Pokud na směnce chybí některá 
z náležitostí, je neplatná. Nejste-li 
si jist, zda směnka, kterou držíte v 
ruce, je platná, sjednejte si schůzku 
s notářem, který vám s kontrolou 
platnosti směnky pomůže.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Dobrý den, vypozorovala jsem, 
že se mi z pochvy občas klene 
taková boule, občas mám také 
obtíže s močením. Za tuto bouli 
se stydím a nevím, na koho se 
obrátit. Co by to mohlo být?

Dobrý den, stav, který popisu-
jete je pravděpodobně takzvaný 
POP – pelvic organ prolaps, 
v češtině o něm mluvíme jako 
o sestupu pánevních orgánů. 
Jde o anatomickou odchylku, 
která se projevuje poklesem 
nebo výhřezem orgánů ženské 
pánve. V podstatě jde o určitý 
typ kýly. Nejčastěji se jedná 
o sestup přední stěny poševní, 

kdy se kýlní vak může vykleno-
vat až před pochvu. Může se ale 
vyklenovat i zadní stěna pochvy, 
nebo se může vyklenovat čípek 
děložní či pahýl pochvy po před-
chozí hysterektomii. Kýlní vak 
může obsahovat močový měchýř 
nebo rektum a způsobovat potíže 
s vyprazdňováním.

Sestup pánevních orgánů trápí 
ve většině případů starší ženy. 
Mezi rizikové faktory patří napří-
klad vaginální porody, dlouho-
dobá fyzická zátěž, chronický 
kašel, tedy stavy, kdy došlo k po-
škození podpůrných vazivových 
a svalových struktur pánevních 

orgánů. Pokud výhřez ženu sub-
jektivně neobtěžuje nebo ji nevadí 
vzhledově, není obvykle nutné 
nikterak zasahovat. Pokud už má 
žena nějaké potíže, jedná se nej-
častěji o subjektivně obtěžující 
bouli v rozkroku a nepříjemné po-
city v oblasti hráze nebo poruchy 
vyprazdňování moči nebo stolice. 
V takovém případě je vhodné se 
poradit s gynekologem a eventu-
elně problém řešit.

V dnešní době se tento stav 
velmi elegantně řeší například 
plastikou poševní, zavěšením 
pochvy nebo implantací síťky. 
Vždy záleží na závažnosti sestupu 

a jeho přesné lokalizaci. Většina 
výkonů se provádí v celkové nar-
kóze, některé vybrané výkony lze 
provádět také v anestezii lokální. 
U nás v nemocnici tyto typy ope-
rací provádíme. Pacientky jsou 
obvykle odeslány obvodními 
gynekology do naší indikační po-
radny, kde se zhodnotí závažnost 
sestupu a popřípadě se indikuje 
vhodný typ výkonu. Pokud si tedy 
nejste jistá, obraťte se na svého 
gynekologa nebo rovnou na nás. 

MUDr. Kamila Žižková
Gynekologicko-porodnické 

oddělení
Nemocnice Chomutov 
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SÍDLIŠTĚ ZA ZBOROVSKOU DOSTALO  
NA DORT TŘEŠNIČKU
Po investicích Chomutovské bytové do zateplení a fasád a města do rekonstrukcí komunikací 
dostalo sídliště další vylepšení. Malé dětské hřiště s herními prvky. Místní děti se tak mohou těšit na 
houpadla na pružině, kolotoč a věžovou skluzavku. Prvky jsou vyrobeny ze speciálních materiálů 
určených pro venkovní použití. Pro maminky bude k dispozici lavička. Prostor obohatí také 
odpadkový koš. Město herní prvky a stavební úpravy vyšly na 220 tisíc korun.

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE 
ŠKOLKY JE HOTOVÁ
Hotová je dvacetimilionová investice do prvního z pavilonů budovy 
mateřské školky v ulici Vodních staveb. Pavilon prošel celkovou 
rekonstrukcí, v místě původních teras byly dostavěny herny k úrovni 
druhého patra, zbrusu nová je i fasáda. Pro letní měsíce je budova 
vybavena venkovními žaluziemi s ručním elektronickým ovládáním 
a vzduchotechnickými jednotkami. Zajímavostí stavby je vznik zelené 
střechy z vhodných rostlin. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno 
vstupní zastřešené schodiště a přístupový chodník ze zámkové dlažby. 
Město na investici získalo dotaci.

MUZEUM ZÍSKALO NOVÉ 
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Stálá expozice Muzea československého opevnění z let 1936 až 1938 
Na Kočičáku, která se nachází v krytu civilní obrany v budově ZŠ a MŠ 
Duhová cesta v Havlíčkově ulici, má nové sociální zařízení. O jeho 
rekonstrukci se postarala pracovní skupina magistrátu. Po vybourání 
nevyhovujících součástí byly osazeny nové zařizovací předměty, 
ohřívač teplé vody, zděný sprchový kout a nucené odvětrání 
opravených prostor. Pracovní podmínky při opravě byly ztížené, jelikož 
všechny stavební konstrukce jsou železobetonové. Opravy zajistil 
odbor majetku města.

HUDEBNÍ ALTÁN  
MÁ NOVOU KRYTINU

Nevyhovující stav střešního pláště hudebního altánu se projevoval 
několika netěsnostmi, kterými pronikaly dešťové srážky do 

konstrukce stavby. Proto město nechalo důkladně očistit střechu 
od všech nánosů nečistot a starého ochranného nátěru kopule. 

Místo něho byl položen trvanlivý asfaltový pás s posypem světlé 
barvy. Okrajová okapnice je vyrobena z mědi. Do konce října bude 

opravena také vnitřní omítka podhledu kopule i povrch sloupů, 
zábradlí a schodišťové zdi.
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Parná Letní filharmonie propojila 
hudebníky mnoha národů

Muzeum po letech ukazuje miniatury

V knihovně si 
návštěvníci 
opět hráli

Nesnadnou práci měla letos více 
než stovka hudebníků, která chtěla 
potěšit publikum při oblíbené Letní 
filharmonii. Přestože koncert začínal 
podvečer, bylo obrovské vedro a sami 
hudebníci museli chvilku počkat, než 
na pódium padne alespoň částečný 
stín. Návštěvníci se pak uchylovali 
do horní části letního kina, kam ne-
dopadaly sluneční paprsky, místo do 
rozpáleného hlediště poblíž pódia. 
Hudebníci tak hráli pro vzdálené pu-
blikum, přesto hlavně díky dirigentce 
Elisabeth Fusch s ním dokázali ko-
munikovat a koncert byl pro všechny 
nezapomenutelným letním zážitkem.

Na programu byly letos dvě 
skladby, devátá symfonie Ludwiga 
van Beethovena, která při nácviku 
hlavně méně zkušené hudebníky 
pěkně potrápila svou složitostí, 

a zcela nová skladba Stephana 
Königa s názvem Elysium.

Letní filharmonie tradičně spo-
jila hudebníky z několika zemí, 

letos z České republiky, Německa, 
Rumunska, Rakouska, Ukrajiny, 
Itálie, Holandska, Švýcarska, JAR 
a Japonska.

Oblastní muzeum v Chomutově zve 
na zajímavou výstavu Vzestupy a pády 
portrétní miniatury. Ta se ve výstavních 
prostorách na radnici koná do 24. září.

Výstava portrétních miniatur při-
blíží návštěvníkům tu část výtvarného 
umění, která byla vždy především 
soukromou záležitostí, a proto dlouho 
unikala pozornosti širšího publika. 

V dnešní době je už umění drobného 
portrétu všeobecně známo. Subtilní ob-
rázky nebývají často vystavovány, ze-
jména pro svou citlivost na světlo, které 
vlivem častého působení může malbu 
nenávratně poškodit.

Oblastní muzeum v Chomutově 
spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek 
portrétních miniatur ve střední Evropě. 

Od její poslední prezentace v roce 
2007 už uběhlo mnoho let, během nichž 
byly vybrané miniatury podrobeny peč-
livému neinvazivnímu průzkumu, který 
přinesl mnohé překvapující výsledky. 
Na výstavě budou kromě vývoje por-
trétní miniatury a techniky malby před-
staveny výsledky jejich průzkumu, který 
je i ve světovém měřítku ojedinělý.

Atrium Chomutovské knihovny 
zaplnily nejrůznější hry, a to jak 
známé, tak i méně tradiční. Knihovna 
totiž opět pořádala akci Hrajeme si, 
která má na prázdninové dopoledne 
zabavit jak děti, tak i jejich rodiče 
nebo prarodiče. Hrát si tak návštěv-
níci mohli karetní a deskové hry, sklá-
dat stavebnice, vyzkoušet si neznámé 
hry nebo si zasportovat.

V Ignáci vystoupí Lenka Dusilová, 
zahájí festival Obnaženi

Na konci července začal 19. roč-
ník festivalu Obnaženi, který letos 
představí umění převážně českých 
tvůrců. Všechny akce v rámci před-
zvěsti festivalu, hlavního programu 
i ozvěn festivalu propojí téma 
Kdybytak.

Festival začal odhalením výtvarné 
instalace Tváří v tvář Jiřího Němce, 
která na rok oživí část sídliště 
Březenecká, kde stávalo kino Evropa. 
Hlavní festivalový program zahájí 
10. srpna svým sólovým koncertem 
Lenka Dusilová. Devítinásobná dr-
žitelka hudebních cen Anděl zahraje 
a zazpívá od 19 hodin v barokním 
kostele sv. Ignáce.

Čtvrtek 11. srpna bude patřit 
převážně výtvarnému umění s pře-
sahy do umění tanečního, hudebního 
a divadelního. V 17 hodin v Galerii 

Město proběhne vernisáž výstavy 
výtvarnice Zity Elznic s názvem 
Nonverbal communication, která 
zpracovává téma neverbální komu-
nikace hejn a stád, kolektivního vní-
mání i soudržnosti těchto komunit. 
Od 19 hodin je na programu výtvarný 
happening na pomezí divadla, per-
formance a výtvarného experimentu 
s názvem Ateliér. Toto představení 
Terezy Zemanové a Josefa Šporgyho 
poodhalí proces vzniku výtvarného 
díla a bude se konat ve Sklepení 
Osudu pod restaurací U Dvou rytířů.

Ani letos nezapomínají organi-
zátoři na dětského diváka. V pátek 
12. srpna proběhne od 17 hodin v kos-
tele sv. Kateřiny taneční představení 
pro děti od čtyř let Svět z papíru. Zde 
budou čtyři tanečníci, jeden hudebník 
a děti společně objevovat, kolik před-

stav, prostoru a pohybu může skrý-
vat tisíc listů papíru. Po představení 
ještě čeká účastníky krátký origami 
workshop. Tentýž den proběhne v let-
ním kině od 21 hodin Večer taneč-
ních filmů, jehož program vznikl ve 
spolupráci s proslulým holandským 
Cinedans festivalem. Tento večer 
představí několik kratších zahranič-
ních filmů, které se vztahují právě 
k tématu letošního ročníku festivalu.

Ekologickou vrstvu tohoto tématu 
pak festival otevírá 13. srpna, kdy 
je na programu taneční předsta-
vení Treatment of Remembering, ve 
kterém se diváci společně se třemi 
tanečnicemi ponoří do vzpomínek na 
čas a prostor, kdy příroda ještě nebyla 
člověkem vyčerpaná.

Představení nominované na pres-
tižní cenu Česká taneční platforma 

2021 a oceněné 1. Cenou tanečních 
aktualit za originalitu konceptu bude 
probíhat v městském parku, sraz bude 
v 17 hodin u městského divadla.

Stejný den bude ve 20 hodin zahá-
jena výstava fotografií Dana Černého 
s názvem Ateliér v kavárně Café 
Rouge, která zachycuje prostřed-
nictvím reportážních i uměleckých 
fotografií přípravy i samotnou akci 
výtvarného happeningu Ateliér, který 
je na programu festivalu. Tam bude 
následně probíhat také afterparty.

Poslední akcí festivalu bude 
8. října společná výsadba stromů. 
Ta proběhne u zmíněné instalace 
Tváří v tvář na sídlišti Březenecká 
a pomůže oživit zapomenutou část 
sídliště. Společná výsadba je určena 
široké veřejnosti, která může na místě 
od 16 hodin přiložit ruku k dílu.
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JANA TÓTHOVÁ
Malířka, šperkařka a fotografka otevřela krámek Kameny od 
Jednorožce. Nápad na jeho otevření zapadl do skládačky jejího 
a manželova (malíře a lektora Milana Tótha) života. Několik 
let jezdili se stánkem s dárkovým sortimentem. Prodávali 
i kameny z obchůdku Whitelady, své kamarádky z Teplic. Na 
volný prostor v ulici 28. října Jana narazila, když rušila svou 
výstavu v sousední restauraci Republika. Do malého obchůdku 
se hned zamilovala a za necelé dva měsíce bylo otevřeno. 
Najdete v něm nejen vzácné kameny, šperky, dárky, obrazy, ale 
i ručně vyráběná kožená pouzdra na nože nebo zajímavé sady 
s tématikou čínského zvěrokruhu.

JIŘÍ VESELÝ
Servisní technik praček, myček, sušiček a dalšího elektra. 
Po stavební průmyslovce s technickým zaměřením šel do 
firmy otce. Začínal od píky. Od otce a dvou kolegů získával 
vědomosti a zkušenosti a dá se říci, že se díky nim znovu vyučil. 
Po třiceti letech zůstal sám, protože otec a kolegové odešli 
do důchodu a pro servis elektrospotřebičů nejsou výuční 
obory. Stále se má co učit, protože výrobci přicházejí s novými 
funkcemi a vybavují spotřebiče velkým množstvím elektroniky. 
Více informací na telefonu 603 212 922.

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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Absolvent chomutovského 
gymnázia pracoval pro NASA

Chomutovské muzeum stále ob-
jevuje zapomenuté osobnosti. Jednou 
z posledních je absolvent místního 
gymnázia doktor Gustav Schubert. 
Toho osud zavál nejen do koptitu 
vojenského letadla, ale stal se před-
stavitelem fyziologických ústavů 
v Rakousku. Významně ovlivnil le-
tectví svým výzkumem vlivu létání na 
lidský organismus.

Na počátku pátrání po osudech 
zapomenuté osobnosti z Chomutovska 
stály dotazy profesora MUDr. Pavla 
Kramla, Ph.D., z Interní kliniky 3. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady. V e-mailové poště zaslané 
Oblastnímu muzeu v Chomutově 

se ptal, zda se někdo z muzejních 
pracovníků zabývá slavnými rodáky 
Chomutovska a zda konkrétně doktoru 
Gustavu Schubertovi je v rodné vsi 
umístěna pamětní deska. Nikdo z mu-
zea o doktoru Schubertovi nic nevěděl 
a se stejným výsledkem skončilo pát-
rání v Křimově.

Ze skromných informací z růz-
ných zdrojů se pracovníkům muzea 
podařilo Schubertův životopis se-
stavit. Gustav Schubert se narodil 
v Křimově 20. června 1897 Gustavu 
Johannu Schubertovi a Marii Teresii, 
rozené Neuberové. V dětství pravdě-
podobně navštěvoval obecnou školu 
v Křimově, potvrzená jsou však až 
jeho studia na chomutovském gym-

náziu. To tehdy ještě sídlilo v budově 
původního jezuitského gymnázia. Tam 
maturoval v roce 1917 a vzápětí ruko-
val. Poslední rok Velké války prožil na 
jejích frontách. Nasazen byl jako ak-
tivní letec a později až do konce války 
sloužil jako letecký navigátor. Zážitky 
a osobní zkušenosti později uplatnil ve 
svém lékařském a vědeckém oboru.

Studia medicíny zahájil až po 
návratu z bitevního pole. Již během 
studií pracoval u rakouského fyziologa 
Armina von Tschermak-Seysenegga 
ve Fyziologickém ústavu Německé 
lékařské fakulty v Praze. Při studi-
ích pokračoval v bádání pražského 
a lipského fyziologa Ewalda Heringa, 
zabývajícího se vnímáním prostoru 
a zvláště barvy. Díky tomu Schubert 
přímo přispěl k poznání fyziolo-
gie zraku, zejména binokulárního 
vnímání.

V roce 1924 Gustav Schubert 
promoval a jako doktor medicíny již 
v ústavu zůstal. V roce 1928 dosáhl 
hodnosti docenta, ve které také na 
univerzitě nadále působil, a v roce 
1936 byl jmenován univerzitním pro-
fesorem. Mezi léty 1934 a 1938 dostal 
pracovní nabídky z Kielu, Kolína nad 
Rýnem, Vratislavi (tehdy německé) 
a Innsbrucku, avšak univerzitní úřad je 
neschválil. O hostování dr. Schuberta 
měly německé univerzity velký zájem, 
protože v tomto období zveřejnil svoji 
nejvýznamnější práci. Přestože během 
vědecké kariéry publikoval více než 
200 významných tematických publi-
kací, jedna jeho monografie navždy 
změnila vývoj letectví. Knihu pod 
názvem Physiologie des Menschen 
im Flugzeug čili Fyziologie člověka 
v letadle vydalo nakladatelství Julia 
Springera v Berlíně v roce 1935 jako 
34. svazek své edice. Velmi stručně ře-

čeno se tato monografie zabývá vlivy 
létání na lidský organismus, reakcemi 
a změnami ve funkci lidských orgánů, 
zejména plic a srdce, ale i cévní sou-
stavy a svalové aktivity při letu člo-
věka ve velkých výškách, při prudkém 
stoupání nebo klesání letounu a při 
dalších pohybech letadel. Kniha měla 
mezinárodní význam pro letecký vý-
zkum, avšak zaslouženého uznání se 
Gustav Schubert dočkal až dlouho po 
druhé světové válce. Ještě po 25 letech 
od vydání měla Schubertova práce 
platnost, a tak znovu vydána byla 
v roce 1961 v USA.

V Praze dosáhl Gustav Schubert 
vrcholu kariéry v létě 1942, když se 
stal profesorem fyziologie a před-
nostou Německého lékařského 
ústavu v Praze. Po květnu 1945 če-
kal Schuberta osud stejný jako 
mnoho jiných německých intelektu-
álů. Musel se funkcí vzdát a Prahu 
a Československo v roce 1946 opustit. 
Jako univerzitní profesor fyziolo-
gie byl povolán do Vídně. Mezi lety 
1946 a 1950 vedl Fyziologický ústav 
Veterinární lékařské fakulty Vídeňské 
univerzity a v letech 1950 až 1968 
Lékařský ústav Vídeňské univer-
zity. Dr. Gustava Schuberta, experta 
v oblasti fyziologie ve velkých výš-
kách, uvítali i ve středisku NASA 
v USA, kde jeho poznatků využívali 
v rozvíjejícím se leteckém průmyslu 
a v astronautice.

Profesor Dr. doc. Gustav Schubert 
zemřel 11. května 1976 ve Vídni. Ve 
stejném roce byla velikánu fyziolo-
gie umístěna pamětní deska na zeď 
Fyziologického ústavu Vídeňské 
univerzity. Letošního 3. září bude 
Gustavu Schubertovi odhalena pa-
mětní deska také na jeho rodném 
domě č. p. 36 v Křimově.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

VODNÍ DÝMKY
V podsbírce skla jsou ulo-

ženy dvě zdobené nádoby z ba-
revného skla. Na první pohled 
bychom je považovali za lahve 
nebo vázy s úzkým hrdlem, 
jsou to však nádobky vodních 
dýmek. Zřejmě byly vyrobeny 
v některé severočeské sklárně, 
v úvahu přichází zejména ob-
last Teplicka. Vznikly patrně ve 

2. polovině 19. století. Skleněné 
části vodních dýmek byly hojně 
vyváženy do arabských zemí. 
Červená nádoba je vyrobena 
z rubínového skla a je vysoká 
22 cm, modrá je ze skla ko-
baltového a vysoká je 16 cm. 
Obě jsou zdobeny rostlinnými 
motivy provedenými zlaceným 
emailem. 

Napsala Milena Bílková
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Tělesně postižení trénovali 
kondici na horách

Z hrabárny si lidé 
odnesli věci i informace

Chomutovská pobočka Svazu 
tělesně postižených uspořádala 
pro své klienty rekondiční po-
byt v Deštné v Orlických horách, 
a to za finanční pomoci města 
Chomutova.

V průběhu týdenního pobytu 
měli účastníci připravené společné 
aktivity, jako procvičování paměti 
formou soutěžních her, vycházky 
s holemi do okolí po Pohádkové 
stezce princezny Kačenky, výšlap 
k horské chatě T. G. Masaryka na 
Šerlichu a k unikátnímu kostelu 
v Neratově. Nechyběl ani společný 

výlet na zámek rodu Kolowratů 
v Rychnově nad Kněžnou a ná-
vštěva Muzea vamberecké krajky 
ve městě Vamberk.

Ranní pravidelné cvičení bylo 
oblíbeným vstupem do každého 
dne. „Na zpáteční cestě nechy-
běla zastávka v Třebechovickém 
muzeu betlémů. Všichni účastníci 
se vraceli domů ve skvělé tělesné 
a duševní kondici, a tímto chceme 
městu Chomutov poděkovat za jeho 
podporu,“ doplnila Jana Müllerová, 
místopředsedkyně místní pobočky 
svazu.

Sociální centrum Kamínek po-
zvalo klienty a klientky ze Služeb 
pro rodiny s dětmi, ale i jejich 
příbuzné a známé, kteří také pro-
cházejí nelehkou životní situací, 
aby si přišli „zadrbat a zahrabat”, 
a to doslova. „Cílem naší akce 
Venkovní hrabárna bylo informovat 
o možnostech naší služby, popoví-
dat si o stávající situaci s klienty, 
případně poskytnout poradenství, 
navázat kontakt s novými zájemci 
o naše služby, předat užitečné in-
formace z oblasti rodičovských 
kompetencí, dluhové problematiky, 
zaměstnanosti a další. Také jsme 
s klienty probrali jejich potřeby, 
abychom věcně naplánovali tema-
tické okruhy našich besed, které 
v rámci služby pro klienty pravi-
delně pořádáme. Protože se nám 
díky darům dobrých lidí podařilo 
nasbírat velké množství oblečení, 
hraček a domácích potřeb, které 
mnohým našim klientům v jejich tí-
živé situaci velmi pomohou, spojili 
jsme tuto akci s možností odnést si 
potřebné věci,“ uvedla vedoucí cen-
tra Aneta Budová.

Již během příprav se zvědaví 
lidé scházeli v okolí. Atmosféra 
byla pozitivní, a to i přes opako-
vané kapky deště. „Naši povídací 
hrabárnu chránily velké stany. 
Něco si tu vyhrabal každý, i samy 
děti. I když se nepodařilo uspokojit 
všechny a vším, co by si přáli, od-
cházel každý s něčím, co opravdu 
potřeboval, ať už s nějakou věcí 
nebo užitečnou informací. Akce 
se velmi povedla, díky ní se zase 
naši klienti více přiblížili spoko-
jenějšímu životu. Děkujeme všem 
dárcům, kteří pomáhají prostřednic-
tvím darování přebytečných věcí,“ 
doplnila vedoucí.

Pomoc rodinám s bydlením od města 
padá většinou na úrodnou půdu

Město Chomutov od roku 2018 
pomáhá díky dotacím z Evropského 
sociálního fondu rodinám i jednot-
livcům v obtížné situaci s bydlením. 
V současné době má třiatřicet soci-
álních bytů, které jsou k dispozici 
pro osoby bez domova či s vysokými 
náklady na bydlení. Díky spolupráci 
se sociálními pracovnicemi se klien-
tům daří udržet si bydlení a postupně 
zlepšovat svůj sociální status.

Zcela zásadní je změna pro ro-
diny s dětmi žijícími dlouhodobě 
na ubytovně. „Na příkladu z praxe 
představujeme úspěšně zabydlenou 
rodinu. Matka samoživitelka s pěti 
dětmi, pětatřicet let bez předchozí 
pracovní zkušenosti. Posledních 
sedm let žili na ubytovně, proná-
jem dvou místností byl čtrnáct tisíc 
korun. Jediným příjmem jsou dávky 
hmotné nouze, státní sociální pod-
pora a nízké výživné. Z uvedených 
prostředků nedokáže našetřit na 
kauci nebo poplatek za byt. Partner 
je ve výkonu trestu,“ popsala Mária 
Šťastná, projektová a finanční mana-

žerka odboru sociálních věcí.
Tato rodina byla oslovena v pi-

lotním projektu sociálního bydlení 
v roce 2017 a 2018. Klientce byla 
nabídnuta pomoc a začala intenzivní 
spolupráce. Sociální pracovnice 
společně s klientkou vyplnily žádost 
o sociální byt, provedly sociální 
šetření potřebné k podrobnému zma-
pování situace rodiny a její možnosti 
hradit náklady v sociálním bytě. Na 
základě rozhodnutí hodnoticí komise 
byla tato žadatelka vybrána do vhod-
ného bytu.

Vybavení se podařilo zajistit ve 
spolupráci s úřadem práce. Sociální 
pracovnice dále zajistily postel, 
skříně, stůl, židle, ledničku a pračku 
z vyřazeného majetku města a pří-
spěvkových organizací.

Na počátku byly vztahy kompli-
kované a klientka neměla k soci-
ální pracovnici velkou důvěru. „Po 
čtyřech letech se vztah upevnil 
a klientka se nebojí oslovit sociální 
pracovnici v případě potřeby. Díky 
včasné diagnostice lze efektivně 

řešit krizové situace. Klientka má 
sestaven individuální plán. Je zma-
pována situace, stanoven postup, 
cíle a míra potřebné podpory. Plán je 
průběžně vyhodnocován a upravo-
ván podle aktuální situace v rodině. 
Při pravidelných návštěvách v bytě 
se monitorují povinnosti vyplývající 
z nájemního vztahu, zdali klientka 
zvládá bez podpory pravidelné 
hrazení nájemného, záloh na plyn 
a elektřinu, dodržování domovního 
řádu a aktuální potřeby rodiny,“ do-
plnila Mária Šťastná.

Byt je udržovaný, děti se zapojují 
do úklidu domácnosti i společných 
prostor v domě. Řešila se možnost 
nástupu klientky do práce, ale vzhle-
dem k počtu dětí, věku a covidovým 
opatřením to nebylo možné. Nyní 
si však zaměstnání aktivně hledá. 
Náklady na bydlení včetně energií 
činily v roce 2018 necelých jedenáct 
tisíc korun, koncem roku 2021 to 
bylo asi 11 100 korun. Do letošního 
roku se výrazně promítne navýšení 
nákladů za elektřinu a plyn.

Klientka si vyřídila přihlášení 
k trvalému pobytu, zažádala o nový 
občanský průkaz. Dále si zajis-
tila smlouvu na dodávku elektrické 
energie a plynu, nahlásila změnu 
trvalého pobytu na úřadu práce, za-
žádala o příspěvek na bydlení i do-
platek na bydlení. Klientka většinou 
nevyužila doprovod. S organizací 
Člověk v tísni se jí podařilo zajistit 
stipendium na střední školu pro nej-
starší dceru. Děti jsou ve vzdělávání 
úspěšné díky intenzivní podpoře 
matky. Syn je ve třetí třídě a má vy-
znamenání, nejstarší dcera je přijata 
na střední školu.

Díky sociálnímu bydlení se poda-
řilo stabilizovat rodinu, zlepšit soci-
ální podmínky, děti mají prostor ke 
vzdělávání, což má dopad na jejich 
prospěch. Zlepšil se zdravotní i psy-
chický stav členů rodiny. V domě 
mají dobré sousedské vztahy. „Tento 
příklad je ukázkou dobře využi-
tých možností a začlenění rodiny do 
společnosti,“ uzavřela projektová 
manažerka.
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Didaktický modulový systém 
ovládl soutěž Moderní škola

Školy ESOZ získaly Národní 
cenu za chytré inovace

Sportovci z Heyrovského 
bojovali o medaile

V budově Krajského úřadu 
Ústeckého kraje proběhlo vyhod-
nocení soutěže Moderní škola 4.0. 
Cílem soutěže určené středoškolá-
kům je popularizace a propagace 
odborného vzdělávání, které je úzce 
spjato s průmyslem, technologiemi 
a současně podporuje zvýšení zájmu 
žáků vycházejících z devátých tříd 
základních škol o technické obory. 
Akci pořádá Ústecký kraj s ohledem 
na podporu průmyslu a technologií 
4.0. Soutěž je vyhlašována každý 
rok, vždy pro jinou podporovanou 

skupinu oborů vzdělání.
Didaktický modulový systém 

výrobního procesu 4.0 žáků slou-
čených středních škol ESOZ zaujal 
natolik, že obsadili první místo.

V této soutěži reprezentovali 
školu třeťáci oboru mechanik elek-
tronik a mechanik elektrotechnic-
kých zařízení, konkrétně Xuan Ding 
Nguyen, Jakub Kodejš, Martin 
Vopat a Vojtěch Čadek. Všichni 
pracovali pod odborným dohledem 
učitele odborného výcviku Luboše 
Hégra.

SOŠ energetická a sta-
vební, Obchodní akademie 
a SZŠ Chomutov získala druhé 
místo v jednadvacátém ročníku 
Národních cen České repub-
liky v kategorii Chytré inovace 
– vzdělávání, věda a výzkum. 
Získala tím také ocenění spole-
čensky odpovědné organizace 
prvního stupně.

Vítěze ceny vyhlásilo koncem 
školního roku Ministerstvo prů-

myslu a obchodu a Rada kvality 
České republiky. Národní ceny 
představují ideální možnost srov-
nání organizací mezi sebou a pro-
střednictvím mezinárodně uzná-
vaného hodnocení nejen zlepšovat 
firemní kulturu, ale také do řízení 
začlenit osvědčené přístupy, týka-
jící se kvality, společenské odpo-
vědnosti a udržitelnosti. Národní 
ceny kvality se každoročně udě-
lují ve více než 80 zemích světa.

Žáci základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského se v zá-
věru školního roku zúčastnili 
několika okresních soutěží. Hlad 
po sportování byl na dětech vidět, 
neboť předvedly skvělé výkony 
v atletice. V okresním kole Poháru 
rozhlasu obsadili mladší a starší 
žáci 3. místo a naprosto nečekaně 
svoji kategorii vyhrály starší žá-
kyně, tedy dívky 8. a 9. ročníku. 
„A tím postoupily do kola kraj-
ského. Úspěch dívek je o to cen-
nější, že v družstvu deseti závodnic 
byla pouze jedna atletka,“ uvedla 
učitelka Ivana Poláková.

Dále se škola tradičně zúčast-
nila Sazka olympijského víceboje, 
který měl své okresní i krajské kolo 
v Klášterci nad Ohří. „V okresním 

kole neměli naši žáci konkurenci 
a s náskokem porazili ostatní druž-
stva. V krajském kole už se nám 
tolik nedařilo a také kvůli zranění 
některých žáků byl tým oslaben. 
I tak ale vybojoval báječné čtvrté 
místo, jen třicet bodů za medailí,“ 
doplnila učitelka.

Smůlu si Heyrováci vybrali 
i v kategorii jednotlivců, většinou 
brali čtvrtá místa. Nejblíže k me-
daili měla Marie Havlínová, které 
chyběl pouze jeden bod. I tak ale 
medailová umístění žáků potěšila. 
Více štěstí měl Jakub Pospíšil, 
který v jednotlivcích vybojoval 
3. místo, 2. místo obsadili Jan 
Žiaček a Jakub Faltejsek a 1. místo 
a postup na republikové finále vy-
bojoval Oliver Tůma.
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Keramici tvořili 
pohádkové postavy

Školáci se procházejí 
po bosé stezce

Všichni žáci keramického 
kroužku výtvarné tvořivosti ze 
základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského se zúčastnili již 
druhé soutěže malých keramiků. 
Tentokrát byla soutěž velmi lá-
kavá, protože téma bylo Z po-
hádky do pohádky. „Děti vytvořily 
opravdu překrásné výrobky, napří-
klad princezny, draky, trpaslíky, 
čarodějnice, krtečky či večerníč-

kové postavičky,“ řekla učitelka 
Eva Opálková.

Vybrat tu nejhezčí práci bylo 
opravdu velmi těžké. Hodnocení 
se zúčastnily děti, ale hlavní slovo 
měla porota. Proto neudělila první 
tři místa, ale práce vítězné a práce 
úspěšné. Odměnou za snahu 
byly diplomy a malé odměny. 
Výrobky pak zaplnily halu školy 
při výstavě.

Žáci druhého stupně ze základní 
školy Hornická vytvořili na po-
zemku školy bosou stezku. Nachází 
se v zahradě u hřiště a u prolézaček 
určených pro školní družinu.

Bosá stezka podporuje vývoj 
nožní klenby a stimuluje hma-
tové vjemy na chodidlech, což 
působí akupresurně. „Žáci se 
u nás projdou po šiškách, kamín-
kách, korku, korkových špuntech 

a štěpce. Do tvorby se zapojili 
sbírkou materiálu rodiče a za-
městnanci naší školy, za to moc 
děkujeme. Největší poděkování 
patří Technickým službám města 
Chomutova, od kterých jsme do-
stali největší porci materiálu. Jen 
díky nim jsme tuto stezku mohli 
bezplatně vybudovat a nyní již 
nadšeně využívat,“ uvedla ředi-
telka školy Ivana Dudková.

Škola využila výpadku elektřiny 
a vyrazila na kilometrové cesty

Vyučování v moderní škole si lze 
bez elektrického proudu předsta-
vit jen těžko, takže když distribu-
tor oznámí, že dva týdny po sobě 
nebude ve čtvrtek v základní škole 
ve Školní ulici fungovat elektřina, 
musí si učitelé nějak poradit. Poprvé 
vyplnili den různými činnostmi, 
například návštěvou kina, výpravou 
za rostlinami a živočichy Bezručova 
údolí, akčním pobytem v loděnici 
nebo prohlídkou Muzea českoslo-
venského opevnění z let 1936 až 
1938 Na Kočičáku.

Na přípravu programu na další 
čtvrtek už bylo více času a zro-
dila se myšlenka Dne cesty. „Děti 
ze tříd druhého stupně si vybíraly 
z šesti tras s různou délkou a ná-
ročností. Klasická trasa vedla do 
Bezručova údolí, hodně žáků si za 

cíl vybralo Červený Hrádek nebo 
výlet z Horního Jiřetína na zámek 
Jezeří. Pro lenochy byla připravena 
cesta více či méně známými kouty 
Chomutova, někteří se vydali za 
zkamenělinami na tajemné Hradiště 
u Černovic a odvážní drsňáci si zvo-
lili Jarní dvacítku, tedy čtyřiadvacet 
kilometrů dlouhou trasu zapome-
nutými cestami okolo Bezručova 
údolí,“ konkretizoval učitel Petr 
Kinšt.

Většinu dětí neodradilo nepří-
znivé počasí a ve čtvrtek ráno jich 
před školou čekalo přes dvě stě, aby 
se všichni vzápětí rozešli za svými 
cíli. Někteří žáci byli překvapení 
rozlehlostí Chomutova a mnozí si 
posunuli osobní rekord v ušlé vzdá-
lenosti. Celkem účastníci během dne 
nachodili přes tři tisíce kilometrů.
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JSI VŠEOBECNÁ 
NEBO PRAKTICKÁ SESTRA?

PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU 
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE!

Nabízíme

• Náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč
• Dotovaná doprava
• Příspěvek na stravu a ubytování
• Termín nástupu ihned nebo dle dohody

Své životopisy zasílejte:

Michaela Jirkovská

608 070 839

michaela.jirkovska@nemocniceostrov.cz

sestry 92x130.indd   1sestry 92x130.indd   1 01.07.2022   13:45:3501.07.2022   13:45:35

PRO PENNY
CHOMUTOV 
A JIRKOV 
HLEDÁME

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
• nástupní mzda 31 000 Kč, 40 h/týden
• čtvrtletní prémie a další benefity

POKLADNÍ, PRODAVAČ/KA
• nástupní mzda 26 000 Kč, 40 h/týden

BRIGÁDNÍK 
• hodinová mzda 149 Kč

penny.jobs.cz  tel.: 281 018 018

                      
Hledáte novou práci? 

Přemýšlíte, co po ukončení studia? 
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka,  
CNC strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě,    

truhlář-montér kuchyní, pomocník stavitelství   
A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

Hovořím i česky 
Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 
 

www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 
https://europa.eu/europass/cs 

www.eures.cz 
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KŘÍŽOVKA V září před 90 lety byla zahájena výuka v nové budově (tajenka).
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OSMISMĚRKA Na konci srpna se sportovci zapotí při Chomutovském… VTIPY

„Paní, vy tvrdíte, že je ten byt 
příliš vlhký? A můžete to nějak 
dokázat?“ 
„Můžu! Včera se mi do pasti na 
myši chytila ryba.“

„Jaký je rozdíl mezi skromný 
a lakomý?“ 
„No, když si koupím laciný mobil, 
tak jsem skromný. Když ho 
koupím svý holce, jsem lakomý!“

„Babi, babi, našla jsem ztracený 
balón!“ 
„Tak to už není ztracený, když si 
ho našla.“ 
„Ale je babi, sousedovic Kája ho 
ještě pořád hledá.“

„Řekněte mi prosím, jak dlouho 
u vás pracoval pan Majzlík?“ 
„Asi tři měsíce,“ odpovídá 
referentka. 
„Ale on uvádí, že u vás byl 
zaměstnán dva roky.“ 
„To byl, ale vy jste se ptal, jak 
dlouho pracoval!“

„Co ti řekl soused za to rozbité 
okno?” 
„Mám říct i sprostá slova?” 
„No to jistě ne.“ 
„Tak vlastně neřekl nic.“

Povídají si dva kamarádi: „Já jsem 
vylovil dvoumetrovou štiku.“ „A já 
zapálenou svíčku.“ „Lžeš! Svíčka 
ve vodě nehoří.“ „Zkrať štiku a já 
zhasnu svíčku.“

ALEJE, ASTMA, CTNOST, EVULZE, HAVÍŘ, HOLBA, HRBOL, LINORYT, 
MÍLIUS, MNIŠI, NOSIT, ODEČÍST, OKUTÍ, PAVILÓN, PÍSMO, SÍPOT, SLIPY, 
STUHA, SYPEK, TADEÁŠ, UČIVO, UZLÍK, VĚDMY, VEDVÍ, ŽIVEL
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 8. až 14.8.  21.00  PERSEIDY 2022 – veřejné pozorování nejznámějšího meteorického roje – 
louka u kina Oko

 11.8. 10.00  PTÁK OHNIVÁK – interaktivní pohádka s živou hudbou a spoustou písniček 
pro malé i velké – letní kino

 13.8. 09.00  POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY – mykologická vycházka pod odbor-
ným vedením Jiřího Rotha – sraz u bývalé autoškoly, ulice E. Krásnohorské

 14.8.  15.00  LETNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL – BONUSOVKA! – akce pro rodiny 
s dětmi v rámci soutěže Rodinné zápolení – městský park 

 19.8.  19.30  ČARODĚJKY V KUCHYNI – divadelní představení s Veronikou Žilkovou 
a Michaelou Dolinovou v hlavních rolích – letní kino

 20.8.  20.00  V RYTMU ORIENTU – 11. ročník hudebně taneční show – atrium knihov-
ny

 21.8.  15.00  LETNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL – BONUSOVKA! – akce pro rodiny 
s dětmi v rámci soutěže Rodinné zápolení – městský park

 25.8.  10.00  TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI – veselá prasečí pohádka Divadla Rozmanitostí 
– letní kino

 27.8.  11.00  CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – 6. ročník – běžecký závod pro 
dospělé i děti, doprovodný program – náměstí 1. máje

PROCHÁZKA MĚSTEM A JEHO HISTORIÍ – každou prázdninovou 
sobotu a neděli od 14 hodin – komentované prohlídky historického centra 
Chomutova, je nutná rezervace vždy nejpozději do pátku do 16 hodin, sraz 
u městského informačního centra
KOMENTOVANÉ KRMENÍ VYDER – každý srpnový den ve 12 hodin – 
Zoopark Chomutov
KOMENTOVANÉ KRMENÍ MAKAKŮ – každý srpnový den od 13 ho-
din – Zoopark Chomutov
KOMENTOVANÉ KRMENÍ TULEŇŮ – každý srpnový den v 11 a 14 ho-
din – Zoopark Chomutov
VEČERNÍ JÍZDA SAFARI EXPRESEM – srpnové pátky a soboty od 
20 hodin, jízdenky se kupují přímo na místě u průvodce. Podmínkou je, aby 
byl Safari Expres obsazen alespoň deseti cestujícími a rovněž musí být vhodné 
počasí. V případě silného deště či podmáčeného terénu se jízda neuskuteční.

 10.8. 19.00  LENKA DUSILOVÁ – kostel sv. Ignáce
 11.8.  17.00  ZITA ELZNIC – NONVERBAL COMMUNICATION – vernisáž výstavy 

– Galerie Město
 11.8.  19.00  ATELIÉR – JOSEF ŠPORGY, TEREZA ZEMANOVÁ – performance – 

Sklepení osudu
 12.8.  17.00  SVĚT Z PAPÍRU – Mirka Eliášová a kol., taneční představení pro děti od 4 let 

a workshop origami – kostel sv. Kateřiny
 12.8.  21.00  VEČER TANEČNÍCH FILMŮ 

 – letní kino
 13.8.  17.00  TREATMENT OF REMEMBERING – PocketArt – taneční představení – 

sraz u městského divadla
 13.8.  20.00  DAN ČERNÝ – ATELIÉR – vernisáž výstavy fotografií + afterparty – Cafe 

Rouge
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OBNAŽENI 

 28.8.  ne 14.00  COUNTRY FEST – festival country, bluegrass, folk a trampské muziky – 
atrium knihovny

KONCERTY

 Od 16.8.   ŽENA MAGICKÁ – Petr z Brd a Pavel ze Sudet – galerie Lurago
 Do 28.8.   VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN – Zoopark Chomutov
 Do 31.8.  BARVY SVĚTLA – ANDREA EHRET & SANDRA CARVAJAL 

STARLING – výstava obrazů – galerie Špejchar
 Do 31.8.   MŮJ/NÁŠ SVĚT – výstava kreseb dětí mateřských a základních škol – galerie 

Na Síti a Na Drátkách
 Do 10.9.   VÝSTAVA PANENEK – ze soukromé sbírky Heleny Požárkové Duškové 

a Veroniky Janurové – Chomutovská knihovna
 Do 24.9.   EVY Z EFY – výstava aktů fotoamatérů z Erlangenu – výstavní prostory muzea na 

radnici
 Do 25.9.  VZESTUPY A PÁDY PORTRÉTNÍ MINIATURY – hlavní budova muzea

PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 
10 do 17 hodin.
STÁLÉ EXPOZICE OBLASTNÍHO MUZEA – detektivní hra Krvavé peníze 
v hlavní budově muzea, Všemu světu na útěchu ve výstavních prostorách radnice, 
lapidárium, kamenné plastiky na Mnišském dvorku u radnice, Fialův pohyblivý 
betlém ve výstavních prostorách radnice.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 3.8. st 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 17.00 VELKÁ PREMIÉRA
   19.00 TOP GUN: MAVERICK
 4.8. čt 11.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
   18.00 STŘÍDAVKA 19.00 BULLET TRAIN
 5.8. pá 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 17.00 STŘÍDAVKA
   18.00 BULLET TRAIN 19.30 STŘÍDAVKA
 6.8. so 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 17.00 STŘÍDAVKA
   18.00 ARTHUR: PROKLETÍ 19.30 BULLET TRAIN
 7.8. ne 15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 17.00 ARTHUR: PROKLETÍ
 7.8. ne 18.00 BULLET TRAIN 19.30 STŘÍDAVKA
 8.8. po 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM 17.00 ELVIS 19.00 STŘÍDAVKA
 9.8. út 16.00 TOP GUN: MAVERICK 17.00 BULLET TRAIN
 9.8. út 19.30 VELKÁ PREMIÉRA
 10.8. st 14.30 PREZIDENTKA 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
   17.00 PLANETA PRAHA 19.00 STŘÍDAVKA
 11.8. čt 16.00 CESTA DO TVOJZEMÍ 17.00 KRÁSKY Z DUBAJE 19.00 BESTIE
 12.8. pá 16.00 CESTA DO TVOJZEM 17.00 STŘÍDAVKA
   19.00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ 20.00 BESTIE
 13.8. so 15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 17.00 BESTIE 18.00 STŘÍDAVKA
   19.30 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
 14.8. ne 15.00 CESTA DO TVOJZEMÍ 16.00 KRÁSKY Z DUBAJE
   18.00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ 19.30 STŘÍDAVKA
 15.8. po 17.00 STŘÍDAVKA 18.00 KRÁSKY Z DUBAJE 19.30 BULLET TRAIN
 16.8. út 16.00 TOP GUN: MAVERICK 18.00 ARTHUR: PROKLETÍ 19.30 STŘÍDAVKA
 17.8. st 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 18.00 ELVIS 19.30 STŘÍDAVKA
 18.8. čt 11.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 16.00 PRINCEZNA REBELKA
   18.00 TOP GUN: MAVERICK 19.00 NENE
 19.8. pá 16.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 BESTIE 19.00 NENE
   20.00 VELKÁ PREMIÉRA
 20.8. so 15.00 PRINCEZNA REBELKA 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
   18.00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ 19.00 HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
 21.8. ne 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 16.00 ŘEKNI TO PSEM
   18.00 NENE 19.00 STŘÍDAVKA
 22.8. po 17.00 BESTIE 18.00 KRÁSKY Z DUBAJE 19.30 NENE
 23.8. út 17.00 VELKÁ PREMIÉRA 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 ČERNÝ TELEFON
 24.8. st 16.00 STŘÍDAVKA 18.00 NENE 19.30 BESTIE
 25.8. čt 17.00 AFTER: POUTO 18.00 KRÁSKY Z DUBAJE 19.30 AFTER: POUTO
 26.8. pá 16.00 CESTA DO TVOJZEMÍ 17.00 AFTER: POUTO 19.00 ARVÉD
   20.00 AFTER: POUTO
 27.8. so 15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 16.00 STŘÍDAVKA
   18.00 AFTER: POUTO 19.00 POZVÁNKA DO PEKLA
 28.8. ne 15.00 PRINCEZNA REBELKA 16.00 AFTER: POUTO 18.00 AFTER: POUTO
   19.00 POZVÁNKA DO PEKLA
 29.8. po 17.00 BULLET TRAIN 18.00 AFTER: POUTO 20.00 VELKÁ PREMIÉRA
 30.8. út 17.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 18.00 NENE 19.30 AFTER: POUTO
 31.8. st 17.00 AFTER: POUTO 18.00 ARVÉD 19.30 STŘÍDAVKA

 3.8. st 21.30 POSLEDNÍ NOC V SOHO
 4.8. čt 21.30 ŘEKNI TO PSEM
 5.8. pá 21.30 ZPÍVEJ 2
 6.8. so 21.30 HÁDKOVI
 10.8. st 21.30 VŘÍSKOT
 11.8. čt 10.00 PTÁK OHNIVÁK 21.30 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
 12.8. pá 21.00 VEČER TANEČNÍCH FILMŮ 
 13.8. so 21.30 STŘÍDAVKA
 17.8. st 21.00 ARTHUR: PROKLETÍ
 18.8. čt 21.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
 19.8. pá 19.30 ČARODĚJKY V KUCHYNI
 20.8. so 21.00 ŘEKNI TO PSEM
 24.8. st 21.00 PROMLČENO
 25.8. čt 10.00 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI 21.00 ARTHUR: PROKLETÍ
 26.8. pá 21.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
 27.8. so 21.00 HÁDKOVI
 31.8. st 21.00 STŘÍDAVKA

  
KINO SVĚT LETNÍ KINO

 4.8.  18.00  CHOMUTOV – ČESKÁ LÍPA – florbalové utkání muži – městská 
sportovní hala

 6. a 7.8.  REGIONAL TRAVEL CUP 2022 – 30. ročník Chomutovského poháru 
– Chomutovská liga malého fotbalu – sportovní areál Cihla

 6.8. 13.00  BEAVERS CHOMUTOV – JOUDRS PRAHA – extraliga juniorů – 
softbalový areál Bezručova

 7.8. 11.00  BEAVERS CHOMUTOV – PAINBUSTERS MOST – extraliga 
juniorů – softbalový areál Bezručova

 13.8. 15.00  BEAVERS CHOMUTOV – ARROWS OSTRAVA – extraliga juniorek 
– softbalový areál Bezručova

 13.8.  09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – VI. kolo – střelnice 
SSK 

 14.8. 10.00  BEAVERS CHOMUTOV – SPECTRUM PRAHA – extraliga juniorek 
– softbalový areál Bezručova

 20.8. 13.00  BEAVERS CHOMUTOV B – LOCOS BŘECLAV B – 2. liga mužů – 
softbalový areál Bezručova

 21.8. 13.00   BEAVERS CHOMUTOV B – PASOS PARDUBICE – 2. liga mužů – 
softbalový areál Bezručova

 21.8.  18.00  CHOMUTOV – MLADÁ BOLESLAV – pohárové florbalové utkání – 
muži A – městská sportovní hala

 26.8.  18.00  CHOMUTOV – ORKA ČELÁKOVICE – pohárové florbalové utkání – 
muži A – městská sportovní hala

ŠKOLA WAKEBOARDINGU PRO DĚTI – 6., 13., 20. a 27.8., vždy od 
8.30 hodin – výuka probíhá na malém vleku a je určena dětem od 7 do 
15 let – Banda u Kamencového jezera
CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské 
sportovní hale
PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, 
v neděli od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce
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KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

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

Stanislav Král, sport
606 648 742
kral.noviny@gmail.com
OBJEDNÁVKA INZERCE
www.chomutov.sdilenainzerce.cz
chomutov@sdilenainzerce.cz

Marek Novoměstský
723 681 051

Hana Michnová
728 745 831

 3.8.  Kamenný Vrch, Canaba, stanoviště VOK č. p. 5266

 4.8.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k č. p. 5119 
vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK

 9.8.  Kamenná od č. p. 5119 po ul. Borová, Školní pěšina od Kamínku 

 10.8.  Zahradní – vozovky u parkovišť od č. p. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189 

 11.8.  hl. silnice Zahradní od ul. Kamenná po ul. Výletní, Výletní, Jasmínová 

 16.8.  Zahradní – Borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 

 17.8.  Skalková č. p. 5204 až 5213, okolí nákupního střediska (KASS) vč. parkovišť, 
Skalková č.p. 5199-5203

 18.8.  Zahradní od č. p. 5190 vč. parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, sjizdné 
chodníky Skalková, Zahradní hl. silnice od ul. Výletní po ul. Písečná, Růžová 
5219–5224

 23.8.  sjízdný chodník Růžová, Pod Břízami od č. p. 5225–5237, 5245, 5240 vč. parkovišť

 24.8.  Písečná – Jirkovská od č. p. 5045-5057, vč. parkovišť + sjízdných chodníků od 
č. p. 5051–5053 a 5050–5058

 25.8.  Písečná – Jirkovská od č. p. 5000–5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, 
MŠ č. p. 5030 + 5072, základní škola Písečná

 30.8.  Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012–5029 a od č. p. 5035–5034

 31.8.  Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od č. p. 5063-5068 a od č. p. 5069-
5039, zdravotní středisko vč. parkovišť, Dům s pečovatelskou službou vč. 
parkovišť

 1.9.  hl. silnice Písečná od ul. Borová až na konečnou zastávku MHD Písečná, 
parkoviště u STK (obchodní zóna)

POŘÁDÁTE AKCI?  
DEJTE VĚDĚT! 

Pokud plánujete v Chomutově uspořádat nějakou kulturní, 
volnočasovou či sportovní akci, můžete vždy do 15. dne 

předchozího měsíce informace o ní zaslat na e-mail 
s.skubova@chomutov.cz  

nebo m.hermanova@chomutov.cz. 

Vaše akce pak bude propagována v tištěném i online 
kalendáři akcí města a v Chomutovských novinách.
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Soupeřky se Petry zase můžou bát

Atletika je v pohybu i během prázdnin

Do nové sezony bez Zaťka v bráně

O tom, že koronavirus dokáže s vý-
konností člověka pořádně zamávat, ví 
Petra Kadeřábková své. Závodnice v ex-
trémních překážkových bězích si zkraje 
roku prošla dvěma nákazami v krátkém 
sledu a následky negativně ovlivňovaly 
její fyzickou formu donedávna.

Respirační problémy jí neumožňo-
valy naplno se nadechnout, ale to 33le-
tou běžkyni nezastavilo. Předsevzala 
si, že s problémy bude bojovat přesně 
v duchu svého sportu, při kterém překo-
nává náročné překážky. „Rozhodla jsem 
se, že ten protest plic prostě přeběhám,“ 
říká. A tak už pár dní po uzdravení 
stála na startu 10kilometrového běhu 

v Tanvaldu. Zasněženou trať dokončila 
na výborném druhém místě, ale s po-
znatkem, že extrémní výkony si bude 
muset nějaký čas odpustit. „Takže jsem 
pokračovala v trénincích, ale nechodila 
jsem do vyšší tepové frekvence a nechá-
vala jsem srdce odpočívat.“

Výkonnost svého těla Petra Kade-
řábková znovu prověřila v květnu, kdy 
ve své kategorii Sherpa Cupu vyběhla 
trať z Pyšné na Lesnou s desetikilo-
gramovou zátěží jako druhá a třetí 
skončila v jednom ze závodů Ohřecké 
osmičky. Následně se zúčastnila ex-
trémního překážkového běhu ve slo-
vinské Krajnske Goře. Navzdory potí-

žím s dýcháním a pocitu, že s fyzičkou 
je všechno špatně, doběhla devátá 
a dokonce jí toto umístění stačilo ke 
kvalifikování se na říjnové mistrovství 
Evropy v Londýně.

Následovaly dva závody Dach 
série, která se odehrává na území 
Rakouska, Německa a Švýcarska. 
V Kulmbachu se cítila lépe a 5. místo 
oživilo vzpomínky na předchozí se-
zonu. Zatím poslední mezinárodní zá-
vod, po dlouhé době první bez různých 
anticovidových opatření, absolvovala 
minulý měsíc v Saint Pöltenu, kde mu-
sela před závodem spát v autě a špatný 
spánek se promítl do výkonu. Přesto 
veškeré těžké disciplíny, jako jsou na-
příklad běžecké úseky s ocelovým řetě-
zem, kýblem plným štěrku nebo s pyt-
lem písku s váhou 18,5 kg, technický 
trailový běh lesem, ručkování v růz-
ných obměnách nebo třeba plazení se 
pod ostnatým drátem v blátě, zvládla 
v osmém nejlepším čase své elite kate-
gorie. „Pořád je to TOP10 v elitní třídě, 
což je světově uznávané umístění,“ 
připomíná chomutovská závodnice. 
„Takže i když je to oproti loňsku 

o něco horší, stále si držím výkonnost 
a soupeřky se mě zase můžou začít 
bát,“ dodává se smíchem. Optimismus 
jí do žil vlil i 17,5 km dlouhý závod 
z Perštejna na Klínovec, v němž skon-
čila pátá, ale už bez potíží s dýcháním.

Aby se co nejdříve dostala do vy-
sněné formy, zařadila do přípravy ná-
vštěvy v chomutovském Hard Crossu, 
kde se pravidelně začala účastnit kru-
hových tréninků – tabaty, což je soubor 
cviků zaměřených na posilování ce-
lého těla a prováděných v krátkých ča-
sových intervalech. Petra Kadeřábková 
to komentuje: „Tělo potřebuje osvalit, 
pak lépe funguje i regeneruje. Zejména 
při extrémních překážkových bězích 
jsou svaly potřeba.“

Zda jsou problémy po koronaviru 
definitivně zažehnány, ukáže záři-
jové finále Dach série ve Verbier ve 
Švýcarsku. Loni při tomto mimořádně 
těžkém závodě ve vysokohorském 
prostředí závodníci museli nastoupat 
1 315 metrů. Petra Kadeřábková ví, že 
pokud si její tělo i s touto výzvou po-
radí, bude na už zmíněné mistrovství 
Evropy v Londýně dobře připravená.

Okolo chomutovské atletiky je 
živo i během léta. Řada soutěží do-
zněla těsně před prázdninami, na další 
závodníci TJ VTŽ trénují. Klub má 
napilno i v pořadatelské rovině.

Krajské přebory jednotlivců 
přinesly tradiční medailové žně. 
Nejúspěšnější byli dorostenci a junioři, 
kteří vybojovali 19 medailí, z toho 
5 zlatých, 7 stříbrných a stejně tolik 
bronzových.

Mladší elévové a žáci přivezli 
11 medailí (2-4-5), podobně přispěli 
starší žáci (2-4-2). Dospělá složka skon-
čila bez jediného přebornického titulu, 

ale se sedmi stříbry a třemi bronzy. Tři 
závodnice se zúčastnily Mistrovství 
ČR juniorů, juniorek, dorostenců a do-
rostenek v atletice v Ostravě. Štěpánka 
Šlichtová zde dokonce nebyla daleko 
od medaile, v závodě na 10 kilome-
trů chůzí došla čtvrtá. Marie Tejmlová 
skončila v běhu na 1 500 m jedenáctá 
a Kateřina Vlasáková v hodu kladivem 
dvanáctá. Kateřina Hošková reprezen-
tovala Ústecký kraj na Letní olympiádě 
dětí a mládeže, a to v běhu na 100 m 
překážek a ve skoku dalekém. Akce se 
zúčastnila také Klára Bittnerová, která 
byla nominovaná i do turnaje v basket-

balu, při kterém se bohužel zranila, a tak 
do atletických soutěží nenastoupila.

Dobře se vyvíjí 1. liga žen, druž-
stvu TJ VTŽ Chomutov patří ve sku-
pině B průběžné páté místo. „Zbývá 
poslední kolo, které proběhne teď 
v srpnu. Už je ale jasné, že se v soutěži 
udržíme i pro příští rok,“ řekla šéftre-
nérka klubu Jana Hyjánková a v této 
souvislosti vyzdvihla běžkyni na 
dlouhých tratích Kláru Mirvaldovou 
(na snímku s č. 176), jakožto nejvíce 
bodující členku týmu.

Zkraje prázdnin klub uspořádal 
43. ročník Chomutovské hodinovky. 

Ze čtyřiadvaceti běžců, kteří se do 
souboje s časem na oválu chomutov-
ského atletického stadionu pustili, 
uběhl nejvíc Aleš Filingr z AK Most 
– 16 357 metrů. Pak už přišly na řadu 
atletické týdny, kde se v každém ze 
tří běhů dětem věnují trenéři a kromě 
atletiky jim program připravují i z dal-
ších sportů, her a výletů. Nyní v srpnu 
klub v počtu téměř čtyřiceti osob vy-
ráží na atletické soustředění. „Jedeme 
do Brandýsa nad Labem-Staré 
Boleslavi. Jezdili jsme tam už dříve 
a teď se tam po dlouhé době vracíme,“ 
upřesnila Jana Hyjánková.

Jen hodiny dělí fotbalisty FC 
Chomutov od začátku nové sezony. Už 
tento pátek od 18.30 hodin v 1. kole di-
vize hostí jednoho z aspirantů na postup 
SK Český Brod. Jak se připravili a jaké 
mají plány?

„Letní příprava byla strašně krátká, 
jen tak na oživení kondice,“ ví majitel 
klubu Radek Zaťko. Hráči především 
polykali tréninkové dávky a jen v menší 
míře pilovali herní situace. V závěru 
přípravy sehráli tři přátelské zápasy. 
Nový trenér Tomáš Smola, dříve hráč 

Chomutova i prvoligových mužstev 
Opavy a Baníku Ostrava, v nich dal 
šanci ukázat se hlavně posilám. Těmi 
jsou brankář Radim Švejda, obránci 
Lukáš Liška, Marek Chaloupka a útoč-
níci Filip Turek a Jan Kopta, přičemž 
většina z nich už chomutovský dres 
v minulosti oblékala. Především od 
posledně jmenovaného si Radek Zaťko 
hodně slibuje, protože jde o druhého 
nejlepšího střelce loňské divizní sezony. 
„Honza Kopta už v Chomutově hrál, ale 
pak odešel do Mostu, kde vyzrál v kva-

litního útočníka. Pochází odsud, má zde 
rodinu a malé dítě, a když Most postou-
pil do 3. ligy, chtěl trávit víc času s ro-
dinou, proto se rozhodl pro návrat. Já 
doufám, že Honza bude dál obávaným 
divizním střelcem a pomůže nám hrát 
v nejvyšších patrech tabulky.“ Kopta by 
měl gólově nahradit dlouhodobě zraně-
ného kanonýra Martina Bočka.

Na soupisce pro novou sezonu nefi-
guruje ani samotný Radek Zaťko – sám 
sebe z ní vyčlenil. Přivřeme-li oči nad 
několika krátkými přestávkami, bude 

chomutovská sestava bez Radka Zaťka 
v bráně poprvé po 28 letech! „Pokud 
bychom chtěli hrát v divizi desáté místo, 
pak bych asi ještě dvě sezony chytat 
mohl. Ale jsme ambiciózní klub a už 
je na čase zapracovat do týmu mladší 
hráče, kteří budou Chomutovu odvádět 
služby v budoucnu,“ říká. „Já, pokud 
mě někdo bude chtít, si zachytám ještě 
někde v nižší soutěži. Ale kdyby mě 
bylo potřeba a majitel klubu zavelel…,“ 
vtipkuje o svém případném návratu do 
chomutovské sestavy Radek Zaťko. 
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Obrovský zájem byl o letošní 
jízdy Pohádkovým safari v cho-
mutovském zooparku. Jízdenky 
celkem na patnáct jízd byly velmi 
rychle vyprodané, a protože zá-
jem návštěvníků stále trval, přidal 
zoopark ještě jednu jízdu navíc. 
Zooparkem, safari i skanzenem 
svezly návštěvníky vláčky lokálka 
Amálka i Safari Expres. Po cestě se 
děti i dospělí setkali s mnoha po-

hádkovými bytostmi, letos dokonce 
i s Harry Potterem a kouzelným 
kloboukem, Carlem Fredricksenem 
a Rusellem z pohádky Vzhůru do 
oblak, dále s oblíbenými čaroděj-
nicemi, trpaslíky, vílami, princez-
nou nebo s Makovou panenkou 
a motýlem Emanuelem a mnoha 
dalšími. O neutuchající zábavu se 
postarali herci z divadla V Pytli 
a dobrovolníci. 
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Pohádkové safari muselo díky 
obrovskému zájmu přidat jízdu



Až 34 000 Kč měsíčně

HLEDÁ SE OPERÁTOR/KA

22 000 Kč základní mzda až 3 000 Kč výkonnostní bonus 2 000 Kč příplatky za směny 2 000 Kč docházkový bonus
doprava na směny zdarma strava zdarma příspěvek na penzĳní spoření roční bonus

+420
733 123 733

prace
@nexe

ntire
.com


