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� aktuality
 5 RODINY SPORTOVALY 

S RÓZOU NA ATLEŤÁKU
Na atletický stadion zavedla 
koza Róza s kozlíkem 
Rozmarýnkem účastníky 
Rodinného zápolení v červnu.

� téma
 6 PRAŽSKÉ POLE SE STANE 

ATRAKTIVNÍ LOKALITOU
Sportovci, turisté i lidé 
hledající odpočinek budou mít 
v Chomutově nové možnosti, 
kam se vydat. Město připravuje 
zpřístupnění a zatraktivnění 
lokality Pražského pole.

� rozhovor
 8 JAKUB ŘEHÁK: NAŠE 

DĚTI SE NAUČÍ, CO SI 
PROŽIJÍ. NATÁČENÍ 
FILMU JIM DALO 
MNOHEM VÍC NEŽ JEN 
PRÁCI PŘED KAMEROU
Žáci ze základní školy v ulici 
17. listopadu dostali ke Dni 
dětí zvláštní dárek, zhlédli film 
natočený jejich spolužáky.

� minitéma
 9 OCENĚNÍ MĚSTA LETOS 

ZÍSKALI VOJTĚCH 
NÁVRAT A PETR RAK
Nejvyšší ocenění města Cho-
mutova letos převzal keramik 
a sochař Vojtěch Návrat a ředitel 
Státního okresního archivu 
Chomutov Petr Rak.

� kultura
 12 ERLANGENŠTÍ 

FOTOGRAFOVÉ 
VYSTAVUJÍ AKTY 
V KOSTELE
Po třech letech se do Chomuto-
va vrátili erlangenští fotoamaté-
ři. Fotografové z bavorského Er-
langenu v prostorách oblast ního 
muzea vystavují již posedmé.

� historie
 14 PONOŘTE SE DO MÁLO 

ZNÁMÉ HISTORIE 
CHOMUTOVSKÉ 
HORNÍ VSI
O vzniku vsi ležící na dohled 
Chomutova a nesoucí jméno 
Horní Ves není známo nic 
přesného.

� sport
 22 ÚSPĚCHY PLAVCŮ NA 

MISTROVSTVÍCH ČR
Červen bývá 
v bezkoronavirových 
dobách měsícem, kdy se na 
závěr jarní plavecké sezóny 
konají mistrovství ve všech 
věkových kategoriích.

13., 20. a 27.7.
Koncerty dechových hudeb 
od 16.30 v městském parku

19.7. 
Letní filharmonie od 19 hodin 
v letním kině

9. a 23.7. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

10., 24. a 31.7.
Letní divadelní festival v rámci 
Rodinného zápolení od 
15 hodin v městském parku

15. a 16.7. 
Pohádkové safari od 13 hodin 
v Zooparku Chomutov

30.7.
Chomutovský rodinný festival 
od 11 hodin v letním kině

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Don je asi 10měsíční kříženec 
bulla. Je to hravý, energický, 
učenlivý a přátelský pes. Doník 
je vhodný k aktivním lidem do 
domku se zahradou.  

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.

ZOOPARK ZVE  
NA KOUZELNÉ 
JÍZDY AREÁLEM
Chomutovský zoopark spustil předprodej lístků na 
oblíbené Pohádkové safari. Nevšední výpravy s nádechem 
kouzel a nadpřirozena jsou nachystané na pátek a sobotu 
15. a 16. července. Jízdy po areálu zooparku budou opět plné 
zastávek s pohádkovými scénami v podání herců z Divadla 
V Pytli a řadou dobrovolníků. V jízdách se budou pravidelně 
střídat Safari Expres a vláček Amálka. Začínat bude terénní 
Safari Expres první jízdou ve 13 hodin a poté bude vyjíždět 
vždy v celou hodinu až do osmi večer. Od 13.30 pak vždy po 
hodině vyrazí na stejnou trasu zoovláček, až do poslední jízdy 
v 19.30 hodin. Pohádková trasa povede přes všechny tři areály, 
tedy zoo, safari i skanzen. Jízdenky si lidé mohou koupit online 
přes webové stránky zooparku nebo přímo na pokladnách.
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Jedenáctý Dragon Cup si užili i handicapovaní

Nepomáhejte lupičům, když jste 
na dovolené, varují strážníci

Do hor opět turisty 
vyveze cyklovlak

Absolventi středních škol 
převzali Dobrý list komory

Po covidové pauze vyjely na hla-
dinu Kamencového jezera opět lodě 
s charakteristickými dračími hlavami 
a ocasy. Jedenáctý Dragon Cup byl 
lítým bojem o medaile, ale stejně tak 
happeningem za nádherného počasí.

Osm dvaadvacetičlenných posá-
dek z Chomutova a okolí soutěžilo 
na dvousetmetrové sprintové trati 
a potom na vytrvalostní kilometrové 
vzdálenosti. První závod byl mi-

mořádně vyrovnaný, díky shodným 
časům se vyhlašovala dvě druhá 
i dvě třetí místa, a medaile se tak 
dostala takřka na celé startovní pole. 
Bronzové si na krk pověsily také 
Lochnessky reprezentující chomu-
tovský magistrát. „Z medailí jsme 
nadšení, protože už delší dobu žádné 
nebyly. Povzbudilo nás to, příští 
rok do toho jdeme znovu,“ řekla 
Eva Procházková, kapitánka týmu, 

který se zúčastnil všech dosavadních 
ročníků. 

Na kilometrové vzdálenosti se 
už přece jen rozdíly ve výkonnosti 
posádek projevily víc, i když to čás-
tečně bylo způsobeno odpoledním 
startem, kdy vrcholilo na červen mi-
mořádné horko. „Akce se povedla, 
atmosféra byla opět úžasná a počasí 
nádherné. Ale právě proto bylo jezero 
plné lidí a spousta z nich nám lezla 

do drah. My jsme je napomínali, oni 
zase byli naštvaní, že je omezujeme. 
Neuvědomovali si, že když se proti 
nim řítí dvoutunová loď, tak ji prostě 
na fleku nikdo nezastaví,“ krčil rameny 
nad jedinou třecí plochou Dragon 
Cupu jeho pořadatel Michal Pták 
z kanoistického oddílu Sportclubu 80 
Chomutov. Jak dodal, naštěstí nedošlo 
k žádnému konfliktu ani nehodě.

Pokračování na straně 23

Chomutovští strážníci upozor-
ňují obyvatele města na nebez-
pečí vloupání do jejich obydlí 
v době, kdy jsou na dovolené. 
Lidé by měli uposlechnout hned 
několik doporučení a zabránit tím 
nepříjemnému návratu z dovolené 
domů.

Podle dlouhodobých statistik 
se pachatelé dostávají do obydlí 
nejčastěji překonáním vstupních 
dveří, přes balkon nebo okny, která 
nechávají lidé v době nepřítom-
nosti často nezabezpečená. K ne-
zvané návštěvě mnohdy napo-
máhá právě ponechání otevřené 
okenní ventilace či mikroventilace. 

Vloupání se do obydlí a jeho vy-
kradení přes mikroventilaci může 
pachateli trvat kolem jedné minuty.

Aby se lupič do bytu či domu 
nedostal, je vhodné použít kombi-
naci mechanického a elektronic-
kého zabezpečení. Tedy bezpeč-
nostní dveře, zámky, fólie a také 
alarmy, kamery či detektory napo-
jené na mobilní telefon.

Důležité je také udržování pře-
hledného prostoru před domem či 
bytem. V případě domů je vhodné 
dobré osvětlení, upravená zeleň, 
prostor nezakrytý stromy a po-
dobně. K bezpečnostním opatře-
ním patří i ochrana cenností. Má-li 

majitel doma něco cenného, neměl 
by o tom mluvit s cizími lidmi 
a nejdražší předměty je dobré před 
odjezdem na dovolenou uložit do 
sejfu v bance. Praktické je také 
vytvořit soupis cenností, jejich 
fotografie a zapsat si jejich sériová 
čísla. Pokud totiž někdo tyto věci 
odcizí, zvýší se pravděpodobnost 
jejich nalezení a identifikace.

Základem prevence jsou také 
dobré vztahy se sousedy, všímání 
si pohybu cizích osob v domě 
nebo okolí. Před odjezdem je také 
vhodné nemluvit o své nepřítom-
nosti na veřejnosti, zavřít a zajistit 
všechny dveře a okna, s důvěry-

hodným sousedem se domluvit na 
kontrole domu či bytu, vyzvedá-
vání písemností ze schránky či na 
občasném rozsvícení a vyvětrání.

Pokud však dojde k situaci, kdy 
se lidé vrátí z dovolené a zjistí, že 
mají vykradený byt či dům, neměli 
by sami vstupovat dovnitř, aby 
neznehodnotili stopy po pachateli. 
Ihned je potřeba zavolat strážníky 
či policisty.

Více informací k zabezpe-
čení objektů jsou pro všechny 
zájemce dostupné v mobilní apli-
kaci Zabezpečte se, případně na 
webových stránkách www.stop-
vloupani.cz.

Již podesáté vyjede letos do 
Krušných hor historický cyklovlak. 
Společnost Loko-motiv ho vypraví 9., 
23. a 30. července, v srpnu pak 13. a 21. 
Vlak vyjede z Klášterce nad Ohří 
a přes Chomutov zamíří až do Vejprt. 
V Křimově bude tradiční malá pře-
stávka na občerstvení a opékání buřtů.

Z Chomutova bude vlak vy-
jíždět v uvedené dny v 9.08 až 
9.15 hodin a do Vejprt dorazí ve 
12.26. Cyklisté pak mohou sednout 
na kolo a vrátit se zpět sami, nebo 
si vyjet na výlet. Zpět vyjede vlak 
v 13.55 a do Chomutova dorazí 
v 16.02 hodin.

Dobrý list komory letos převzalo 
čtyřicet vybraných žáků středních 
škol při slavnostním ceremoniálu 
v kostele sv. Kateřiny. Okresní hos-
podářská komora pořádala tuto akci 
již počtvrté.

Získání dokumentu vypovídá 
o schopnostech pracovníka vstupují-
cího na trh práce, předává se vybra-

ným žákům daného oboru. Komora 
tím ověřuje a potvrzuje znalosti 
absolventa maturitních či učebních 
oborů, neboť kritéria získání jsou 
velmi přísná a ne každý absolvent 
jich dosáhne. Ocenění bylo předáno 
čtyřiceti žákům, šestnáct z nich bylo 
s maturitním oborem a čtyřiadvacet 
s řemeslným učebním oborem.
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KRÁTCE
MASOŽRAVKY OPĚT 
V ZOOPARKU
Od soboty 30. července do 28. srp-
na se bude v Zooparku Chomutov 
konat tradiční výstava masožra-
vých rostlin. Přístupná bude denně 
od 10 do 17 hodin.

POZORUJTE S HVĚZDÁŘI 
METEORY
Od pondělí 8.srpna do neděle 
14.srpna budou lidé vždy od 
21 hodin pozorovat perseidy na 
hvězdárně u bývalého kina Oko.

NOVÉ SPÍNÁNÍ SVĚTEL
Technické služby postupně mění 
způsob spínání veřejného osvětlení 
pomocí astronomických hodin. 
To přinese větší úsporu elektrické 
energie.

V KNIHOVNĚ SI BUDOU 
HRÁT
V Chomutovské knihovně se bude 
19. července konat herní dopo-
ledne. Od 9 hodin budou v atriu 
k dispozici deskové hry, pétanque, 
badminton, kriket, mölkky a mno-
ho dalších aktivit.

PROHLÍDKA BUDE 
S KOMENTÁŘEM
Zajímavosti o vzniku děl nabídne 
komentovaná prohlídka výstavy 
Tišina duše, kterou bude provázet 
autorka Jitka Kůsová. Uskuteční se 
28. července od 17 hodin v galerii 
Lurago.

Zoopark má znovu losí pár. 
Z Německa přivezl mladíka Joniho

Rodiny sportovaly 
s Rózou na atleťáku

David Kämpf 
ukázal doma 
medaili

Chcete běžet půlmaraton? Registrujte se

Los evropský není zrovna zvíře, 
které by zoologické zahrady rozdá-
valy. Přesvědčil se o tom i cho-
mutovský zoopark, který přes rok 
sháněl vhodného samce ke své 
šestileté losici Quanitě. Od začátku 
června jí dělá nového společníka 
roční los ze zoologické zahrady 
v Karlsruhe. A podle prvních dní je 
to až překvapivě vítaná společnost. 
Hned první kontakt přes ohradu se 
šestiletou Quanitou byl nečekaně 
vřelý. „Očichali se, poznali a doteď 
se ve výběhu i v zázemí v klidu re-
spektují,“ neskrývá milé překvapení 
Věra Fryčová, ředitelka zooparku. 
Přitom seznamování bývá u losů 
daleko divočejší. Je o nich známo, 
že to jsou poměrně svéhlavá zvířata 
a dokážou se i pokopat.

Pohodový vztah nového lo-
sího páru má takřka každý den na 

očích Petra Zálešáková, chovatelka 
losů v chomutovském zooparku. 
Dokázala tak vypozorovat, že 
samice si svůj prostor hájí jen vý-
stražným stažením uší. Jinak je prý 
ale mezi oběma losy cítit překva-
pivě rychlé souznění. „Hlavně Joni 
je super zvíře, od prvních dní je ve 
výběhu jako doma. Jako kdyby se 
tu narodil,“ dodala chovatelka.

Zoopark měl samce v hledáčku 
už před půl rokem, ale tehdy byl 
příliš mladý. Proto ho musel odmít-
nout. Jenže osud zřejmě chtěl, aby 
to byl právě on, kdo bude novým 
partnerem Quanity. „Hledali jsme 
v dalších evropských zahradách, 
ale vhodní samci buď nebyli, nebo 
to z nějakého důvodu nevyšlo,“ po-
psala ředitelka Fryčová.

Joni mezitím vyrostl ve statného 
mladíka a zoopark po něm nakonec 

sáhl. Přestože dospělý ještě není. 
„Je to zatím mladíček, ale určitě 
budoucí chovný samec,“ upřesnil 
vedoucí zoologie Miroslav Brtnický 
s tím, že losi dospívají zhruba ve 

dvou a půl letech. Podle něj by na-
víc bylo vhodné k páru pořídit ještě 
jednu samici. „Trio by bylo ideální, 
ale teď o žádné vhodné losici ne-
víme,“ dodal.

Na atletický stadion zavedla koza 
Róza s kozlíkem Rozmarýnkem 
účastníky Rodinného zápolení 
v červnu. Neodradilo je ani velké 
vedro a do sportovních výkonů se 
všichni pustili s vervou. Připraveno 
bylo deset disciplín, některé klasické 
atletické, jako sprint, hod oštěpem 
nebo skok z místa, ale také neob-
vyklé. Děti tedy například ještě 

zdolávaly překážkovou dráhu nebo 
běžely s padákem za zády.

Přes léto budou akce Rodinného 
zápolení netradiční. Bude se totiž 
celkem pětkrát konat Letní divadelní 
festival v městském parku u altánu. 
Aby rodiny získaly soutěžní známku, 
budou muset navštívit festival ales-
poň dvakrát. Navíc však budou mít 
šanci získat bonusovu známku, a to 
pokud se zúčastní všech.

Letní divadelní festival za-
čne 10. července, bude pokračo-
vat 24. a 31. července, dále pak 
14. a 21. srpna. Připravená jsou po-
hádková představení, zábavné show, 
hudební či taneční vystoupení, krea-
tivní dílny a různé soutěže a na závěr 
i workshop Street Hard Workers.

Bronzový medailista z letošního 
mistrovství světa v hokeji a současně 
hráč NHL Toronto Maple Leafs 
David Kämpf navštívil po svém ná-
vratu domů chomutovskou radnici.

Ukázal získanou medaili a od 
náměstka Davida Dindy dostal dárek 
a poděkování za skvělou reprezen-
taci města.

Chomutovský půlmaraton se 
letos poběží 27. srpna, běžci se 
do závodu již mohou zaregistro-
vat. Tradičně jsou připravené dva 
okruhy pro dospělé, štafeta a dětské 
závody. Trasa hlavního závodu 
je dlouhá 21 kilometrů a provede 
běžce jak historickým centrem 
města, tak i zajímavými místy na 
periferiích. Kratší Kamencový 
okruh měří 7,5 kilometru a ochudí 

běžce například o průběh zoopar-
kem či Bezručovým údolím. Děti 
budou závodit na náměstí, počet 
okruhů bude určený v závislosti na 
jednotlivých kategoriích.

Zaregistrovat se mohou běžci 
online na stránkách www.chomu-
tovskypulmaraton.cz do 21. srpna, 
kdo však chce běžet v originálním 
designovém triku, musí se stihnout 
zaregistrovat už do 30. července.
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Sportovci, turisté i lidé hledající odpočinek budou mít v Chomutově nové možnosti, kam se vydat. Město 
připravuje zpřístupnění a zatraktivnění lokality Pražského pole. Nyní je oblast rybářským revírem, to se 
však v následujících letech změní. Území protknou cyklostezky, in-line dráhy, sportovní hřiště, psí louky či 
pikniková místa. Jelikož se jedná o velmi významnou přírodní lokalitu, všechny novinky budou splňovat 
přísná kritéria, aby nijak nenarušily tamní biosféru. Připravuje se také zařazení lokality mezi přírodní památky. 

Chomutovu se loni podařilo po 
mnoha letech získat pozemky od 
Palivového kombinátu Ústí. Město 
vykoupilo pozemky o celkové 
rozloze přes devadesát tisíc metrů 
čtverečních a bezúplatně získalo 
dalších 248 tisíc metrů čtverečních. 
V současné době jsou pozemky 
pronajímány Českému rybářskému 
svazu k rybolovu a soukromým ze-

mědělcům. Smlouvy budou podle 
potřeb po vyhlášení přírodní rezer-
vace ukončeny.

Dříve se uvažovalo, že na po-
zemcích vznikne golfové hřiště. 
To však již neplatí, lokalita má 
sloužit široké veřejnosti, tak trochu 
má i odlehčit od turistů Bezručovu 
údolí. Hlavní využití je určeno pro 
trvalé travní porosty, rekreační 

louky, pikniková místa, odpočin-
ková místa, různé typy herních 
hřišť, altány či turistické, cyklis-
tické a naučné stezky.

Plocha na severu je územním 
plánem určena jako plocha pro tě-
lovýchovu a sport. Mohou tam tedy 
vyrůst kromě hřišť i malá ubyto-
vací zařízení pro sportovce, zázemí, 
menší restaurační provozovny či 
kynologická cvičiště. Přestože to 
územní plán umožňuje, zatím se 
s tímto využitím nepočítá.

Z hlediska územního plánu se 
tedy jedná o možnost využití pro 
nepobytovou rekreaci, kdy návštěv-
níci budou moci procházet územím 
Evropsky významné lokality Natura 
2000. V současné době se zpraco-
vávají potřebné podklady pro vy-
hlášení přírodní rezervace.

Také se pracuje na projektové 
dokumentaci, která by měla zahr-
nout vybudování nových tras pro 
cyklisty a bruslaře, pozorovatelen 
a informačních tabulí, piknikových 
luk. Dále bude připravena případná 
rekonstrukce stávajících vodních 

děl nebo jejich vybudování. Pro 
motoristy by na okraji lokality 
mělo vzniknout dostatečně velké 
parkoviště se sociálním zázemím. 
Uvažuje se také o zřízení přírodní 
učebny nebo oplocených psích luk.

Všechny tyto plánované činnosti 
budou v projektu zahrnuty vždy 
s ohledem na budoucí zpřísněnou 
ochranu životního prostředí, která 
souvisí s budoucím vyhlášením pří-
rodní rezervace.

Po zpracování projektové do-
kumentace se bude město ucházet 
o dotaci z takzvaných 18 ekomi-
liard, jak se zkráceně nazývá do-
tační program, určený k odstraňo-
vání ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji.

PRŮZKUMY LOKALITY
Pražské pole je lokalitou velmi 

významnou především z hlediska 
výskytu vzácných či ohrože-
ných druhů živočichů a rostlin. 
Podrobnější průzkum a sledování 

Pražské pole se stane 
atraktivní lokalitou
Rostlinám a živočichům tam ale bude zajištěný potřebný klid

Zatím vzácným hostem je na Pražském poli husice nilská, která se v Evropě v poslední 
době zabydluje z Afriky.
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území Pražského pole bylo zahá-
jeno na konci devadesátých let. 
V letech 2008 a 2009 byl proveden 
základní inventarizační průzkum 
zaměřený na obratlovce a následně 
na mykologii, botaniku a zoologii.

V roce 2010 bylo provedeno 
komplexní limnologické posouzení 
lokality, a to především v souvis-
losti se záměrem vyhlásit na všech 
vodních plochách Pražského pole 
rybářský revír.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Na vyvýšených místech mezi 

vodními plochami se nacházejí 
menší i větší skupinky stromů 
a keřů, zpravidla tvořené břízou 
bradavičnatou, různými druhy vrb, 
topolů a podobně. Pod dřevinami 
se místy vyvinulo přirozené bylinné 
patro s výskytem i velmi vzácných 
druhů jako hnilák lysý.

Stanoviště bez dřevin jsou po-
rostlá nepůvodními druhy, jako je 
například pelyněk černobýl, sveřep 
měkký, vesnovka obecná, třtina 
křovištní či mydlice lékařská. Místy 
se již vytvořila přirozená rostlinná 

společenstva otevřených ploch s vý-
skytem charakteristických druhů, 
třeba pcháče bělohlavého, hořčíku 
jestřábníkovitého, řepíku lékař-
ského, srpku obecného, kostřavy 
červené, svízele bílého, jestřábníku 
štětinatého, omanu hnidáku, kopre-
tiny irkutské, mochny nátržníku, 
divizny sápovité, pupavy obecné či 
chrpy latnaté.

V zatopených důlních pro-
padlinách, na jejich březích a na 
přilehlých podmáčených místech 
se vyvinula cenná rostlinná spo-
lečenstva mokřadního charakteru, 
s řadou chráněných, ohrožených 
a regionálně význačných druhů 
rostlin. Mezi ně patří například 
lakušník niťolistý a okrouhlý, os-
třice Otrubova, zeměžluč okolí-
katá, růžkatec bradavčitý, bahnička 
bradavkatá a jehlovitá, vrbovka 
malokvětá, kamyšník polní, kosatec 
žlutý, okřehek trojbrázdý, řečanka 
přímořská, šejdračka bahenní 
a mnoho dalších.

Větší počet na sebe navazují-
cích vodních ploch s rákosovými 
porosty a s malými lesíky zvyšuje 
hodnotu území z hlediska výskytu 
značného množství ptáků vázaných 
na vodní prostředí. Lokalita je vý-
znamná nejen z pohledu množství 
hnízdících ptáků, ale i z hlediska 

tahu a zimování. Nachází se zde 
také mnoho chráněných a ohrože-
ných obojživelníků a bezobratlých.

ROSTLINNÉ DRUHY
Zatopené důlní propadliny jsou 

zajímavé druhotné biotopy s hod-
notnou vodní a mokřadní vegetací. 
Hlavní dominantou pobřežní vege-
tace jsou rákosiny, zejména rákos 
obecný místy tvoří pět až deset 
metrů široké pásy. Dále zde roste 
orobinec úzkolistý a širokolistý, 
bahnička mokřadní, méně často 
také zevar vzpřímený. Téměř vždy 
jsou pobřežní porosty doprovázeny 
okřehkem menším a místy i okřeh-
kem trojbrázdým. S rákosinami 
sousedí vysoké ostřice a mokřadní 
louky, na něž pak navazují nebo 
jsou mezi ně vtroušeny pobřežní 
dřeviny, třeba vrby, střemcha 
obecná, topol osika a kanadský, 
jeřáb ptačí, svída krvavá, bez černý, 
bříza bělokorá a bradavičnatá 
a další.

Za nejcennější vodní druh 
lze považovat chráněný růžkatec 
bradavčitý, v některých nádržích 

byla zjištěna chráněná řečanka 
přímořská.

V lokalitě se také vyskytuje 
silně ohrožený hnilák lysý, což je 
velmi vzácný druh v celém kraji, 
a také skřípinec Tabernaemontanův, 
lakušník niťolistý, pcháč bělohlavý, 
jestřábník štětinatý, sítina slano-
milná a žluťucha lesklá.

K nejzajímavějším druhům, 
které byly na území nově zazna-
menány, patří kromě zmiňovaného 
hniláku i hrušeň polnička a šej-
dračka bahenní. Mimořádný vý-
znam má i bohatý nárůst populace 
kriticky ohrožené řečanky přímoř-
ské, která na Pražském poli byla 
poprvé zaznamenána v roce 2004.

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY
Entomologický průzkum stře-

vlíků, drabčíků a vážek byl pro-
veden v průběhu roku 2008. Bylo 
zjištěno 35 druhů střevlíků, 54 druhů 
drabčíků a 19 druhů vážek. Mezi 
zaznamenané druhy zranitelné se 
řadí šídlo rákosní, šídlo červené 
a tmavé, mezi téměř ohrožené druhy 
pak šidélko znamenané, šídlatka 
hnědá a vážka žíhaná. Mezi cennými 
druhy jsou dále uvedeny vážka jas-
noskvrnná, vážka tmavoskvrnná, 
vážka plavá, šídlatka kroužkovaná, 
šídlo luční, šídlatka brvnatá a tmavá.

Mezi zvlášť chráněné druhy 
ptáků, vyskytující se na území 
Pražského pole, patří bukač velký, 

ostralka štíhlá, morčák velký, orel 
mořský, luňák červený a hnědý, 
orlovec říční a strnad luční. Silně 
ohrožené druhy mají v lokalitě 
zástupce v potápce rudokrké, vo-
lavce bílé, čápovi černém, lžičákovi 
pestrém, čírce modré a dalších. Na 
místě se vyskytují také potápka 
roháč, kormorán velký, čáp bílý, je-
střáb lesní, moták pochop, koroptev 
polní, rorýs obecný, ťuhýk obecný 
či slavík obecný. Území je z hle-
diska výskytu značného množství 
ptáků vázaných na vodní prostředí 
velmi cenné.

Kromě ptáků se na území vy-
skytují i zvlášť chráněné druhy 
savců, především netopýr černý, 
velký, vodní, hvízdavý, rezavý, se-
verní. Významnou činí lokalitu také 
výskyt chráněných druhů obojži-
velníků a plazů. Kriticky ohrožený 
je čolek velký a skokan skřehotavý, 
silně ohrožený čolek obecný, ješ-
těrka obecná, kuňka ohnivá a ros-
nička zelená, mezi ohrožené druhy 
patří kuňka obecná, ropucha obecná 
a užovka obojková. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ JE URČENO PRO TRVALÉ TRAVNÍ 
POROSTY, REKREAČNÍ LOUKY, PIKNIKOVÁ MÍSTA, 
ODPOČINKOVÁ MÍSTA, RŮZNÉ TYPY HERNÍCH HŘIŠŤ, 
ALTÁNY ČI TURISTICKÉ, CYKLISTICKÉ A NAUČNÉ STEZKY.

Rackové chechtaví zde jsou běžní, i když v minulosti jich tu bývalo mnohem více.

Na jaře na největší vodní plochu ornitologové nainstalovali umělý ostrůvek pro hnízdění vodního ptactva. Je ukotven v klidné části, mimo 
rušivý vliv návštěvníků lokality. Je osázen rákosím, které by ho brzy mělo krýt a maskovat.
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Nový film jsem viděla, je opravdu 
dobrý. Kdo se na něm podílel a proč 
vůbec vznikl?

Naši školu navštěvují žáci s růz-
nými diagnózami, různé dys poruchy, 
lehké i středně těžké mentální posti-
žení. Společnost má vůči těmto dětem 
nejrůznější předsudky a stigma. Práce 
s dětmi je někdy náročnější, ale stojí za 
to. Ony potřebují zažít nějaký úspěch, 
natočení filmu, ale i úspěchy v jiných 
aktivitách jsou moc důležité. Proto to 
děláme. Děti tak zjistí, že nemusí jít 
po té předem vytyčené cestě, kterou 
jim určí nevědomá společnost, kde je 
vlastně vše předem ztracené, ale že se 
mohou realizovat v mnoha různých 
oblastech a být úspěšné. Pak už záleží 
na nich, kterým směrem se vydají, zda 
se jim to podaří, nebo zda zakopnou, 
upadnou a budou muset vstát i vydat 
se na cestu znovu. Rozhodně si ale za-
slouží příležitost.
Kde tedy vznikl nápad?

V roce 2017 jsem měl třídu, byli 
v ní takoví hračičkové. Já jsem v rámci 
upevnění vztahů uspořádal tak dvakrát 
do roka nějakou akci s přespáním ve 
škole. Děti mi při jedné takové akci vy-
právěly, že se tady ve škole stala kdysi 
dávno nějaká strašná věc. Takové ty 
historky, které se vypráví o každé škole 
nebo o opuštěné nemocnici. Ony ty 
moje děti tomu docela věřily. Tak jsem 
se toho chytil, domluvili jsme se, že vy-
myslíme nějakou takovou historku, že 
se tu jako nějaké dívce Sáře stala nějaká 
tragédie. To byl základ hororového pří-
běhu, který jsme chtěli natočit. Pustili 
jsme se do toho. Nebylo nic připrave-
ného, děti nebyly nervózní, že si ne-
pamatují scénář, protože žádný nebyl, 
moc vše prožívaly a mně se to líbilo. 

Doma jsem si pohrál se střihem a ostat-
ními technikáliemi. Sledoval jsem, jak 
dokážou ve svém volném čase praco-
vat, jak jsou najednou kreativní, jak je 
to baví. Film jsme dali na youtube, celá 
škola se na něj podívala a děti začaly 
za mnou chodit, že by chtěly v natáčení 
pokračovat. Tak vznikl druhý díl, ten už 
byl připravenější.
A nyní i třetí díl, který už není krát-
kým příběhem, ale poctivým filmem.

Když jsme se rozhodli, že natočíme 
i třetí pokračování, už jsem chtěl, aby to 
byl opravdu plnohodnotný film. První 
dva díly byly jen krátké, tento už měl 
být delší a měl mít plnohodnotný děj, 

plnohodnotný scénář, zapojili jsme 
i dospělé herce.
Zkušenosti jste tedy měli, vše odsý-
palo rychle a dobře?

Vůbec ne. Děti se sice do příprav 
pustily s vervou, ale když se pak za-
pnula kamera, zkameněly, koukaly do 
země. Tak jsem říkal, že takto to nepů-
jde a začali jsme dřít ještě víc. Natočili 
jsme část, sestříhal jsem ji a ukázal jsem 
jim výsledek. Koukaly na to a řekly, že 
je to strašné, že je to bez emocí, takové 
nijaké, že jim je špatně rozumět a vy-
padají divně. Rozhodly se, že to celé 
smažeme. To bylo velké rozhodnutí po 
měsíční práci. Tak jsme začali znovu.
Úplně od začátku?

Vlastně ano. Ale uchopil jsem to 
jinak. Aby se prolomil stud, začali 
jsme nejnáročnější scénou, tou noční. 
Doufal jsem, že děti budou natáčením 

v noci unavené a nebudou už tolik na 
vše myslet. Povedlo se to. Zažily si 
něco, co do té doby neznaly. Navíc se 
povedly i opravdové emoce. Ve scéně, 
kde je Jenifer zavřená ve sklepě ve 
tmě, se začala opravdu bát a panika-
řit. Zanedlouho se uklidnila a souhla-
sila s tím, že to ve filmu použijeme. 
Poslední záběr jsme měli v půl páté 
ráno.
Není jednoduché se rozhodnout 
smazat svoji dlouhodobou práci. To 
dětem patří obdiv.

Na naše děti se nahlíží, že jsou 
problémové, že se ničemu pořádnému 
nevěnují, že chtějí mít všechno rychle 

hotové. Ale když je něco zaujme, jsou 
schopné velkých věcí, soustředí se, ma-
kají. Viděl jsem je v úplně jiném světle, 
než jak je vnímá okolí a veřejnost. Ptal 
jsem se jich, jestli si jsou jisté, že to 
budeme muset dělat celé znovu a lépe. 
A prý, že jo, smažte to.
Natáčeli jste v opravdu zajímavých 
prostorách, které by ve škole nikdo 
nehledal. Jak jste je našli?

O těch už jsem věděl. Když jsme 
pořádali minulé akce s přespáním ve 
škole, tak jsme jednou měli na pro-
gramu poznat zákoutí školy, kam 
se děti běžně nedostanou. Byli jsme 
v krytu, v retenční nádrži, v podzemí, 
zkoumali jsme, kudy vede potrubí a po-
dobně. Teď jsme toho využili. Jsme 
moc vděční ředitelce naší školy, že nám 
v podobných aktivitách nechává volnou 
ruku, za to jí patří velký dík.

Přišli za námi sami mladí herci, 
Anna Červeňáková, Jenifer Kondášová, 
Milan Kováč. Čtvrtý herec z filmu 
Radek Gorol zrovna odcestoval. Stydliví 
mladí lidé, slušní, s obavami, co je při 
rozhovoru čeká, větší pozornost ne-
známého člověka jim není příjemná. 
Jsou ale odvážní, na mé otázky chtějí 
odpovídat.
Jste spokojení s výsledkem? Už 
uběhla nějaká doba po zveřejnění 
filmu, můžete tedy posuzovat s odstu-
pem času.

Milan: Ještě pořád jsem spokojený, 
ujde to.

Jenifer: Jo, jsem spokojená. Byla to 
sranda, ale bylo to i náročné.
Báli jste se? Atmosféra filmu byla 
strašidelná a natáčeli jste i v noci.

Jenifer: Kluci ani ne, my holky jsme 
se strašily, a tak jsme se pak bály.
Měli jste obavy z toho, jak ostatní 
děti film přijmou?

Anna: Já jo, já jsem se hodně bála, 
ale dopadlo to dobře, říkali mi, že je to 
dobré. Někdo se smál, ale v dobrém.
Co jste se při natáčení naučili?

Milan: Mluvit před kamerou. To byl 
chvílemi kámen úrazu.

Jenifer: Pamatovat si text, ale to 
docela šlo. Akorát Milan s tím měl pro-
blém. Při jedné scéně musel větu ´Vy 
chcete taky´opakovat několikrát, pořád 
mu to nějak nešlo. To jsme se pobavili.
Chtěli byste se tím v budoucnu 
i živit?

Milan: To nevím, ale kdyby byla 
ještě šance, tak bych rád natáčel.

Anna: Já bych natočila ještě něco 
více strašidelného, aby se děti bály.

Jenifer: Není to úplně můj sen, 
ale umím si představit, že bych někdy 
mohla něco u filmu dělat.

Žáci ze základní školy v ulici 17. listopadu dostali ke Dni dětí zvláštní dárek, zhlédli film natočený jejich 
spolužáky. Horor s detektivní zápletkou natočily čtyři děti s učitelem Jakubem Řehákem. Jednalo se už o třetí 
díl hororu Sára, který je k vidění na youtube. Po dvou kratších dílech vznikl plnohodnotný film s dobrou 
hudbou, kamerou a opravdu strašidelnou atmosférou. Jak říká Jakub Řehák, děti se nejvíce naučí vlastním 
prožitkem. Jak film vznikl a jak ho přijalo náročné publikum, popsal v následujícím rozhovoru.

Jakub Řehák:

Naše děti se naučí, co si prožijí. Natáčení filmu 
jim dalo mnohem víc než jen práci před kamerou

NEBYLO NIC PŘIPRAVENÉHO, DĚTI NEBYLY NERVÓZNÍ, 
ŽE SI NEPAMATUJÍ SCÉNÁŘ, PROTOŽE ŽÁDNÝ NEBYL, 
MOC VŠE PROŽÍVALY A MNĚ SE TO LÍBILO.
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Ocenění města letos získali 
Vojtěch Návrat a Petr Rak

Nejvyšší ocenění města Chomutova 
letos převzaly dvě významné osob-
nosti, keramik a sochař Vojtěch Návrat 
a ředitel Státního okresního archivu 
Chomutov Petr Rak. Cena Jiřího 
Popela z Lobkovic je určena pro 
osobnost, která se v různých oblastech 
veřejného života zasloužila o šíření 
dobrého jména města Chomutova za 
jeho hranicemi nebo svojí činností 
pozitivně ovlivnila veřejný život ve 
městě. Oba ocenění tyto podmínky spl-
ňují několikanásobně.

Sochy Vojtěcha Návrata potkávají 
Chomutované například při návštěvě 
zooparku nebo městského parku. 
Chomutovského sochaře ale znají 
například i v Japonsku či Holandsku. 
„Ocenění si velmi vážím, je to nejvý-
znamnější ocenění, které může někdo 
od města dostat, takže mě to velmi těší. 
Popravdě jsem to vůbec nečekal,“ uvedl 
Vojtěch Návrat s tím, že další sochy se 
už rodí. „Nyní jsem trochu přesedlal od 
keramiky ke dřevu a mám rozpracova-
nou asi třímetrovou sochu,“ doplnil.

Keramik Vojtěch Návrat se 
narodil v Chomutově, studoval 
výtvarné zpracování keramiky 
v Karlových Varech. Svá díla vy-
stavoval například v Japonsku, 

Holandsku, Německu, Rakousku.
Z jeho dílny pochází třeba bron-

zová socha tanečnice v chomutov-
ském městském parku před divadlem, 
zmenšeninu této sochy dostávali vý-
herci taneční soutěže Velká cena města 
Chomutova.

Jeho figury a zvířata mají lapidární 
formu, lze je používat ke hrám nebo ke 
cvičení, jako například rosomák nebo 
medvědí rodina v zooparku či jezerní 
příšera na břehu Kamencového jezera. 
Jeho tvorba se objevuje i na fiktiv-
ním hřbitově vyhubených živočichů 
v zooparku.

Je zastoupen v muzeu Mimo 
v Japonsku, v Agentuře českého kera-
mického designu v Českém Krumlově, 
v Oblastním muzeu v Chomutově 
a v dalších. Je členem Unie výtvarných 
umělců České republiky a International 
Association of Art, Sdružení výtvar-
ných umělců keramiků ČR a volného 
uměleckého seskupení PRO ART.

V roce 1989 získal uznání za kera-
mický design na Mezinárodní výstavě 
v Japonsku.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic si 
zasloužil za uměleckou činnost a ší-
ření dobrého jména města Chomutova 
v ČR i v zahraničí.

Petra Raka zná veřejnost přede-
vším jako historika a ředitele okres-
ního archivu. „Za udělení ocenění 
jsem velmi rád, je to pro mě překva-
pení,“ uvedl bezprostředně po slav-
nostním udílení. Jak sám říká, práce 
je stále mnoho, jedna činnost střídá 
druhou a je za to velmi vděčný.

V letech 1978 až 1983 studo-
val Petr Rak na Pedagogické fakultě 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, studium zakon-
čil ziskem titulu doktor pedagogiky. 
Odborné vzdělání si rozšířil studiem 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v oboru archivnictví a po-
mocných věd historických. Zde 
v roce 2012 získal titul Ph.D. Od roku 
2003 působí jako odborný asistent na 
katedře historie Filozofické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

V roce 1983 nastoupil do Státního 
okresního archivu Chomutov. V roce 
2007 převzal jeho řízení. Časný zájem 
o počítače způsobil, že byl v letech 
1993 až 1997 členem komise pro 
výpočetní techniku v Archivní správě 
Ministerstva vnitra ČR. Je členem 
Vědecké archivní rady, což je odborný 
poradní orgán ministra vnitra pro 
otázky archivnictví a spisové služby. 

Zasedá v redakčních radách Státního 
oblastního archivu v Litoměřicích a od 
roku 2014 také ve Sborníku archiv-
ních prací.

V roce 2002 založil odbornou 
historickou konferenci Comotovia, 
kterou pořádá každé dva roky 
v Chomutově. Z konferenčních pří-
spěvků vychází stejnojmenný sbor-
ník, jeho je Petr Rak redaktorem. 
Konference iniciovala za dvacet let 
své existence mnohá bádání, čímž 
přispěla k dalšímu poznávání historie 
Chomutovska. Je autorem řady odbor-
ných publikací a stovek popularizač-
ních novinových článků přibližujících 
veřejnosti dějiny Chomutova a jeho 
okolí.

Osobnosti na Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic mohou nominovat jednot-
livci, skupiny nebo právnické osoby 
za přínos v různých oblastech, jako je 
kultura, sport, věda, vzdělávání, lékař-
ství, architektura a další. Nominace 
probíhají vždy do konce dubna, udí-
lení ve slavnostní atmosféře sklepení 
kostela sv. Kateřiny se koná v červnu. 
Podrobné informace i s přehledem 
osobností oceněných v minulosti lidé 
najdou na webu cenajpl.chomutov-
-mesto.cz.

Vojtěch Návrat Petr Rak
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Rozhoduji se mezi dvěma muži,  
jsem z toho unavená
Jsem vdaná 25 let, máme s manže-
lem dvě děti, rodinný dům. Neřekla 
bych, že vše bylo špatné, ale myslím 
si, že mě manžel celý život podvá-
děl. Před třemi lety jsem potkala 
jiného muže a zamilovala se do něj. 
Bohužel on je také ženatý. Je o něco 
starší než já. Od samého začátku 
jsme se domluvili, že nebudeme rušit 
rodiny a budeme si užívat společné 
hezké chvíle. Nedávno jsem zjistila, 
že jsem unavená z takové nejistoty 
a rozhodla jsem se dát dohromady 
vztah s manželem. Avšak k mému 
překvapení jsem zjistila, že manžel 
si s někým dopisuje a nemá moc zá-
jem vztah napravovat. Jsem z toho 
rozpačitá a nevím, co mám dělat. 

Situace, kterou popisujete, je asi 
ze života mnoha z nás. Takto zásadní 
rozhodnutí není nikdy jednoduché, 
a proto ani rada není v takových 
situacích snadná. Výsledky těchto 
rozhodnutí jsou dlouho nejisté. Znám 
případy, kdy lidé v podobných situa-
cích svého rozhodnutí brzy litují, ale 
i taková, kdy se jim život radikálně 
změní a jsou konečně šťastní. Pokud 
bychom se potkali, asi bych se vás 
zeptala, co vás při rozhodování více 
ovlivňuje. Srdce, nebo rozum? 

Jinak reagujeme v šestnácti, ale 
čím jsme starší, tím více se ozývá ro-
zum. Kvalitní vztah ale potřebuje také 
vášeň, city, o které moc nepečujeme 
a očekáváme, že to udělá ten druhý. 

Nežijeme pak už spolu, ale vedle 
sebe. Pozorujeme, jak se ten druhý 
mění, do vztahu neinvestuje a při tom 
zapomínáme, že ani my se moc ne-
snažíme. A tak se pomalu odcizujeme. 
Najednou někoho potkáme, přeskočí 
jiskra a zjistíme, že to je ten, kdo vám 
rozumí, naslouchá. Ten, kterého hle-
dáte celý život. Jak ale píšete, tento 
muž není volný. Co s tím? Ideální 
samozřejmě je, když vás takové roz-
hodování nepotká a váš princ je jen 
jeden a perfektní. Ale život bohužel 
není vždycky perfektní. 

Píšete, že vaše manželství nebylo 
až tak špatné. Zkuste zvážit, co se 
dá ještě pro záchranu vztahu udělat. 
Podle vašich slov to vypadá, že váš 

manžel o společné soužití už příliš 
nestojí. Může to tak být, ale nemusí. 
S manželem jste spolu prožili kus 
života, máte děti, společný majetek, 
je toho hodně, co vás spojuje, byla by 
škoda se toho všeho vzdát. Zvažte, 
jak se s ním cítíte. Neukvapujte se, 
ale určitě se musíte rozhodnout pouze 
pro jednoho. Udržení skutečného 
láskyplného vztahu bezpochyby vy-
žaduje velkou investici času, lásky, 
pozornosti.

A pokud si nejste se svým výbě-
rem jistá, přijďte k nám, společně to 
probereme a třeba najdeme řešení. 

PhDr. Irina Malinová,
manželská a rodinná terapeutka

www.curzu.cz

Kvůli členům rodiny mám dluhy. Co s tím?

Chci získat lepší zaměstnání, zaplatí mi úřad 
práce rekvalifikaci?

Jsme velká rodina. Jako v každé 
rodině, tak i u nás se vyskytly exis-
tenční problémy. Již nějakou dobu 
jsem se snažila pomáhat, hlavně 
finančně, své neteři. Kvůli tomu 
mám několik půjček, které nyní 
nezvládám platit. I když mi neteř 
slibovala, že bude půjčky hradit ona 
a já se nebudu muset o nic starat, 
nestalo se tak. Před nějakou dobou 
se mi neteř přiznala, že si na inter-
netu prostřednictvím mého jména 
a mých dalších osobních údajů sjed-
nala další půjčky, které v současné 
době nejsou vůbec hrazeny. Dále se 

bohužel ukázalo, že takto zneužila 
údaje i dalších členů rodiny. Co 
máme dělat?

Z vašeho dotazu je evidentní, že 
máte půjčky (závazky), kterých jste 
si vědoma a u kterých jste sama po-
depsala smlouvy a věřila své neteři, 
že tyto závazky bude hradit. V tomto 
případě je důležité vědět, že i když 
jste si půjčku vzala kvůli někomu, tak 
veškeré povinnosti plynoucí z uza-
vřené smlouvy o půjčce musíte plnit 
vy. Proto doporučuji co nejdříve dané 
věřitele kontaktovat a požádat je např. 
o snížení splátky. Situaci můžete řešit 

také tím, že si najdete další příjem, 
který vám pomůže v hrazení splátek. 

Z vašeho dotazu je také evidentní, 
že máte závazky, o kterých jste vůbec 
nevěděla, a vaše neteř vůči vám a dal-
ším členům rodiny spáchala trestný 
čin, když zneužila vaše osobní údaje. 
Ne nadarmo se říká „když jde o peníze, 
člověk nezná bratra“. Bohužel i u těchto 
závazků budou věřitelé útočit na vás 
a budou chtít, abyste je zaplatila vy, 
protože jsou na vaše jméno. V tomto 
případě doporučuji všem poškozeným 
členům rodiny podat na neteř trestní 
oznámení. Na základě jednání na poli-

cii nebo na státním zastupitelství, kde 
můžete trestní oznámení také podat, 
získáte protokol o tom, že je záležitost 
oznámena a řešena. Tento protokol poté 
můžete zaslat věřitelům na vědomí. 
Pokud nebude trestní oznámení podané 
a v celé záležitosti nebudou zahájeny 
patřičné kroky, je velmi pravděpo-
dobné, že veškeré tyto závazky budete 
muset uhradit vy. V případě, že trestní 
oznámení podá více poškozených, je 
velká pravděpodobnost, že situace bude 
řešena také prostřednictvím soudu. 

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná 

Pracuji v soukromé firmě 2 roky 
na hlavní pracovní poměr jako po-
mocný dělník. Se zaměstnavatelem 
jsme se domluvili, že pracovní po-
měr ukončíme dohodou k 30.6.2022. 
Mám základní vzdělání, nedokon-
čenou střední školu, tudíž jsem 
bez kvalifikace. Do kdy se musím 
přihlásit na úřad práce, aby mi byla 
vyplácena podpora v nezaměst-
nanosti? Rád bych pracoval jako 
svářeč, tuto práci umím, ale nemám 
oficiální kvalifikaci. Pokud si sám 
vyberu kurz svářeče v částce cca 
12 000 Kč, bude mi úřadem práce 
proplacen? Rád bych měl větší 
šanci uplatnění na trhu práce a také 
širší možnosti výběru zaměstnání.

Do evidence uchazečů o zaměstnání 
Vás úřad práce zařadí následující den 

po ukončení zaměstnání, ovšem musíte 
požádat o zařazení do evidence do 3 
pracovních dnů po skončení zaměst-
nání. Jestliže váš pracovní poměr končí 
30.6.2022 a Vy půjdete na úřad práce 
nejpozději 3.7.2022, budete zařazen do 
evidence uchazečů o zaměstnání s plat-
ností od 1.7.2022. Zároveň při žádosti 
o zprostředkování zaměstnání požádáte 
o přiznání podpory v nezaměstna-
nosti. Uvádíte, že jste u zaměstnavatele 
pracoval dva roky na hlavní pracovní 
poměr. Na podporu budete mít nárok, 
jestliže jste během posledních dvou let 
před evidencí na úřadě práce vykonával 
alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, 
ze které za vás bylo odváděno nemo-
censké pojištění. Vzhledem k tom, že 
jste zaměstnání ukončil dohodou, vaše 
podpora v nezaměstnanosti bude činit 

od začátku podpůrčí doby 45 % vašeho 
průměrného čistého měsíčního příjmu.

K vašemu dotazu na rekvalifikaci, 
paragraf 109a zákona o zaměstnanosti 
stanoví, že uchazeč o zaměstnání si 
může zabezpečit rekvalifikaci sám. 
Jestliže si sám kurz vyberete, musíte 
doložit úřadu práce cenu zvolené rekva-
lifikace. Pokud úřad práce vyhodnotí 
vaši žádost tak, že vámi vybraná rekva-
lifikace přispěje k vašemu uplatnění 
na trhu práce a je pro vás vzhledem 
k vašemu zdravotnímu stavu vhodná, 
může po úspěšném absolvování uhradit 
cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu 
zařízení. Pakliže bude rekvalifikace 
úřadem práce hrazena, bude vám před 
zahájením rekvalifikace úřadem práce 
vydáno potvrzení o tom, že po předlo-
žení dokladu o úspěšném absolvování 

této rekvalifikace uhradí rekvalifikač-
nímu zařízení cenu rekvalifikace.

Úřad práce může hradit cenu re-
kvalifikace pouze po dobu, po kterou 
je uchazeč o zaměstnání nebo zá-
jemce o zaměstnání veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nebo zájemců 
o zaměstnání. Je tedy potřeba vědět, že 
úřad práce rekvalifikaci uhradí až po 
jejím úspěšném absolvování. Pokud 
ale rekvalifikaci bez vážného důvodu 
nedokončíte nebo následně odmítnete 
nastoupit do vhodného zaměstnání od-
povídajícího nově získané kvalifikaci, 
budete si muset náklady na rekvalifi-
kaci uhradit sám, resp. budete povinen 
již uhrazené náklady na rekvalifikaci 
úřadu práce vrátit.

Marcela Rajsiglová, DiS.
SOS Chomutov
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RESSLOVA ULICE  
MÁ NOVÝ KABÁT
V polovině června skončily opravy Resslovy ulice, na které 
město vynaložilo pět milionů korun. Stavební firma provedla 
kompletní rekonstrukci ulice, tedy komunikace i chodníku pro 
pěší.  Vystavěla také devět nových parkovacích stání a osm 
lamp veřejného osvětlení s LED technologií.

V PARKU JSOU NOVÉ CESTY
Cesty od květinových hodin k pomníku a odbočka k městskému 
divadlu jsou nové. Původní štěrkové cesty byly odtěženy. Podkladní 
vrstva byla vyrovnána a na ni byla strojově položena vrstva 
z recyklovaného asfaltu. Aby cestní síť měla delší životnost, byl povrch 
dodatečně prolit nezávadnou asfaltovou emulzí, která ho scelí. 
Následně byly cesty dodatečně zaštěrkovány. Nyní vypadají přírodně 
a zároveň by použitá technologie měla zabránit blátivým Vánocům 
v parku. Vzhledem k ceně se jedná i o rychlé a ekonomicky výhodné 
řešení. Tímto způsobem chce radnice do budoucna opravit i cestní síť 
na hřbitově. Nové cesty v parku vyšly na 700 tisíc korun.

NA DVOU PARKOVIŠTÍCH 
VZNIKNOU ZÁVOROVÉ SYSTÉMY

 Na parkovištích za knihovnou ve Starém dvoře a v Hálkově 
ulici vznikne nový parkovací systém. Platební automaty budou 

odstraněny. Místo nich budou osazeny závory. Platební terminály 
budou podobné jako jinde ve městě. Bude se dát platit kartou nebo 

mincemi a bankovkami. Parkoviště budou ukazovat počet volných 
stání. Ten by se měl v budoucnu objevit i na webu města. Závorové 

systémy budou vybaveny kamerami pro rozpoznání RZ. Této 
výhody využijí zejména rezidenti s předplacenými kartami, kteří 

se přiblíží se svým vozem k závoře a ta se automaticky zvedne. To 
samé bude platit i pro výjezd. V současné době probíhají stavební 

práce, přesný termín zprovoznění všech systémů zatím není znám. 
Město do nového systému investovalo necelé tři miliony korun.
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Výstava obrázků zaplnila dětské 
oddělení knihovny

Parkem bude 
opět znít 
dechovka

Chomutov na léto připravil 
komentované prohlídky města

V Chomutovské knihovně byla 
zahájena výstava výtvarné sou-
těže Můj/Náš svět. Do 31. srpna 
bude k vidění v dětském oddě-
lení. Slavnostního zahájení se 
v knihovně zúčastnilo sedmdesát 
návštěvníků. Vernisáž zahájil před-
seda Dobrovolného svazku obcí 
Chomutovsko Milan Märc. Ve své 
řeči vyzdvihl potřebu dětí podílet se 
na více projektech, které jim dělají 
radost a zaměřují se na rozvoj dět-
ské fantazie.

První ročník výtvarné sou-
těže měl za úkol vzbudit zájem 

dětí o jejich okolí. Děti většinou 
nakreslily dva obrázky. „První ob-
rázek znázorňuje, co vidí, když se 
podívají z okna, a druhý obrázek, 
co by chtěly vidět, když se podívají 
z okna,“ doplnila manažerka svazku 
Lenka Kynčilová.

Do soutěže se přihlásily skoro 
dva tisíce dětí ze sedmadvaceti ma-
teřských škol a dvanácti základních 
škol na Chomutovsku. „Postupně 
jsme navštívili všechna školská 
zařízení a všem dětem, které se do 
soutěže zapojily, osobně předali 
drobnou odměnu jako poděkování 

za krásné obrázky,“ uvedla Gabriela 
Rousková, odborný garant soutěže.

Na vernisáži byli vyhlášeni 
a odměněni absolutní vítězové 
z mateřských škol a z prvního 
stupně základních škol, kteří vzešli 
z hodnocení veřejnosti na webo-
vých stránkách www.dso-chomu-
tovsko.cz. Atmosféra na vernisáži 
byla velmi příjemná. Ceny na dět-
ských tvářičkách vykouzlily úsměv, 
velká radost také byla z obrovské 
medaile. Děti a jejich doprovod si 
užily i venkovní divadlo. Výstava 
obrázků potrvá do konce srpna.

Každou červencovou a srpno-
vou středu od 16.30 hodin se budou 
v městském parku konat tradiční 
koncerty dechových hudeb.

Příznivcům tohoto hudebního 
žánru zahraje 6. července Hornický 
dechový orchestr Severočeských 
dolů, o týden později Veselá kruš-
nohorská muzika, 20. července 
Staročeská dechovka a poslední 
červencový týden ještě Veselí mu-
zikanti. S těmito hudebními tělesy 
se návštěvníci středečních koncertů 
postupně setkají i v srpnu.

Chomutov pro letošní léto nachystal 
pro turisty i pro své obyvatele pravi-
delné prázdninové procházky městem 
a jeho historií.

V červenci a srpnu, každou sobotu 
a neděli od 14 hodin se v centru města 
budou pořádat komentované prohlídky. 
Odbornými průvodci s poutavým 
výkladem budou historici Oblastního 
muzea v Chomutově. „Snažíme se 
neustále vymýšlet zajímavé novinky 
pro obohacení kulturního vyžití 
v Chomutově a jsem nesmírně rád, že 
v letošním roce můžeme nadšencům 
do historie, ať už z řad Chomutovanů 
nebo turistů, nabídnout zbrusu nové 
prázdninové prohlídky po tom nejzají-

mavějším, co historické centrum města 
nabízí,“ řekl David Dinda, náměs-
tek primátora pro kulturu. „Prohlídka 
návštěvníky zavede například na 
Hvězdářskou věž, odkud budou mít 
celý Chomutov jako na dlani, nebo do 
nejstarší stavby města,“ dodal.

Prohlídka bude trvat asi deva-
desát minut. Zájemci si musí termín 
zarezervovat v Městském informač-
ním centru vždy do pátku do 16 hodin, 
a to buď osobně na adrese infocentra 
U Městských mlýnů 5885, nebo telefo-
nicky na bezplatném telefonním čísle 
800 100 473. Cena prohlídky činí 100 
korun pro dospělé a 50 korun pro seni-
ory a děti do 15 let.

Program:
Ludwig van Beethoven – iX. sYmfonie
stePhan König – ”eLYsium“ (Premiéra)

dirigentKa: eLisaBeth fuchs (saLzBurg)
 sarah KoLLé – soPran • roKsoLana chraniuK – aLt 

siYaBonga maqungo – tenor • georg streuBer – BarYton
účastníci: čr, srn, rumunsKo, raKousKo, uKrajina, itáLie, hoLandsKo, ŠvýcarsKo, jar, jaPonsKo

Erlangenští fotografové 
vystavují akty v kostele

Po třech letech se do Chomu-
tova vrátili erlangenští fotoama-
téři. Fotografové z bavorského 
Erlangenu v prostorách oblastního 
muzea vystavují již posedmé. Letos 
představí výstavu ženských aktů 
nazvanou Evy z Efy.

Výstava aktů plánovaná na rok 
2020 musela být kvůli pandemii 
o dva roky odložena. Nyní je si-
tuace příznivá a výstava zahra-
ničních hostů mohla být zahá-
jena. Pět umělců z Erlangenu, 
Hans Schmidt, Karin Günther, 
Klaus Thierfelder, Eva Nou-Janele 
a Bärbel Lenk, představuje fotogra-

fie aktů zpracované různými tech-
nikami. Jako hostující vystavovatel 
se ke skupině připojil chomutovský 
fotograf Daniel Černý. Celkově je 
k vidění téměř čtyřicet snímků.

Spolek z Erlangenu se prezen-
tuje jako fotoklub, do něhož může 
být přijat každý jednotlivec, bez 
ohledu na fotografické doved-
nosti, věk a povolání. Důležitá 
je samotná aktivita a nadšení pro 
barevnou nebo černobílou foto-
grafii. Nezáleží na tom, jestli je 
to fotografie analogová, či digi-
tální. Rozhodující je v první řadě 
dobrý obraz. Spolek EFA ve svých 

fotografiích zpracovává témata, 
která přinesl aktuální rok. Pořádá 
exkurze na zajímavá místa blízká 
i vzdálená a pořizuje fotogra-
fie z různých akcí a workshopů. 
Výsledky pak prezentuje na společ-
ných výstavách.

Přibližně třicetičlenná skupina 
nadšených amatérských foto-
grafů existuje jako spolek od roku 
1991. V roce 2007 byli umělci 
z EFA v Markraběcím divadle 
v Erlangenu slavnostně vyzname-
náni primátorem města za přínos 
v oblasti kultury. Výstava v kostele 
sv. Kateřiny potrvá do 24. září.
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KATEŘINA ZÍDKOVÁ
Kateřina, která je zároveň dětskou zdravotní sestrou, je 
pedikérkou pro radost. Jednou ji kamarádka pedikérka 
nabídla, aby jí vypomáhala. Absolvovala rekvalifikaci 
a postupem času si otevřela vlastní salon. Práci pedikérky bere 
jako relax, na kterém ji baví především kontakt s klienty, ráda si 
s nimi povídá. Navíc se jí líbí, že je vidět výsledek a že klientům 
uleví. Přátelský přístup se velmi vyplatil hlavně po covidu, 
kdy se jí zákazníci po lockdownu vrátili a zůstali jí věrní. Salon 
najdete v Blatenské ulici.

RALPH CATTERSON
Pochází z britského Lincolnu. Vystudoval obor výuka angličtiny 
pro cizince. Byl dobrovolníkem v Polsku a pak se přestěhoval na 
Slovensko, aby tam učil angličtinu. Přes učitelství se dostal do 
Chomutova, kde potkal spoustu nadšených učitelů a ředitelů, 
kteří ho podporovali. Postupem času vytvořil unikátní výukový 
program, který nabízí jednotlivým školám. Nechává děti 
ponořit se do angličtiny, kterou už umějí, a dále ji přirozeně 
pomocí prožitků zdokonalovat bez jediného českého slova. Více 
informaci najdete na www.firstclassenglish.cz.

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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Ponořte se do málo známé historie 
chomutovské Horní Vsi

O vzniku vsi ležící na dohled Cho-
mutova a nesoucí jméno Horní Ves není 
známo nic přesného. Pravděpodobně 
vznikla již v průběhu 13. století, což by 
mohlo vyplývat z faktu, že jako součást 
chomutovského panství byla Horní 
Ves zmíněna roku 1281 spolu s dalšími 
okolními osadami. K roku 1421 je uvá-
děno, že zde stojí 5 stavení soustředě-
ných kolem kovárny ležící u silnice do 
Saska. Stála zde panská sýpka a celnice 
k vybírání mýta. Tento shluk budov se 
nacházel v dnešní Mýtné ulici nad teni-
sovými kurty.

Další údaje o podobě vsi máme 
z roku 1563, kdy je v urbáři panství 
uvedeno, že zde stojí jedna pila a dva 
mlýny. Později zde byl činný i malý 
hamr zpracovávající měď a později 
železo. Nacházelo se zde také ložisko 
kamencové rudy.

V roce 1584 se majitelem chomu-
tovského panství a tím i Horní Vsi stal 
známý Jiří Popel z Lobkovic. V témže 
roce obec postihla silná bouře, která 
ji značně poškodila. Poničen byl i zde 
stojící kostelík sv. Barbory. Jiří Popel 
z Lobkovic chtěl poškozený kostelík 

přebudovat na velký klášter pro jezuity. 
Z těchto plánů ale brzy sešlo, jelikož 
chomutovský pán upadl v nemilost 
u císaře Rudolfa II. a jeho majetek byl 
zabaven. Popelův majetek byl po jeho 
popravě v Lokti roku 1606 rozdělen 
na tři části. Horní Ves koupil spolu 
s Červeným Hrádkem a dalšími obcemi 
Adam Hrzán z Harasova.

V roce 1607 došlo k velké po-
vodni, která změnila tok Chomutovky 
do dnešní podoby. Předtím tekla 
Chomutovka pod Zátiším a stáčela se 
směrem k dnešnímu Kamencovému 
jezeru a do Horní Vsi z ní vedl jen 
mlýnský náhon. Na březích nově ve-
dené řeky byly postaveny první domky 
řemeslníků – hrnčířů.

Před třicetiletou válkou zde žilo 
45 usedlíků. Válka kraj i ves zpusto-
šila a vylidnila. Nedostavěný kostelík 
sv. Barbory se za války změnil v pev-
nost. Na jeho zdech jsou dodnes patrné 
pozůstatky střílen.

Po válce byl ve vsi postaven panský 
dvůr. V následujících sto letech se Horní 
Ves úspěšně rozrůstala. Roku 1775 zde 
byla postavena škola. K roku 1787 měla 

obec již 60 čísel popisných a 400 oby-
vatel. Roku 1829 byla u kostela posta-
vena dělostřelecká kasárna a kostel sa-
motný sloužil jako sklad prachu. Po od-
chodu dělostřelců byl v roce 1835 kostel 
obnoven a znovu vysvěcen. V této době 
také malý hřbitov u kostela přestal stačit 
a nový byl vybudován v dnešní ulici 
Elišky Krásnohorské.

V 19. století se stále zvyšoval počet 
obyvatel. V roce 1842 byla vybudována 
nová škola a začalo zde působit množ-
ství nových výrobních podniků. Jako 
například kamenolom. Roku 1847 zde 
začala fungovat octárna a o něco poz-
ději dokonce i uhelný důl Milosrdenství 
Boží, zvaný též Gabriela dle majitelky 
hraběnky Buquoyové z Červeného 
Hrádku. Důl stál nedaleko bývalého 
kina Oko a fungoval do roku 1869.

Další rozmach zaznamenala Horní 
Ves s příchodem železnice v roce 1871. 
Železnice přinesla nové příležitosti pro 
podnikání a vedla i k rozšíření obce. 
V roce 1869 zde žilo 761 obyvatel a do 
roku 1880 se počet obyvatel zdvojnáso-
bil na číslo 1 596. V roce 1921 zde žilo 
6 887 obyvatel. Velkou část místních 
tvořili Češi, kteří zde nalezli uplatnění 
v okolních uhelných dolech, továrnách 

a na železnici. Kolem roku 1900 jich 
v obci žilo dle neoficiálního sčítání více 
než 600.

V roce 1872 v Horní Vsi vznikl 
pivovar Josefa Phillipa s vlastní sladov-
nou (dnes Vinné sklepy). Mimoto v obci 
jíž delší čas fungovala čtveřice kameno-
lomů, dvě cihelny a výrobna dřevě-
ných zátek. Později v Horní Vsi vznikla 
obuvnická továrna, výrobna saské 
hnědé keramiky, hřebíkárna, továrna na 
žárovky ve Fügnerově ulici, výrobna 
zemědělských strojů, výrobna kancelář-
ských potřeb Scholz v Bezručově ulici 
či firma na výrobu elektropříslušenství 
z bakelitu Böhmische Kontaktwerke.

Roku 1892 začala fungovat v ulici 
V Alejích pošta a v roce 1900 byla 
vybudována kanalizace. O rok později 
měla obec i svůj vodovod. Voda sem 
proudila z přehrady Kamenička. Roku 
1912 byla obec elektrifikována.

Přelomovou událostí v ději-
nách Horní Vsi byl rok 1929, kdy 
došlo k jejímu sloučení se soused-
ním Chomutovem. Nově pak nesla 
název Chomutov II. Od té doby byl 
její další vývoj pevně spjat s městem 
Chomutovem.

Mgr. Pavel Simet

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PLASTIKA SOVY
V muzejní podsbírce Por-

celán jsou uchovávány před-
měty nejen z porcelánu, ale 
také z keramiky. Zajímavostí 
je váza ve tvaru sovy, která je 
spojena s chomutovskou poboč-
kou německého humoristického 
spolku Schlaraffia. Právě sova 
byla emblémem spolku. Plastika 
je vysoká 31 cm, je vyrobena 
z polokameniny a opatřena lesk-
lou hnědou glazurou. Na přední 

straně je nápis Lulu Komotovia 
a datum 22. 5. 22, váza tedy 
vznikla právě před sto lety. Je 
to kvalitní hrnčířská práce zruč-
ného řemeslníka, který zřejmě 
jen výjimečně plnil obdobné 
umělecké zakázky. Nádoba je 
vyrobena na hrnčířském kruhu, 
je ručně domodelována a na 
povrchu dekorována rytými lini-
emi. Poškození glazury v místě 
písmene L bylo způsobeno při 
výpalu v peci.

Spolek Schlaraffia vznikl 
v roce 1859 v Praze. Rozšířil se 
do německých měst v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku a po-
stupně i do dalších zemí. Členové 
se scházeli v klubovnách a vedli 
přátelské a humorně laděné roz-
mluvy. V chomutovském muzeu 
je uchováváno více památek na 
místní spolek, například v pod-
sbírce Faleristika je zapsáno ně-
kolik spolkových odznaků.

Napsala: Milena Bílková
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Soubor Krušnohor sklidil bouřlivý 
potlesk na celostátní přehlídce

Poblíž nemocnice 
vykvetou slunečnice

Výlety i pobyt v lázních si 
členové svazu užili

Při rodinném festivalu děti zabaví 
Minnie, rodičům zahraje Elvis

Folklorní soubor Krušnohor 
z Chomutova úspěšně reprezentoval 
město a svůj region na 27. celo-
státní přehlídce dětských folklorních 
souborů v Jihlavě. Mezi dvanácti 
nejlepšími dětskými soubory Čech 
a Moravy znovu Krušnohor prokázal 
své kvality. Zatančil pásmo Naše 
polky, ve kterém jde o hádku mezi 
dívkami a chlapci, kdo z nich zatan-
cuje novou polku lépe. Nakonec to 
není ani jeden z nich.

V druhé části pásma se nemohou 

děti dohodnout, jak se polka, kterou 
si chtějí zatančit, jmenuje. Zda je to 
Chomutovská, Jirkovská, či Údlická. 
Na závěr se shodnou, že je to jejich 
polka.

Výkony tanečníků posuzovala 
odborná porota, která kladně hod-
notila jevištní úpravu, muziku, zpěv 
a hlavně velmi precizní taneční 
provedení. Uznání takové poroty 
a bouřlivý potlesk zcela zaplněného 
kulturního domu byly nejcennější 
odměnou.

U boku budovy Všeobecné zdra-
votní pojišťovny v Kochově ulici vznikl 
záhon se slunečnicemi, symbolem 
osvětové kampaně upozorňující na roz-
troušenou sklerózu a na problémy, které 
tato nemoc způsobuje. Květiny vysadili 
členové Unie Roska – regionální orga-
nizace Roska Chomutov, která sdružuje 
lidi s touto nemocí a také jejich přátele 
a podporovatele. Ruku k dílu přiložili 
Kateřina Bémová, ředitelka Nadačního 
fondu Impuls, který osvětovou kampaň 
pod názvem Rozsviťme ČR vede, a ná-
městek primátora Milan Märc, do jehož 
gesce patří sociální oblast.

Přítomní ke každé vysazené slu-
nečnici připojili i cedulku s přáním. 
„Hlavně jsou to přání zdraví, to je 
prostě nejvíc. A aby nám všem bylo 
lépe, nejen po zdravotní stránce,“ řekla 
k ručně psaným vzkazům na kartičkách 
Šárka Hniličková-Vargová, předsed-
kyně regionální organizace Roska.

Se sázením a hlavně se zaléváním 
nadšeně pomáhaly děti z dětského 
domova, které to braly jako odměnu 
za pásmo písniček a básniček, kte-
rými účastníky potěšily v úvodu akce. 
Výsadbu opět technicky připravil odbor 
životního prostředí magistrátu.

Členové chomutovského Svazu 
tělesně postižených si koncem jara užili 
rekondiční pobyt v Janských Lázních. 
Během pobytu vyrazili i na několik 
výletů, například do Krkonoš, Pece 
pod Sněžkou a do okolí lázní. „Moc 
se nám líbila stezka korunami stromů, 

vyšlo nám počasí a krásně jsme si výlet 
užili,“ uvedla předsedkyně svazu Marta 
Abtová.

Když zrovna pršelo, využili výlet-
níci čas k vědomostním kvízům nebo 
soutěžili v družstvech a pro nejlepší 
byla připravená i malá odměna.

Celodenní zábavu pro rodiny 
z Chomutova i okolí si na poslední 
červencovou sobotu přichystala spo-
lečnost Kultura a sport Chomutov. 
Akce nese název Chomutovský ro-
dinný festival a hostit ho bude areál 
letního kina. Program plný atrakcí 
a příjemné muziky je naplánovaný 
na sobotu 30. července. 

Areál bude otevřený již od 
jedenácti hodin, pro děti budou 

připravené kreativní dílny, oblí-
bené malování na obličej a skákací 
atrakce. Dovádět s nimi bude i mas-
kot Minnie, známá parťačka Mickey 
Mouse. Celým dnem bude provázet 
moderátor Marek Fotr.

Po obědě, přesně ve 13 hodin, 
se pak z pódia rozezní kytara a zpěv 
první z pozvaných muzikantek Adély 
Radimcové. A není náhodou, že hu-
dební program bude zahajovat písnič-

kářka z Chomutova. „Také další vy-
stupující totiž budou místní. Chceme 
lidem ukázat, že i v našem městě žijí 
a působí šikovní muzikanti,“ uvedl 
jednatel společnosti Radek Holuša.

Po Adéle Radimcové bude mít 
svůj padesátiminutový blok po-
pových písní mladý chomutovský 
zpěvák a kytarista Matěj Koudelka, 
od tří hodin pak spustí svůj řízný 
bluegrass dobře známá kapela 

Album. Netřeba dodávat, že i ta je 
z Chomutova. Jediným přespolním 
hostem na pódiu tak bude Jakub 
Machulda původem ze Žatce, který 
na rodinném festivalu vystoupí se 
svou kapelou Elvis Live. Jak už 
název skupiny napovídá, bude to 
hodina plná nestárnoucího rock 'n' 
rollu. Navíc v podání, při němž bu-
dou návštěvníci váhat, jestli Elvis 
Presley stále žije.

Hudební Masopust 
podpořil mladé lidi

Atrium Chomutovské knihovny 
zaplnili příznivci hudby, dobrého 
občerstvení a kávy a také lidé s dob-
rými srdci, kteří chtějí pomáhat. 
Konala se tam totiž benefiční akce 
Hudební Masopust. Na programu 
se podíleli žáci chomutovských 
základních škol, Domeček, Swing 
Party Band, Tea Jay Ivo, 4. cenová 
a Zahradní sešlost.

Stánek nazvaný Šíleně dobrý 
představil stejnojmennou kampaň, 
která je zaměřena na podporu dušev-
ního zdraví mladých lidí. Tvořivá 
dílna Mezi Námi nabídla své vý-
robky. Vrcholem odpoledne byla 
aukce fotografií s hudební tematikou, 
na které se vydražilo přes dvacet tisíc 
korun. Výtěžek bude použit na pod-
poru duševního zdraví mladých lidí.
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Fotbalisté ZŠ Na Příkopech jsou 
třetí nejlepší v celém kraji

Školní rok v mateřince je plný zábavy i poznání

V Triloparku děti odkrývaly 
zkamenělou kostru raptora

Starší žáci připravili pro mladší 
sportovní dopoledne

Chomutov v krajském finále tur-
naje v minifotbalu reprezentovalo 
družstvo chlapců ze základní školy 
Na Příkopech a v konkurenci dalších 
šesti škol Ústeckého kraje si vedlo 
velmi dobře. „Ve čtyřčlenné skupině 
skončili chlapci na druhém místě, 
když ve dvou zápasech zvítězili 
a prohráli pouze s výběrem fotbalové 
akademie při ZŠ Edisonova Teplice. 
Z druhého místa tedy postoupili do 
čtvrtfinále, kde se jim podařilo po-
razit základní školu z Loun, což je 
posunulo do semifinálového zápasu,“ 
popsal učitel Pavel Ďurica.

Semifinále, ve kterém chomutov-
ští fotbalisté narazili na základní školu 
z Ústí nad Labem, bylo velmi těsné 

a skončilo nejmenším možným roz-
dílem. Ačkoli byla ZŠ Na Příkopech 
po celý zápas aktivnější, doplatila na 
jeden neohlídaný roh, ze kterého jí 
soupeř vstřelil jediný gól zápasu. Tato 
prohra ji odsoudila k boji o konečné 
třetí místo. V závěrečném zápase cho-
mutovští chlapci porazili ZŠ z Mostu, 
vybojovali bronzové medaile a tím 
i konečné třetí místo v Ústeckém kraji.

Vítězem turnaje se stalo družstvo 
již zmiňované fotbalové akademie 
z Teplic, stříbrnou příčku získala ZŠ 
z Ústí nad Labem. „Vzhledem k pod-
mínkám, které celý turnaj provázely, 
patří chlapcům z Příkopů velký dík 
za skvělou reprezentaci školy i města 
Chomutova,“ doplnil učitel.

Do mateřské školy Kamarád se 
zjara vrátily tradiční akce. Povětšinou 
se na školní zahradě setkávaly děti 
všech tříd, dále děti se svými rodiči. 
„Za všechny akce od jara do června 
zmíníme Hledání pokladu velikonoč-
ního zajíčka Lidouška, Pálení čaroděj-
nic, Den rodiny a Den dětí, Zahradní 
slavnost, Letní olympijské hry, výlet 
do obory Mstišov a dopravní akci 
Pozor, červená!” vyjmenovala zástup-
kyně ředitelka Jana Benešová.

Celoročně je pak škola zapojena 
do projektu Čím budu, až vyrostu 
a kampaně Celé Česko čte dětem. „Oba 

projekty se nám daří propojovat tak, 
že školku navštíví host, který představí 
své povolání a přečte pohádku, která 
koresponduje s jeho zaměstnáním. 
Vyvrcholením je Velké čtení, kdy školu 
navštíví host, který se váže k našemu 
městu, regionu. V letošním roce byl hos-
tem čtení chomutovský fotograf Roman 
Dušek,“ prozradila Jana Benešová.

Děti z jednotlivých tříd také 
průběžně navštěvovaly například 
knihovnu s dopravním hřištěm, do-
pravní hřiště v Olejomlýnském parku, 
základní školu, zoopark, sledovaly 
povolání a profese návštěvami na-

příklad obchodů, pošty, zdravotního 
střediska, autodílny, kadeřnictví.

Školní rok v mateřské škole 
Kamarád zakončila zahradní slavnost, 

při které předškoláci předvedli svou 
Šmoulí šou a pak už v rytmu tance 
a soutěží bavilo děti i dospělé divadlo 
Mazec.

Žáci základní školy Duhová 
cesta si odnesli obrovský zážitek 
poté, co je navštívili autoři a pro-
vozovatelé takzvaného Triloparku. 
Po krátké úvodní řeči Ladislava 
Zedníka, který dětem vysvět-
lil například rozdíl mezi zájmy 
archeologa a paleontologa, se 
všichni rozdělili do tří skupin, 
které postupně obešly připravená 
pracoviště. „Na tom prvním jsme 
mohli vidět zkameněliny, které 
známe spíš jen z knížek a filmů. 
Mohli jsme si potěžkat zkamenělý 
zub obrovského prehistorického 
žraloka megalodona, prohlédnout 
trilobita a spoustu dalších méně 
známých zkamenělin či jejich na-
podobenin, ale také si o všem za-

svěceně popovídat,“ popsal učitel 
David Švorc.

Ve vedlejší místnosti se pod 
hromadou písku skrývalo improvi-
zované paleontologické pracovi-
ště. Ke slovu přišly štětce, které 
pomohly odkrýt kopii zkamenělé 
kostry dravého raptora. To byla 
také příležitost upozornit napří-
klad na nepřesnosti v zobrazování 
prehistorických zvířat v některých 
oblíbených filmech.

Aby si děti odnesly na hezkou 
akci i nějakou hmotnou památku, 
pomohl jim nakonec Ladislav 
Zedník odlít ze sádry některého 
z trilobitů, měkkýšů, mořských bez-
obratlých živočichů nebo dokonce 
zub zmíněného megalodona.

Plný pohybu byl den na základní 
škole v ulici Akademika Heyrovského. 
„Když sportujete po boku svých ka-
marádů ze třídy, společně si fandíte, 
povzbuzujete se a máte radost z úspěš-
ných výkonů, jsou tyto pocity a zážitky 
k nezaplacení. Mnozí žáci, ač nespor-
tovci, se díky povzbuzování svých 
spolužáků a učitelek vybičovali k vý-
konům, ve které ani sami nedoufali,“ 
radovala se ze skvělého dne jedna z or-
ganizátorek akce Markéta Pravdová.

Celá akce byla zorganizována jako 
peer program. O chod sportovního 
dopoledne se starali starší spolužáci, 
sedmáci a deváťáci. Někteří byli 
rozhodčími, jiní provázeli družstvo 
mladších spolužáků a každý výkon byl 
zaznamenán do tabulek. Sportovalo 

se v disciplínách olympijského di-
plomu, kterými jsou běh na 60 metrů, 
zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, hod 
basketbalovým míčem, skok z místa, 
člunkový běh, hluboký předklon a běh 
na 500 metrů. Celé akce se zúčastnilo 
zhruba 220 sportujících dětí. „Na nás, 
učitelích, bylo jen akci vymyslet a dát 
tomu trošku řád. Vše ostatní už bylo 
na dětech. Od samotného rozcvičení, 
které proběhlo pod vedením dívek 
z devátých ročníků zábavnou formou, 
až po sportování a povzbuzování,“ do-
plnila učitelka Ivana Poláková.

Po všestrannostním víceboji, který 
škola každoročně pořádá v den polo-
letního vysvědčení, bylo toto sportovní 
dopoledne bezkonkurenčně největší 
sportovní akcí, která se na škole koná.
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V mateřské škole Radost osla-
vily děti i jejich rodiče Světový 
den rodiny. Úvodní slovo patřilo 
dětem, které zazpívaly písničky 
a zarecitovaly básničky. „Potom již 
každá rodina vyzkoušela týmové 
zdolávání překážek a spolupráci 
při různých aktivitách. Karaoke 
celých rodin do mikrofonu zaujalo 
nejednoho návštěvníka. Zatloukání 
hřebíků do špalku vyžadovalo po-

řádnou sílu a zručnost. Krmení po-
chutinami s maskami na očích byla 
opravdu legrace,“ řekla zástupkyně 
ředitelky školky v Palackého ulici 
Kamila Novotná.

Po zvládnutí těchto rozehří-
vacích disciplín přišlo na řadu 
cvičení při hudbě. „A věřte, že 
cvičit s dítětem na zádech žádná 
legrace není. Kdo zvládl, sklouz-
nul se po velké skluzavce, prolezl 

´strachovým´ pytlem a v tandemu 
prolézal obručemi. Ve školce máme 
moc šikovné nejen děti, ale i celé 
rodiny, takže na závěr samo-
zřejmě čekala všechny zúčastněné 
odměna. Kuchařky připravily vý-
borné a pestré pohoštění,“ doplnila 
zástupkyně.

Ve školce všichni prožili moc 
příjemné odpoledne a Světový den 
rodiny opravdu oslavili.

Prokop Diviš motivoval žáky k nejlepším výkonům

Družiny základních škol se 
setkaly v zooparku

Absolventi technických vysokých škol či 
odborníci z praxe mohou vzdělávat žáky

Písničky a říkanky potěšily 
seniory v domově

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 celo-
roční snažení v motivačním programu 
Prokop Diviš. Jedná se o zajímavý 
motivační program, v němž záleží jen 
na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. 
Spočívá v tom, že budoucí elektro-

technici po celý školní rok sbírají 
body podle toho, jak jim to jde ve 
škole i mimo ni, například v odbor-
ných soutěžích a dalších aktivitách 
nad rámec běžného studia. Hlavní 
motivací k dobrým studijním výsled-
kům je pochopitelně peněžitá odměna 
podle umístění na prvním až třetím 
místě, a to v každém ročníku od dru-
hého výše. Nejdůležitější je dobrý 

školní prospěch, dále aktivita během 
výuky, účast v programech a projek-
tech pořádaných Skupinou ČEZ i těch 
dalších. Celoroční samozřejmostí pak 
bývá takzvaná studijní bezúhonnost. 
Tedy žádná snížená známka z chování 
či jiný postih za nekázeň a přestupky 
proti školnímu řádu.

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-

mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov patří mezi deset škol 
České republiky, které tento pro-
gram realizují.

Nejúspěšnějšími žáky v pro-
gramu byli letos v oboru mecha-
nik elektronik Nguyen Xuan Dinh, 
v oboru elektrikář Adam Češka 
a v oboru mechanik elektrotechnic-
kých zařízení Jakub Kodejš.

Po covidové odmlce se mohly 
školní družiny různých chomutov-
ských škol opět setkat. Společný 
výlet do zooparku nazvaly Těšíme 
se na prázdniny. Společné odpo-
ledne připravily vychovatelky 
školních družin ze základních škol 
Písečná, Na Příkopech a Školní. 
Cílem setkání bylo prožít příjemné 
odpoledne v přírodě s dalšími dětmi 
chomutovských škol, podpořit zážit-
kovou akci se školními kamarády 

a také vztah a péči o zvířátka.
Počasí bylo krásné májové. 

„Nevěděli jsme, kdy na nás spadnou 
kapky z putujících mraků. Naše děti 
byly dobře vybavené i do deště, 
takže se akce mohla uskutečnit. 
Všichni naši malí účastníci si samo-
statně prošli zoo pod vedením svých 
vychovatelek, dětské koutky využili 
ke společné hře. Nezapomněli jsme 
ani na společné foto,“ popsala výlet 
vychovatelka Hana Hladká.

Chomutovská průmyslovka již 
téměř 150 let připravuje své žáky pro 
práci v technických oborech a k cho-
mutovskému regionu neodmyslitelně 
patří. Po celou dobu svého působení 
se jí daří udržet si dobré jméno a v ob-
lasti technicky zaměřených škol si vy-
budovala pevnou tradici. „Absolventi 
pracují po skončení studia v nejrůz-
nějších odvětvích průmyslu, škola se 
může pyšnit oceněním Doporučeno 
zaměstnavateli. V dnešní přetechnizo-

vané době se stále úspěšně snaží držet 
krok s vývojem nových technolo-
gií a současnými moderními trendy, 
které neváhá do výuky odborných 
předmětů zařazovat, a tím si své místo 
a pozici upevňovat,“ uvedla zástup-
kyně ředitele Dana Žižková.

Škola studenty vzdělává v automa-
tizaci, elektrotechnice, automatizované 
konstrukci ve strojírenství a výpočet-
ních systémech. „V současné době se 
potýkáme s problémem nedostatku od-

borníků v těchto odvětvích, poptáváme 
absolventy technických vysokých škol 
nebo odborníky z praxe, rádi bychom 
mezi sebe přijali mladé, ambiciózní 
a nadšené kolegy, kteří by měli zájem 
předávat své znalosti z oblasti techniky 
a kteří by chtěli v tomto duchu vzdě-
lávat mladou generaci,“ informovala 
zástupkyně.

Škola tedy hledá učitele odbor-
ných předmětů s rozšířením o před-
měty matematiky a fyziky, dále 

učitele automatizace, oboru elektro, 
výpočetní techniky či strojírenství, 
kteří by vedli žáky k přemýšlení, kre-
ativitě, využívání nových metod, mají 
vstřícný a pozitivní přístup k mladé 
generaci, jejich rodičům i ostatním 
kolegům, týmového ducha a ochotu 
se dále rozvíjet a vzdělávat.

Více informací na e-mailech mo-
ravek@spscv.cz a zizkova@spscv.cz 
nebo na telefonech 474 628 992 a 474 
628 982.

Děti z mateřinky v Blatenské 
ulici se rozhodly potěšit svým před-
stavením babičky v Domě s pe-
čovatelskou službou v Merkuru 
v Chomutově. Protože se před tím 
zúčastnily přehlídkového festivalu 
Mateřinka a Mateřinkového písňo-
braní, tak by bylo škoda, kdyby si 
pásmo písniček a říkanek nechaly 
jen pro sebe. „Babičky, ale i dědeč-
kové, byli rádi za milou návštěvu, 
sledovali malé zpěváčky s velkým 

zaujetím. Bylo příjemné sledovat 
rozzářené oči a milé úsměvy, které se 
na tvářích babiček a dědečků obje-
vily. Poděkováním byl dlouhý vřelý 
potlesk, který se na závěr představení 
rozezněl po celé jídelně. Každý zpě-
váček dostal malou odměnu za svou 
snahu a potěšení,“ popsala zástup-
kyně ředitelky Naděžda Randáčková.

Určitě bude příležitost a děti opět 
přijdou za seniory na návštěvu s no-
vým a zajímavým programem.

Soutěžemi a hrami oslavily děti 
v mateřince Světový den rodiny
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Miliony, o které se nikdo nehlásí

Majetkové restituce jsou stále ože-
havým tématem. Vychází totiž najevo, že 
spousta nároků byla vyčíslena špatně. Na 
tuto chybu dlouhodobě poukazuje mno-
ho institucí. Jednou z nich je i spolek My 
restituenti, který je unikátní proto, že byl 
založen restituenty, kteří mají s úspěšným 
přeceněním svých chybně oceněných ná-
roků osobní zkušenosti. Proto se rozhodli 
nabízet bezplatnou pomoc ve formě pro-
věření správnosti přecenění původního 
nároku, a to na celém území České repub-
liky. „Sami jsme si celým procesem úspěš-
ně prošli a víme, co je potřeba udělat,“ říká 
předsedkyně spolku Petra Devine.

Nebavíme se tu o  zanedbatelných 
částkách. Naopak. „Můžeme potvrdit, že 
stále nacházíme další a  další případy, kdy 
státem uznané nároky mají být ve sku-
tečnosti mnohonásobně vyšší,“ potvrzuje 
předsedkyně. Přičemž nezáleží na tom, zda 
si restituent nárok již vyčerpal nebo ne, pře-
cenění na správnou výši je možné i zpětně. 

Restituenti o tom  
nemají ani tušení

Nejsou výjimkou i případy, kdy špat-
né ocenění způsobuje až 80násobné pod-
hodnocení nároků. Smutné je, že drtivá 
většina restituentů o tom nemá ani tušení. 
Stát tak může dlužit miliony korun lidem, 
kteří neví, že na ně mají nárok.

Jak se mohlo něco takového stát? 
Abychom tomu správně porozuměli, mu-
síme se přesunout do 50. let minulého 
století. Představte si, že vaše rodina vlast-
ní zemědělský pozemek. Stát tento ma-
jetek v  rámci znárodňování zabaví a  na 
jeho místě postaví obytné domy. V  roce 
1991, kdy je schválen restituční zákon, 
který má tyto křivdy napravit, si o  svůj 
pozemek zažádáte zpět. Bohužel ho ale 
už nikdy nedostanete – je přeci zasta-
věný. Vznikne vám tedy restituční nárok. 
A  tady je právě zakopaný pes. Nárok je 
totiž často vypočtený z pozemku, který je 
oceněn jako nestavební, a to i přesto, že 
na něm stojí obytné domy. Chyba, která 
tisíce rodin připravila o miliony.

I nulový nárok  
je možné překontrolovat

Restituenti mají dnes jen jednu 
možnost, jak tuto situaci vyřešit. Nechat 
si svůj nárok zkontrolovat. „Pokud si rodi-
ny původních majitelů zažádaly o  kom-
penzaci do konce ledna 1993, můžeme 
jejich nárok prověřit a posoudit, zda byl 
oceněn správně. Platí to i  v  případě, že 
byl nárok již vyplacen a je tedy evidován 
jako nulový,“ vysvětluje Petra Devine.

Velkou výhodou je, že spolek je na 
základě plné moci schopen vše bezplat-
ně prověřit za vás. Pokud se ukáže, že byl 

nárok špatně vyčíslen, spolek doporučí 
další kroky a v případě zájmu i specializo-
vané právní zastoupení, které je v proce-
su přecenění nároků nezbytné. „Sám stát 
využívá v rámci restitučních procesů ad-
vokátní kanceláře. Pouštět se do procesu 
na vlastní pěst nebo s nespecializovaným 

advokátem je bohužel předem prohraný 
boj,“ upozorňuje předsedkyně. „Pokud 
si právní zastoupení nemůžete dovolit, 
nemějte obavy, spolek My restituenti je 
vám schopen pomoci i tak,“ dodává. 

Právní zastoupení 
je základem úspěchu

S  tím souhlasí i  advokát Milan Pri-
eložný. „Stát v  této oblasti dlouhodobě 
spoléhá na to, že restituenti zůstanou 
nečinní. Bez podání žalob k  soudu je 
pravděpodobnost úspěchu velmi nízká,“ 
podotýká. Naopak s  právním zastoupe-
ním nabírá proces narovnání zcela jiný 
směr. „Podle našich zkušeností soud nově 
oceněný a důkazy podložený nárok uzná 
a  drtivá většina restituentů se dočká 
spravedlivé náhrady,“ doplňuje Petra 
Devine.

Tato slova potvrzuje i  Mariana No-
votná Nachtigallová, dcera restituentky, 
která služby spolku již využila. „Spolek 
My restituenti nám pomohl uvědomit 
si, že existuje právní cesta, jak se domo-
ci vyšších náhrad, než jaké byly v minu-
lých desetiletích státem vypláceny. Bez 
profesionální pomoci a  podpory spolku 
bychom tuto cestu sami nikdy nevyšla-
pali.“ Přesto, že restituční nárok a  jeho 
uplatnění se nepromlčuje, Petra Devine 
upozorňuje, že vůle státu řešit požadavky 
restituentů na přecenění nároků může 
brzy skončit. „V  minulosti už tu byly ze 
strany státu takové snahy. Proto by res-
tituenti s  řešením svých žádostí neměli 
otálet,“ uzavírá předsedkyně spolku. 

Patříte vy nebo vaše rodina mezi restituenty, kteří se v 90. letech přihlásili 
o navrácení svých majetků? Pak byste měli zpozornět. Je totiž velká 
pravděpodobnost, že výše nároků, které Vám za nevydané majetky náleží, 
byla chybně vypočtena.

Palackého 3996/301, CHOMUTOV 
tel.: 734 447 128, email: chomutov@doctoroptic.cz

 DoctorOptic.cz     doctor.optic     www.doctoroptic.cz
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KŘÍŽOVKA Před sto lety v červenci se v Chomutově uskutečnily velké (tajenka), spojené s výstavou průmyslových a řemeslných výrobků.
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OSMISMĚRKA Za zvířátky i pohádkovými postavami vydají děti při pohádkovém…
VTIPY

Dvě ženy se baví o právě 
strávené dovolené: „Tak co, jak jsi 
se měla u moře?” 
„Ale ani se neptej. Měla jsem 
s sebou úplně zbytečné věci.“ 
„A co například?” 
„Manžela a děti.“

„Ondro, koupil jsi během 
dovolené nějaké suvenýry?” 
„No, nakoupil jsem jich hodně, 
ale na zpáteční cestě jsme to 
všechno vypili.“

„Jak hodláš strávit dovolenou?” 
„Ještě nevím. Můj vedoucí mi 
určí, kdy mohu jet, a moje žena 
zase, kam mám jet.“

„Jak jste se měli na dovolené?” 
ptá se pan Mrkvička souseda. 
„Báječně, denně jsem surfoval…“ 
„A kde?” nevěří soused. 
„Na internetu.“

Vedoucí kempu vítá hosty: „Milí 
hosté, pokud zjistíte, že vám 
v našem kempu něco chybí, 
klidně se na mě obraťte. Rád 
vám vysvětlím, jak se bez toho 
obejít.“

„Miláčku, rád bych si zopakoval 
tu krásnou dovolenou před 20 
lety.“ 
„Ale my jsme spolu jen 19 let!” 
„No právě.“

AGÁVE, DEREŠ, DIETA, DIODA, EDIKT, FABIA, HEXEN, KLASY, KOUSEK, KŘENY, 
LEJTA, LYŽAŘ, NĚMCI, NEVÁT, NOUZE, PIJÁK, PLOVÁK, POHOZ, PRINC, PUTKA, 
RAUTY, REVMA, ŠPICL, ŠTĚRK, TENIS, TRUMF, VRTÁK, ZÁKMIT, ZISKY
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 9. a 23.7.  08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje 
 9., 16., 23. a 30.7. 08.30  ŠKOLA PRO DĚTI – veřejná školička wakeboardingu pro děti od 7 

let – wakepark 
 10., 24. a 31.7. ne 15.00  LETNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL – akce Rodinného zápolení – 

městský park
 14.7. čt 10.00  DOKTORSKÁ POHÁDKA – divadelní představení pro děti – letní 

kino
 15. a 16.7.  13.00  POHÁDKOVÉ SAFARI – večerní jízdy s programem pro děti – 

Zoopark Chomutov
 19.7. út 09.00  HRAJEME SI V KAŽDÉM VĚKU – Chomutovská knihovna
 28.7. čt 10.00  KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI – pohádka pro děti – letní kino
 30.7. so 11.00  CHOMUTOVSKÝ RODINNÝ FESTIVAL – koncerty, skákací 

atrakce, malování na obličej, kreativní dílnička pro děti, maskot, instax 
koutek, občerstvení – letní kino

  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

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 13., 20. a 27.7. 16.30  KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB – městský park
 16.7.  so 11.00  ROMSKÝ FESTIVAL – Igor Kmeťo s kapelou, Jan Bendig, Gipsy Cly, 

Gipsy Mekenzi Vajdis a další – letní kino
 19.7.  út 19.00  LETNÍ FILHARMONIE – koncerty vážné hudby určené pro širokou 

veřejnost – letní kino
 20.7. st 17.00  A-SESSION – koncert skupin Album a Arcus – atrium Chomutovské 

knihovny

KONCERTY

 Do 29.7.  JITKA KŮSOVÁ – TIŠINA DUŠE – galerie Lurago
 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

 7.7. čt 11.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
   19.00 ŘEKNI TO PSEM
 8.7. pá 11.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
   19.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
 9.7. so 11.00 NÁMĚSÍČNÍCI 15.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
 9.7. so 18.00 ŘEKNI TO PSEM 20.30 THOR: LÁSKA JAKO HROM
 10.7. ne 11.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 14.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
 10.7. ne 17.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 20.00 ŘEKNI TO PSEM
 11.7.  po 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 19.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
 12.7.  út 16.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM 19.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
 13.7.  st 14.30 PÁNSKÝ KLUB 17.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
   20.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
 14.7. čt 14.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 16.30 HÁDKOVI
   19.00 ČERNÝ TELEFON
 15.7. pá 15.00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ 17.30 HÁDKOVI
   20.00 ČERNÝ TELEFON
 16.7. so 11.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 15.00 HÁDKOVI
 16.7. so 17.30 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 20.30 ČERNÝ TELEFON
 17.7. ne 11.00 RAKEŤÁK 15.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 18.00 ELVIS
 18.7.  po 14.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM 17.00 HÁDKOVI 19.30 ŘEKNI TO PSEM
 19.7.  út 14.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
 19.7.  út 17.00 PREZIDENTKA 19.30 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
 20.7.  st 14.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 17.30 HÁDKOVI 20.00 ČERNÝ TELEFON
 21.7. čt 14.00 RAKEŤÁK 17.00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
   20.30 VELKÁ PREMIÉRA
 22.7. pá 14.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ 17.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)
   20.00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
 23.7. so 11.00 NÁMĚSÍČNÍCI 15.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
 24.7. ne 11.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 15.00 VELKÁ PREMIÉRA
   17.30 VELKÁ PREMIÉRA 20.00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
 25.7.  po 14.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM 17.00 VELKÁ PREMIÉRA
   20.00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
 26.7.  út 14.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
 26.7.  út 17.00 HÁDKOVI 19.30 THOR: LÁSKA JAKO HROM
 27.7.  st 14.00 ŘEKNI TO PSEM 17.00 ČERNÝ TELEFON 20.00 HÁDKOVI
 28.7. čt 14.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
   16.30 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU 20.00 ČERNÝ TELEFON
 29.7. pá 15.00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ 17.30 PREZIDENTKA
   20.00 ČERNÝ TELEFON
 30.7. so 11.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
   14.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D) 17.00 VELKÁ PREMIÉRA
   19.30 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
 31.7. ne 11.00 TOP GUN: MAVERICK 15.00 ŘEKNI TO PSEM
   17.30 PREZIDENTKA 20.00 THOR: LÁSKA JAKO HROM (3D)

 7.7. čt 22.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
 8.7. pá 22.00 VYŠEHRAD: FYLM
 9.7. so 22.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 13.7. st 22.00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
 14.7. čt 10.00 DOKTORSKÁ POHÁDKA
 14.7. čt 22.00 VEM SI MĚ
 15.7. pá 22.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ
 20.7. st 21.30 ZLATO
 21.7. čt 21.30 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
 22.7. pá 21.30 PŘÍŠERÁKOVI 2
 23.7. so 21.30 PREZIDENTKA
 27.7. st 21.30 PROMLČENO
 28.7. čt 10.00 KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI
 28.7. čt 21.30 PREZIDENTKA
 29.7. pá 21.30 KDYBY RADŠI HOŘELO

 

 

KINO SVĚT

LETNÍ KINO

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.

 17.7. ne 9.00 CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – střelnice SSK
 23.7.  so 9.00 BRICOSTAV CUP 2022 – střelnice SSK

  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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CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
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E 11988 • vydává statutární město 
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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

 
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, asistent výroby v kosmetickém 

průmyslu, 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 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej pozemků k podnikání
Parcela č. 6119/3 o výměře 1529 m2, p.č. 6119/6 o výměře 960 m2, p.č. 6119/1 
část o výměře 164 m2, v k.ú. Chomutov I, pozemky se nacházejí v ul. Pod Břízami, 
sídliště Zahradní. Informace o účasti ve VŘ naleznete na úřední desce města 
https://edeska.chomutov.cz/eDeska/ nebo také na odboru majetku města, Ing. 
Pavlína Kolářová, tel. 474 637 440, e-mail: p.kolarova@chomutov.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitosti
Pozemku p.č. 2090 o výměře 1.265 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2207, občanská 
vybavenost (bývalé kino Oko, ul. Lipská), pozemku p.č. 2091/1 o výměře 448 m2, 
vše katastrální území Chomutov II. Informace k vyhlášenému výběrovému řízení 
naleznete na úřední desce města https://edeska.chomutov.cz/eDeska/ nebo na 
odboru majetku města, p. K. Šárová, tel. 474 637 485, e-mail: k.sarova@chomutov.cz

www.chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení výběrové řízení
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Úspěchy plavců na mistrovstvích ČR

Premiéra se líbila běžcům i pořadatelům

Jan Bartoš českou kometou V divadle vyvrcholila 
liga mládeže v boxu

Červen bývá v bezkoronaviro-
vých dobách měsícem, kdy se na závěr 
jarní plavecké sezóny konají mistrov-
ství ve všech věkových kategoriích. 
Po dvou letech restrikcí se konečně 
konaly i letos, jedno z nich dokonce 
i v Chomutově. Třetí červnový víkend 
to bylo Mistrovství České republiky 
v plavání dvanáctiletého žactva.

Z chomutovské Slávie se na domácí 
šampionát dokázalo probojovat osm zá-
vodníků, přičemž jeden z nich, Tobias 
Student, byl nejúspěšnějším plavcem 
celých závodů. Nastoupil do šesti indi-
viduálních disciplín, a všechny vyhrál! 
O jeho mimořádné formě svědčí i fakt, 
že většinu závodů ovládl s velkým ná-
skokem, například v kraulovém závodě 

na 1 500 m zvítězil o téměř dva bazény. 
Na tři medaile dosáhl Šimon Studnička, 
kterému se podařilo získat stříbro na 
200 m prsa a na poloviční trati stejně 
jako na 100 m motýlek přidal bron-
zové medaile. Do desítky nejlepších 
plavců se pak probojovali ještě Barbora 
Šurková a Matěj Vokatý.

Dalším z vrcholů tohoto mistrov-
ství byly pro chomutovské závodníky 
štafetové závody. Chlapecká štafeta 
ve složení Student, Studnička, Sýkora 
a Vokatý (na snímku) získala zlaté 
medaile v polohové i kraulové štafetě, 
smíšená štafeta ve složení Fröhlichová, 
Šurková, Studnička, Student pak zís-
kala stříbro v polohové štafetě a v krau-
lové se umístila na třetím místě.

O stejném víkendu 18. a 19. června 
se v Českých Budějovicích konalo 
mistrovství staršího žactva – třinác-
tiletých děvčat a chlapců a čtrnác-
tiletých chlapců. Probojovalo se na 
něj šest zástupců Slávie Chomutov. 
Nejúspěšnějším z nich byl Lukáš 
Selingr, který byl druhý na 400 m kraul 

a třetí na 1 500 m ve stejné disciplíně. 
Mezi prvních deset borců se ve svých 
disciplínách dostali ještě Kateřina 
Staňková a Jan Kubišta. Ale ani ostatní 
závodníci se neztratili.

Mladší deseti a jedenácti letí plavci 
soupeřili 11. června na Pohárech ČR. 
Z jedenáctiletých plavců Slávie uspěli 
z celkového počtu pěti nominova-
ných nejvíce Adrian Lehnert a Tomáš 
Vachulka. Především Adrian byl mi-
mořádně úspěšný – získal pět zlatých 
a jednu stříbrnou medaili! Tomáš pak 
jednu stříbrnou. Mezi desítku nejlepších 
se probojoval i Dominik Raboch. Na 
Poháru ČR desetiletých se z šesti cho-
mutovských plavců dostali do první de-
sítky Josefína Valešová, Stela Klánová 
a Veronika Košatová.

„Všichni naši mladí borci nám udě-
lali velikou radost, patří jim za to ob-
rovské uznání. A mé veliké poděkování 
i všem trenérům a ostatním dospělým 
členům našeho klubu, kteří jim vytváří 
výborné zázemí a podmínky,“ řekl 
předseda Slávie Martin Doksanský.

Uctít olympijský den, který každo-
ročně připadá na 23. června, kdy byl 
v roce 1894 založen Mezinárodní olym-
pijský výbor, a také ještě ve větší míře 
přitáhnout ke zdravému pohybu nejširší 
veřejnost je základním cílem T-Mobile 
olympijského běhu, který se letos po-
prvé konal i v Chomutově. Na 5kilome-
trovou trasu se zde vydalo 84 a na 10ki-
lometrovou rovných 50 běžců. „Každý, 
kdo ve středu po práci vstal z gauče 
a přišel běžet, má náš velký obdiv,“ říká 
Jiří Holeček z chomutovského organi-
začního týmu.

Někteří účastníci běhu si přišli 
zazávodit, jiní otestovat svou výkon-

nost a cílem dalších bylo v hodně 
teplém až dusném počasí prostě přežít. 
Naštěstí trať v Bezručově údolí má 
několik výhod. „Běželo se v přírodě, 
a přestože bylo docela vedro, většina 
trati byla krytá stínem. Skvělé bylo, že 
pět kilometrů do mírného kopce jsem 
mohl napálit a zpátky dolů to běželo 
skoro samo,“ podělil se o dojmy Tomáš 
Morávek, který vzdálenost 10 kilo-
metrů uběhl za 52 minut a 41,9 vte-
řiny. Z vítězství na této trati se radoval 
Zdeněk Řehoř s časem 40:41,5, z žen 
byla nejlepší Ivana Vávrů (42:15,1), 
další časy se pohybovaly v širokém 
rozmezí až po 1:08:17,6. Masivněji 

obsazená kratší trať měla vítěze 
v Janu Klírovi (20:37,2) a Haně Hahn 
(21:11,5), poslední závodník proběhl 
cílem za 39:52,4. Každý běžec v cíli 
dostal dřevěnou účastnickou medaili, 
vítězové pak při vyhlášení výsledků 
klasické kovové. V několika přípa-
dech se na stupně vítězů dostal i ryzí 
„hobík“.

Přestože pořadatelé zaregistrovali 
163 přihlášek a plateb startovného, 
na start přišlo jen 134 závodníků. 
Pořadatelé jsou i tak nadšeni. „Takový 
zájem jsme nečekali, účast nás velmi 
mile překvapila,“ zdůrazňuje Jiří 
Holeček. „Mezi účastníky jsme viděli 

dost nových tváří, někteří si náš závod 
dokonce zvolili za svůj první. To nás 
nadchlo!“ Po celé republice T-Mobile 
olympijský běh absolvovalo přes 10 ti-
síc účastníků v 87 bězích a k tomu 
63 tisíc školáků z 341 škol.

Pod názvem Hopes Plzeň 2022 se 
v západočeské metropoli konal tradiční 
mezinárodní střelecký závod pro juni-
ory a juniorky. Sjely se na něj olympij-
ské naděje doslova z celé Evropy.

Dva roky bez tohoto závodu kvůli 
pandemii covid-19 kladly vysoké ná-
roky na nominace českých reprezen-
tantů. Z klubu SSK 0405 Chomutov 
byli reprezentačním trenérem, bron-
zovým olympionikem ze Sydney 
Martinem Tenkem nominováni 
Kateřina Menhardová na vzduchovou 
pistoli, Matěj Petrů na vzduchovou 
a na rychlopalnou pistoli a Jan Bartoš 

na rychlopalnou pistoli.
Matěj s Kateřinou ostudu neudělali, 

ale kometou mezi mnohem staršími 
soupeři se stal teprve čtrnáctiletý Jan 
Bartoš. Ze všech českých reprezentantů 
byl nejlepší, na postup do finálového 
závodu mu chybělo jen 6 bodů, takže 
ve svém novém osobním rekordu 
553 bodů obsadil 10. pozici. Okamžitě 
vzbudil zájem odborníků, kromě 
Martina Tenka mu gratulovali například 
i trenér plzeňské Dukly Pavel Šafránek 
a Břetislav Putna, vedoucí pistolářské 
sekce Regionálního střediska mládeže 
pro Ústecký a Liberecký kraj.

Jako určitou nadstavbu k sezoně 
Národní ligy mládeže v boxu uspořá-
dala Škola boje Chomutov poprvé její 
finále pro nejlepší borce z Ústeckého 
a Libereckého kraje. V ringu v měst-
ském divadle se v sedmnácti utkáních 
představilo čtyřiatřicet borců.

Pořádající Škola boje nasadila 
dva zástupce, junior Dominik Kříček 
se radoval z vítězství na body, ka-
det Ondřej Roman prohrál RSC. 
„Z Dominika jsem měl radost. Půl 

roku netrénoval, protože řešil školu, 
a teď se stihl připravit během týdne,“ 
okomentoval Kříčkův úspěch trenér 
a šéf Školy boje Ondřej Roman, který 
byl také pořadatelem finále.

VEKI BK Chomutov, druhý bo-
xerský klub z Chomutova, měl také 
padesátiprocentní úspěšnost. Ze čtyř 
závodníků v kategorii školní mládeže 
byli úspěšní Jan Samsůnek a David 
Pollak, naopak poražení z ringu odešli 
Petr Hlavatý a René Božok.



sport fotostrana

Pokračování ze strany 4 
Ještě před obědovou pau-

zou byl do programu Dragon 
Cupu vložen speciální závod. 
Pořadatelé ze Sportclubu 80 
Chomutov ve spolupráci s orga-
nizací Handisport k němu pozvali 
handicapované osoby a jejich 
blízké a přátele. Společně sesta-

vili dvě posádky, které vyrazily 
na dvousetmetrovou trať. V zá-
věru vedoucí dračí loď zpomalila, 
a tak v tomto závodě nebylo po-
ražených. „Oni nemají jinak šanci 
si to zkusit. Před závodem měli 
strach, ale po něm byli hrozně 
šťastní,“ tlumočil pocity mentálně 
i fyzicky postižených účastníků 

Michal Pták. Sportovní klub 
Handisport po akci na facebooku 
uveřejnil poděkování pořadate-
lům s vyznáním, že pro postižené 
a jejich rodiny to byl obrov-
ský a nezapomenutelný zážitek 
a celá akce je výrazným článkem 
integrace postižených lidí do 
společnosti.
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Jedenáctý Dragon Cup 
si užili i handicapovaní



Až300 VOZŮ
ihned k odběru

Akontace od 0 % 
Odklad splátek až na 3 měsíce
Doživotní právní záruka na původ vozu
Váš vůz vykoupíme ihned a za hotové

CENOVĚ DOSTUPNÁ AUTA Prověřené vozy do 250 000 Kč nyní za nejlepší ceny 
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