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 4 KOSTEL SV. IGNÁCE 

ODKRÝVÁ UNIKÁTNÍ 
MALBU
V kapli Božího hrobu v kostele 
sv. Ignáce probíhá zajištění 
značně poničených maleb. Při 
zahájení fixace zachovaných 
fragmentů se objevily dvě starší 
vrstvy.

� téma
 6 POMOHOU MI SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY CHOMUTOV?
Kdo nepotřebuje sociální 
službu, většinou se o ni příliš 
nezajímá. Jakmile však zestárne, 
onemocní nebo se dostane do 
nějaké tíživé životní situace, je 
každá pomoc dobrá.

� rozhovor
 8 VLADIMÍR 

MALENOVSKÝ: NA 
CHOMUTOVSKOU 
RADIOTECHNICKOU 
BRIGÁDU SE 
NEZAPOMÍNÁ
Šestadvacet let měla 
v Chomutově hlavní velení 
3. radiotechnická brigáda, letos 
uplynulo pětačtyřicet let od 
jejího založení v roce 1977.

� minitéma
 9 CHOMUTOV MÁ NOVÝ 

WEB. JE MODERNÍ, 
PŘEHLEDNÝ A VELMI 
UŽITEČNÝ
Město Chomutov spustilo 
nové webové stránky, 
prostřednictvím kterých jsou 
dostupné i další online služby.

� kultura
 12 KULTURNÍ 

I TECHNICKÉ PAMÁTKY 
OČEKÁVAJÍ BOHATOU 
NÁVŠTĚVNOST
Navštívit chomutovské kulturní 
a technické památky zdarma 
budou moci lidé letos opět při 
Dni evropského dědictví. Ten se 
koná v sobotu 17. září.

� historie
 14 ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

SE V CHOMUTOVĚ 
ZÁVODILO VE 
SKOCÍCH NA LYŽÍCH
Na přelomu 19. a 20. století 
se lyžařských sport šíří ze své 
kolébky ve Skandinávii dále 
do Evropy a lyžaři se začínají 
také organizovat do různých 
spolků a sdružení.

� sport
 22 PIRÁTI SI KLADOU 

NEMALÉ CÍLE I VE 2. LIZE
Nekompromisní jízda 
krajským přeborem vynesla 
Piráty Chomutov z úplného 
dna hokejových soutěží do 
druhé ligy.

7.9. 
Koncert ke Dni horníků 
od 16 hodin v atriu knihovny

10.9.
•  Restaurant Day od 9 hodin 

na městské věži
•  Chomutovský festival vína 

od 13 hodin na náměstí 1. máje

11.9.
•  Rozloučení s létem od 10 hodin 

na Kamencovém jezeře
•  Pohádkové představení 

O princezně, která ráčkovala od 
15 hodin v městském divadle

17.9.
•  Severočeské farmářské trhy 

od 8 hodin na náměstí 1. máje
•  Ukliďme Česko od 9 hodin 

od vlakové zastávky Chomutov 
město a z Kamenné

•  Den evropského dědictví 
od 9 hodin v historických 
a technických památkách

29.9.
Představení Třetí prst na levé ruce 
od 19 hodin v městském divadle

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Scotty je asi 2 roky starý kříženec. 
Je velmi temperamentní, ale také 
velmi učenlivý a chytrý. Vhodný ke 
sportovně založeným lidem. Bude 
se mu dařit v domku se zahradou 
s trvalým přístupem dovnitř domu. 

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.

FOOD FESTIVAL 
NABÍDL NĚCO 
NA CHUŤ KAŽDÉMU
Mnoho netradičních jídel mohli ochutnat návštěvníci druhého 
ročníku Food festivalu na Kamencovém jezeře. Ten se konal ve 
dvou dnech, první zářijovou sobotu byl hlavně o odpočinku 
a relaxaci při dobrém jídle a pití, v neděli se stal součástí 
Festivalu sportu. Lidé mohli ochutnat jak tradiční a známé 
pokrmy v nejvyšší kvalitě, třeba ovocnou zmrzlinu, palačinky, 
vafle či obrovské hamburgery, nebo se seznámit s něčím zcela 
novým a exotickým. To nabízela hlavně asijská a vietnamská 
kuchyně nebo plody afriky. Málo známým ovocem byla 
například sladká mangostyna nebo mučenka, lidé však mohli 
ochutnat i známý kakaový bob, ale čerstvý, ještě před tím, než 
se z něj stane čokoláda. Kromě pokrmů byly k dostání výtečné 
kávy, česká piva nebo domácí limonády. 
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Kostel svatého Ignáce 
odkrývá unikátní malbu

Voda z hor zvyšuje 
hladinu jezera

V kapli Božího hrobu v kostele 
sv. Ignáce probíhá zajištění značně 
poničených maleb. Při zahájení 
fixace zachovaných fragmentů se 
objevily dvě starší vrstvy, které jsou 
mnohem hodnotnější než ta poslední. 
Po konzultacích s památkovým 
ústavem bylo dohodnuto, že bude 
prezentovaná nejhodnotnější raně 
barokní vrstva, která se zachovala 
ve dveřních výklencích a v oken-
ních nikách, kde se nachází množství 
nápisů a kostlivci s klíči a hodinami. 

Tato malba je zcela unikátní.
Další vrstva s motivy iluziv-

ního oltáře a architektury, která je 
zachována na čelní stěně, pochází 
z 18. století. Části maleb z 19. sto-
letí, které jsou nyní fixovány, budou 
prezentovány v částech stěn, kde se 
je podařilo zachránit.

Největším překvapením a nej-
vyšší hodnotou je ale nejstarší malba 
ze 17. století, a to včetně četných 
nápisů. Svým provedením nemá 
v Čechách obdoby.

Do Kamencového jezera opět 
proudí voda z Podkrušnohorského 
přivaděče. Hladina totiž vlivem su-
cha a odpařování znovu poklesla. 
Dopouštět vodu do jezera bylo po-
prvé nutné v loňském roce, kdy byla 
hladina zhruba dvacet centimetrů pod 
normálem, letos bude zřejmě nutné 
přidat vody ještě více a voda z přiva-
děče tak poteče nepřetržitě čtyřiadva-
cet hodin denně do poloviny září.

Do jezera přitéká přivaděčem 
povrchová voda z hor a z okolních 

říček. Voda v jezeře má unikátní slo-
žení, ta připouštěná jej nenarušuje, 
což dokazuje pravidelné měření. 
Za dva měsíce dopouštění přibude 
v jezeře necelých padesát tisíc metrů 
krychlových vody.

Město zvažuje do budoucna za-
jištění další možnosti přívodu vody. 
Tou by mohla být dešťovka ze stře-
chy Aquasvěta a voda z bazénových 
filtrů. Tento zdroj by mohl zvýšit 
hladinu jezera až o dvacet centime-
trů ročně.

Nový závod na výrobu brýlí dá práci 
pěti stovkám lidí v Chomutově

Kompletní přehled vyžití pro děti opět 
nabídl Festival sportu

Skupina Fielmann, dodavatel 
brýlí a naslouchátek, investuje více 
než 65 milionů eur do nového závodu 
v Chomutově, kde se budou vyrábět 
brýle. Jeho součástí bude i vysoce 
automatizované distribuční centrum. 
Zahájení provozu je naplánováno na 
rok 2024. „Velmi nás těší, že se jedna 

z předních optických společností na 
světě rozhodla udělat z našeho města 
významné centrum optického průmy-
slu. Fielmann je jednou z nejrenomo-
vanějších značek v Evropě a na trhu 
je už déle než 50 let. Jsme hrdí na to, 
že si právě společnost Fielmann vy-
brala Chomutov pro jeho atraktivitu 

z hlediska pracovní síly, spolehlivé 
infrastruktury a kolaborativního ří-
zení. Jsme přesvědčeni, že Fielmann 
v Chomutově je skvělým tahem 
do budoucna,“ řekl primátor města 
Marek Hrabáč.

Areál podniku v Chomutově 
se nachází v blízkosti dálnice D7. 

Počáteční kapacita zakázkové vý-
roby je 2,5 milionu brýlí a lze ji 
výhledově rozšířit až na 5 milionů 
brýlí. Plně automatizované centrum 
má kapacitu až 8 milionů položek. 
Společnost v Chomutově plánuje 
vytvořit více než 500 nových pra-
covních míst.

Nejvíce živo bývá na Kamenco vém 
jezeře už několik let při Festival sportu. 
Stejně tak tomu bylo i letos. K obrov-
ské návštěvnosti přispělo krásné počasí, 
festival si však již vydobyl svou tradici 
kvalitně stráveného dne se sportem 
a zábavou.

Cílem festivalu je představit spor-
tovní kroužky z Chomutova v jeden 
den na jednom místě, aby si děti mohly 
vybrat a vyzkoušet, čemu by se chtěly 
věnovat, a jejich rodiče dostali všechny 
informace. U jednotlivých stanovišť na-

víc daný sport představují kromě trenérů 
a vedoucích i sami členové. Případným 
nováčkům tak mohou být oporou, aby 
se neznámého sportu nebáli.

U hlavního pódia probíhal po celý 
den i doprovodný program, při kterém 
moderátor Lukáš Budai společně se 
zástupci sportovních klubů před-
stavil různé sporty, prostor byl i pro 
četné ukázky. Návštěvníci pak shlédli 
i skimboarding, tedy adrenalinovou 
show na vodě, a vyzkoušeli si pohyb 
na skákacích botách.
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KRÁTCE
NOVÁ LAVIČKA 
NA HŘIŠTI
Technické služby v uplynulých 
dnech zabudovaly novou lavič-
ku na dětském hřišti na Písečné.

BABÍ LÉTO V KNIHOVNĚ
Od 12. do 16. září se v Chomu-
tovské knihovně uskuteční tý-
den aktivit pro seniory. Nabídne 
zábavný kvíz, nordic walking, 
podzimní květinový swap či 
tvořivou dílnu.

INDIAN SUMMER OPEN 
AIR
Tradiční podzimní festival rocko-
vých kapel proběhne 10. září od 
15 hodin v atriu knihovny. Spe-
ciálními hosty budou neofolkoví 
Čtvrt na smrt a kytarový mág 
Justin Lavash.

BRUTUS V DIVADLE
Tancovačka s pravou bigbítovou 
kapelou Brutus se bude v měst-
ském divadle konat 24. září od 
21 hodin do půlnoci.

MONIKA ABSOLONOVÁ 
S PIANISTOU
Královna českých muzikálových 
jevišť Monika Absolonová za do-
provodu pianisty Ondřeje Hájka 
vystoupí v městském divadle 
22. září od 19 hodin.

Chomutovský půlmaraton opět 
za jedna, chválili běžci

Chomutovský půlmaraton má 
již mezi svými vítězi známé tváře. 
Nejrychlejší muž i žena z letošního 

ročníku již na nejvyšším stupni 
stáli v minulosti. Absolutní vítěz 
jednadvacetikilometrové trati Jakub 

Stejskal letos vyhrál již potřetí, 
v roce 2018 byl druhý. Nejrychlejší 
žena letošního šestého ročníku 
Zuzana Kotěšovcová vyhrála 
i první ročník.

Jakub Stejskal doběhl v čase 
1:18:36, což je zhruba o tři minuty 
více, než je současný rekord trati, 
který je však z roku 2021 také jeho. 
„Letos se mi běželo těžce, jsem po 
úrazu vazů, takže to bylo náročné. 
Tentokrát však bylo lepší počasí. 
Trať byla opět skvěle připravená,“ 
uvedl v cíli.

První žena letošního  ročníku 
půlmaratonu doběhla v čase 
1:28:18. „Opět to byl krásný zá-
vod, velmi dobře značený, na trati 
hrála hudba, fanoušci i organizá-
toři povzbuzovali, nádhera. Těžké 
jsou úseky ve stoupání do kopce, to 
mám vždy malou krizovku,“ podě-
lila se Zuzana Kotěšovcová o své 
pocity po doběhu.

Letos podruhé byl součástí 
Chomutovského půlmaratonu 
i Kamencový okruh, který měří 
sedm a půl kilometru. Závodníci 
vybíhají společně s půlmaratonci, 
po čase se však oddělí a běží ke 
Kamencovému jezeru a zpět. Loni 
novou trať ovládl David Kämpf 
časem rovných jednatřicet mi-
nut, jeho čas byl letos pokořen. 
Tomáš Čech ji uběhl za 26:52. 
„Musím pochválit skvělou orga-
nizaci závodu, trať byla velmi 
dobře značená, také fanoušci byli 
skvělí. Trochu jsem se zamotal 
u Kamencového jezera, ale pak 
už se běželo dobře,“ řekl v cíli 
s tím, že za přípravu děkuje svému 
trenérovi.

Jan Škota, Erik Stacho a Tomáš 
Belej jsou vítězi letošního ročníku 
půlmaratonu ve štafetě. Zvládli ji 
uběhnout za 1:27:34.

Pokračování na straně 23

Na městské věži se bude hodovat

Úklidem v Chomutově 
pomůžeme uklidit i Česko

Pouze na jeden den budou mít 
obyvatelé Chomutova či jeho ná-
vštěvníci možnost navštívit uni-
kátní restauraci na vrcholu městské 
věže. V rámci celoevropské inicia-
tivy Restaurant Day ji tam 10. září 
zřídí Chomutovská knihovna 
ve spolupráci s Café Atrium. 
Restaurant Day je celosvětová 

akce zaměřená na gastronomické 
zážitky na netradičních místech.

V době od 9 do 19 hodin bu-
dou připravena tři menu, která si 
budou návštěvníci moci vychutnat 
s unikátním výhledem nejen na 
centrum města. Ranní menu obsa-
huje obložený croissant a domácí 
koláč, na poledne je připravený 

zeleninový vývar s celestýnskými 
nudlemi, wrap s kuřecím masem 
a mrkvánek. Kdo přijde odpole-
dne, pochutná si na zeleninovém 
salátu, žampionové paštice, quichy 
s kuřecím masem a věnečku.

Rezervace místa je nutná, lze 
ji provést na telefonním čísle 774 
492 304.

Také na podzim je příroda 
hezčí uklizená. Město Chomutov 
se proto připojí k celostátní akci 
Ukliďme Česko, která proběhne 
v sobotu 17. září. Dobrovolníky, 
kteří přiloží ruku k dílu, organi-
zátoři v závěru odmění drobným 
pohoštěním.

Odbor životního prostředí cho-
mutovského magistrátu připravil 
tři trasy, z nichž dvě se dají označit 
jako tradiční, protože úklid na nich 
v minulých letech proběhl již ně-
kolikrát. Obě vycházejí od vlakové 
zastávky Chomutov město, kde 
je v 9 hodin sraz účastníků. První 
skupina vyčistí prostor okolo cy-
klostezky podél zooparku, druhá 

podél čerpací stanice Shell a přes 
lávku přejde na Březeneckou, kde 
vysbírá odpad v zeleném pruhu 
mezi silnicí I/13 a panelovými 
domy. Obě party se po zhruba 
dvou kilometrech sejdou u pen-
zionu U Pratura, kde si účastníci 
budou moci nad ohněm opéct špe-
káčky. Stejný cíl bude mít i třetí 
úklidová skupina. „Osvědčilo se 
nám připravit i kratší trasu prio-
ritně pro rodiny s malými dětmi. 
Tentokrát je nasměrujeme do le-
síku na okraji Kamenné, odkud 
to pak ke špekáčkům budou mít 
nějakých čtyři sta metrů,“ sdělila 
vedoucí odboru životního prostředí 
Dagmar Mutinská. Tato skupina se 

sejde na parkovišti na Kamenné, 
k němuž mají nejblíže čísla po-
pisná 5088, 5089, 5090 a 5091.

Na obou výchozích místech 
budou připraveni pracovníci OŽP, 
kteří tři úklidové party pove-
dou a kteří účastníkům poskyt-
nou rukavice, pytle a případně 
i napichováky. Ty pro změnu 
dodají Technické služby města 
Chomutova, které také zajistí od-
voz a likvidaci sebraného odpadu.

Kvůli množství pomůcek i ob-
čerstvení by organizátoři potřebo-
vali alespoň orientačně vědět počet 
účastníků. Prosí proto zájemce 
o účast, aby se nahlásili na e-mail 
d.mutinska@chomutov.cz.
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Kdo nepotřebuje sociální službu, většinou se o ni příliš nezajímá. Jakmile však zestárne, onemocní 
nebo se dostane do nějaké tíživé životní situace, je každá pomoc dobrá. A ta kvalitní, rychlá a efektivní 
se cení nejvíce. Služby, které právě takto pomáhají, poskytuje organizace Sociální služby Chomutov. 
Některé fungují řadu let, jiné jsou zavedené kratší dobu. Přinášíme přehled služeb organizace a spolu 
s ním i kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy lidí. 

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA V AZYLOVÉM 
DOMĚ, PÍSEČNÁ 5030
Komu je služba určena?

Mužům, ženám, matkám s dětmi 
do osmnácti let a rodinám s dětmi. 
Děti jsou přijímány pouze se zákon-
ným zástupcem.
Kde se dozvíme o volných mís-
tech a můžeme si prostory 
prohlédnout?

Ano, prohlídka je možná po 
předchozí domluvě s vedoucí 
služby nebo se sociální pracov-
nicí (telefonní čísla 728 820 
281 a 474 623 261), které zároveň 
podají informace o volné kapacitě. 
Pomocníkem pro získání infor-
mací jsou internetové stránky www.
soschomutov.cz pod záložkou 
Služby – Azylový dům.
Disponujete jednolůžkovými 
pokoji?

Bohužel ne. V oddělení žen jsou 
k dispozici 4 dvoulůžkové pokoje 
a 1 třílůžkový pokoj, v oddělení 
matek je 5 pokojů a každá matka 
bydlí se svými dětmi v samostat-

ném pokoji, v oddělení rodin jsou 
k dispozici 3 pokoje a v oddělení 
mužů máme 3 pokoje – třílůžkový, 
čtyřlůžkový a pětilůžkový.
Kolik služba stojí?

Od 1. 7. 2022 hradí dospělý 
klient s jedním dítětem 5 400 ko-
run, za každé další dítě 1 800 korun 
a dospělý klient bez dítěte 4 500 ko-
run za měsíc. Pro úhradu lze využít 
dávky hmotné nouze.

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA V DOMĚ 
S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU MERKUR, 
BEZRUČOVA 4512
Kdo si může o službu požádat?

Senioři, osoby se zdravotním 
postižením, osoby s chronickým 
onemocněním a rodiny s dítětem či 
dětmi bez specifikace věku, kteří 
jsou občany města Chomutova.
Kde získám informace a žádost 
o pečovatelskou službu?

Na webových stránkách www.
soschomutov.cz, záložka Služby – 
Pečovatelská služba, při osobní 

návštěvě ředitelství organizace SoS 
Chomutov nebo v DPS Merkur 
u sociálních pracovnic na telefon-
ním čísle 728 766 648, 607 281 
470.
Je pečovatelská služba zdarma?

Ve většině případů je hrazenou 
službou podle platného ceníku. 
Výjimky, které jsou uvedeny v zá-
koně o sociálních službách, mají 
službu zdarma (např. účastníci 
odboje).
Mohu mít zájem pouze 
o stravování?

Ano, podrobné informace obdr-
žíte v kanceláři stravovacího pro-
vozu DPS Merkur a na telefonním 
čísle 702 236 486.
Jak požádat o přidělení bytu 
v Domě s pečovatelskou službou 
Merkur?

Žádost o přidělení bytu si vy-
zvednete a podáte na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
města Chomutova.
Pokud chci bydlet v Domě s pečo-
vatelskou službou Merkur, musím 
využívat pečovatelskou službu?

Ne, podmínka využívání pečo-
vatelské služby byla zrušena.
Jak dlouho budu čekat na přidě-
lení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou Merkur?

O přidělení bytu rozhoduje 
odbor sociálních věcí Magistrátu 
města Chomutova, doba čekání je 
dána pořadníkem žadatelů.

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA V DOMOVĚ PRO 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, PÍSEČNÁ 
5176
Komu je služba určena?

DOZP má kapacitu 28 lůžek, 
jedná se o celodenní nepřetržitou 
pobytovou službu pro mentálně po-
stižené osoby od 19 let věku.
Kde se dozvím o volných mís-
tech a můžeme si prostory 
prohlédnout?

Ano, prohlídka je možná po 
předchozí domluvě se sociální pra-
covnicí na telefonním čísle 606 082 
596, která zároveň podá informace 
o volné kapacitě. Pomocníkem pro 

Pomohou mi Sociální 
služby Chomutov?  
Organizace odpovídá na nejčastější dotazy obyvatel města
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získání informací jsou internetové 
stránky www.soschomutov.cz pod 
záložkou Služby – Domov pro 
osoby se ZP.
Kolik služba stojí?

Cena se skládá ze stravy a po-
bytu a pohybuje se dle vybrané va-
rianty v rozmezí 12 000–13 050 ko-
run na měsíc.

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA V DOMOVĚ PRO 
SENIORY, PÍSEČNÁ 5062
Komu je služba určena?

Domov pro seniory má kapacitu 
166 lůžek pro seniory nad 60 let.
Kde se dozvíme o volných mís-
tech a můžeme si prostory 
prohlédnout?

Ano, prohlídka je možná po 
předchozí domluvě s vedoucí so-
ciálně provozního úseku na tele-
fonním čísle 722 979 594, která 
zároveň podá informace o volné 
kapacitě. Pomocníkem pro získání 
informací jsou internetové stránky 
www.soschomutov.cz pod záložkou 
Služby – Domov pro seniory.
Kolik služba stojí?

Cena se skládá ze stravy a po-
bytu a pohybuje se dle vybrané va-
rianty v rozmezí 12 500–13 500 ko-
run na měsíc.
Vím, že existuje příspěvek na 
péči. Mohl bych mít na něj 
nárok?

O příspěvek na péči se žádá 
na Úřadu práce ČR v místě by-
dliště, pobočka Chomutov sídlí 
v Cihlářské ulici. Pro jeho získání 
se posuzuje zdravotní stav žadatele.
Co musím splnit, když si chci 
podat žádost do domova pro seni-
ory, a jak ji podám?

Osoba by měla být v nepříznivé 
sociální situaci, například z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu. Žádost 
je možné si stáhnout z internetových 
stránek nebo ji osobně vyzved-
nout v Domově pro seniory Písečná 
nebo na ředitelství SoS Chomutov, 
Písečná 5030. Vyplněnou žádost je 

možné odevzdat na místě, kde byl 
formulář poskytnut.
Budu bydlet sám/sama na 
pokoji?

Ano, je to možné, domov dis-
ponuje převážně jednolůžkovými 
pokoji.
Musím si změnit lékaře?

Ne, není to podmínka pro přijetí 
do domova.

KOMPLEXNÍ 
INDIVIDUÁLNÍ PÉČE 
O DĚTI V PROSTORÁCH 
SOCIÁLNÍHO CENTRA, 
KAMENNÁ 5164
Komu je služba určena?

Dětem ve věku 1 až 3 roky s by-
dlištěm v rámci správního obvodu 
ORP Chomutov nebo jejichž ro-
diče mají v Chomutově pracoviště. 
O děti se starají kvalifikovaní pra-
covníci s individuálním přístupem 
k dětem dle jejich potřeb.
Jaká je kapacita dětských 
skupin?

Dětská skupina Vilík je pro 
15 dětí, dětská skupina Mája pro 
22 dětí.
Kde se dozvíme o volných mís-
tech a můžeme si prostory 
prohlédnout?

Ano, prohlídka je možná po 
předchozí domluvě s vedoucí stře-
diska na telefonním čísle 725 958 
894, která zároveň podá informace 
o volné kapacitě. Pomocníkem pro 
získání informací jsou internetové 
stránky www.soschomutov.cz pod 
záložkou Služby – Dětské skupiny.
Kolik služba stojí?

Cena se skládá z poplatku 
za stravu a pobyt a pohybuje se 
v rozmezí 2 155 až 3 260 korun na 
měsíc.

AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA V DENNÍM 
STACIONÁŘI PRO 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, PÍSEČNÁ 
5176

Komu je služba určena?
Je určena pro osoby se zdravot-

ním postižením s kapacitou 10 míst 
a jedná se o denní placenou službu 
pro osoby nad 17 let s mentálním 
postižením, která funguje od pon-
dělí do pátku v čase 6 až 16 hodin.
Kde se dozvíme o volných mís-
tech a můžeme si prostory 
prohlédnout?

Ano, prohlídka je možná po 
předchozí domluvě se sociální pra-
covnicí na telefonním čísle 606 082 
596, která zároveň podá informace 
o volné kapacitě. Pomocníkem pro 
získání informací jsou internetové 
stránky www.soschomutov.cz pod 
záložkou Služby – Denní stacionář 
pro osoby se ZP.
Kolik služba stojí?

V denním stacionáři se cena 
skládá ze stravy a poskytované so-
ciální služby na 4, 6 nebo 8 hodin. 
Zde se cenové rozpětí pohybuje 
v částkách 7 035 až 16 275 Kč na 
měsíc, kdy se zohledňuje stupeň 
příspěvku na péči.

AMBULANTNÍ I TERÉNNÍ 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ, KAMENNÁ 
5164
Komu je služba určena?

Osobám od 16 let věku za do-
provodu zákonného zástupce a do-
spělým od 18 let.
Budu za pomoc něco platit?

Služby poradny jsou bezplatné. 
V případě, že klient požaduje 
z vlastní vůle vytvoření kopie nebo 
tisk osobního dokumentu, je toto 
zpoplatněno.
Můžete mi pomoci s insolvencí či 
exekucí?

Ano, problematiku insolvence 
i exekuce s vámi projednáme 
a v případě splnění všech zákon-
ných podmínek společně připra-
víme návrh na povolení oddlužení. 
Služba je dostupná na telefonních 
číslech 728 897 523, 601 053 375, 
601 053 392.

Potřebovala bych se k vám objed-
nat kvůli svěření dítěte do péče. 
Je to možné?

Pokud máte zájem o to, aby vám 
bylo svěřeno dítě do péče, musí 
být sepsán návrh na úpravu vý-
chovy a výživy k nezletilému dítěti. 
S tímto vám pomohou sociální pra-
covnice při osobní návštěvě nebo 
na telefonních číslech 601 053 316, 
601 053 229.
Chci se rozvést a pomoci sepsat 
návrh k soudu. Pomůžete mi?

Návrh na rozvod manželství vám 
pomůžeme sepsat. Doporučujeme 
předchozí telefonickou konzultaci na 
telefonních číslech 601 053 316, 601 
053 229, při níž vám sdělíme, jaké 
dokumenty s sebou přinést.
Můžu se objednat k bezplatnému 
právníkovi?

Váš problém či dotaz se nejprve 
pokusíme vyřešit společně na tele-
fonních číslech 601 053 392, 728 897 
523, 601 053 375, 601 053 229, 601 
053 316 a následně domluvíme kon-
zultaci s právníkem. Služby právníka 
jsou poskytovány pouze v rovině po-
radenství, není tedy možné se nechat 
právníkem zastupovat nebo po něm 
požadovat zpracování dokumentů.
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Nejprve se vraťme do historie, od 
kdy v Chomutově působilo vojsko?

Historie působení vojáků 
v Chomutově začíná v roce 1776 po 
zrušení jezuitského řádu, kdy napo-
chodoval do města prapor 36. císař-
ského pěšího pluku hraběte Oldřicha 
Kinského. Za napoleonských válek byl 
ve městě zřízen vojenský špitál. Stálá 
vojenská posádka byla v Chomutově 
zřízena v roce 1876. Sídlil zde Český 
zeměbranecký pěší prapor číslo 42. 
V roce 1961 byl ve městě umístěn 
51. radiotechnický prapor, tehdy v ka-
sárnách Julia Fučíka ve Zborovské ulici 
a v roce 1977 byla zřízena 3. radio-
technická brigáda. Od roku 1978 byla 
umístěna na Zadních Vinohradech. Její 
činnost byla ukončena k 31. prosinci 
roku 2003, kdy byl vojenský útvar 
v Chomutově po 26 letech v rámci re-
organizací zrušen.
Jaké bylo poslání brigády?

Hlídala vzdušný prostor od jihu po 
sever republiky. V Chomutově měla 
velení pro pět podřízených útvarů 
rozmístěných po celých Čechách. Já 
jsem měl na starosti opravy spojovací 
techniky.
Přestože je brigáda skoro dvacet let 
zrušená, z vašich pamětí nevymizela. 
Jak na ní vojáci vzpomínají?

Samozřejmě často. Pro mnoho 
kolegů znamenala kus života, 
mnoho z nich stále na Zadních 
Vinohradech i jinde v Chomutově by-
dlí. Připomínáme si například zážitky 
ze služebních cest, když jsme jezdili 
jako příslušníci technických opraven 
opravovat techniku k útvarům, dislo-
kovaným v Čechách. Práce měla svá 
úskalí a problémy, ale já ji měl moc rád 
a kolegové asi také, protože jsme byli 

bezva parta. Ze vzpomínek nejen mých 
bývalých blízkých spolupracovníků, 
ale i mnohých dalších kolegů nějak 
vyplynulo, že bychom mohli brigádu 
připomenout pamětní medailí. A tak se 
také stalo.
Opravdu to šlo tak hladce? Nejdřív 
nápad a najednou tu byla medaile?

To vůbec ne. Jak už to bývá, pro-
blémem byly finance. Medaili jsme 
chtěli vydat my, jako klub vojenských 
důchodců, nebyla tedy schvalovaná vo-
jenským historickým ústavem. Zjistili 
jsme si cenu a rozhodli jsme se ji vy-
robit na vlastní náklady. Ono to nebylo 
tak rychlé, první nápad přišel v roce 
2019 od jednoho mého kolegy, pak se 

nedělo nic a znovu jsme výrobu začali 
připravovat o rok později. Protože 
se zabývám fotografováním a trochu 
i grafikou, tak jsem navrhl, jak by 
mohla vypadat. To odstartovalo několi-
kaměsíční debatování o finální podobě 
medaile. Ale nakonec jsme se shodli.
Nejprve jich mělo být sto, nakonec 
jich ale vzniklo o mnoho více. Proč?

Chtěli jsme těch sto rozdat vojá-
kům, kteří jsou již v důchodu, jako 
vzpomínku na jejich působení v ar-
mádě. Ale čekala nás dvě překvapení. 
Byl o ně totiž daleko vyšší zájem, 
než jsme si vůbec mohli představit. 
Informace o tom, že chceme vydat 
pamětní medaili, se nějak začaly šířit 
a zájem o ni měli i vojáci, kteří ještě 
slouží. Museli jsme tedy dalších pět-
ašedesát nechat přidělat. Dalším pře-

kvapením bylo to, že za medaili nám 
vojáci posílali navrhovaný příspěvek, 
který nakonec pokryl většinu výrob-
ních nákladů.
Co znamenají symboly a znaky na 
medaili?

Na zadní straně je dominantní znak 
vojsk protivzdušné obrany, to je letoun 
a hlaveň protiletadlového děla, a názvy 
všech radiotechnických praporů na 
území Čech a dvou zabezpečovacích 
jednotek, které byly podřízené cho-
mutovské brigádě. Na přední straně 
je chomutovská městská věž. Brigáda 
byla založena v Chomutově a chtěli 
jsme, aby to bylo patrné na první po-
hled. Shodou okolností se nám dostala 

do rukou medaile ze Staré Boleslavi, 
kde měli vyobrazený tamní kostel sva-
tého Václava. Líbilo se nám, že je tak 
ihned poznat město. Volili jsme mezi 
různými dominantami Chomutova, věž 
nakonec zvítězila. Po stranách věže 
jsou dva netopýři, což byl znak přímo 
chomutovské radiotechnické brigády.
Je toto jediná medaile vydaná na pa-
mátku chomutovské brigády?

Když pominu medaile, které jsou 
schvalované vojenským historickým 
ústavem, tak je tato jediná, o jiné ne-
vím. K pětiletému výročí ukončení 
činnosti brigády jsme před lety vydali 
výroční dřevěnou turistickou známku. 
V roce 2014 vyšla o radiotechnickém 
vojsku kniha, která byla v Chomutově 
slavnostně představena a pokřtěna teh-
dejším primátorem.

Co se z ní čtenáři dozvědí?
Mohou nahlédnout do vzpomínek 

veteránů a dozvědět se více o histo-
rii i činnosti radiotechnického vojska 
v Čechách. Kniha nese název Volací 
znak Salakuška a autorem je Martin 
Káňa. Přestože autor již chtěl ukončit 
několikátý dotisk, zájem o knihu ho 
vždy přiměje další kusy dodat. Takže 
se prodává i po osmi letech.
Jak dnes funguje Klub vojenských 
důchodců, jehož jste předsedou?

Jsem členem od roku 2004, tehdy 
mě tam přivedl kolega. Členové se 
pravidelně scházejí, i když nás ubývá. 
Do roku 2018 jsme pořádali několi-
krát do roka třídenní zájezdy, zaměřené 
vždy na vojenskou historii i současnou 
kulturu. Posledního zájezdu do Vídně 
v roce 2018 se však zúčastnila už jen 
zhruba polovina členů, přece jen pro 
některé už bylo takové cestování ná-
ročné. Nyní tedy pořádáme jednodenní 
výlety s vojenskou a historickou tema-
tikou, ale také máme takový malý turis-
tický kroužek a chodíme na pěší výlety.

Šestadvacet let měla v Chomutově hlavní velení 3. radiotechnická brigáda, letos uplynulo pětačtyřicet 
let od jejího založení v roce 1977. K tomuto výročí nechal Klub vojenských důchodců vyrobit krásnou 
plastickou pamětní medaili. O klubu, medaili i historii brigády vyprávěl její bývalý příslušník, předseda 
Klubu vojenských důchodců Vladimír Malenovský. Od osmdesátého roku minulého století působil 
u brigády jako náčelník spojovacích dílen.

Vladimír Malenovský:

Na chomutovskou radiotechnickou 
brigádu se nezapomíná

PRO MNOHO KOLEGŮ ZNAMENALA KUS ŽIVOTA, 
MNOHO Z NICH STÁLE NA ZADNÍCH VINOHRADECH 
I JINDE V CHOMUTOVĚ BYDLÍ.
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Chomutov má nový web. Je moderní, 
přehledný a velmi užitečný

Město Chomutov spustilo nové 
webové stránky, prostřednictvím 
kterých jsou dostupné i další 
online služby, jako jsou Portál 
občana, Grantový portál či nový 
turistický web Visit Chomutov. 
„Je to největší počin v digitali-
zaci města za posledních dvacet 
let,“ řekl David Dinda, náměstek 
primátora odpovědný za vnější 
vztahy a informační technologie. 
Soubor nových webů najdou lidé 
na adrese www.chomutov.cz.

Web města má nejen no-
vou podobu a funkcionality, ale 
také intuitivní název domény. 
„Snažili jsme se městské stránky 
co nejvíce zpřehlednit a dodat 
jim moderní vzhled tak, aby byly 
uživatelsky přívětivé i při jejich 
prohlížení v mobilních zaříze-
ních,“ vysvětlil David Dinda. 
„Lidé určitě ocení řadu novinek, 
mezi nimi třeba funkcionalitu Co 
se děje v mém bydlišti, kdy po za-
dání ulice je vygenerován seznam 
důležitých informací, jako jsou 
termíny blokových čištění, sečí 
trávy nebo plánované uzavírky,“ 
dodal náměstek.

PORTÁL OBČANA
Pro moderní online komunikaci 

občanů s úřadem z pohodlí domova 
slouží Portál občana, který lidé na-
leznou na adrese portalobcana.cho-

mutov.cz nebo se na něj prokliknou 
z hlavní strany nového městského 
webu. Nově jsou zdigitalizované 
mnohé úřední agendy. Celou řadu 
věcí tedy lidé nově vyřídí elektro-
nicky prostřednictvím tohoto por-
tálu. Osobní návštěva úřadu pak už 
nebude nutná. Elektronická komu-
nikace umožňuje nahradit osobní 
nebo poštovní kontakt mezi obča-
nem a úřadem a vyřídit závazek či 
podání prostřednictvím elektronic-
kých online formulářů.

Systém mohou využívat rovněž 
podnikatelé, a to fyzické i práv-
nické osoby. Portál občana má ve-
řejnou a neveřejnou část, do níž se 
uživatel dostane až po přihlášení. 
Jak si vyřídit stavební povolení, 
registraci vozidla či nový občan-
ský průkaz, zjistí občan v sekci 
Potřebuji vyřídit, na kterou odka-
zuje veřejná část portálu. Tam je 
možné získat formuláře ke stažení, 
informace o příslušných agendách 
k řešení, například platba za psa 
či odpad, je tam i seznam kon-
taktů na zaměstnance úřadu nebo 
přímé odkazy pro další informace, 
třeba o rozpočtu města. „Vstup do 
neveřejné části vyžaduje přihlá-
šení. Poté je možné získat celou 
škálu individualizovaných služeb. 
Je také možné sledovat historii 
a stav závazků vůči městu. Nabízí 
se možnost úhrady plateb přes pla-

tební bránu a mnoho dalšího. Při 
podávání žádostí jsou využívané 
informace o přihlášené osobě, které 
jsou předvyplněny do formulářů 
k odeslání,“ vysvětlil Lukáš Pöselt, 
vedoucí odboru informačních 
technologií.

GRANTOVÝ PORTÁL
Dalším novým a praktickým 

internetovým počinem města je 
zřízení Grantového portálu. Ten 
je určen všem žadatelům o granty 
z rozpočtu města Chomutova. Na 
adrese granty.chomutov.cz nebo 
opět proklikem z www.chomutov.cz 
naleznou obyvatelé přehled všech 
dotačních titulů, k nim příslušné 
formuláře i návody. V přehledu je 
vždy název dotačního programu, 
kdo z něj může čerpat, termín při-
jímání žádostí, kolik peněz je na 
program vyčleněno celkem a kolik 
může dostat jednotlivý žadatel. Ke 
stažení jsou pak soubory obsahující 
podrobné informace o programu 
a vzor smlouvy.

PARKING CHOMUTOV
Web dále nabízí rychlý pro-

klik na stránku parking.chomutov.
cz. Tam je velmi přehledná mapa 
parkovišť ve městě s informacemi, 
za jakých podmínek tam mohou 
lidé nechat svůj vůz stát. Web dále 
informuje o možnostech platby 

parkovného s kompletním ceníkem 
i s podrobným postupem, jak za-
platit u automatu, esemeskou nebo 
online.

Informace o parkování tam 
najdou i rezidenti, kteří si mohou 
i online zažádat o parkovací kartu. 
Zajímavý je i přehled nejčastějších 
dotazů s odpověďmi.

SOCIÁLNÍ POMOC
Webové stránky www.socpom.

cz nabízejí rady a přehled sociál-
ních služeb v Chomutově, Jirkově 
a okolí. Jsou tam informace a kon-
takty na instituce, které pomoc či 
radu nabízejí a umějí poskytnout. 
Jednotlivé služby jsou velmi pře-
hledně rozdělené podle skupin ob-
čanů, kterým pomáhají.

PRO OBYVATELE I TURISTY
Na webu jsou dále informace 

o plánu městské mobility, vizua-
lizace revitalizace bývalého kina 
Praha či městského parku, územní 
studie Kamencového jezera, odkaz 
na web participativního rozpočtu, 
Rodinného zápolení či na tematické 
mapové podklady.

Nový městský turistický web 
visit.chomutov.cz využijí hlavně 
tuzemští a zahraniční turisté, 
Chomutované v něm ocení pře-
hledný kalendář akcí, které se 
v Chomutově konají.



poradna

10 | poradna

Někdy přijde bez pozvání – nemoc z povolání

Hledám přírodní cestu, jak upravit svůj 
nepravidelný menstruační cyklus

Psychiatr léčí léky, psycholog slovem

V současném zaměstnání pracuji 
již několik let. Po nějaké době 
jsem začal pociťovat mírné zdra-
votní obtíže, které jsem dříve 
neměl. V zaměstnání mám příz-
nivý příjem, kterým bezproblé-
mově zabezpečím rodinu, a tak 
jsem se nejprve snažil zdravotní 
obtíže neřešit a říkal jsem si, že 
třeba časem přejdou. Avšak ob-
tíže nejenže neustaly, ale nyní se 
zhoršily natolik, že svou práci 
přestávám zvládat. Bojím se, že 
nyní vzhledem ke zdravotnímu 
stavu již nenajdu tak dobře pla-
cené zaměstnání a rodinu nebudu 
moci zabezpečit.

Někdy mohou být zdravotní 
obtíže vyvolány něčím z výkonu 
zaměstnání či z jeho prostředí, ná-
sledně pak nemoc může negativně 

ovlivnit hledání vhodně ohodnoce-
ného zaměstnání. V takovém pří-
padě je na místě zjistit, zda se ne-
jedná o nemoc z povolání. Nejprve 
je tedy potřeba navštívit obvod-
ního lékaře, který vaši domněnku 
může potvrdit a poté vás s lékař-
skou zprávou poslat do střediska 
nemocí z povolání v příslušném 
kraji. Obrátit se na středisko může 
i váš zaměstnavatel nebo vy jako 
zaměstnanec, v těchto případech by 
si příslušné středisko vyžádalo lé-
kařskou dokumentaci od obvodního 
lékaře samo. 

Středisko nemocí z povolání 
pak situaci dále zkoumá z pohledu 
zapsání nemoci v seznamu nemocí 
z povolání, oslovuje krajskou hy-
gienickou stanici ohledně prově-
ření podmínek na pracovišti, které 

vede k prokázání souvislostí mezi 
nemocí a výkonem profese nebo 
pracovním prostředím. Na základě 
zjištěných skutečností vydá posu-
dek o uznání, či neuznání nemoci 
z povolání. 

V případě nesouhlasu s vydáním 
posudku je možné do 10 dnů od 
doručení podat návrh na jeho pře-
zkoumání. Když středisko názor ne-
změní, postoupí věc nadřazenému 
správnímu orgánu (zdravotní odbor 
krajského úřadu), který do 30 dnů 
buď posudek potvrdí, či ho zruší 
a vrátí k novému přezkoumání. 

Pokud bude nemoc z povolání 
uznána, pak vám vznikne nárok na 
odškodnění. Výší odškodného se 
myslí dorovnání mezi předchozím 
výdělkem a příjmem ve stávající si-
tuaci – jako je pobírání nemocenské 

včetně prvních tří dnů, invalidního 
důchodu nebo již výdělku z jiného 
zaměstnání, který je ale nižší než 
příjem původní. Nárok na výplatu 
„renty“ nelze promlčet, proml-
čení se vztahuje pouze na jednot-
livé doby plnění, což znamená, že 
odškodnění nelze většinou žádat 
zpětně. Nárok na odškodné zaniká 
získáním lépe placeného pracov-
ního místa nebo alespoň stejně hod-
noceného jako v zaměstnání před 
uznáním nemoci z povolání.

Dále je možné žádat o náhradu 
léčebných výloh neproplácených 
zdravotní pojišťovnou a náhradu 
za bolest a ztížení společenského 
uplatnění. 

Martina Klausová, DiS.
sociální pracovnice SP Kamenná

tel.: 601 053 392

Mám nepravidelný cyklus. 
Gynekolog při vyšetření nic nena-
šel a nabídl mi k úpravě hormony. 
Těm bych se v tuto chvíli ráda 
vyhnula, protože se v blízké době 
budeme snažit o miminko. Chtěla 
jsem zkusit bylinky, ale vůbec ne-
vím které. Poradíte mi nějakou?

Pokud chcete vyzkoušet něco 
přírodního, tak nejpoužívanější 
ženskou bylinkou je kontryhel. 
Obsahuje rostlinné hormony jako 
je fytoestrogen, který ovlivňuje hor-
monální systém ženy, a to většinou 

v pozitivním smyslu. Kontryhel je 
vhodný i při plánování miminka, 
podporuje plodnost, posiluje dě-
lohu a má pozitivní vliv na děložní 
výstelku. Z toho důvodu je vhodný 
také v těhotenství. A to nejen v prv-
ním trimestru, kdy pomáhá s jeho 
udržením, ale také ke konci těho-
tenství, kdy funguje jako například 
maliník a příznivě připravuje dě-
lohu na porod. Má hojivé a protizá-
nětlivé účinky, pomáhá proti akné. 
Vhodný je také během šestinedělí, 
a to nejen pro zmiňované hojivé 

účinky, ale také proto, že podporuje 
prsní tkáň a laktaci.

Co se týká menstruace, tak může 
být nápomocný v úpravě cyklu a při 
bolestivé menstruaci. Je dokonce 
vhodný i pro ženy, které během 
menopauzy trpí na klimakterické 
obtíže, jako jsou pocení, návaly, 
nespavost a podobné problémy. 
V neposlední řadě také podporuje 
trávení a je vhodný při redukčních 
dietách. Ač je kontryhel převažu-
jící složkou většiny čajových směsí 
pro ženy, na úpravu cyklu nebo na 

různé gynekologické obtíže, jako 
jsou cysty a myomy, určitě není 
univerzální a je vhodné se poradit 
s lékařem nebo třeba s bylinkář-
kou. Nevhodný je totiž například 
při endometrióze, při poruchách 
srážlivosti krve nebo při chirurgic-
kých výkonech. Kontryhel si chválí 
nemálo žen, některé na něj nedají 
dopustit, ale účinky jsou individu-
ální. Vyzkoušejte a uvidíte.

MUDr. Kamila Žižková, 
gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Během uplynulých dvou let jsem si 
prošel obtížným životním obdobím. 
Poslední dobou špatně spím, často 
mě bolí břicho. Praktický lékař 
mi doporučil navštívit psychologa. 
Nechápu proč. Přeci jsem se ne-
zbláznil. Určitě nechci brát žádné 
léky ani podstupovat nějaké psy-
chiatrické vyšetření. 

Profese psychologa (případně 
psychoterapeuta) a psychiatra se 
často zaměňují, jedná se ale o odlišné 
profese. Předmětem zájmu uvede-
ných profesionálů je duše neboli psy-
chika člověka, každý z nich se k ní 
však přibližuje na jinou vzdálenost 
a používá různých nástrojů, jak ji po-
znat či léčit.

Psychologem se zpravidla stává 
absolvent pětiletého magisterského 

studia, jehož základem jsou huma-
nitní vědy, a to především psycho-
logie. Psycholog pomáhá při řešení 
běžných psychických potíží a jejich 
následků, které vznikají při dlou-
hodobějším stresu nebo vlivem 
náročných životních situací. Pokud 
psycholog pracuje ve zdravotnictví, 
má navíc klinickou atestaci. V tako-
vém případě se jedná o klinického 
psychologa. 

Psychoterapeutem se stává absol-
vent akreditovaného psychoterapeu-
tického výcviku, který trvá zpravidla 
několik let a jehož součástí je získání 
teoretických znalostí a psychoterape-
utických dovedností, vlastní zkuše-
nosti s procesem psychoterapie (do-
tyčný sám je tedy v roli „pacienta“) 
a supervize vlastní terapeutické práce. 

Psychoterapeut nemusí být vystudo-
vaný psycholog. Psychoterapeuti také 
absolvují různé druhy výcviků, které 
odrážejí různé terapeutické směry 
a přístupy.  

Psychiatr je oproti tomu vystudo-
vaný lékař, který při svém šestiletém 
studiu medicíny získává orientaci 
v přírodovědném směru, zejména 
pak v biologii člověka. Psychiatrem 
se stává lékař další praxí a systema-
tickým vzděláváním, které je ově-
řeno atestační zkouškou. Psychiatr 
léčí závažnější psychické poruchy 
a nemoci (např. schizofrenii, těžší 
formy deprese a úzkosti, těžší poru-
chy spánku apod.). Psychiatr je tím, 
kdo předepisuje léky, příp. může 
doporučit pacientovi psychoterapii. 
Jednodušeji řečeno psychiatr léčí 

medikamenty, psycholog především 
slovem. Odborněji řečeno psychiatr 
aplikuje farmakoterapii, zatímco psy-
cholog (zpravidla) psychoterapii. 

Psychoterapeutický a farmakote-
rapeutický postup nejsou v praxi pro-
tipólem, ale pokud je třeba, vzájemně 
se doplňují. Pokud se tedy potýkáte 
s dlouhodobou psychickou nepoho-
dou, která se může projevovat i v ro-
vině fyzických příznaků, je vhodné 
vyhledat pomoc psychologa nebo 
psychoterapeuta. Služby jsou často 
hrazené. Bezplatnou pomoc můžete 
v Chomutově najít v rámci některých 
poskytovatelů sociálních služeb nebo 
v chomutovské nemocnici. 

Mgr. Petr Džambasov
Vedoucí sociální služby

www.aprcr.cz 
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ŠKOLA MÁ NOVOU KUCHYŇ 
A JÍDELNU
Žáky a učitele základní školy v ulici Akademika Heyrovského 
po prázdninách přivítala nová školní jídelna a kuchyň. 
Město obojí kompletně zrekonstruovalo. Nová bude také 
gastrotechnologie. Ve stavební části byl vyměněn povrch stěn, 
podlah a stropů, osvětlení, vzduchotechnika a vnitřní vodovod. 
Kuchyň bude mít nejmodernější vybavení. Práce byly zahájeny 
v červnu a skončeny 2. září. V tomto týdnu probíhá zaškolení 
personálu a od 12. září se v kuchyni bude vařit na ostro.

PRVNÍ NOVÝ VSTUP NA JEZERO  
SE UŽ BUDUJE
Práce na vstupu z Mostecké ulice do areálu Kamencového jezera 
už začaly. Návštěvníci se mohou těšit na novou vstupní budovu, ve 
které bude recepce autokempu. Přijíždějící návštěvníci se k recepci 
dostanou novou komunikací z kruhového objezdu u Aquasvěta. 
Na stávající pochozí plochu před Aquasvětem bude napojeno nové 
prostranství pro pěší. Návštěvníci budou moci využít i uzamykatelné 
cykloboxy a sociální zázemí. Parkoviště před Aquasvětem bude 
rozšířeno o dalších 53 parkovacích míst. Město do nového vstupu 
investuje 41 milionů a práce skončí v březnu příštího roku.

VE ŠKOLÁCH SE BUDUJÍ 
ODBORNÉ UČEBNY

Pokračují rekonstrukce odborných učeben na základních školách. 
Stavební část je hotová na základních školách v ulicích Školní 

a Ak. Heyrovského. Ve třídách byly upraveny podlahy, stěny 
a stropy. Nově jsou vybudovány elektroinstalace, datové rozvody, 
vzduchotechnika, mycí koutky, okna jsou doplněna žaluziemi na 

elektrický pohon. V budově ve Školní ulici se opravy týkaly učeben 
dílen a chemie, v Beethovenově ulici pak učebny přírodních 

věd. V ZŠ Ak. Heyrovského se realizovaly stavební vnitřní úpravy 
v učebně informatiky a cizích jazyků. Do učeben nastoupí v blízké 

době nábytkáři a následně budou vybaveny audiovizuální 
technikou.
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Před padesáti lety byla v Chomutově 
zahájena dopravní revoluce

V letech 1870 a 1871 dorazily do 
Chomutova první železnice. Byla to 
Ústecko-teplická dráha, Buštěhradská 
dráha a Duchcovsko-podmokelská 
dráha. V období budování železnic 
měl Chomutov asi osm tisíc obyvatel 
a Horní Ves byla samostatnou obcí. Ke 
sloučení došlo v roce 1928, o deset let 
později měl Chomutov dvaatřicet tisíc 
obyvatel a koncem šedesátých let mi-
nulého století již kolem padesáti tisíc. 
Docházelo k dalšímu rozvoji jak v prů-
myslové oblasti, tak v občanské a by-
tové výstavbě. Bohužel tehdejší územní 
plánovači včas nedocenili význam do-
pravy, která je důležitým faktorem ne-
jen pro běžně pulzující život města, ale 
i předpokladem jeho dalšího rozvoje.

Na severní straně města se stavěla 
rozsáhlá sídliště, na opačné straně se 
prudce rozvíjel průmysl. Docházelo tak 
k rozvoji městské hromadné dopravy, 
nákladní a individuální silniční dopravy. 
Pohybu obyvatel a silničních vozidel 

mezi obytnými čtvrtěmi a průmyslo-
vou oblastí stály v cestě dvě železnice, 
které procházely středem města. Svými 
mosty a silničními přejezdy, které byly 
postaveny v letech 1869 a 1870, byly 
značnou překážkou v běžném životě. 
Ke kritickým situacím v dopravě do-
cházelo již ve druhé polovině šedesá-
tých let minulého století. Velmi často 
stažené závory v Blatenské, Bezručově 
a Lipské ulici, úzké a nízké podjezdy 
pod tratí byly velkou komplikací pro 
plynulost provozu silničních vozidel 
a pro bezpečnost chodců ve městě.

Nejkritičtějším místem v do-
pravním systému byl již od poloviny 
šedesátých let podjezd v tehdejší 
ulici Rudé armády, dnes Blatenské, 
a u bývalé zastávky Chomutov město 
v Bachmačské ulici. Podjezd byl 
jen 5,6 metru široký a výška byla 
pouze 3,6 metru. Po obou stranách 
byly chodníky o šíři 80 centimetrů. 
Podjezdem mohlo projet pouze jedno 

vozidlo, docházelo tam i ke střetům 
chodců z vozy.

Široká veřejnost byla nespokojená 
se stávajícím stavem, příslušné orgány 
tento problém neřešily. Mezi obyvateli 
se objevovala různá řešení. Jeden návrh 
se objevil v týdeníku Nástup v roce 
1970, náčrt řešení byl z pera Vladimíra 
Pavlína. Tlak veřejnosti na orgány 
města a okresu stále rostl.

V roce 1971 byl k dispozici úvodní 
projekt na investiční akci Výstavba 
městské komunikace 1/13 Jirkov – 
Chomutov. Součástí byla i stavba 
nového mostu pod ústeckou tratí 
v Blatenské ulici. Stavba mohla být 
zahájena až po dokončení nového 
mostu v Cihlářské ulici, což bylo až 
v druhé polovině roku 1977. Nový 
most v Cihlářské ulici převzal veškerou 
dopravu mezi obytnými a průmyslo-
vými oblastmi a mohla být započata 
stavba definitivního mostu v Blatenské. 
Termín dokončení tohoto mostu byl 
plánován na konec roku 1978, což ne-
bylo možné akceptovat, protože hrozila 
neprůjezdnost města.

Iniciativu k řešení tohoto pro-
blému převzal odbor dopravy ONV 
Chomutov společně s Traťovou distancí 
ČSD Chomutov, Okresní správou silnic 
Chomutov a Stavbami silnic a železnic 
Karlovy Vary. Technologie výstavby 
nového mostu pod provozovanou tratí 
se řešila tak, že by se při krátké výluce 
odstranila kolej s podložím, vložilo by 
se železniční provizorium, obnovil se 

provoz a pod provizoriem by se po-
kračovalo stavbou mostu a definitivní 
stavbou silnice s chodníky. Po ukončení 
prací by se provizorium vyjmulo a osa-
dily se definitivní nosníky.

A tak již v sobotu 20. a v neděli 
21. května roku 1972 došlo svým 
způsobem pro město Chomutov 
k významné události. Za pomoci 
železničních jeřábů bylo do každé 
koleje ústecké tratě položeno nosné 
provizorium o délce 25 metrů. Práce 
pod provizoriem následně rychle pokra-
čovaly, a tak již 4. září 1972 byl tento 
provizorní podjezd uveden do provozu. 
Podjezdová výška byla 4,35 metru 
a šířka vozovky 7 metrů pro dva jízdní 
pruhy. Chodník od města vpravo měl 
šířku 2,5 metru. Starý most – podjezd 
sloužil v následujícím období i při 
stavbě definitivního mostu pouze pro 
chodce.

Tento provizorní podjezd byl v zá-
sadě historickou událostí pro město. 
Byl to první počin k následnému řešení 
svízelné dopravní situace. Rok 1972 je 
možné hodnotit jako zásadní rok, kdy 
byly zahájeny práce na postupném od-
straňování kolizních bodů mezi silnicí 
a železnicí. Definitivně byl tento postup 
dokončen až v roce 1992 zprovozně-
ním čtyřproudé silnice přes bývalé že-
lezniční dílny k dnešnímu kruhovému 
objezdu u Globusu.

Více informací k tomuto tématu 
je v knize Město Chomutov a železnice.

Ing. Jan Kadlec

Původní podjezd v Blatenské ulici.

Kulturní i technické památky 
očekávají bohatou návštěvnost

Socha bude 
shlížet na lidi 
vysazující stromy

Navštívit chomutovské kulturní 
a technické památky zdarma budou 
moci lidé letos opět při Dni evrop-
ského dědictví. Ten se koná v sobotu 
17. září.

Návštěvníci budou moci nahléd-
nout do veřejnosti běžně nepří-
stupných prostor starobylé radnice, 
například do klenotnice s vyobra-
zenou Tobiášovou legendou, do 
kanceláře primátora a oratoře slečen, 
dále radnice nabídne přístup do ex-
poziční části oblastního muzea či do 
Rytířského sálu. Své brány otevře 
i bývalý jezuitský areál, tam budou 
návštěvníky vítat v muzeu, ve hvěz-
dářské věži, v kostele sv. Ignáce 
a v galeriích Špejchar a Lurago. 
Zdarma bude možné navštívit i měst-
skou věž, kostel sv. Kateřiny a kostel 
Nanebevzetí panny Marie na náměstí, 

dále kostel sv. Barbory v Lipské ulici 
a chrám sv. Ducha v Hálkově ulici.

Stále více oblíbené jsou při Dni 
evropského dědictví i technické pa-
mátky. V Chomutově tak bude možné 
si prohlédnout Železniční depozi-
tář Národního technického muzea 
v Černovické ulici, První občanský 
pivovar v ulici 28. října a Muzeum 
čs. opevnění z let 1936 až 1938 na 
Kočičáku.

Většina kulturních památek bude 
otevřena pro veřejnost od 9 hodin, 
kostely sv. Barbory a Nanebevzetí 
panny Marie však budou přístupné 
až od 13 hodin, chrám sv. Ducha 
pak od 10 hodin. Od 10 hodin bude 
možné navštívit i všechny technické 
památky.

V pozdně odpoledních a ve-
černích hodinách navíc proběhne 

v muzeu na radnici bohatý program 
Muzejní noci, završený od 21 do 
22 hodin nočním výstupem na 
hvězdářskou věž. Na radnici čekají 
návštěvníky dvě komentované pro-
hlídky jedinečné výstavy portrétních 
miniatur, z nichž první od 16 hodin 
se bude věnovat technologii a prů-
zkumu těchto unikátních malíř-
ských děl a druhá v 18.30 představí 
fenomén portrétní miniatury obecně 
a bude se věnovat také mimořádné 
sbírce i příběhu chomutovského 
právníka Richarda Goldmanna. Od 
17 hodin tam bude volně přístupný 
workshop s pražskými odborníky, 
při němž se budou zkoumat por-
trétní miniatury a další malířská 
díla pomocí speciálních přístrojů, 
z nichž některé si návštěvníci budou 
moci osobně vyzkoušet.

Dřevěná socha s názvem Tváří 
v tvář Jiřího Němce připomíná 
letošní devatenáctý ročník fes-
tivalu Obnaženi, který na konci 
července odhalení sochy zahájilo. 
Socha na Březenecké představuje 
konflikt dvou jedinců a osobností, 
které ve vypjatém přetlačování 
jen stěží nacházejí společné ře-
šení a východisko. „Při její tvorbě 
jsem byl ovlivněn současnou si-
tuací ve společnosti i válečným 
konfliktem na Ukrajině, a tak 
socha souboj v obecné rovině zr-
cadlí,“ popsal autor.

Hlavní část festivalu probíhala 
v srpnu, dozvuk však bude mít 
ještě 8. října, kdy se právě u so-
chy bude konat výsadba stromů, 
které se může zúčastnit široká 
veřejnost.
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JAROSLAVA 
SLABOVÁ
Před sedmi lety se rozhodla, že už nechce pracovat v jiných 
květinářstvích a založila si vlastní v ulici Jakoubka ze Stříbra. 
Vyučená malířka porcelánu prošla řadou chomutovských 
květinek. Kromě aranže květin sází na dárkové předměty. Díky 
své původní profesi si i řadu dárků vytváří sama, především 
anděly (odtud název U Andělky). Momentálně tvoří podzimní 
dekorace a v brzké době bude připravovat ty vánoční. Je 
šťastná, i když zákaznice přijdou do jejího obchodu pouze 
relaxovat.

JOSEF SORAL
Působí jako truhlář s možnostmi kuchyňského studia. 
Od vyučení dělá truhlařinu, postupně prošel řadou postů 
a skončil na pozici vedoucího provozu sériové výroby velké 
truhlárny. V době krize v roce 2008 se cítil trochu vyhořelý 
a potřeboval změnu. Tou bylo podnikání. První tři roky 
podnikání byly velmi těžké. Poté se vše zlomilo, zákazníci se 
začali vracet, doporučovat ho. Nyní má zakázky na několik 
měsíců dopředu. Stále sází na dobré reference od zákazníků.  
Více na www.skuchyne.cz.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Za první republiky se v Chomutově 
závodilo ve skocích na lyžích

Na přelomu 19. a 20. století se 
lyžařský sport šíří ze své kolébky 
ve Skandinávii dále do Evropy 
a lyžaři se začínají také organi-
zovat do různých spolků a sdru-
žení. Počátkem 20. let 20. století 
je rovněž u nás na Chomutovsku 
doloženo působení takového sdru-
žení. Jde o tzv. Německý spolek 
zimních sportů, který zde podporuje 
lyžování. V jeho čele stojí prokuri-
sta Mannesmannových závodů se 
skandinávsky znějícím příjmením 
Berndsen.

V roce 1923 je nejvýraznějším 
počinem spolku žádost z 3. září 
o zřízení lyžařského skokanského 
můstku na vrchu Strážiště (tehdy 
Hutberg) adresovaná chomutovské 
městské radě. Plánované zřízení 
skokanského můstku je již tehdy 
záležitostí veřejného zájmu. Výše 

uvedený sportovní spolek má totiž 
v úmyslu skokanský můstek dát 
plně k dispozici veřejnosti, s výjim-
kou dnů, kdy by se tu konaly spol-
kové oslavy a s výjimkou konání 
veřejných skokanských soutěží.

Pro vytvoření správného celko-
vého dojmu o činnosti Německého 
spolku zimních sportů je třeba do-
dat, že stavba lyžařského můstku 
není jeho jedinou spolkovou ak-
tivitou. Členové spolku rovněž 
dlouhodobě zapůjčují lyžařskou 
obuv, poskytují finanční příspěvky 
na cestování žákům ze sociálně 
slabších rodin, pořádají lyžařské 
kurzy atd. Podle jejich názoru je 
třeba: „…lyžařský běžecký sport 
tak mimořádně důležitý pro zdraví 
národa…“ podporovat a „uvést do 
povědomí mládeže… Tato činnost 
spolku má být letos korunována 

zřízením skokanského můstku, aby 
se tím rovněž méně majetným, pro 
něž jízda na hřebeny Krušných hor 
není možná, poskytla příležitost, 
provozovat lyžařské skoky, které 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
rozhodnosti, duchapřítomnosti 
a obratnosti…“ Tolik úryvky z již 
zmiňovaného spolkového dopisu 
adresovaného chomutovské měst-
ské radě.

Samotná stavba byla reali-
zována z větší části na náklady 
Německého spolku zimních 
sportů v Chomutově a to v letech 
1923–1924. Výdaje dosahují cel-
kové sumy 3 466,97 K. Z uve-
dené částky spolek zimních sportů 
poskytl 3 192,00 K. Kromě toho 
se na stavbě podílel i Lesní úřad 
Chomutov, který dodal stavební 
dříví v celkové hodnotě 274,97 K.

Jak se dozvídáme z jiné úřední 
korespondence chomutovského 
městského úřadu, zájem o skoky 
na lyžích v dobách světové hos-
podářské krize polevuje. Obyčejní 
Chomutované mají tehdy jiné sta-
rosti, zejména existenčního rázu, 
a proto se tolik nevěnují skokům 
na lyžích. Na to také poukazuje ve 
své žádosti horský hospodář Karl 
Langer ze Strážiště č.p. 510, jenž 
žádá: „ …o přenechání skokan-
ského můstku na Hutbergu do péče 
a správy Horského hospodářství 
Hutberg.“ Žádost je datována 8. 11. 
1932. V této záležitosti se mu roz-
hodla chomutovská městská rada 

vyjít vstříc za dodržení následu-
jících podmínek: „Městská obec 
Chomutov nebude ručit za žádné 
nehody a škody, které nastanou uží-
váním skokanského můstku, a hor-
ský hospodář Karl Langer bude 
ručit za všechna poškození lesního 
porostu, která vzniknou během pou-
žívání skokanského můstku.“

Závěrem zbývá jen konstato-
vat, že vrch Strážiště, který je širší 
veřejnosti znám spíše pod mladším 
názvem Partyzán, využívali chomu-
tovští lyžaři díky jeho blízké poloze 
nedaleko Chomutova ke skokům na 
lyžích nejen za první republiky a ve 
válečných letech, ale téměř po ce-
lou druhou polovinu 20. století.

Mgr. Jan Hirsch
Historické oddělení

Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE  
CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

SKLENĚNÁ LABUŤ
Muzejní podsbírka skla 

obsahuje převážně nádoby na 
pití, od drobných skleniček po 
velké poháry, džbány a karafy. 
Výjimečným sbírkovým před-
mětem je elegantní dóza ve tvaru 
labutě. Je vysoká 17,5 cm, široká 
9,5 cm a dlouhá 15 cm. Tavená 
plastika z čirého a barveného 
skla (bílého, růžového a žlu-
tého) sloužila jako nádobka na 
drobné předměty, například na 
bonbony. Efektní dekorativní 
miska byla vyrobena v 19. století 
v Čechách.

Milena Bílková

Původní stavba vybudována Sadařským a zkrášlovacím spolkem v roce 1882.

Detail z diplomu za skok na lyžích 1921.

Při oslavě vítěze 1929.
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Červený kříž pomůže v pátrání 
po osobách rozdělených válkou

Organizace Český červený kříž 
připravila nový projekt Pátrací 
služby pro ukrajinské občany roz-
dělené válkou. Ztráta kontaktu 
s blízkou osobou je velmi stresující 
záležitostí a často se stává jedinou 

prioritou, kterou lidé na útěku před 
válkou potřebují vyřešit. Na Český 
červený kříž se proto mohou obracet 
osoby pátrající po svých blízkých, 
se kterými ztratily kontakt v souvis-
losti s ozbrojeným konfliktem. A to 

v případě, pokud s nimi kontakt 
ztratily před více než dvěma týdny.

Postup je jednoduchý. Stačí 
napsat na e-mail ua.tracing@cerve-
nykriz.eu nebo zavolat na telefonní 
číslo 777 144 271. Ukrajinsky ho-

vořící operátor si s dotyčnou osobou 
domluví schůzku a společně vyplní 
speciální pátrací formulář, který 
je pak zpracován a ve spolupráci 
s Ukrajinským červeným křížem je 
následně zahájeno pátrání.

Díky józe senioři rozhýbou tělo 
a stárnou pomaleji

Dvakrát v měsíci cvičí klienti do-
mova pro seniory a denního stacio-
náře Sociálních služeb Chomutov jógu 
vsedě. „Pokaždé si lekci společně v ra-
dosti užijeme. Cvičíme i venku v za-
hradě, ve stínu stromů, což je pro kli-
enty také velmi příjemné. Během lekce 
nechybí objetí a vzájemné úsměvy. 
Mám tak potřebu poděkovat všem 
lidem, kteří se podílejí na organizaci 
a na přípravě klientů na lekce. Jejich 
práce si velice vážím,“ uvedla Kamila 
Vomastová, instruktorka jógy.

Jóga je jedním z nejlepších 
způsobů, jak si udržet pohybové 
schopnosti, ohebnost a sílu i se 
zdravotním handicapem nebo ve 
vyšším věku. „Je to šetrná a klidná 
cesta, jak své tělo rozhýbat, zlepšit 
si náladu, naplnit den, kdy každý 
projev zájmu z vnějšího okolí je pro 
člověka hodnotný okamžik. Také je 
to způsob, jak zpomalit stárnutí, na-
učit se správně dýchat a jak zlepšit 
stav pohybového aparátu,“ doplnila 
instruktorka.

Milostivé léto lidem 
podruhé pomůže s dluhy

Do konce listopadu letošního 
roku potrvá možnost zbavit se svých 
dluhů v rámci akce Milostivé léto 
II. Splatit dluhy je opět možné za 
velmi výhodných podmínek. Minulé 
Milostivé léto pomohlo desetitisícům 
lidí často ve zdánlivě bezvýchodné si-
tuaci. Vyřešili své nesplacené závazky 
a mohli začít lepší život, mít vlastní 
bankovní účet, možnost platit kartou, 
stabilněji bydlet i se třeba rekvalifiko-
vat a získat lépe placenou práci nebo 
moct přemýšlet, co si koupí, možná 
i kam pojedou na dovolenou.

Lidé, kteří uvízli v dluhových 
pastech, mají opět díky Milostivému 
létu II možnost splatit pouze jistinu, 
tedy původní dluh, a jednorázový 
poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, 
poplatky advokátům či penále, které 
mnohdy mnohonásobně převyšují 
výši původního dluhu, jim budou od-
puštěny. Příležitost vyřešit svízelnou 
situaci bude po dobu tří měsíců, od 

1. září do 30. listopadu 2022.
Změnit život pomohlo minulé 

Milostivé léto například Viktorovi. 
„Dluhy, složitá situace v rodině a neú-
spěšný pokus o abstinenci ho dovedly 
až k pokusu o sebevraždu. Se štěstím 
v neštěstí skončil v nemocnici, kde 
začal spolupracovat se sociálním 
pracovníkem. Ten ho informoval 
o Milostivém létě a pomohl mu zjistit, 
že z jeho dvanácti exekucí jich deset 
splňuje podmínky pro jeho využití. Se 
žádostí o pomoc s dalším postupem 
pak Viktora nasměroval na naši po-
radnu,“ vyprávěla dluhová poradkyně 
Člověka v tísni Klára Soukupová. 
„Díky finanční pomoci přátel a sbírce 
SOS Milostivého léta se nakonec po-
dařilo uhradit jedenáct exekucí. Panu 
Viktorovi tak zbyl jediný dluh, který 
si už podle svých možností postupně 
splatí sám.

Podmínkou využití Milostivého 
léta II je zahájení soudně vymáhané 

exekuce před 28. říjnem 2021. Ta 
musí být vedená pro dluh u veřej-
noprávního subjektu, kterým může 
být zdravotní pojišťovna, Česká 
televize, Český rozhlas, ČEZ, kraj-
ské nemocnice, městské dopravní 
podniky a další obecní, krajské či 
státní organizace. „Dluhy u těchto 
subjektů narostly často kvůli úro-
kům, penále a dalšímu příslušenství 
do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí 
by je bez Milostivého léta už ne-
měly šanci splatit možná do konce 
života. Příkladem může být dluh na 
nájemném za městský byt, který se 
z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, 
v jiném případě i na miliony korun,“ 
uvedl Daniel Hůle z organizace 
Člověk v tísni.

Oproti prvnímu kolu Milostivého 
léta dochází k zásadní změně u exe-
kucí, které jsou vedeny jen pro 
samotné příslušenství. V těchto pří-
padech se považuje jistina již za uhra-

zenou. To se může týkat řady exekucí 
pro dlužné penále na zdravotním po-
jištění. K Milostivému létu II se při-
pojily i některé bankovní společnosti.

Kdo se chce svého dluhu zba-
vit, musí v období od začátku září 
do 15. listopadu poslat exekutorovi 
doporučený dopis, ve kterém ho in-
formuje, že využívá Milostivé léto. 
V dopise požádá o vyčíslení dlužné 
jistiny a sdělení čísla účtu, na který 
má zaslat peníze. Vzor dopisu je na 
webu milostiveleto.cz. Do 30. lis-
topadu pak musí dlužník zaplatit na 
sdělený účet dlužnou jistinu a popla-
tek 1 815 korun. Částka musí být na 
účtu exekutora do 30. listopadu.

Na webu milostiveleto.cz si lidé 
mohou zkontrolovat, zda se na je-
jich exekuci Milostivé léto vztahuje. 
S potížemi poradí pracovníci Člověka 
v tísni na e-mailu jakprezitdluhy@
clovekvtisni.cz nebo telefonu 770 
600 800.
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Country tanečníci se nebojí moderny ani 
klasiky, na lekce je zvána veřejnost

Country tanec je pro všechny. 
Tímto heslem se řídí členové 
skupiny Laso, která v chomutov-
ském Domečku tančí osmnáct let. 
Setkávají se každý týden na dvě 
hodiny, ty věnují tančením zná-
mých tanců, také se učí nové. Vše 
je v přátelské atmosféře, v pohodě, 
bez drilu. „Tančíme vyloženě pro 
radost, neúčastníme se soutěží, jen 
málokdy vystupujeme na veřejnosti, 
takže si tanec vysloveně užíváme,“ 
uvedla instruktorka tance Blanka 
Macháčková.

Country tance se v Domečku 
začaly tančit v roce 2004, tehdy 
pod názvem Medovina. O dva 

roky později se členové rozdělili, 
Medovina se stala soutěžní skupinou 
a v Domečku od té doby dodnes 
funguje Laso. „Učila jsem v té době 
country tance dětskou skupinu, ale 
maminky a babičky, které děti na 
kroužek doprovázely, chtěly tančit 
také. Proto vznikla skupina pro do-
spělé,“ zavzpomínala instruktorka.

V současné době má Laso dva-
náct členů. Tančí převážně ve stylu 
klasického country z USA, řadové 
tance z Anglie a Skotska, ale i různé 
styly z Mexika, Řecka nebo indo-
néských ostrovů.“Moderní styl coun-
try tanců s názvem Line na rytmy 
salsy, chachy, rumby, tanga, či twistu 

zvládáme také. V tancích renesance 
a baroka se zase vracíme až ke koře-
nům country,“ vyjmenovala Blanka 
Macháčková. Country tance jsou ko-
lektivní, jejich počet jde do tisíců.

Vyspělost tanečníku je různá, od 
úplného nováčka po zkušené, a proto 
je zvykem, že taneční figury jsou 
předem ukázány a pak napovídány 
po celou dobu tance tak, aby si hned 
mohl zatančit každý. Repertoár Lasa 
je velmi bohatý právě díky zkuše-
nostem instruktorky, v řeči country 
tanců se nazývá caller, která se 
účastní několika různých tanečních 
seminářů ročně, i těch se zahranič-
ními lektory. Taneční sestavy zapi-

suje a poté je učí v chomutovském 
kroužku. Má již několik stovek růz-
ných sestav, mnohé z nich přepisuje 
i na web.

Letošní sezónu Laso zahájí ve 
středu 7. září v 18 hodin ve Středisku 
volného času Domeček. Členové 
rádi přivítají i nové členy. Ti se mo-
hou kdykoli přijít na lekce podívat 
nebo se rovnou stát novými členy 
Lasa. Není zapotřebí mít partnera, 
nákladné oblečení, ani umět tančit. 
Podmínkami přijetí je pouze plno-
letost a zájem. Více informací podá 
Blanka Macháčková při schůzkách 
nebo na e-mailu laso.country@
gmail.com.

Chomutovský sbor 
Comodo zpíval v Itálii

S blížícím se koncem loňského 
školního roku stoupala i prázdni-
nová nálada, avšak členové pě-
veckého sboru Comodo Gymnázia 
Chomutov pod vedením manželů 
Hánových se rozhodli vzít léto 
opravdu ztečí. Společně vyrazili na 
25. ročník mezinárodního festivalu 
sborového zpěvu Alta Pusteria, 
který se konal až v italských 
Dolomitech.

Pět festivalových dní bylo na-
bito řadou koncertů, a to v měst-
ských sálech, kostelech, horských 
chatách či dokonce na open air 
koncertech ve výšce dvou tisíc me-
trů nad mořem.

Festivalu se v letošním roce 
zúčastnilo třiasedmdesát sborů ze 
všech koutů světa, a tak si

chomutovský sbor měl možnost 
zazpívat na koncertech se zpěváky 
z Rumunska, Dánska, Slovinska 
nebo dokonce až z dalekých 
Spojených států.

Festival byl zakončen velko-
lepým průvodem všech zúčast-
něných sborů městečkem San 
Candido, kde zpěváci Comoda 
hrdě mávali českou vlajkou a re-
prezentovali město Chomutov, 
díky jehož finanční podpoře 
se mohl tento koncertní zájezd 
uskutečnit.

Vřelý přístup, skvělé tety, samé plusy, 
hodnotí maminka dětské skupiny

Dětské skupina Mája a Vilík v cen-
tru na Kamenné, které spadají pod 
Sociální služby Chomutov, sklízejí 

velké pochvaly. Pozitivní zkušenost 
má i Barbora Mimrová z Chomutova, 
maminka malé holčičky. „Rozhodnutí, 
zda poslat dceru do dětské skupiny, 
bylo pro mě poměrně jednoduché. 
Jako matka samoživitelka, kdy otec 
zatím nijak nepřispívá, se rychle dosta-
nete do situace, kdy je návrat do práce 
v podstatě nutností. Nicméně jsem se 
vracela do práce jak z ekonomického 
důvodu, tak i proto, abych byla zase 
v okruhu lidí, kteří řeší i jiné věci než 
jen pleny, dětské hračky a vše okolo 
ratolestí. Takže o nástupu dcery do dět-
ské skupiny bylo rozhodnuto rychle. 
Ale kterou vybrat? Začala jsem se tedy 
vyptávat ve svém okolí na zkušenosti, 
rady, klady a zápory. V okruhu mých 
známých se našlo hned několik rodičů, 
kteří dali své ratolesti právě do dětské 

skupiny na Kamenné a všichni byli 
s touto volbou velmi spokojeni,“ po-
psala maminka své hledání.

Následovalo dohledání infor-
mací na internetu, vyplnění přihlášky 
a osobní návštěva. „Celkový dojem 
byl velmi pozitivní. Všude čisto, 
usměvavý personál, děti v době mé 
návštěvy pobíhaly na zahradě, takže 
samé plusy. A to, že je skupina doto-
vána městem a děti, které mají trvalé 
bydliště v Chomutově, dostávají pří-
spěvek, tak to už byla pouze třešinka 
na dortu. Budova jako taková je po-
měrně nově zrekonstruovaná, dobře 
udržovaná, zahrada disponuje písko-
vištěm, skluzavkou a několika dalšími 
dětskými prvky. Uvnitř se nachází ještě 
interaktivní místnost, která je využí-
vána při nepříznivém počasí. Jsou zde 

dvě oddělené skupiny – Mája a Vilík. 
My byly přidělené do skupiny Mája,“ 
doplnila Barbora Mimrová, jejíž dcera 
navštěvovala skupinu rok a čtvrt.

Spokojená byla také s přístupem 
personálu. „Pokaždé se mi dostalo 
vřelého přístupu, jakýkoliv problém 
jsme se snažily vždy vyřešit tak, aby 
byly obě strany spokojené, dcera 
se vždy těšila na tety a kamarády, 
se kterými lumpačila během dne. 
Z výchovného hlediska se dcera 
naučila maximum možného na její 
věk, odnaučila se díky tetám dudlík, 
za což já osobně jsem moc vděčná. 
Moc děkuji tetám Verče, Světlaně, 
Nině a Míše. Všechny jsou moc fajn 
a jsem moc ráda, že jsme byly přidě-
leny právě k nim do skupiny,“ dodala 
maminka.



školství

školství | 17

Děti ze základní školy Duhová 
cesta si před koncem školního roku 
připisovaly jeden úspěch za druhým. 
Vyhrály Velikonoční pohár v minihá-
zené 3. a 4. tříd. Na štafetovém po-
háru 2. až 5. tříd obsadily třetí místo. 
V květnu po postupu z druhého místa 
okresního kola v McDonald‘s Cupu 
vybojovaly v krajském kole krásné 
čtvrté místo. „Do okresního kola 
4. a 5. tříd v přehazované jsme na-
sadili rovnou dva týmy. Obsadily 
1. a 3. místo. Na florbalovém turnaji 

4. a 5. tříd jsme ve velké konku-
renci třinácti týmů obsadili 8. místo, 
ale kluci a děvčata si to neskutečně 
užili. Tři žáci postoupili v jednotliv-
cích z okresního kola olympijského 
odznaku všestrannosti do krajského 
kola, kde se dva umístili do desátého 
místa a Matyáš Nádaský si vybojoval 
z prvního místa postup na republi-
kové finále,“ vyjmenovala učitelka 
Pavla Kalová.

Družstvo děvčat i chlapců se 
zúčastnilo Poháru rozhlasu v atle-

tických disciplínách, kde děvčata 
skončila těsně čtvrtá a chlapci 
získali 3. místo. V červnu ještě 
děti ze 4. a 5. tříd stihly vyhrát jak 
okresní, tak krajské kolo ve vybí-
jené. Poslední sportovní akcí byl 
turnaj v malé kopané, kde chlapci 
z 8. a 9. tříd obsadili 3. místo. „Jak 
je vidět, naše děti po době, kdy se 
soutěže konal nemohly, nezakrněly. 
Držme jim palce, ať jim i nadále 
chuť do sportování vydrží,“ doplnila 
učitelka.

Děti z Kopretinky tančily 
na zahradní slavnosti

Předškoláci trénovali atletiku 
pod vedením trenérů

Rodinné zápolení chystá ještě 
pět akcí do konce roku

Závěr školního roku oslavily děti 
z Mateřské školy Kopretinka v ulici 
Dostojevského zahradní slavností 
se svými blízkými. Předvedly se 
v hudebně pohybových vystoupeních 
jako zvířátka ze zoo nebo princezny 
ze zámku. Nejstarší děti se poch-
lubily skladbou s názvem Žížaly, 

se kterou zvítězily v republikové 
soutěži pódiových skladeb Česko 
se hýbe.

Vyvrcholením programu jedno-
značně bylo velmi emotivní rozlou-
čení s předškoláky. Při závěrečném 
stužkování a zpívání Kopretinkové 
hymny se mnozí neubránili dojetí.

Předškoláci z patnácti mateřských 
škol si dali sraz v tělocvičně základní 
školy Kadaňská při druhém ročníku 
akce s názvem Gymnastika hrou. 
Letos si děti vyzkoušely cvičení na 
trampolínách, balančních plochách, 
odrazovou techniku a přeskoky přes 

nářadí. Na závěr si zacvičily společ-
nou pódiovou skladbu s míči v síťce. 
O téměř tři stovky dětí se posta-
rali trenéři sportovní gymnastiky 
České asociace Sport pro všechny 
Chomutov. Děti i dospěláci si to ná-
ramně užili.

Účastníci Rodinného zápolení 
skvěle zvládli Letní divadelní festival, 
který pobavil děti i dospělé o prázd-
ninách hned pětkrát. Děti soutěžily, 
koukaly na představení, hrály si, 
tančily a zpívaly, zkrátka si užívaly 
letního počasí s kozou Rózou a koz-
líkem Rozmarýnkem. V září pak sbí-
raly známky do kartičky Rodinného 
zápolení při Festivalu sportu na 
Kamencovém jezeře.

Zábava je připravená i na podzim 
a zimu. 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. listo-
padu 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 slavnostním losováním.

Hey TV vysílá živě, těžký úkol se 
žákům daří zvládat na výbornou

V základní škole Akademika 
Heyrovského začala v září tele-
vize Hey TV vysílat přímé přenosy. 
Každé pondělí čeká na některé žáky 
náročný úkol připravit živý vstup do 
vyučování, diváci pak uvidí zcela 
nový formát snahy svých spolužáků. 
„Zkušební provoz živého vysílání 
jsme začali již koncem loňského roku, 
průkopníkem byli deváťáci z třídy 
učitelky Michaely Kučerové, kteří 
nasadili laťku vysoko. Od září jedeme 
naostro,“ uvedl ředitel školy Miloš 
Zelenka.

Velice moderní televizní studio 
vzniklo zhruba před třemi lety díky 
projektu Investice do infrastruktury 
základních škol, na který získalo 

město dotaci z Integrovaného re-
gionálního operačního programu 
Evropské unie. Profesionálně vy-
bavené studio stálo zhruba deset 
milionů korun, následně ho sama 
škola ještě dovybavila podle svých 
potřeb. Pak už nastal nejvyšší čas na 
výuku redaktorů, moderátorů, kame-
ramanů, střihačů či zvukařů. „To je 
pro nás náročný úkol, hlavně proto, 
že chceme do této činnosti zapojit 
co nejvíce žáků. Navíc když se žák 
svou činnost naučí, tak nám z devítky 
odejde. Nejnáročnější je naučit se 
zvukařině. Je to pro nás zkrátka vý-
zva, ale přináší pozitivní výsledky. 
Třeba právě v přímém přenosu, který 
je obtížný, ale troufnu si říci, že už ho 

zvládneme,“ řekl učitel Emil Zahálka, 
který vede výuku i kroužek mediální 
gramotnosti.

Televizní studio má velmi široké 
možnosti využití, žáci tam mohou 
natáčet reportáže, nahrávat zvuk, učit 
se ovládat techniku a mnoho dalšího. 
„Děti se tak učí nejen mediální gra-
motnosti, ale i komunikaci, argumen-
taci, spolupráci v týmu,“ doplnil učitel 
a člen redakce Vladimír Šmíd.

Předtočená reportáž či jiný pro-
gram se dá sestříhat či opravit, živý 
vstup musí proběhnout na ´první dob-
rou´. „Vše musí být dopředu velmi 
dobře připravené. A to je velmi těžké, 
každý musí přesně vědět, kdy a co má 
dělat, musíme fungovat všichni na-

jednou na sto procent. Co se pokazí, 
bude ihned vidět, nemůžeme to točit 
znovu,“ popsal střihač Hey TV Tomáš 
Kuric.

Živý přenos bude Hey TV v le-
tošním školním roce vysílat každé 
pondělí krátce po osmé hodině ráno. 
„Na programu máme zprávy z dění ve 
škole i ve městě a také takové medai-
lonky, kdy si každá třída bude moci 
připravit své vystoupení nebo před-
stavení. Dále chystáme například re-
portáže z výletů nebo ze sportovních 
akcí,“ vyjmenoval nabídku redaktor 
a moderátor Marek Macovský.

Reportáže může zhlédnout i ve-
řejnost na YouTube kanále HeyTV 
Chomutov.

Žáci z Duhové cesty sklízejí jeden úspěch za druhým
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severní Čechy 88.8 FM  103.1 FM  R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever

PRO VAŠI OBEC
ZAJIŠŤUJEME 
KOMINICKÉ SLUŽBY

CUP Kominictví s.r.o. | IČ: 08232211 | www.kominici.cz

REZERVUJTE SI VČAS LETOŠNÍ TERMÍN ČIŠTĚNÍ: 

+420 776 385 831 
(PO-PÁ 7:00-16:30)

www.kominici.cz/rezervace

VĚŘÍ NÁM VÍCE NEŽ 50 000 DOMÁCNOSTÍ.

VŠECHNY POVINNOSTI HLÍDÁME ZA VÁS.

TERMÍN PLÁNUJEME PODLE VAŠICH POTŘEB. 

POUŽÍVÁME PROFESIONÁLNÍ TECHNIKU. 

POZOR: 
Povinnost čistit spalinové cesty máte i pokud topíte pomocí plynového kotle!

STÁLE PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY  
NA TUTO TOPNOU SEZÓNU!
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KŘÍŽOVKA Před 65 lety Městský národní výbor převzal od Krajského filmového podniku v Ústí nad Labem do své správy…
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OSMISMĚRKA Památky budou 17.9. zpřístupněné zdarma při Dni evropského…
VTIPY

Učitelka volá jednomu z rodičů. 
„Dobrý den, váš syn neustále lže.“ 
Otec na to: „No, tak to je v tom 
fakt dobrej, protože já žádného 
syna nemám.“

Matka telefonuje učitelce: 
„Prosím vás, nedávejte dětem 
úkoly z matematiky, ve kterých 
stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel 
nemohl celou noc usnout!“

Ve čtvrté třídě se píše písemka 
z matematiky. Franta pošeptá 
Karlovi: „Ten učitel je ale debil.“ 
Učitel na to okamžitě zareaguje 
slovy: „Nenapovídej, Franto, Karel 
na to musí přijít sám!”

Táta říká dceři: „Jestli zítra 
dostaneš z té písemky horší 
známku než jedničku, zapomeň, 
že jsem tvůj otec.“ Druhý den 
se otec ptá: „Tak co jsi dostala 
z té písemky?“ Dcera po chvilce 
odpoví: „A ty jsi kdo?“

Poznámka v žákovské knížce: 
O každé přestávce poskakuje 
z lavice na lavici a usmívá se. 
Odpověď: Tak jak je možné, že 
má dvojku z tělocviku?

Dva vysokoškoláci se baví: „Ty 
vole, když si uvědomím, jakej já 
jsem inženýr, tak mám normálně 
strach jít k doktorovi!“AMINA, ARÉNA, BYTNÁ, CECEK, ČEPEC, DRÁŽKA, ENZYM, FRANTA, FYZIK, 

KMENT, KTERÁ, LEDEK, MEDEK, NĚMEC, NYMFA, POTŘEBA, RABAT, ROBOT, 
SMRŠŤ, SRPEK, SVÁTÁ, SYSTÉM, ŠNECI, TAHÁK, TENISTA, TONÁŽ, TORNA, ŽENCI
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 7., 14., 21.9. 18.00  COUNTRY TANČÍRNA – Středisko volného času Domeček

 7.9. st 18.00   POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna

 8.9. čt 10.00   JAK NA FOTOVOLTAIKU PRO MĚSTA, OBCE I PODNIKATELE 
– seminář – HSRCH, Cihlářská 4132

 10.9. so 09.00  RESTAURANT DAY – restaurace na netradičním místě – městská věž 

 10.9. so 13.00  CHOMUTOVSKÝ FESTIVAL VÍNA 2022 – prezentace moravských 
a českých vinařství, degustace vína, food zóna, doprovodný kulturní program – 
náměstí 1. máje

 11.9. ne 10.00  ROZLOUČENÍ S LÉTEM – zábavné atrakce, skákací hrady, dětské stánky, 
malování na obličej, půjčování lodiček, kouzelník Martin Kellman – Kamencové 
jezero

 12. až 16.9. BABÍ LÉTO – aktivní týden pro seniory – Chomutovská knihovna 

 14.9. st 17.00  TOMÍK NA CESTÁCH – Afrika tuk-tukem – cestovatelský stand up Tomá-
še Vejmoly – Chomutovská knihovna

 15.9. čt 16.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti – Chomutov-
ská knihovna

 15.9. čt 17.00   JAK SE SKAMARÁDIT SE SVÝMI EMOCEMI – přednáška – Café 
Atrium

 17.9. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje 

 17.9. so 09.00  UKLIĎME ČESKO – podzimní úklidový den – sraz u vlakové zastávky 
Chomutov město a u parkoviště na Kamenné u čísla 5088

 17.9. so 09.00   DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zpřístupnění památek zdarma – 
různá místa ve městě

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

 17.9. so 16.00  MINIATURNÍ MUZEJNÍ NOC – odpolední a večerní program muzea ke 
Dni evropského dědictví – Oblastní muzeum v Chomutově 

 21.9. st 19.00  NOC LITERATURY – atrium knihovny, kostel sv. Ignáce, radniční sklepení, 
městská věž, lékárna Urtica

 24.9. so 10.00  MOBILISACE NA KOČIČÁKU – historicko-branná akce pro rodiny 
s dětmi – Muzeum na Kočičáku

 22.9. čt 15.00  TVŮRČÍ PSANÍ PRO RADOST – Chomutovská knihovna

 22.9. čt 16.00  POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY – zajímavé i běžné dřeviny parku Čs. 
armády v Chomutově a v jeho okolí, exkurze – sraz před železniční zastávkou 
Chomutov město 

 29.9. čt 09.00  VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – začátek zimního 
semestru, kurz Křesťanská ikonografie a hagiografie – Chomutovská knihovna

 1.10. so 13.00  HISTORIE ZANIKLÉ TRATI Z KŘIMOVA DO REITZENHAINU – 
přednáška chomutovského odborníka na železnice Jana Kadlece o zaniklé trati, 
přednáška Ladislava Kováře o projektu modelu této tratě, expozice modelu 
železniční stanice Hory Sv. Šebestiána, archeologická procházka na místo 
zaniklé železniční stanice – kulturní dům Hora Sv. Šebestiána

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 11.9. ne 15.00  O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA – nedělní pohádka pro 
děti a jejich rodiče

 19.9. a 26.9. 18.00  TANEČNÍ KURZY DAGMAR KNÍŽETOVÉ
 20.9. út 10.00  CESTOVNÍ RUCH V KRUŠNOHOŘÍ – konference
 22.9. čt 19.00  MONIKA ABSOLONOVÁ – BEZ ŘEČÍ – koncert královny 

českých muzikálových jevišť za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka
 24.9. so 21.00  BRUTUS – tancovačka s pravou bigbítovou kapelou
 29.9. čt 19.00  TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE – Iva Pazderková a Martina Rando-

vá v neobyčejném příběhu obyčejné irské rodiny

MĚSTSKÉ DIVADLO

 7.9. st 16.00  KONCERT KE DNI HORNÍKŮ – Hornický dechový orchestr SD – 
atrium Chomutovské knihovny

 8.9. čt 19.00  STEVE "BIG MAN" CLAYTON DUO A COPACABAND – atrium 
Chomutovské knihovny

 10.9. so 15.00  INDIAN SUMMER OPEN AIR – podzimní festival – Noční klid, Justin 
Lavash, Molly The Bloom, Čtvrt na smrt, Do kruhu – atrium Chomutovské 
knihovny

 13.9. út 10.00  MINIFESŤÁČEK – Makovec, Dechovanka ZUŠ Litvínov a Staropražští 
pardálové – atrium Chomutovské knihovny

 16.9. pá 19.00  NORTH BOHEMIAN QUARTET – jazzový koncert – Café Atrium

KONCERTY

 Od 15.9.  NA VLNÁCH IMAGINACE – vernisáž výstavy obrazů – galerie Špejchar
 Do 10.9.   VÝSTAVA PANENEK – ze soukromé sbírky Heleny Požárkové Duškové 

a Veroniky Janurové – Chomutovská knihovna
 Do 17.9.  ŽENA MAGICKÁ – Petr z Brd a Pavel ze Sudet – galerie Lurago
 Do 24.9.   EVY Z EFY – výstava aktů fotoamatérů z Erlangenu – výstavní prostory muzea na 

radnici
 Do 25.9. VZESTUPY A PÁDY PORTRÉTNÍ MINIATURY – hlavní budova muzea
 Do 30.9. OTEVŘI SVOU MYSL – výstava obrazů Evy Čermákové – Jacques café 
 Do 30.9.  STD – MY JSME SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA – výstava 

výtvarných děl – Café Atrium
 Do 27.10  PUTOVÁNÍ ŽIDOVSKOU HISTORIÍ – putovní výstava textů z knihy Cha 

cha chá, zasmál se Mordechaj – galerie Na Síti 

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

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 7.9. st 14.30 HÁDKOVI 17.00 JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
   20.00 AFTER: POUTO
 8.9. čt 16.00 JAN ŽIŽKA 19.00 JAN ŽIŽKA
 9.9. pá 16.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 JAN ŽIŽKA
 10.9. so 15.00 NÁMĚSÍČNÍCI 16.00 JAN ŽIŽKA 18.00 STŘÍDAVKA
   19.00 JAN ŽIŽKA
 11.9. ne 15.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 AFTER: POUTO
   18.00 JAN ŽIŽKA 19.30 JAN ŽIŽKA
 12.9. po 17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 JAN ŽIŽKA
 13.9. út 17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 JAN ŽIŽKA
 14.9. st 17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 ARVÉD
 15.9. čt 16.00 JAN ŽIŽKA 18.00 SLOVO 19.00 JAN ŽIŽKA
 16.9. pá 16.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 17.00 JAN ŽIŽKA
   19.00 SLOVO 20.00 JAN ŽIŽKA
 17.9. so 15.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 VSTUPENKA DO RÁJE
   18.00 MOONAGE DAYDREAM 19.30 JAN ŽIŽKA
 18.9. ne 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 17.00 VSTUPENKA DO RÁJE
   18.00 JAN ŽIŽKA 20.00 SLOVO
 19.9. po 17.00 TOP GUN: MAVERICK 19.00 SLOVO
 20.9. út 17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
 21.9. st 17.00 JAN ŽIŽKA 18.00 LOVEC JELENŮ 20.00 SLOVO
 22.9. čt 16.00 AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA) (3D)
   17.00 AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA) 20.00 INDIÁN
 23.9. pá 16.00 AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA) 18.00 BANGER. 20.00 INDIÁN
 24.9. so 15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 17.00 BANGER.
   18.00 AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA) 20.00 INDIÁN
 25.9. ne 15.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 17.00 TO NIC, DRAHÁ
   18.00 JAN ŽIŽKA 20.00 BANGER.
 26.9. po 17.00 BANGER. 20.00 INDIÁN
 27.9. út 17.00 INDIÁN 19.30 BANGER.
 28.9. st 15.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 SLOVO
   18.00 AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA) (3D)
   19.30 GOOD OLD CZECHS
 29.9. čt 17.00 BANGER. 18.00 SPOLU 20.00 ÚSMĚV
 30.9. pá 16.00 BUKO 18.00 KDE ZPÍVAJÍ RACI 19.00 BANGER.

 
KINO SVĚT

9. a 10.9. 13.00  VELKÁ CENA CHOMUTOVA – 39. ročník plaveckých závodů – 
Aquasvět

 10.9. so 14.00  VÝBĚR KLH CHOMUTOV – PIRÁTI CHOMUTOV 2012 – 
výroční hokejové utkání – Rocknet aréna

 11.9. ne 13.00  CHOMUTOV–FBC ČESKÁ LÍPA B – florbal, divize mužů – městská 
sportovní hala

 11.9. ne 14.00  CHAMPIONS LEAGUE: DHK BANÍK MOST – BIETIGHEIM – 
házená žen – Rocknet aréna

 11.9. ne 16.30  CHOMUTOV–WIZARD PRAHA – florbal, extraliga juniorů – 
městská sportovní hala

 13.9. út 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV–MOSTEČTÍ LVI – přípravný hokejový 
zápas – Rocknet aréna

 16.9. pá 18.00  FC CHOMUTOV–SK STAP TRATEC VILÉMOV – fotbalový 
stadion

 17.9. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – střelnice SSK
 17.9. so 17.00  CHOMUTOV–ALIGATORS KLOBOUKY – florbal, 1. liga mužů – 

městská sportovní hala
 18.9. ne 09.00  PŘEDŠAMPIONOVÝ ZÁVOD SPORTOVNÍ PISTOLE 30 + 30 

– střelnice SSK 
 18.9. ne 15.00  CHOMUTOV–KANONÝŘI KLADNO – florbal, extraliga juniorů – 

městská sportovní hala
 23.9. pá 10.00  CHOMUTOV–ACEMA SPARTA PRAHA – florbal, 1. liga žen – 

městská sportovní hala
 24.9. so 16.00  CHAMPIONS LEAGUE: DHK BANÍK MOST – LJUBLJANA – 

házená žen – Rocknet aréna
 25.9. ne 13.00  CHOMUTOV–BLACK ANGELS – florbal, extraliga juniorů – 

městská sportovní hala
 25.9. ne 16.00  CHOMUTOV–FLORBAL ÚSTÍ – florbal, 1. liga mužů – městská 

sportovní hala
 25.9. ne 19.00  CHOMUTOV–1. FBC DDM DĚČÍN IV – florbal, divize mužů, 

městská sportovní hala
 28.9. st 17.00  CHOMUTOV–BUTCHIS – florbal, 1. liga mužů – městská sportovní 

hala
 30.9. pá 18.30  FC CHOMUTOV–FK OLYMPIE BŘEZOVÁ  – fotbalový stadion

 CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské sportovní hale
 PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli od 14 hodin 
– ZŠ Duhová cesta

SPORT
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STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej pozemku k výstavbě rodinného domu
parcela č. 2120/14 o výměře 821 m2, v k.ú. Chomutov II se nachází v ul. Lipská. 
Informace o účasti ve VŘ naleznete na úřední desce města http://edeska.
chomutov.cz/eDeska/, nebo také na Odboru majetku města, Bc. Eva Bäumeltová, 
tel. 474 637 475, e-mail: e.baumeltova@chomutov.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

                      
Hledáte novou práci? 

Přemýšlíte, co po ukončení studia? 
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?  

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

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka,  CNC 

strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér 

kuchyní, pomocník stavitelství....  

Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě 

Tel.: +49 3733 133 6168  nebo E-Mail: 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

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

 

www.europass.cz 
www.eures.cz 

 

POŘÁDÁTE AKCI?  
DEJTE VĚDĚT! 

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

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

nebo m.hermanova@chomutov.cz. 

Vaše akce pak bude propagována v tištěném i online 
kalendáři akcí města a v Chomutovských novinách.

PODROBNOSTI KE KONÁNÍ AKCÍ NAJDETE NA WEBU:

www.chomutov-mesto.cz
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Piráti si kladou nemalé cíle i ve 2. lize

Muži i ženy Levhartů omladili, důvody jsou rozdílné

Vrba devátý, jen kousek 
od souboje o bronz

Nekompromisní jízda krajským pře-
borem vynesla Piráty Chomutov z úpl-
ného dna hokejových soutěží do druhé 
ligy. Ani to ale není vrchol pirátských 
ambicí, i tam chce tým vedený novým 
trenérem Kamilem Koláčkem bojovat 

o nejvyšší příčky a případně i o postup.
„Nechci tvrdit, že postoupíme, ale 

určitě se o to budeme rvát. Takových 
týmů bude hodně, ale já věřím, že my 
tu sílu mít budeme. K tomu samo-
zřejmě chceme hrát pěkný hokej, který 

bude diváky zajímat a bude se jim 
líbit,“ nastínil představy o nadcházející 
sezoně trenér Kamil Koláček.

Přiměřeně k tomuto cíli byl na-
staven systém přípravy i obměněn 
kádr. Posílilo ho několik hráčů, z části 
navrátivších se odchovanců. K tako-
vým například patří obránce Radek 
Havel, který dres áčka Pirátů v mi-
nulosti oblékal již pět sezon. Naopak 
s Chomutovem zatím neměl co do či-
nění talentovaný mladík Jakub Zajíček, 
jeden z nejproduktivnějších hráčů 
juniorské extraligy. Nad všemi ale vy-
soko ční útočný tandem Viktor Hübl 
a František Lukeš (na snímku zleva). 
„To jsou osobnosti nejen druhé ligy, ale 
celého českého hokeje. Nás o tom pře-
svědčují jak v tréninku, tak v zápasech. 

Věřím, že jim bude sloužit zdraví, že 
budou naší velkou zbraní a že přilákají 
spoustu lidí,“ řekl Kamil Koláček.

V době uzávěrky měl Chomutov za 
sebou sedm přípravných zápasů s bi-
lancí pěti výher a dvou proher. Hübl 
s Lukešem, přestože nastoupili jen do 
pěti utkání, patřili celkově k nejpro-
duktivnějším hráčům. Generálkou na 
2. ligu bude v úterý 13. září domácí zá-
pas s Mostem. Mistrovská sezona za-
čne ve středu 21. září doma s Klatovy. 
„Druhá liga bude kvalitní soutěž. 
Spadly tam čtyři kluby z Chance ligy 
a zůstaly tam ambiciózní týmy, které 
o postup bojovaly už letos, jako je 
Tábor,“ okomentoval soutěž, kterou 
Chomutov hrál naposledy v sezoně 
1996/97, Kamil Koláček.

Basketbaloví Levharti Chomutov 
se připravují na nadcházející sezonu. 
Zatímco u žen navazují tam, kde loni 
skončili, a spokojeni by byli s podob-
ným průběhem i výsledkem, u mužů 
se svým způsobem začíná „na zelené 
louce“, čemuž jsou uzpůsobeny i cíle.

Prvoligový tým mužů totiž v letní 
pauze prošel výraznou obměnou. 
Důvody jsou dva. „Už delší dobu jsme 
se bavili o tom, že chceme vytvořit 
prostor pro místní mladé odchovance. 
Takže teď přišel čas pro generační 
výměnu,“ říká nový trenér A-týmu 
mužů Daniel Hušek. A jde o výměnu 
opravdu z gruntu – skončili všichni 
hráči starší 25 let a také dosavadní 
kouč Radek Holuša, který svému ná-
sledovníkovi přenechal trenérský post 
kvůli časovému vytížení v zaměstnání. 
Druhý a důležitější důvod obměny 
kádru prozrazuje jednatel klubu Petr 
Drobný. „Odešel nám hlavní sponzor, 
proto jsme si nemohli dovolit držet 

zde zkušené starší hráče. Budeme tedy 
sázet na mladé, perspektivní kluky.“ 
Tím nejzkušenějším ze současné se-
stavy je 25letý Vladimír Dolanský, 
do základní rotace se dostanou hráči, 
kteří toho zatím na této úrovni tolik 
neodehráli – Nestor Boyko, Jakub 
Seifert, Ondřej Kovář, Filip Morávek, 
Radek Valenta a další. Doplní je 
čtveřice taktéž mladých hostujících 
hráčů z Děčína. Mladá chomutovská 
sestava ale nebude až takovou raritou, 
jak by se mohlo zdát. První liga je na 
mladých hráčích postavená. „Úkolem 
bude udržení soutěže. Velkým úspě-
chem by bylo, kdybychom se dostali 
do druhé skupiny, tedy do druhé šestky 
po základní části,“ naznačuje cíle Petr 
Drobný. „Je to pro nás taková nultá 
sezona, kdy nás bude víc zajímat 
herní progres než výsledky,“ doplňuje 
Daniel Hušek.

Ženy v letní pauze také omladily, 
ale kvalitu neztratily. Ze zkušených 

hráček skončily Tereza Vorlová 
a Američanka Jordan Reynolds, 
dlouhodobě zraněná je Zuzana 
Kučerová. Přišly tři nové hráčky – 
Monika Fučíková a Eliška Brejchová, 
vrátila se Jesika Hibalová. „Když 
se připočtou naše odchovankyně 
Valča Kadlecová a Lucka Ceralová, 
je to hned pětice úspěšných hráček 
z nedávného stříbrného mistrovství 
Evropy žen do 20 let. Na to jsme 
hrdí,“ upozorňuje Petr Drobný. Jak 
připomíná, v ženské složce klubu 
jsou i další reprezentantky – Michaela 
Krejzová (ženy), Johana Staňková 
(U18), Marie Staňková a Valentina 
Čermáková (obě U16).

Levhartice, nadále pod vedením 
trenéra Jozefa Rešetára, chtějí mini-
málně zopakovat 6. místo z před-
chozí sezony Ženské basketbalové 
ligy. Také se přihlásily do EWBL 
(Evropská ženská basketbalová 
liga), která se během sezony bude 

hrát turnajově a jeden z turnajů se 
odehraje i v chomutovské hale. 
Takto náročný program se lépe 
zvládá se širším kádrem. „Rozšířit 
kádr se nám nepodařilo, ale na dru-
hou stranu kvalita se zvedla. Máme 
osm hráček, které jsou schopné 
hrát v základu,“ je si jistý sportovní 
manažer Levhartic Jakub Kadlec. 
„Uvidíme, co nám řeknou přípravné 
zápasy. Pak bychom případně ještě 
nějaké posily řešili.“

Manažer Kadlec plánuje posunout 
i klubový servis fanouškům. „Chceme 
zase rozdmýchat zájem o ženský bas-
ketbal. Mnohem víc se soustředíme 
na to, abychom fanoušky dostali do 
hlediště a basketem je bavili. Přímé 
přenosy, poločasové show, LED pa-
nely, obrazovka, otevřený bufet i fan 
shop…“

Všechny domácí zápasy žen 
v ŽBL i mužů v 1. lize budou začínat 
v pátek od 19 hodin.

V bulharské Sofii proběhlo ve 
druhé polovině srpna Mistrovství 
světa v řeckořímském zápase do 
20 let. Dobrou práci zde odvedli 
zástupci klubu Czech Wrestling 
Chomutov.

Součástí sedmičlenné výpravy 
byli hned tři – pod vedením reprezen-
tačního trenéra Ladislava Šnellyho se 
na vrcholné akci své kategorie před-
stavili Jakub Šimčík a Marek Vrba. 
Zatímco Jakub Šimčík ve váze do 
72 kg obsadil 13. místo, Marek Vrba 

to ve váze do 82 kg dotáhl o čtyři 
příčky výš. A 9. místo na MS je po-
dle trenéra výborný výsledek. „Ale 
největší škoda je, že ještě 48 sekund 
před koncem vedl. Kdyby to udržel, 
zápasil by o bronzovou medaili. 
Takhle ho prohra 2:3 vyřadila a od-
sunula na devátou příčku,“ vysvětlil 
Ladislav Šnelly. Nejúspěšnějším čes-
kým juniorem se pátým místem stal 
Michal Zelenka z Havlíčkova Brodu 
ve váze do 77 kg. Šampionátu se zú-
častnilo 229 závodníků ze 42 zemí.

Parádní dramatický zápas, zaplněné hlediště, vynikající atmosféra, 
skvělý servis pro hráče i diváky. Basketbalové utkání Česko – Maďar-
sko v Rocknet aréně měla samá pozitiva s výjimkou výsledku 79:82. 
Ovšem chomutovské prostředí i fanoušky, kterých přišly téměř čtyři 
tisíce, si reprezentanti nemohli vynachválit.
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Pokračování ze strany 5
Šestého ročníku Chomutov-

ského půlmaratonu se zúčastnilo 
celkem šest stovek běžců. Přes 
dvě stě z nich běželo hlavní závod 
v jednotlivcích, sto dvacet běželo 
ve štafetě, necelých devadesát si 
zaběhlo Kamencový okruh a na 
sto osmdesát běžců kroužilo kolem 
náměstí při dětských závodech. 

Hlavní trasu závodníkům pomáhaly 
zdolat občerstvovací stanice. 

Trať byla tradičně lemovaná 
stovkami fanoušků. Ti opět skli-
dili od pořadatelů i běžců velkou 
pochvalu, právě oni totiž tvoří 
skvělou atmosféru půlmaratonu 
v Chomutově. Vítaní byli i hudeb-
níci, kteří povzbuzovali instrumen-
tální i reprodukovanou hudbou, 

přidal se k nim i malý chlapec, 
který z okna domu do rytmu pískal 
na flétničku. 

Chomutovská trať je pro běžce 
velmi atraktivní, vede totiž z his-
torického centra přes Kamencové 
jezero, zoopark či Bezručovo 
údolí a závodníky prostě baví. To 
dokazuje i ustálený vysoký počet 
účastníků.
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Chomutovský půlmaraton 
opět za jedna, chválili běžci




