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� aktuality
 4 DOMOVINKA BUDE PRO 

DĚTI BEZPEČNĚJŠÍ
Oblíbený chomutovský 
sportovní a herní areál 
Domovinka změnil provozní řád, 
aby zajistil svým návštěvníkům 
z řad sportovců a rodin s dětmi 
větší bezpečí.

� téma
 6 PRÁCE, ZÁBAVA 

I ODPOČINEK VE 
SPOLEČNOSTI DALŠÍCH 
LIDÍ
Velký přednáškový sál, prostory 
pro pronájem židle, stolu či 
kanceláře, zasedací místnosti, 
kavárna s venkovní terasou 
a obrovská variabilita prostoru.

� rozhovor
 8 ŠÁRKA HNILIČKOVÁ 

VARGOVÁ: K LÉKAŘI 
DONUTÍ JÍT AŽ VÁŽNÉ 
PŘÍZNAKY, ROZTROUŠENÁ 
SKLERÓZA JE ZRÁDNÁ 
A ZÁHADNÁ
Šárka Hniličková Vargová je 
vedoucí chomutovské pobočky 
spolku Roska, který sdružuje lidi 
s roztroušenou sklerózou. Sama 
nemocí trpí, říká jí moje Róza.

� minitéma
 9 S KOZOU RÓZOU SOUTĚŽÍ 

STOVKY RODIN, NA LÉTO 
JE ČEKÁ VELKÁ NOVINKA
Přes tři sta rodin z Chomutova 
je přihlášeno do Rodinného 
zápolení, zábavné soutěže 
s maskoty kozou Rózou 
a kozlíkem Rozmarýnkem pro 
děti a jejich rodiče i prarodiče.

� kultura
 12 MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 

OTEVŘENO NABÍZÍ 
PROGRAM NA OSM DNÍ
Tradiční chomutovský festival 
otevřený všem žánrům nabídne 
v první půli června nekonvenční 
směs uměleckých zážitků.

� historie
 14 ANTON GNIRS, 

CHOMUTOVSKÝ 
INDIANA JONES, BYL 
UZNÁVÁN VE SVĚTĚ
Jeden z našich předních 
archeologů Anton Gnirs se 
narodil 18. ledna 1873 v Žatci 
do rodiny Antona Gnirse 
a jeho ženy Mathildy.

� fotostrana
 23 CHOMUTOV OSLAVIL 

VÝROČÍ BITVAMI 
I TURNAJI
Chomutovské slavnosti letos 
oslavily výročí 770 let města 
Chomutova, program byl tedy 
především historický.

2.6. 
Vzpomínkový akt u příležitosti 
125. výročí narození štábního 
kapitána T. Kouby od 10 hodin 
v ulici Št. kpt. Kouby

10.6. 
Noc kostelů od 18 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a v kostele sv. Kateřiny

11. a 25.6. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

15.6.
Udělení ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic ve sklepení kostela 
sv. Kateřiny od 15 hodin

18.6.
Chomutovský Dragon Cup 
na Kamencovém jezeře 
od 10 hodin

30.6.
Výstup zdarma na městskou 
věž po předložení vysvědčení 
od 10 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Wiky je temperamentní mladý 
pes, k lidem je přátelský, ale tvr-
dohlavý. Nezapře v sobě huskyho. 
Je vhodný k velmi aktivním lidem, 
nejlépe se zkušenostmi se sever-
skými plemeny. 

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.

TALENTY LETOS CHOMUTOV HLEDAL PODESÁTÉ
Chomutov už zná své dětské talenty. Letos se konal jubilejní desátý ročník soutěže nízkoprahových zařízení, dětských domovů 
a výchovných zařízení Talent. Pořádá ji organizace Světlo Kadaň. Ve finále ukázaly děti svůj talent celkem v pětadvaceti vystoupeních. 
Vystupující přijeli z celé republiky, například z Nového Města na Moravě, Krásné Lípy, Ústí nad Labem a samozřejmě z Chomutova 
a okolních měst. Děti soutěžily v kategoriích zpěv, tanec, umělecká vystoupení a kresba. Ne všichni měli možnost přijet osobně, a tak 
některá vystoupení byla prezentována z videonahrávek. V porotě usedl primátor města Chomutova Marek Hrabáč, textař a producent 
Michal Horáček, zpěvák a herec David Kraus, starosta města Kadaně Jiří Kulhánek a místostarosta Kadaně Jan Losenický. Cílem soutěže je 
podpořit snahu dětí ze znevýhodněného prostředí, umožnit jim smysluplné trávení volného času.
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Aquasvět je znovu 
v plném provozu

Aquasvět je opět celý v provozu. 
Lidé mohou od začátku května 
navštěvovat i relaxační část, která 
byla kvůli rozsáhlé rekonstrukci 
uzavřena déle než také opravovaná 
část se sportovním bazénem. 

Město nechalo kompletně opra-
vit hydroizolaci vnitřních podlah. 
Prostory relaxačního centra byly 
nově vymalovány. Aquasvět byl 
uzavřený déle než rok, nejprve 
kvůli protipandemickým opatřením, 
následně kvůli zmiňované opravě. 

Aquasvět je pro veřejnost ote-
vřený každý den od 9 do 21 hodin. 

Ranní plavání se tam koná od pon-
dělí do pátku mezi 6. a 8. hodinou 
ranní. 

Rekonstrukce stála zhruba 
24 milionů korun.

Mnoho novinek za stejnou cenu, 
Kamencové jezero vítá návštěvníky

Lidé mohou s magistrátem 
komunikovat přes WhatsApp

Domovinka bude pro děti bezpečnější

Kamencové jezero letos zahájilo 
sezonu dobrými zprávami pro ná-
vštěvníky. Nezvyšovalo se vstupné, 
vody v jezeře je dost a vidět jsou 
i práce, které probíhaly v chladných 
měsících.

Před novou sezonou byly 
zrekonstruované další chatky 
v rekreační části, hlavní molo 
se dočkalo ošetřujícího nátěru, 
lodičky zase upraveného přísta-
viště. „Řešíme zároveň, že je 

přestěhujeme blíž k restauraci 
Dřevák. Chceme tu část jezera, 
odkud lodičky vyplouvají, uvolnit 
spíše pro plavce,“ uvedla Věra 
Fryčová, ředitelka zooparku, pod 
nějž Kamencové jezero spadá. Na 
pláže se už také navozilo tři sta 
tun nového písku a zřejmě při-
bude ještě další.

Stejně jako loni čeká Kamen
cové jezero ještě dopouštění 
vody, aby se hladina dostala na 
běžnou hranici. Teď k ní chybí asi 
třicet centimetrů, které by měla 
ještě před létem doplnit voda 
z přivaděče. Do jezera tak přiteče 
takřka padesát milionů litrů vody.

Vstupné zůstává na stejné 
výši jako v předchozích letech. 
Jednotlivé vstupné bude za pade-
sát korun, permanentní vstupenka 
pak za 500 pro děti a seniory, za 
700 pro dospělé. Pronájem ka-

binek také zůstává na ceně mezi 
400 a 700 korunami. „Prodej per-
manentních vstupenek i pronájem 
převlékacích kabinek už běží od 
poloviny dubna,“ dodává k tomu 
vedoucí areálu Jan Klučerovský.

První větší akce pro veřej-
nost jsou v areálu plánované na 
červen. O víkendu 11.12. června 
to bude Velká cena Chomutova, 
celostátní závody mládeže v ka-
noistice, týden poté pak jedenáctý 
ročník Chomutovského Dragon 
Cupu, tedy závodu dračích lodí.

V průběhu letošní sezony za-
počne také první etapa stamilio-
nové přeměny areálu, konkrétně 
výstavba nového vchodu ve 
směru od parkoviště u Aquasvěta. 
Další velké investice, především 
přebudování vstupu z Přemyslovy 
ulice na takzvané Kamencové ná-
městí, jsou v plánu po sezoně.

Novinkou v komunikaci lidí 
s chomutovskou radnicí je použí-
vání aplikace WhatsApp. „Klienti, 
kteří našemu úřadu dokládají různá 
potvrzení, mohou nově využít tuto 
aplikaci. Dokument není třeba ske-
novat a odesílat na email či poda-
telnu úřadu, ale je možné jej pouze 
vyfotit v telefonu a odeslat na číslo 
720 072 817,“ vysvětlil Jan Mareš, 
hlavní ekonom města, jak snadná 
bude nyní pro občany komunikace 
s úřadem ohledně poplatků.

Nejčastějšími doklady u po-
platku za odpady jsou potvrzení 
o studiu na střední či vysoké škole 

s dojezdovou vzdáleností nad 
70 kilometrů, doložení údajů pro 
platby přes SIPO, potvrzení o po-
bytu v zahraničí, potvrzení o dlou-
hodobé hospitalizaci apod. U po-
platku ze psů například doklad 
o čipování psa, adopční smlouva 
z útulku či doklad veterináře 
o úhynu či utracení psa. „Nástroj 
slouží pro běžnou a rychlou ko-
munikaci s pracovníky oddělení 
poplatků a pohledávek, ale upo-
zorňujeme, že prostřednictvím této 
služby nemůže odbor ekonomiky 
poskytovat údaje o výši pohledá-
vek,“ dodal Jan Mareš.

Oblíbený chomutovský sportovní 
a herní areál Domovinka změnil pro-
vozní řád, aby zajistil svým návštěv-
níkům z řad sportovců a rodin s dětmi 
větší bezpečí. Nově je do něj zakázán 
vstup se psy. „Vyhověli jsme opakova-
ným žádostem návštěvníků, kteří volali 
po zpřísnění pohybu psů uvnitř areálu. 
Věříme, že tento krok přispěje k větší 
bezpečnosti dětí i dospělých v celém 
prostoru Domovinky a také k větší 
čistotě,“ řekl Marek Hrabáč, primátor 
města. Někteří neukáznění pejskaři totiž 

nechali své mazlíky vykonávat potřebu 
kdekoliv v areálu. Často i v nejbližším 
okolí herních prvků pro nejmenší děti. 
Psi dalších majitelů pak opakovaně 
způsobovali kolize s bruslaři nebo 
cyklisty. Proto bude areál Domovinka 
psům zcela uzavřen. „Děkujeme všem 
ukázněným pejskařům, kteří budou 
zákaz respektovat,“ doplnil primátor 
s tím, že pejskaři mohou k procházkám 
využít okolní lesy a volnou přírodu. 
K volnému pohybu psů je k dispozici 
třeba i psí hřiště v městském parku.
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KRÁTCE
UPRAVENÁ 
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Technické služby v uplynulých 
dnech upravily kontejnerové 
stání v Zengerově ulici a odstra-
nily nevyužívané stání v ulici 
Karolíny Světlé. 

DALŠÍ KURZ PRO 
PRACOVNÍKY
Podzimní kurz Sociální služby 
Chomutov naplánovaly od 
12. 9. do 14. 10. Více informací 
podá asistentka na e-mailu 
asistentka@soschomutov.cz 
nebo tel. č. 607 060 694.

OCENĚNÍ PRO 
VÝTVARNÍKY
V úterý 7. června v 15 hodin 
budou v Chomutovské knihov-
ně vyhlášeni vítězové výtvarné 
soutěže Můj/Náš svět. Obrázky 
pak budou k vidění v galeriích 
Na Síti a Na Drátkách.

SENIORŮM ZAHRAJE 
MAKOVEC
Kapela Makovec vystoupí 
8. června od 11 hodin v atriu 
jezuitského areálu na oslavu za-
končení 22. ročníku Akademie 
třetího věku.

VÝSTAVA KOSTIČEK 
BUDE KONČIT
Do konce června je k vidění 
v předsálí naučného oddělení 
pozoruhodná výstava Svět 
z kostiček. Nabízí 120 exponátů 
z kostek lega, je vzdělávacího 
charakteru.

Stavitel obří továrny 
myslí i na okolní přírodu

Stádo vzácných arkalů se 
rozrostlo o roztomilá mláďata

Chomutov vydal pamětní minci k výročí města

Začátkem května byla zahá-
jena výstavba výrobní haly pro 
světového dodavatele manipulační 
techniky Jungheinrich. Budova 
o velikosti 37 tisíc metrů čtvereč-
ních bude součástí průmyslové 
zóny Panattoni Park Chomutov 
North a přinese pro obyvatele 
Chomutovska 350 kvalifikova-
ných pracovních míst ve výrobním 
sektoru. 

Samotná investice do bu-
dovy a moderních technologií 
přesahuje 1,5 miliardy korun. 

Budova bude dokončena na jaře 
2023. „Developerské společnosti 
Panattoni přeji hladký průběh 
výstavby, tak aby v příštím roce 
mohla být zakončena úspěšnou 
kolaudací a lidé z Chomutovska se 
mohli těšit do nového zaměstnání 
u prosperujícího zaměstnavatele 
s dlouhodobou tradicí,“ řekl při 
zahájení výstavby primátor města 
Marek Hrabáč.

Projekt u Chomutova také 
vyniká rozsáhlou investicí do 
podpory biologické rozmanitosti 

v okolí průmyslové zóny. Jako ná-
hrada za zrušený remízek poslouží 
výsadba o rozloze 1,5 hektaru, 
která se bude skládat z dřevin 
stromového i keřového patra s dů-
razem na původní druhy. Prostor 
zůstane neoplocen a přirozeně tak 
naváže na revitalizaci přilehlých 
břehových porostů. Na vhodných 
místech budou vyhloubeny tůňky 
pro zvýšení místní druhové roz-
manitosti. Z doplňujících opatření 
lze zmínit luční porosty či ptačí 
budky.

Nejvzácnější kopytníci z chovu 
chomutovského zooparku si letos 
pro chovatele i návštěvníky při-
chystali velmi milé překvapení. Po 
pouhém půl roce, kdy do stáda uri-
alů kaspických znovu přibyl samec, 
má o čtyři členy víc.

Malí arkalové se narodili na 
přelomu dubna a května a teď už se 
vesele prohánějí se svými matkami 
ve výběhu. Přitom ještě před půl 
rokem bylo stádo bez samce, teprve 
koncem října si zoopark dovezl tří-
letého berana z estonského Tallinu. 
A ten se ve společnosti čtyř samic 
zjevně činil. „Když jsme před půl-
rokem stádo rozšiřovali, v další 
odchovy jsme spíš opatrně doufali. 

A teď máme čtyři mláďata od ně-
kolika matek,“ uvedla ředitelka 
zooparku Věra Fryčová.

Už jen narození urialů kaspic-
kých v chovu je považováno za 
úspěch, vydařený odchov tolika 
mláďat by byl naprosto senzační. 
V Evropě je maximálně pět zoo-
logických zahrad, které arkaly 
chovají. A v České republice je cho-
mutovský zoopark jediný. Poslední 
mládě se tu podařilo odchovat 
v roce 2019, od roku 2020 bylo 
stádo složené jen ze samic. To se 
teď změnilo radikálně, protože 
jak potvrdila ředitelka zooparku, 
všichni čtyři nově narození arka-
lové jsou kluci.

Návštěvníci mohou roztomilé 
rošťáky spatřit ve výběhu, který 
arkalové už dlouhé roky sdílí 
s makaky magot. „Vypadají nená-
padně, na první pohled připomí-
nají klasického muflona, ale je 
to jedno z nejvzácnějších zvířat, 
které chováme,“ doplňuje k uri-
alům vedoucí zoologie Miroslav 
Brtnický.

Radost mají nejen chovatelé 
v chomutovském zooparku, ale 
jistě i koordinátor evropského 
záchovného programu, kam jsou 
tito vzácní kopytníci zařazeni. 
Ten loňské obohacení chomutov-
ského stáda o samce z Estonska 
schvaloval.

Při příležitosti výročí 770 let 
od první písemné zmínky se město 
Chomutov rozhodlo vydat pamětní 
minci. Tu si mohou Chomutované, 
turisté i sběratelé zakoupit v turistic-
kém informačním centru. „Významné 
výročí, jakým je 770 let od první pí-
semné zmínky, si rozhodně zaslouží 
vydání pamětní mince,“ řekl David 
Dinda, náměstek primátora, s tím, 
že vydání mince bylo směrováno na 
termín Chomutovských slavností, 
jejichž nosným tématem v letošním 
roce je právě ono výročí.

Cena upomínkové mince v pouz-
dru činí 80 korun. Jedná se o litou 
minci ze starozinku o průměru 
40 milimetrů v kulaté transparentní 

numismatické kapsli, na jejíž lícové 
straně je logo vytvořené přímo pro 

toto výročí a na rubu je historický 
znak města.
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Velký přednáškový sál, prostory pro pronájem židle, stolu či kanceláře, zasedací místnosti, kavárna s venkovní 
terasou a obrovská variabilita prostoru. Takto bude vypadat dům bývalého kina Praha po rekonstrukci. Vznikne 
z něj Coworkino. Tento název označuje zázemí pro začínající podnikatele, lidi na volné noze, studenty a všechny 
ty, kteří chtějí využít podnětné atmosféry sdíleného prostoru. „Coworkino je nový prostor pro všechny, kteří se 
chtějí dále rozvíjet, sdílet své postřehy nebo osvědčené postupy a navštěvovat zajímavé akce,” řekl náměstek 
primátora David Dinda.

Secesní budova se nachází 
v Táboritské ulici, kousek od histo-
rické radnice. Coworking je trendem 
dnešní doby, Chomutov by tak získal 
významný nástroj na podporu míst-
ních podnikatelů a rozvoj lokálního 
kreativního průmyslu. „Měli jsme 
několik nabídek na prodej budovy do 
soukromých rukou. Takový majetek 
města ovšem prodávat nechceme. 
Proto už teď opravujeme dům bývalé 
vojenské správy a Coworkino v chát-
rajícím kině Praha je další skvělou 
příležitostí pro oživení centra města,“ 
vyjádřil investičnímu záměru pod-
poru primátor Marek Hrabáč.

Jak by mohl vypadat nově zre-
konstruovaný prostor kina Praha 

v centru Chomutova, ukazují vi-
zualizace umístěné na webu www.
coworkino.cz. Srdcem domu zůstane 
bývalý kinosál, který bude hostit 
přednášky, workshopy, prezentace 
a nekonečnou řadu dalších veřejných 
i neveřejných akcí.

DUCH KINA ZŮSTANE
Zbylou část bývalého kina Praha 

naplní vysoce reprezentativní a poho-
dlné pracovní zázemí s recepcí, plně 
vybavenými zasedacími místnostmi, 
kavárnou a řadou dalších služeb. 
Pro každodenní i občasné využití. 
„Chomutovské Coworkino by se 
mohlo stát specializovaným prosto-
rem s veškerým zázemím pro práci 
a setkávání nezávislých profesionálů 
z různých oborů, pedagogů, podni-
katelů, umělců i studentů,“ vysvětlil 
principy fungování domu David 

Dinda s tím, že sám název kreativně 
spojuje historii domu, tedy kino, 
a jeho novou tvář – prostor pro spolu-
práci aneb coworking.

Řadu let nevyužívaná budova má 
status brownfieldu, město chce získat 
dotace z Ministerstva průmyslu a ob-

chodu, které by pokryly velkou část 
nákladů. Momentálně je projekt ve 
fázi zpracovávání dokumentace pro 
stavební povolení.

Dům má tři nadzemní patra 
a podkroví. Jelikož se původně jedná 
o dva objekty, později propojené, ne-
lícují vždy podlaží k sobě a vznikají 
tím zajímavé prostory s mírným vy-
výšením či naopak. Přesto je kromě 
jediné místnosti celý dům bezbarié-
rový a patra propojuje výtah.

Prostor si má zachovat duši býva-
lého kina, místnosti budou mít prvky 

filmové tematiky, ve velkém přednáš-
kovém sále bude stále možnost pro-
mítání filmů. Vše navíc bude velmi 
variabilní, některé z místností budou 
mít více funkcí, prostor by měl být 
živý, dynamický a přesto dbát na in-
dividuální potřeby návštěvníků.

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Hlavní vstup do budovy zůstane 

zachovaný, z něj se návštěvníci 
dostanou do atria s recepcí a odtud 
budou moci vstupovat do velkého 
přednáškového sálu, který vznikne ze 
současného promítacího sálu, a dále 
do propojených prostor takzvaných 
vlastních židlí. Samozřejmostí tohoto 
i dalších pater je sociální zařízení 
a skladové prostory.

Recepce je navržena v centrální 
hale, aby žádný návštěvník nemohl 
projít bez povšimnutí. Schodiště 
a přístup do všech prostor budou 
odděleny skleněnou stěnou s dveřmi, 
které budou opatřeny magnetickými 
zámky na čip. Čipy obdrží klienti na 
recepci a budou naprogramované tak, 
aby zpřístupnili pouze dané prostory.

MĚLI JSME NĚKOLIK NABÍDEK NA PRODEJ BUDOVY 
DO SOUKROMÝCH RUKOU. TAKOVÝ MAJETEK MĚSTA 
OVŠEM PRODÁVAT NECHCEME. COWORKINO JE DALŠÍ 
SKVĚLOU PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA.

Práce, zábava i odpočinek 
ve společnosti dalších lidí.  
Podnětné prostředí nabídne Coworkino

Název chomutovského Cowor-
kina je kombinací anglického 
slova coworking, označující 
sdílený pracovní prostor, se slo-
vem kino, které udrží v paměti 
původ budovy.

COWORKINO
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Prostor Vlastní židle je navržen 
pro klienty, kteří si na nějaký ča-
sový úsek pronajmou vlastní židli. 
V místnosti budou umístěné stoly, 
židle, křesla, sedací pytle, zařízení 
pro tisk a kopírování, automat 
na kávu. Kdo si pronajme židle 
třeba na měsíc, bude mít jistotu, 
že ji vždy najde volnou. V rámci 
prostoru vlastních židlí se na ní 
pak může usadit, kam bude chtít. 
Židlí se v tomto případně myslí 
také křesílko, sedací vak a po-
dobně. V případě konání velké akce 
v přednáškovém sále bude prostor 
využíván jako foyer. Kapacita dvou 
propojených místností v přízemí je 
až 45 lidí.

Velký přednáškový sál je na 
více než dvou stech metrech čtve-
rečních navržen pro vyšší počet 
návštěvníků přednášek, společen-
ských či kulturních akcí. Kapacita 
je až 210 lidí.

Bude možné tam promítat filmy, 
pořádat prezentace a další akce vy-
žadující velký prostor. Variabilitu 
místnosti by měly zajišťovat volné 
sedačky, které se v případě potřeby 
mohou přesouvat.

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Patro je určené především za-

sedacím místnostem. Ty ponesou 
názvy postav ze známých českých 
filmů, ve vizualizaci tak šlo napří-
klad o Ladu, Jáchyma či Malichara. 
V patře budou zasedací místnosti 
tři, dále jedna místnost vlastních 
židlí a sociální zařízení. Druhé pa-
tro se nerozprostírá po celé délce 
půdorysu přízemí, protože do něj 
zasahuje velký přednáškový sál.

Prostor vlastních židlí je pláno-
ván na galerii v úrovni bývalého 
balkonu kina. Kapacitu bude mít až 

25 lidí. Tato místnost je s Vlastními 
židlemi v přízemí propojena 
schodištěm.

Zasedací místnost Jáchym bude 
vhodná pro menší jednání, prezen-
tace a konferenční hovory. Místnost 
bude vybavená kuchyňskou linkou, 
barem a zařízením pro konferenční 
hovory. Kapacita je až 10 lidí.

Zasedací místnost Melichar je 
vhodná i jako učebna s interaktivní 
tabulí, projektorem a vybavením 
pro konferenční hovory. Kapacita je 
až 24 lidí.

V prostoru bývalého balkonu 
kina je navržena středně velká jed-
nací místnost Lada jako důstojný 
prostor pro nejrůznější jednání. 
V případě akcí ve velkém sále bude 
sloužit i jako VIP salonek. Od sálu 
a prostoru vlastních židlí bude od-
dělena skleněnou stěnou. Kapacita 
je až 14 lidí.

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Patro bude kombinací různých 

prostorů. Bude se tam nacházet ještě 
jedna zasedací místnost, prostor pro 
pronájem vlastního stolu a kavárna 
s terasou.

Jako je možné si v nižších pat-
rech pronajmout vlastní židli, zde 
se podobně bude nacházet místnost 
s možností pronájmu židle i se 
stolem. To je vhodné v případě, 
kdy klient potřebuje k práci větší 
pracovní plochu. Kapacita této 
místnosti je až 14 lidí. Jako jediný 
prostor v celém domě však nebude 
bezbariérový, kvůli zmiňovaným 
různě položeným podlahám pater 
vede do místnosti pár schodů a ne-
lze ji obsloužit výtahem. Také stůl 
bude možné si pronajmout na různě 
dlouhou dobu.

Zasedací místnost Adéla bude 

reprezentativní prostor určený pro 
klienty i veřejnost s otevřenou ven-
kovní terasou a zelenou střechou. 
Kapacita je až 50 lidí.

Kavárna bude stylem také připo-
mínat filmovou minulost objektu. 
Kromě vnitřního prostoru bude 
mít k dispozici jak terasu s pevnou 
podlahou, tak i venkovní zelené 
prostory, kde lidé budou moci pra-
covat nebo odpočívat u stromků či 
rozkvetlých keřů. Tato terasa bude 
vlastně tvořit střechu velkého před-
náškového sálu.

PODKROVÍ
Poslední, čtvrté nadzemní patro 

zakrývá podobně jako druhé jen část 
původního půdorysu budovy. Bude 
v něm sedm samostatných kanceláří, 
kuchyňka a terasa. Toto patro by 
narozdíl od ostatních, pulzujících 
životem, mělo být klidnější a sou-
kromější. Klient si bude moci na 
libovolně dlouhou dobu pronajmout 
celou kancelář. I podkroví bude ob-
slouženo výtahem.

COWORKINO NA WEBU
Přestože je rekonstrukce domu 

teprve ve fázi plánování, je možné 
již navštívit stránky www.cowor-
kino.cz. Tam jsou k vidění podrobné 
vizualizace návrhu. V průběhu rea-
lizace se mohou měnit, tyto prvotní 
slouží spíše jako pomoc zorientovat 
se v prostoru a k nastínění celko-
vého plánu budovy. Vizualizace však 
již zahrnují prvky filmové tematiky, 
které budou sjednocovat celý prostor 
budovy a odkazovat na její minulost.

Na stránkách lidé také najdou 
informace k pronájmu, jednotlivým 
místnostem a kancelářím, ale to vše 
až ve chvíli, kdy to bude aktuální. 
Na stránkách jsou sekce již připra-
vené, avšak z pochopitelných dů-
vodů ještě nefunkční.

Mezi vizualizacemi je také 
podoba budovy zvenčí po rekon-
strukci. Fasáda by měla být jed-
noduchá, ale moderní a sjednotí 
obě budovy objektu. Tato prvotní 
vizualizace se opět může ve finále 
trochu lišit.

První patro zabere z velké části velký přednáškový sál, dále tam bude 
recepce a prostory k pronájmu vlastní židle. Druhé patro bude patřit 
především zasedacím místnostem. Třetí bude kombinací odpočinko-
vého prostoru kavárny s venkovní terasou, zasedací místnosti a místa 
k pronájmu vlastního stolu. Podkroví pak bude plné kanceláří.

Je to objekt, který nahrazuje nebo doplňuje kancelář, přednáškový 
prostor či místo pro schůzky a setkávání. Lidé si jednotlivé prostory 
budou pronajímat, a to velmi variabilně – od pronájmu židle nebo 
stolu až po přednáškovou místnost nebo rovnou celou kancelář. Pro-
story mají základní vybavení pro práci, například připojení k elektřině, 
k internetu, tiskárny, sociální zařízení a podobně. .

ROZMANITOST V PATRECH

COWORKINGOVÝ PROSTOR

Vizualizace prvního nadzemního patra s velkým přednáškovým sálem Vizualizace třetího nadzemního patra s kavárnou a terasou na střeše velkého sálu
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Co je to roztroušená skleróza, jak se 
projevuje?

Je to neurologická autoimunitní 
nemoc, je taková nevyzpytatelná a zá-
hadná. U mě se projevila tak, že jsem 
ztratila kus zorného pole. Lidé ale 
mohou dostat i zánět zrakového nervu, 
mít pocity brnění, nebo když pohnou 
hlavou, takzvaně jimi projede elektrika. 
Objevuje se také různé mrazení. Kvůli 
poruchám hybnosti může člověk skon-
čit na vozíku, ale nemusí. Mohou být 
i problémy s močením nebo rovnová-
hou. Velmi častá je únava, proti které 
nemusí pomoci ani spánek nebo odpo-
činek. Jsou čtyři typy roztroušené skle-
rózy, například já mám formu atakovou, 
takže se příznak objeví náhle a vymizí 
sám nebo po přeléčení, další mohou mít 
dlouhodobé příznaky různé intenzity.
Jaké potíže nejčastěji přivedou paci-
enty k lékaři? Jaké jen přehlížejí?

Příznaky, které opravdu člověka 
donutí jít k lékaři, jsou už takové ty 
velmi citelné. Právě potíže s vidě-
ním, ztráta zorného pole nebo pocit, že 
koukáte v mlze nebo přes silný igelit. 
Také brnění poloviny těla nebo její 
necitlivost. To už lidé většinou k lékaři 
jdou. Nemoc se však projevuje i jinak 
a to lidé většinou přecházejí. To je třeba 
mírná necitlivost na různých místech 
těla, která odezní, únava, kterou lidé při-
suzují vytíženosti, mírná inkontinence, 
kdy spíše lidé začnou posilovat pánevní 
dno, aniž by věděli, že je to někdy jeden 
z příznaků roztroušené sklerózy. Zrádná 
je tato nemoc také v tom, že se objevuje 
u mladých lidí mezi dvacátým a čtyři-
cátým rokem, kteří si mírných příznaků 
moc nevšímají.
Ovlivňuje léčbu, když člověk přijde 
k lékaři takzvaně včas?

Rozhodně ano. Nemoc je nevyléči-
telná, ale nyní je mnoho prostředků, jak 

ji zastavit v progresi. Takže čím dříve 
je diagnostikována a léčena, tím lépe. 
Kromě léčby je důležité nepropadat pa-
nice, zachovat si pozitivní mysl a nebát 
se svěřit nebo si říci o pomoc.
Jaká omezení nemoc přináší?

To je velmi individuální, obecně 
žádná daná omezení nejsou. Na co člo-
věk stačí, to může.
Jak jste se dostala do Rosky?

Byla jsem tehdy po výměně kyčel-
ního kloubu a nemohla jsem pracovat. 
Nejsem ale ten typ, který by seděl doma 
se založenýma rukama. Napadlo mě 
tehdy založit chomutovskou pobočku 
Unie Roska. Oslovila jsem kamarádku 
a ta, přestože nemocí netrpí, mi se vším 

pomohla. Začaly jsme hledat členy, kteří 
mají roztroušenou sklerózu nebo mají 
někoho nemocného v rodině, ale i jejich 
přátele a podobně. Členem se zkrátka 
může stát každý, kdo o to má zájem.
Čím se v Rosce zabýváte?

Aktivit je mnoho, při různých 
výtvarných činnostech procviču-
jeme kognitivní funkce, vyrábíme 
magnetky, obrazy, záložky a po-
dobně. Spolupracujeme s Nadačním 
fondem Impuls, jehož posláním je 
pomáhat lidem s roztroušenou skle-
rózou. Zapojujeme se do akcí fondu, 
nebo za jeho podpory pořádáme své. 
Koncem května například v rámci akce 
Rozsviťme Česko zasadíme ve městě 
slunečnice. Tato květina je naším sym-
bolem. V březnu se scházíme při akci 
MaRS, což je maraton s roztroušenou 
sklerózou. Nejedná se o nepřetržité cvi-
čení, ale my i veřejnost si můžeme za-

cvičit kompenzační cvičení, jógu, zahrát 
si různé hry a podobně. Do Nymburka 
zas každý rok vyrážíme na Roskiádu, 
to jsou sportovní hry. Celý víkend je 
ve znamení různého cvičení, spole-
čenských her a odborných přednášek. 
Loni jsme tam vyhráli zlatou medaili 
v boccie – hře podobné pétanquu. V září 
pořádáme akci s názvem Trousíme se, 
letos se budeme z Jirkova pěšky trousit 
na Červený Hrádek.
Vaší nemocí se tedy ve spolku příliš 
nevěnujete.

Popravdě ne. Rozhodně to není 
o tom, že bychom se sešli a celé odpo-
ledne si povídali o roztroušené skleróze, 
to vůbec ne. Podstatou naší činnosti 

je pomáhat nemocným lidem běžně 
fungovat. Věnujeme se tedy normál-
ním činnostem, ale přizpůsobujeme je 
potřebám členů. Bereme tedy ohledy 
na různé handicapy, všudypřítomnou 
únavu, náhlé ataky nemoci a podobně.
Velmi oblíbené jsou rekondiční po-
byty, co se děje tam?

Vyjíždíme dvakrát do roka, zjara do 
Mariánské u Jáchymova a na podzim do 
Kocourova. Program je předem připra-
vený, zaměřený na pohyb. Dopoledne 
tedy například cvičíme, odpoledne 
jdeme na procházku. Kromě toho se 
opět věnujeme rozšiřování vědomostí 
při přednáškách a kvízech nebo něco 
vyrábíme, hrajeme.
V současné době se v restauraci 
Republika koná vaše výstava. Co je 
na ní k vidění?

Oslovili jsme místní umělce, kteří 
nám poskytli své obrazy a současně 

jsme na výstavu připravili obrázky i my, 
členové spolku. Všechna díla si budou 
moci lidé prohlédnout do 19. června, 
a když se jim budou líbit, mohou si je 
koupit. Ceny u uměleckých obrazů jsou 
stanovené, u těch našich bude stanovena 
jen nízká vyvolávací cena a obrázek do-
stane zájemce s nejvyšší nabídkou.
Výtěžek z prodaných obrazů půjde 
Rosce, na co ho použijete?

Především na úhradu zmiňovaných 
rekondičních pobytů, ty jsou pro nás 
nejdůležitější a také finančně nejnároč-
nější. Dále peníze využijeme i na nákup 
kompenzačních pomůcek, například na 
francouzské hole, stoličku do sprchy, 
madla, ale i pomůcky na cvičení, trekin-
gové hole. Potřebujeme také pomůcky 
na tvoření, to jsou různé barvy, plátna 
a podobně.
Kde kromě prodejní výstavy sháníte 
finanční prostředky?

Nyní je situace složitější, protože 
Unie Roska, jejíž jsme pobočkou, už 
dva roky nedostala od státu žádnou 
dotaci, každá pobočka si tedy shání své 
prostředky. To znamená, že vyhledávám 
různé projekty, do kterých se můžeme 
zapojit, něco pokryjí členské příspěvky, 
ty jsou však jen symbolické. Něco si 
vyděláme prodejem našich výrobků. 
Musíme ale spoléhat i na naše sou-
kromé dárce, kteří nám pošlou peníze 
na náš účet 2901750465/2010. Lidé 
mohou poslat opravdu symbolickou 
částku ve výši pár desítek korun a nám 
to velmi pomůže.
Kdo se může stát členem spolku?

Kdokoli, kdo o to má zájem, nemusí 
přitom trpět roztroušenou sklerózou. 
Stačí mě kontaktovat na telefonu 774 
226 056 nebo emailu roska.chomu-
tov@seznam.cz, vyplnit přihlášku a pak 
už se jen zapojit do našich aktivit a být 
tu s námi a našimi Rózami.

Šárka Hniličková Vargová je vedoucí chomutovské pobočky spolku Roska, který sdružuje lidi s roztroušenou 
sklerózou. Sama nemocí trpí, říká jí moje Róza a dodává, že má Rózy hned dvě. Kromě té roztroušené ještě 
artrózu. Je aktivní optimistka s obřím charismatem. Zatímco životní přístup jako prostředek boje s nemocemi 
si nastavila vědomě sama, pozitivní energii, která z ní přímo srší, si možná ani neuvědomuje. O životě s Rózami 
i o fungování spolku vyprávěla v následujícím rozhovoru.

Šárka Hniličková Vargová:

K lékaři donutí jít až vážné příznaky, 
roztroušená skleróza je zrádná a záhadná

NEMOC JE NEVYLÉČITELNÁ, ALE NYNÍ JE MNOHO 
PROSTŘEDKŮ, JAK JI ZASTAVIT V PROGRESI. TAKŽE 
ČÍM DŘÍVE JE DIAGNOSTIKOVÁNA A LÉČENA, TÍM LÉPE.
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S kozou Rózou soutěží stovky 
rodin, na léto je čeká velká novinka

Přes tři sta rodin z Chomutova je 
přihlášeno do Rodinného zápolení, 
zábavné soutěže s maskoty kozou 
Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem pro 
děti a jejich rodiče i prarodiče. Každá 
akce je tematicky zaměřená a rodiny 
při ní poznají své město, různé organi-
zace a spolky nebo se dozví zajímavé 
informace.

V květnu si rodiny připomněly 
významné výročí od první písemné 
zmínky o Chomutovu. Procházely 
kostelem sv. Kateřiny, sklepními pro-
story a přes Mnišský dvorek došly do 
výstavních prostor muzea na radnici. 
Cestou plnily úkoly a na konci si 
mohly vyzkoušet napsat gotická pís-
mena brkem a inkoustem.

Z historie se účastníci sou-
těže v červnu přesunou do sou-
časnosti a pěkně se u toho zapotí. 
Už 19. června je totiž čeká RoZa 
Atletická. „Jak název napovídá, 
bude se konat na letním stadionu na 

Zadních Vinohradech. Akci připra-
vujeme ve spolupráci s atletickým 
klubem. Rodiny si budou moci vy-
zkoušet jednotlivé atletické disciplíny 
a soutěžit v nich,“ uvedla organizá-
torka akce Marie Heřmanová.

PRÁZDNINY 
S DIVADELNÍM 
FESTIVALEM

Na léto si organizátoři Rodinného 
zápolení připravili velkou novinku. 
Bude se totiž konat Letní divadelní fes-
tival v městském parku u altánu o pět 
prázdninových nedělí. „Aby rodiny 
získaly soutěžní známku, budou muset 
navštívit festival alespoň dvakrát. Navíc 
však budou mít šanci získat bonusovou 
známku, a to pokud se zúčastní všech,“ 
doplnila Marie Heřmanová.

Letní divadelní festival začne 
10. července ve tři hodiny odpoledne 
pohádkou Budulínek Mandelinka, 
o hodinu později vypukne interaktivní 

show Olympijské hry s Obelixem 
a odpoledne zakončí hudební vystou-
pení Matěje Koudelky. Doprovodný 
program zahrnuje kreativní dílnu, ma-
lování na obličej a soutěže pro děti.

V neděli 24. července se bude od 
15 hodin u altánu soutěžit, hrát, tančit 
a zpívat. Na programu je také malo-
vání na obličej, kreslení na chodník 
kolem altánu a kdo miluje obří bub-
liny, přijde si rozhodně na své.

S Nebojsou se rodiny potkají v diva-
delní pohádce 31. července. Odpoledne 
zpestří i Luční hity při hudebním vy-
stoupení a zábavná mini disco show. 
Malování na obličej nebude chybět, 
navíc se děti setkají s maskotem Minie 
a budou se s ním moci vyfotit nebo od 
něj dostanou za odměnu sladkosti.

Pořádně nabitý je program odpo-
ledne v neděli 14. srpna. Nejprve děti 
čeká zábavné vystoupení Dětské trap-
nomagie kouzel, dále kreativní tvo-
ření z balonků a žonglování. Pohádka 

bude tentokrát loupežnická a opět 
se při ní bude tančit a skotačit. V pět 
hodin začne hudební vystoupení Ádi 
Radimcové. Po celou dobu akce bu-
dou děti mlsat cukrovou vatu nebo 
hrát velké nafukovací šipky. Také 
budou přítomni dva maskoti, zatím je 
však tajemstvím, kteří to budou.

Kufr plný pohádek rodiny otevřou 
21. srpna při interaktivním předsta-
vení. Zatančit si budou moci o chvíli 
později na pohádkové písničky a od-
poledne tak trochu i pro rodiče za-
končí oblíbená hudební skupina 4. ce-
nová. Malování na obličej už bude 
samozřejmostí, dílnička pro děti bude 
velmi kreativní a při soutěžích a hrách 
se pobaví každý. Toto odpoledne se 
však vyřádí i větší děti, jimž bude 
určený workshop členů sportovního 
klubu Street Hard Workers.

PODZIM A ZIMA S RÓZOU
Po návratu do školních la-

vic se děti budou moci těšit na 
tradiční Chomutovskou ploutev 
v Aquasvětě, kde si rodiny, které si 
na to troufnou, budou moci zasou-
těžit v rodinné plavecké štafetě. Na 
ostatní bude čekat spousta mokré 
zábavy.

V sobotu 1. října své dveře ote-
vře střední zdravotnická škola při 
akci Den zdraví. Na státní svátek 
28. října bude rodiny čekat Kozí 
branný den na Kočičáku, o měsíc 
později 26. listopadu se zúčastní 
Adventního bruslení v Rocknet 
aréně. „V neděli 4. prosince na 
Barborku budou rodiny s dětmi 
zdobit vánoční stromeček a pak 
17. prosince vše vyvrcholí slavnost-
ním losováním,“ doplnila seriál akcí 
organizátorka.

V květnu bylo do soutěže 
Rodinného zápolení přihlášeno 
312 rodin. Další se mohou přihlásit 
přes formulář na webu rodinnezapo-
leni.cz nebo osobně vždy při kon-
krétní akci.
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Intimní hygiena může ovlivnit pohodlí ženy

Jak na sousedské spory?

Ovlivňují nás stále tzv. bezdoplatkové zóny?

Relativně často trpím vaginálními 
záněty a k intimní hygieně používám 
sprchový gel. Kamarádka mě však 
upozornila na to, že by to mohlo mít 
souvislost. Je to pravda? 

Chybná intimní hygiena, a to buď 
ve smyslu hygieny přehnané nebo ne-
dostatečné, může být jednou z příčin 
opakovaných vaginálních zánětů a va-
ginálního nepohodlí. I přesto byste se 
však měla poradit se svým gynekolo-

gem. Pro každodenní intimní hygienu 
stačí důkladné omytí zevního genitálu 
obyčejnou vodou. Pokud chcete po-
užívat nějaký přípravek, doporučuji 
takový, který respektuje kyselé vagi-
nální pH a je určen přímo pro intimní 
hygienu. Obyčejné šampony a sprchové 
gely toto kritérium nesplňují a mohou 
tak pH a mikroflóru v pochvě narušit, 
což následně může vést ke gynekolo-
gickým obtížím. Výjimkou jsou ženy 

po přechodu, jejichž vaginální pH je 
vlivem poklesu hormonů zásaditější 
a měly by sáhnout po přípravku urče-
ném přímo jim. 

Dále vám mohu doporučit dodržo-
vání pravidla omývání a utírání zepředu 
dozadu, popřípadě mít i speciální ručník 
na spodní partie. Na zvýšenou hygienu 
bychom měli dbát při menstruaci, po 
pohlavním styku, sportu, koupání v ba-
zénech a ve stojatých vodách. V letních 

měsících může být příčinou obtíží no-
šení mokrých plavek, proto je vhodné je 
co nejdříve po koupání vyměnit za su-
ché. Většina těchto situací totiž vytváří 
vhodné prostředí pro růst kvasinek, tedy 
teplo a vlhko. Nic by se nemělo přehá-
nět, ale někdy i změna intimní hygieny 
může pomoci k vaginálnímu pohodlí.

MUDr. Kamila Žižková
gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov 

V bytovém domě máme problém 
s jedním sousedem. Ve dne i v noci 
(doba nočního klidu) obtěžuje nás 
ostatní hlukem. Pouští nesnesitelně 
nahlas hudbu, bouchá do zdi, hází 
s věcmi po podlaze. Žije v prona-
jatém bytě. Domluvy, žádosti ani 
prosby nemají žádný efekt. Majitel 
bytu se k řešení také nemá, přestože 
přislíbil nápravu, když jsem s ním 
několikrát mluvil. Žití v domě, kde 
býval klid, se pro nás ostatní stává 
peklem. Jak postupovat a bránit se 
takovému obtěžujícímu chování?

Stačí jeden nájemce v bytovém 

domě, aby znepříjemnil žití všem 
ostatním. Takové sousedské rozepře 
bývají velmi vyčerpávající a nemí-
vají zrovna rychlá a efektivní řešení. 
Majitel bytu je povinen tuto situaci ře-
šit a zajistit, aby jeho nájemce nenaru-
šoval soužití v domě. Je třeba majiteli 
bytu zaslat nebo osobně oproti podpisu 
předat písemnou stížnost na chování 
nájemce, nejlépe s co nejvíce podpisy 
ostatních sousedů. Pokud bude přístup 
majitele bytu liknavý, bude třeba zaslat 
majiteli předžalobní výzvu a poté zá-
ležitost řešit soudní cestou. Touto žalo-
bou se lze domáhat nápravy, která spo-

čívá v tom, aby majitel zajistil v bytě 
klid. Další možností je tzv. sankční 
prodej jednotky ve smyslu § 1184 ob-
čanského zákoníku v případě, že vlast-
ník jednotky porušuje svým chováním 
limity, dané jemu jakožto vlastníkovi 
zákonným rámcem, a podstatným 
způsobem zasahuje do výkonu práv 
ostatních vlastníků jednotek nebo je 
znemožňuje. Čili se jedná o ochranu 
před neoprávněnými zásahy vlastníka 
jedné jednotky do výkonu vlastnic-
kého práva vlastníka další jednotky. 
§ 1184 NOZ uvádí, že „na návrh osoby 
odpovědné za správu domu může soud 

nařídit prodej jednotky toho vlastníka, 
který i přes písemnou výstrahu osoby 
odpovědné za správu domu porušuje 
své povinnosti způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím vý-
kon práv ostatních vlastníků jednotek“. 
Osoba odpovědná za správu domu je 
společenství vlastníků jednotek, pokud 
toto nevzniklo, je osobou oprávně-
nou podat návrh osoba správce, která 
zajišťuje správu domu. Definici osoby 
odpovědné za správu domu specifikuje 
§ 1190 občanského zákoníku. 

Marcela Rajsiglová, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Dlouhodobě nemohu najít vhodné 
zaměstnání, mé příjmy plynou pouze 
z dávky státní sociální podpory, 
konkrétně příspěvku na bydlení, 
a z dávek hmotné nouze, konkrétně 
příspěvku na živobytí a doplatku na 
bydlení. Nyní se mi naskytla možnost 
přestěhování se do levnějšího bydlení, 
avšak do lokality, která spadá do 
bezdoplatkové zóny. Bojím se tedy, 
aby mé příjmy pokryly náklady na 
bydlení za předpokladu, že mi v dané 

lokalitě nebude doplatek na byd-
lení poskytován. Mám ještě nějaké 
možnosti?

Pokud se nedaří prozatím najít 
vhodné zaměstnání, je možné se zaměřit 
na přivýdělek alespoň z nějaké brigády. 
Při evidenci na oddělení zaměstnanosti 
úřadu práce je ale potřeba se vyhnout 
pracovnímu úvazku na dohodu o pro-
vedení práce a při možném pracovním 
úvazku na dohodu o pracovní činnosti 
je nutné hlídat si maximální hranici 

výdělku, a to 7 600 Kč měsíčně. V pří-
padě, kdy své příjmy nedokážete navý-
šit, je potřeba si udělat propočet příjmů 
a výdajů, než se ke stěhování uchýlíte. 

Vzhledem k tomu, že ústavní soud 
vyhověl návrhu senátorů a zrušil část 
zákona, o který se opíralo zřizování bez-
doplatkových zón ve městech, se nyní 
bezdoplatkové zóny ruší. V současné 
době se doplatek na bydlení poskytuje 
znovu i v těchto dříve „zakázaných“ lo-
kalitách. Nemusíte se tedy obávat, že by 

vaše příjmy měly být chudší o doplatek 
na bydlení. Na doplatek na bydlení nyní 
dosáhnete ve chvíli, kdy jste úřadem 
práce uznán osobou v hmotné nouzi a je 
vám také přiznán příspěvek na živobytí. 
Podmínkou je také v první řadě požádat 
o příspěvek na bydlení. Pokud i po jeho 
přiznání jste uznán osobou v nouzi, pak 
na doplatek na bydlení máte nárok. 

Martina Klausová, DiS.
sociální pracovnice, 

Sociální poradna Kamenná

Když ve vztahu nastane ticho
Jsem muž středního věku, ženatý, 
otec dvou dětí. Zpočátku byl vztah 
s manželkou normální, povídali jsme 
si, hodně času trávili spolu, měli spo-
lečné zájmy atd. Po narození dětí ale 
mezi námi komunikace začala váz-
nout, nemáme potřebu tolik mluvit. 
Někdy mám pocit, že mi manželka 
vůbec nerozumí a občas mám strach 
něco říct, aby se to neobrátilo proti 
mně. Dá se s tím ještě něco dělat?

Komunikace je základem každého 
fungujícího vztahu. Jen pokud s partne-
rem mluvíme, můžeme se dozvědět vše 

o jeho problémech, potřebách a přáních. 
Jen díky správné komunikaci může být 
váš vztah opravdu kvalitní, dozvíte se 
mnoho o svém partnerovi, budete více 
otevření, zbavíte se veškerých obav 
a vybudujete si s partnerem vzájemný 
respekt. Je již přírodou dáno, že ženy 
mají sklony mluvit někdy až moc, občas 
nepustí partnera ani ke slovu. A pak tady 
máme muže, kteří jsou od přírody málo-
mluvní nebo nemluví z nějakého pro ně 
vážného důvodu. Samozřejmě, výjimky 
potvrzují pravidla. Z mé zkušenosti 
má mlčení u mužů vždy nějaký dů-

vod. Může to být silná partnerka, nebo 
muž neumí vyjádřit své pocity slovy, 
je málomluvný, nebaví ho rozhovory 
o ničem, má strach mluvit, neumí pro-
sadit a obhájit svůj názor, něco skrývá, 
nenaučil se mluvit v dětství… Také se 
může stát, že po narození dětí se matky 
více věnují dětem, což je samozřejmé, 
a muži mohou mít pocit, že jsou odsta-
vení na druhou kolej. Příčin může být 
hodně. Je tady ještě jedna velmi důležitá 
věc, týkající se partnerské komunikace. 
Říkáme tomu „podpásovka“. Někdy se 
s něčím partnerovi svěříme a v hádce je 

nám to vyčteno. Po takové zkušenosti se 
uzavíráme a dáváme si pozor na otevře-
nost a upřímnost. Tak dochází k mlčení 
a odcizení, což by se v partnerském 
vztahu nemělo dít. A možná to je pravý 
důvod vašeho mlčení, když používáte 
slovo „strach“, což vůbec nezapadá do 
partnerského soužití.

Neznám důvody vašeho komuni-
kačního „embarga“, proto by bylo dobré 
nás navštívit, popovídat si o tom a zjis-
tit, jak to napravit.

PhDr. Irina Malinová,
www.curzu.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ŠKOLNÍ 
ULICI BUDE MÍT NOVÉ HŘIŠTĚ
Do finiše jde výstavba nového víceúčelového hřiště ve dvoře 
základní školy ve Školní ulici. Děti se mohou těšit na hřiště 
s umělým trávníkem. Jeho součástí je 165 metrů dlouhá 
atletická dráha s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem 
a pískové doskočiště 5 krát 7 metrů. Okolí hřiště chrání 
pětimetrové záchytné sítě za brankami. Město do hřiště 
investovalo 6,5 milionu korun. 

PO SÍŤAŘÍCH NASTOUPÍ MĚSTO
V místě křižovatky ulic Cihlářská a Moravská probíhají práce na 
rekonstrukci inženýrských sítí. První byl rekonstruován vodovod 
a kanalizace, následuje plynovod, po kterém přijde na řadu oprava 
topného kanálu. Po dokončení všech prací na inženýrských sítích 
do křižovatky pošle stavebníky město, aby provedli stavební část. 
Ti obnoví křižovatku včetně rekonstrukce semaforů. V rámci těchto 
prací budou přeloženy stávající trakční stožáry a jejich sdružení 
se sloupy veřejného osvětlení. Veškeré práce by měly skončit do 
posledního srpna. Město vyjdou na 10,5 milionu korun.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 
U JEZERA FINIŠUJÍ 

V polovině června by měly skončit práce na rekonstrukci chodníků 
a povrchů silnic v dolní části Přemyslovy ulice, od křižovatky se 

Scheinerovou směrem k Přísečnické, dále v Přísečnické ulici v části 
souběžné se železniční tratí a v ulici Stromovka od Přísečnické 

k viaduktu. V této poslední části vzniká nový chodník i vozovka 
z obou stran ohraničená betonovými palisádami. Součástí 

rekonstrukce bude také obnova veřejného osvětlení. Město na 
rekonstrukci vyčlenilo necelé čtyři miliony korun.
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Multižánrový festival Otevřeno 
nabízí program na osm dní

Pomník připomíná 
utonutí trojice mužů

Při rockovém festivalu hrála 
na bicí i veřejnost

Tradiční chomutovský festival 
otevřený všem žánrům nabídne 
v první půli června nekon-
venční směs uměleckých zá-
žitků. Osmnáctý ročník festivalu 
Otevřeno zahájí v pátek 3. června 
v rámci mnohaleté spolupráce žáci 
a hosté Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka v Chomutově. 
Muzikálové vystoupení Mamma 
Mia! protknuté melodiemi sku-
piny ABBA začne ve 21.30 hodin 
v městském parku.

V úterý 7. června se v atriu 
Chomutovské knihovny představí 
Rytíři. Loutkoví hrdinové divadla 
Toy Machine tam od 16 hodin pro-
žijí dobrodružství plné napětí a hu-
moru. Příběh inspirovaný legendou 
o sv. Jiřím zaujme i ty nejmladší 
diváky a pobaví jejich doprovod.

Následující den, ve středu 
8. června, zavítá do atria bývalého 
jezuitského areálu přední český 
překladatel Shakespearova díla 
profesor Martin Hilský. Setkání 
nazvané Tak trochu sváteční 
shakespearovská pošta přiblíží od 
17 hodin Shakespearovy Sonety 
o lásce, smrti a čase v kontextu an-
glické a evropské renesance.

Ve čtvrtek 9. června bude od 
10 hodin atrium patřit kejklíři 
Vojtovi, který do Chomutova 
přiveze pohádkovou komedii vy-
cházející z tradice jarmarečních 
divadelníků. Pohádka Kouzelná 
kulička aneb jak Vojta k šikovnosti 
přišel v sobě spojuje loutkoherec-
tví s činohrou, artistickými a kej-
klířskými prvky a živou hudbou.

Ústředním programem 

Otevřena bude hudebněperfor-
manční víkend v městském parku 
10. a 11. června. Páteční večer 
zahájí za DJským pultem v 19.30 
Tea Jay Ivo neboli Ivo Pospíšil, 
jedna z nejvýznamnějších postav 
českého předrevolučního under-
groundu spjatá se skupinami The 
Plastic People of the Universe či 
Garáž. Poté zahrají Tribe Territory, 
live jam band projekt v současnosti 
zaměřený především na akusticko-
elektronickou world music, a od 
21.30 uvedou Blackout Paradox 
svou tanečně akrobatickou show 
Shamaniac, jedinečný vizuální zá-
žitek volně inspirovaný šamanis-
mem a mystikou.

Sobotní program začne ve 
14 hodin loutkovým divadlem Před 
branou a jeho pohádkou O třech 

čunících. Ve 14.45 vystoupí lit-
vínovský písničkář a kytarista 
Xavier Baumaxa, který svůj styl 
definuje jako akustický crossover. 
Následovat bude alternativní post-
rocková produkce ústecké sku-
piny Nauzea Orchestra, punková 
avantgarda v podání Už jsme doma 
a hudebně taneční show technopo-
pové Josefiny Dusk. Večer zakončí 
Skyline, uznávaná pražská kapela 
balancující na hraně elektroniky, 
breakbeatu a popu, jež letos slaví 
25 let svého působení.

Závěr festivalu proběhne 
v punkrockovém stylu na Hře
bíkárně. V sobotu 17. června 
tam od 15.30 hodin zahrají for-
mace Totální nasazení, E!E, 
Znouzectnost, Volant a Dilema in 
Cinema.

Malý kamenný pomník na břehu 
Kamencového jezera připomíná tra-
gickou událost, od které 10. května 
uplynulo 145 let. Co přesně se 
v roce 1877 na místě stalo, zkou-
mali pracovníci chomutovského 
muzea. Kurátor Jan Hirsch prochá-
zel dobový tisk, konkrétně noviny 
Deutsches Volksblatt, od roku 1877 
do roku 1887, avšak bezvýsledně. 
Pouze v německé vlastivědě z roku 
1898 se dočetl, že ještě roku 1877 
nechal tiskař Ernst Butter z vděčnosti 

za svou záchranu před utonutím a na 
památku tří tragicky zesnulých přátel 
vybudovat malý památník.

K neštěstí došlo v půl sedmé 
večer. Ve vodách jezera tehdy uto-
nul sedmadvacetiletý chomutovský 
mlynář Vincenz Fraß, dvacetiletý 
výrobce pilníků z Jindřišské Karl 
Harzer a chomutovský typograf 
a sazeč Louis Butter. Těla všech tří 
utonulých vydaly vody jezera teprve 
deset dní po tragédii. Proto byli po-
chováni až 21. května 1877.

Náměstí 1. máje hostilo v květnu 
vůbec poprvé festival Historie 
rocku. Zajímavá akce byla určena 
jak pro milovníky tohoto hudebního 
žánru, tak i pro širokou veřejnost, 
která si mohla užít kromě muziky 
i bohatý doprovodný program.

Hlavním bodem festivalu byly 
koncerty kapel. Jako první se před-
stavila kapela z Ústí nad Labem 
Prominent Bastards se svými pop 
rockovými peckami, poté zahrála 
Výstavní kapela složená ze studentů 
hudebních škol, která provedla 
posluchače historí rockové hudby. 
Nakonec vystoupila alternativní roc-
ková kapela Čtvrt na smrt, zařazená 

mezi 50 nadějí české hudby podle 
časopisu Headliner.

Návštěvníci si také mohli vy-
zkoušet hru na bicí, podívat se do 
hudební zkušebny nebo si prohléd-
nout zajímavou výstavu. Ta na ně-
kolika panelech provedla návštěv-
níky postupným vývojem rockové 
hudby od počátků bluesové hudby 
a první skladby s elektrickou kyta-
rou přes ikony žánru až po moderní 
rockové kapely, které používají 
elektroniku. Lidé se také seznámili 
s mnoha skupinami, jako jsou The 
Beach Boys, Pink Floyd či Jimi 
Hendrix. Nechyběly ani informace 
o Beatles a Rolling Stones.
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PAVLÍNA 
CHLÁDKOVÁ
Vystudovaná zootechnička, která nikdy se zvířaty nepracovala, 
si hned po škole založila reklamní agenturu, věnovala se 
portrétům a velkoformátovým malbám pomocí airbrushe. 
V současné době se věnuje především tvorbě velkých 
maňásků. K tomu ji přivedla náhoda. Neteře viděly na youtube 
velkého maňáska a chtěly ho od ní vyrobit. A jelikož má 
ráda výzvy, tak se do toho pustila a už u nich zůstala. Jejími 
zákazníky jsou divadla, muzea, lidé fandící středověku, drakům 
a fantasy, ale i obyčejní lidé, kteří chtějí originální dárek třeba 
k narozeninám. Dnes výrobu maňásků i vyučuje. Kontakt 
najdete na facebookovém profilu Fantasy zvířátka.

JOSEF POLÁK
S podnikáním začal už v roce 1989 a od začátku se vše točilo 
okolo hudby. Od dětství se právě o hudbu zajímal a později 
začal i o techniku, v podnikání oba zájmy spojil. Začal vyrábět 
zesilovače, reprobedny a další techniku a instalovat ji do 
restaurací, klubů a diskoték. Odtud byl kousek ke zvučení 
nejrůznějších akcí a koncertů. Rodinná firma se pomalu 
rozrůstala, syn se nyní věnuje zvučení a dcera hudebním 
produkcím. Postupem času v Chomutově otevřel hudební 
kluby Pecka a Sluníčko. Za tři desítky let se coby muzikant 
a zvukař setkal s mnoha slavnými zpěváky včetně Karla Gotta 
a Lucie Bílé a jeho firma zvučila nejednu velkou událost po celé 
republice.

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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Anton Gnirs, chomutovský Indiana 
Jones, byl uznáván ve světě

Jeden z našich předních archeo-
logů Anton Gnirs se narodil 18. ledna 
1873 v Žatci do rodiny Antona 
Gnirse a jeho ženy Mathildy, rozené 
Schwarzbach. Rodina původně po-
cházela z rakouského Bádenska, než 
v 18. století přesídlila do Prahy, kde 
se narodil i Antonův otec. Matka 
pocházela ze Žatce. V době narození 
malého Antona jeho otec vykonával 
funkci ředitele Severozápadočeské 
uhelné akciové společnosti, která 
měla sídlo v Chomutově, kam se 
také rodina Gnirsů přestěhovala. 
Právě zde prožíval budoucí archeolog 
dětství a dospívání. Již při studiu na 
místním gymnáziu projevoval velký 
zájem o historii, zeměpis a umění. 
Po maturitě v roce 1893 pokračoval 
studiem vysoké školy na německé 
části KarloFerdinandovy univerzity 
v Praze. Tam se věnoval hned něko-
lika oborům, a to historii, geografii, 
germanistice, dějinám umění a klasic-
kým dějinám starověku a archeologii. 
Pod vedením předních vědeckých 
kapacit, jako byli Alois Rzach, Julius 
Jung či Adolf Bachmann, rozvíjel 
své znalosti a byl i literárně činný. 
Již v roce 1898 vydal první závaž-
nější práci Východní Germánie a její 

dopravní cesty v líčení Ptolemaia, 
v níž se na mapě Claudia Ptolemaia 
z Alexandrie ze 2. století n. l. zabýval 
rozborem Germánie.

Ještě roku 1898, tedy v průběhu 
studia, složil Antonín Gnirs zkoušku 
učitelské způsobilosti v oboru histo-
rie a zeměpis, aby se mohl učením 
finančně zabezpečit. O rok později 
nastoupil na první místo jako suplent 
na reálce a poté jako pomocný učitel 
na plzeňské vyšší státní průmyslové 
škole. V dalším studiu na univer-
zitě v Praze tak pokračoval externě. 
Z Plzně brzy odešel, jelikož ho zájem 
o antiku táhl na jih habsburského moc-
nářství do Dalmácie. Využil příleži-
tosti a nastoupil v historickém přímoř-
ském městě Pula na místo suplenta na 
vojenské námořní reálce. Šlo o školu 
válečného námořnictva vychovávající 
budoucí námořní důstojníky. Již v roce 
1899 se zde Gnirs stává mimořádným 
profesorem a o rok později profesorem 
řádným. Pula a okolí ho doslova oča-
rovaly svými antickými památkami. 
Ve volných chvílích se věnoval jejich 
výzkumu. V roce 1903 dokončil dál-
kové studium na pražské univerzitě. 
V následujícím roce ukončil archeo-
logický a stavebněhistorický výzkum 
antického amfiteátru v Pule. Díky své 
práci začal být Antonín Gnirs meziná-
rodně uznáván a stal se členem řady 
společností a spolků. V roce 1906 se 
stal členem pařížské archeologické 
společnosti. V roce 1908 byl přizván 
do spolku Rakouské numismatické 
společnosti. Za zásluhy byl v roce 
1912 jmenován zemským konzerváto-
rem pro celé istrijské pobřeží. 

Během války se zabýval ochranou 
ohrožených památek. V roce 1916 mu 
byl za zásluhy udělen rytířský kříž 
Řádu Františka Josefa a titul státního 

rady spojený se stálým finančním dů-
chodem. Mimoto se v roce 1917 ože-
nil v Chomutově s Margaretou Stein. 
Chomutov během svého působení 
v cizině často navštěvoval.

Po skončení války se vrátil do 
Chomutova, kde zažádal na gym-
náziu o místo profesora. I přes svou 
erudici byl odmítnut. Přijal proto 
místo profesora dějepisu a geografie 
na gymnáziu v Lokti, kam se s ro-
dinou přestěhoval. Zde navázal na 
svou odbornou práci. Zřídil zde první 
veřejnou knihovnu, archiv města 
a stal se ředitelem místního muzea 
českého porcelánu. Založil celostátní 
Spolek německých vlastivědných 
muzeí v Čechách a v roce 1924 vydal 
v Berlíně a Karlových Varech svou 
práci o slovinských a dalmatských 
zvonech. Mimo jiné se ve své domo-

vině pustil i do archeologických vý-
zkumů a stal se jedním z předních od-
borníků na dobu římskou v českých 
zemích a na Slovensku. Největší ar-
cheologické úspěchy pak zaznamenal 
na Slovensku u městečka Stupava, 
kde nalezl zbytky římské zděné bu-
dovy, a především u moravské obce 
Mušov, kde v letech 19271928 po-
mohl odhalit římskou vojenskou pev-
nost ze 2. století n. l. 

Ke konci života v letech 1930
1933 vedl archeologické práce na 
chebském hradě. Zemřel 10. prosince 
1933 v Lokti. Pohřben je v cho-
mutovské hrobce rodiny Steinů. 
Na výsledky nejen Gnirsovy práce 
u Mušova se můžeme podívat 
na výstavě Brána do Římské říše 
v Mušově.

Mgr. Pavel Simet

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

MENORA
V roce 1995 získalo chomu-

tovské muzeum menoru, sedmira-
menný tulejový svícen. Předmět 
je vyroben z mosazi, je vysoký 28 
cm a široký 27 cm. Slovo menora 
je odvozeno od slova „lampa“ 
nebo také „světlo“. Menora je tra-
dičním symbolem judaismu a má 
i zajímavý symbolický význam. 
Podle jednoho výkladu odka-

zuje sedm ramen svícnu k sedmi 
dnům, během nichž stvořil Bůh 
svět. Symbolizovat má také ho-
řící keř, který podle Tóry spatřil 
Mojžíš na hoře Sinaj. Jako starý 
náboženský a národní symbol lidu 
Izraele a židovského národa se 
společně s olivovou ratolestí ob-
jevuje na státním znaku novodo-
bého státu Izraele.

Napsal Mgr. Jan Hirsch

Anton Gnirs

Masaryk a Gnirs (Musov 1928)
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V Kamínku lidé soutěžili i tančili Lidé budou 
šlapat pro 
Kapku

Veřejnost může na webu hlasovat 
o nejhezčí dětský obrázek

Přišlo jaro a krásné počasí, lidé 
se již mohou bez omezení setkávat, 
takže nic nebránilo tomu, aby služby 
pro děti, mládež a rodiny, které po-
skytuje Světlo Kadaň v Sociálním 

centru Kamínek, uspořádaly spo-
lečnou akci. „Cílem odpoledního 
venkovního klání bylo nejen užít si 
zábavu, ale hlavně znovu navázat 
kontakt s klienty, kteří kvůli covi-

dovým omezením přestali do služby 
docházet, případně se seznámit 
s novými dětmi a rodinami, které by 
naše služby mohly využít,“ uvedla 
vedoucí Služby pro rodiny s dětmi 
Sociálního centra Kamínek Aneta 
Budová.

Účast byla veliká, z okolního 
sídliště se přišlo pobavit skoro 
osmdesát dětí a asi čtyřicet rodičů. 
Vyzkoušet si mohli jak vyrábění 
jarních věnců, tak například slalom, 
hod na cíl nebo květinovou po-
znávačku a také si mohli procvičit 
paměť. „Odměnou za splnění všech 
disciplín byla oblíbená malba motivů 
na obličej a očekávané hudební číslo 
i závěrečná pididiskotéka. Bylo to 
báječné, už teď vymýšlíme, co dál,“ 
dodala vedoucí.

Členky sdružení onkologických 
pacientů Kapka 97 Chomutov naplňují 
svůj volný čas bohatým programem. 
Kromě mnoha aktivit podporujících 
onkologické pacienty, přednášek, kul-
turních akcí a cvičení, především chůzí 
s hůlkami, každý týden absolvují nej-
méně jeden pochod. 

V sobotu 25. června pořádají ve 
spolupráci s obcí Blatno Šlapání pro 
Kapku v okolí Blatna. 

Start je v Radenově v 9 hodin. 
Turistická akce obsahuje tři trasy 
v délce čtyř, osmi a čtrnácti kilometrů. 
Veřejnost je na akci vítána, občerstvení 
a doprovodný program včetně hudby je 
připraven pro děti i pro dospělé.

Dobrovolný svazek obcí Chomu
tovsko spouští další kolo hodnocení 
obrázků dětí, které se přihlásily do 
soutěže Můj/Náš svět. „Je opravdu 
z čeho vybírat, fantazie dětí pra-
covala na plné obrátky, obrázky se 
dětem velmi povedly a těší nás velká 
účast škol a školek,“ řekla Gabriela 
Rousková, odborný garant soutěže.

Na webových stránkách DSO 
Chomutovsko jsou umístěny dvě 

ankety, kde může široká veřejnost 
vybrat nejhezčí obrázek dětí z mateř-
ských škol a z 1. stupně základních 
škol. „Absolutní vítěze vyhlásíme 
7. června ve 14 hodin v Chomutovské 
knihovně při vernisáži výstavy. Pro 
děti i jejich doprovod chystáme zá-
bavné odpoledne. Od vernisáže do 
31. srpna bude v knihovně probíhat 
výstava všech prací v dětském oddě-
lení,“ doplnila Gabriela Rousková.

Výtvarná soutěž je určena 
dětem ve věku 4 až 11 let z obcí 
a měst Chomutovska. Cílem sou-
těže bylo vzbudit zájem dětí o své 
okolí. Děti většinou nakreslily dva 
obrázky. První obrázek znázorňuje, 
co vidí, když se podívají z okna, 
a druhý obrázek, co by chtěli vi-
dět, když se podívají z okna. Do 
soutěže se přihlásilo 38 školských 
zařízení.

Mezigenerační setkávání je 
přínosem pro seniory i žáky

Sociální služby Chomutov 
navázaly spolupráci s učni a pe-
dagogy Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní 
Chomutov. V rámci mezigenerač-
ního setkávání připravila škola tři 
tematická dopoledne.

První setkání bylo zaměřeno na 
pečení, kdy všichni velmi hezky 
spolupracovali při tvarování a zdo-
bení koláčků. „Druhé proběhlo 
v dílně oboru šití oděvů, kde jsme 
vyráběli jehelníčky, a poslední 
společné chvíle jsme strávili při 
tvorbě jarní a velikonoční deko-
race. Naši senioři měli možnost 
navštívit prostory školy, vše si 
důkladně prohlédnout, ale hlavně 
spolupracovat s mladými žáky 
a jejich učitelkami. Během těchto 

setkání si obě generace vyprá-
věly své příběhy a senioři přidali 
své rozsáhlé životní zkušenosti,“ 
sdělila projektová manažerka Eva 
Lhotská.

Tyto dny byly pro všechny obo-
hacením. „Přesvědčily nás o vý-
znamu vytváření pozitivních me-
zigeneračních vztahů. Všichni za-
interesovaní se jednoznačně shodli 
na významu této spolupráce a těší 
se na další setkání, které je již na-
plánováno v Domově pro seniory 
Písečná. Chtěli bychom tímto po-
děkovat nejen řediteli školy a všem 
pedagogům, ale zejména žákům 
za jejich neuvěřitelně přátelský 
přístup, který byl pro všechny ne-
čekaným přínosem,“ doplnila Eva 
Lhotská.
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V mateřince soutěžily celé rodiny

Děti ve školce myslely na maminky

Návštěvy ve škole připomněly 
dvě významná výročí

Mateřská škola Úsměv uspo-
řádala zábavné sportovní zápolení 
pro celé rodiny. Připravila pro ně 
šest stanovišť. „Rodiče s dětmi 
vybírali PET víčka pomocí dře-
věných kleštiček, přenášeli vodu 
sběračkou do kbelíku, jezdili koleč-
kem, věšeli prádlo, skládali slova 
a skákali v pytli,“ popsala program 
soutěže zástupkyně ředitelky Hana 
Vitešníková.

Na stanovištích vždy vypukl 
souboj mezi rodičem a dítětem. 
Odměnou bylo razítko a na konci 
medaile pro dítě i pro rodiče. „Celá 
akce měla u rodinných příslušníků 
velký ohlas a všem včetně dětí se 
zábavné sportovní odpoledne velice 
líbilo, což potěšilo personál školky, 
který se podílel na přípravách,“ do-
plnila zástupkyně.

Druhou květnovou neděli ma-
minky na celém světě měly svůj velký 
den. Děti z mateřské školy Abeceda 
měly tedy činnost zaměřenou na dá-
rečky, obrázky, písničky, básničky, 
tanečky pro maminky a o maminkách. 
„Na maminky si děti i hrály, zkou-
šely si jejich domácí práce a hlavně si 
povídaly o tom, jaká jejich maminka 
je, a tím si procvičovaly vyjadřovací 
schopnosti. Kdybyste měli možnost si 
své děti poslechnout, určitě by vás pře-
kvapily, co všechno dokázaly o svých 
maminkách povědět,“ uvedla zástup-
kyně ředitelky Naděžda Randáčková.

Děti měly možnost uvědomit si 
význam maminek a celé rodiny, čím 
pro ně maminka je a jak je dobře, 
že ji mají.

V základní škole Na Příkopech 
přivítali hned dvě návštěvy, z peruán-
ské ambasády a z Lidického spolku. 
Akce byla příspěvkem ke vzpomínce 
na 80. výročí vyhlazení Lidic a také ke 
100. výročí navázání diplomatických 
vztahů mezi Peru a ČR.

Z peruánské ambasády přijel 
konzul Carlos Wiegering se svojí asis-
tentkou. „Představil velmi pěknou vi-

deoprojekci o krásách a zajímavostech 
Peru. Setkání se zúčastnili především 
žáci školy, kteří se jako druhý cizí 
jazyk učí španělštinu anebo se jí učit 
budou. Žáci španělštiny z 8. ročníku 
poté konzulovi i dalším hostům před-
stavili krátce naši školu i naše město. 
Pochlubili se, jak už se jazyk naučili 
a že se ho nebojí aktivně používat,“ 
uvedla učitelka Markéta Crhová.

Členové Muzea čs. opevnění z let 
1936 až 1938 Na Kočičáku poté kon-
zula provedli po muzejním objektu 
a vše mu předvedli. Ukázalo se totiž, 
že je to i jeho koníček.

Další návštěva, konkrétně man-
želů Nešporových a Miroslava Kaliby 
z Lidického spolku, byla vyvrchole-
ním dlouhodobých aktivit v hodinách 
dějepisu a výchovy k občanství vě-

novaných 80. výročí vyhlazení Lidic. 
„Na těchto hodinách si žáci připomí-
nali události atentátu na Heydricha, 
následnou heydrichiádu a zejména 
10. červen 1942 v Lidicích. Také 
připravovali nástěnné panely, kde při 
zpracování tématu vyhlazení Lidic 
užívali motiv hrušně. Panely dodnes 
slouží jako výstava ve vestibulu 
školy,“ doplnila učitelka.
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Školáci zvládli 
pohádkový kvíz

Děti z mateřské školy Klíček 
mají novou lezeckou stěnu

Psí záchranáři ukázali své 
umění předškolákům

Pedagogové navštívili přednášku 
o mezilidských vztazích

Děti z družiny základní školy 
Kadaňská tráví moc rády čas na za-
hradě. Hrají tam míčové a pohybové 
hry, prolézají se na prolézačkách, 
ale také si staví hmyzí domečky 
z přírodního materiálu.

Pro zpestření venkovních chvil 
měla všechna oddělení na škol-
ním hřišti připravený pohádkový 
kvíz. „Díky němu jsme si mohly 
my, vychovatelky, ověřit, zda děti 

dobře znají i české klasické po-
hádky. Děti si vyzkoušely pracovat 
ve smíšených skupinách a nás mile 
překvapila vzájemná spolupráce 
mezi staršími a mladšími dětmi. 
Byla to parádní zábava pro všechny. 
My jsme se z výsledků přesvědčily, 
že máme bystré a šikovné dětičky, 
které si opravdu na závěr zasloužily 
sladkou odměnu,“ popsala vychova-
telka Alena Tomková.

Veškeré učení má být pro děti 
hrou a sportem  tímto citátem 
se řídily učitelky v mateřince 
v Jiráskově ulici, když se jim do 
myslí vkradla myšlenka na zlep-
šení pohybových schopností dětí. 
„Lezení je pro děti přirozeným po-
hybem, protože dříve, než udělají 
první krok, všude lezou a přidr-

žují se různých věcí. Naše volba 
padla na realizaci lezecké stěny,“ 
řekla zástupkyně ředitelky Renata 
Prokešová.

Lezením se děti učí trpělivosti, 
soustředěnosti, rozvíjí fyzickou 
zdatnost, rovnováhu, stabilitu 
a zvládání strachu z výšek a posou-
vání svých limitů.

Koncem dubna měly děti ze 
dvou tříd mateřské školy Abeceda 
a také třída U Berušek z mateř-
ské školy v Palackého ulici mož-
nost vidět umění psích záchra-
nářů. Počasí se vydařilo, a tak 
pejskové ukázali dětem, co umí. 
„Kynologický klub a členové 
Záchranné brigády kynologů 
Ústeckého kraje se zaměřují na 

výcvik záchranářských psů, kteří 
pomáhají při zemětřeseních, záva-
lech, lavinách i při jiných katastro-
fách. Děti se mohly přesvědčit, jak 
umí pejskové plnit poslušnost a jak 
se jim líbí třeba překážková dráha. 
Atraktivní bylo, když se některé 
děti nechaly schovat a pejskové je 
museli najít,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky Naděžda Randáčková.

Mezilidské vztahy jako základ 
předcházení či řešení problémů  to 
bylo ústřední téma přednášky zná-

mého psychologa Jana Svobody, 
který přijel do Chomutova, aby zde 
s pedagogy chomutovských škol 

i s dalšími zájemci o toto téma ho-
vořil. Přednáška se konala v měst-
ské knihovně v rámci 2. osvě-
tové aktivity projektu Společnou 
cestou, jehož je město Chomutov 
realizátorem.

Součástí přednášky byla společná 
diskuze k tématu zdravých vztahů 
a jejich prožívání jak ve školním 
prostředí, tak i v osobní rovině ži-
vota. A právě pohled renomovaného 
psychologa na každodenní součást 
profesních i osobních životů bylo 
to, co účastníky zaujalo nejvíce. Jak 
uvedla Markéta Dolejší z odboru 
školství, do jehož gesce projekt 
spadá, reakce všech účastníků byly 
veskrze pozitivní. Maximální kapa-

cita pětadvaceti účastníků byla na-
plněna a nejvíce oceňovali množství 
informací využitelných v profesní 
praxi i v osobním životě. Oceňovány 
byly kompetence Jana Svobody 
jakožto lektora, ale i jeho odborné 
kvality. „První seminář, který mě 
opravdu zaujal, lektor udržel mou 
pozornost po celou dobu a před-
náška byla rozhodně přínosem, bylo 
to příjemné, zajímavé, podnětné,“ to 
jsou některé výroky ze zpětnovazeb-
ních dotazníků, které po skončení 
účastníci vyplnili.

V jednání je již další termín se-
mináře, který projektoví pracov-
níci chtějí zorganizovat ještě do 
konce školního roku.
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KŘÍŽOVKA Před 64 lety byla továrna na hodinky (tajenka) určena k přestavbě na průmyslovou výrobu pečiva a předána n. p. Ústecké pekárny.
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OSMISMĚRKA Bezručovu údolí se také říká (tajenka)  Krušných hor. VTIPY

Zazvoní divný chlap. 
„Já jdu na ten inzerát, že dáte 
pejska do dobrých rukou...“ říká. 
„Jdete pozdě, už tu byl jiný před 
vámi,“ slyší odpověď. 
„Aha... a něco jiného k snědku 
byste neměli?"

Chtěla bych být housenka. 
Žereš, žereš, žereš, žereš, usneš, 
probudíš se a jsi krásná!

V cirkuse utečou dva lvi ze 
svých klecí a v šatně zkříží 
cestu klaunovi. První lev po 
chvíli povídá druhému: „Na to 
zapomeň. Ti chutnají tak, že by 
z toho jeden puknul.“

Černoch s papouškem na rameni 
vejde do obchodu a prodavačka 
praví: „Je krásný, odkud ho 
máte?" „Z Afriky, tam je jich plno,“ 
odpoví papoušek.

Vykoukne krokodýl z vody na 
rybáře a ptá se: 
„Berou, berou?" 
„Kdepak, ani ťuk...“ 
„Tak se na ně vykašli a pojď se 
vykoupat.“

Potkaly se dvě žížaly. 
„Kde máš starýho?" ptá se jedna. 
„Včera ho vytáhli na ryby...“

Had sní Viagru a pomyslí si: 
„Sssssssi mysssslím, že asssi 
půjdu rovně.“AORTA, DOSAH, ELITA, FLEKY, FLUNDRA, GALOP, HORNY, CHOVANKA, KANEC, 

LATEX, NĚKDO, OBČAN, ODBOJ, ODSYP, ODVDĚK, OSTNY, PASEKA, PECEN, 
PERDA, PIPKA, POHODA, POŘAD, PUTNA, RADNÍ, RENDLÍK, ŠIDIL, VIBEX, VKLAD
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 1., 8., 15. 18.00 TANČÍRNA KLUBU COUNTRY TANCŮ LASO – veřejnost vítána – SVČ 
a 22.6.   Domeček

 1.6. st 15.30  PROTIDROGOVÝ VLAK – vlakové nádraží

 1.6. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna

 2.6. čt 10.00  VZPOMÍNKOVÝ PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ 
NAROZENÍ ŠTÁBNÍHO KAPITÁNA THEODORA KOUBY – 
ul. Št. kpt. Kouby

 5.6. ne 16.00  POPELKA – pohádkové představení divadla NaOko – kulturní dům Zahradní 

6. až 10.6.  CHOMUTOV ČTE – stan se spoustou knih a časopisů, sezení, lezení k odpo-
činku i zábavě – Chomutovská knihovna

 7.6. út 15.00  MŮJ/NÁŠ SVĚT – slavnostní vyhodnocení a vernisáž výstavy vybraných 
kreseb – Chomutovská knihovna

 10.6. pá 16.00  HUDEBNÍ MASOPUST – hudební vystoupení, prodejní výstava fotografií, 
dražba hudebních fotografií, prezentace spolku Masopust, prodej výtvarných 
a gastro výrobků – atrium Chomutovské knihovny

 10.6. pá 18.00  NOC KOSTELŮ – kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny

 11. a 25.6. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje

 12.6. ne 16.00  AKADEMIE TŠ STARDANCE – letní kino

 12.6. ne 16.30  TŘI MLÁDENCI V NABOVĚ PECI – kladenské evangelické ochotnické 
divadlo Nadhled – prostory evangelického sboru, ulice 28. října 

 13.6. po 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti a mládež – 
Chomutovská knihovna

 14.6. út 10.00  CESTOVNÍ RUCH – workshop Okresní hospodářské komory – horský hotel 
Lesná

 14.6. út 18.00  DESKOVÝ STATEK – komediální představení divadla NaOko – kulturní dům 
Zahradní

 15.6. st 15.00  UDĚLENÍ CENY JIŘÍHO POPELA Z LOBKOVIC – sklepení kostela 
sv. Kateřiny

 15.6. st 17.00  MAKOVÁ PANENKA – pohádka v podání tanečního oboru žáků – ZUŠ

 16.6. čt 16.30  JAK MIKROBIOM OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ – přednáška – Café 
Atrium

 18.6. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 
v veřejnosti – Chomutovská knihovna

 18.6. so 10.00  OTEVŘENÁ DÍLNA – robotika, stolní hry, 3D tisk – SVČ Domeček

 18.6. so 10.00  VÝŠLAP NA KOČIČÁK – historicko-branná akce pro rodiny s dětmi – 
Muzeum čs. opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku

 19.6. ne  ATLETICKÁ – RODINNÉ ZÁPOLENÍ – čas začátku bude upřesněn – 
atletický stadion

 24.6. pá 10.00  DOBRÝ LIST KOMORY – kostel sv. Kateřiny

 30.6. čt 10.00  S VYSVĚDČENÍM NA VĚŽ – zdarma po předložení vysvědčení (děti do 
15 let pouze v doprovodu dospělého, 1 dospělý také vstup zdarma) – městská věž

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 1.6. st 19.00  REPRODUKCE – FILIP TELLER - Stand up o rozhodnutí, které 
nelze vzít zpět

 7.6. út 16.30  O DEŠŤOVÉ VÍLE - komponované taneční představení žáků ZUŠ 

 15.6. st 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY - hudební podvečer

MĚSTSKÉ DIVADLO

 2.6. čt 16.30  KONCERT POPULÁRNÍHO ODDĚLENÍ – ZUŠ
 3.6. pá 20.00  KONZERT 22 – vystoupí MIDI LIDI, VENTOLIN, DJ ICHBIN – Kulisárna
 3.–17.6.  FESTIVAL OTEVŘENO – multižánrový festival – různá místa ve 

městě
 3.6. pá 15.00  KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ A ŽÁKŮ MOZARTOVY SPOLEČNOSTI 

CHEMNITZ – společný koncert chomutovských a německých 
hudebníků – ZUŠ 

 6.6. po 17.30  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU – 
ZUŠ 

 7.6. út 18.30  JAK SE HRAJE V ORCHESTRU – ZUŠ 
 8.6. st 11.00   MAKOVEC – koncert country kapely u příležitosti zakončení 

22. ročníku Akademie 3. věku – Chomutovská knihovna
 14.6. út 18.00  KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍCH OBORŮ – součástí je 

i výstava výtvarného oboru – ZUŠ 
 16.6. čt 18.00  KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍCH OBORŮ – součástí je 

i výstava výtvarného oboru – ZUŠ 
 23.6. čt 15.00  KONCERT TŘÍ BIG BANDŮ – jazz, funk, jazz rock, latin jazz – ZUŠ
 24.6. pá 20.00  KONZERT 23 – vystoupí Dokruhu, Oswaldovi – Cafe Rouge 
 27.6. po 18.30  HRAJEME SI PRO RADOST – ZUŠ

KONCERTY

 Od 6.6.  HUDEBNÍ MASOPUST – výstava fotografií – Café Atrium

 Od 7.6.  BARVY SVĚTLA – ANDREA EHRET & SANDRA CARVAJAL 
STARLING – výstava obrazů – galerie Špejchar

 Od 8.6.   MŮJ/NÁŠ SVĚT – výstava kreseb dětí mateřských a základních škol – galerie 
Na Síti a Na Drátkách

 Od 13.6. JITKA KŮSOVÁ – TIŠINA DUŠE – galerie Lurago

 Od 18.6.   EVY Z EFY – výstava aktů fotoamatérů z Erlangenu – výstavní prostory muzea na 
radnici

 Od 24.6. VZESTUPY A PÁDY PORTRÉTNÍ MINIATURY – hlavní budova muzea

 Do 12.6.   RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS – 
oblastní muzeum na radnici

 Do 25.6.   VOLYŇŠTÍ ČEŠI – výstava představí příběh volyňských Čechů v regionu po 
jejich příchodu do ČSR v roce 1946 – hlavní budova muzea

 Do 30.6.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 120 
exponátů – Chomutovská knihovna

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
 1.6. st 16.00 JEŽEK SONIC 2 17.00 KDE JE ANNE FRANKOVÁ
   19.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 2.6. čt 16.00 TOP GUN: MAVERICK 17.00 PÁNSKÝ KLUB
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 20.00 PÁNSKÝ KLUB
 3.6. pá 16.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ 17.00 VYŠEHRAD: FYLM
   19.00 PÁNSKÝ KLUB 20.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 4.6. so 15.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ 17.00 PÁNSKÝ KLUB
   18.45 BRETT DEAN: HAMLET 19.30 PÁNSKÝ KLUB
 5.6. ne 15.00 ZLOUNI 16.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   18.00 TOP GUN: MAVERICK 19.30 PÁNSKÝ KLUB
 6.6. po 17.00 PÁNSKÝ KLUB 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 7.6. út 17.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
   18.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   20.00 PÁNSKÝ KLUB
 8.6. st 17.00 PÁNSKÝ KLUB 14.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 9.6. čt 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 17.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   20.00 VYŠEHRAD: FYLM
 10.6. pá 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (3D) 17.00 PÁNSKÝ KLUB
   19.30 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 20.00 ŽHÁŘKA
 11.6. so 15.00 NÁMĚSÍČNÍCI 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
   18.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 20.00 PÁNSKÝ KLUB
 12.6. ne 15.00 NÁMĚSÍČNÍCI 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   18.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D 20.00 ŽHÁŘKA
 13.6. po 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 18.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   19.30 VYŠEHRAD: FYLM
 14.6. út 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (3D) 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
 15.6. st 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁD 18.00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
   19.30 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
 16.6. čt 16.00 RAKEŤÁK 17.00 KDE JE ANNE FRANKOVÁ
   18.00 KDYBY RADŠI HOŘELO 19.30 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
 17.6. pá 16.00 RAKEŤÁK 17.00 PÁNSKÝ KLUB 18.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
   19.30 KDYBY RADŠI HOŘELO
 18.6. so 15.00 RAKEŤÁK 3D 17.00 CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
   18.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
 18.6. so 19.30 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
 19.6. ne 15.00 ZLOUNI 16.00 TOP GUN: MAVERICK
   18.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 20.6. po 17.00 VYŠEHRAD: FYLM 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   20.00 PÁNSKÝ KLUB
 21.6. út 17.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 18.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
   19.30 KDYBY RADŠI HOŘELO
 22.6. st 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (3D) 18.00 TOP GUN: MAVERICK
   19.30 PÁNSKÝ KLUB
 23.6. čt 16.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ 17.00 PREZIDENTKA 18.30 ELVIS
   20.00 PREZIDENTKA
 24.6. pá 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   17.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
   19.30 PREZIDENTKA 20.00 KDYBY RADŠI HOŘELO
 25.6. so 15.00 RAKEŤÁK 3D 16.00 TOP GUN: MAVERICK 18.00 ELVIS
   19.30 PREZIDENTKA
 26.6. ne 15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   18.00 PREZIDENTKA 19.30 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
 27.6. po 17.00 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 3D
   18.00 TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 20.00 PREZIDENTKA
 28.6. út 17.00 VYŠEHRAD: FYLM 18.00 ELVIS 19.30 KDYBY RADŠI HOŘELO
 29.6. st 16.00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
   18.00 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 20.00 PREZIDENTKA
 30.6. čt 16.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 17.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ
   18.30 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 9.30 PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE

 
Kino svět

Pravidelné 
akce
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 4.6. so 09.00  ŠACHY – krajský přebor mládeže – SVČ Domeček
 4.6. so 09.00  ROOKIE BALL – celodenní turnaj – softbalový areál Bezručova
 4. a 5.6. 09.00  SUPERLIGA KADETŮ – celodenní turnaj – softbalový areál 

Bezručova
 4.6. so 17.00  FC CHOMUTOV – SK ČESKÝ BROD – divize mužů – fotbalový 

stadion
 5.6. ne 09.00  KRAJSKÝ PŘEBOR V DISCIPLÍNÁCH RYCHLOPALNÁ 

A STANDARDNÍ PISTOLE – střelnice SSK
 11. a 12.6. 10.00  ČESKÝ POHÁR MLADŠÍHO ŽACTVA V RYCHLOSTNÍ 

KANOISTICE 2022 – Kamencové jezero
 18.6. so 13.00  BEAVERS CHOMUTOV – ŽRALOCI LEDENICE – extraliga 

juniorů – softbalový areál Bezručova
 18.6. so 17.00  FC CHOMUTOV – FK OSTROV – divize mužů – fotbalový stadion
 18. a 19.6. 09.00  LETNÍ MISTROVSTVÍ MLADŠÍHO ŽACTVA V PLAVÁNÍ – 

Aquasvět
 18.6. so 10.00  CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP – závod dračích lodí – 

Kamencové jezero Chomutov
 19.6. ne 10.00  BEAVERS CHOMUTOV – SNAILS KUNOVICE – extraliga 

juniorů – softbalový areál Bezručova
 24. až 26.6. 09.00  DANCE FEVER – mistrovství Evropy v disciplínách disco dance 

a disco freestyle – městská sportovní hala
 24. až 26.6. 09.00  POHÁR ČSA ŽÁKŮ – celodenní turnaj – softbalový areál Bezručova
 25.6. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – 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

Společnost Kultura a sport hledá do svého týmu pozitivně naladěnou 
posilu, která by zastala pozici obsluhy stravovacího provozu v Aquasvětě 
Chomutov. Nový pracovník či pracovnice by měl na starosti přípravu, 
obsluhu a prodej rychlého občerstvení včetně teplých a studených nápojů, 
doplňování zboží, úklid pracovního prostoru a dodržování hygienických 
předpisů. 

Zájemci musí být nejméně 18 let, musí vlastnit zdravotní průkaz a být 
zodpovědný, dochvilný a mít příjemné vystupování. Za to získá zázemí 
ve stabilní společnosti, zajímavou a samostatnou práci v moderním 
a příjemném prostředí a v přátelském kolektivu. Více informací na telefonu 
774 245 398.
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AQUASVĚT HLEDÁ OBSLUHU BISTRA
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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 
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Senioři sportovali v německém Bad Schlema
V květnu vyrazilo celkem pět-

atřicet účastníků na tradiční, ten-
tokrát již dvanácté Přeshraniční 
a bezbariérové sportovní hry 
seniorů Krušnohorského okresu, 
které pořádal německý spolek 
Kreissportbund Erzgebirge.

Jednalo se o 27. ročník spor-
tovní akce na území Krušnohoří, 
ale o 12. ročník pořádaný společně 
s českými zástupci, který byl kvůli 
pandemii dvakrát přeložen.

Akce se letos uskutečnila na 

novém místě, v lázeňském parku ve 
městě Bad Schlema a vše probí-
halo v podobném duchu jako v le-
tech předešlých, kdy se vše konalo 
v AnnaberguBuchholzi. Příjezd 
českých zástupců z Chomutova, 
Mostu a Vejprt byl naplánován na 
polední čas a hned následovalo ofi-
ciální zahájení sportovního dne. Po 
cestě autobusem musela následovat 
kvalitní rozcvička a hned se přešlo 
k pohybovým hrám na několika 
stanovištích. Novinkou byla pří-

jemná i zábavná procházka po are-
álu dle mapy a orientačních bodů, 
což naštěstí nedělalo velké potíže 
a nikdo se neztratil. Nechyběly 
také sportovní sestavy seniorských 
organizací, doplněné o sestavy dětí 
a mládeže. Bonusem celé akce bylo 
losování tomboly, celý pobyt zpří-
jemnil tanec a hudba.

S pamětní medailí a konstatová-
ním krásně stráveného dne ukončili 
chomutovští senioři akci podvečer-
ním odjezdem.
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Mladí Beavers 
v reprezentaci

Karolína opět 
míří na špici

Gymnastka Hoffmannová 
zacvičila dvakrát bezchybně

Hübl a Lukeš obléknou pirátský dres

Padesát medailí z MČR pro Tiger Fight Club

Nejmladší softbalovou reprezentaci 
do 12 let, v níž ještě startují chlapci 
a děvčata společně, čeká v srpnu 
mistrovství světa na Tchajwanu. 
A chybět by u toho neměli čtyři hráči 
SC 80 Beavers Chomutov – Anna 
Ringlerová, Barbora Chmelíková, 
Kryštof Roll a Ondřej Kos.

Nominace je výsledkem výbě-
rového kempu v Praze. „Kempu 
se zúčastnilo 49 hráčů a hráček 
z patnácti oddílů. Ze šestnácti vy-
braných jsou čtyři z Chomutova, 
máme tedy ze všech českých klubů 
největší zastoupení,“ zdůraznil 
trenér Bohuslav Roll a připomněl, 
že vybraní reprezentanti byli i opo-
rami celku, který pro Chomutov 
v loňské sezoně získal ligový titul 
v kategorii U11.

Karolína Bechyňová, odchovan-
kyně a dosavadní členka chomutov-
ského Domečku, byla koncem roku 
2019 v nejužší světové špičce šavlis-
tek, dokonce vedla evropskou tour 
v kadetské kategorii. Covidová doba, 
operace kolene, následná rekonva-
lescence a k tomu rozpad reprezentač-
ního trenérského týmu vinou covidu 
výrazně přibrzdily její kariéru.

Jarní mezinárodní závody ale uka-
zují, že chomutovská závodnice opět 
stoupá tam, kam patří. Na evropském 
šampionátu v srbském Novém Sadu 
skončila na 43. a na následujícím 
mistrovství světa v Dubaji v největší 
konkurenci na skvělém 53. místě. 
Podařilo se jí tak posunout zpět do 
první stovky světových šavlistek v ju-
niorské kategorii.

Moderní gymnastky SK GYM 
Chomutov přišly poměřit své síly 
a dovednosti na Chomutovský pohár, 
který pořádal konkurenční oddíl SC 80 
Chomutov. Na závod se sjelo mnoho 
závodnic z kvalitních pražských oddílů 
a konkurence tedy byla veliká. Přesto 
děvčata z SK GYM dokázala vybojo-
vat medaile, včetně zlaté.

Nejúspěšnější závodnicí oddílu 
byla Valentýna Nataly Hoffmannová, 
která zacvičila ve IV. kategorii dvě 
bezchybné sestavy se stuhou a s kuželi 
a zaslouženě obsadila 1. místo. Stříbro 
přidala Elisabeth Šepeláková z II. ka-
tegorie, která předvedla dvě velmi 
pěkné sestavy a nebyla daleko od zlaté. 
Velmi těsně unikla medaile Karolíně 
Fröhlichové z V. kategorie, která se bo-
hužel dopustila chyby v sestavě s ob-

ručí, což ji stálo cenné body.
„Naše závodnice dokázaly, že 

i v Chomutově lze vychovat kvalitní 
gymnastky. Všechna děvčata před-
vedla pěkné výkony a zaslouží si 
pochvalu,“ zhodnotila účast závodnic 
SK GYM Chomutov předsedkyně od-
dílu Kateřina Vomastová. Na snímku 
Valentýna Nataly Hoffmannová v se-
stavě se stuhou.

Hokejoví Piráti Chomutov tvoří 
kádr pro 2. ligu. Nový trenér Kamil 
Koláček i jeho asistent Petr Martínek 
už přivítali několik nováčků, teď se 

však k mužstvu připojily opravdu 
velké posily, do minulé sezony extrali-
gové hvězdy Viktor Hübl (na snímku) 
a František Lukeš.

Na jaře oba ukončili dlouholeté 
angažmá v litvínovském dresu a spo-
lečně se ještě poohlíželi, kde by si 
úspěšné kariéry prodloužili. A jsou 
rádi, že o jejich služby projevili zájem 
Piráti. „Chomutovská nabídka nám 
dávala největší smysl,“ vysvětluje za 
oba mladší z dvojice František Lukeš. 
„Vždycky jsem říkal, že bych chtěl 
uzavřít kariéru v Chomutově. Jsem 
rád, že teď to tak bude,“ těší Viktora 
Hübla, který bude pro chomutov-
ského fanouška o něco zajímavější, 
a to nejen proto, že je chomutov-
ským rodákem a odchovancem, ale 

je i držitelem mnoha extraligových 
rekordů. Seniorský hokej začal za 
Chomutov hrát v sezoně 1996/97 ve 
2. lize a v prosinci 1999 odsud odešel 
do extraligy, kterou hrál nepřetržitě do 
konce letošní sezony. V závěru svého 
působení v nejvyšší soutěži začal pře-
konávat jeden extraligový rekord za 
druhým. Aktuálně je hráčem s nejvíce 
starty (1 276) v celé historii tuzemské 
elitní ligy od roku 1936 a vládne po-
řadí střelců samostatné české extraligy 
(402 gólů) ve všech jejích fázích, 
stejně jako kanadskému bodování 
základní části (375+464). Kromě 
toho má na kontě nejvíc vítězných 
(87) i přesilovkových (129) gólů. 
Třiačtyřicetiletý matador se tedy nyní 
vrací nejen do svého mateřského 

klubu, ale i do soutěže, v níž za něj 
debutoval.

Devětatřicetiletý František Lukeš 
na rozdíl od svého dlouholetého spo-
luhráče strávil několik let v zahra-
ničí, neboť působil od roku 2000 do 
léta 2006 v zámoří. Poté se usadil 
v Litvínově a za jiný tým v České 
republice mezi dospělými doposud 
nehrál. Také kadaňský odchovanec 
vévodí jedné extraligové statistice, 
když v nájezdech proměnil nejvíc po-
kusů (36 z 80).

Jak Viktor Hübl, tak František 
Lukeš mají i reprezentační zkuše-
nosti. První za seniorskou reprezen-
taci odehrál 26 zápasů s bilancí 4 gólů 
a 5 přihrávek, druhý v 17 zápasech 
zaznamenal 3 góly a 4 přihrávky.

Pod názvem Bohemia Open 
Championship proběhlo ve Spořicích 
Mistrovství ČR Českého svazu 
allkampfjitsu. Soutěže se zúčast-
nilo 35 klubů, ale nejúspěšnější byl 
ten pořádající – Tiger Fight Club 
Chomutov.

Soutěžilo se současně na sedmi 
tatami v bojových stylech fighting, 
grappling, fighting fullcontact, MMA 
light, kicklight, light contact, point 
fighting, ribbons getting, self defense 
a hard kata. Celkem bylo vyhlášeno 
110 váhových, věkových a technic-
kých kategorií, v nichž dohromady 
proběhlo 492 startů.

Závodníci Tiger Fight Clubu Cho
mu tov opět dokázali svou vysokou 
výkonnost, když získali 22 zlatých, 
13 stříbrných a 15 bronzových me-
dailí, tedy jednoznačně nejvíc ze 
všech zúčastněných klubů. Na první 
místa dosáhli – čtyřikrát Dominik 
Jan Ilkov (fighting, grappling, MMA 
light, self defense creative) a Jan 
Michanek st. (fighting, hard kata, self 
defense creative, self defense real), 
dvakrát Antonie Chytrová (fighting, 
self defense creative), Jan Michanek 
ml. (self defense creative, self de-
fense real) a Oldřich Procházka (self 
defense creative, self defense real), 

jednou Veronika Kinzlová (ribbons 
getting), Tomáš Mikšátko (ribbons 
getting), Patrik Květ (ribbons ge-
tting), Natálie Čermáková (ribbons 
getting), Matyáš Valášek (self defense 
creative), Emma Bártková (self de-
fense creative), Tobiáš Armstark (self 
defense real) a Natálie Polívková 
(self defense real).

Mistrovství je součástí celé série 
závodů s názvem Bohemia Open 
Cup, ze které se bude počítat ran-
king úspěšnosti všech zúčastněných 
závodníků. Tím se do budoucna 
zformuje česká reprezentace, která 
bude soutěžit na mistrovství Evropy, 

mistrovství světa a světových hrách 
organizace World Martial Arts 
Committee.

Garant mistrovství Český svaz 
allkampfjitsu šampionátem ve 
Spořicích navázal na 24 předchozích 
ročníků a díky spojení s Českou aso-
ciací amatérského kickboxu společně 
uspořádaly dosud největší tuzemskou 
soutěž v oblasti sport jiu jitsu. Soutěž 
rozhodovalo celkem 30 certifikova-
ných rozhodčích z obou spolupracují-
cích svazů. Na mistrovství spolu-
pracovaly také svazy International 
Meibukan GojyuRyu a Czech Shin 
Karate Organization.
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Chomutovské slavnosti le-
tos oslavily výročí 770 let města 
Chomutova, program byl tedy pře-
devším historický. V prostoru býva-
lého fotbalového stadionu vyrostlo 
kolbiště, kde se odehrály rytířské 
turnaje. Zajímavostí pak byl veřejný 
výcvik koní před turnaji, při kterém 
mohla veřejnost nahlédnout pod po-
kličku příprav velkého turnaje. Na 
hlavním pódiu v městském parku se 

vystřídala hudební vystoupení s kej-
klířem, sokolníkem či tanečníky, vy-
pukly tam dokonce dvě bitvy. Jedna 
byla šermířská, při které šlo o dobití 
Chomutova, druhá byla ponožková, 
při které se hlavně děti snažily za-
sáhnout vše, na co připravenými 
ponožkami dohodily. 

Novinkou letošních slavností byl 
vědomostní kvíz. Do něj se přihlá-
silo devět soutěžních týmů a spo-

lečně si lámaly hlavu nad otázkami 
z historie i současnosti Chomutova. 
Po celé dva dny programu se konal 
trh s výborným občerstvením i za-
jímavými výrobky. Chomutovské 
slavnosti letos zahájil Václav Vydra, 
který přítomné provedl historií 
města, a také průvod rytířů, který 
primátorovi symbolicky předal da-
rovací listinu, což je zároveň i první 
písemná zmínka o existenci města. 
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Chomutov oslavil 
výročí bitvami i turnaji
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