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Rozmanitá nabídka

Příjemné prostředí

Pohodová neděle
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Tržiště Chomutov

Vstup 20 Kč, děti do 15 let zdarma 

KAŽDOU NEDĚLI 7:30-13:00

 

Začínáme 1.8.2021/Celoroční provoz 

Info pro prodejce/rezervace míst +420 733 747 718

Kamencové jezero 

Velký otvický rybník 

(Banda) 
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4. a 25.8.
Koncert Hornického dechového 
orchestru SD od 16.30 hodin 
v altánu v městském parku

7.8.
Odpoledne s Muzeem Na Koči-
čáku od 15 hodin v městském 
parku

7. a 21.8.
Historický cyklovlak vyje-
de z Chomutova do Vejprt 
v 9.15 hodin z hlavního nádraží

7. a 21.8.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

14.8.
Taneční galashow V rytmu 
Orientu od 20 hodin v atriu 
knihovny

26.8.
Koncert Laca Décziho od 19 ho-
din v městském divadle

28.8.
Chomutovský půlmaraton 
od 11 hodin na náměstí 1. máje

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Kim je jedním z dvanácti psů 
zabavených v Prunéřově, kde 
žili v otřesných podmínkách. 
Je plachý a málo socializovaný. 
Neumí na vodítko. Vhodný 
k 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.

PARK S MUZEEM NA KOČIČÁKU 
PŘIPOMNĚL ČESKÉ DĚJINY
Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku v rámci letního programu 
akcí města Chomutov žije představilo svou činnost. Lidé si mohli prohlédnout výstroj a výzbroj 
československé armády, děti si zkusily namalovat bunkr, mohly se vyfotografovat v různých 
uniformách nebo si zkusit vystřelit ze vzduchovky. Mladí členové muzea si připravili ukázky branné 
výchovy, takže si lidé mohli připomenout nasazování plynových masek nebo používání polního 
telefonu. Členové muzea také předvedli pořadový výcvik. Odpoledne s Muzeem Na Kočičáku 
se bude konat opět 7. srpna od 15 hodin v městském parku.

� aktuality
 4 OČKOVÁNÍ V CHOMUTOV-

SKÉM CENTRU JE MOŽNÉ 
BEZ REGISTRACE
Očkovací centrum v cho-
mutovské nemocnici nyní 
podává vakcínu proti covidu-19 
průměrně 350 lidem denně. 
Kapacita je tím však naplněna 
jen z poloviny.

� aktuality
 5 ZBÝVAJÍCÍ KOMPOSTÉRY 

MĚSTO VYDÁ NA PŘELO-
MU SRPNA A ZÁŘÍ
Město Chomutov ve spolupráci 
s Dobrovolným svazkem obcí 
Chomutovsko zajistilo tři sta 
kompostérů pro kompostování 
bioodpadu ze zahrádek. 

� téma
 6 TECHNICKÉ SLUŽBY 

V LÉTĚ: NEKONEČNÁ SEČ 
TRÁVY, OPRAVY KOMU-
NIKACÍ I KOMPOST PRO 
ZAHRÁDKÁŘE
Pracovníci technických služeb 
jsou v ulicích města vidět po 
celý rok, v letních měsících se 
však snad žádná cesta městem 
neobejde bez setkání s nimi.

� rozhovor
 8 SKUPINA KABÁT: NA 

NOVOU SCÉNU V CIRKU-
SOVÉM ŠAPITÓ BUDETE 
ČUBRNĚT
Po čtyřech letech se do Chomu-
tova vrací skupina Kabát s velmi 
neobvyklou podobou koncertu. 
Největší hity legendární skupiny 
zazní z cirkusového šapitó.

� minitéma
 9 NOVINKAMI LETOŠNÍHO 

PŮLMARATONU JSOU 
DALŠÍ OKRUH I HÝČKÁNÍ 
FANOUŠKŮ
Pátý ročník Chomutovského 
půlmaratonu se bude konat 
v sobotu 28. srpna. 

� kultura
 12 CYKLISTY VYVEZE DO 

HOR HISTORICKÝ VLAK
Společnost LOKO-MOTIV 
pořádá již devátý ročník akce 
Historickým cyklovlakem do 
Krušných hor. Historický vlak 
letos vyjede 7. a 21.srpna.

� historie
 14 CHOMUTOVSKÉ GYM-

NÁZIUM JE NEJSTARŠÍ 
V KRAJI, SLAVÍ 430 LET
Velká změna pro školu 
nastala v důsledku zrušení 
jezuitského řádu roku 1773. 
Gymnázium sice ve výuce 
pokračovalo, ale o pět let 
později bylo zrušeno také.
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Malou vlaštovku zachránila žena se strážníky
Milý zážitek, avšak v nepříjemné 

situaci, popsala Chomutovským no-
vinám Jiřina Oberreiterová. Při cestě 
domů z cukrárny na náměstí 1. máje 
si všimla v podloubí na zemi malého 
ptáčka. Na pohled nebyl zraněný, ale 
zesláblý a jen stěží se hýbal. „Nejprve 

jsem zavolala do zooparku, ale tam mi 
zrovna nikdo nezvedal telefon, a tak 
jsem přemýšlela, co dělat. Odejít od 
nebohého ptáčka jsem nedokázala. 
Zkusila jsem tedy zavolat městskou 
policii, že by mi snad alespoň poradila, 
co mám dělat. Jaké bylo mé překva-

pení, když strážníci velmi ochotně při-
jeli na místo během několika málo mi-
nut a navíc byli perfektně vybavení,“ 
popsala situaci.

Ptáčka, zřejmě mládě vlaštovky, 
strážník opatrně zvedl ze země a dal do 
speciální přepravky s tím, že jej převe-

zou do záchranné stanice. „Víte, asi je 
to vlastně maličkost, ale mě to velmi 
potěšilo. Nejen přístup strážníků, ale 
i jejich zájem. Mají jistě mnoho jiné 
práce, přesto přijeli a ptáčeti pomohli. 
Moc jim děkuji, mile mě překvapili,“ 
dodala Jiřina Oberreiterová.

Očkování v chomutovském 
centru je možné bez registrace

Očkovací centrum v chomutov-
ské nemocnici nyní podává vakcínu 
proti covidu-19 průměrně 350 lidem 
denně. Kapacita je tím však naplněna 
jen z poloviny. V době uzávěrky 
Chomutovských novin se mohli ne-
chat očkovat dospělí lidé a mládež 
nad dvanáct let, nově již bez regist-
race. Centrum tedy nyní navštěvují 
početně velmi silné skupiny obyvatel, 
ale ve skupině 30 až 40 let je zájem 
o očkování výrazně nižší než v jiných 
skupinách. Přinášíme reportáž přímo 
z chomutovského očkovacího cen-
tra, aby se veřejnost mohla seznámit 
s tím, jak to tam konkrétně chodí.

Očkovací centrum se nachází 
v prvním patře budovy H, která je 
na mapce znázorněna zeleně. Pro 
pěší je vyznačena cesta žlutou čarou 
z Edisonovy ulice, řidiči se na modře 
vyznačené parkoviště dostanou 
z druhé strany areálu z Beethovenovy 
ulice. Parkování pro návštěvníky oč-
kovacího centra je bezplatné, řidiči si 
z automatu vyzvednou lístek, který si 
nechají v očkovacím centru potvrdit 
a následně mají hodinu čas k opuštění 
parkoviště bez nutnosti zaplacení.

Kompletní rekonstrukce prostorů 
očkovacího centra od pokládky lina 
přes elektroinstalaci a snižování 

stropů až po výmalbu a vybavení 
proběhla v rekordním čase jedna-
dvaceti dnů. Centrum disponuje pěti 
očkovacími ambulancemi – nyní 
se využívají 2 až 3 ambulance, a to 
podle počtu objednaných osob. Dále 
jsou zde místnosti pro registraci, 
samozřejmostí jsou také čekárny, 
toalety a výtah pro dobrou obsluž-
nost. Provozní doba je denně od 8 do 
18 hodin, poslední návštěvník by měl 
přijít zhruba v 17.30.

Telefonní kontakt přímo na cent-
rum je 474 447 329.

Zájemce o očkování stráví v cen-
tru průměrně třicet minut. S každým 
může jít jako doprovod jedna osoba. 
Důležité je mít s sebou kartičku zdra-
votní pojišťovny. „Po příchodu je kli-
ent vyzván k dezinfekci rukou. Dále 
pokračuje do místnosti pro admini-
strativu. Tam vyplní dotazník a sou-
hlas s očkováním. Pokud má dotaz, 
který chce konzultovat s lékařem, má 
možnost se ho zeptat. Lékař má k dis-
pozici oddělenou místnost, aby bylo 
zajištěno soukromí,“ popsala první 
kroky zájemce o očkování vedoucí 
oddělení Simona Řimnáčová.

Po administrativní části jde zá-
jemce do čekárny a čeká na vyzvání 
k očkování. Pak již vstupuje do 
jedné z ambulancí. Tam je poučen 
o očkování, dozví se, co ho čeká 

a jak to bude s druhou dávkou. 
Samotné očkování se provádí malou 
jehlou a je bezbolestné. Po očkování 
odchází klient s kartičkou o podané 
dávce a datem přeočkování do če-
kárny, kde stráví patnáct až dvacet 
minut, aby byl pod dohledem kvůli 
případným zdravotním komplika-
cím. „Někdy se nás lidé ptají, zda je 
možné čekat v autě před centrem. To 
ale bohužel možné není,“ doplnila 
vedoucí. Provoz očkovacího centra 
řídí pracovníci v reflexních vestách. 
Na ně je možné se kdykoliv s čím-
koliv obrátit.

U dětí do 15 let včetně je nutná 
přítomnost zákonného zástupce bě-
hem očkování. U mladistvých nad 
16 let to již nutné není, ti mohou do 
centra na očkování přijít již bez zá-
konného zástupce.

Po očkování je dobré dodržet fy-
zický klid, ruku nenamáhat. Může se 
objevit teplota, zimnice, bolest ruky, 
vše by ale mělo do druhého dne vy-
mizet. Posunutí termínu druhé dávky 
je možné na lince 1221, je ale nutné 
počítat s tím, že minimální odstup od 
první dávky je 21 dní.

V chomutovském očkovacím 
centru nejčastěji používají vakcínu 
Pfizer. Pokud však někdo projeví zá-
jem o očkování Modernou, je mu to 
umožněno.

Voda v Kamencovém jezeře 
zůstala i po dopuštění kvalitní

U jezera se uskuteční 
festival jídla i sportu

Město Chomutov letos v květnu 
dočerpalo hladinu Kamencového 
jezera a odbahnilo část jeho dna. 
Zhruba třicet tisíc kubických metrů 
vody z Podkrušnohorského přiva-
děče zvedlo hladinu jezera o dvacet 
centimetrů. Rozbory následně ode-
braných vzorků ukázaly, že kvalita 
vody i její složení zůstaly stejné. 
„Důležité hodnoty pH a síranů zů-
staly v normě. Doplnění hladiny 

tímto způsobem je zřejmě i v bu-
doucnu možnou variantou,“ uvedl 
David Dinda, náměstek primátora 
pro rozvoj a investice.

Vzorky vody město odebralo na 
čtyřech místech v hloubce 0,3 me-
tru a ve středu jezera 3,5 metru pod 
hladinou. Po porovnání výsledků 
z března a června letošního roku 
zůstalo pH Kamencového jezera 
v rovnováze.

V letošním roce město pořádá již 
4. ročník Festivalu sportu, který se 
uskuteční v areálu Kamencového je-
zera v neděli 5. září od 10 do 15 ho-
din. Opět se představí na dvě desítky 
sportovních klubů z města a jeho 
blízkého okolí. Cílem akce je sezná-
mit širokou veřejnost s možnostmi 
sportovního vyžití. Děti si mohou 
vyzkoušet všechny nabízené spor-

tovní činnosti, seznámit se s trenéry, 
náročností tréninků a podobně.

Letos bude této sportovní akci 
předcházet Food festival, který pro-
běhne na stejném místě o den dříve, 
v sobotu 4. září, a nabídne nepře-
berné množství pochutin.

Obě akce bude doprovázet roz-
manitý program pro všechny věkové 
skupiny.
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KRÁTCE
MASOŽRAVKY K VIDĚNÍ
V Zooparku Chomutov se až 
do 29. srpna koná výstava ma-
sožravých rostlin. Otevřeno 
je denně od 10 do 17 hodin 
s přestávkou od 10.30 do 
11 hodin.

NOVÉ LAVIČKY 
I PŘECHOD
Technické služby v těchto 
dnech instalovaly nové lavič-
ky v Kyjické ulici a vybudo-
valy bezbariérový přechod 
v Borové ulici.

AKROBATI NA NÁMĚSTÍ
V pondělí 30. srpna se bude 
konat poslední akce festivalu 
Otevřeno. Na náměstí 1. máje 
se od 18 hodin představí 
V.O.S.A. Theatre s ohromují-
cím akrobatickým předsta-
vením.

PÉČE O STROMY
Pracovníci technických služeb 
nyní kácejí suché jírovce v Ná-
dražní ulici a prořezávají vrby 
u jezírka na Březenecké.

Zbývající kompostéry město 
vydá na přelomu srpna a září

Do Chomutova míří další ocenění za úspěšný odchov

Město Chomutov ve spolu-
práci s Dobrovolným svazkem obcí 
Chomutovsko zajistilo tři sta kompo-
stérů pro kompostování bioodpadu ze 
zahrádek. Registrovaným žadatelům 
je vydávalo po celý červen, ovšem 
ne všechny se podařilo předat. Proto 
odbor životního prostředí magistrátu, 
který akci organizuje, vyhlásil osm 

dodatečných termínů v týdnech od 
23. srpna do 4. září.

Výdej bude opět probíhat v areálu 
Technických služeb města Chomutova 
v ulici Na Moráni. V pondělí, středu 
a pátek (23. 8., 25. 8., 27. 8., 30. 
8., 1. 9. a 3. 9.) bude výdej probí-
hat vždy od 9 do 15 hodin, v sobotu 
(28. 8. a 4. 9.) od 9 do 13 hodin.

Žadatelé se budou muset prokázat 
dokladem totožnosti a na místě pode-
psat smlouvu o výpůjčce a předávací 
protokol. Kompostér může vyzved-
nout i pověřená osoba, musí ale mít 
žadatelem podepsanou plnou moc. 
Plastové kompostéry se vydávají 
v rozloženém stavu, takže se dají od-
vézt běžným osobním automobilem.

Blavor žlutý je největší druh 
slepýše. Na první pohled nenápadné 
zvíře, ale odchovat ho v teráriu, to 
umí i v Evropě málokdo. V chomu-
tovském zooparku se to daří pra-
videlně a za loňský odchov devíti 
blavorů si teď vysloužil dokonce 
druhé místo v prestižní soutěži Bílý 
slon. „Je to pro nás úžasná zpráva, 
obstáli jsme v silné konkurenci čtr-

nácti dalších zoologických zahrad 
a více než čtyřiceti nominací,“ řekla 
ředitelka Zooparku Chomutov Věra 
Fryčová. Ocenění přivezli předat 
organizátoři soutěže na konci čer-
vence přímo do zooparku.

Hlavní zásluhu na úspěšném 
odchovu blavorů žlutých má her-
petolog zooparku Jaroslav Zelinka. 
„Loni jsme byli mezi pouhými 

dvěma evropskými zoo, kterým se 
to podařilo,“ podotýká terarista. Do 
líhně umístil celkem osmnáct vajec, 
z nichž se během července a srpna 
vylíhlo devět mláďat. Všechny se 
podařilo odchovat.

A právě to je úspěch, který po-
řadatelé ze sdružení Česká ZOO 
ocenili druhým místem, hned za 
odchovem ryby jelečka teuchitlán-

ského v ostravské zoo.
Úspěšný odchov blavorů žlu-

tých je podle Jaroslava Zelinky 
závislý na mnoha faktorech, mezi 
něž patří způsob zazimování, tep-
lota v líhni, včasné odhalení snůšky. 
„Naposledy jsme se střídali ve 
třech, abychom kontrolovali, zda 
samice vejce snesly,“ usmívá se 
herpetolog.

Použitý jedlý olej a tuky přijímá třicet černých 
kontejnerů s oranžovými víky

Třídění papírového a plastového 
odpadu z domácností je dnes už 
samozřejmost a stejně se začíná po-
hlížet i na použité jedlé oleje a tuky. 
V Chomutově se jejich sběr právě po-
sunul o další úroveň výš.

„Obyvatelé Chomutova k třídění 
přistoupili velice zodpovědně. V jejich 
prospěch i ve prospěch životního pro-
středí jsme proto počet míst, kde jedlé 
oleje a tuky mohou odložit, rozšířili 

na třicet,“ informuje vedoucí odboru 
životního prostředí magistrátu Dagmar 
Mutinská. Dosud takových míst bylo 
patnáct. Z nynějších třiceti stanovišť je 
dvacet sedm součástí veřejných kon-
tejnerových stání a tři jsou ve sběrných 
dvorech TSMCH (kompletní seznam 
stanovišť na str. 7).

Lepší jsou i samotné kontej-
nery na sběr, jsou dokonce takzvaně 
chytré. Obsahují čip hlídající jejich 

naplněnost a GPS hlásící jejich po-
lohu. Vizuálně jsou nezaměnitelné. 
Jedná se o plastové nádoby o ob-
jemu 240 litrů, černé s oranžovým 
víkem. Na čelní straně mají nálepku 
se základními informacemi pro ob-
čany a s telefonním kontaktem na 
dispečink. Kulatý otvor umožňuje 
vkládání PET lahví s olejem, na-
opak zabraňuje vhazování nežádou-
cího domovního odpadu.

Otevřeno završí fantaskní 
představení s obřími velocipedy

Šestá a poslední část letošního 
festivalu Otevřeno se odehraje přímo 
v centru Chomutova, na náměstí 
1. máje. V pondělí 30. srpna tam 
zahraje rodinné bluesové trio Petry 
Börnerové a pak náměstí obsadí sku-
pina akrobatů a performerů z V.O.S.A. 
Theatre.

Petra Börnerová Trio je projekt 
české zpěvačky a slovenského hu-
debníka Tomáše Bobrovniczského, 
které již pár let doprovází na bubny 
jejich dvanáctiletý syn Tomáš. Držitelé 
několika tuzemských bluesových oce-
nění začnou svůj koncert v 17 hodin.

O hodinu později se náměstí 
promění ve velkou divadelní scénu, 
když na něj vtrhnou členové skupiny 
V.O.S.A. Theatre. 

Průvodové představení s prvky cir-
kusu a živé hudby je pokaždé originál, 
skupina totiž využívá specifika každého 
místa, na němž vystupuje. Náhodně 
do svých scén zapojuje různé pouliční 
prvky, ale rovněž přítomné diváky, 
které tím mnohdy překvapí, ale pře-
devším pobaví. V představení figuruje 
také šest originálních strojů, které vy-
cházejí z principu jízdních kol a veloci-
pedů. Vystoupení začíná v 18 hodin.
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Po měsíční přestávce technické 
služby opět čistí ulice. Komplexní 
blokové čištění letos prováděly 
pouze při jedné etapě s měsíční 
přestávkou. „Stroje vyjedou vždy 
v úterý, středu a čtvrtek do úseků 
podle stanoveného harmonogramu. 
Zóna, kde bude čištění probíhat, 
bude stejně jako v minulých letech 
s předstihem označena dopravní 
značkou,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

Komplexní blokové čištění nyní 
probíhá od 3. srpna do 1. září, vždy 
mezi 7. a 15. hodinou. Smetky z ulic 
společně se zbytky posypových ma-
teriálů odstraňují dva silniční a dva 
chodníkové samosběry a kropící 
vůz, o dočištění se stará pět pracov-
níků technických služeb. Po dobu 
čištění je v daném úseku přistaven 
velkoobjemový kontejner. Současně 
s blokovým čištěním je prováděno 
čištění kanalizačních vpustí, které 
mají technické služby ve správě.

V termínu čištění nesmějí v uli-
cích parkovat auta. Kdo na přepar-
kování zapomene nebo úmyslně svůj 
vůz nechá v zóně stát, zřejmě ho pak 

najde na odstavném parkovišti.
Harmonogram čištění ulic je 

k dispozici na stránkách www.
tsmch.cz.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Během letních měsíců tech-

nické služby opravují komunikace 
teplou obalovanou směsí. Spravují 
výtluky po zimě, ale i nerovnosti, 
které vznikly v průběhu roku. První 
na řadě jsou trasy trolejbusů a au-
tobusů, cyklistické stezky a páteřní 
komunikace, poté komunikace na 
sídlištích a ostatní. Nezapomíná se 
ani na chodníky. V případě havárií 
a opodstatněných podnětů občanů 
jsou samozřejmě opravy v harmono-
gramu upřednostněny.

Na místech, kde je přes den 
velmi hustý provoz, budou tech-
nické služby pracovat přes noc. 
Jedná se především o frézování ko-
munikací, protože tato technologie 
znamená větší omezení provozu vli-
vem nasazení těžké techniky.

Pracovníci technických služeb 
nejprve poškozený povrch vozovky 
odstraní za pomoci frézy, poté nane-
sou přilepovací nátěr, který následně 

Komplexní blokové čištění je prováděno v době mezi 7. a 15. ho-
dinou, vždy v jednom úseku podle zpracovaného harmono-
gramu. Na místech, která jsou v textu zvýrazněná, je po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

4.8. Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k čp. 
5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK
5.8. Kamenná od čp. 5119 po ul. Borová, Školní pěšina
10.8. Zahradní – vozovky u parkovišť od čp. 5165, 5171, 5174, 5178, 
5189
11.8. hlavní silnice Zahradní od ul. Kamenná po ul. Výletní, Výletní, 
Jasmínová
12.8. Zahradní – Borová čp. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143
17.8. Skalková čp. 5204 až 5213, okolí nákupního střediska (KaSS) 
vč. parkovišť, Skalková čp. 5199-5203
18.8. Zahradní od čp. 5190 vč. parkovišť u čp. 5199, 5203, 5198, 
sjizdné chodníky Skalková, Zahradní hl. silnice od ul. Výletní po ul. 
Písečná, Růžová 5219-5224
19.8. Růžová sjízdný chodník, Pod Břízami od čp. 5225-5237, 5245, 
5240 vč. parkovišť
24.8. Písečná – Jirkovská od čp. 5045-5057 vč. parkovišť a sjízdných 
chodníků od čp. 5051-5053 a 5050-5058
25.8. Písečná – Jirkovská od čp. 5000-5013 vč. sjízdných chodníků 
a parkovišť, MŠ čp. 5030 a 5072, základní škola
26.8. Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od čp. 5012–
5029 a od čp. 5035-5034
31.8. Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od čp. 5063-
5068 a od čp. 5069-5039, zdravotní středisko vč. parkovišť, Dům 
pečovatelské služby vč. parkovišť

PLÁN KOMPLEXNÍHO BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ V SRPNU

Pracovníci technických služeb jsou v ulicích města vidět po celý rok, v letních měsících se však snad žádná 
cesta městem neobejde bez setkání s nimi. Uklízejí odpadky, sekají trávu, čistí ulice, svážejí kontejnery a mají 
na starosti i mnoho dalších činností. Přinášíme výčet aktuální činnosti, která pracovníky organizace zaměstnává 
v letních měsících, i té, které se věnují po celý rok.

Technické služby v létě: 
nekonečná seč trávy, opravy komunikací 
i kompost pro zahrádkáře
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pokryjí novým asfaltobetonem. 
„Vzniklou spáru mezi novým a sta-
rým povrchem zalijeme vyplňující 
hmotou, která zabraňuje vtékání 

vody do ložných vrstev vozovky,“ 
doplnil vedoucí provozovny míst-
ních komunikací Vladimír Hurník.

VÝDEJ KOMPOSTU
Od letošního roku technické 

služby již nevydávají kompost 
obyvatelům města zdarma. Službu 

zpoplatnily z důvodu vyčerpaných 
zásob. Lidé tak za tunu zaplatí ne-
celých čtyři sta korun bez DPH.

Bioodpad jak ze svozových 

nádob, tak i například po seči či 
sběru listí je odvážen na kom-
postárnu, kde se z něj pomocí 
drtiče odpadu a fermentoru vy-
tvoří kompost. Nejprve se odpad 
nadrtí na maximálně dva centi-
metry velké kusy, které následně 
fermentor snáze zpracuje. Na 

vyhrazené ploše kompostárny 
poté čerstvě vyrobený kompost 
dozrává až rok. Po celou dobu je 
pod odborným dohledem. Než se 
kompost dostane k občanům, pro-
jde chemickým a mikrobiologic-
kým rozborem.

Od počátku roku 2021 bylo 
prodáno celkem 238 tun kompostu. 
Největší zájem o něj mají zahrád-
káři, kteří jej používají jako výživu 
pro své výpěstky. Kompost ale 
slouží i pro technické služby, které 
jím hnojí městské záhony.

Lidé si mohou kompost zakou-
pit v areálu skládky v Pražské ulici. 
Zda je kompost připravený k vy-
zvednutí, mohou zájemci zjistit na 
telefonním čísle 731 411 779.

SBĚRNÉ DVORY
Lidé s trvalým pobytem 

v Chomutově mají možnost dovézt 
směsný komunální odpad a objemný 
odpad vyprodukovaný na území 
města do sběrných dvorů zdarma, 
a to v množství přiměřeném produkci 
odpadu v domácnostech. V případě 
nadměrného množství komunálního 
odpadu mohou občané využít službu 
technických služeb, kdy si přes dis-
pečink objednají odvoz odpadu ve 
velkoobjemových kontejnerech o ob-
jemu jeden až dvacet metrů krych-
lových. Služba je zpoplatněna. Lidé 
zaplatí za odstranění odpadu sníže-
nou cenu 750 korun za tunu bez DPH 
a dále poplatek za pronájem a odvoz 
odpadu v kontejneru na základě sku-
tečných nákladů dopravy.

SEČ TRÁVY
Seč trávy je letos jednou z čin-

ností, která pracovníky technických 
služeb zaměstnává nejvíce. Růstu 
trávy nahrává teplé a deštivé počasí. 
„Oproti jiným rokům je sice zeleň 
krásná, ale na údržbu ve městě je le-
tošní rok velmi náročný. Díky vhod-
ným klimatickým podmínkám má 
tráva neuvěřitelný přírůstek, je mokrá 
a hustá,“ uvedl vedoucí provozovny 
péče o zeleň Daniel Voborník.

Sekání trávy má na starosti podle po-
třeby deset až dvacet pracovníků organi-
zace. Ti nejen sečou, ale i hrabají pose-
kanou trávu, odvážejí ji a uklízejí místo 
po seči. K dispozici mají několik typů 
sekaček, techniku na mulčování a kon-
tejnerovou avii na odvoz bioodpadu.

PÉČE O ZELEŇ
Stejně jako se daří růstu trávy, je 

letošní počasí vhodné i pro růst ple-
vele v záhonech. Pracovníci technic-
kých služeb se o záhony starají nejen 
po stránce čištění od plevele, ale také 
je zalévají, pokud je potřeba. V létě 
také řežou přerostlé živé ploty, podle 
potřeby se starají o poškozené stromy.

Obyvatelé města mohou ve 
sběrných dvorech a místech 
odevzdávat zdarma velkoobje-
mový odpad – starý nábytek, 
pneumatiky, elektroodpa-
dy – staré spotřebiče, nebez-
pečné odpady. Sběrné dvory 
U Větrného mlýna a skládku 
Pražská mohou využívat také 
podnikatelské subjekty.

U Větrného mlýna 4605
po–pá: 6.30–15.00 hodin

Jiráskova 4597
út, čt: 9.00–18.00 hodin
st, pá: 8.00–16.00 hodin
so: 8.00–16.00 hodin
ne: 10.00–13.00 hodin

Kamenná 5163
po: 12.00–16.00 hodin
st: 8.00–12.00 hodin

Skládka Pražská
zimní provoz (1. 11. až 31. 3.)
po–pá: 7.00–15.30 hodin
letní provoz (1. 4. až 30. 10.)
po–pá: 7.00–17.00 hodin
so: 7.00–14.00 hodin

Rodinné domy jsou vybaveny 
kompostejnery o objemu 120 
(140) litrů, sídlištní zástavba 
nádobami o objemu 1 100 litrů. 
Do těchto nádob patří biologic-
ky rozložitelný odpad – ořezky 
ovoce a zeleniny, odpad ze 
zeleně, zejména listí, tráva, 
shrabky, drobné větve, piliny. 
Všichni obyvatelé města mo-
hou zdarma odevzdávat biood-
pad na kompostárně umístěné 
v areálu skládky v Pražské ulici 
a ve sběrném místě v Jirásko-
vě ulici. Na výše uvedených 
sběrných dvorech a na dalších 
osmadvaceti místech po celém 
městě je zajištěn odběr jedlých 
olejů a tuků do černých popel-
nic s oranžovým víkem.

1 Bezručova, stanoviště odp. nádob u Merkuru, u č. p. 4512
2 Blatenská, stanoviště odp. nádob - točna MHD okály
3 Borová,  vpravo při vjezdu z  Písečné (proti Tescu)
4 Březenecká, stanoviště odp. nádob (u experimentu) u č.p. 4750
5 Čechova, stanoviště odp. nádob u č. p. 3908
6 Čelakovského, stanoviště odp. nádob u bramborárny, u č. p. 4874
7 Dukelská, stanoviště odp. nádob u č. p. 1779/20
8 Edisonova, stanoviště odp. nádob naproti vchodu do polikliniky
9 Havlíčkova, stanoviště odp. nádob u ZŠ
10 Holešická, stanoviště odp. nádob u marketu NORMA
11 Jiráskova, sběrný dvůr TSMCH 
12 Jirkovská, stanoviště odp. nádob u točny MHD u č. p. 5013
13 Kamenná, stanoviště separace nad zstávkou MHD u TIPU
14 Kamenný vrch, stanoviště odp. nádob u p. č. 5271
15 Kosmova, stanoviště odp. nádob na rohu volnočasového areálu Domo-

vinka
16 Matěje Kopeckého,  stanoviště odp. nádob u č. p. 4821
17 Na Průhoně,  nové stanoviště odp. nádob, parc. č. 2434/3, k. ú. Chomutov II
18 Písečná, stanoviště odp. nádob  u č.p. 5069
19 Přemyslova, stanoviště odp. nádob u vchodu na Kamencové jezero
20 Růžová, stanoviště odp. nádob u vjezdu na parkoviště
21 Sadová, stanoviště odp. nádob na křižovatce s ul. E. Krásnohorské
22 Skládka Pražská, odp. hospodářství TSMCH
23 Školní pěšina, stanoviště odp. nádob u č. p. 5090
24 U Kamencového jezera, stanoviště odp. nádob v horním oblouku ulice
25 U Městských mlýnů, stanoviště odp. nádob na parkovišti za turistickým 

infocentrem
26 U Větrného mlýna, sběrný dvůr TSMCH
27 Vítězslava Nezvala, stanoviště odp. nádob u zastávky MHD V. Nezvala II
28 Výletní, stanoviště odp. nádob u č.p. 5257
29 Zborovská 4602, před magistrátem
30 Zdeňka Štěpánka, stanoviště odp. nádob před garážemi

•  čištění a celoroční údržbu 
silnic a místních komunikací,

• údržbu veřejné zeleně,
•  údržbu veřejného osvětlení 

a dopravní signalizace,
•  provoz odpadového hos-

podářství, odvoz odpadů 
a separaci odpadů,

•  svoz odpadů velkoobjemový-
mi kontejnery,

•  autodopravu, odtahovou 
službu,

• pohřební služby (nonstop),
• správu hřbitovů.

SBĚRNÉ DVORY

BIOODPAD

SEZNAM STANOVIŠŤ NÁDOB NA SBĚR POUŽITÉHO 
JEDLÉHO OLEJE A TUKŮ

TSMCH ZAJIŠŤUJÍ

OD LETOŠNÍHO ROKU TECHNICKÉ SLUŽBY JIŽ 
NEVYDÁVAJÍ KOMPOST OBYVATELŮM MĚSTA 
ZDARMA. SLUŽBU ZPOPLATNILY Z DŮVODU 
VYČERPANÝCH ZÁSOB.
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Jak se těšíte na vystoupení 
v Chomutově, které je jedno 
z prvních po nucené pauze?

Dva roky jsme nemohli hrát 
a naplánované halové turné jsme 
k naší velké nelibosti museli po-
sunout až na rok 2022. Tak se 
rozhodně těšíme na hraní a na 
fanoušky. Nejen nás postihl pocit 
totální frustrace, že to, co děláte 
celý život a bez čeho neumíte 
vlastně existovat, najednou nelze 
provozovat. Kdyby nám to někdo 
tvrdil například v roce 2019, tak 
ho požádáme, ať vyhledá odbor-
nou lékařskou pomoc.
Vystoupení nese název Cirkus 
Kabát, jedná se tedy vůbec 
o koncert?

Ano, je to regulérní koncert se 
vším všudy, jen se asi netradičně 
koná v regulérním cirkusovém 
šapitó. To ale bude mít vyhrnuté 
boční plachty.
Co jste si tedy pro Chomutovany 
připravili?

Hlavní fór tohoto aktuálního 
turné je, že můžeme všem lidem 
na všech koncertech nabídnout 
identickou show, protože všude 
bude stejné šapitó a stejná scéna. 

Ta byla mimochodem speciálně 
vytvořena pro toto turné. A budete 
čubrnět. Nejen, že se nám to líbí 
vizuálně, ale i v případě nepří-
zně počasí to umožní divákům 
nestát na dešti. Zároveň může 
člověk stát i mimo samotné šapitó, 
vesele si popíjet pivko a kouřit, 
a zároveň vše skvěle vidí a slyší. 
Vstupné je jednotné. Není žádné 

sezení, žádné lepší a horší místo. 
Všechna místa jsou si rovna, to je 
jak hláška od Marxe, co? Kdo kdy 
přijde, tam holt bude.
Jak vzpomínáte na poslední 
koncert v Chomutově?

Trochu jsme se toho obávali, 
protože jsme tak velký koncert 
před tím v Chomutově nikdy nedě-
lali. Byl to první koncert v rámci 
turné a byla tady skvělá atmosféra. 
Tím z nás opadla nervozita a moc 
jsme si to užili.
Máte s Chomutovem spojené 
i další zážitky, vzpomínky?

Překvapil nás místní stadion – 
moderní, krásnej, čistej. Prostě 
moc fajn.
Přece jen pauza byla dlouhá. Je 
nějaká tréma, očekávání?

Tréma v našem věku a s po-
čtem let a koncertů, které jsme 
absolvovali, už není nedílnou sou-
částí každé show. Nicméně vždy je 
před koncertem snaha se soustře-

dit, aby vše klaplo, ale to je spíše 
odpovědnost a pokora nežli nervo-
zita nebo tréma.
Proč by si vaši fanoušci koncert 
neměli nechat ujít?

Bude to něco naprosto no-
vého, a to asi nejen u nás v ČR. 
Při předpokládané kapacitě, která 
bude mnohem menší, než na co 
jsme zvyklí, to bude asi větší ko-
tel, protože budeme mít konečně 
fanoušky nejen na dohled, ale 
doslova na dosah. Očekáváme, 
že i tím bude atmosféra kon-
certů tak nějak výjimečná 

a neopakovatelná.
Počítáte trošku i s variantou, 
že se opět koncert nebude moci 
uskutečnit?

Je to asi s ohledem na současný 
stav nutné, a tak jen chceme všem 
slíbit, že došlo-li by na rušení 
koncertů, což si nedovedeme před-
stavit, ale přesto, pochopitelně 
by bylo vráceno vstupné v plné 
hodnotě. Doufáme, že to vše lidé 
pochopí. Že to prostě jiné řešení 
nemá. Čekat do konce září, jestli 
se náhodou vrchnost neumoudří 
a s ohledem na parlamentní volby 
náhodou kulturu na pár týdnů ne-
uvolní, aby to pochopitelně ihned 
po volbách s odkazem na doporu-
čení odborných kapacit zase celé 
zavřeli? V našem případě upro-
střed turné. Na to čekat opravdu 
nebudeme.
Turné, které jste plánovali na 
rok 2019, je tedy zrušené?

Nechceme ho celé rušit 
z mnoha důvodů. Je to celé připra-
vené, máme hotový design, připra-
venou světelnou show a podobně. 
Mělo být připravené k nové desce 
a ta bude do konce roku, tak nám 
to celé dává smysl.

Po čtyřech letech se do Chomutova vrací skupina Kabát s velmi neobvyklou podobou koncertu. Největší 
hity legendární skupiny zazní z cirkusového šapitó na travnaté ploše u zimního stadionu 7. září. Skupina 
v rozhovoru pro Chomutovské noviny vzpomínala na měsíce, kdy nemohla vystupovat, a svým velmi 
osobitým způsobem pozvala veřejnost na turné Cirkus Kabát, které právě v Chomutově odstartuje.

Skupina Kabát:

Na novou scénu v cirkusovém 
šapitó budete čubrnět
 

NENÍ ŽÁDNÉ SEZENÍ, ŽÁDNÉ LEPŠÍ A HORŠÍ MÍSTO. 
VŠECHNA MÍSTA JSOU SI ROVNA, TO JE JAK HLÁŠKA 
OD MARXE, CO? KDO KDY PŘIJDE, TAM HOLT BUDE.
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Pátý ročník Chomutovského 
půlmaratonu se bude konat v so-
botu 28. srpna. Přes jednadvacet 
kilometrů dlouhá trať čeká na do-
spělé běžce a štafety, děti budou 
tradičně kroužit kolem náměstí 
1. máje. Novinkou letošní akce je 
samostatný běžecký Kamencový 
okruh pro mládež nebo méně zdatné 
běžce, kteří si ještě na celý půlma-
raton netroufají. „Kamencový okruh 
je novinka, která byla zařazena 
primárně pro dorostence a juniory, 
pro něž byly původní dětské trasy 
neadekvátní, a proto se závodu 
většinou ani neúčastnili. Jelikož 
na Kamencovém okruhu mohou 
startovat i dospělí, umožníme zú-
častnit se závodu i běžcům, kteří si 
na vzdálenost 21 kilometrů zatím 
nevěří a nebo nemají spoluběžce do 
štafety. Trasa Kamencového okruhu 
vede v podstatě ve stopách třetího 
úseku hlavního závodu a měří 

přibližně 7,5 kilometru,“ uvedla 
organizátorka běžecké části Nikola 
Formanová.

V rámci hlavního závodu k žádné 
změně trasy oproti loňskému roku 
nedochází. Povede tedy z náměstí 
1. máje ke Kamencovému jezeru, 
dále přes skanzen Stará Ves do 
zooparku, běžci se pak přes město 
přesunou do Bezručova údolí, které 
proběhnou a budou se jím pak i vra-
cet do cíle.

Občerstvovací stanice zůstaly 
také bez změny. „Letos jsme se však 
rozhodli trochu změnit jejich formu 
na předávkách, kde u každé bude 
relaxační koutek jak pro závodníky, 
kteří se připravují na svou část zá-
vodu, tak pro fanoušky, kteří přijdou 
běžce podpořit. Bude zde i možnost 
zakoupit si malé občerstvení, které 
budou zajišťovat restaurace, jež pří-
hodně sídlí v místě předávek,“ dopl-
nila organizátorka.

Pro závodníky mladší 15 let bu-
dou opět trasy vedeny na náměstí 
1. máje. Podle věku bude odstup-
ňován počet okruhů, které budou 
muset malí závodníci absolvovat. 
Vzdálenost dětských tras se pohy-
buje od 100 do 810 metrů. V dů-
sledku přidání nového závodu 
bylo nutné starty dětských závodů 
přesunout až na dobu po skončení 
hlavního závodu. Tomu je tedy při-
způsoben i čas registrace, aby děti 
nemusely čekat příliš dlouho. Je pro 
ně však na náměstí zajištěn dopro-
vodný program.

V době uzávěrky Chomutov-
ských novin, tedy na konci července, 
bylo již přihlášeno téměř tři sta 
závodníků. Hlavní nápor přihlášek 
čekají organizátoři v srpnu, celkový 
počet by neměl překročit tisícovku. 
Závodníci by neměli s registrací 
otálet. Stejně jako v loňském roce 
nebudou na hlavní závod možné re-

gistrace na místě, poslední den pro 
registraci je tedy 21. srpna.

Hlavní závod odstartuje na 
náměstí 1. máje v 11 hodin, ve 
stejný čas vyběhnou i závod-
níci Kamencového okruhu na 
Kamencovém jezeře. Děti budou 
startovat postupně od 14 hodin.

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

Datum konání – 28. srpna 2021
Místo – hlavní závod a dětské 
závody na náměstí 1. máje, 
Kamencový okruh v areálu 
Kamencového jezera
Start hlavního závodu a Ka-
mencového okruhu – 11 hodin 
Start dětských závodů – od 
14 hodin
Registrace –do 21. srpna

Rok 2017 - 1:18:00
Rok 2018 - 1:15:40 
Rok 2019 - 1:19:20 
Rok 2020 - 1:17:47 

POZOR

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

VÍTĚZNÉ ČASY 
MINULÝCH ROČNÍKŮ

Novinkami letošního půlmaratonu 
jsou další okruh i hýčkání fanoušků
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Narodilo se nám dítě. Poraďte, co 
nás tedy teď čeká a nemine?

Ženy, které chtějí sterilizaci, musejí splnit 
dvě podmínky. Zákon výkon umožňuje

Musí osoby se zdravotním postižením platit 
zdravotní a sociální pojištění?

S nově narozeným dítětem při-
chází do našeho života nejen nové 
radosti, ale také starosti. Narozením 
dítěte se stáváme jeho zákonnými zá-
stupci. Zastupujeme nezletilé dítě, je-
likož není schopné samostatně právně 
jednat. Rodiče vystupují oba jako jeho 
zákonní zástupci, avšak jednat mohou 
samostatně. Pokud dochází k různým 
neshodám mezi nimi, rozhoduje již 
o jejich zastupování soud.

Děťátko je na světě a my potřebu-
jeme rodný list. Kam pro něj? Rodný 
list vydává matrika v místě narození 
dítěte, přičemž budete k jeho vydání 

potřebovat dokumentaci předkládanou 
v porodnici. Následně je rodný list za-
slán poštou do měsíce od narození dí-
těte. V některých případech je potřeba 
osobní vyzvednutí.

Dítěti vzniká nárok na zdra-
votní pojištění dnem jeho narození, 
pokud má matka trvalý pobyt na 
území České republiky. Narození 
dítěte je nutné oznámit zdravotní 
pojišťovně do osmi dnů po narození 
dítěte. Matka by se měla u své po-
jišťovny informovat předem, jelikož 
postupy se liší. Nový přírůstek do 
rodiny znamená zvýšené náklady na 

bydlení, proto je nutné oznámit tuto 
novinu také vlastníkovi bytu.

V neposlední řadě nesmíme za-
pomenout na našeho zaměstnavatele, 
a to z důvodu prokázání překážky 
v práci, čerpání mateřské a rodičovské 
dovolené, popř. z důvodu uplatnění 
daňové slevy na dítě. Pokud splňujete 
podmínky pro přiznání nároku na po-
rodné, můžete si na úřadu práce v trva-
lém bydlišti matky o tuto dávku státní 
sociální podpory zažádat. Žádat o pří-
slušnou dávku mohou rodiny s čerstvě 
narozeným dítětem, jejichž příjmy (za 
poslední čtvrtletí před narozením dí-

těte) nepřesahují 2,7násobku životního 
minima.

Jestliže je matka nezletilá a starší 
16 let, nabývá svéprávnosti rozhodnu-
tím soudu nebo uzavřením manželství. 
Nový občanský zákoník také umož-
ňuje, aby soud nezletilému staršímu 
16 let přiznal svéprávnost, pokud je 
schopen se sám o sebe postarat a sou-
hlasí s tím jeho zákonný zástupce. 
Zároveň je důležité, aby nezletilá 
matka společně s otcem dítěte u soudu 
souhlasně prohlásili otcovství dítěte.

Mgr. Dominika Buriová
sociální pracovnice SP Kamenná

Mám dotaz ohledně možnosti pro-
vést podvázání vaječníků. Je mi 
24 let, mám jedno dítě, ale jsem si 
jistá, že do budoucna žádné další 
nechci. Nechce se mi ale ani brát 
antikoncepci. Je možné, aby mi 
byla provedena sterilizace?

Sterilizace neboli trvalé za-
bránění plodnosti bez odstranění 
pohlavních žláz je v ČR ošetřeno 
zákonem č. 373/2011 Sb, o specific-
kých zdravotních službách. Jsou zde 
popsány dvě možnosti jejího prove-
dení, a sice ze zdravotní indikace pa-

cienta nebo na přání pacienta. V pří-
padě přání pacienta výkon nehradí 
zdravotní pojišťovna. Výkon ze 
zdravotní indikace je zde ale velmi 
ztížen, aby tato možnost nebyla zne-
užívána. V praxi je proto sterilizace 
ze zdravotní indikace velmi obtížně 
proveditelná.

Ve vašem případě se jedná o vaše 
přání. Zákon tento výkon umožňuje. 
Požaduje pouze splnění dvou pod-
mínek. Musí vám být více než 21 let 
a mezi vaší žádostí (a poučením, že 
se jedná o nevratný zákrok) a sa-

motným provedením zákroku musí 
uběhnout lhůta 14 dnů. To jsou veš-
keré podmínky. Dříve požadovaný 
počet dětí či věk již dnes neplatí.

Ještě uvedu na správnou míru 
váš požadavek na „podvázání vaječ-
níků“. Nejde o podvázání vaječníků, 
ale vejcovodů, tedy zneprůchod-
nění “trubiček”, ve kterých dochází 
k oplodnění, spojení spermie s vajíč-
kem. Samotné pohlavní žlázy, tedy 
vaječníky, tato operace neovlivňuje. 
Mnoho laiků v tomto chybuje, zda-
leka nejste sama.

Na našem pracovišti provádíme 
sterilizaci nejenom podvázáním, 
ale přímo odstraněním vejcovodů. 
Tím u žen do budoucna snižujeme 
riziko vzniku některých agresivních 
gynekologických nádorů. Cena za 
sterilizaci je uvedena v našem ce-
níku. Pokud jste i nadále rozhod-
nutá a chcete sterilizaci podstoupit, 
obraťte se na naši předoperační 
poradnu.

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

KZ a.s. – Nemocnice Chomutov o.z.

Je mi 27 let a byl mi přiznán 
invalidní důchod 2. stupně. 
Momentálně jsem bez práce. 
Rodiče mě přesvědčují, že si mám 
platit sociální a zdravotní pojiš-
tění. Podle mě ale za invalidní 
důchodce pojištění platí stát. 
Můžete mi prosím poradit, jak 
to je?

Nejprve je potřeba rozlišit in-
validitu a pobírání invalidního dů-
chodu. Ne každý, kdo je posouzen 
jako invalidní, má automaticky 
nárok na pobírání invalidního dů-
chodu (tzn. peněžní dávky). Jedním 
z důvodů je často právě chybějící 
počet let sociálního pojištění, které 
je podmínkou pro výplatu invalid-
ního důchodu.

Osobám, které jsou invalidní 

v 1. a 2. stupni, ale nepobírají in-
validní důchod, nehradí stát ani 
zdravotní pojištění. V případě, že si 
nehradíte zdravotní pojištění jiným 
způsobem, vzniká vám u zdra-
votní pojišťovny dluh. Za osoby ve 
3. stupni invalidity naopak hradí 
zdravotní pojištění stát vždy, a to 
i v případě, že na výplatu invalid-
ního důchodu nemají nárok. Pokud 
jste tedy uznán ČSSZ jako invalidní 
ve 2. stupni, ale důchod nepobí-
ráte, nejste ani zdravotně pojištěný. 
V takovém případě je potřeba zvolit 
některou z následujících čtyř mož-
ností: buďto si najít zaměstnání, 
kdy vám z výplaty budou strhávány 
odvody na zdravotní a sociální po-
jištění, nebo se stát osobou samo-
statně výdělečně činnou (OSVČ) 

a přihlásit se k úhradám na zdra-
votní pojištění nebo se přihlásit na 
úřadu práce jako uchazeč o zaměst-
nání (pak za vás bude zdravotní 
pojištění platit stát) nebo se u své 
zdravotní pojišťovny přihlásit jako 
osoba bez zdanitelných příjmů 
a zdravotní pojištění si hradit sám.

V případě sociálního pojištění 
nedochází k platbě ze strany státu 
ani u jednoho ze tří stupňů invali-
dity. Osobám ve 3. stupni invalidity 
se však tato doba započítává do 
takzvané náhradní doby pojištění. 
Osoby v 1. a 2. stupni invalidity ne-
jsou sociálně pojištěny, resp. inva-
lidita 1. a 2. stupně se nepočítá do 
náhradní doby pojištění, a proto je 
vhodné být sociálně pojištěný z ji-
ného důvodu (nejčastěji ze zaměst-

nání nebo jako OSVČ). Evidence 
na úřadu práce se do náhradní 
doby sociálního pojištění započí-
tává pouze po dobu, po kterou vám 
náleží podpora v nezaměstnanosti 
nebo podpora při rekvalifikaci. Nad 
rámec této doby pak maximálně tři 
roky.

Pokud jste již delší dobu bez 
pojištění, doporučuji se spojit s vaší 
zdravotní pojišťovnou a okresní 
správou sociálního zabezpečení. 
Můžete také využít našeho bez-
platného poradenství. V případě 
vašeho zájmu jsme také připraveni 
vám pomoci s nalezením vhodného 
zaměstnání.

Mgr. Petr Džambasov
Asociace pracovní rehabilitace ČR 

(www.aprcr.cz)
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ZŠ KADAŇSKÁ BUDE MÍT 
NOVÉ VSTUPY DO ŠATEN
Na začátku prázdnin odbor majetku města zahájil opravy 
povrchů stěn a izolačního krytu potrubních rozvodů 
zavěšených pod stropy v přístupových chodbách k šatnám 
a k tělocvičně v základní škole v Kadaňské ulici. Povrchová 
úprava bude omyvatelná a opláštění rozvodů vyměněno za 
nové z trvanlivých materiálů. Vstupy budou mít větší průchozí 
výšku v chodbách. Nové kryty omezí případnou neodbornou 
manipulaci s ventily. Opravy ve škole vyšly na 250 tisíc korun.

OPRAVA OKEN A PARAPETŮ  
V ZŠ A MŠ DUHOVÁ CESTA
Škola v Havlíčkově ulici postupně získává nová okna. V březnu 
a dubnu město nechalo vyměnit první část. Původní dřevěná okna 
již nesplňovala izolační ani provozní nároky. Součástí opravy byly 
i nové parapety. Dodavatel provedl tuto první etapu za cenu necelých 
150 tisíc korun. Další etapa za 378 tisíc korun byla dokončena nyní 
v prázdninovém období. Odbor majetku města bude s výměnou oken 
pokračovat i v roce 2022.

DALŠÍ MOST V BEZRUČOVĚ 
ÚDOLÍ JE OPRAVEN

Na devadesát tisíc korun vyšla oprava mostu v Bezručově údolí 
nedaleko transformátorové stanice. Z původního mostu zůstala 

jen ocelová mostovka. Pochůzné trámy a zábradlí jsou úplně 
nové včetně ochranných nátěrů. Z devíti mostů jich vloni bylo 

zrekonstruováno pět, letos jsou v plánu tři. První je již hotov. Práce 
provedla pracovní skupina magistrátu.
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Historický vlak 
vyjede do hor

Festival Obnaženi v srpnu vyvrcholí 
zajímavým programem

Ochránit město před husity se 
snažili dobrovolní bojovníci

Pod hradbami se opět 
sejdou kapely

V divadle to rozfouká svérázný 
trumpetista Laco Déczi

Společnost LOKO-MOTIV pořádá 
již devátý ročník akce Historickým cy-
klovlakem do Krušných hor. Historický 
vlak letos vyjede 7. a 21. srpna. 
Z Klášterce nad Ohří jede přes Chomu-
tov do Vejprt. Jak se již stalo tradicí, 
v Křimově bude vždy malá přestávka na 
občerstvení a opékání špekáčků.

Jízdné je 50 korun jedním směrem, 
děti ve věku 6 až 15 let platí 30 korun, 
menší děti v doprovodu rodičů jedou 

zdarma. Za kola, koloběžky a kočárky 
se neplatí. Kapacita historického vlaku 
je omezena. Více informací je k dispo-
zici na telefonu 724 655 360.

Z Chomutova do Vejprt vlak vyrazí 
oba dny v 9.15 hodin. Následně bude 
stavět v Černovicích, Křimově, Rusové, 
Měděnci, Kovářské a ve Vejprtech. Do 
Vejprt přijede ve 12.26 hodin. Zpět vy-
jede ve 14.00 z Vejprt a do Chomutova 
dorazí v 16.05 hodin.

Festival Obnaženi vstupuje do 
hlavního programového týdne. 
V červenci si lidé mohli na různých 
místech prohlédnout umělecké in-
stalace, nyní je připraveno mnoho 
dalších akcí.

Na výsledky spolupráce ně-
mecké choreografky Nicole Beutler, 
jejích tanečníků a českých pro-
fesionálů taneční a performerské 
scény se mohou lidé těšit o víkendu 

13. a 14. srpna, kdy se na několika 
veřejných místech města uskuteční 
krátké představení s názvem Still life 
in the city.

Večer tanečních filmů, který fes-
tival Obnaženi připravil spolu s am-
sterodamským Cinedans festivalem, 
bude novinkou. Ve čtvrtek 12. srpna 
se v letním kině v Chomutově bude 
promítat pět krátkých tanečních filmů, 
které se všechny skrze tanec vztahují 

k tématu Zrání. Hosty večera budou 
také tři z tvůrců, kterým diváci budou 
moci klást otázky a nebo sdělit své 
dojmy.

V hlavním festivalovém týdnu 
se kromě výtvarného umění a ta-
nečních filmů mohou lidé tě-
šit také na živá taneční předsta-
vení pro dospělé diváky v kostele 
sv. Kateřiny, ale i pro rodiny s dětmi 
v městském parku. Populární Slam 

poetry se bude konat 11. srpna 
v atriu Chomutovské knihovny. 
Připraveno je i několik workshopů, 
diskusí a autorské čtení. Počtvrté 
také organizátoři zvou veřejnost na 
procházku po výtvarných instala-
cích, která bude doplněna komentáři 
autorů, hudby, pohybu a snad i ná-
vštěvníků festivalu. Bude se konat 
14. srpna. Podrobný program je 
k dispozici na www.obnazeni.cz.

Bránit Chomutov před nájez-
dem husitů se pokoušely desítky 
dobrovolníků v městském parku. 
Akce Uhájíme Chomutov se konala 
v rámci městského letního programu 
Chomutov žije. Veřejnost se převtělila 
do dobových obyvatel, kteří se při 
procházce městským parkem pokusili 
nejprve sehnat posily před plánova-
ným husitským útokem. To se ale ne-
podařilo, a tak sháněli jakoukoli jinou 
pomoc, třeba zastání u vzdělanců té 
doby. Dostalo se jim však jen požeh-

nání a obrana města byla na nich. Tak 
jako se město nepodařilo uhájit v roce 
1421, nepodařilo se to tedy ani nyní, 
ale všichni dobrovolní bojovníci se 
vrátili domů živí a zdraví a navíc po-
učeni o dobových událostech.

Akci připravila agentura Modua, 
herci v živých obrazech připo-
mněli takzvaný husitský masakr, 
ke kterému došlo před šesti sty 
lety, v březnu roku 1421. Husité 
tehdy podle kronik pobili 200 až 
2 500 obyvatel města.

Dvanáctý ročník Fesťáčku 
pod hradbami se bude letos konat 
14. srpna v krásném prostředí hradu 
Hasištejna v režii pořádajícího 
úřadu Místo u Chomutova. Začátek 
je naplánován na 17. hodinu a jako 
první se představí klášterecká ka-
pela Naplech.

Další v pořadí vystoupí domácí 
kapela Album, která svým drivem 

strhne nejednoho posluchače. 
Velichovská kapela Tsunami publi-
kum potěší námořnickými písněmi 
a jako předkapela hlavnímu hostu 
vystoupí skupina Nepřátelé rytmu. 
Hlavní programový čas bude patřit 
Taxmenům a spoustě jejich popu-
lárních hitů. K tanci i poslechu na 
závěr zahraje skupina Maruška je 
pryč.

Pro ostré slovo nejde daleko, ale 
ještě blíž má k řízné a poctivé muzice. 
Světově uznávaný trumpetista Laco 
Déczi přijede na konci srpna znovu do 
Chomutova a se svou kapelou potěší 
v místním divadle všechny fanoušky 
jazzu.

Bouřlivák, který veškerou svou 
nespoutanost dokáže vdechnout do 
náústku své trumpety, má na kontě ne-
spočet nahrávek. Však také svou první 
desku vydal už v roce 1969. Na letošní 
šňůru vyrazil opět se svou kapelou 
Celula New York, s níž vystupuje 

v USA. Kromě něj v ní hraje na bicí 
jeho syn Vaico Déczi.

V Chomutově nebude poprvé. 
„Vystupoval u nás už několikrát, nej-
prve v Kulisárně, ale ta se brzy ukázala 
pro umělce jeho formátu příliš malá, 
takže další koncerty už byly v diva-
dle,“ uvedla jednatelka Kultury a sport 
Chomutov Věra Fryčová. Naposledy 
koncertoval v chomutovském divadle 
v roce 2019.

Aktuální chomutovskou hudební 
show rozjede Laco Déczi ve čtvrtek 
26. srpna od 19 hodin.
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LIDUŠKA 
MALARIKOVÁ
Otevřela zmrzlinárnu v bývalém rodinném centru v městském 
parku. Nápad na její otevření vznikl zhruba před dvěma lety, 
protože domácí zmrzlina se v okolí nevyrábí. Jela se podívat na 
její výrobu do Kačic. Ochutnala a věděla, že nápad zrealizuje 
a vlastně vytvoří další produkt rodinné farmy. Absolventka 
zemědělské vysoké školy plánuje i další rozšíření sortimentu – 
jak druhů zmrzlin, tak v zimě zákusků či svačin z domácích sýrů.

MICHAL NEJEDLÝ
Po základní škole se chtěl dostat na zdravotní obor. V Mostě na 
střední zdravotní vystudoval na sportovního a rekondičního 
maséra. Už v průběhu studia zjistil, že má dar a jeho masáže 
lidem pomáhají. Na povinné praxi naučené techniky masáže 
ze školy ještě zdokonaloval. Vždy chtěl mít svou masérnu, na 
kterou si šetřil celou střední školu. Přestože už ovládá dvacet 
druhů masáží, chystá se na další studium. Jeho salon Zlaté ruce 
najdete v ulici Jakoubka ze Stříbra.

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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Chomutovské gymnázium je 
nejstarší v kraji, slaví 430 let

Pokračování z minulého čísla
Velká změna pro školu nastala 

v důsledku zrušení jezuitského řádu 
roku 1773. Gymnázium sice ve vý-
uce pokračovalo, ale o pět let později 
bylo zrušeno také. Státní správa v čele 
s císařovnou Marií Terezií preferovala 
hlavní školy (tehdejší formu základ-
ních škol) zajišťující vzdělání pro široké 
vrstvy poddaných před specializovaným 
vzděláním pro úzkou skupinu obyva-
tel, jemuž vévodila latina a řečtina. Na 
přímluvu kadaňského rodáka domi-
nikána Wolfganga Moritze, jenž byl 
absolventem chomutovského ústavu, 
však bylo gymnaziální vzdělání ob-
noveno pod správou dominikánského 
řádu, který si k tomu přibral i výuku 
na hlavní škole. Tento stav ale opět 
dlouho nevydržel. Za několik let bylo 
sídlo řádu ve městě zrušeno a tím hrozil 
i opětovný zánik gymnázia. Do situace 
se vložilo město. Odkoupilo budovu 
semináře a nastěhovalo do nich gymná-
zium i hlavní školu. O výuku se nadále 
starali učitelé z dominikánského řádu. 
V této době pod tlakem osvíceneckého 
státu došlo i k reformám ve výuce. Mezi 
nové předměty byly zařazeny dějepis, 
přírodopis či fyzika. Učitelé museli 
nově prokázat odpovídající vzdělání 
a následně složit i stanovené zkoušky. 
Zároveň bylo upuštěno od ponižujících 
či bolestivých fyzických trestů. Místo 
nich byly zavedeny lavice a knihy 

hanby, pro dobré žáky zase tzv. bílá 
kniha, kde byli chváleni.

Počátek 19. století přinesl nejis-
totu další existence gymnázia. Do 
Chomutova se nehlásilo tolik žáků, 
neboť fungovala gymnázia v Mostě, 
Kadani či Žatci. Roku 1806 škole znovu 
hrozil zánik. Pomocnou ruku znovu 
podalo vedení města, které chtělo za-
chovat existenci prestižní školy. Kromě 
starosti o budovy na sebe převzalo 
i finanční zabezpečení učitelů, ale i tak 
byla situace nejistá. Vše se vyřešilo o tři 
roky později, když se Chomutov do-
mluvil s cisterciáky z oseckého kláštera, 
že gymnázium převezmou pod svou 
správu. To však s sebou přineslo i regres 
ve vyučování oproti reformním sna-
hám osvícenců. Žáci skládali zkoušky 
pouhým opakováním obsahu, který se 
museli naučit, a také se z osnov vytratily 
předměty jako dějepis či přírodopis.

Velkou změnu přinesl revoluční 
rok 1848. Státní aparát se začal více 
věnovat osnovám. Snahou bylo, aby se 
výuka více přiblížila reálným potřebám 
doby, už nestačilo pouhé memorování 
latiny a řečtiny. Proto se opět zavedly 
předměty biologie, zeměpis, dějepis 
a další. Gymnázium bylo rozšířeno 
na osm tříd a roku 1851 získalo sta-
tus Obergymnasium (vyšší gymná-
zium). O dvacet let později došlo 
k rozšíření o další – dnes bychom 
řekli – studijní program. Vedle vyššího 
gymnázia zaměřeného humanistic-
kým směrem bylo možno vystudovat 
i Komunalrealgymnasium (městské 
reálné gymnázium). Studium se zamě-
řovalo na technické předměty a cizí živé 
jazyky (francouzština, angličtina), kte-
rým se klasická gymnázia tehdy nevě-
novala. Přes prvotní zájem bylo později 
reálné gymnázium pro nedostatečný 

počet žáků zrušeno.
Zájem státu o kvalitu vzdělání 

obyvatel kladl větší a větší nároky 
na administrativu a finance, které za-
jišťovalo město. Z tohoto důvodu se 
chomutovská radnice rozhodla převést 
gymnázium od oseckých cisterci-
áků pod státní správu. Do školního 
roku 1909/10 vstupovali studenti již 
na K. k. Staatsgymnasium (c. k. státní 
gymnázium). K převratným novinkám 
patřilo také to, že do školního roku 
1911/12 nastoupily čtyři dívky. Ovšem 
nebyly zapsány jako řádné studentky, 
ale jako hospitující privátní studentky, 
tedy mohly kdykoliv odejít nebo „být 
odejity” a na konci roku nezískaly řádné 
vysvědčení.

Nemalý zásah do života školy před-
stavovalo vypuknutí 1. světové války. 
Prvotní nadšené vlastenecké projevy 
o jistém konečném vítězství postupně 
vystřídaly starosti s totálním nedostat-
kem všeho, včetně studentů, kteří ve 
velkých počtech a ve stále mladším 
věku museli rukovat. Maturity se konaly 
dříve, aby rukující studenti měli alespoň 
dokončené vzdělání, případně kvůli 
přeměně školy v lazaret začal školní 
rok 1915/16 později. Jako symbol této 
těžké doby lze vnímat fakt, že v roce 
1918 odpadla výuka střelby, protože se 
nedostávalo dostatečného počtu žáků. Ti 
totiž stříleli ostrými náboji ve skutečné 
válce, ne na cvičišti.

Vznikem Československé republiky 
se zpočátku mnoho věcí pro gymná-
zium nezměnilo. Odpadla zkratka c. k. 
(císařsko-královský) a dívky se mohly 
hlásit již jako řádné studentky, které 
na konci školního roku obdržely řádná 
vysvědčení. Později se však přidalo 
povinné vyučování v češtině, což byla 
okolnost, se kterou valná většina žáků 

a studentů nesouzněla. Významným 
milníkem se stal rok 1932, kdy se 
gymnázium přestěhovalo z již dlouho 
nevyhovujících prostor do nové vlastní 
budovy. Jednalo se o moderní stavbu 
poutající na sebe pozornost kvůli vý-
borné lokaci. Gymnázium v ní sídlí 
dodnes. Stavbu finančně zajistilo město 
Chomutov.

Mnichovskou smlouvou se roku 
1938 Chomutov stal říšským městem 
v Sudetské župě. Gymnázium se mu-
selo zařadit do nacionálně-socialistic-
kého školství. Bylo přejmenováno na 
Oberschule für Junge (vyšší škola pro 
chlapce). Vyučování se zaměřovalo pře-
devším na tělocvik, aby budoucí branci 
byli silní a připraveni sloužit v německé 
armádě. V dalších předmětech byly zdů-
razňovány myšlenky nacistického hnutí 
a vyzdvihovány přednosti německé 
kultury. I když název tomu nenapovídal, 
do školy chodily i dívky. Jejich výuka 
se však zaměřovala na vaření, starost 
o dům a zahradu, případně aby se z nich 
staly dobré zdravotní sestry v nemoc-
nicích nebo učitelky v mateřských 
školách. Ovšem čím více se válka pro 
Německo vyvíjela nepříznivě, tím méně 
času trávili studenti v lavicích. Museli 
totiž pro stát zajišťovat nejrůznější 
služby (např. letecké hlídky), které se 
bez nich už neobešly. Tomu odpoví-
dala i zkrácená výuka, případně pokud 
to situace vyžadovala, místo maturity 
vydané osvědčení, že absolvovali daný 
ročník. Poslední zprávy o válečné výuce 
jsou z konce roku 1944, kdy proběhla 
poslední maturita.

V září 1945 se začala psát historie 
českého gymnázia, kterou si ale ne-
cháme pro další vyprávění.

Mgr. Jiří Kopica,  
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

DRŽADLO OCÍLKY
V etnografické podsbírce cho-

mutovského muzea je uloženo ně-
kolik držadel ocílek.

Tyto nástroje bývaly v minu-
losti nepostradatelným pomoc-
níkem každého člověka. Pomocí 
ocílky, křesadla, práchna (či hubky) 
a troudu se dříve rozdělával oheň. 
Jako křesadlo sloužil pazourek nebo 
jiné formy křemene, jako práchno 
se užívala suchá tráva nebo jiný 
snadno hořlavý materiál. Křesáním 

železné ocílky o křesadlo vznikaly 
jiskry, které se zachycovaly do 
práchna, a jejich rozfoukáním bylo 
možné podpálit troud. Vše trvalo 
několik málo vteřin. Teprve v první 
polovině 19. století byly tyto ná-
stroje k rozdělávání ohně nahrazeny 
novými zapalovadly – sirkami.

Ale ještě pár slov k držadlu 
ocílky na fotografii: Je dlouhé 7 cm, 
vysoké 5 cm a bylo nalezeno v ka-
tastru obce Vysoká. Je vyrobeno 
z bronzu. Může pocházet z 15. až 

18. století. Držadlo je zhotoveno 
jako plochá plastika psa, přesněji 
honícího loveckého psa v běhu s ši-
roce rozevřenýma nohama. Tento 
typ držadla je nejběžnější. Kromě 
podoby psa mohla mít držadla ocí-
lek ve střední Evropě také podobu 
lva, koně, hada, ptáka, kozy, zajíce, 
berana či lidské postavy (vyjmeno-
váno dle četnosti výskytu). V cho-
mutovské sbírce je ještě zastoupeno 
držadlo v podobě koně.

Mgr. Jan Hirsch
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Členové svazu tělesně postižených 
absolvovali rekondiční pobyt

Dobrovolníci pomáhají spolkům a obcím 
v Krušnohoří, aby se region vzpamatoval

Chomutovská organizace Svazu 
tělesně postižených ČR uspořádala 
v červnu pro své členy rekon-
diční pobyt v rekreačním středisku 
Lesák v Chlumu u Třeboně za fi-
nanční pomoci statutárního města 
Chomutova. „Cílem rekondičního 
pobytu bylo zlepšit zdravotní i psy-
chický stav účastníků. Aktivity 
byly přizpůsobeny individuálním 
potřebám a možnostem našich 
členů. Denní cvičení na židlích 
bylo zaměřeno na správné dýchání 
a protažení těla, chůze s holemi 
vedla ke zlepšení fyzické kondice, 
úspěšná byla i vycházka s hledá-
ním hejtmanského pokladu, soutěže 
v pétanque i vědomostní soutěže,“ 

popsala místopředsedkyně svazu 
Jana Müllerová.

Během týdenního pobytu 

účastníci navštívili zámek Emy 
Destinové ve Stráži nad Nežárkou 
a město Třeboň, kde si prohlédli 

zámek a Schwarzenberskou hrobku. 
Domů se účastníci akce vraceli 
v dobré duševní i tělesné kondici.

V červenci přivítaly obce 
a spolky v Krušnohoří dobro-
volníky z Čech a Německa, aby 
společně pomohli s komunitně 
prospěšnými činnostmi. V rámci 
dobrovolnického projektu, neboli 
workcampu, se celkem dvanáct 
účastníků věnovalo nejrůznějším 
věcem, například spravili darovaná 
jízdní kola, pomohli s obnovou 
zanikající části hřbitova, upravili 
místnosti určené pro setkávání lidí 
a renovovali nádraží a zastávky 

muzejní železnice. Česko-německý 
workcamp ale cílil také na další 
témata, která chtěli organizátoři 
zprostředkovat účastníkům, třeba 
na udržitelný turismus, poznávání 
UNESCO regionu, environmen-
tálně příznivý způsob života a péče 
o životní prostředí. V rámci vzdě-
lávacích a volnočasových aktivit 
se tak mohli dobrovolníci těšit 
na návštěvu muzea, výlet na nej-
vyšší vrcholy Krušných hor nebo 
workshop zaměřený na upcycling 

a eliminaci odpadu v každodenním 
životě.

Dobrovolníci navíc putovali 
mezi jednotlivými lokalitami 
workcampu, tedy do Výsluní, 
Kovářské a Schmalzgrube a měli 
možnost poznat různorodost střed-
ního Krušnohoří a procvičit si jak 
český a německý, tak anglický 
jazyk. „Limity mezinárodní spo-
lupráce pocítili v době pandemie 
zejména lidé žijící poblíž hranic, 
například v Krušnohoří, jejichž 

každodenní aktivity a život se ode-
hrává jak v Čechách, tak v Sasku. 
Aby se region vzpamatoval, spojili 
síly místní spolky a další aktéři, 
kteří se pokusili obnovit dobré 
sousedské vztahy,“ řekla vedoucí 
workcampu Veronika Kupková.

Akci uspořádal spolek Anti-
kom plex ve spolupráci s INEX – 
sdru žení dobrovolných aktivit 
a lokálními partnery Naturherberge 
Hammerwerk e. V., Přísečnice žije 
a Nádraží Kovářská.

Dosáhnout podmíněného propuštění není 
snadné, lidé však mohou žádat o pomoc

Chomutovské pracoviště 
Člověka v tísni kontaktovali rodiče 
Aleše, který byl na základě soud-
ního rozhodnutí poslán do vězení. 
Pracovníky požádali, zda by jim 
pomohli vyřídit podmíněné pro-
puštění jejich syna. „Před tím, než 
jsem se s Alešem sešel, seznámil 
jsem se s jeho rodiči, kteří mě po-
drobně informovali o všech okol-
nostech. Popsali trestnou činnost, 
které se jejich syn dopustil, sezná-
mili mě s rozsudkem a odkázali na 
věznici, ve které se syn nacházel. 
Následně jsem si prostřednic-
tvím sociální pracovnice domluvil 
osobní schůzku přímo s Alešem, 
abych se s ním dohodl na dalším 

postupu,“ popsal začátku spolu-
práce pracovník organizace Martin 
Slavík.

Když se s Alešem sešli, mluvili 
o trestné činnosti a o tom, co ho 
k takovému jednání dovedlo. „Aleš 
mě také informoval o aktuálním 
průběhu výkonu trestu. Pozitivní 
bylo, že mu měla být smazána dů-
tka, což je pro podmíněné propuš-
tění klíčové. Kromě toho se zdálo, 
že je celkově velmi aktivní, měl 
pochvaly a byl pracovně zařazen,“ 
dodal Martin Slavík.

Alešova matka synův trest nesla 
velmi špatně. Kromě toho, že do-
mluvila synovi advokáta, který měl 
být zplnomocněn vypovídat během 

stání, připravila také potvrzení 
o zajištění bydlení, vyjádření rodičů 
odsouzeného k žádosti o podmí-
něné propuštění syna, potvrzení 
o úhradě bolestného poškozené 
osobě a příslib zaměstnání. V násle-
dujících dnech dala vše dohromady 
s Alešovým advokátem.

Soud ale žádost syna při prvním 
jednání zamítl. „S Alešovou matkou 
jsme se proto domluvili, že se na 
příští jednání lépe připravíme a za-
pracujeme na všech nedostatcích, 
kvůli kterým soud žádost o pro-
puštění zamítl. Spojili jsme se také 
s Probační a mediační službou ČR. 
Pracovnice služby začala Aleše ve 
věznici navštěvovat a nakonec od ní 

získal i dobrý posudek. Domluvili 
jsme se společně také na tom, že 
by bylo vhodné Alešovi uložit po-
vinnost navštěvovat psychologa 
v poradně, která se zabývá prevencí 
užívání návykových látek,“ sdělil 
Martin Slavík.

Druhé projednání žádosti o pod-
míněné propuštění bylo kvůli epi-
demické situaci odloženo přibližně 
o tři týdny a přesunuto do online 
prostoru. Po půlročním čekání 
ale druhé jednání dopadlo dobře. 
Aleš je podmíněně propuštěn na 
svobodu. Má stálé zaměstnání, za-
jištěné bydlení u rodičů, od kterých 
má také veškerou potřebnou pod-
poru, a daří se mu stále lépe.
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Doprava žáků ze speciální 
školy bude jednodušší

Kadaňská získala pohár 
z fotbalového turnaje v Březně

Předškoláci poznávali přírodu 
v údolí, výlet zakončili piknikem

Včely i jiný hmyz zpestřily výlet 
mateřinky na Lesnou

Tereza Vraná z Duhovky absolutně 
ovládla matematickou soutěž

Výjimečný dárek k vysvědčení 
dostali poslední červnový den žáci ze 
Základní školy speciální a Mateřské 
školy Chomutov. Ředitelka školy 
Jana Sejnová totiž převzala z rukou 
sponzorů zbrusu nové sedmimístné 
školní auto Dacia Lodgy. „Jsme moc 
rádi, že jsme takové krásné a pro nás 
velmi potřebné auto mohli získat. 

Děkujeme panu Jaromíru Pourovi, 
že pro nás tohle úžasné auto zajistil, 
a všem sponzorům, městu Chomutov 
a samozřejmě i všem dalším. Moc si 
toho vážíme,“ uvedla ředitelka.

Auto bude sloužit k dopravě žáků 
na sportovní, hudební a výtvarné sou-
těže či přehlídky, na psychorehabili-
tační pobyty a další potřebné aktivity.

Po roce bez sportovních turnajů se 
základní škola Kadaňská může chlu-
bit úspěchem. Škola se v červnu zú-
častnila fotbalového turnaje v Březně, 
kde soutěžilo jedenáct základních 
škol z Chomutova, Jirkova a okolí. 

Kadaňská se probojovala do se-
mifinále, kde jejím hráčům jen o vlá-
sek na penalty utekl boj o první dvě 
příčky. Nakonec si odvezli krásné třetí 
místo. „Zároveň se naše škola může 
pochlubit, že náš hráč Josef Polák 
získal cenu pro nejlepšího střelce 
turnaje. Celému družstvu mladších 
žáků ve složení Josef Polák, Jaroslav 
Faigl, Max Říha, Filip Červenka, Dan 
Steklý, Adam Eiselt a Vojtěch Krehák 
patří pochvala za bojovnost ve hře. 
I přes nízký počet hráčů v týmu, kdy 
nebyla možnost tolik využít střídání, 
našli v sobě kluci mnoho sil a odhod-
lání,“ uvedla učitelka tělocviku Radka 
Vaňkátová.

Sluníčko, příjemné počasí 
a hlavně s pomocí maminek vyba-
vený batůžek u předškoláků vždy 
něco předznamená. Pro děti z mate-
řinky v Blatenské ulici vše zname-
nalo výlet do Bezručova údolí. 

Výletníci se pěkně prošli, ale 
také se vrhli na plnění různých 

úkolů zaměřených na přírodu. Děti 
tedy poznávaly zvířátka, určovaly, 
kde je mohou najít, jak se projevují 
a pohybují. Hrály si také s květi-
nami, poznávaly barvy a ukazo-
valy pohotovou reakci při běhu. 
Příjemný výlet zakončil piknik 
v přírodě s dobrou svačinkou. 

Mnoho zajímavostí o životě 
včel se dozvěděly děti z mateřské 
školy v Prokopově ulici. Vydaly se 
na Lesnou a mohly tam například 
ochutnat med přímo od včelaře 
a také si vyzkoušely včelařský 
oblek. Včely však nebyly jediným 
hmyzem, kterému se předškoláci 
věnovali. Se síťkami v rukou běhali 
po louce a nachytaný hmyz pak 
pozorovali. Jen co si ho dostatečně 
prohlédli a něco se o něm dozvě-
děli, pustili pak všechny broučky 
i mušky zpátky do přírody. 

Během výletu děti také pozná-
valy stromy a učily se je rozeznávat 
podle typických znaků. Pozorovaly 

také lesní zvířata a hledaly jejich 
stopy na lesních cestách. 

Již osmým rokem pořádá ma-
tematický spolek Meridian ve spo-
lupráci s Pedagogickou fakultou 
a Matematicko-fyzikální fakul-
tou UK, ČVUT, Vysokou školou 
ekonomickou a Fakultou strojní 
Západočeské univerzity celore-
publikovou matematickou soutěž 
Pangea.

„V letošním školním roce se 
jí ze základní školy Duhová cesta 
zúčastnily dvě třídy – 4.B a 6.A. 

Ačkoliv se čtvrťáci snažili, do stu-
pínkových míst se neprobojovali. 
Úspěšně se však v distančním kole 
prosadili šesťáci. V rámci našeho 
kraje desáté místo obsadil Matyáš 
Nádaský a na prvním místě, s po-
stupem do republikového finále, se 
umístila Tereza Vraná,“ uvedl učitel 
David Švorc.

Republikové finále ji čekalo 
v červnu v nové budově Národního 
muzea v Praze. V sále se sešlo 

56 počtářů z celkových 4 997 účast-
níků prvního kola. Zadáno jim bylo 
dvacet náročných úloh. Po urputném 
hodinovém soustředění zbyl čas i na 
malý oběd a na besedu s profesor-
kou Evou Zažímalovou z Akademie 
věd ČR. Mezitím už ale probíhalo 
i strojové vyhodnocení prací.

Tereze se opakování úloh z mi-
nulých let nakonec velmi vyplatilo, 
protože se stala absolutní vítězkou 
v kategorii šestých ročníků.
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OSMISMĚRKA V srpnu prověří vytrvalost běžců již tradiční Chomutovský… VTIPY

„Vážení cestující, mluví k vám 
kapitán letadla. Podíváte-li se 
na levé křídlo, zjistíte, že hoří. 
Pohledem na pravé křídlo zjistíte 
totéž. Podíváte-li se dolů, uvidíte 
širý modrý oceán. Kdo z vás lépe 
vidí, uvidí malou žlutou tečku. 
Tou tečkou je záchranný člun. 
V tom člunu sedím.“

„Pane průvodčí, jen jsem si sedla 
do kupé a už mi někdo ukradl 
peněženku!“ 
„No alespoň vidíte, že i přes to 
zpoždění jsme rychlík!"

Německý institut dopravy 
porovnával kvalitu silnic 

v Evropě. Zjistil, že ve srovnání 
s ostatními zeměmi má Česká 
republika silnice na jedničku. 
Problém však nastává, pokud 
zařadíte dvojku nebo vyšší 
převodový stupeň.

„Proč máte polovinu auta 
nastříkanou červeně a druhou 
modře?“ 
„Víte, je to velice výhodné. Když 
zaviním havárii, máte vidět, jak si 
svědci odporují.“

„Pane, svezl byste mě?“ 
„Klidně, ale co za to?“ 
„To samé jako za vlak!“ 
Pán stopaře naloží a když ten na 
druhém konci republiky vystupuje, 
ukáže mu volnou jízdenku na vlak.

AKTIN, AMANT, DOZOR, EPITAFY, ESTÉT, FIAKR, GEKON, KOŇAK, KONVE, 
KŘOVÁK, KTERÁ, LANOVKA, NAIVKA, NEONY, NEZÁJEM, PIRÁT, PLAŇKA, 
ROKLE, STOLAŘ, TLAPA, TONÁŽ, TREFA, UTÍTI, VÁLKY, VZNIK, ZRNIT
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7. a 21.8. 09.15  HISTORICKÝM CYKLOVLAKEM DO KRUŠNÝCH HOR – 8. ročník 
jízdy historického cyklovlaku – vlakové nádraží

 7. a 21.8. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 7.8. so 10.00  INDIVIDUALITA – výtvarný workshop pro děti i dospělé v rámci festivalu 

Obnaženi – atrium knihovny
 7.8. so 15.00  ODPOLEDNE S MUZEEM NA KOČIČÁKU – městský park
 7.8. so 15.00  SOUHRA – pohybová hra v rámci festivalu Obnaženi – sraz u městského 

divadla
 9. až 14.8. 21.00  POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE – PERSEIDY – hvězdárna 

u bývalého kina Oko
 11.8. st 19.00  SLAM POETRY – kvalifikace na mistrovství ČR – atrium knihovny
 11. až 13.8. 10.00  SOCHAŘSKÝ HAPPENING A DÍLNA Z YTTONGU – sochařská 

dílna pro tři vybrané studenty ZUŠ T. G. Masaryka v Chomutově, kteří budou 
pracovat před zraky veřejnosti – náměstí 1. máje

 12.8. čt 10.00  O KŮZLÁTKÁCH – zábavný program Divadla Kejkle – letní kino
 12.8. čt 21.30  VEČER TANEČNÍCH FILMŮ – festival Obnaženi – letní kino
 13.8. pá  20.30  ODLOUČENÍ – taneční představení Markéty Vacovské s muzikantkou Never 

Sol v rámci festivalu Obnaženi – kostel sv. Kateřiny 
 14.8. so  10.00  ŽIVOT V NI – výtvarný workshop v rámci festivalu Obnaženi – sklepení kostela 

sv. Kateřiny
 14.8. so 16.00  PROCHÁZKA ZRÁNÍ – komentovaná prohlídka výtvarných instalací ve 

veřejném prostoru v rámci festivalu Obnaženi – sraz u kostela sv. Kateřiny
 14.8. so 20.00  V RYTMU ORIENTU – taneční galashow – atrium knihovny 
 14.8. so 20.00  ČTENÍ Z TURNOVÝCH HÁJŮ – autorské čtení v rámci festivalu Obnaženi 

– kostel sv. Kateřiny 
 14.8. so 21.00  4. ROČNÍK ASTRONOMICKÉHO PRAKTIKA – hvězdárna u bývalé-

ho kina Oko 
 20.8. pá 16.00   HUDEBNÍ A TANEČNÍ ODPOLEDNE – Flashdance, TŠ Stardance, 

taneční workshop se Šachynou, TC Beethoven – městský park
 21.8. so 16.00  KDYŽ SE NAČANČÁM – Heidi Janků a Divadlo Hnedle Vedle – městský 

park
 22.8. ne 18.00  MUŽŮM NEPŘÍSTUPNO – představení Divadla NaOko – městský park
 26.8. čt 10.00  MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY – Divadlo Hnedle Vedle – letní kino

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 4. a 25.8. st 16.30  HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD – koncert dechové hudby – 
hudební altán v parku 

 6.8. pá 16.00  HUDEBNÍ ODPOLEDNE – Adéla Radimcová, Jan Veselý, Matěj 
Koudelka, Jindra Kejak – městský park

 8.8. ne 16.00  MAKOVEC – nedělní country – hudební altán v parku
 11.8. st 16.30  STAROČESKÁ DECHOVKA – koncert dechové hudby – hudební altán 

v parku
 11.8. st 20.00  LUBOŠ HÁNA III – klavírní večer – restaurace Dřevák, Kamencové jezero
 13.8.  pá 20.00  WAN MEN SONK AKUSTICKY II – litvínovská kapela – restaurace 

Dřevák, Kamencové jezero 
 18.8. st 16.30  VESELÍ MUZIKANTI – koncert dechové hudby – hudební altán v parku
 21.8. so 20.00  PAVEL & KÁČA III – koncert Pavla Houfka a Kateřiny Rousové – 

restaurace Dřevák, Kamencové jezero 
 22.8.  ne 15.00  BIG BAND ZDENKA TÖLGA – promenádní koncert – hudební altán 

v parku
 26.8.  čt 19.00  LACO DÉCZI – městské divadlo 
 27.8. pá 15.00  FUN(KY) V PARKU II – místní DJ Electro Swings, Nina Schwarzová + 

Band, The Elevators – městský park
 27.8. pá 20.00  ŠTÍHLÁ KOZA – restaurace Dřevák, Kamencové jezero 
 29.8.  ne 14.00  COUNTRY FEST – festival country, bluegrass, folk a trampské hudby – 

atrium knihovny
 30.8.  po 17.00  OTEVŘENO – V.O.S.A. Vysoké Snění, Petra Börnerová trio CZ/SK – 

náměstí 1. máje

KONCERTY

 Od 4.8.  STAŘÍ A NEKLIDNÍ – výstava fotografií Michaely Eiseltové, benefiční výstava 
fotografií ve prospěch Alzheimer nadačního fondu – Café Atrium

 Od 19.8. AKVARELY JINDŘICHA VYTISKY – hlavní budova muzea
 Do 19.8. FOTO – výstava fotografií Františka Turečka – galerie Lurago
 Do 28.8.  OD VEČERA DO RÁNA – výstava obrazů a soch Michala Novotného – galerie 

Špejchar
 Do 29.8.  VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN – otevřeno denně od 10 do 

17 hodin s přestávkou od 10.30 do 11 hodin – Zoopark Chomutov
 Do 5.9.  REKULTIVACE – výtvarná instalace v rámci festivalu Obnaženi – Štefánikovo 

náměstí 
 Do 5.9.  NÁVŠTĚVA – Josef Šporgy a Dan Černý – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – městský park u bývalých lázní
 Do 5.9.  INDIVIDUALITA – Jana Nuslauerová – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – Příčná ulice
 Do 5.9.  ZRÁNÍ – Jiří Němec a Tereza Zemanová – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – podchod kruhového objezdu u Lidlu
 Do 30.9.  SVĚT Z KOSTIČEK – k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega – 

Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení
 Do 30.9.  ODON BRUMMEISEN – vyšívané obrazy na motivy světových malířů – 

Chomutovská knihovna, Na síti
 Do 30.12.  ODSTÍNY GOTIKY – stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, 

ložnice, pracovny, modlitebny či dílny středověkého malíře a truhláře a mnoho 
dalšího – výstavní prostory muzea na radnici 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 
TECHNICKÉHO MUZEA – do 5. 9. je přístupný od úterý do neděle, 
od 10. 9. do 31. 10. je přístupný od pátku do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech 
od 10 do 17 hodin.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 4.8. st 17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   18.00 BLACKPINK THE MOVIE
   20.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
 5.8. čt 11.00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
   16.00 EXPEDICE: DŽUNGLE  18.00 OKUPACE
   19.00 SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
 6.8. pá 16.00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 17.00 EXPEDICE: DŽUNGLE 
   19.00 SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 20.00 MSTITEL
 7.8. so 15.00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 17.00 SLEČNA BESTIE 
   18.00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
   20.00 SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
 8.8. ne 15.00 LUCA 17.00 BLACKPINK THE MOVIE
   18.00 VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE 19.30 BLACK WIDOW 
 9.8.  po 17.00 VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE 18.00 OKUPACE
   20.00 VYŠEHRAD: SERYJÁL
 10.8. út 17.00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 18.00 OKUPACE
   20.00 SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
 11.8. st 16.00 EXPEDICE: DŽUNGLE 18.00 G. I. JOE: SNAKE EYES 
   19.00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
 12.8. čt 17.00 G. I. JOE: SNAKE EYES 18.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
   20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 13.8. pá 16.00 RAYA A DRAK 17.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
   19.00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA 20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 14.8. so 15.00 RAYA A DRAK 17.00 FREE GUY 18.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
   20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 15.8. ne 15.00 CHLUPÁČCI 17.00 FREE GUY (3D) 18.00 SLEČNA BESTIE 
   20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 16.8.  po 17.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 18.00 FREE GUY
   19.30 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 17.8. út 17.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 18.00 CHYBY
   19.30 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ 
 18.8. st 17.00 SLEČNA BESTIE 18.00 GUNDA 20.00 MSTITEL
 19.8. čt 11.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 VEČÍREK
   18.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 19.30 VEČÍREK
 20.8. pá 16.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 VEČÍREK
   19.00 TEMNÝ DŮM 20.00 VEČÍREK
 21.8. so 15.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 OKUPACE
   18.00 VEČÍREK 19.30 TEMNÝ DŮM 
 22.8. ne 15.00 CHLUPÁČCI 17.00 FREE GUY
   18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   20.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
 23.8.  po 17.00 VEČÍREK 18.00 BLACK WIDOW 19.30 FREE GUY
 24.8. út 17.00 G. I. JOE: SNAKE EYES 18.00 CHYBY
   20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 25.8. st 17.00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA 18.00 VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE
   20.00 VYŠEHRAD: SERYJÁL
 26.8. čt 16.00 AINBO: HRDINKA PRALESA 18.00 TEMNÝ DŮM 19.00 ZÁTOPEK
 27.8. pá 16.00 G. I. JOE: SNAKE EYES 18.00 ZÁTOPEK 9.00 ZÁTOPEK
 28.8. so 15.00 AINBO: HRDINKA PRALESA 17.00 FREE GUY 18.00 ZÁTOPEK
   20.00 SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
 29.8. ne 15.00 CHLUPÁČCI 17.00 VYŠEHRAD: SERYJÁL
   18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 19.30 ZÁTOPEK
 30.8.  po 17.00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA 18.00 ZÁTOPEK
   20.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
 31.8. út 17.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 18.00 REMINISCENCE
   19.30 FREE GUY (3D)

 4.8. st 21.30 PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY 
 5.8. čt 21.30 MATKY
 6.8. pá 21.30 VYŠEHRAD: SERYJÁL
 7.8. so 21.30 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
 11.8. st 21.30 VYŠEHRAD: SERYJÁL
 12.8. čt 10.00 O KŮZLÁTKÁCH + ZÁBAVNÝ PROGRAM
 12.8. čt 21.30 VEČER TANEČNÍCH FILMŮ 
 13.8. pá 21.30 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
 18.8. st 21.00 NECHTE HO JÍT 
 19.8. čt 21.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
 20.8. pá 21.00 VYŠEHRAD: SERYJÁL
 21.8. so 21.00 MATKY
 25.8. st 21.00 MSTITEL
 26.8. čt 10.00 MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
 26.8. čt 21.00 DÉMON ZATRACENÍ 
 27.8. pá 21.00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
 28.8. so 21.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

 

 

KINO SVĚT

LETNÍ KINO
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Skautské středisko Český lev Chomutov pořádá 4. září od 9 do 14 hodin Den 
se skauty. Akce je pro kluky a holky od 2. do 8. třídy. Sraz i konec u Povodí 
Ohře. S sebou buřty nebo jiné pochutiny na opečení dle chuti. Rodiče jsou 
vítáni. Informace jsou na webu střediska www.ceskylev.junak-chomutov.cz, 
kontaktní telefon: Zbyněk Nejezchleba - 777 900 813.

Kultura a sport Chomutov nenechala nic náhodě a po zkušenostech 
s opakovaným zavřením divadel naplánovala čtyři odložené divadelné hry 
hned na první měsíc po prázdninách.
První bude tragikomický příběh Růže pro Algernon podle nejslavnější 
sci-fi povídky Daniela Keyse. Termín tohoto představení museli chomutovští 
organizátoři odkládat už třikrát, původně se mělo odehrát na jaře 2020. Teď 
je naplánované na čtvrtek 2. září.
Natřikrát byla odložená také současná komedie Fantastická žena, jejíž 
zápletka se točí okolo vlastností, které by měla mít ideální partnerka. 
V Chomutově je představení naplánované na středu 8. září.
V pondělí 13. září doplní klasická divadelní představení trochu jiný druh 
vystoupení, a sice talkshow Kaffe u Osmanyho. Pak už se program zase vrátí 
znovu do ryze divadelních kolejí, ve středu 22. září rozehrají Václav Kopta 
a Josef Polášek originální western z Bohnic, jak zní podtitul hry Butch Cassidy 
a Sundance Kid. 
Čtvrtým představením, které muselo být rovněž několikrát odloženo, je 
komedie z dílny Divadla Bolka Polívky Odhalená pravda. Chomutovské 
jeviště se v tělocvičnu promění ve čtvrtek 30. září.
Poslední ze série představení, které nebylo možné odehrát loni na podzim 
ani letos na jaře, je partnerská bláznivá komedie Klíče na neděli. Tu Kultura 
a sport zařadila do programu na následující měsíc, konkrétně 20. října. 
Všechny představení začínají v 19 hodin, vstupenky je již možné zakoupit 
v předprodeji.

PŘIDEJTE SE KE SKAUTŮM

ČTYŘI ODLOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ SE 
ODEHRAJÍ V ZÁŘÍ  22.8. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – VI. kolo – střelnice 

SSK Chomutov
 25.8. st 18.00  PIRÁTI CHOMUTOV – ŘISUTY – hokejové přípravné utkání – 

Rocknet aréna 
 28.8. so 11.00  CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – náměstí 1. máje
 31.8. út 18.00  PIRÁTI CHOMUTOV – BÍLINA – hokejové přípravné utkání – 

Rocknet aréna 

PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli 
od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta
VODNÍ VLEK WAKEPARK CHOMUTOV – v provozu do 14. 9., pondělí 
až pátek od 12 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin
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Úvodní kolo poháru střelcům svědčilo

Začátek atletického léta byl hektický

Chomutovské trio má zlato z ME

Český pohár mládeže, tradiční 
součást prázdninového kalendáře 
střeleckého sportu, začala v České 
Lípě a blízkých Manušicích 1. ko-
lem. To proběhlo v disciplínách 
vzduchová pistole 40 ran a spor-
tovní pistole 30+30 ran.

Na obou střelnicích se velmi 
dařilo závodníkům SSK 0405 
Chomutov, nejvíce pak Lukáši 
Vymyslickému, Matěji Petrů, Janu 

Bartošovi a Kateřině Menhardové, 
kteří shodně získali bodovaná místa 
v obou disciplínách. Petrů obsa-
dil ve vzduchové pistoli 2. místo 
(nástřel 362 b.) a ve sportovní třetí 
(551), Bartošovi patřilo 4. místo ve 
vzduchové pistoli (359) a páté ve 
sportovní (543). Vymyslický zabo-
doval 2. místem ve sportovní pistoli 
(553) a osmým ve vzduchové (351). 
Menhardová si připsala body za 

5. místo ve sportovní pistoli (503) 
a za šesté ve vzduchové (346). 
Příjemně překvapil především teprve 
třináctiletý Jan Bartoš, který se v této 
dorostenecké soutěži utkal s mno-
hem staršími soupeři. „Ve svém 
ročníku 2008 je suverénně nejlepší 
v celé České republice, a klidně 
k tomu můžeme přičíst i ročník 
2007. Také spoustu dva tisíce šes-
tek strčí do kapsy,“ pochválil svého 

svěřence, který si v obou disciplí-
nách vylepšil osobní rekordy, trenér 
a předseda klubu Vladimír Kousal.

Úvodního pohárového kola se 
z chomutovského střeleckého klubu 
zúčastnili také Tadeáš Kočí, Ljubov 
Ekh, Jan Suchopárek a Tereza 
Bulantová. Na bodovaná místa 
žádný z nich nedosáhl, ale první dva 
jmenovaní si aspoň zlepšili osobní 
rekordy.

Dlouhé období bez závodění 
vystřídal další extrém – pětitýdenní 
hektické období, během kterého se 
odehrála celá první část letní ven-
kovní sezony. Atletický klub TJ VTŽ 
Chomutov se ale vypořádal se závod-
nickými i pořadatelskými povinnostmi 
na výbornou.

Tím nejlepším v závodní rovině 
bylo působení družstva žen v 1. lize. 
Výborné výkony v úvodních dvou ko-
lech již prakticky zajistily týmu VTŽ 
setrvání ve druhé nejvyšší soutěži i pro 
další sezonu. „Při loňské premiéře jsme 
měli štěstí, že se nesestupovalo. Letos 
jsme před soutěží posílili o pět hostu-
jících atletek, které přispěly k tomu, že 
jsme v prvních dvou kolech skončili 
třetí a páté,“ zmínila nečekaně příz-
nivé výsledky Jana Hyjánková, šéfka 
chomutovského atletického klubu. 
V obou dosavadních kolech druhé nej-

vyšší soutěže žen se ve velmi dobrém 
světle ukázaly Lýdie Moskvitinová (na 
snímku s č. 176), všestranná závodnice, 
která sbírá body na 800 m, ve skoku 
vysokém, na 400 m překážek a také 
je součástí bodující štafety 4x400 m, 
a Anastasiya Sabadosh, běžkyně na 
800 m, 400 m překážek a rovněž 
členka štafety 4x400 metrů. Zhruba 
třetinu bodů v obou kolech zajistily 
hostující atletky.

Doslova senzací pak skončily 
starty v bězích na 1 500 m 13leté 
Kláry Bittnerové, která sice s atletikou 
začínala, ale v posledních letech se vě-
novala výhradně basketbalu. V obou 
ligových případech doběhla druhá 
a s časem 4:45,34 z jiného letošního 
závodu ji v průběžných letošních čes-
kých tabulkách starších žákyň patří 
druhé místo!

Dalším objevem letošní sezony 

je mladá kladivářka Eva Nováková. 
„Trénuje dva roky, letos se zlepšila o té-
měř dvanáct metrů. Její osobní rekord 
je 47,87 m, což je víc, než jsem v jejím 
věku házela já,“ řekla Jana Hyjánková, 
která v hodu kladivem byla členkou 
širší reprezentace. Na červnovém mis-
trovství republiky juniorů, juniorek, 
dorostenců a dorostenek v Kladně 
obsadila Nováková 11. místo. Lýdie 
Moskvitinová skončila v běhu na 800 m 
sedmá, v chůzi na 10 km Kristýna 
Denková obsadila 4. a Štěpánka 
Šlichtová 6. místo. „V Kladně jsme 
možná čekali trošku lepší výsledky, 
ale všechny ostatní závody dosavadní 
venkovní sezony ukázaly, že vynucenou 
koronavirovou pauzou kvalita našich 
výkonů neutrpěla,“ s potěšením konsta-
tovala Jana Hyjánková.

Nabitý program si atleti TJ VTŽ 
Chomutov ještě zahustili pořádáním 

42. ročníku běžecké Chomutovské 
hodinovky a dvěma závody pro 
přípravky – oddílovým vícebojem 
pro ročníky 2013 až 2015 a okres-
ním přeborem pro ročníky 2010 až 
2013. „Pro tyto kategorie je v kraji 
minimum závodů, tak aby děti 
měly také možnost si zasoutěžit, 
nejen trénovat,“ zdůvodnila aktivitu 
klubu jeho šéfka.

Český softbal dosáhl v uplynulých 
šesti týdnech řady medailových úspě-
chů na mistrovstvích Evropy a vždy 
u toho byli i zástupci Sportclubu 80 
Chomutov. Naposledy v kategorii 

juniorek U18, se kterými zlaté me-
daile vybojovaly catcherka Štěpánka 
Boučková, nadhazovačka Kateřina 
Kindermannová a polařka Alexie 
Moravčíková.

Chomutovské trio patřilo k zá-
kladním kamenům úspěšného druž-
stva, které na turnaji v Praze smetlo 
všechny soupeře. Češky postupně 
porazily Španělsko 19:5, Ukrajinu 
8:1, Nizozemsko 8:0, Rakousko 15:0, 
Itálii 9:4, Francii 15:0 a Německo 
12:5. Tím se dostaly do finále, kde 
znovu porazily Itálii 6:3. „Bylo to 
trošku vyhecované, ale i tak jsme 
vedli a byli lepší,“ poznamenala 
k finálovému utkání, které odehrála 
celé, Štěpánka Boučková (na snímku 
s č. 6).

Český tým vstupoval do turnaje 
jako jeden z favoritů, spolu s Itálií 
a Nizozemskem. „Stanovili jsme si 
za cíl získat medaile, tajným přáním 
bylo, aby byla zlatá,“ řekla Štěpánka 
Boučková. „Když jsme potom ve 
třetím zápase porazili Holandsko 
8:0, hodně nám to pomohlo, protože 

jsme už věděli, že na to zlato máme.“ 
Družstvo šlapalo jako hodinky, 
k čemuž velkou měrou přispívala 
i z Chomutova vypilovaná sou-
hra nadhazovačky Kindermannové 
a chytačky Boučkové. Bohužel 
právě v duelu s Nizozemskem se 
Kindermannová zranila a nastou-
pila pak až ve finále, které ale kvůli 
zdravotním problémům opět nedo-
hrála. I bez jejího příspěvku české 
softbalistky závěr utkání zvládly a po 
sedmi letech se mohly radovat z ti-
tulu mistryň Evropy. „Byl to trochu 
šok, ale příjemný. Krásný pocit, jsem 
moc ráda, že máme zlaté medaile,“ 
popisuje radostné pocity Štěpánka 
Boučková, která ocenila i přínos di-
váků. „Kromě rodičů z Chomutova 
přijeli spoluhráči, spolužáci a kama-
rádi. Moc nám pomohli, bez nich by 
to nebylo ono.“
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Nevšedních výprav po areálu 
zooparku s nádechem kouzel a nad-
přirozena při Pohádkovém safari si 
letos užilo téměř třináct set návštěv-
níků. Jednotlivá scénická zastavení 
byla v režii vyhlášeného a osvědče-
ného Divadla V Pytli, jehož produkce 
byla zárukou opravdové pohádko-

vosti a především zábavy. Děti tak při 
cestě potkaly jak tradiční postavičky 
– vodníka, makovou panenku, víly 
či princeznu, tak i moderní filmové 
hrdiny, třeba supermana. Divadelníci 
byli opravdu působivě namaskovaní, 
s krásnými kostýmy a v té pravé po-
hádkové náladě.

Počasí se vydařilo, a tak se 
mohly v jízdách střídat Safari 
Expres i vláček Amálka v pátek 
i v sobotu od dvou hodin od-
poledne až do půl deváté ve-
čer. Pohádková trasa vedla přes 
všechny tři areály, tedy zoo, safari 
i skanzen.
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Za pohádkou do zooparku 
vyjely stovky lidí
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