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8.10.
Plesové gala aneb 30 let historie TŠ 
Stardance od 18 hodin v městském 
divadle

12.10.
Talk show Vladimíra Vondrušky 
od 17 hodin v muzeu na radnici

15. a 29.10.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

18.10.
Přednáška 150 let trati Chomutov– 
Vejprty v Chomutovské knihovně 
od 17 hodin

20.10.
Krušnohorský Byznys Day aneb 
Krušnohorské posvícení od 17 hodin 
v restauraci Dřevák

25.10.
Den turistického informačního centra 
od 9 hodin v MIC U Městských mlýnů

28.10.
Výročí vzniku samostatného 
československého státu od 12 hodin 
v parčíku T. G. Masaryka

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Princ je asi 7 let starý kříženec 
pitbula. Je velmi temperamentní, 
potřebuje spoustu pohybu 
a zaměstnání. Je poslušný a hodný, 
ale nehodí se k dětem ani k jiným 
zvířatům, pouze ke zkušeným lidem.

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.

CHOMUTOV UVÍTAL NOVÉ PEDAGOGY 
A ROZLOUČIL SE S ODCHÁZEJÍCÍMI
V kostele svaté Kateřiny se konal slavnostní akt při příležitosti Dne učitelů. Při něm město uvítalo pedagogy, kteří v chomutovských školách 
začínají svou učitelskou profesi, a zároveň se rozloučilo s učitelkami a učiteli, kteří ze škol odcházejí. Celý akt zahájilo pěvecké vystoupení 
žákyně základní umělecké školy, které v kostele svaté Kateřiny zaznělo z Oratoře slečen. „Vše kolem se vyvíjí, doba se mění. Avšak škola 
v jedné skutečnosti zůstává stále stejná. Pokud učitele jeho práce baví a má rád žáky, tak má učitel i žáci vyhráno,“ pronesl k pedagogům 
náměstek Milan Märc. Pedagogové obdrželi pamětní list, květinu a dárek. 

� aktuality
 5 LIDÉ MOHOU 

NAVRHNOUT NÁZEV 
NOVĚ VZNIKLÉ ULICE
Obyvatelé města mohou 
ovlivnit místopis města 
Chomutova. V Chomutově 
totiž vznikne nová ulice 
a město se rozhodlo vyhlásit 
anketu mezi lidmi o to, jaký 
název ponese.

� téma
 6 DO ZOOPARKU 

NA PODZIM? OBDOBÍ 
JE NEJLEPŠÍ PRO 
POZOROVÁNÍ. ROZHODNĚ 
JE NA CO KOUKAT
Kdo rád pozoruje zvířata v 
akci, musí do zooparku zamířit 
za chladnějšího počasí, třeba 
právě teď na podzim, kdy jsou 
zvířátka více aktivní. 

� rozhovor
 8 TOMÁŠ DOUDA: 

PRÁCE STRÁŽNÍKŮ JE 
PODCEŇOVANÁ, ALE JE 
VELMI POTŘEBNÁ
Městská policie v Chomutově 
funguje třicet let. Za tu dobu 
si lidé zvykli na přítomnost 
strážníků v ulicích.

� minitéma
 9 PROBLÉMY DĚTÍ NELZE 

PŘEHLÍŽET, MOHOU BÝT 
VÁŽNÉ, UPOZORŇUJE 
DYÁDA
Úzkosti, poruchy příjmu 
potravy, sebepoškozování, 
agresivita, hyperaktivita 
a mnoho dalších problémů 
trápí rodiče dětí různého věku.

� kultura
 12 CHOMUTOVSKÉ 

PAMÁTKY VÍTALY 
NÁVŠTĚVNÍKY PŘI DNI 
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Chomutovské památky se 
zdarma otevřely návštěvníkům 
v rámci tradičního Dne 
evropského dědictví.

� historie
 14 ZA PŮSOBENÍ 

ŘÁDU NĚMECKÝCH 
RYTÍŘŮ CHOMUTOV 
VÝZNAMNĚ POSÍLIL
Řád německých rytířů 
vznikl jakožto špitální 
bratrstvo v roce 1190 při 
dobývání Akkonu v rámci 
III. křížové výpravy.

� neziskovky
 15 LIDÉ MOHOU POMOCI 

NEMOCNÉ NIKOLCE
Na speciální ortézy mohou 
přispět lidé třináctileté 
Nikolce z Chomutova. 
Sbírka na necelých
140 tisíc je organizovaná na 
webu www.donio.cz.
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Zastupitele volila třetina voličů
K volbám do zastupitelstev obcí 

přišlo letos v září v Chomutově 
jednatřicet procent oprávněných vo-
ličů. Nejvíce hlasů dali hnutí ANO 
2011, to získalo v konečném součtu 
necelých třicet procent. Téměř pat-

náct procent voličů podpořilo PRO 
Chomutov, přes třináct procent SPD 
s podporou PRO a necelých třináct 
procent NOVÝ SEVER.

Vítězné ANO 2011 tak získalo 
v zastupitelstvu třináct míst z pět-

atřiceti, PRO Chomutov šest míst, 
SPD s podporou PRO a NOVÝ 
SEVER po pěti místech. Své členy 
v zastupitelstvu budou mít ještě 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 
Komunistická strana Čech 

a Moravy a CHOMUTOVSKÁ 
KOALICE, vždy po dvou místech.

V době uzávěrky Chomutov
ských novin ještě neproběhlo usta-
vující zastupitelstvo, na kterém by 
mělo být zvoleno vedení města.

Festival vína poprvé zaplnil náměstí

Z městské věže se stala 
na jeden den restaurace

Na mostě probíhají opravy

Vůbec poprvé se v Chomutově 
sešli příznivci dobrého vína na 
náměstí 1. máje. Své vinné moky 
jim při Festivalu vína předsta-
vilo dvacet vinařství z Čech 
i Moravy. Celková nabídka vín 
k ochutnání byla velice pestrá, 
od lehkých ročníkových vín přes 
perlivá a růžová vína až po mo-
hutná vína z francouzských sudů 
či vína vyrobená speciálními 
technologiemi.

Velké zastoupení měla na fes-
tivalu rodinná vinařství. „O vi-
nohrady pečuje jen naše rodina, 
nemáme žádné zaměstnance, dá-
váme do toho naši energii a sna-
žíme se vína dělat osobitě,“ uvedl 
Martin Bravenec z Vinařství 
Bravenec.

Kdo má rád odrůdová vína, 
nemohl minout stánek Vinařství 
Foukal. „Při výrobě nepouží-

váme kvasinky, aby vína zůstala 
odrůdová. Naší specialitou je 
veltlínské zelené, typické pro 
náš region, nebo ryzlink vlaš-
ský,“ sdělil spolumajitel vinařství 
Radek Foukal.

U Modrého vinařství zas na-
dchla velmi pestrá nabídka vín 
červených i bílých, sladkých, 
suchých i polosladkých. „Osobně 
bych doporučil nás ryzlink vlaš-
ský nebo rýnský, kdo má radši 
sladší vína, může zkusit pálavu,“ 
nabídl Jan Ret.

Vína mohli lidé ochutnávat 
z originálních sklenic s chomu-
tovským motivem. Atmosféra 
byla velmi příjemná a přes velké 
množství prodejců mezi nimi ne-
byla žádná rivalita. „Každý má 
jinou chuť a chce něco jiného, 
ať si tedy vybere podle svého,“ 
shodli se.

Pochutnat si na dobrotách z Café 
Atria mohli výjimečně lidé na měst-
ské věži. Chomutovská knihovna 
tam v září pořádala Restaurant Day, 
který má veřejnosti umožnit dobře 
se najíst na netradičním místě. 
U skvělého jídla či pití si tedy ná-
vštěvníci mohli užít i krásný rozhled 
do dálky.

Návštěvníci si pochutnali napří-
klad na domácích koláčích, zeleninové 
polévce, wrapu či žampionové paštice. 
Restaurant Day se v Chomutově konal 
poprvé, místa u stolků si lidé museli 
předem rezervovat. Kdo však přišel 
bez ohlášení, mohl si vzít kávu či ob-
čerstvení na ochoz a užít si neobvyklý 
zážitek také.

Na mostě Chmelda na sil-
nici I/7 u Chomutova zahájilo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
opravu mostních závěrů. Práce 
nyní probíhají v jízdním pásu 
ve směru na Prahu, který je pro 
řidiče uzavřen a obousměrný 
provoz je veden v jízdním pásu 
ve směru na Horu Svatého 
Šebestiána.

V následujících dnech dojde 

k demontáži svodnice, stavbě le-
šení u vnější římsy a pod mostním 
závěrem, poté pracovníci vyříz-
nou zálivku a těsnění u závěrů 
a odstraní těsnicí pásy.

Přibližně v polovině října se 
práce přesunou na druhou stranu 
mostu a do konce října by měly 
být opravy hotové. Zhotovitelem 
prací v hodnotě 4,2 milionu korun 
bez DPH je společnost Cirmon.
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KRÁTCE

COLDPLAY ZAHRAJÍ 
V KINĚ SVĚT
Přímý přenos z vyprodaného 
koncertu Coldplay ze stadio-
nu River Plate v Buenos Aires 
promítne kino Svět 29. října 
od 20 hodin.

ŘEHOŘ SE PROMĚNÍ 
V DIVADLE
Představení plné překvapení 
i zábavy Proměna aneb Řehoř 
už toho má dost se uskuteční 
v městském divadle 20. října 
od 19 hodin.

KABÁTI ROZEZNÍ 
ROCKNET ARÉNU
Přeložený koncert skupiny 
Kabát z roku 2020 se usku-
teční 6. října od 20 hodin 
v Rocknet aréně. Vstupenky 
z roku 2020 zůstávají v plat-
nosti a nové lze zakoupit 
v síti Ticketportal.

BYZNYS DAY 
VE DŘEVÁKU
Krušnohorský Byznys Day se 
letos uskuteční 20. října od 
17 hodin v restauraci Dřevák 
v areálu Kamencového jezera.

DO KNIHOVNY 
ZA DESKOVKAMI
Děti i rodiče si v knihovně 
budou hrát při letošním roč-
níku Hrajeme si s Blackfire. 
Deskové i karetní hry si bu-
dou moci vyzkoušet 26. října 
od 14 hodin. 

Rodiny se s kozou Rózou učily 
pomáhat a pečovat o zdraví

Lidé mohou navrhnout název nově vzniklé ulice

Týden dárcovství chce upozornit na léčbu plazmou

Rodiny s kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem v září zamířily do cho-
mutovské střední zdravotnické školy, 
kde se konal Den zdraví. Akce byla 
velmi poutavě a zajímavě připravena, 
zaujala návštěvníky od nejmenších 
dětí až po jejich rodiče či prarodiče. 
Velmi rušno bylo po celé dopoledne 
na stanoviště žateckých záchranářů. 
Ti ukazovali, jak poskytovat první 
pomoc a zároveň vybavení pro svou 
práci. “Lidé si mohou prohlédnout a 
vyzkoušet přístroje na měření krev-
ního tlaku či EKG, masáž srdce, trans-
portní prostředky, jako jsou nosítka 
či schodolez, dále si mohou nasadit 
krční límec nebo dlahu,” uvedl zá-
chranář Milan Kolaja.

Na stanovišti byl i otevřený zdra-
votnický batoh s vybavením, vakuová 
matrace či externí defibrilátor. Právě 
defibrilátor, který je na několika místech 
ve městě k dispozici k rychlému použití 
laikem, učili záchranáři používat celé 
rodiny, aby se v případné krizové situaci 
nezalekly a věděly, co mají dělat. 

Další stanoviště Dne zdraví uka-
zovala například, jak si hrou zbystřit a 
trénovat mozek a jak si správně dezin-
fikovat ruce. Děti si mohly vyzkoušet 
obvázat ruku mamince nebo tatínkovi, 
čekal na ně vědomostní kvíz na počítači 
o lidském těle a také spousta modelů 
lidských orgánů či kostry. 

Na konci procházky historickou 
budovou střední školy návštěvníci za-

mířili do muzea ošetřovatelství. Tam se 
nacházejí předměty z nemocnic z 50. až 
70. let minulého století. K vidění tam 
je spousta lékařských nástrojů, klasické 
kovové lůžko či kovová dětská po-

stýlka, kojenecká váha a mnoho dalšího. 
Další akce Rodinného zápolení 

zavede 28. října rodiny do muzea Na 
Kočičáku, kde pro ně bude připravený 
branný den. 

Obyvatelé města mohou ovliv-
nit místopis města Chomutova. 
V Chomutově totiž vznikne nová 
ulice a město se rozhodlo vyhlásit 
anketu mezi lidmi o to, jaký ná-
zev ponese. Jedná se o ulici, která 

vznikne v lokalitě u ulice Březový 
vrch. Ta je určená k výstavbě rodin-
ných domů.

Návrhy s vhodným názvem 
ulice, může být uvedené i krátké 
zdůvodnění, mohou lidé posílat do 

31. října 2022 na email m.herma-
nova@chomutov.cz. Seriózní návrhy 
budou zpracovány a předloženy 
zastupitelstvu města k projednání 
a rozhodnutí o schválení. Autor ví-
tězného návrhu bude odměněn.

Do 7. října se koná Mezinárodní 
týden dárcovství krevní plazmy. 
Chomutovské dárcovské centrum ve 
Školní ulici se k akci připojuje a zve 
nové dárce k návštěvě. Cílem akce 
je informovat veřejnost o důležitosti 
léčby plazmatickými bílkovinami 
a také nábor nových dárců, jejichž 
počet v době pandemie poklesl.

Krevní plazma mimo jiné obsahuje 

více než 120 bílkovin nezbytných pro 
plnění zásadních funkcí v lidském těle. 
Používá se proto při výrobě mnoha 
životně důležitých léků. Až dvě třetiny 
lidské populace se jednou za život do-
stanou do situace, kdy krevní plazmu 
potřebují. Plazma se využívá například 
při léčbě rozsáhlých a vážných popále-
nin, jako prevence i léčba infekčních 
onemocnění typu žloutenka, tetanus, 

či vzteklina. Své využití najde i u pa-
cientů s pokročilým nádorovým one-
mocněním či v průběhu chirurgických 
zákroků

Podmínkou dárcovství je věk od 
18 do 60 let, zdravotní pojištění uza-
vřené na území EU, dobrý zdravotní 
stav a váha více než 50 kilogramů, 
zároveň by však dárce neměl být mor-
bidně obézní.

Čtyři miliony od města pomohly 
technickým službám zefektivnit práci

Technické služby v letošním roce 
proinvestovaly přes čtyři miliony korun, 
které jim poskytlo město Chomutov 
ze svého rozpočtu. Mohly tak pořídit 
nové stroje i vyměnit zastaralé potrubí. 
„Díky příspěvku jsme mohli investo-
vat do důležitých oblastí, zlepšit a ze-
fektivnit naše činnosti,“ uvedl ředitel 
Technických služeb města Chomutova 
Zbyněk Koblížek.

K celoročnímu rozvozu zaměst-
nanců, přepravě materiálu a mechani-
zace i k odvozu bioodpadu nově slouží 
sedmimístný Ford Transit s valníkem. 

Nový vůz nahradil starší typ.
Dále technické služby zakoupily 

nový vyklápěč Zoeller 301 na nástavbu 
svozového vozu. „Nový vyklápěč na-
hradil již zastaralý typ vyklápěče nádob, 
neboť jeho další provoz byl z důvodu 
častých oprav ekonomicky nerentabilní. 
Vozidlo je určené pro svoz komunál-
ního a separovaného odpadu. Výměnou 
došlo ke zefektivnění a zrychlení práce 
posádky i ke snížení počtu poškoze-
ných vyprazdňovaných nádob,“ popsal 
provoznětechnický náměstek Miroslav 
Šulta. Sedmnáct let starou avii nahradilo 

iveco s hákovým nosičem kontejnerů. 
Nové vozidlo je využíváno pro pře-
voz stavebních materiálů a stavebních 
strojů.

V budovách sběrného dvora Na 
Moráni vyměnily technické služby tep-
lovodní potrubí. Bylo to zapotřebí, do-
cházelo totiž ke značnému úniku tepla 
a častým poruchám. „Díky rekonstrukci 
budeme moci regulovat topení v jed-
notlivých budovách a garážích, nové 
potrubí má kvalitnější izolační vlastnosti 
a lepší možnosti vyhledávání případ-
ných poruch,“ doplnil Miroslav Šulta.
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Chomutovská porodnice se snaží o moderní trendy. Rodičky se mohou setkat s týmem mladých lékařů, 
do současné kvalitní péče přibývají moderní metody. Změny se týkají  přístupu k budoucím maminkám, 
je preferován klientský přístup. “Maminky jsou naším rovnocenným partnerem, komunikace s nimi je pro 
nás velmi důležitá. Vše se snažíme probrat, nabízet možnosti, respektovat přání. Samozřejmě s ohledem 
na to nejdůležitější, a to je zdraví maminky i dítěte,” uvedla lékařka gynekologicko-porodnického oddělení 
Kamila Žižková.

S prostředím, lékařským týmem 
i možnostmi při porodu a po něm se 
budoucí maminky mohou seznámit 
dopředu, a to jak online ze svého 
domova, tak i při návštěvě oddě-
lení. Porodnice pořádá bezplatné 
předporodní semináře v předem 
vypsaných termínech, při kterých je 
možné porodnici navštívit. „Nejde 
o předporodní kurz, kde bychom 
s klientkami obecně probírali po-
rod. My je tady konkrétně sezná-
míme s prostory, kde bude předpo-

rodní, poporodní péče a samotný 
porod probíhat. Vysvětlíme rodič-
kám, s čím se chodí do porodnice, 
jak se na porod připravit, jak u nás 
probíhá porodní péče. Ukazujeme 
novinky, které naše porodnice na-
bízí. Rodiče mají prostor k diskusi 
s ošetřujícím personálem,“ popsala 
Kamila Žižková. Na seminář není 
nutné se objednávat, stačí v uve-
dený termín přijít na oddělení.

Další informace jsou k dispozici 
na facebookovém a instagramovém 

profilu chomutovské porodnice. „To 
je jeden z mnoha moderních přístupů, 
který jsme zavedli. Na facebook 
dáváme základní informace, vypi-
sujeme termíny předporodních semi-
nářů, dáváme krátká edukační videa 
a podobně. Odpovídáme na dotazy 
budoucích rodiček, a to jak k někte-
rému tématu, které je uveřejněné, tak 
i mimo něj. Online konzultace s námi 
ale nenahrazuje vyšetření a nelze ji 
využívat jako poradnu,“ konkretizo-
vala Kamila Žižková.

Instagramový profil porodnice 
jde více do hloubky problematiky. 
Lékaři zde vysvětlují a ukazují 
metody své práce, nové možnosti, 
seznamují veřejnost s nejrůzněšími 
zajímavostmi ze svého oddělení.

Jakmile se budoucí maminka 
pro naší porodnici rozhodne, bude 
v těch nejlepších rukách. Ocitne se 
v příjemném prostředí. „Díky nově 
upraveným porodním boxům má 
maminka i s doprovodem zajištěné 
soukromí, stráví zde celý porod, 

Vlastní playlist, bonding, 
aromalampy a respekt. 
Chomutovská porodnice se výrazně mění



téma

téma | 7

není již nutné nikam přecházet. 
K uvolnění při porodu může vy-
užívat nefarmakologické metody, 
například nafukovací míč, žíněnku, 
masážní oleje či aromalampu. 
Pro nastávající rodiče je k dispo-
zici televize, v blízké budoucnosti 
plánujeme umožnit muzikotera-
pii. Maminka si bude moci pouštět 
hudbu podle vlastního výběru, již 
doma si nachystat playlist k po-
rodu,“ doplňuje Žižková.

Doprovod může s rodičkou trá-
vit nejen dobu porodu na porod-
ním boxe, ale porodnice umožňuje 
v rámci nadstandardní péče být 
s maminkou na pokoji i na oddělení 
šestinedělí.

Pokud porod probíhá normálně, 
může si maminka vybrat polohu, 
ve které chce rodit. Případně jí mů-
žeme polohu doporučit s ohledem 
na průběh porodu. „Maminku o je-
jím stavu průběžně informujeme, 
plánované úkony s ní konzultujeme 
a případné odmítnutí respektu-
jeme,“ uvedla lékařka. Personál 
se snaží respektovat přání rodičky 
formulované v porodním plánu. 

Výhodou je, pokud maminka má 
možnost předem probrat svá přání 
s lékaři a asistentkami. To lze bě-
hem semináře nebo těhotenské 
poradny.

Chomutovská nemocnice nabízí 
zdarma tlumení bolesti při porodu 
cestou epidurální analgesie.

Zajímavý je pro rodičky postup 
při takzvaném vyvolávání porodu. 
„V případě nezralého nálezu u vy-
volávaného porodu se nám velmi 
osvědčila příprava hrdla foley kate-
trem. To je balonek, zavedený mezi 
hlavičku plodu a čípek děložní. 
Jde o efektivní nefarmakologic-
kou metodu přípravy k porodu. 
Obvykle maminku k plánovanému 
porodu jeden den přijmeme a druhý 
den porodí,“ vysvětlila lékařka. Co 
nejvíce se lékaři snaží snížit počet 
nastřižení hráze při porodu.

Moderní přístup chomutovských 
porodníků se týká i činností ihned 
po porodu. Pokud je miminko v po-
řádku a nevyžaduje akutní péči, je 
samozřejmostí poporodní bonding. 
Miminko neodnáší od maminky, 
ale ihned, ještě před přestřihnu-
tím pupeční šňůry, přiloží na její 
hruď a nechají dotepat pupečník. 
Pokud je maminka po císařském 
řezu nebo z jiného důvodu nemůže 
své miminko přiložit na kůži, může 

ji zastoupit tatínek. Pupeční šňůru 
může přestřihnout tatínek nebo jiný 
doprovod maminky. Po porodu je 
miminko pouze nezbytně omyto, 
zváženo, změřeno, označeno. 
Poté je opět přiloženo k mamince. 
Standardem je otisk nožičky mi-
minka po narození do pamětní 
kartičky. Každé miminko dostává 
i pletenou čepičku, jako svůj vůbec 
první kousek oblečení.

V Chomutovské porodnici jsou 
možné i ambulantní porody. Po 
dohodě s dětským lékařem může 
maminka po několika hodinách od 
nekomplikovaného porodu odejít 
z nemocnice.

Změny probíhají také na oddě-
lení šestinedělí. Na první pohled 
maličkosti velmi zpříjemní pobyt 
maminek. „Již jsme ustoupili od 
vážení miminka před a po kojení. 
Bylo to pro ženy stresující. Musí 
být v klidu a soustředit se na sebe 
a miminko. Pokud je vše v pořádku, 
stačí vážení jednou za den, častěji 
pouze pokud se naskytne problém 
s kojením,“ vysvětlila lékařka.

Po porodu mohou maminky 

využít služeb laktační poradkyně či 
nutriční terapeutky. Pokud si nejsou 
jisté s kojením ještě v době pobytu 
na oddělení nebo i po odchodu 
domů, mohou poradkyni zdarma 
kontaktovat. Stejně tak nutriční 
terapeutku, která poradí se stravo-
váním například po těhotenské cuk-
rovce, při kojení, nedostatku železa 
a podobně. Také její služby jsou pro 
chomutovské rodičky zdarma.

O novopečené maminky je 
na oddělení velmi dobře posta-
ráno. Cílem je, aby si žena musela 
s sebou přinést co nejméně věcí. 
„Opravdu stačí jen to základní, my 
kromě běžných potřeb nabízíme 
kruh na sezení po porodním pora-
nění, moderní odsávačky mléka, 
hřejivé či chladivé polštářky, krémy 
na bradavky, zklidňující sprej na 
hráz a podobné nadstandardní po-
můcky. „Během podzimu budou na 
oddělení k dispozici a k zapůjčení 
ještě kojící polštáře. Plánujeme 
i úpravu nemocniční stravy pro 
maminky, jelikož jde o specifickou 
skupinu pacientek se specifickými 
nároky na výživu. Úplnou novinkou 
na oddělení budou snídaně formou 
bufetu podle přání rodiček. Navíc 
bude na oddělení trvale k dispozici 
kojící čaj a mléčné výrobky.

Nové trendy na porodnici sou-

visí i s omlazením lékařského ko-
lektivu, který byl během posledních 
tří let posílen nástupem celkem 
osmi lékařů – absolventů. „Shodli 
jsme se, že nás chomutovská porod-
nice během našich stáží na medi-
cíně oslovila, a to hlavně v přístupu 
a zkušenostech stávajících lékařů. 
Většina z nás do té doby ani gyne-

kologii nechtěla dělat. Kolega přišel 
na stáž rozhodnutý stát se chirur-
gem a po krátké době tady změnil 
rozhodnutí a stal se porodníkem. 
Máme zde prostor pro moderní pro-
gresivní přístup ve skvělém týmu, 
a to se projevuje v naší práci a dou-
fáme, že i ve spokojenosti klien-
tek,“ uzavřela Kamila Žižková.

MIMINKO NEODNÁŠÍ OD MAMINKY, ALE IHNED, 
JEŠTĚ PŘED PŘESTŘIHNUTÍM PUPEČNÍ ŠŇŮRY, 
PŘILOŽÍ NA JEJÍ HRUĎ A NECHAJÍ DOTEPAT 
PUPEČNÍK.
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Každá ulice pod dohledem svého 
strážníka. Jak moc reálná je tato 
ideální představa veřejnosti?

Zcela nereálná. To je možná přeži-
tek strážníka z první republiky, určitě 
tehdy nedohlížel na pořádek na obrov-
ských sídlištích, neměl na starosti tolik 
oblastí činnosti jako dnes. Ani náklady 
na jednoho strážníka nebyly pro obce 
tak moc zatěžující. Kromě slušné mzdy 
totiž musí město vynakládat peníze i na 
technické vybavení, kvalitní výstroj 
a výzbroj, školení. Pojem strážník se bě-
hem let zcela změnil, muž zákona dříve 
a dnes je naprosto někdo jiný.
V čem?

Nyní jsou strážníci perfektně vy-
školeni v mnoha oblastech. Dřívější 
strážník nesbíral desítky někdy i stovky 
pohozených stříkaček měsíčně, nehlídal, 
zda lidé uklízejí exkrementy po svých 
psech, neprováděl testy na drogy, nebyl 
proškolený k záchraně života a k ovlá-
dání defibrilátorů. Dnes prostě máme 
opravdu mnoho povinností a doved-
ností, které dříve strážník neměl, takže 
ta práce zkrátka musí být jiná. Dříve 
také nebyly prostředky, které nyní 
máme. Například vozový park běžně 
k dispozici hlídkám.
Lidé by ale vítali spíše pěší hlídky 
než strážníky v automobilech.

Pěší hlídka nikdy nebude tak efek-
tivní jako autohlídka. Chceme, aby byl 
strážník na místě problému co nejrych-
leji. Nedovedu si představit, že by měl 
běžet přes celé sídliště, když v autě je 
tam do minuty. Pěší hlídky jsou důle-
žité, ale nelze na nich stavět naši práci. 
Strážník mnohdy bývá první na místě 
záchrany života člověka. V autě má de-
fibrilátor, záchranářský batoh, plno dal-
šího vybavení. Pomůže rychle. Podobně 
je tomu i při jiných situacích. Přijímáme 
osmdesát až sto oznámení denně, každé 

musíme prověřit, navíc často suplujeme 
práci policie. Zkrátka naše práce musí 
být kvalitní a efektivní.
Jak asistujete policistům?

Policie v Chomutově nedisponuje 
dostatečným počtem policistů, který je 
potřeba na místě zásahu například při 
rušení nočního klidu nebo při řešení ob-
čanského soužití, takže si často vyžádají 
naši asistenci. Také řešíme přestupky 
v dopravě, například špatné parko-
vání, to je však také práce policie. My 
máme dohlížet na dodržování obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města, 
to znamená i zaplacené parkování. Zda 

někdo parkuje v zákazu nebo tvoří 
překážku provozu, je primárně úkolem 
policie. Neříkám to proto, že bychom 
policii asistovat nechtěli, jen poukazuji 
na to, že nás lidé někdy nařknou, že si 
nevšímáme parkování v zákazu, ale to 
není naše hlavní poslání. Máme své po-
vinnosti a je jich opravdu mnoho.
Co všechno tedy musí strážník 
zvládnout?

Samozřejmě dokonale znát městské 
vyhlášky, zákony, musí být psychicky 
odolný, fyzicky zdatný. To je takový 
základ. Naši strážníci jsou důsledně pro-
školováni v poskytování zdravotní po-
moci, umí obsluhovat defibrilátory, po-
užívat vybavení zdravotnického batohu. 
Pravidelně se zúčastňují výcviku se 
zbraní, střeleb, sebeobrany. Zakládáme 
si na tom, aby naši strážníci perfektně 
znali své pravomoci, byli technicky 
skvěle vybaveni. Víte, když posíláme 
strážníka do terénu, musím vědět, že je 
na to připraven, jak nejlépe lze. Jde totiž 

i o jeho zdraví a bezpečnost. Jen takový 
strážník, který je perfektně připravený, 
může svou práci perfektně vykonávat.
K jakým zásahům vyjíždějí stráž-
níci nejčastěji?

Rozhodně nejčastěji je to k rušení 
nočního klidu, to jsou stovky případů 
ročně, stejně tak ke znečištění veřejného 
prostranství. Velmi často vyjíždíme ke 
sběru injekčních stříkaček. Dále kvůli 
krádežím, konfliktům a jednáním lidí 
pod vlivem návykových látek, často 
i u lidí bez domova, k přestupkům v do-
pravě, především v parkování. Výjezdy 
často směřují na sídliště Zahradní, 

Kamenná, Písečná. Lokalita kolem 
KASSu je nejproblematičtější místo, co 
se týká dodržování veřejného pořádku.
Na co si lidé aktuálně nejvíce stě-
žují, co je trápí a jak se k tomu staví 
strážníci?

Nyní si nejčastěji stěžují na 
špatné chování lidí bez domova, 
aktuálně řešíme hlavně okolí Luny. 
Dělají nepořádek, obtěžují spoluob-
čany, močí na veřejnosti. To je velmi 
složité k řešení. Chápeme, že jsou 
pro ostatní občany osoby bez do-
mova obtěžující, říkají, tak je někam 
odvezte, ale to strážníci nemohou. 
Zajistí, aby ten člověk místo po sobě 
uklidil a opustil ho. Dávat jim pokuty 
nemá žádný smysl, není to pro ně 
žádný trest, nikdy ji nezaplatí, nemají 
z čeho a nemají o to ani zájem. Když 
je strážníci vykážou, přesunou se ji-
nam, od Luny k Severce, tak si zase 
stěžují lidé tam a vše se opakuje. Lidi 
to trápí a nás taky. Lidé chtějí, aby-

chom ho naložili do auta a někam od-
vezli, ale to je vážné zneužití pravo-
moci. To nemůžeme. Jsme vázáni zá-
kony. Visí nad námi velký Damoklův 
meč, to si lidé často neuvědomují. 
Strážníci tedy s bezdomovci komuni-
kují, vysvětlují, pracují s nimi dlou-
hodobě a trpělivě. Problémová místa 
často hlídají a tím bezdomovcům 
znepříjemňují pobyt ve městě.
Jaký je váš interní postup, když je 
někde delší dobu stejný problém?

Založíme takzvaný operativní úkol, 
tedy předáme informace hlídkám, které 
se oblasti více věnují. Je to ale neudrži-
telný stav, protože se ten problém pře-
sune jinam. Takže jeden operativní úkol 
nahrazuje ihned další v jiné oblasti.
Pomáhají asistenti prevence 
kriminality?

Ano, velmi. Často se vedou debaty, 
zda jsou zapotřebí, nebo ne, my však 
máme jasno. Jsou kvalitně proškolení, 
znají své pravomoci a pomáhají nám 
především jako dohled u přechodů, škol 
i na problémových místech. Vědí, čeho 
si mají všímat, a když je potřeba, ihned 
volají hlídku. Jsou takovýma dalšíma 
očima strážníků.
Dlouhodobě se věnujete prevenci na 
školách a ve školkách, tato činnost 
bude pokračovat?

Rozhodně. Prevence je taková naše 
vlajková loď, ve které jsme řadu let 
velmi dobří, a to hlavně díky těm, kteří 
se jí věnují. Preventivní programy ve 
školách a školkách vedeme na velmi 
vysoké úrovni, přednášky jsou žádané. 
Je důležité, aby se už malé děti dozvě-
děly, proč jsou strážníci potřeba, jak se 
mají správně a bezpečně chovat, co je 
to městská vyhláška a podobně. Právě 
děti jsou ve vnímání této problematiky 
velmi dobré, zajímá je a informace si 
uchovají po dlouhou dobu.

Městská policie v Chomutově funguje třicet let. Za tu dobu si lidé zvykli na přítomnost strážníků 
v ulicích, na jejich pomoc v nejrůznějších a někdy i velmi neobvyklých situacích a muži v uniformách se 
stali neodmyslitelnou součástí města. V posledních letech prošla chomutovská městská policie mnoha 
změnami, nyní je v historicky velmi dobré kondici. Jak se do ní dostala i jak vypadá dnešní strážník, 
uvedl ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda.

Tomáš Douda:

Práce strážníků  
je podceňovaná,  

ale je velmi potřebná 

POJEM STRÁŽNÍK SE BĚHEM LET ZCELA ZMĚNIL, 
MUŽ ZÁKONA DŘÍVE A DNES JE NAPROSTO 
NĚKDO JINÝ.
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Problémy dětí nelze přehlížet, 
mohou být vážné, upozorňuje Dyáda

Úzkosti, poruchy příjmu potravy, 
sebepoškozování, agresivita, hyperak-
tivita a mnoho dalších problémů trápí 
rodiče dětí různého věku. Období pan-
demie jako by některé tyto potíže ještě 
umocnilo. Rodiče ani děti na řešení 
problémů nemusí být sami, pomáhají 
jim odborníci ze Střediska výchovné 
péče Dyáda Chomutov, které sídlí 
v Cihlářské ulici.

Když dítě ve škole zlobí, je agre-
sivní, drzé nebo nesoustředěné, je to 
poměrně jasný signál, že se s ním něco 
děje. Stejně tak když nejí, je smutné, 
úzkostné, ustrašené. Problémy dětí 
však nemusí být vždy viditelné, po-
měrně vážný problém se může skrývat 
za obyčejným mlčením, straněním se, 
nezájmem. „Většina rodičů vycítí, že 
se něco děje, i když si nejsou jistí nebo 
pochybují. Najednou zjišťují, že se jim 
dítě vzdaluje, že vázne komunikace 
a podobně. I v těchto případech jim 
rádi pomůžeme, třeba jen uklidníme, 
že si dítě prožívá období dospívání 
a potřebuje svůj prostor, nebo zjistíme 
nějakou potíž a budeme ji řešit,“ vy-
světlila speciální pedagožka Jaroslava 
Bendová.

Středisko se zabývá veškerými 
oblastmi výchovy. Běžnými čin-
nostmi střediska jsou specializovaná 
komplexní vyšetření, psychosociální 
výcviky, konzultace či individuální, 
rodinná a skupinová terapie. „Běžné 
konzultace a poradenská činnost jsou 
v našem středisku čím dál tím častěji 
nahrazovány terapeutickou prací za-
měřenou podle věku a potřeb klienta. 

Primárně dětem předškolního a mlad-
šího školního věku je určena terapie 
hrou,“ konkretizovala terapeutka Petra 
Bělohlavá. Pro tento způsob terapie je 
využívána herna, kde mají děti k dis-
pozici vše, co je pro hru potřeba. Jedná 
se o techniku, která dětem pomáhá ke 
zklidnění, získání pocitu bezpečí a po-
chopení sociálních situací, podporuje 
komunikační schopnosti, což se pozi-
tivně odráží ve změně chování.

U starších dětí jsou často využí-
vané různé arteterapeutické techniky 
práce, například pískoviště, kde se 
mohou zobrazovat situace, ve kterých 
se děti nacházejí, aniž by o nich mu-
sely přímo mluvit. Dále třeba terapeu-
tické karty, jejichž pomocí lze tvořit 
příběhy, různé koláže či kameny.

Klienti bez věkového rozlišení 
mají možnost také pracovat formou 
netradiční terapie, takzvané práce 
v hliněném poli. Děti mají k dispozici 
keramickou hlínu v dřevěném rámu 
a misku s teplou vodou. Mohou se 
hlíny jen dotýkat, modelovat své fan-
tazijní světy, nemají žádná omezení, 
nemusí mluvit, pomocí školeného 
průvodce naplňují své potřeby. „Jedná 
se o vývojovou terapii, pomocí které 
je možné poskytnout klientovi během 
deseti setkání v intervalu jednou za 
čtrnáct dní náhled na své jednání, dění 
ve vrstevnických vztazích, dosy-
tit různé vývojové potřeby. Zmírnit 
důsledky traumatizujících zážitků 
prostřednictvím keramické hlíny, 
teplé vody a bezpečného rámce, který 
poskytuje dřevěná bedna. To vše bez 

nutnosti o traumatizujících zážitcích 
s průvodcem mluvit. Nedochází tak 
k opakované traumatizaci klienta. Vše, 
co se v hliněném poli odehrává, je 
možné zprostředkovat rodičům na ná-
sledné konzultaci a nastavit tak co nej-
efektivnější výchovný přístup. Pomocí 
keramické hlíny se nám v uplynulém 
roce dařilo zklidňovat projevy ADHD, 
mírnit školní úzkosti i psychosoma-
tické projevy, stabilizovat v přijatelné 
míře projevy obsedantně kompulzivní 
poruchy či tikové poruchy. Velmi 
dobře fungovala terapie i v přípa-
dech sebepoškozování, počůrávání 
a poruch spánku,“ vysvětlila Jaroslava 
Bendová.

OD PŘEDŠKOLÁKŮ PO 
MLADÉ DOSPĚLÉ

Spektrum klientů navštěvujících 
středisko výchovné péče je věkově 
rozmanité. Péčí již prošly děti od tří let 
až po mladé dospělé do věku 19 let. 
Problémy, se kterými klienti přichá-
zejí, jsou rovněž rozmanité. Výchovné 
problémy, které jsou prioritou stře-
diska, se hodně mísí s potížemi v ro-
dinném a školním prostředí. V době 
covidové a postcovidové přibylo 
klientů s obtížemi v osobním životě, 
jako je sebepoškozování, poruchy 
spánku, poruchy příjmu potravy, úz-
kostné poruchy, strach z lidí a panické 
ataky. „Vzhledem k rozmanitosti 
a různorodosti problémů jsme navázali 
velmi úzkou spolupráci s pedopsy-
chiatryněmi v Chomutově, s peda-
gogickopsychologickou poradnou 

v Chomutově a Kadani. Na velmi 
dobré úrovni je spolupráce se základ-
ními školami v regionu a také s ma-
gistrátním oddělením sociálně právní 
ochrany dětí,“ vyzdvihla Jaroslava 
Bendová.

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Noví klienti se na první schůzku 

do střediska musí objednat na telefonu 
474 621 682 nebo emailu chomu-
tov@svpdyada.cz. V naléhavých 
případech mohou přijít osobně, věno-
vat se jim bude sociální pracovnice. 
Čekací doba je aktuálně zhruba jeden 
měsíc, s nárůstem klientů se může 
doba objednání prodloužit. První 
schůzka trvá asi dvě hodiny. Rozhodně 
neprobíhá formou striktního vyptávání 
se, jde o příjemný rozhovor, při kterém 
odborníci ze střediska získají potřebné 
informace, mapují rodinnou situaci 
dítěte, mohou nahlédnout do zpráv od 
jiných specialistů a zjistit, jak se dítě 
i rodiče navzájem chovají. Podle toho 
pak domluví individuální plán další 
péče. Může se jednat o dlouhodobou 
konzultační péči, kdy dítě s rodiči do 
střediska dochází zhruba jednou za 
měsíc poradit se, co je potřeba dělat, 
co změnit a jakým způsobem. Na zá-
kladě odborného zhodnocení situace 
dítěte se realizuje terapeutická péče, 
která je intenzivnější a vždy nastavena 
individuálně podle potřeb klienta.

NĚKDY STAČÍ RADA
Pracovníci střediska mohou 

klientovi pomoci i při jediném se-
tkání. „Někdy stačí pouze rodiče 
takzvaně ukotvit, tedy poradit mu, 
co má dělat, říci, jaké jsou mož-
nosti. To se týká například rad, jak 
s dětmi mluvit o válce, která se nás 
nyní velmi blízce týká. Trochu jsme 
v minulosti děti ukolébali tvrzením, 
že takto blízko u nás válka nikdy 
nebude, ale stalo se to. Některé děti 
na to mohou velmi citlivě reagovat 
a je potřeba jim nelhat, ale situaci 
jim vysvětlit. Stejné to bylo i při 
pandemii, která ovlivnila přede-
vším starší děti tím, že jim vzala 
bezpečí zažitého denního režimu. 
Projevilo se to v současných úzkos-
tech, kterých je mezi středoškoláky 
opravdu vysoký počet a je potřeba 
jim pomoci,“ upozornila Jaroslava 
Bendová. Pro radu si rodiče mohou 
volat i při náhlých krizových situa-
cích, kdy například zjistí, že si dítě 
ubližuje, že je šikanované nebo se 
rozhodne utéct z domova.
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Bolestivá menstruace může být 
normální, ale může znamenat i nemoc

Výše nezabavitelné částky mzdy 
může být u každého jiná

Zhoršil se mi zdravotní stav, přišla 
jsem o invalidní důchod

Mám velmi bolestivou men-
struaci. Četla jsem si o tom 
něco na internetu a vůbec 
nevím, jestli to mám řešit. 
Uvažuji o hormonální antikon-
cepci. Mám i jiné možnosti? 
Dana, 30 let. 

S bolestivou menstruací se 
setkává až 50 % žen. Bolestivá 
menstruace tedy může být „nor-
mální“ doprovodný příznak 
zdravé menstruace, ale může po-
ukazovat i na nějaký problém. 

Bolesti způsobují děložní 

kontrakce nutné k vypuzení ob-
sahu dělohy. Pokud je kontrakce 
příliš silná, může zamezit pří-
vodu kyslíku k orgánu a způ-
sobovat tak bolest. Svůj podíl 
mají i tzv. prostaglandiny. Běžná 
menstruační bolest se projevuje 
jako bolest v podbřišku a v kříži 
první až třetí den menstruace. 
Doprovázet ji mohou i nepří-
jemné pocity na zvracení či 
průjem. Jako ženy si neseme 
břímě prožívat menstruaci, ale 
rozhodně bychom ji neměly pře-

žívat. Pokud vás bolest omezuje 
v běžném životě a znesnadňuje 
nebo vám dokonce neumož-
ňuje vykonávat běžnou denní 
činnost, je vhodné se poradit 
s gynekologem. 

Bolestivá menstruace může 
v některých případech poukazo-
vat i na různá onemocnění, jed-
ním z nich je například endome-
trióza, různé záněty nebo zúžení 
děložního hrdla. 

Pokud na bolestivou menstru-
aci trpíte a lékař vyloučil patolo-

gie, je možné užívat hormonální 
antikoncepci, která by měla ztlu-
mit tyto příznaky. Sama si mů-
žete pomoci pitím čaje s kontry-
helem, doplněním hořčíku, nahří-
váním podbřišku a dostatečným 
odpočinkem. Vhodné je také 
užití léků na bolest včas, nejlépe 
preventivně před očekávanou 
bolestí. Některým ženám pomáhá 
spolupráce s fyzioterapeutem.

MUDr. Kamila Žižková, 
gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Vždy jsem vše řádně a včas hra-
dil. Kvůli zdravotním problé-
mům a následné ztrátě zaměst-
nání jsem se dostal do situace, 
kdy jsem neměl dostatek peněz 
na to, abych všechny závazky 
mohl řádně a včas hradit. 
Prodlení s úhradami mělo za 
následek, že nyní jsou proti mně 
nařizovány první exekuce. Již 
mi byla provedena první srážka 
ze mzdy. Když jsem se o tom 
bavil s kolegy v práci, kteří 
jsou v podobné situaci jako já, 
tak jsem zjistil, že jim z platu 
zůstává mnohem více než mně. 

Jak je to možné? Nemohla 
mzdová účetní udělat chybu?

I když se zdá, že vaši kolegové 
jsou v podobné situaci jako vy, 
nemusí tomu tak být. Výše neza-
bavitelné části mzdy se odvíjí po-
dle vašeho čistého výdělku. Dále 
se v její výši zohledňuje počet 
vyživovaných osob, které s vámi 
žijí ve společné domácnosti. Do 
vyživovaných osob patří děti 
a manžel/manželka. Do vyživo-
vaných osob nelze započítat děti, 
na které máte soudem stanovené 
výživné neboli alimenty. 

Další věcí, která ovlivňuje 

výši nezabavitelné mzdy, je to, 
zda máte přednostní či nepřed-
nostní pohledávky. Přednostní 
pohledávky jsou ty, které musejí 
být zaplaceny co nejdříve, proto 
se na ně sráží více. Jsou to po-
hledávky vůči státu nebo napří-
klad exekuce vedené pro dlužné 
výživné. Nepřednostní jsou po-
hledávky, které také samozřejmě 
musejí být zaplaceny, ale jejich 
úhrada musí počkat (např. do té 
doby, než bude uhrazena před-
nostní pohledávka nebo jiná ne-
přednostní, která se o zaplacení 
přihlásila dříve). Do nepřednost-

ních pohledávek patří všechny 
pohledávky vůči bankám, dlužné 
nájemné, nedoplatek za energie 
a podobně. 

Pokud se domníváte, že vaše 
mzdová účetní udělala ve výpo-
čtu chybu, musíte to vyřešit s ní. 
Ale ještě než s ní začnete situaci 
řešit, doporučuji si na interneto-
vých kalkulačkách nezabavitelné 
části mzdy udělat kontrolní výpo-
čet, popřípadě se o pomoc obrátit 
na někoho známého či nějakou 
z dluhových poraden.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Je mi 48 let, kdysi mi byl přiznán 
částečný invalidní důchod. Mám 
problémy s dýcháním, někdy je to 
lepší, někdy horší. Na kontroly na 
sociálku už jsem chodit nemusela. 
Poslední půlrok se mi opět začal 
zhoršovat zdravotní stav, nikdo 
si se mnou neví rady, doktoři mě 
posílají na vyšetření až do Prahy. 
Nemohu chodit, třesou se mi 
ruce, že se ani nenapiju, i v práci 
mi to dělá problémy, ale nechci 
marodit. Můj doktor mi poradil, 
abych si podala žádost o plný 
invalidní důchod. Ze sociálky mi 

ale přišel dopis, že mi důchod 
odebrali úplně. Nevím, co mám 
dělat. Vůbec se v tom nevyznám. 
Můžete mi poradit?

Invalidní důchod vám je při-
znán, pokud podle posudkového 
lékaře poklesla vaše pracovní 
schopnost minimálně o 35 %. Může 
však dojít k situaci, kdy vám bude 
dosud přiznaná invalidita snížena 
či dokonce odebrána. Rozhodující 
je, zda dle posudku Okresní správy 
sociálního zabezpečení k datu po-
dání žádosti o přezkoumání zdra-
votního stavu k invaliditě či žádosti 

o změnu výše invalidního důchodu 
splňujete všechny podmínky zá-
kona o důchodovém pojištění.

Dle vašeho vyjádření máte dvě 
oblasti potíží – interní a pohybové, 
kde je nutné posoudit míru poklesu 
vašeho aktuálního pracovního 
potenciálu. Rozhodující je vždy 
vyjádření odborných lékařů na 
základě provedených objektivních 
vyšetření. Posudek o invaliditě pak 
stanovuje procentní míru poklesu 
pracovní schopnosti u dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu. Pro 
přiznání invalidity, ve vašem pří-

padě ke zvýšení invalidity, je tedy 
nutné doložit základní podmínky 
k přiznání invalidity  dlouhodobě 
nepříznivý, ale stabilizovaný (se-
trvalý) zdravotní stav a stanovení 
základní diagnózy. 

V případě dalších nejasností 
doporučuji kontaktovat pracovníky 
Okresní správy sociálního zabez-
pečení či pracovníky naší sociální 
služby, kteří vám rádi bezplatně 
poradí.

Mgr. Jitka Fricová, ergoterapeutka 
Sociálně aktivizační služba pro OZP

www.aprcr.cz 
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KŘIŽOVATKA ULIC 
CIHLÁŘSKÁ A MORAVSKÁ  
JE PLNÁ NOVINEK
Stávající světelně řízená křižovatka byla kompletně 
rekonstruována s cílem dosažení nejvyšší možné kapacity. 
Nová křižovatka je již dynamicky řízená a reaguje v reálném 
čase na aktuální vytížení jednotlivých ramen. Kapacitu 
rovněž zvyšují nově přidané řadící pruhy. Další novinkou je 
takzvaná preference MHD. Již nyní je na stožáru instalována 
jednotka, která bude spolupracovat s vozidly městské dopravy, 
v budoucnu i s vozy IZS, kterým bude pouštět zelenou fázi 
dříve. Samotná preference je zatím v procesu realizace, vozidla 
MHD musí být ještě dovybavena patřičnými jednotkami. 
Zkrácenou dobu přepravy pocítí první cestující možná 
ještě letos. Součástí rekonstrukce bylo i veřejné osvětlení 
a okolní chodníky. Město do moderní křižovatky investovalo 
10,5 milionu korun.

MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU MÍT 
ZELENÉ STŘECHY
První tři budovy školek v Chomutově budou mít zelené střechy. 
Mateřská škola v ulici Vodních staveb má již střechu hotovou. Školka 
v Zahradní ulici je aktuálně v realizaci, následovat bude druhá budova 
školky v ulici Vodních staveb. Každá střecha bude prvotně zateplena 
a následně na ni bude vybudovaná zelená střecha s předpěstovanou 
vegetační rohoží se směsí extenzivních rostlin. Na střeše budou 
nenáročné bezúdržbové rostliny, především trávy.

ÚZKÁ ULICE  
JE NOVĚ OPRAVENÁ

Lepší povrch má nyní Úzká ulice, která spojuje Bezručovu a Lipskou 
ulicí. Ze stávající účelové komunikace byl odstraněn dosavadní 
povrch. Následně byly štěrkodrtí sanovány konstrukční vrstvy, 

provedeno vyrovnání asfaltobetonem a realizována finální 
pokládka povrchového asfaltu.  

Celá oprava vyšla na téměř 700 tisíc korun.
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Chomutovské památky vítaly návštěvníky 
při Dni evropského dědictví

Divadelní festival nabídne divákům celkem 
jedenáct představení ve třech dnech

Vlastimil Vondruška se s Chomutovany sejde 
v kostele svaté Kateřiny, podepíše knihy

Chomutovské památky se 
zdarma otevřely návštěvníkům 
v rámci tradičního Dne evrop-
ského dědictví. Lidé tak mohli 
v Chomutově navštívit téměř dvě 
desítky historicky zajímavých míst 
– všech pět kostelů, které se na-
cházejí na území města, městskou 
i hvězdářskou věž nebo budovu 
starobylé radnice, kde byla zpří-
stupněna nejen expozice oblastního 
muzea, ale také prostory Rytířského 
sálu, oratoře slečen či klenotnice 
se stropní freskou znázorňující 
Tobiášovu legendu.

Oblastní muzeum ve svých pro-
storách uspořádalo doprovodnou 
akci s názvem Miniaturní muzejní 
noc, kromě volného vstupu čekal 
na návštěvníky bohatý program. 
„V prostorách muzea jsme uspo-

řádali workshopy a komentované 
prohlídky s tematikou portrétní 
miniatury. Návštěvníci dokonce 
využili možnosti přinést vlastní por-
trétní miniatury k odbornému his-
torickému prozkoumání,“ popsala 
program akce Renáta Klucová, 
zástupkyně ředitelky oblastního 
muzea. „Zpřístupněna byla samo-
zřejmě i hvězdářská věž v jezuit-
ském areálu, kde probíhalo ve spo-
lupráci s Astronomickou společností 
v Chomutově pozorování slunce. 
Vše zakončil noční výstup na věž,“ 
dodala.

Nejnavštěvovanější památkou při 
letošním Dni evropského dědictví 
byly výstavní prostory muzea na rad-
nici, tam zavítalo 251 návštěvníků. 
Velký zájem byl tradičně o návštěvu 
kostela svaté Kateřiny, který díky 

akci Miniaturní muzejní noc přilákal 
233 návštěvníků. Přímo v kostele pro-
bíhala výstava fotografií z Erlangenu 

Evy z Efy. Třetí nejvyšší návštěvnosti 
se těšil kostel svatého Ignáce, kam se 
přišlo podívat 148 lidí.

Celá odpoledne a večery tří dnů 
mohou strávit v divadle milovníci 
klasických i moderních představení. 
Společnost Kultura a sport totiž na 
říjen připravila Divadelní festi-
val. Ten se bude konat od 13. do 
15. října, první dva dny naservíruje 
po třech představeních, třetí den jich 
bude dokonce pět. „Zda budou chtít 
lidé navštívit všechna představení, 
nebo jen ta v jednom dni, je zcela 
na nich, systém prodeje vstupenek 
nabízí několik možností.

Zakoupením třídenní vstupenky 
bude jejich majitel mít garantované 
sedadlo vpředu u jeviště, v první až 
čtvrté řadě, aby si vše náležitě užil,“ 
uvedl jednatel společnosti Radek 
Holuša.

Festival začne ve čtvrtek 
13. října v 16 hodin představením 
se známými českými i zahraničními 
písničkami V dešti, pokračovat bude 
v 17.30 hořkou komedií Homeless 
a vrcholem večera bude od 19 ho-
din setkání se známým režisérem 
Zdeňkem Troškou.

Jedinečné bude páteční první 
představení od 16.45 s názvem 
Zchudlý loutkář. Při improvizaci 
budou totiž náměty dávat sami di-
váci a vznikne tak neopakovatelný 
zážitek. V 17.30 začne slovenská 
autorská komedie jednoho herce Pri 
kase. Ta je z prostředí supermarketů 
a paroduje konzumní společnost. 
Večer od 19 hodin se představí 
Daniel Krejčík při hře Všechny bá-

ječné věci. Chomutovské uvedení 
této dojemné, vtipné a interaktivní 
inscenace o smyslu života láká i di-
váky z ostatních měst. V Praze jsou 
totiž všechny reprízy do konce roku 
beznadějně vyprodané.

Sobota nabídne nejrůznější 
formy divadla už od 12.30 ho-
din. Nejprve si diváci připome-
nou Maryšu a její trable s láskou, 
poté od 14.30 Havlovu Audienci. 
Groteskou Bulšit aneb Podezřelý 
analfabet bude festival pokračo-
vat od 15.50 hodin a v 18 hodin 
naváže sólový dialog pro jednu 
herečku na motivy životního 
příběhu nejslavnější světové 
malířky Fridy Kahlo. Divadelní 
festival v Chomutově zakončí 

od 19.45 show jednoho pianisty 
a dvou náruživých múz Už zase 
miluju!, ve které účinkují Sandra 
Pogodová, Michaela Dolinová 
a Václav Tobrman.

Vstupenky lze zakoupit v před-
prodeji pouze v městském divadle. 
Je možné koupit si vstupenku na 
čtvrteční dvě odpolední představení 
celkem za 200 korun a na večerní 
představení za 300 korun, nebo 
na celý den za 500 korun. Stejný 
systém platí i v pátek. Na sobotu je 
možné zakoupit pouze celodenní 
vstupenku za 500 korun. Vstupné na 
celý třídenní festival činí 1500 ko-
run a u této vstupenky je garan-
továno místo v prvních čtyřech 
řadách.

V kostele svaté Kateřiny se 
bude ve středu 12. října od 17 ho-
din konat talk show Vlastimila 
Vondrušky s názvem Nebojte se 
historie. Setkání se známým českým 
spisovatelem bude o tom, co vlastně 
víme o životě středověkých lidí, co 
nám prameny mohou říci, co se už 
zjistit nedá a proč jsou učebnice dě-
jepisu nuda.

Vlastimil Vondruška na příkla-

dech z historických románů rozebírá 
některé zažité omyly, například ten, 
že naši předkové byli až přehnaně 
cudní a ženy poslušné. Zavede po-
sluchače do zákulisí literární tvorby, 
pobaví je zážitky, které má s růz-
nými čtenáři, ale také ze spolupráce 
s filmem. Řeč bude i o tom, že hle-
dání vlastních kořenů není vždycky 
snadné, ale zvláště dnes má svůj 
nezastupitelný smysl.

Vstupenky je možné zakoupit 
v pokladně muzea na radnici v ote-
vírací době. Kapacita je omezená, 
o dostupnosti vstupenek se lze in-
formovat na telefonním čísle 775 
870 754.

Teplý nápoj je v ceně vstupenky, 
s sebou je zapotřebí si vzít teplé oble-
čení. Po skončení talk show se bude 
konat autogramiáda knih vlastních 
i na místě zakoupených.
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OLGA NEJMANOVÁ
Původním zaměstnáním má blízko ke gastronomii, ale věděla, 
že by ji stříhání mužů rozhodně bavilo. K řemeslu přičichla, 
když si její dcera otevřela barber shop. Hned věděla, že to chce 
dělat. Doplnila si vzdělání a u dcery získala potřebnou praxi. 
Snaží se být věrná poslání barber shopů, tedy že jeho návštěva 
by pro muže měla být zážitkem s neotřelým přístupem, 
kávou a třeba i panákem. Není výjimkou, že do salonu přijdou 
kamarádi a u kávy si povídají, zatímco se jim dostává střihu 
vlasů i vousů či masáže hlavy.  
Více informací je na instagram.com/olganejmano.

KATEŘINA 
KROPÍKOVÁ
Na mateřské se definitivně rozhodla, že jako vyučená krejčová 
se stane masérkou. Jak sama říká, celoživotně ji masáže 
zajímaly. Věnovala se jim amatérsky, ale měla obavy se pustit 
do podnikání. Na mateřské přemítala, co bude dál, a zvítězila 
touha pomáhat lidem. Pustila se do kurzů a nyní má vzdělání 
kromě sportovních, rekondičních a relaxační masáží i na masáž 
lávovými kameny, právě studuje Dornovu metodu a Breussovu 
masáž a chystá se na kurz maderoterapie.  
Pro více informací hledejte na facebooku Masáže Kateřina.

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 působení řádu německých 
rytířů Chomutov významně posílil

Řád německých rytířů neboli 
Fratres hospitalis sanctae Mariae 
Theutonicorum in Jerusalem (česky 
Bratři špitálu Panny Marie Němců 
v Jeruzalémě) vznikl jakožto špitální 
bratrstvo v roce 1190 při dobývání 
Akkonu v rámci III. křížové výpravy. 
Řád, jenž měl za úkol pečovat o ne-
mocné a poutníky, založili kupci 
a cestovatelé z německých zemí. 
Ochrannou ruku nad řádem držel zpo-
čátku rod Štaufů a později i papežové 
Celestin III. a Klement III.

Podobně jako u dříve založeného 
bratrstva johanitů, se i řád postupem 
času militarizoval a začala převažovat 
jeho vojenská stránka. Dne 5. března 
1198 se v Akkonu (město dnes leží 
v severním Izraeli) sešlo shromáždění 
říšských velmožů a prelátů sídlících 
ve Svaté zemi a přeměnili bratrstvo 
v rytířský řád. Vzorem jim byli tem-
pláři a johanité. Následně se úspěšně 
zapojili do bojů v tehdejší Palestině. 
Později vybudovali rozsáhlé panství 
v Prusku a Pobaltí.

Na našem území se němečtí rytíři 
usadili jako teprve čtvrtý nábožen-
ský řád, a to kolem roku 1200, kdy 

zde získávají konkrétní majetky. 
Roku 1237 jim král Václav I. potvrdil 
držbu celé řady majetků v Čechách 
i na Moravě. V polovině 13. století 
tak byl řád na našem území pevně 
usazen. Mimo panovníků z řad 
Přemyslovců jim projevovala pří-
zeň i celá řada domácích šlechticů. 
To se ukázalo i v Chomutově, pro 
který vydal 29. března 1252 Fridrich 
z Chomutova, syn Načeratův, listinu, 
v níž uvedl, že již dříve daroval své 
městečko Chomutov s příslušenstvím 
německým rytířům s tím, „že se mají 
tohoto majetku ujmout po jeho smrti 
a mají jej pak držet s celým územím, 
hranicemi a právem“.

Do majetku řádu se tak dle da-
rovací listiny dostalo již několik let 
fungující městečko a několik okolních 
vesnic. Navíc ležící na významné ob-
chodní spojnici mezi Prahou a Míšní. 
Chomutov se tak začlenil do česko-
moravské bailie (svazek více řádo-
vých domů na jednom území) jakožto 
řádová komenda neboli řádový dům 
v čele se správcem nazývaným kom-
tur. Nad komtury jednotlivých komend 
stál zemský komtur, sídlící v Praze.

V době získání Chomutova spa-
daly řádové majetky v našich zemích 
pod pravomoc zemského mistra 
z Německa. Později, když se němečtí 
rytíři začali angažovat v boji proti po-
hanským Prusům, připadly pod pravo-
moc pruského zemského mistra.

Za krále Přemysla Otakara II., vel-
kého příznivce řádu, došlo z jeho po-
pudu k udělení rozsáhlejších soudních 
pravomocí pro Chomutov, z čehož 
vyplývalo i povolení zřízení šibenice, 
pranýře a soudní pravomoci nad pří-
slušnými vesnicemi.

Od 80. let 13. století začala ex-
panze řádového panství do okolí 
Chomutova. K původním vsím 
Droužkovicím, Blatnu, Březenci 
a Běšicím tak díky daru Chotěboře 
z Řečic přibylo panství Křimov 
s vesnicemi Suchdolem, Nebovazy, 
Lidní, Stráží, Menharticemi, Vysokou 
a Hoděvicemi. Dále od Vratislava 
z Maštova získala komenda ves 
Tureč, jež komenda následně směnila 
za pozemky u Spořic a Černovic. 
Roku 1290 urozená vdova Adelhaid 
postoupila německým rytířům obec 
Pesvice a o pět let později získal řád 
od Fridricha a Dětřicha ze Šumburku 
Otvice. Od postoloprtského kláš-
tera obdržel ves Všestudy. V dalších 
letech přibyly ještě vesnice Spořice, 
Hrádečná, Rodlant, Michanice, 
Spořice a Radenov. Během několika 
desetiletí tak vzniklo hospodářsky silné 
a kompaktní panství.

O panství se také řád pečlivě staral 
a zejména v Chomutově se snažil roz-
šiřovat jeho postavení. Jednalo se na-
příklad o konání týdenního trhu, který 

v Chomutově připadal na úterý, po-
volení obchodu se solí, stavbu radnice 
a užívání pečeti, jejíž podobu užívá 
město dodnes.

Chomutovská komenda se ve 
druhé půli 14. století stala ekono-
micky nejsilnější komendou a od 
roku 1335 byla i hlavním sídlem řádu 
v českých zemích. Díky její hospodář-
ské prosperitě se ji pokoušel odkoupit 
i král Václav IV., což velmistr odmítl.

Konec 14. století se stal pro řád 
kritickým, za vlády zemského komtura 
Albrechta z Dubé probíhala válka ry-
tířů s míšeňskými markrabaty a česko-
moravská bailie se značně zadlu-
žila. Roku 1409 byl řád navíc drtivě 
poražen v bitvě u Grunwaldu ve válce 
s polskolitevskou koalicí. Oslabení 
řádu využil král Václav IV. a nechal řá-
dové statky zkonfiskovat kvůli nespla-
ceným dluhům. Chomutov a okolní 
majetky řádu tak přešly na krále, který 
je roku 1414 předal do zástavy Půtovi 
z Ilburka. Poté město ještě mnoho-
krát změnilo majitele. Teprve v letech 
14871488 však došlo k právnímu 
vyrovnání, kdy postoupil mistr řádu 
Reinhard z Neubergu veškerá práva na 
Chomutov purkrabímu karlštejnskému 
a nejvyššímu mincmistrovi Benešovi 
z Veitmile, čímž právně skončila éra 
německých rytířů v našem městě.

Mgr. Pavel Simet

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

BAROKNÍ GRADUÁL 
Z KADANĚ

V muzejní podsbírce starých 
tisků je uložena kniha Offertorium 
Buch pro choro venerabilem vir-
ginum Elisabethin z roku 1765. 
Je to rozměrný pozdně barokní 
graduál s notovým záznamem. 
Jméno knihy je odvozeno z názvu 
„graduale“, jedné z antifon užíva-
ných při mši. Tento zpěv spojoval 
dvě hlavní čtení z Písma svatého. 
Kniha byla určena ke sborovému 
zpěvu, proto bývala poměrně 
veliká. Graduál z Kadaně má 

rozměry 30,5 na 47 cm, je svázán 
v pergamenové vazbě, zatímco 
listy knihy jsou papírové. Notový 
zápis byl pořízen ručně inkous-
tem. Knihu ke zpěvu užívaly 
řeholnice v alžbětinském klášteře 
v Kadani. Odtamtud se v 60. le-
tech 20. století graduál dostal 
spolu s dalšími knihami a cen-
nými předměty do sbírky cho-
mutovského muzea. Kniha byla 
v roce 2019 v muzeu vystavena 
na velikonoční výstavě s tématem 
křížové cesty.

Mgr. Milena Bílková, Th.D.

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem (zdroj: wikipedie)

Znak řádu 
(zdroj: wikipedie)
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Lidé mohou pomoci nemocné Nikolce

Z Chomutova do Vejprt vyjede 
parní vlak při oslavách výročí

Výsadba stromů na sídlišti bude 
poslední akcí festivalu Obnaženi

Na speciální 
ortézy mohou 
přispět lidé tři-
náctileté Nikolce 
z Chomutova. 
Sbírka na nece-
lých 140 tisíc je 

organizovaná na webu www.donio.cz.
Nikolka se od útlého dětství po-

týká s genetickou vadou, má centrální 

hypotonii, smíšené a nekoordinované 
pohyby, převážně v rukách, kdy je 
často vztahuje nad hlavu a třepe jimi. 
Dále trpí epilepsií, má těžkou mentální 
retardaci a zrakové postižení, astigma-
tismus a špatnou orientaci v prostoru. 
Musí nosit brýle, které naštěstí dobře 
snáší, a předměty si přibližuje k očím, 
aby je dobře viděla. Nikolčin zdra-
votní stav vyžaduje nepřetržitou péči. 

Nezbytnou potřebou jsou celoži-
votní rehabilitace, které mají velký 
vliv na její pohyb a tím kvalitu 
života a pomáhají jí k co největším 
pokrokům. 

Nyní Nikolka rychle vyrostla, 
její svaly a šlachy se nestačily srov-
nat a tím došlo k většímu propadá-
vání chodidla a klenby. Nohy se při 
chůzi bortí a aby si Nikolka ulevila, 

pokrčuje nohy v kolenou a tím si 
zkracuje jiné svaly. 

Nikolka potřebuje speciální 
ortézy, které jsou pro ni i rodinu 
nezbytnou pomůckou, protože 
když se Nikolka dokáže pohybovat, 
usnadňuje se tím péče o ni. Ortézy 
dolních končetin pro Nikolku stojí 
153 000 korun, na částku 136 500 
je vypsaná sbírka. 

Společnost LOKOMOTIV bude 
8. října pořádat zvláštní jízdu historic-
kého parního vlaku při oslavě 150. vý-
ročí existence horské dráhy Chomutov 
 Vejprty. V jeho čele se představí 
parní lokomotiva Všudybylka 354.195 
z Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. 
Lidé si užijí nejen jízdu, ale mohou 
navštívit výstavu historických kole-
jových vozidel a opéct si špekáčky 
v Křimově nebo si prohlédnout foto-
grafie z provozu horské dráhy a z čin-
nosti LOKOMOTIV v kulturním 

domě ve Vejprtech. V rámci akce bude 
možné získat sběratelskou turistickou 
vizitku, která se váže přímo k výročí 
vejprtské trati. Vizitka bude k dostání 
v muzeu v Křimově. 

Vlak bude vyrážet z chomutov-
ského nádraží v deset hodin a vrátí se 
tam v 17.43 hodin.

Jízdné jedním směrem bude stát 
sto korun, snížené padesát korun, 
jízdenku lidé zakoupí u průvodčího 
přímo ve vlaku. Je možné vlakem pře-
pravovat i jízdní kola či kočárky.

Na sídlišti Březenecká v so-
botu 8. října od 16 hodin proběhne 
společná výsadba stromů, ke které 
pořadatelé zvou širokou veřejnost. 
Akce je určena pro všechny, kte-
rým není lhostejný veřejný prostor 
ve městě a kteří se chtějí podílet na 
jeho zvelebení. 

Ve spolupráci s magistrát-
ním odborem životního prostředí 
a Technickými službami města 
Chomutova zasadí organizátoři 
spolu s návštěvníky čtyři nové 
stromy. Ty oživí neutěšenou 
a zapomenutou část sídliště, kde 
stávalo kino Evropa a kde je od 
konce července také nainstalována 
dočasná výtvarná instalace Jiřího 
Němce Tváří v tvář. „Přijďte s lo-
patou či rýčem, s hráběmi nebo 
jen tak,“ zve jedna z organizátorek 
výsadby Tereza Dvořáková. 

Akci pořádají Ženský spolek 

a spolek Obnaženi jako ozvěnu 
19. ročníku festivalu Obnaženi.

Další akcí, která se také za-
bývá městským veřejným prosto-
rem, konkrétně mapováním soch 
a nástěnného umění 50. až 80. let 
minulého století v Ústeckém 
kraji, je výstava Vetřelci a vo-
lavky Chomutovska, kterou pořádá 
tentýž den spolek Kuprospěchu. 
Vernisáž výstavy proběhne od 
14.30 hodin v galerii Město u vit-
rín pod kruhovým objezdem.

Máte od města nařízenou exekuci? Oddlužte 
se při druhém ročníku Milostivého léta

Každý dlužník, proti kterému 
vede město nebo jeho organizace 
exekuci prostřednictvím soudního 
exekutora, má možnost využít in-
stitutu Milostivé léto II, který mu 
pomůže se oddlužit.

Zákon o zvláštních důvodech 
pro zastavení exekuce a o změně 
souvisejících zákonů zavedl na tři 
měsíce institut Milostivého léta, 
který má napomoci snížit zadlu-
ženost občanů a umožnit smazat 
nezvladatelné dluhy z minulosti. 
Toto osvobození mohou využít jen 
fyzické osoby a týká se pouze po-
hledávek, které jsou u exekutora, 
nikoli pohledávek v exekuci daňové 
nebo správní.

Město do celého procesu žád-
ným způsobem nemůže zasahovat. 
Jedná se o ustanovení, které se týká 

ryze vztahu mezi exekutorem a po-
vinným dlužníkem.

V ČEM TENTO INSTITUT 
SPOČÍVÁ?

V případě, že povinný dluž-
ník uhradí celou jistinu a k tomu 
1 815 korun za každý exekuční titul, 
exekutorský úřad automaticky vydá 
rozhodnutí o zastavení exekuce 
pro zbytek dluhu a osvobození od 
zbytku dluhu. Toto rozhodnutí poté 
exekutor odešle oprávněnému i po-
vinnému a exekuční řízení zastaví. 
Peníze musí být uhrazeny na účet 
exekutora, nestačí když jistinu dluž-
ník uhradí městu. Když povinný 
pošle peníze, měl by informovat 
soudního exekutora, že využívá 
možnosti Milostivého léta, aby měl 
jistotu, že exekutor platbu obdržel 

a přiřadil na správnou jistinu.
Milostivé léto II platí od 1. září 

do 30. listopadu 2022. Kdo v této 
době zaplatí původní dluh a k tomu 
přidá 1 815 korun jako náklady, ten 
exekuci ukončí. Od placení zbytku 
dluhu bude osvobozen, jedná se 
často o mnohatisícová příslušenství, 
například o náklady řízení, úroky 
a poplatky z prodlení, odměnu exe-
kutora, náklady exekutora a opráv-
něného, soudní poplatky a podobně. 
Akce se vztahuje pouze na exekuce, 
které byly zahájeny před 28. říjnem 
2021, tedy před prvním kolem této 
oddlužovací akce, kterou využil 
pouze malý zlomek dlužníků. Jedná 
se o poslední kolo této speciální od-
dlužovací akce.

Institut je možné využít 
u všech dluhů, které mají lidé 

vůči veřejné správě a pro jejichž 
vymožení byla nařízena exekuce, 
a to včetně institucí s jakým-
koli státním podílem nebo třeba 
podniků s účastí města vyšší než 
50 procent. Konkrétně jde třeba 
o dluhy vůči dopravním podni-
kům, zdravotním pojišťovnám 
nebo třeba i vůči energetické spo-
lečnosti ČEZ.

Exekutor má nově povinnost 
odpovědět na žádost do 15 dnů od 
jejího doručení. Pokud dlužník po-
žádá o vyčíslení jistiny do 15. lis-
topadu 2022 a exekutor nedodrží 
zákonnou lhůtu pro zaslání odpo-
vědi, Milostivé léto a s ním i lhůta 
nutná pro úhradu jistiny se o tuto 
prodlevu prodlouží a neskončí 
dříve než 5 dnů od doručení odpo-
vědi exekutora dlužníkovi.
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Na Hauenštejně čekala děti 
zábava, soutěže i napětí

Nejlepší žáci 
z průmyslovky 
dostali odměnu

Šesťáci se s fyzikou seznámili při pokusech

Druháci a čtvrťáci ze základní 
školy Školní vyjeli na třídenní pobyt 
na Hauenštejn. Cestu tam i zpět ab-
solvovali vlakem a k hradu statečně 
vystoupali čtyři kilometry rozmanitým 
terénem. V cíli je čekalo nejen pěkné 
ubytování v podkroví hradu, ale i pří-
jemný personál, dobré jídlo a pěkný 
program. „Kastelán je provedl hradem 
i přilehlou botanickou zahradou a na 
nádvoří si děti mohly během pobytu do 
sytosti užít malého hřiště a netradičních 
her, jako jsou souboje se speciálními 
dětskými meči, střelba z malé kuše 

a chození na chůdách,“ uvedla učitelka 
Ivana Chloupková.

Čtvrťáci i druháci si dobře rozuměli 
a nebyl pro ně problém hrát ve volném 
čase společně. K příjemné domácí 
atmosféře přispělo několik domácích 
koček a pávů, kteří se mezi návštěvníky 
volně pohybovali.

Vrcholem programu byla noční hra, 
kdy se šly děti za tmy podepsat do rytíř-
ského sálu. Na strašidelné zvuky i ducha 
v masce jen tak nezapomenou. O to, aby 
výjezd opravdu neměl chybu, se posta-
ralo také slunečné podzimní počasí.

Že výtečné známky mohou při-
nést skvělý pocit, dokonce i nemalé 
finanční ohodnocení, o tom se letos 
opět přesvědčila skupina patnácti nej-
lepších průmyslováků, absolventů prv-
ních, druhých a třetích ročníků. Ty se 
firma ČEPS již poněkolikáté rozhodla 
odměnit zajímavým bonusem v hod-
notě patnácti tisíc korun.

Prostřednictvím stipendií, která 
jsou zajímavým nástrojem motivace 
žáků k dosahování těch nejlepších 
studijních výsledků, firma vyjád-
řila i podporu odbornému vzdělá-
vání. V rámci spolupráce se snaží 
ocenit úspěšné žáky ze SPŠ a VOŠ 
Chomutov již v průběhu jejich studia.

Šesťáky čeká na druhém stupni 
úplně nový předmět – fyzika. 
Aby se dětem ze základní školy 
Kadaňská co nejvíce líbila a nebály 
se jí, dostaly rovnou dva učitele na 
jednu hodinu. „Výuky se totiž ve 
dvojici zhostíme netradičně a více 
než na klasický výklad se zaměříme 
na pokusy. Na začátku probíráme 
tělesa a látky. Zopakovali jsme 
si vlastnosti pevných, kapalných 
a plynných látek a některé vlast-
nosti jsme si vyzkoušeli v praxi. 
Zjistili jsme, že vzduch je více 
stlačitelný než voda. Dále bylo pro 
nás překvapení, že můžeme přelé-
vat vzduchové bubliny pod vodou 

z jedné sklenice do druhé nebo že 
když dáme na dno sklenice suchý 
ubrousek, celou sklenici potopíme 
do vody dnem vzhůru, tak zůstane 
ubrousek suchý,“ konkretizoval vý-
uku učitel Jan Kužminski.

Žáci si také připomněli, že jsou 
látky, které mohou přecházet do všech 
třech skupenství, a to v závislosti na 
teplotě. „Změnu skupenství u vody 
známe všichni, při hodině jsme si vy-
zkoušeli, že také vosk může přecházet 
do všech skupenství a že když dáme 
rychle sirku k doutnajícímu knotu 
svíčky, dokážeme svíčku zapálit, aniž 
jsme se knotu dotkli,“ doplnila uči-
telka Michaela Červená.

Ve škole si hráli tátové i mámy
Tradiční akce Základní školy 

speciální a Mateřské školy 
v Palachově ulici s názvem Táto, 

mámo, pojď si hrát měla opět 
velký úspěch. V jednu zářijovou 
sobotu se otevřela brána školy 

v devět hodin ráno a byla otevřená 
celé dopoledne. „Přivítali jsme 
přes dvě stě účastníků ze širokého 
okolí, kteří si přišli zasportovat 
a užít si den. A protože nám po-
časí přálo, mohly si děti společně 
s rodiči vyzkoušet zbrusu nové 
disciplíny. Sloní běh, koňské do-
stihy nebo pavoučí stezka, to je 
jen ochutnávka z dvanácti stano-
višť, která připravili zaměstnanci 
školy,“ uvedla ředitelka školy Jana 
Sejnová.

Za dobře splněný úkol by měla 
být vždy odměna, a tak si děti od-
nesly muffin, párek v rohlíku, roz-
lišovací dres, čepici a další malé 
dárky. Slova chvály a spokojenost 
v dětských očích zahřála organizá-
tory u srdce.
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Školní fobie může někdy stát 
za úzkostmi i agresivitou u dětí

Děti z Kopretinky se rozhýbaly 
ke zlaté medaili

S historií se žáci z Kadaňské 
seznamovali v Praze

Školní fobie je něco, s čím se 
řada dětí potýká. Jedná se o velký 
strach ze školy, školního prostředí, 
třídního kolektivu či nějaké části 
dění ve škole. Strach je zdravá 
a přirozená emoce. Když ale pře-
roste ve velkou úzkost, začíná ome-
zovat a jako nebezpečné vnímáme 
i obvyklé situace, pravděpodobně 
se jedná o fobii. Fobie může mít 
různé projevy od úzkosti, pláče, 

strachu ze školy přes odmítání, 
chození za školu až po agresivní 
chování ve škole. Jak pracovat s dí-
tětem, u kterého se tato forma fobie 
objevila, poradí rodičům odborníci 
z Linky bezpečí.

Jednou z možností, jak fobie 
vznikají, je traumatický záži-
tek. Traumatický zážitek je něco, 
na co schopnosti dítěte nestačily 
a bylo pro něj velmi obtížné řešit. 

Takovým zážitkem může být vý-
směch spolužáků, když bylo dítě 
u tabule, šikana či konflikt se spo-
lužákem nebo učitelem, se kterým 
si dítě neví rady. Traumatizující pro 
děti může být i koronavirus, pře-
chod na výuku online, strach z ne-
moci, návrat zpět do školní budovy, 
nošení roušek. Traumatizující může 
pro dítě být i relativně malá zále-
žitost. Děti mají menší schopnosti 

a dovednosti poradit si s náročnými 
situacemi. Zároveň každé dítě je 
jiné a co pro jedno nestojí ani za 
řeč, je pro druhé velmi závažné.

Pracovníci Linky bezpečí radí 
si s dětmi povídat, vyslechnout je, 
vymyslet plán, jak zvládnout den 
ve škole, ale i pomoc u odborníka. 
Rodiče mohou volat na linku 606 
021 021, mnoho informací najdou 
na webu www.linkabezpeci.cz.

Děti z mateřské školy Kopre
tinka se letos opět přihlásily do sou-
těže pódiových skladeb s názvem 
Česko se hýbe ve školách. Cílem 
tohoto projektu není jen motivovat 
děti k pravidelnému cvičení a zdra-
vému životnímu stylu, ale přede-
vším k radosti z pohybu a k rozvoji 
dětských přátelství.

Ve skladbě s názvem Žížaly 
využily děti netradiční cvičební 
náčiní. I když nácvik skladby 
jim zabral několik měsíců tré-
nování a perné práce, výsledek 
stál určitě za to. Děti si přivezly 
z finálového vystoupení zla-
tou medaili a spoustu krásných 
zážitků.

Krátce po začátku školního roku 
se žáci z druhého stupně základní 
školy Kadaňská vypravili do Prahy 
za poznáním historie. Osmáci 
a deváťáci zamířili do obou budov 
Národního muzea. „Kromě stálých 
expozic jsme navštívili výstavu 
Dějiny Československa ve 20. sto-
letí. Byla to interaktivní výstava. 
Viděli jsme film shrnující dané 
téma, hledali jsme exponáty, kte-
rých jsme se mohli dotknout, hráli 
jsme různé dějepisné hry, skládali 
jsme komiks a také jsme navštívili 
herní koutek s hračkami a hrami, 
které znali naši rodiče a prarodiče. 
Někteří z nás tam dokonce našli 
hračky, které mají doma,“ popsala 
učitelka Jana Vargová.

Poté se žáci přesunuli chodbou 
do staré budovy Národního muzea. 
V chodbě byla projekce filmu, který 
zaznamenal důležité okamžiky 
dějin na Václavském náměstí. 
„Bylo to netradiční, ještě nikdy 
jsme takovou chodbou neprochá-

zeli. Poslední výstava, kterou jsme 
navštívili, měla název Nikdy se ne-
vzdáme. Na různých panelech byly 
popsány osudy lidí, kteří pomáhali 
parašutistům. Bohužel se represe 
nevyhnuly ani lidem, kteří o akci 
a likvidaci Heydricha neměli ani 
tušení. Velice zajímavý byl příběh 
studentů roudnického gymnázia,“ 
doplnila učitelka.

Cílem výletu sedmáků bylo 
Muzeum hlavního města Prahy. 
Děti se rozdělily na skupinky podle 
toho, co se komu líbilo více. Na 
výběr byla Královská cesta nebo 
Praha za Karla IV.

Program trval hodinu a půl. Děti 
se dozvěděly, jak vypadala Praha ve 
středověku, že nebyla taková, jak ji 
známe dnes, ale že tam byla jednot-
livá města – Staré Město pražské, 
Nové Město pražské, Vyšehrad 
a Pražský hrad. Všechna města byla 
kolem dokola obehnána hradbami, 
které zmizely teprve v 19. století.

Část výstavy byla interaktivní, 

část vyprávění a část skládání vlast-
ního středověkého města. Každý si 
tak našel svoji oblast, která se mu 
nejvíce líbila. Zajímavý byl také 3D 
model čtyř měst. Žáci viděli hradby, 
brány, obchodní cesty a také porov-
nání s dalšími středověkými městy, 
například Londýnem či Paříží. 
Praha byla díky Karlovi IV. největší 

ze srovnávaných měst a měla se stát 
nejvýznamnějším městem středo-
věké Evropy.

Po ukončení prohlídky prošly 
děti kolem orloje na Staroměstském 
náměstí a přes Václavské náměstí 
došly až k hlavnímu nádraží, kde 
je čekal autobus pro cestu zpět ke 
škole.
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Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.

Vyšetřujeme všechny ženy bez ohledu 
na věk, bydliště, pojištění a národnost.

Objednání + 420 775 13 11 11 
nebo online na 
www.buprague.cz

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 V říjnu před sto lety do Chomutova zavítal německý spisovatel Gerhart (tajenka). Pro zajímavost - dnešní Škroupova ulice nesla jeho jméno.
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OSMISMĚRKA V kruhovém objezdu v Palackého ulici se koná výstava Vetřelci a (tajenka).
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.“

V bytě zvoní telefon. Otec tří dcer 
jej zvedne a v telefonu se ozve 
mužský hlas: „To jsi ty, žabko?“ 
Otec odpoví: „Ne, u telefonu je 
majitel rybníka!“

„To je ale pořádně škaredá 
nevěsta.“  
„No dovolte, to je moje dcera!“ 
„Promiňte, nevěděl jsem, že jste 
její otec.“ 
„No dovolte, já jsem její matka!“

Syn se doma učí gramatiku: „Tati, 
jaký je to čas: Maminka se potká 
se sousedkou?“ 
„Ztracený, synku, ztracený!“

„Maminka mě má hodně ráda,“ 
chlubí se malý Filípek. 
„A jak to víš?“ ptá se kamarád. 
„Tátu už vyměnila čtyřikrát, ale 
mě ani jednou!“

Nikdy nezapomenu poslední 
slova mého milovaného dědy: 
„Ty malej smrade, přestaň třást 
s tím žebříkem!“

Ptá se doma syn táty: „Tati, proč 
sis vzal za manželku svoji ženu?“ 
Táta mu odpoví: „Vidíš, Maruno, 
ani to dítě to nechápe!“ASTMA, DLUHY, ECHOLOT, ELENA, EUNUCH, KLETÍ, KREDO, LYŽAŘ, NEONY, 

NITRO, ODKLAD, OSTAT, PÁDLA, PANENKA, PAŠÍK, PODVRH, PONDĚLÍ, 
PRAXE, RODEO, SEPTIK, SISAL, SKÓRE, TALÓN, TONER, TRUMF, ZRNIT, ŽOLDY
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 6.10. čt 19.00  BLBEC K VEČEŘI – populární francouzská situační komedie o neče-
kaném vyústění srážky s blbcem

 8.10. so 18.00  PLESOVÉ GALA ANEB 30 LET HISTORIE TŠ STARDANCE – 
J. Onder a N. Otáhalová, hraje The Elevators, bohatá tombola 

 11.10. út 19.00  JOHANN STRAUSS JUNIOR A TI DRUZÍ – zahajovací koncert 
32. sezony Festivalového orchestru Petra Macka 

 19.10. st 19.00  PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ – koncert mapuje 
hudební tvorbu Petra Hapky

 20.10. čt 19.00  PROMĚNA ANEB ŘEHOŘ TOHO UŽ MÁ DOST
 24.–25.10. 18.00  PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ 
 30.10. ne 15.00  JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ – pohádka 

pro děti 
   DIVADELNÍ FESTIVAL:
 13.10. čt 16.00  V DEŠTI 17.30  HOMELESS 19.00  ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
 14.10. pá 16.45  ZCHUDLÝ LOUTKÁŘ 17.30  PRI KASE 
   19.00  VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI
 15.10. so 12.30  MARYŠA 14.30  AUDIENCE 
   15.50  BULŠIT ANEB PODEZŘELÝ ANALFABET 18.00  FRIDA K.
   19.45  UŽ ZASE MILUJU!

 5., 12., 19.10.  18.00  COUNTRY TANČÍRNA – SVČ Domeček
 6. A 7.10.  09.00  DĚTI, POZOR, ČERVENÁ! – sportovní akce pro děti MŠ, ukáz-

ky techniky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a ukázky 
Městské policie Chomutov – Domovinka

 8.10. so 09.00  PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA – odborně 
vedená exkurze – sraz u Povodí Ohře

 8.10. so 10.00  PŘIJĎTE SI VYROBIT PODZIMNÍ DEKORACI – SVČ 
Domeček 

 8.10. so 16.00  SPOLEČNÁ VÝSADBA STROMŮ – ozvěna 19. ročníku 
festivalu Obnaženi – sídliště Březenecká

 11. A 18.10.  10.00  KOUZLO PAPÍRU – tvořivá dílna pro seniory – Chomutovská 
knihovna

 11.10. út 17.00  AMERICKÝ SEN – Jakub Greschl – Cesta za mé vlastní hranice – 
Chomutovská knihovna

 12.10. st 17.00  TALK SHOW VLADIMÍRA VONDRUŠKY – historik a jeden 
z nejčtenějších spisovatelů historických románů současnosti – muze-
um na radnici

 15. A 29.10. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje 
 15.10. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové 

setkání otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 15.10. so 10.00  OTEVŘENÁ DÍLNA TECHNICKÉHO KLUBU CHOMU-

TOV – SVČ Domeček
 18.10. út 17.00  150 LET TRATI CHOMUTOV – VEJPRTY – přednáška 

Josefa Kadlece – Chomutovská knihovna
 19.10. st 09.00  DEN ZDRAVÍ SE STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM 

PRAHA – měření rizikových faktorů životního stylu, nutné objedná-
ní – Chomutovská knihovna

 20.10. čt 16.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti – 
Chomutovská knihovna

 20.10. čt 17.00  KRUŠNOHORSKÝ BYZNYS DAY ANEB KRUŠNO-
HORSKÉ POSVÍCENÍ – veletrh OHK Chomutov – restaurace 
Dřevák na Kamencovém jezeře

 21.10. pá 16.30  CESTA ZOTAVENÍ Z HRANIČNÍ PORUCHY OSOB-
NOSTI – přednáška – Café Atrium 

 22.10. so 16.00  LITERÁRNÍ FESTIVAL – evangelická fara, ul. 28. října 
 25.10. út 09.00  DEN TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA 

V CHOMUTOVĚ – MIC Chomutov, U Městských mlýnů
 25.10. út 11.00  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ 

SLUNCE – hvězdárna F. J. Gerstnera v Lipské ulici
 26.10. st 10.00  HRAJEME SI S BLACKFIRE – hraní deskových her – Chomu-

tovská knihovna
 28.10. pá 12.00  VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVEN-

SKÉHO STÁTU – pietní akt – parčík na nám. T. G. Masaryka
 28.10. pá 13.00  KOZÍ BRANNÝ DEN – akce Rodinného zápolení – muzeum na 

Kočičáku

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 
MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.10. čt 18.00  KONCERT LUCIE MATOUŠKOVÉ – Café Atrium
 6.10.  čt 19.00  KONCERT SKUPINY KABÁT – Rocknet aréna
 13.10. čt 18.00  KONCERT SAIWALA – Café Atrium
 24.10. po 18.00  HRAJEME SI PRO RADOST – koncert smyčcového oddělení – ZUŠ 

T. G. Masaryka
 29.10. so 20.00  COLDPLAY – v přímém přenosu z Argentiny – kino Svět

KONCERTY

 Od 7.10.  KOMenský v KOMiksu – putovní výstava Národního pedagogického muzea 
a knihovny J. A. Komenského Praha – vestibul Chomutovské knihovny

 Od 8.10.  VETŘELCI A VOLAVKY CHOMUTOVSKA – vernisáž výstavy galerie 
Město – v kruhovém objezdu v Palackého ulici

 Od 17.10.  KDESI – Mirka Beranová – vernisáž obrazů – Café Atrium
 Od 22.10.  RODINA – sochy Michaela Bílka – muzeum na radnici
 Do 27.10.  NA VLNÁCH IMAGINACE – vernisáž výstavy obrazů – galerie Špejchar
 Do 27.10.  PUTOVÁNÍ ŽIDOVSKOU HISTORIÍ – putovní výstava textů z knihy Cha 

cha chá, zasmál se Mordechaj – galerie Na Síti
 Do 30.10.  EVROPA 2050, EVROPA, VE KTERÉ CHCI ŽÍT – výstava evropské 

výtvarné soutěže pro děti – galerie Lurago
 Do 31.12.  SVĚT Z KOSTIČEK – svět složený z lega, k vidění až 120 exponátů – 

Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení

  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

 5.10. st  17.00 BANGER. 18.00 KDE ZPÍVAJÍ RACI 20.00 INDIÁN
 6.10. čt  16.00 JAN ŽIŽKA 18.00 TŘI TISÍCE LET TOUHY 19.00 SVĚTLONOC
 7.10. pá  16.00 BUKO 17.00 TŘI TISÍCE LET TOUHY
    19.00 PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE 20.00 ÚSMĚV
 8.10. so  15.00 NÁMĚSÍČNÍCI 16.00 BUKO 18.00 TŘI TISÍCE LET TOUHY
    19.00 ÚSMĚV
 9.10. ne  15.00 PRINCEZNA REBELKA 16.00 JAN ŽIŽKA 18.00 TO NIC, DRAHÁ
    19.00 PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
 10.10. po  17.00 TŘI TISÍCE LET TOUHY 19.00 TOP GUN: MAVERICK
 11.10. út  17.00 JAN ŽIŽKA 19.00 VSTUPENKA DO RÁJE
 12.10. st  14.30 STŘÍDAVKA 18.00 TROJÚHELNÍK SMUTKU
    19.00 TŘI TISÍCE LET TOUHY
 13.10. čt  17.00 CIRKUS MAXIMUM 18.00 HALLOWEEN KONČÍ
    19.30 BĚŽNÁ SELHÁNÍ
 14.10. pá  16.00 CIRKUS MAXIMUM 17.00 TO NIC, DRAHÁ
    18.00 VÁLEČNICE 20.00 HALLOWEEN KONČÍ
 15.10. so  15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
    17.00 PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
    18.00 HALLOWEEN KONČÍ 20.00 VÁLEČNICE
 16.10. ne  15.00 WEBSTEROVI VE FILMU 17.00 BUKO 18.00 JAN ŽIŽKA
    20.00 VSTUPENKA DO RÁJE
 17.10. po  17.00 VÁLEČNICE 19.00 INDIÁN
 18.10. út  17.00 XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
    19.00 XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   20.00 BANGER.
 19.10. st  17.00 XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
    19.00 XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   20.00 VSTUPENKA DO RÁJE
 20.10. čt  17.00 BLACK ADAM 18.00 IL BOEMO 20.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 21.10. pá  16.00 BLACK ADAM 17.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 19.00 IL BOEMO 
    20.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 22.10. so  15.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 16.00 IL BOEMO 
    18.45 LUIGI CHERUBINI: MÉDEA 19.30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 23.10. ne  15.00 WEBSTEROVI VE FILMU 16.00 BLACK ADAM
    18.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 19.00 IL BOEMO 
 24.10. po  17.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 19.00 JAN ŽIŽKA
 25.10. út  17.00 DOBRÝ ŠÉF 19.00 VÁLEČNICE
    20.00 CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
 26.10. st  15.00 ŠOUMEN KROKODÝL 16.00 BUKO
   18.00 BLACK ADAM 19.00 TO NIC, DRAHÁ
 27.10. čt  15.00 ŠOUMEN KROKODÝL 16.00 PRINC MAMÁNEK
   18.00 ĎÁBLOVA KOŘIST 19.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 28.10. pá  15.00 ŠOUMEN KROKODÝL 17.00 INDIÁN 18.00 PRINC MAMÁNEK
    19.30 IL BOEMO 
 29.10. so  15.00 ŠOUMEN KROKODÝL 16.00 PRINC MAMÁNEK
    18.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
    20.00 COLDPLAY: MUSIC OF THE SPHERES 
 30.10. ne  15.00 WEBSTEROVI VE FILMU 16.00 PRINC MAMÁNEK
    17.00 IL BOEMO 19.00 ĎÁBLOVA KOŘIST
 31.10. po  17.00 BLACK ADAM 19.00 ĎÁBLOVA KOŘIST

 
KINO SVĚT

POŘÁDÁTE AKCI?  
DEJTE VĚDĚT! 

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

měsíce informace o ní zaslat na e-mail s.skubova@chomutov.cz  
nebo m.hermanova@chomutov.cz. 

Vaše akce pak bude propagována v tištěném i online kalendáři 
akcí města a v Chomutovských novinách.
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 5.10. st 19.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – ŽABINY BRNO – ŽBL, 
basketbal žen – městská sportovní hala

 8.10. so 16.00  CHOMUTOV – PLZEŇ – florbal, 1. liga mužů – městská sportovní hala
 9.10. ne 08.30  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – 1. kolo, vzduchová pistole, puška – 

střelnice SSK 
 11.10. út 11.30  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – ZVVZ USK PRAHA – ŽBL, 

basketbal žen – městská sportovní hala
 14.10. pá 19.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – BASKET SLOVANKA – ŽBL, 

basketbal žen – městská sportovní hala
 14.10. pá 18.30  FC CHOMUTOV – SK KOSMONOSY – muži, divize B – fotbalový 

stadion 
 15.10. so 15.00  CHOMUTOV – VINOHRADY – florbal, 1. liga žen – městská 

sportovní hala
 15.10. so 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – BENÁTKY NAD JIZEROU – lední hokej, 

2. liga – Rocknet aréna
 15.10. so 18.00  CHOMUTOV – SLANÝ – florbal, divize mužů – městská sportovní hala
 16.10. ne 10.00  CHOMUTOV – SLAVIA PLZEŇ – florbal, 1. liga žen – SH Březenecká
 16.10. ne 14.00  CHOMUTOV – LETKA – florbal, 1. liga mužů – městská sportovní hala
 16.10. ne 17.00  BK LEVHARTI CHOMUTOV – SOKOL PÍSEK – basketbal, 1. liga 

mužů – městská sportovní hala
 21.10. pá 19.00  BK LEVHARTI CHOMUTOV – USK PRAHA B – basketbal, 1. liga 

mužů – městská sportovní hala
 22.10. so 08.30  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – 2. kolo, vzduchová pistole, puška – 

střelnice SSK
 22.10. so 10.00  FC CHOMUTOV – FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA – fotbal, starší 

dorost U19B – umělka u restaurace Monika
 22.10. so 16.00  EVROPSKÝ POHÁR: DHK BANÍK MOST – BUDAPEŠŤ – 

házená žen – Rocknet aréna
 28.10. pá 09.00  21. ROČNÍK CHOMUTOVSKÉ BRUSLE – Rocknet aréna
 28.10. pá 18.30  FC CHOMUTOV – FK SEKO LOUNY – muži, divize B – fotbalový 

stadion
 28.10. pá 19.00  CHOMUTOV – BULLDOGS BRNO – florbal, 1. liga mužů – městská 

sportovní hala
 30.10. ne 15.00  CHOMUTOV – SOKOLOV – florbal, divize mužů – městská sportovní 

hala
  
  CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské 

sportovní hale
  PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli 

od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT

Pravidelné 
akce
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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 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 

 

SVÁŘEČ
INSTALATÉR
OBSLUHA CNC OBRABĚCÍHO LISU
STROJNÍ PROJEKTANT

MÁTE DOSTUDOVÁNO A NEVÍTE KAM DÁL? 
VAŠE BUDOUCNOST MŮŽE ZAČÍT U NÁS.
Jsme výrobní společnost v oblasti strojírenství a elektro. Nabízíme příjemné prostředí a rodinnou atmosféru.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU:
ELEKTRIKÁŘ – nutná vyhláška 50
PROJEKTANT ELEKTRO

 KONSTRUKTÉR

NAJDĚTE U NÁS PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT.
– Praxe je výhodou, ale není podmínkou.
– Nabízíme možnost dalšího vzdělání i kariérního růstu.
– Nabízíme možnost seberealizace, uvítáme Vaše nadšení i zkušenosti.
– Nabízíme i program pro absolventy.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese a pošlete svůj životopis. 
Ozveme se zpět. prace@ptijob.cz

Inzerce
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VEKI Boxerský klub je úspěšný 
v Rocknet lize mládeže

Softbalové juniorky získaly titul 
díky drtivému závěru sezony

VEKI Boxerský klub Chomu tov 
se po obnově činnosti utlumené co-
vidovou pauzou dostává do popředí 
mládežnických soutěží, tedy tam, kde 
byl léta stálicí. Na kontě už má i titul 
v Rocknet lize mládeže v kategorii 
školní mládež, kde uspěl v konku-
renci 21 klubů.

Do stejné soutěže vstoupil 
i v nové sezoně a po dvou kolech je 
opět první. Ve všech obdobích klubu 

pod hlavičkou VEKI je strůjcem jeho 
úspěchů trenér Vladimír Šťastný. 
„Jsou tu kluci, kteří by to mohli 
dotáhnout tak daleko jako Štěpán 
Horváth, který se z Chomutova dostal 
mezi profesionály a je dvojnásob-
ným mistrem Evropy,“ říká na adresu 
své čtvrté generace odchovanců. 
Mladé chomutovské boxery Vladimír 
Šťastný a Jan Kováč připravují v tě-
locvičně základní školy na Zahradní.

Softbalový oddíl Sportclubu 80 
Chomutov získal mistrovský titul. To 
by při zářivé historii Beavers nebylo 
nic mimořádného, kdyby ho nevybo-
jovaly juniorky. V ženské složce je to 
totiž premiéra!

Děvčata Beavers sice útok na 
extraligové zlato v plánu měla, ale 
sezona tomu vůbec nenapovídala. 
„Ještě dva hrací víkendy před kon-
cem základní část jsme byli před-
poslední,“ potvrzuje trenér Karel 
Turčík. Pak ale přišel zásadní zlom. 
Osm vítězství v řadě družstvo po-
sunulo na třetí místo, čímž se pro 
semifinále vyhnulo jednoznačně kra-
lujícím Joudrs Praha. Druhé Tempo 
chomutovské softbalistky porazily 
6:0 a 4:0 a pak už je čekalo finále. 
Proti favorizovaným Joudrs vyhrál 
Chomutov úvodní zápas na domácím 

hřišti 3:0, pak v Praze druhý 0:2 pro-
hrál, ale ve třetím zrcadlovým výsled-
kem zvítězil a mohl se radovat z ti-
tulu! „To bylo snad poprvé, co jsem 
naše hráčky viděl pořádně se radovat, 
fakt jásat. Ony jsou totiž od útlého 
věku zvyklé vyhrávat,“ zdůrazňuje 
mimořádnost družstva Karel Turčík, 
jemuž byl pravou rukou při jeho ve-
dení asistent Zbyněk Klimpl. Oba své 
svěřenkyně hned v Praze pozvali na 
výbornou zmrzlinu a uplynulý víkend 
jim v zázemí chomutovského softba-
lového stadionu připravili pořádnou 
oslavu s grilováním.

Výsledky s nulou dokládají, že 
na cestě k titulu Chomutov spolé-
hal hlavně na obranu. „Takovými 
výsledky dominují kvalitní týmy. 
Když je nadhazovač opravdovou 
oporou v obraně, tak de facto sou-

peři neumožní ani odpal. Kateřina 
Kindermannová dva roky zpátky 
během hostování vyházela extra-
ligový titul žen, takže kvalitu na 
prkně opravdu máme. Ale byla vět-
šinu sezony zraněná a do formy se 
dostala až teď ke konci. Ale stačilo 
to! A dobré bylo, že se nám ke konci 
sezony dařilo i pálkařsky. Bez těch 
odpalů prostě nemůže být vítězství. 
Je hezké, že udržíte soupeře na nule, 
ale když nedáte bod, pořád to není 
vítězství. Takže pálka ke konci se-
zony přišla. Přišla u všech a včas,“ 
usmívá se trenér Turčík, který tým 
převzal po postupu do extraligy 
juniorek v roce 2020 a od té doby 
s ním získal stříbro, bronz a nyní 
historicky první zlato v této ženské 
věkové kategorii. Na cestě k němu 
družstvo, které „vypiplal“ a k vítěz-

stvím nasměroval zkušený dlouho-
letý trenér Martin Chmelík, získalo 
řadu úspěchů, ale protože silná 
dívčí generace v historii chomutov-
ského softbalu dosud chyběla, byly 
všechny premiérové.

A není vyloučeno, že Chomu
tov bude za pár let o podobné mety 
usilovat i v kategorii žen. „Věkově 
jsou na tom holky tak, že ještě jednu 
sezonu mohou v kompletní sestavě 
hrát extraligu juniorek, což by byla 
šance na další titul,“ prozrazuje Karel 
Turčík. „Ale v nejbližších dnech bu-
deme v klubu řešit, jestli by nebylo 
lepší už nastoupit do třetí ligy žen, 
abychom neztratili zbytečně rok při 
cestě do ženské extraligy, protože do 
ní musíme od třetí přes druhou ligu. 
A extraliga žen v Chomutově je jed-
noznačným cílem!“ 

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller společně s radní Jindrou Za-
labákovou přijali nejlepší plavce Ústeckého kraje, kteří kraj výborně 
reprezentovali na konci června na Letní olympiádě dětí a mládeže 
v Olomouci. Mezi pozvanými byli tři závodníci Slávie Chomutov – To-
bias Student, který vybojoval pět zlatých a jednu bronzovou medaili, 
Šimon Studnička, který bral dvě stříbrné, a Lukáš Selingr, jenž získal 
dvě bronzové. Hejtman ocenil jejich skvělé výkony a poděkoval jim 
za vynikající reprezentaci, při které chomutovští plavci získali pro 
Ústecký kraj nejvíce medailí.

Basketbalové Levhartice těsně před startem ŽBL posílila Američanka 
Najai Jasmene Wynn-Pollard. Kvalitu v podkošovém prostoru 25letá 
hráčka naznačila hned v prvním mistrovském utkání, kdy zazname-
nala ceněný double-double za 20 bodů a 10 doskoků.

Muži SC 80 Chomutov měli 
průběh sezony přesně opačný 
než juniorky. Po základní části 
jim patřilo druhé místo, jen jed-
no vítězství za vedoucími Locos 
Břeclav, a zdálo se, že je v jejich 
silách minimálně zopakovat 
stříbrné medaile z předchozích 
dvou sezon. Bohužel překvapi-
vou stopku jim už ve čtvrtfinále 
vystavilo pražské Spectrum, 
které si účast v play off vybo-
jovalo až v nadstavbě. Beavers 
tak letos skončili nejen bez 
medaile, ale dokonce za hranicí 
top čtyřky. 

KRÁTCE
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Na září překvapivě chladné so-
botní dopoledne obětovaly zhruba 
čtyři desítky Chomutovanů úklidu 
veřejných prostranství. Vyslyšely 
výzvu města a zúčastnily se úkli-
dové akce v okolí zooparku, kterou 
pod názvem Ukliďme Chomutov 
připravil magistrátní odbor život-
ního prostředí ve spolupráci s tech-
nickými službami.

Dobrovolníci šli po dvou trasách, 
protože k té třetí, která měla vycházet 
z Kamenné, bohužel nepřišel vůbec 
nikdo. Jedna skupina vyčistila zeleň 
podél cyklostezky pod zooparkem, 
druhá pak okolí vlakové zastávky 
a pás na Březenecké mezi sídlištní 
zástavbou a silnicí I/13. Ze zelených 
ploch při tom zmizelo 460 kilogramů 
převážně drobného odpadu, i když 

mezi sebranými předměty byla i kostra 
kola a pneumatika. Na několika mís-
tech byly nalezeny injekční stříkačky, 
které bezpečně zlikvidovali stráž-
níci městské policie. Obě trasy měly 
cíl u restaurace U Pratura, kde bylo 
možno si na ohništi opéct špekáčky, 
které byly poděkováním města účast-
níkům za jejich příspěvek k čistotě 
životního prostředí v Chomutově.

fotostrana | 23

Dobrovolníci přispěli 
k čistotě města




