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AUTODŮM CHOMUTOV
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 307
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, 
díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete 
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, 
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál
i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás.
Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

NAHLÉDNĚTE
  DO SLEV

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let
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7.3. 
Vzpomínkové setkání 
při příležitosti 168. výročí 
narození T. G. Masaryka 
v parčíku od 12 hodin

10. a 24.3.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

16. až 18.3. 
Chomutovské deskohrátky 
v rámci Rodinného zápolení 
v SKKS

17.3. 
Probouzení medvědů 
v zooparku od 13 hodin

24.3. 
Reprezentační ples Statutárního 
města Chomutova od 20 hodin 
v městském divadle

31.3. 
Konec splatnosti poplatku 
za psy. Sazby zůstávají 
nezměněny

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe

cHOMUtOVANÉ PODALI 
68 NáVrHŮ, DÍKY
V druhém ročníku projektu Společně tvoříme Chomutov lidé podali 
68 návrhů. Tedy o tři více než v předchozím roce. „Návrhy jsou také 
oproti prvnímu ročníku propracovanější a připravenější. Je vidět, že 
se Chomutované o své město zajímají a chtějí sami přispět ke změně 
k lepšímu,“ řekla koordinátorka projektu Tereza Rödlingová. Nápady do 
začátku dubna projdou hodnocením a 23. dubna začne hlasování. 

� aktuality
 4 V HIStOrIcKÉM ceNtrU 

BUDe MÉNĚ reKLAM
Změť nejrůznějších poutačů, 
reklamních plachet 
a svítivých nápisů na popud 
stavebního úřadu postupně 
mizí z historického centra 
města.

� téma
 6 NABÍDKA ŠKOL Je 

VeLMI PeStrá
Do chomutovských škol 
letos nastoupí přes pět set 
prvňáčků.

� rozhovor
 9 MIcHAL ZeMAN: 

JSMe PrŮKOPNÍcI 
UrOGYNeKOLOGIe 
A ráDI rODÍMe 
VAGINáLNĚ. tÍM Se 
LIŠÍMe
Přes dva tisíce zákroků 
za rok zvládnou lékaři 
gynekologicko-porodnického 
oddělení chomutovské 
nemocnice, která spadá pod 
Krajskou zdravotní.

� kultura
 12 KNIHOVNA V BŘeZNU 

BAVÍ, LáKá NOVÉ 
ČteNáŘe A ODPOUŠtÍ
Chomutovská knihovna na 
březen přichystala pro své 
čtenáře nejen zajímavé akce, 
ale také benefi ty.

� historie
 13 V LeSÍcH BeZrUČOVA 

ÚDOLÍ Se SKrÝVá 
ZAPOMeNUtÝ HrAD
Při procházce Bezručovým 
údolím můžeme nad pravým 
břehem Chomutovky 
navštívit místo, kde stával 
zapomenutý hrad, ke 
kterému se váže i řada 
pověstí.

� neziskovky
 14 VIetNAMcI PŘIVÍtALI 

rOK ZeMItÉHO PSA
Stovky Vietnamců přivítaly 
v Chomutově nový rok, 
který bude ve znamení 
zemitého psa.

� sport
 22 JUNIOŘI BANÍKU 

SPLNILI rOLI 
FAVOrItA A ZÍSKALI 
ZLAtO
Junioři FC Baník Chomutov 
U17 si minulý měsíc na 
Final four juniorské 1. ligy 
futsalu vybojovali první 
místo.

PODPOŘte MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme dikobraze srstnatono-
sého, velkého hlodavce pochá-
zejícího z jihovýchodní a střední 
Asie. V případě ohrožení se naježí 
a výstražně chřestí dlouhými ostny.
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Škola se bude 
bourat dva roky

Prázdná a roky nevyužitá škola 
na Kamenném vrchu se už vyklízí. 
Bourat by se mělo začít na pod
zim, nyní se zpracovává projektová 
dokumentace. Vzhledem k rozsahu 
šestipavilonové školy se bude bourat 
ve dvou etapách, tedy ve dvou letech. 
Po demolici bude pozemek zatravněn. 
„O jeho využití budeme diskutovat 
s místními obyvateli. Věřím, že v bu
doucích letech se najdou prostředky na 
revitalizaci rekreační zóny v Eldorádu, 
pozemek by pak mohl sloužit třeba 
jako zázemí pro návštěvníky, kteří sem 
přijedou,“ nastínil náměstek primátora 
David Dinda

Náročnost demolice spočívá jed
nak v rozlehlosti areálu a také v tom, 
že některé části stavby musejí být za

chovány. „Jednou z nich je kryt civilní 
obrany a druhou stávající funkční tra
fostanice, která zásobuje energií i ně
které sousední objekty,“ vyjmenovává 
referentka strategického plánování 
Hana Jeřábková.

Pracovní skupina magistrátu od
straňuje ze školy vše, co se dá odnést 
či co může hořet. Vandalové by za pár 
dní neměli v budově najít nic, co by 
je mohlo zajímat. Budovu stále mo
nitorují strážníci. Na místě provádějí 
pravidelné kontroly.

Město za dlouhé roky nenašlo pro 
budovu využití. Ozvalo se několik 
investorů, ale žádný neměl života
schopný projekt. Odhaduje se, že de
molice bývalé školy vyjde město až na 
čtyři desítky milionů korun.

Město se postará o historicky cenné hroby

 V historickém centru bude méně reklam

Třicet a více let stojí na měst
ských hřbitovech bez povšimnutí 
majitelů. Některé byly naposledy 
navštíveny na konci druhé světové 
války. Řeč je o hrobech, o které 
se nikdo dlouhá desetiletí nestará. 
Radnice zahájila proces, na jehož 
konci hroby propadnou městu. 
„Hroby s historickým významem 
budou zachovány a město o ně bude 
pečovat,“ říká vedoucí odboru ma
jetku města Pavlína Kolářová.

Správa hřbitovů vylepila na za
čátku roku na první hroby informaci 
o nezaplacení hrobového místa 

a ve vývěsce hřbitova dává ná
jemcům a jejich dědicům poslední 
šanci se o hrobové místo přihlásit, 
než propadne městu. První výzvy 
k zaplacení se však uskutečnily po 
roce 1990. Podle nového zákona 
o pohřebnictví znovu v roce 2003. 
„Komunikace s pozůstalými je 
téměř nemožná, jedná se o hroby 
minimálně 75 let staré,“ vysvětluje 
vedoucí správy hřbitovů Stanislav 
Drexler.

Pokud se o hroby nikdo nepři
hlásí, propadnou městu a hrobová 
místa budou znovu pronajmuta. 

Výjimkou jsou historicky zajímavé 
hroby. Garantem, jenž určí, které 
hroby se mají zachovat, je Oblastní 
muzeum v Chomutově. Jedná se 
o hroby starostů, prvorepubliko
vých podnikatelů, umělců, učitelů 
a dalších významných osobností. 
Muzeum už zdokumentovalo zají
mavé hroby do publikace s názvem 
Zahrada zelená, která slouží ke 
stanovení míry památkové ochrany 
významných hrobů. „Během prů
zkumu tým muzea objevil například 
dosud neznámé místo odpočinku 
dodnes uznávaného zoologa a od

borníka v myslivosti profesora 
Viléma Sallače, který zemřel v roce 
1927. Tým potvrdil, že dosud nebyl 
zničen hrob prezidenta Spolku pro 
průmysl pivovarnický v Království 
českém Josefa Knoblocha, který 
zesnul v roce 1914,“ říká historik 
Michal Bečvář. Každý oddíl hřbi
tova bude znovu historiky muzea 
pečlivě prozkoumán, aby nebyl 
odstraněn žádný hrob význačné 
osobnosti chomutovské historie. 
První hroby budou proto odstra
něny nejdříve za rok, poslední za 
několik let.

Změť nejrůznějších poutačů, re
klamních plachet a svítivých nápisů 
na popud stavebního úřadu postupně 
mizí z historického centra města. 
Některé reklamní poutače narušují 
vzhled městské památkové zóny. 
„Jejich podoba se významně podílí 
na vnímání fasád historických domů 

a celé památkové zóny, která díky 
historickým památkám má být jed
ním z významných turistických cílů 
našeho města,“ vysvětluje náměstek 
primátora David Dinda. V roce 2017 
vyhlásilo město Program obnovy 
městské památkové zóny Chomutov. 
„Vlastníci nemovitostí umístěných 

na území zóny mají možnost využít 
dotaci z programu také na řešení 
nových reklamních poutačů v sou
ladu s požadavky památkové péče,“ 
vysvětluje pomoc podnikatelům ná
městek Dinda.

Pro vlastníky se nejedná o nové 
povinnosti. Už v minulých letech 

byli upozorněni na nevyhovující 
stav. Postupem času se ale památ
ková zóna zaplnila reklamními 
nosiči, které propagují často již 
neexistující provozovny. V řadě 
případů zůstaly na fasádách domů 
třeba poutače na alkoholické i neal
koholické nápoje, které však uvnitř 
nemovitostí již nelze zakoupit, 
protože provozovatel již dávno ne
funguje. Některé reklamy dokonce 
odkazovaly na provozovny ve zcela 
jiné části města.

Vlastníci budov porušují zákon 
o státní památkové péči, pokud 
umístí reklamní zařízení na území 
městské památkové zóny bez zá
vazného stanoviska orgánu památ
kové péče. Zároveň porušují zákon 
o územním plánování a stavebním 
řádu, pokud umístí reklamní a infor
mační zařízení o celkové ploše větší 
než 0,6 m2 bez územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu.Příklad nevhodného poutače do památkové zóny. Příklad vhodného poutače do památkové zóny.
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Krátce
Cibuloviny Chrání 
plůtky
Pracovníci provozovny veřejná 
zeleň technických služeb 
postavili plůtky kolem záhonů 
s cibulovinami v parku ČSA 
a Dr. Beneše. Ohrazení má brá-
nit před sešlapem rostlin.

Domeček je 
o prázDnináCh 
otevřený
Chomutovský Domeček je 
o jarních prázdninách otevřený 
každý všední den od 10 do 
16 hodin. Lidé mohou využít 
posilovnu, tělocvičnu nebo si 
zahrát stolní tenis.

zlepší vzájemnou 
komunikaCi
Azylový dům Písečná navázal 
spolupráci s městskou policií. 
Dvě územní strážnice, které 
mají na starost okolí azylového 
domu, budou pravidelně do-
cházet a řešit podněty i stížnosti.

Do DivaDla i za 
huDbou
Zábavu pro své klienty přichys-
tal Domov pro seniory Písečná. 
Nejprve zhlédli muzikál Odysea 
v mosteckém divadle, poté si 
užili hudební posezení v do-
mově.

nové auto pro 
rozvoz
Sociální služby Chomutov 
převzaly nové vozidlo určené 
pro rozvoz stravy pro uživatele 
pečovatelské služby. Nové vo-
zidlo rozveze denně až šedesát 
obědů.

Děti buDou tvořit
V sobotu 17. března se bude 
v Oblastním muzeu v Chomuto-
vě konat jarní kreativní tvoření 
s dětmi. Mohou si vyzkoušet 
práci s různými materiály a vyro-
bit si velikonoční dekoraci.

Děti probuDí 
meDvěDy
V Podkrušnohorském zooparku 
se 17. března uskuteční tradiční 
akce Probouzení medvědů, ten-
tokrát s Jakubem Kohákem. Na 
programu je zábava a soutěže.

poničené stromy 
zmizely z lesa
Městské lesy Chomutov 
se úspěšně popasovaly se 
škodami, které způsobil 
orkán Herwart loni na podzim. 
Zpracovány byly 3 tisíce kubíků 
dřeva z poničených modříno-
vých porostů.

Farmářské trhy začaly 
zabijačkovými hody

Nominujte zajímavé osobnosti 
na cenu Jiřího Popela z Lobkovic

Most město kvůli bezpečí 
chodců a řidičů uzavřelo

Zabijačkové pochoutky odstarto
valy již osmou sezonu Severočeských 
farmářských trhů v Chomutově. Lidé 
si mohli vybrat z polévek, jitrnic, je
lítek a dalších pochoutek od šesti řez
níků. „Navíc mohli dát hlas jednomu 
ze sedmi prejtů, které soutěžily o titul 
toho nejchutnějšího,“ doplnil orga
nizátor Adam Weber. Na vepřových 
dobrotách si Chomutované pochut

nali. „Vyzkoušela jsem zabijačkový 
guláš a byl vynikající,“ řekla zákaz
nice Alena Jelínková.

Sobotní farmářské trhy se na 
náměstí 1. máje nyní budou konat 
každých čtrnáct dní. Změna nastane 
až těsně před Vánoci, kdy se pře
sunou na parkoviště k infocentru. 
Návštěvníci se mohou v průběhu 
roku těšit na tematické trhy, nejblíže 

jsou například velikonoční nebo 
v květnu zahradnické. Částečně 
nový bude i nabízený sortiment. 
„Budou tu například prodejci ořechů 
a sušených plodů nebo řezníci, kteří 
tu ještě neprodávali. Ti se pochlubí 
neotřelými druhy uzenin, například 
párečky nebo chuťově zas trochu 
jinou dršťkovou polévkou,“ doplnil 
organizátor.

Více než měsíc mohou Chomu
tované navrhovat osobnosti na 
Ce nu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Kandidátem se může stát ten, kdo šíří 
dobré jméno města za jeho hranicemi 
nebo svou činností ovlivňuje dění ve 
městě. Návrhy bude město přijímat 
do 15. dubna.

Návrhy musí obsahovat odů
vodnění, proč by daná osoba měla 

být oceněna. Je možné připojit další 
významné a podporující dokumenty, 
jako je třeba životopis, výčet činností 
či zásluh, publikační přehled nebo 
novinové články o činech či záslu
hách. K návrhu musí být připojen 
i kontakt na navrženého a v případě 
nežijící osobnosti i kontakt na její 
nejbližší příbuzné.

Do posledního března je možné 

návrhy zasílat na adresu Statutární 
město Chomutov, Bc. Alena 
Jelínková, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov. Obálka by měla být 
označena slovy NOMINACE CJPL. 
Osobnosti mohou nominovat občané, 
skupiny občanů i právnické osoby za 
přínos v různých oblastech, jako je 
například kultura, sport, věda, vzdělá
vání, lékařství, architektura.

Most přes řeku Chomutovku 
v Riegrově ulici město v pátek 
v dopoledních hodinách uzavře pro 
vozidla i chodce. Plánovaná kont
rola odhalila, že most je v havarij
ním stavu a má narušené některé 
části nosné mostní konstrukce. 
„Prioritní je pro nás bezpečnost na
šich obyvatel. Pokud se kontrolou 
zjistil havarijní stav mostu, nemů
žeme si dovolit riskovat zdraví ři
dičů a chodců a s přípravou oprav 
začneme okamžitě,“ řekl primátor 
Marek Hrabáč.

Z důvodu uzavírky silnič
ního mostu není linkami měst
ské hromadné dopravy číslo 303, 
314 a 317 obsluhována zastávka 
Riegrova. Namísto dočasně zrušené 
zastávky v Riegrově ulici mohou 
cestující na těchto linkách využít 
zastávku Vodní. Autobusové linky 
číslo 314 a 317 budou zastávku 
Vodní obousměrně obsluhovat 
pouze ve směru blíže k točně MHD.

Uzavření mostu nemusí být 
trvalé. Přibližně do tří týdnů by 

mělo být vytvořeno dopravněin
ženýrské opatření, které umožní 
prozatímní omezené využití mostu. 
Další uzavírky se uskuteční v sou
vislosti s rekonstrukcí mostu. Ta 
začne nejdříve na podzim po vy
pracování projektové dokumentace 
a po výběrovém řízení na dodava
tele rekonstrukčních prací.

Rekonstrukci komplikuje sku
tečnost, že konstrukcí mostu ve

dou sítě a bude zapotřebí práce 
koordinovat s jejich vlastníky. 
„Přesnější termíny budou známy 
až po zpracování projektu a výběru 
zhotovitele, ale je velmi pravděpo
dobné, že část prací se přehoupne 
do příštího roku i s ohledem na 
technologické postupy a klima
tické podmínky,“ uvedla vedoucí 
úseku přípravy a realizace investic 
Monika Macherová. 
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Do chomutovských škol letos nastoupí přes pět set prvňáčků. „Nabídka našich škol není jen pestrá, 
ale také velmi zajímavá. Je také však dobré připomenout, že učení není jen zábava, ale i povinnosti. 
A naši učitelé vám budou velmi dobrými rádci a pomocníky. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti,” řekl 
náměstek primátora Jan Mareš. 

Letos by k zápisu měly při
jít děti narozené od 1. září 2011 do 
31. srpna 2012. Dále také ty, jimž 
byla u předchozího zápisu povinná 
školní docházka odložena. K zápisu 
je zapotřebí přinést občanský průkaz 
zákonného zástupce a rodný list dí
těte. Podrobnosti o zápisech uveřejní 
na svých webových stránkách každá 
škola s dostatečným předstihem. 
Přednostně jsou k povinné školní 
docházce v dané škole přijímány děti 
s místem trvalého pobytu v přísluš
ném školském obvodu.  

Průběh zápisu se řídí vyhláškou 
o základním vzdělávání. Zákonný 
zástupce musí podat žádost o zápis do 
prvního ročníku základního vzdělá
vání, poté se dítě zúčastní rozhovoru 
s pedagogem, při kterém pedagog 
zjistí, co dítě zná, jak je soustředěné, 
zda rozumí jednoduchým úkolům , 
orientuje se v prostoru a podobně.

Dítěti může být povolen odklad 
povinné školní docházky, pokud není 
fyzicky nebo psychicky připravené na 
školu, v tomto případě musí zákonný 
zástupce doložit kompletní žádost. 
Ředitel školy o rozhodnutí o od
kladu následně zákonného zástupce 
informuje.

Zákonný zástupce je povinen dítě 
narozené ve zmiňovaném období za
psat k povinné školní docházce, pokud 
by tak neučinil, dopouští se přestupku, 
za který mu hrozí pokuta až pět tisíc 
korun.

zš Chomutov, 
kaDaŇská 2334
Počet tříd/kolik prvních tříd: 20, 
předpoklad otevření 2 prvních tříd po 
25 žácích
Vzdělávací program: školní vzdě
lávací program Základní školy 
Chomutov, Kadaňská 2334
Zaměření školy: škola podporující 
zdraví
Přípravná třída: ne
Výuka jazyků: AJ od 3. třídy, NJ od 
7. třídy
Volitelné předměty: seminář z ČJ, 
seminář z M, přírodovědné praktikum, 
domácnost, sportovní hry, dramatická 
výchova
Odborné učebny: ve všech třídách 
interaktivní tabule nebo keramická ta
bule s interaktivním dataprojektorem, 
PC pro učitele, vizualizéry, učebny F, 
CH, VV, počítačová učebna, školní 
kuchyňka, čítárna, školní dílny (nyní 
v rekonstrukci), venkovní učebna (al

tán), 2 tělocvičny, malé hřiště s umě
lým povrchem, velké antukové hřiště
Mimoškolní aktivity: zájmové útvary 
sportovky, POI dance, míčovky, hra 
na kytaru, hra na fl étnu, jiná výtvarka 
– vedou pracovníci SVČ Domeček
Školní družina/kapacita: ano, kapa
cita 180 žáků, 6 oddělení, provoz od 
6.00 do 17.00 h., družinová vysvěd
čení pro žáky
Školní klub/kapacita: ne
Školní jídelna: denně výběr ze 2 jí
del, elektronické přihlašování stravy, 
čipy
Žákovský parlament: ano
Doplňující informace: Docházkový 
systém, denně v 8.15 h. upozornění 
rodičům (email či SMS) v případě, 
že není dítě ve škole. Sdružený čip 
– docházkový a stravovací v jed
nom. Kamerový systém u hlavních 
vchodů, celodenní služba vrátného. 
Školní matrika, třídní knihy, žákovské 
knížky vedeny v elektronické podobě 
(v 1. a 2. třídě zůstávají listinné). Plnění 
programů prevence rizikového chování 
a environmentální výchovy. Více infor
mací o chodu školy na www.4zscv.cz.
Titul nebo certifi kát v r. 2017/18: 
Škola podporující zdraví, Aktivní 
škola

zš Chomutov, 
na příkopeCh 895
Počet tříd: 22, předpoklad otevření 
3 prvních tříd
Vzdělávací program: školní vzdělá
vací program pro základní vzdělávání 
Klíč k životu
Zaměření: rozšířená výuka informa
tiky od 3. ročníku, výuka matematiky 
Hejného metodou, anglický jazyk 
vyučujeme od 1. ročníku, ve spor
tech jsme dobří v atletice, kopané 
a košíkové. Od 6. ročníku chceme 
otevřít sportovní třídu pro fotbalisty 
a basketbalisty.
Jazyková výuka: od 7. ročníku si dětí 
volí němčinu, ruštinu nebo francouz
štinu. Často máme ve škole jazykové 
zahraniční asistenty a lektory.
Volitelné předměty: digitální foto
grafi e a video; hardware, operační 
systémy a programování
Odborné učebny: 3 počítačové 
učebny, učebny s moderní audiovizu
ální technikou a interaktivními tabu
lemi, dataprojektory, učebna fyziky, 
chemie, chemická laboratoř, učebna 
výtvarné výchovy, dílna s pecí, cvičná 
kuchyňka, dvě tělocvičny, venkovní 
hřiště a hřiště s herními prvky pro 
1. stupeň

Do chomutovských škol letos nastoupí přes pět set prvňáčků. „Nabídka našich škol není jen pestrá, 

Nabídka škol je 
velmi pestrá
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Mimoškolní aktivity: kroužek infor
matiky a práce na internetu, kroužek 
španělštiny, šikovné ruce, rybářský, 
keramický, klub košíkové, atletiky, 
stolní fotbal.
Školní družina: ano, 6 oddělení, pro
voz od 6.00 do 17.00 h.
Školní klub: ano
Školní jídelna: dvě jídla
Žákovský parlament: ne
Doplňující informace: Chceme děti 
i rodiče co nejvíce vtahovat do dění 
ve škole. Již 12 let se účastníme me
zinárodních projektů, letos jsme ve 
škole měli jeden týden studenty od 
Tchajwanu až po Brazílii a Kolumbii. 
Nedávno se skupina žáků vrátila z po
bytu ve Finsku. Usilujeme o to, aby 
naše děti uměly správně formulovat 
a vyjadřovat svoje myšlenky, názory 
a nově získané vědomosti. Učitelé se 
zabývají tím, jak ve výchově každého 
žáka i ve své vlastní práci spojit dvě 
základní hodnoty využití svobody 
s přijetím osobní a společenské zod
povědnosti. OBČANSKÝ PRINCIP 
je základem veškerého dění na naší 
škole, všichni žáci jsou si rovni, nijak 
se nerozlišují – jediným rozlišením 
jsou jejich znalosti, dovednosti a cho
vání. Více informací na www.3zscv.cz

zš Chomutov, 
březeneCká 4679
Počet tříd/kolik prvních tříd: 27/3
Vzdělávací program: školní vzdělá
vací program pro základní vzdělávání 
Harmonie
Zaměření školy: usilování o harmo
nický rozvoj všech vývojových oblastí 
žáků, kvalifi kovaná náprava vývojo
vých poruch učení, aktivní spolupráce 
s klubem Florbal Chomutov
Přípravná třída: ne
Výuka jazyků: od 3. ročníku výuka 
anglického jazyka, od 7. ročníku vý
uka jazyků jako povinně volitelného 
předmětu (výběr ruský jazyk/německý 
jazyk, ruský jazyk vyučuje rodilá 
mluvčí)
Volitelné předměty: od 7. ročníku 
sportovní výchova, společenskovědní 
seminář, taneční a pohybová výchova, 
hudebně dramatická výchova, konver
zace v anglickém jazyce, webový de
sign a grafi ka, praktika ze zeměpisu, 
výtvarné činnosti
Odborné učebny: 2 učebny informa
tiky, jazykové učebny, učebna chemie, 
fyziky a přírodopisu, školní dílna, 
nově vybavená cvičná školní ku
chyňka, skleník pro výuku pracovních 
činností, dvě tělocvičny, školní hřiště, 
tenisové kurty, dvě hudebny
Mimoškolní aktivity: náprava řeči, 
Děti na startu, Funkční trénink, Veselá 
věda, kytarový kroužek, pěvecký sbor, 
rybářský kroužek, kroužek baletu 
a moderní gymnastiky, kanoistika 
(spolupráce s oddílem  kanoistiky 

SC 80 Chomutov), fl orbal (spolupráce 
s Florbal Chomutov), kroužky ve 
školní družině (informatika, keramika, 
výtvarná výchova), pořádání letního 
tábora pro žáky školy, pravidelné 
výjezdy do škol v přírodě, lyžařský 
výcvik pro žáky 7. ročníku
Školní družina/kapacita: ano, 
180 žáků, provoz 5.30–17.00 h.
Školní klub/kapacita: ne
Školní jídelna: 1× týdně výběr ze 
dvou jídel, k dispozici dopolední 
svačinky
Žákovský parlament: ano – spoluor
ganizace školních akcí, dvakrát ročně 
výlet pro aktivní žáky ze školního 
parlamentu, organizace sbírky Den 
proti rakovině, každoroční organizace 
sbírky hygienických potřeb pro cho
mutovský Klokánek
Doplňující informace: zapojení do 
projektů Zdravá škola a Ovoce do 
škol, zapojení do OPVVV (Evropské 
strukturální fondy), Příběhy našich 
sousedů – Post Bellum, ozdravné 
pobyty VZP, každoroční Den otevře
ných dveří, projektové dny zamě
řené na prevenci rizikového chování, 
významná výročí, kulturu a život 
sousedních států, každoroční letní 
Fesťáček. Více informací na www.
zsbrezenecka.cz

zš Chomutov, 
horniCká 4387
Počet tříd/kolik prvních tříd: 22, 
předpoklad dvou prvních tříd
Vzdělávací program: Škola pro 
budoucnost
Zaměření školy: ve všech ročnících 
standardní výuka, v některých třídách 
na druhém stupni možnost rozšířené 
výuky tělesné výchovy se zaměřením 
na lední hokej; kvalifi kované posky
tování podpůrných opatření pro žáky 
s výukovými obtížemi
Přípravná třída: není
Výuka jazyků: anglický jazyk od 
třetího ročníku, od sedmého ročníku 
další cizí jazyk (německý nebo ruský)
Volitelné předměty: informatika; po
hybové a sportovní aktivity; domác
nost; kondiční tělesná výchova; psaní 
na PC; konverzace v Aj; hudebně 
dramatický seminář; tvorba časopisu; 
praktika z chemie
Odborné učebny: 2 počítačové 
učebny, fyzika, chemie, dílny, cvičná 
kuchyňka, zeměpis, dějepis, příro
dopis, 2 tělocvičny, školní bazén, 
školní knihovna, ve všech učebnách 
dataprojektory
Mimoškolní aktivity: kroužek kera
miky, sportovní hry, plavání, další ak
tivity ve spolupráci se SVČ Domeček
Školní družina/kapacita: 6 oddělení, 
kapacita 180 dětí
Školní klub/kapacita: není
Školní jídelna: jedno jídlo
Žákovský parlament: ano

Doplňující informace: spolupráce při 
sportovní přípravě s hokejovým klu
bem Piráti Chomutov. Více informací 
na www.7zscv.cz
Titul nebo certifi kát: Katedrová 
škola Pedagogické fakulty UK Praha, 
Recyklohraní

zš Chomutov, 
školní 1480
Počet tříd/kolik prvních tříd: cel
kem 31, 2 první třídy běžné pro maxi
málně 60 žáků, 1 první třída pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potře
bami (žáci jsou do této třídy zařazeni 
na základě doporučení PPP, SPC)
Vzdělávací program: Škola – klíč 
pro život
Zaměření školy: běžné třídy, třídy 
pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, na 2. stupni v každém roč
níku jedna třída s rozšířeným počtem 
hodin matematiky
Přípravná třída: ne
Výuka jazyků: anglický jazyk od 
2. třídy (1 hodina týdně, od 3. třídy 
3 hodiny týdně), od 7. ročníku druhý 
cizí jazyk (2 hodiny týdně německý 
jazyk, ruský jazyk)
Volitelné předměty: ne
Odborné učebny: ano (ICT, chemie, 
fyzika)
Mimoškolní aktivity: školy v pří
rodě, spaní ve škole, výlety, lyžařský 
a vodácký kurz, bohatá nabídka 
kroužků – výtvarný, anglický ja
zyk, fl orbal, čtenářská gramotnost, 
Šikuláček, zábavný tělocvik, deskové 
hry, basketbal, aerobic, fl orbal, Veselá 
věda, tělovýchovný, didaktické hry 
v matematice, rozvíjení čtenářských 
dovedností, praktická matematicko
fyzikální měření a pokusy, Klub fy
zické a psychické zdatnosti, Klub sil
ných aneb Buď online ve světě práce, 
Doučování – český jazyk, čtenářská 
gramotnost, přírodovědné předměty, 
matematika, humanitní předměty, 
polytechnická gramotnost, cizí jazyk, 
matematická gramotnost
Školní družina/kapacita: ano/165
Školní klub/kapacita: ne
Školní jídelna: 3× týdně výběr ze 

dvou jídel, 2× týdně jedno jídlo
Žákovský parlament: ano
Doplňující informace: www.za
kladniskola.cz, 1. stupeň umístěn 
v Beethovenově ulici, zapojení do 
mnoha projektů (např. Inkluzivní 
vzdělávání v Chomutově, Výuka 
přírodních věd nově, Šablony, Veselá 
věda, Zůstaňte s námi po škole, Ovoce 
do škol, Mléko do škol), logopedická 
péče pro žáky ve speciálních třídách, 
výuka etické výchovy na 1. stupni, 
školní poradenské pracoviště

zš Chomutov, 
zahraDní 5265
Počet tříd/kolik prvních tříd: 29, 
předpoklad 3 budoucí první třídy
Vzdělávací program: Zahrada jazyků
Zaměření školy: výuka cizích jazyků
Přípravná třída: ano
Výuka jazyků: anglický jazyk od 
1. třídy, německý jazyk od 6. třídy 
(možno zvolit jazyk ruský)
Volitelné předměty: základy sportov
ních her, informatika, volba povolání, 
dílny/domácnost/pozemky, konver
zace v cizím jazyce
Odborné učebny: 3 počítačové 
učebny, všechny učebny s interak
tivní technikou (interaktivní tabule 
či interaktivní dataprojektory), 
2 mobilní PC učebny (iPady), od
borné učebny cizích jazyků, učebna 
fyziky, 2 tělocvičny, školní dílny, 
školní kuchyňka, učebna výtvarné 
výchovy, nově přibude učebna 
chemie
Mimoškolní aktivity: zájmové 
kroužky, náprava SPU, logopedická 
náprava, školní družina, doučování, 
práce s nadanými žáky, příprava na 
přijímací řízení
Školní družina/kapacita: 5 oddělení 
/150 míst
Školní klub/kapacita: ne
Školní jídelna: 3× týdně výběr ze 
dvou jídel
Žákovský parlament: ano
Doplňující informace: partnerská 
škola nakladatelství Fraus, školní po
radenské pracoviště; více informací na 
www.2zscv.cz
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zš Chomutov, 
písečná 5144
Počet tříd: 21, předpoklad otevření 
3 prvních tříd
Vzdělávací program: školní vzdělá
vací program pro základní vzdělávání 
Základní škola
Zaměření: základní škola všeobec
ného směru s větším důrazem na 
tělesnou výchovu a sport a na mimo
školní činnost žáků
Přípravná třída: ano, velmi dobré 
výsledky, bude nadále pokračovat
Výuka jazyků: anglický jazyk od 
3. třídy, druhý cizí jazyk (německý 
jazyk, ruský jazyk)
Volitelné předměty: sportovní 
výchova, praktikum z přírodopisu, 
domácnost, informatika, seminář ze 
zeměpisu, technické činnosti, drama
tická a výtvarná výchova, konverzace 
v anglickém jazyce
Nepovinné předměty: tělesná vý
chova v 1. a 2. ročníku, anglický ja
zyk ve 2. ročníku
Odborné učebny: počítačová 
učebna, kovodílna, dřevodílna, 
učebny přírodopisu, fyziky, chemie, 
výtvarné výchovy s keramickou pecí, 
cvičná kuchyně, učebny s moderní 
audiovizuální technikou, vybavení 
pro interaktivní výuku má 26 učeben, 
venkovní učebna, výborné podmínky 
pro sport – dvě tělocvičny a moderní 
školní hřiště
Mimoškolní aktivity: 43 sportov
ních, uměleckých, logiku rozvíjejí
cích a technických kroužků a doučo
vacích skupin, dva velmi úspěšné 
dětské pěvecké sbory
Školní družina: ano, 4 oddělení, pro
voz od 6.00 do 17.00 h.
Školní klub: ano, činnost organizuje 
formou zájmových útvarů
Školní jídelna: jedno jídlo
Žákovský parlament: ano
Doplňující informace: více infor
mací na www.zspisecna.eu

zš Chomutov, 
akaDemika 
heyrovského 4539
Počet tříd/kolik prvních tříd: 
21 tříd, z toho bude škola otevírat 
2 první třídy
Vzdělávací program: vzdělávací 
program Škola – strom života vy
tvořili učitelé na základě představ, 
zkušeností, možností a potřeb dětí. 
Škola potřebuje dobrou půdu pro 
svůj růst, navazuje na tradiční pevné 
základy našeho školství kořeny, má 
svůj pružný kmen, který představuje 
cestu vzhůru přirozenými možnostmi 
a schopnostmi žáků, je košatou koru
nou, jež se neustále rozrůstá o nové 
větve, výsledkem jsou pak plody – 
žáci uznávající mravní hodnoty, 
prosazující demokratické postoje 
a schopní se v životě uplatnit. A jako 

každý strom potřebuje i vydatně 
zalévat, aby rostl a plody byly kva
litní. A to je na nás, učitelích, a vás, 
rodičích, abychom nenechali strom 
uschnout.
Zaměření školy: škola se nespeciali
zuje žádným konkrétním směrem, ale 
snaží se rozvíjet děti přirozeně všemi 
směry dle jejich potřeb a individuál
ních možností a schopností
Přípravná třída: ne
Výuka jazyků: anglický jazyk od 
1. třídy, německý jazyk od 7. třídy, 
každoroční výjezdy do zahraničí
Volitelné předměty: bloky volitel
ných předmětů pro rozvoj individu
álních schopností jednotlivých žáků: 
ekologie, fyzikální praktika, cvičení 
z matematiky, výtvarný seminář, 
dětská televize, programování, cvi
čení z informatiky, sportovní hry, 
sportovky, konverzace v angličtině, 
cvičení z českého jazyka
Odborné učebny: fyziky, chemie, 
anglický jazyk, keramická dílna, dvě 
učebny informatiky, školní dílny, 
výtvarná dílna, kuchyňka, dvě tělo
cvičny, k dispozici školní hřiště
Mimoškolní aktivity: zajišťovány 
Střediskem volného času Domeček, 
který je v těsné blízkosti školy, další 
aktivity v budově, softbal, volej
bal, jinak množství exkurzí, škol 
v přírodě, celodenních i vícedenních 
projektů
Školní družina/kapacita: pět oddě
lení, kapacita 150 žáků
Školní klub/kapacita: ne
Školní jídelna: jedno jídlo
Žákovský parlament: ano, dlou
holetá tradice vzájemná spolupráce 
s vedením školy, soutěž Bezva kan
tor, zavedení jokera pro žáky
Doplňující informace: škola udr
žující si zdravý selský rozum, školní 
poradenské pracoviště: speciální 
pedagog na škole, logopedická pre
vence odbornými pracovníky; více 
informací na www.12zscv.cz

zš a mš Chomutov, 
17. listopaDu 4728
Vzdělávací program: Rovnost 
v rozdílnosti a vzdělávací programy 
pro žáky speciálních škol
Zaměření: vzdělávání žáků s men
tálním postižením
Přípravná třída: ano, 2 třídy ve 
školním roce 2017/2018 s 31 dětmi 
v předškolním vzdělávání
Třída přípravného stupně základní 
školy speciální: ano, 1 třída ve škol
ním roce 2017/2018 s 9 dětmi v před
školním vzdělávání
Jazyková výuka: německý jazyk 
od 3. ročníku ve třídách základní 
školy pro žáky s lehkým mentálním 
postižením, ve speciálních třídách 
pro žáky se středně těžkým mentál
ním postižením a těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením 
více vadami výuka cizího jazyka 
neprobíhá.
Volitelné předměty: ne
Odborné učebny: 2 počítačové 
učebny, 4 multimediální učebny 
s interaktivní tabulí, 4 relaxační 
místnosti (vybaveny vodním lůž
kem s relaxační masáží, audiotech
nikou na muzikoterapii, světel
nými kompenzačními pomůckami, 
pomůckami na aromaterapii), 
25 kmenových učeben je vyba
veno dataprojektorem a osobním 
počítačem s připojením na internet, 
2 cvičné kuchyně, školní knihovna, 
4 odborné pracovny kovo a dřevo, 
keramická dílna s vypalovací pecí 
a 2 hrnčířskými kruhy, 2 tělocvičny, 
posilovna, venkovní atrium s do
pravním hřištěm a venkovními stoly 
na stolní tenis, třída v přírodě, skle
ník, všechny učebny jsou vybaveny 
žákovskými jednostolky
Mimoškolní aktivity: ve školním 
roce 2017/2018 celkem 21 zá
jmových kroužků (práce na PC, 
keramický, pěvecký sbor Lísteček, 
rytmické hry na jambo, autikrou
žek pro žáky s autismem, logope
dické kroužky, kroužek vaření, hra 
na fl étnu, sportovní hry, ruční práce, 
školní hrátky, výtvarná dílna, tvoření)
Školní družina: ano, 7 oddělení, pro
voz od 7.00 do 16.30 h.
Školní klub: ne
Školní jídelna: jedno jídlo
Žákovský parlament: ne, ale účast 
na zasedání Studentského parlamentu 
města Chomutova
Doplňující informace: www.1zscv.cz

zš a mš Duhová Cesta, 
havlíčkova 3675
Počet tříd: 17, předpoklad otevření 
2 prvních tříd
Vzdělávací program: školní vzdělá
vací program pro základní vzdělávání 
Duhová cesta
Zaměření: vzdělávání nadaných dětí, 
využívání netradičních metod výuky
Přípravná třída: ne
Jazyková výuka: anglický jazyk od 
1. třídy, od 7. ročníku volba dalšího 
jazyka (německý, španělský)
Volitelné předměty: konverzace 
v anglickém jazyce s rodilým mluv
čím, mediální výchova, dramatická 
výchova, sportovní činnosti.
Odborné učebny: učebny s moderní 
audiovizuální technikou (všechny 
učebny vybaveny interaktivních 
tabulí, dataprojektory), učebna pro 
práci s technickým materiálem, na 
laboratorní práce, učebna výtvarné 
výchovy, učebna hudební výchovy, 
„přenosná učebna 1“ (notebooky 
pro všechny žáky třídy), „přenosná 
učebna 2“ (tablety pro všechny žáky 
třídy), knihovna

Mimoškolní aktivity: kroužek robo
tiky, kroužek výtvarný, sborový zpěv, 
počteníčko, sporťáček, školní časo
pis, žonglování, herní klub (deskové 
a logické hry), koužek Aj, dramaťá
ček, astronomie, maňáskové divadlo, 
tanečky, fl orbal, hravé tvoření. Škola 
má víceúčelový sportovní areál pro 
sportovní kroužky a dopravní hřiště 
pro předškolní i školní věk dětí.
Školní družina: ano, 6 oddělení, pro 
1. až 5. ročník, provoz od 6.00 do 
17.00 h.
Školní klub: ano – pro všechny žáky 
z 2. stupně
Školní jídelna: jedno jídlo
Žákovský parlament: ne
Titul nebo certifi kát: Děti v po
hybu, Twinning Label, Děti na startu, 
OVOV, Sazka Olympijský víceboj, 
Atletika pro děti, Děti a senioři jdou 
za poznáním
Doplňující informace: www.zsdu
hovacesta.cz

zš speCiální a mš, 
palaChova 4881
Počet tříd/kolik prvních tříd: 
4 třídy/děti, které nastoupí do I.třídy, 
jsou děleny do jednotlivých tříd podle 
doporučení poradenského centra (za
řazení do vzdělávacího programu)
Vzdělávací program: Pomoz mi, 
abych to dokázal sám, díl I. a díl II., 
obor základní škola speciální
Zaměření školy: vzdělávání žáků se 
středním, těžkým a hlubokým men
tálním postižením, vzdělávání autistů 
a žáků s kombinací vad
Odborné učebny: počítačová 
učebna, dílna na výtvarnou a pra
covní výchovu, snoezelen – učebna 
pro smyslovou stimulaci, keramická 
dílna, interaktivní učebna, interak
tivní tabule a audiovizuální technika 
ve všech učebnách, sauna, bazén, 
polohovací zařízení, hydromasážní 
vana, rehabilitační a kompenzační 
pomůcky, velká školní zahrada s in
teraktivními prvky pro děti a žáky od 
3 do 18 let
Mimoškolní aktivity: výlety, zá
jezdy, psychorehabilitační pobyty, 
turistické kurzy, návštěvy divadel, 
výstav
Školní družina/kapacita: kapacita 
40 žáků, provoz od 7.00 do 15.00
Školní jídelna: oběd, v případě zá
jmu i svačina
Doplňující informace: součástí 
školy je i mateřská škola nejen pro 
zdravé děti, ale i pro děti s handi
capem, celoroční spolupráce MŠ 
se školou, společné akce. Škola 
pořádá tradiční akce Táto, mámo, 
pojď si hrát, Šikulka – pokusy 
a bádání, Sportovní hry přátelství, 
Adventní dílny.
Doplňující informace: 
www.speci al niskola.cz
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Co je to urogynekologie a jak se 
tento obor stal vaší specializací?

 Urogynekologie řeší, laicky 
řečeno, jednak potíže s nechtěným 
únikem moči u žen a dále se sestu
pem pánevních orgánů. Samostatný 
obor je relativně mladý, týká se asi 
posledních pětadvaceti let. V kraji 
jsme ho pomáhali zavádět zhruba 
před osmi lety. Do doby před zave
dením moderních operačních metod 
nebyly výsledky klasických operací 
příliš uspokojivé. Do rozvoje urogy
nekologie se promítly nové poznatky 
z oboru funkční anatomie. Teprve 
před zhruba 25 lety bylo například 
detailně popsáno, jakým způsobem je 
zavěšená děloha a pochva. Překotný 
vývoj nových poznatků způsobil 
rozvoj nového oboru. Problémy pa
cientek prostě nebyly ani urologické, 
ani gynekologické, ale urogynekolo
gické. Po mém příchodu na oddělení, 
před deseti lety, jsem se stal propa
gátorem a průkopníkem urogyne
kologie v kraji, prosadil jsem její 
vznik a rozvoj. Podařilo se mi získat 
atestaci a specializaci. Díky množství 
a spektru prováděných výkonů máme 
v kraji asi i nejvíce zkušeností. Od 
listopadu loňského roku jsme navíc 
jako první v České republice začali 
používat novou metodu léčby statiky 
pánevního dna.
V čem se tato metoda liší od 
ostatních?

Již dlouho používáme k posílení 
oslabeného pánevního dna implan

táty, takové síťky ze speciálních ma
teriálů. Výsledky po operacích byly 
a jsou výborné. Nejde však o vhodné 
řešení pro ženy, které žijí sexuálním 
životem. Implantáty nejsou schopné 
konkurovat svou elasticitou neporu
šené poševní stěně. Jako první v ČR 
jsme začali používat nový implantát 
vyvinutý v Německu. Jde o tenkou 
pásku zaváděnou laparoskopicky, 
která vytvoří zcela nový závěs se
stupující děloze. Tato metoda je 
v současnosti ve správné indikaci nej
šetrnějším způsobem řešení sestupu 

dělohy a čípku děložního u mladých 
žen, které jsou a pravděpodobně 
ještě dlouho budou sexuálně aktivní. 
Během dvou měsíců jsme provedli 
čtyři takové operace, výsledky jsou 
perfektní. Díky prvenství a našim 
zkušenostem jsme se stali školicím 
centrem pro tento typ operace pro 
Čechy.
Urogynekologie však není jedinou 
oblastí gynekologicko-porodnic-
kého oddělení, ve které můžete na-
bídnout více než ostatní nemocnice. 
Vaše porodnice je vyhlášená skvě-
lým přístupem personálu, příjem-
ným prostředím a také upřednost-
něním vaginálního porodu obecně, 
dokonce i v případě polohy mi-

minka koncem pánevním. Vnímáte 
tyto přednosti vaší porodnice?

Zajisté. Co se týče personálu, 
sestry i lékaři u nás mají opravdu 
empatický přístup, vše důkladně vy
světlí, seznámí pacientky s postupy 
léčby i s dalšími možnostmi. Jsou 
navíc velmi ochotní. Vnímám tyto 
skutečnosti, každý pozitivní ohlas 
zvenčí je pro mě důležitý. I nové pro
středí je kladně hodnocené. Koncem 
minulého roku proběhla v celé lůž
kové části rekonstrukce fi nancovaná 
z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, 

které jsme součástí. Jsou vyměněná 
okna, vymalované zdi, natřené dveře 
a futra, což pomohlo zpříjemnit 
prostředí rodičkám i personálu. Na 
každém pokoji je sociální zařízení, 
televize, přístup na internet.
A nyní k těm porodům. Co je 
zvláštního na vaginálním porodu 
koncem pánevním?

V mnoha porodnicích se totiž 
stalo zvykem, že jakmile je poloha 
miminka laicky řečeno zadečkem 
napřed, přistoupí se k císařskému 
řezu. A to i v případech, kdy není 
žádný jiný důvod než tato poloha. 
S tím já hluboce nesouhlasím. 
Císařský řez má být indikovaný 
a opodstatněný, jde o život zachra

ňující výkon. Pak je to naprosto 
v pořádku. Důvodem však nemůže 
být pouze konec pánevní. Mnoho 
žen navíc chce rodit vaginálně 
i v této situaci. Uvědomují si totiž, 
že zatímco jejich tělo je připraveno 
vaginálně porodit hned několikrát 
v životě, po císařském řezu může 
být třeba třetí těhotenství nedopo
ručeno. A pokud si to neuvědomují, 
musí je na to lékař upozornit, což 
se ale mnohdy neděje. U nás máme 
až sedmdesát procent všech „konců 
pánevních“ odrozených vaginálně 
a děti takto porozené jsou zdravé 
jako ty rozené hlavičkou napřed.
Zaznamenalo porodnictví za dobu 
vaší praxe nějakou změnu, o které 
jste třeba na studiích jen snil?

Mám více než dvacetiletou praxi, 
za tuto dobu k převratným změnám 
v oboru porodnictví nedošlo. Pokud 
ale vezmu období zhruba padesáti 
let, to je jiná. Za tu dobu došlo k re
voluci, a to zavedením takzvaného 
CTG. To je přístroj na sledování sr
díčka miminka v těhotenství a během 
porodu. CTG rozhodně umožnilo 
skokově snížit procento postižení 
nebo smrti dětí při porodech. Druhou 
revoluční změnou v porodnictví 
byl objev a zavedení do praxe léků, 
které vyvolávají a ovlivňují děložní 
činnost. Samostatnou kapitolou na 
dlouhé povídání je pak objev a roz
voj ultrazvukového vyšetření, které 
zcela změnilo diagnostické možnosti 
porodníků.

Přes dva tisíce zákroků za rok zvládnou lékaři gynekologicko-porodnického oddělení chomutovské nemocnice, 
která spadá pod Krajskou zdravotní. Specialitou místního oddělení jsou urogynekologické zákroky. Michal 
Zeman, primář oddělení, stál u zrodu této subspecializace v Ústeckém kraji a neustále ji se svými kolegy 
pomáhá vyvíjet. V poslední době přivádí do Čech, potažmo do Chomutova, zcela novou metodu léčby. Právě 
o urogynekologii, ale také o porodnictví v Chomutově, hovoří v následujícím rozhovoru

Přes dva tisíce zákroků za rok zvládnou lékaři gynekologicko-porodnického oddělení chomutovské nemocnice, 
která spadá pod Krajskou zdravotní. Specialitou místního oddělení jsou urogynekologické zákroky. Michal 
Zeman, primář oddělení, stál u zrodu této subspecializace v Ústeckém kraji a neustále ji se svými kolegy 

Michal Zeman:

Jsme průkopníci urogynekologie 
a rádi rodíme vaginálně. tím se lišíme

OD LISTOPADU LOŇSKÉHO ROKU JSME NAVÍC 
JAKO PRVNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZAČALI POUŽÍVAT 
NOVOU METODU LÉČBY STATIKY PÁNEVNÍHO DNA.
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Vaše témata
 poDněty

Co buDe 
s pozemkem 
po hotelu

Dobrý den,
prosím o sdělení, jak bude vyu

žito území po zbourané ubytovně – 
hotelu U Jezera v Přemyslově 
ulici v Chomutově. Možná bude 
tato informace zajímat více 
Chomutováků a mohla by být 
zveřejněna v Chomutovských 
novinách.

Vladimír Jeager
Dobrý den,
původní plán předpokládá, že 

po demolici objektu hotelu bude 
plocha přeměněna parkovými 
úpravami. Počítá se s umístěním 
zeleně, občanské doprovodné in-
frastruktury (veřejné osvětlení, 
parkovací místa) a s osazením 
městského mobiliáře (lavičky a od-
padkové koše). Vzhledem k tomu, 
že dotčené území je součástí ar-
chitektonické soutěže, která celé 
území řeší komplexně a navrhne 
novou podobu koncepce rozvoje 
areálu jezera, je možné, že se od 
původního návrhu upustí a vznikne 
zcela nový záměr. Blíže k archi-
tektonické soutěži se dozvíte na 
ofi ciálních stránkách: http://www.
nasejezero.cz/

S pozdravem
Mgr. Vladimír Skála,

odbor rozvoje a investic

buDe se stěhovat 
náDraŽí?

Dobrý den,
v nedávné době měla probí

hat jednání mezi Správou želez
niční dopravní cesty a městem 
Chomutov ohledně případného 
přesunu hlavního vlakového ná
draží. Vzešlo z těchto jednání už 
nějaké konkrétní rozhodnutí, nebo 
budou tato jednání pokračovat? 
Řeší se na tomto jednání i proble
matika výstavby vlakové zastávky 
ChomutovPísečná u Kaufl andu? 
A je město nakloněno spíše pro 
zachování hlavního nádraží v sou
časné podobě nebo pro přesun?

Děkuji za odpovědi a hezký den
Martin Kosina

Dobrý den, pane Kosino,
proběhla prezentace se SŽDC 

na přesun stávajícího hlavního ná-
draží na území bývalého zimního 
stadionu. Nejednalo by se pouze 
o vlakové nádraží, ale o přestupní 
terminál, to znamená, že by došlo 
k přesunu i stávajícího autobu-
sového nádraží. V současné době 
město řeší majetkoprávní vztahy 
a zejména možnosti dopravního 
napojení terminálu na okružní 
křižovatku Lipská x Palackého, 
případně do ulic Zborovská či 
Lipská. Tento projekt se týká 
pouze terminálu, zastávku Jirkov 
u Kaufl andu v otvické zóně řeší 
projekt jiný – Rekonstrukce trati 
v úseku Chomutov – Kyjice. Tento 
projekt je již ve fázi přípravy, 
můžeme se tedy s největší prav-
děpodobností těšit na významné 
změny v tomto úseku. SŽDC slibuje 
modernizaci stanice Chomutov-
město a zastávky Jirkov. Dále se 
bude navyšovat traťová rychlost, 
budovat protihluková opatření, 
nová zabezpečovací zařízení, nové 

propustky pod tratí. Rovněž se 
bude rušit úrovňový přejezd mezi 
Kamencovým jezerem a zoopar-
kem, místo něj bude nová bezbari-
érová lávka apod.

V případě dalších dotazů se na 
mne můžete obrátit.

S pozdravem
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic 

Co se stane 
s Fotbalovým 
hřištěm?

Dobrý den,
nejdříve vám chci poděkovat za 

to, že jste přistoupili k opravě ro
zária a jeho okolí, náš krásný park 
si to zaslouží. Zasloužil by si ale 
i opravu cest – zvlášť mezi diva
dlem a bývalou plaveckou halou, 
pokud tam projdete po dešti, přine
sete si domů spoustu bláta a parádu 
nedělají ani betonové "talíře" za
rostlé různým plevelem.

A ještě bych se ráda zeptala 
na úmysly s bývalým fotbalovým 
hřištěm. Možná je to v plánu, ale 
pokud ne, měla bych nápad na to, 
aby zde bylo centrum zdravého 
pohybu – tedy prostor pro hry dětí, 
ale i těch odrostlejších – důchodců. 

Je to střed města a myslím, že by se 
našlo dost obyvatel, kteří by prostor 
využívali.

Předem děkuji za odpověď,
Urbanová

Vážená paní Urbanová,
velmi mě těší, že oceňujete 

opravu rozária, doufám, že budete 
s výsledkem spokojena. Pokud jde 
o opravu cestní sítě v parku, máme 
ji naplánovanou na roky 2019-2020. 
Odstranění „betonových talířů“ 
projednáme a pokusíme se zajistit 
ještě v letošním roce dle kapacit 
a rozpočtových prostředků. Pokud 
jde o bývalé fotbalové hřiště, zde se 
do budoucna počítá především s roz-
šířením parku, a to prostřednictvím 
aktivit, o kterých píšete. V součas-
nosti není celá plocha v majetku 
města, nicméně kolegové z úseku 
územního plánování budou nyní za-
dávat studii na využití celého území, 
z níž by měly vzejít základní para-
metry pro následnou přípravu rea-
lizace, v mezidobí, doufejme, dojde 
i k vypořádání majetkových vztahů 
tak, abychom jako město mohli revi-
talizovat celé území.

S pozdravem
Mgr. Hana Nováková,

odbor rozvoje a investic

máte také zajímavý nápaD, 
poDnět či zkušenost s něčím 
ze Života ve městě?
Napište nám na e-mail: 
vasetemata@chomutov-mesto.cz

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení 
veDouCího praCovního místa 
řeDitele/řeDitelky
příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, 
Písečná 5144
– předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018
– příjem přihlášek ve lhůtě nejpozději do 15. března 2018 do 12:00 hodin
–  celý text vyhlášeného konkursu řízení (včetně předpokladů pro výkon funkce, obsahových náležitostí 

přihlášky a adresy pro její doručování) naleznete na webu města, viz:  http://www.chomutov-mesto.
cz/cz/odbor-skolstvi-dokumenty.

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení 
veDouCího praCovního místa 
řeDitele/řeDitelky
 Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace
–  předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018
–  příjem přihlášek ve lhůtě nejpozději do 15. března 2018 do 12:00 hodin
–  celý text vyhlášeného konkursu (včetně předpokladů pro výkon funkce, obsahových náležitostí 

přihlášky a adresy pro její doručování) naleznete na webu města, viz:  http://www.chomutov-mesto.
cz/cz/odbor-skolstvi-dokumenty.

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

výběrové řízení výběrové řízení



názory občanů lidé chomutova

lidé Chomutova | 11

treNÉrKY BLANKA 
A KLárA
Již pětadvacet let trénují při Jezdeckém klubu PZOO voltiž 
sestry Blanka Peterková a Klára Fartáková. K voltiži se dostaly 
v šestnácti letech, po čtyřech letech, kdy byly členkami 
jezdeckého klubu. Po dvou letech jim trenérka nabídla, aby 
práci převzaly místo ní. Počáteční nedůvěra kamarádek se 
měnila v respekt s přibývajícími úspěchy voltižního týmu. 
Za největší považují spoustu medailí z mistrovství republiky, 
kvalifi kaci na mistrovství Evropy, mistrovství světa a hlavně na 
Světové jezdecké hry, které jsou ve voltiži nejvyšší soutěží.

MILAN KOPecKÝ
Profesně byl spjatý ze železnicí. Naposledy byl zaměstnán jako 
přednosta lokomotivního depa. Celý život ho bavila historie a je 
jeho koníčkem dodnes. Pátrá po nejzajímavějších událostech 
a životních příbězích spojených s historií Chomutova. Jak říká, 
je to trochu jako detektivka. Z jednoho pramene zjistí událost, 
z jiného po čase, kdy se stala. Díky historii začal spolupracovat 
s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků 
za svobodu, kde je členem historicko-dokumentační komise. 
Spolupracuje s oblastním muzeem a muzeem Na Kočičáku.
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Knihovna v březnu baví, láká 
nové čtenáře a odpouští

Dotek orientu ukázal i tanec se svítícími křídly

Návštěvníci krytu obdivovali zbraněZajímavé 
snímky zaplnily 
kavárnu

Chomutovská knihovna na březen 
přichystala pro své čtenáře nejen zají
mavé akce, ale také benefity. „Březen 
je měsíc čtenářů. Ti naši se mohou 
těšit na prodlouženou otevírací dobu, 
čtenářskou amnestii a mají rovněž 
možnost získat průkazku na rok 
zdarma. Zároveň zveme návštěvníky 
na širokou škálu akcí,“ uvedla ředi
telka Střediska knihovnických a kul
turních služeb Andrea Löblová.

Od března budou nově všechna 
oddělení knihovny, kromě hudebního, 
otevřena veřejnosti i v úterý, a to od 
13 do 18 hodin. „Ve středu bude ote
vírací doba rozšířena ve všech odděle
ních od 8 do 19 hodin, tedy o hodinu 
déle ráno i večer. Dětské oddělení 
otevíráme pro veřejnost nově již od 
9 hodin,“ konkretizovala ředitelka.

A především: noví čtenáři si mo
hou v březnu do knihovny přijít pro 
roční průkazku zdarma. Pracovníci 
knihovny jim ji vydají každou středu 
od 8 do 9 hodin ráno a od 18 do 
19 hodin večer. Zapomnětliví čtenáři 
mohou po celý březen přijít vrátit 
knihy po termínu bez poplatku z pro
dlení. Upomínka bude prominuta těm 
čtenářům, kteří přinesou všechny vy
půjčené dokumenty.

listování, Deskohrátky 
i roDokmeny

Knihovna na březen připravila 
více než dvě desítky různorodých 
akcí. Lidé mohou navštívit napří
klad výstavu děl Renaty Matysové či 
Miroslava Javůrka, zapsat se do kurzu 
grafiky a kresby nebo tance, vyslech

nout si zajímavé přednášky a nejen 
pro dětské návštěvníky jsou připra
vené různé výtvarné dílny.

V rámci cyklu LiStOVáNí přiveze 
Lukáš Hejlík knihu Co by můj syn 
měl vědět o světě, jejímž autorem 
je Fredrik Backman. Lidé se mohou 
těšit na scénické čtení, které propojuje 
divadlo a literaturu s pomocí rekvizit, 
kostýmů a hudby. LiStOVáNí se bude 
konat 14. března od 17 hodin.

Třetí březnový víkend bude ve 
znamení deskových a karetních her. 
Minifestival III. chomutovské desko
hrátky je určen dětem i dospělým, 
kteří si rádi hrají a chtějí v této oblasti 
poznat nové možnosti. Na festivalu 
budou k dispozici stovky různých her 
a také takzvaní hermani, kteří přítomné 
naučí pravidla her a zahrají si s nimi. 

„Těšit se můžete na turnaje, nejno
vější herní hity a jejich zvýhodněný 
prodej. Po celou dobu akce bude 
otevřena dětská herna, bar s občer
stvením a také velikonoční tvořivá 
dílna,“ uvedla jedna z organizátorek 
Kamila Jonášová. Vstup na akci je 
zdarma. Deskohrátek se zúčastní také 
rodiny v rámci Rodinného zápolení. 
Herní mánie začne v pátek 16. března 
v 9 hodin a skončí v neděli 18. března 
v 17 hodin.

Další zajímavou akcí je například 
přednáška úspěšné genealožky Lenky 
Peremské, která se bude zabývat sesta
vením rodokmenu. Povídání o předcích 
se uskuteční 26. března od 17 hodin.

Podrobný program všech akcí je 
k dispozici na webových stránkách 
www.skks.cz.

Již posedmé si mohli návštěv
níci užít exotické tance při festivalu 
Dotek orientu. Diváci během dvou

apůlhodinového představení zhlédli 
vystoupení šestapadesáti účinkují
cích. „Přijely k nám taneční skupiny 

z okolních měst, například Raqs Amel 
z Mostu, Saffron Tribe z Teplic či 
Candy Women z Ústí nad Labem. 
Také naše chomutovské taneční sku
piny přispěly svým vystoupením, 
představily se například Farah nebo 
Orfha Dancers,“ uvedla organizátorka 
Lenka Tomášová.

Prostor dostali také mladí umělci, 
své dovednosti předvedli bubeníci 
z kapely Jambo Jakuba Řeháka. Jejich 
vystoupení mělo velký úspěch.

Přehlídka tanců byla opravdu pes
trá. „Diváci viděli třeba tanec Raqs 
sharqi, tedy tanec východu, což je kla
sická forma orientálního tance. Dále 

Pop saidi, Tribal fusion, Bollywood, 
Burlesque i tanec s hedvábnými vějíři 
v podání Jany Zelené z Karlových 
Varů nebo tanec se svítícími křídly 
v podání Samanthy Tomášové,“ dopl
nila organizátorka.

Hlavními hosty festivalu byly 
Pavla Kostková a Barya Barbora 
Slámová, které se i letos účastnily 
se svou skupinou i sólově festivalu 
Connection v Praze, kde mají velké 
úspěchy. „Letošní Dotek orientu 
přinesl divákům krásný zážitek 
a věřím, že příští rok se opět rádi při
jdou na nás podívat,“ dodala Lenka 
Tomášová.

Kryt civilní obrazy z 50. let mi
nulého století pod základní školou 
v Havlíčkově ulici se po roce opět 
otevřel veřejnosti díky členům muzea 
Na Kočičáku. Zhruba sedm desítek 
návštěvníků si mohlo prohlédnout 
střelné i chladné zbraně, dobovou 
kancelář či ložnici, nejrůznější mapy, 
střílny a další vybavení, které členové 
muzea neustále doplňují. „Novinkou 
je dřevěná maketa objektu z roku 
1936, kterou jsme doplnili novým 
kulometem. Většinu expozic jsme 
nově upravili a také jsme instalo
vali nové osvětlení vitrín,“ uvedl Jiří 
Piramovský z muzea Na Kočičáku. 
Zajímavostí je originální střílna pro 

československý protitankový kanon 
vzor 36.

Kryt civilní obrany slouží nyní 

muzeu jako klubovna, kde se jeho 
členové scházejí přes zimu a mají tam 
uložené vybavení. 

Kavárnu Café Atrium zaplnily fo
tografie Terezy Sláničkové. K vidění 
jsou velmi zajímavé snímky přírody 
i lidí. Autorka nabízí i netradiční 
pohled na detail nebo část celku. 
Výstava potrvá do 2. dubna.

Tereza Sláničková začala v roce 
2009 trénovat práci v Café Atrium. 
O dva roky později se s místem roz
loučila, ale od loňského roku opět 
pracuje jako obsluha v kavárně. 
Fotografování je jejím koníčkem, 
nemá vyhraněný styl. Zaměřuje se na 
zajímavé objekty či osoby.
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V lesích Bezručova údolí se 
skrývá zapomenutý hrad

Při procházce Bezručovým údo
lím můžeme nad pravým břehem 
Chomutovky navštívit místo, kde 
stával zapomenutý hrad, ke kterému 
se váže i řada pověstí. Zámecký vrch, 
zvaný také Hausberk, na kterém 
se nalézají zbytky valů a příkopů 
středověkého hrádku, byl předmě
tem zájmu místních badatelů již od 
poloviny 19. století. Tento objekt ale 
nebyl zachycen ani v souborném díle 
Hrady českého království od Augusta 
Sedláčka. Objev části dokumentace 
archeologického průzkumu hradního 
ostrohu u Krásné Lípy ve sbírkách 
Oblastního muzea v Chomutově 
z roku 1926 byl podnětem k opě
tovnému otevření otázek ke vzniku 
a existenci hradu.

Vrcholek Zámeckého vrchu, ně
mecky zvaného Hausberg, obsahuje 
dodnes dobře patrné příkopy a valové 
opevnění. Ostroh vystupuje nad hlu
bokým údolím říčky Chomutovky 
(původně zvané Úzká) do nejdelšího 
krušnohorského údolí. Úzký ostroh 
s přístupovou cestou od Krásné Lípy 
je překopán šíjovým příkopem širo
kým okolo 8 metrů. Zemina získaná 
výkopem je navršena do valu přes 
šíji. Za valem je menší plošina do
sahující až k okružnímu opevnění 
ostrohu. Druhý příkop tak obklopuje 
téměř celé hradiště mimo severozá
padní sráz. Na šíji je druhý příkop 
vylámán v rulové skále. Za ním pak 
najdeme půlkruhovou plošinu, za níž 
je vyhlouben poslední vnitřní příkop. 
V tomto prostoru lze stále nalézt na 
terénu nejvíce keramických zlomků 
na svazích plošiny. Třetí příkop vy
mezuje svým okruhem vlastní elipso
vité jádro hrádku. V hřebenových par
tiích je na valu mezi druhým a třetím 

příkopem srpovitá plošina.
Hlavní plošina hrádku je ve výši 

539 m nad mořem. Je zde řada pro
hlubní s kameny, které ukazují na 
původní věžovou stavbu obklopenou 
okružní hradbou. Průzkumy z roku 
1926 odhalily množství kamene, které 
je pravděpodobně destrukcí zdí sta
věných bez použití malty. V západ
ním příkopu před jádrem hrádku je 
ve skále vylámaná prohlubeň, která 
možná sloužila jako vodní cisterna. Na 
svazích je nalézána keramika, která 
umožňuje klást životnost hrádku do 
první poloviny 14. století. V ročence 
města Chomutova 1926 vydané v roce 
1927 byla nalezena zpráva, kde jsou 
shrnuty poznatky z průzkumu i další 
objevené skutečnosti. Uvádí se, že ve 
čtyřicátých letech 19. století zde prová
děl výkopy doktor Martius z Ahníkova 
a hospodář z Krásné Lípy jménem 
John. Plány a skici pro dokumen
taci průzkumu zhotovil chomutov
ský stavební ředitel Landisch. V roce 
1926 byl na archeologický výzkum 
pozván také univerzitní profesor 
Hlauschek.

Historické zmínky o existenci 
hrádku na Hausbergu u Krásné 
Lípy zcela chybí. Nejbližší okolí 
Chomutova, ve kterém hrádek leží, 
patřilo od roku 1252 řádu německých 
rytířů. Křimovský újezd, který na 
krušnohorské údolí navazuje, přešel 
odkazem Chotěbora z Račic v roce 
1281 do řádového majetku. Západně 
od hradního ostrohu přes Dominu 
a Krásnou Lípu prochází silnice na 
Křimov a pak dál na Novou Ves 
a do Saska. První zmínky o Domině 
a Krásné Lípě pocházejí z roku 1359, 
kdy bratři Jan a Huk z Alamsdorfu 
prodávají některé platy na jmeno

vaných vesnicích spolu s rychtář
stvím, pastviny, louky s jejich podíly 
vody, které tečou do říčky Úzké 
(Chomutovky) až k hoře Ranzenberg 
(Hraničná nad údolím Hačky) za 
32 kop českých grošů chomutov
skému měšťanovi Janu Plabnerovi. 
Rozvětvený šlechtický rod 
Alamsdorfů byl sousedem řádového 
panství. Jejich hlavním majetkem 
byla ves Březenec s gotickým kos
telem svatého Linharta, u kterého si 
vybudovali hrad Neustein – Najštejn. 
Řádová komenda v Chomutově do 
konce 14. století získala koupí i za 
jiných dosti pohnutých okolností 
všechny majetky rodu Alamsdorfů. 
Definitivně pak alamsdorfské majetky 
přešly do řádového majetku chomu
tovské komendy v roce 1381, kdy 
byla vyhotovena prakticky mírová 
smlouva mezi řádem a Fricoldem 
z Alamsdorfu. Podle obsahu listiny 
můžeme předpokládat, že tu dochá
zelo k vzájemným přepadům a ničení 
majetku. Pokud již tehdy hrádek 
u Krásné Lípy nepatřil řádu, byl 
zničen během těchto bojů. Vesnice 

Krásná Lípa a Domina byly po 
celé své další psané dějiny spojeny 
s chomutovským panstvím a od roku 
1605 byly poddanskými vesnicemi 
svobodného města Chomutova. 
Zámecký vrch se nachází na katastru 
Krásné Lípy. V prodejní smlouvě 
z roku 1359 jsou velice podrobně 
vyjmenovány všechny náležitosti 
prodeje, ale o hradu se zde nemluví. 
Je velice pravděpodobné, že mohl 
vzniknout jako sídlo jednoho z bra
tří Alamsdorfů. Jestli zůstal sídlem 
i po roce 1359, pak asi nepřežil 
konec 14. století. V podrobných řá
dových účtech se mimo komendy 
v Chomutově a v Blatně a hradu 
Neustein u Březence nikdy další hrad 
či tvrz neobjevuje. Mimo zmínky, 
že pusté hradiště využili Švédové 
v době třicetileté války, se doktor 
Wenisch zmiňuje, že ještě na počátku 
19. století za napoleonských válek 
se na Hausbergu skrývali venkované 
z horských vsí před řáděním prochá
zejících vojsk. Dnes je odbočka k za
pomenutému hradu součástí naučné 
stezky Bezručovým údolím. 

tajemství Depozitáře Chomutovského muzea 

akvarel popisuje 
legenDu o mniChovi

V depozitářích muzea nejsou 
uloženy jen předměty, které jsou 
divácky atraktivní a s nimiž se 
mohou návštěvníci poměrně 
často setkat na výstavách. Jsou 
tam uloženy i takové, s kterými 
se veřejnost setká jen zřídkakdy 
nebo dokonce ještě vystaveny vů
bec nebyly. Takovým příkladem 
je i drobný akvarelový obrázek 
s námětem bezhlavého mnicha, 

postavy z jedné z chomutovských 
legend. Ta praví, že se mnich zje
voval v době, kdy městu hrozilo 
nebezpečí požáru. V noci o je
denácté hodině prý celý v bílém 
a s hlavou v podpaží vycházel 
z tzv. mnišského dvorku, který je 
součástí radniční budovy a dnes je 
v něm umístěna expozice lapidá
ria oblastního muzea. Rozvážným 
krokem prošel náměstím až ke 
kostelu sv. Ignáce, odkud se zase 
vrátil zpět. Současně se zjevil i ve 

vikýři nad radniční branou a va
rovně zvedal ruku. Toto gesto je 
zachyceno i na obrázku a pozorní 
čtenáři mohou v pozadí rozeznat 
chomutovské náměstí s několika 
bezradně pobíhajícími lidmi před 
hořícím domem.

Autorem akvarelu, který je 
datován rokem 1925, je Arthur 
Scheibenhof. Obraz byl do mu
zea zakoupený. Dochoval se účet 
od Scheibenhofa na prodej ob
razu Bezhlavý mnich na 400 Kč.
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Městská policie chce dále spolupracovat 
s asistenty prevence kriminality

Lidé mohou ovlivnit rozvoj sociálních služeb

Vietnamci přivítali rok zemitého psa

Až šestnáct nových asistentů 
prevence kriminality bude pomáhat 
městským strážníkům v jejich práci. 
Městská policie přijme do roku 2020 
ve dvou sedmnáctiměsíčních cyklech 
až osm osob. „Příležitost zatím vyu

žilo šest asistentů, kteří prošli výbě
rovým řízením, lékařskou prohlíd
kou a vstupním školením. Seznámili 
se s obecně závaznými vyhláškami 
města, s lokalitami Chomutova, na
učili se například zastavovat vozidla 

na přechodech u škol, zúčastnili se 
školení o základech první pomoci. 
Absolvovali dvě denní odborná ško
lení v rozsahu požadavků ministerstva 
vnitra k výkonu povolání asistenta 
prevence kriminality,“ uvedla ma
nažerka projektu Asistenti prevence 
kriminality Iva Ejim.

Město zaměstnáním asistentů pod
poří zaměstnanost a zároveň přispěje 
ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel ve 
městě. „Asistenti prevence krimina
lity pomáhají strážníkům již od roku 
2008. Výsledky jejich práce jsou 
velmi dobré,“ dodala manažerka.

Asistenti prevence kriminality 
mají na starost dohled na bezpečnost 
žáků při přecházení vozovek na cestě 
do škol a společně se strážníky zasta
vování vozidel na exponovaných pře
chodech u škol a školek, dále dohlí

žejí na dodržování veřejných vyhlá
šek, fungují rovněž jako nezúčastněné 
osoby pro Policii ČR či Celní správu 
na území města Chomutova, dohlí
žejí například také na hladký průběh 
vítání občánků. Spolu se strážníky 
městské policie se podílejí na zajišťo
vání bezpečnosti a veřejného pořádku 
ve městě a předcházení nežádoucího 
jednání některých obyvatel.

V lednu letošního roku zjistilo 
šestadvacet asistentů prevence kri
minality celkem 2 086 přestupků. 
Nejčastěji se týkaly porušení vy
hlášky o zákazu pití alkoholu na 
veřejnosti či o zajištění psa, dále 
zjišťovali přestupky v dopravě či proti 
veřejnému pořádku. Jednou z nejčas
tějších činností asistentů jsou kontroly 
hřišť. V lednu dětská hřiště kontrolo
vali celkem ve 2 400 případech.

Veřejnost může pomoci rozvíjet 
systém sociálních služeb ve městě. 
Na radnici se bude 15. března od 
14 hodin konat veřejné setkání, na 
kterém se sejdou poskytovatelé 
sociálních služeb, zástupci města 
a obyvatelé. „Diskutovat se bude 
o možnostech lepší péče o seniory, 
rodiny s dětmi, osoby v krizi, zdra
votně postižené a o další ohrožené 
skupiny. Lidé také mohou upozornit 
na chybějící či nedostatečnou so

ciální službu ve městě. Za názory 
obyvatel města budeme rádi,“ 
uvedla manažerka projektu s ná
zvem Tvorba Komunitního plánu 
rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb ORP Chomutov 20182021 
Eva Procházková.

Statutárnímu městu Chomutovu 
byla v loňském roce schválena 
dotace z Operačního  progra mu 
Zaměstnanost na vytvoření Komu
nitního plánu  rozvoje sociálních 

a souvisejících služeb na období 
20182021, na kterém spolupra
cuje i město Jirkov a Dobrovolný 
svazek obcí Chomutovska, který 
sdružuje města a třiadvacet okol
ních obcí. Koncem roku 2017 byl 
na základě veřejného výběrového 
řízení vybrán zpracovatel komu
nitního plánu, kterým je Asistenční 
centrum Most. „V současné době 
se připravují podrobné analýzy, 
například sociálnědemografická 

analýza, analýza potřeb uživa
telů sociálních služeb, poskytova
telů sociálních služeb či ana
lýza potřeb všech obcí na území 
Chomutovska,“ konkretizovala 
manažerka.

Společným cílem všech obcí, 
poskytovatelů, uživatelů a veřej
nosti je prostřednictvím komu
nitního plánu vytvořit stabilní síť 
sociálních služeb, která aktivně 
reaguje na potřeby obyvatel.

Stovky Vietnamců přivítaly 
v Chomutově nový rok, který bude 
ve znamení zemitého psa. „Lidi na
rozené v tomto roce čeká v životě 
hodně práce. Dá se říci, že tento rok 
bude náročný, ale přinese i zdraví 
a příjemné věci,“ uvedl předseda 
Svazu Vietnamců v Chomutově Le 
Nguyen Toi.

Vietnamská menšina v Chomu
to vě čítá asi šest set členů. Většina 
z nich přišla přivítat nový rok do 
městského divadla. Přítomni však 
byli i zástupci jiných menšin a další 
hosté. „Chtěli bychom návštěvníky 
seznámit s naší kulturou, v dalších 
letech bychom tuto oslavu chtěli 
ještě více otevřít veřejnosti, napří
klad pro školy, aby žáci poznali nás 
i naši kulturu,“ řekl předseda.

Oslavy nového roku jsou v Cho

mu to vě velkolepé. Divadlo jako 
vždy zaplnily stoly plné jídla a pití, 
většinou se jedná o tradiční vietnam
ské pokrmy, například o polévku 
z bambusových výhonků nebo rýžový 
koláč. Návštěvníci mohli zhlédnout 
hned několik vystoupení, která byla 
zaměřená na vietnamskou kulturu. 
K tradičním tancům i písním se od 
moderátorky vždy dozvěděli jejich 
původ nebo zajímavosti. Kromě toho 
si přítomní mohli vyzkoušet i viet
namské společenské šaty v dámském 
i pánském provedení.

Rok zemitého psa vystřídal rok 
ohnivého kohouta. Následovat bude 
rok prasete, který je podle před
sedy svazu velmi podobný roku psa. 
Vietnamský nový rok přichází mezi 
21. lednem a 21. únorem, když je mě
síc v novu.
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V domě nám vykradli sklepy, 
ukradli mi několik věcí včetně kola. 
Jak se mám přihlásit o náhradu za 
kradené věcí? 

Náhradu škody je nutno uplatnit 
především včas, nejlépe co nejdříve, 
kdy poškozený například při výsle
chu na policii ústně podá návrh, ve 
kterém požádá, aby soud uložil pa
chateli povinnost nahradit způsobe
nou škodu. Poškozený může návrh 

učinit i písemně, důležité je ale to, aby 
byl tento návrh podán nejpozději do 
zahájení dokazování v hlavním líčení 
u soudu, tedy do té doby, než soudce 
začne poprvé vyslýchat obžalovaného. 
Poškozený musí dále svoji škodu vy
číslit, tedy specifi kovat, kolik přesně 
požaduje, a také ji doložit. Stává se, 
že v okamžiku, kdy se poškozený při
pojuje se svým nárokem, skutečnou 
výši škody nezná. V tomto případě je 

dobré škodu vyčíslit alespoň přibližně 
a potom před zahájením dokazovaní 
v hlavním líčení částku konkretizovat.

Pokud se poškozený nestihne při
pojit se svým návrhem včas nebo mu 
není náhrada škody přiznána v trest
ním řízení, může se nároku domáhat 
žalobou u soudu v občanském soud
ním řízení, pokud již nedošlo k jeho 
promlčení. Na základě pravomocného 
rozhodnutí o náhradě škody lze škodu 

po odsouzeném vymáhat, a to v pří
padě nedobrovolnosti plnění pohle
dávky, exekučně.

Obecně je dobré vědět, že poško
zený může žádat nejen o náhradu škody 
na majetku, ale i nemajetkovou újmu 
(např. psychické dopady činu na člo
věka) a újmu na zdraví (např. bolestné).

Světlana Michálková,
poradce pro oběť,

Probační a mediační služba

Je mi 32 let. Příští měsíc mě čeká 
první porod. Mám samozřejmě 
obavy, ale největší strach mám z po-
rodních bolestí, o kterých jsem sly-
šela jen to nejhorší. Co mám dělat?

Bolest je přirozená reakce orga
nismu na poškození. Jedinou bolestí, 
která se objevuje během života přiro
zeně, je porodní bolest. Proč to příroda 
takto zařídila, není úplně jasné, ale 
bolest vyvolává v našem těle procesy, 
díky kterým se naše fyzické schopnosti 
násobí. Tento efekt je u porodu, jako 
velmi těžké chvíle v životě, žádoucí.

Žijeme ale v 21. století. Jedním 
z úkolů současné medicíny je snaha 

o maximální zmírnění potíží pacienta 
a tím zmírnění jeho utrpení. Zdaleka 
největší roli na tomto poli hraje mír
nění bolesti – analgetická terapie. Pro 
potřebu mírnění porodních bolestí 
máme několik možností, které se liší 
jak cestou aplikace, tak zejména svou 
účinností. Při porodu ale musíme mít 
na paměti, že neovlivňujeme pouze 
rodící maminku, ale i ještě nenaro
zené dítě. S ohledem na tyto skuteč
nosti je dle všech výzkumů dnešním 
„zlatým standardem“ tzv. epidurální 
analgezie (PDA). Jedná se o vpravení 
tlumících léků do páteře, před tvrdou 
plenu míšní. Aplikuje ji anesteziolog. 

Je prokazatelně analgeticky nejvíce 
účinná a dosud nenarozené miminko 
prakticky neovlivňuje. To je rozdíl 
oproti lékům podávaným mamin
kám celkově. V naší porodnici rodí 
s „epidurálem“ cca 30 % rodiček. Je to 
umožněno výbornou spoluprací s od
dělením ARO, které je pro potřeby po
rodního sálu dostupné 24 hodin denně, 
což je v regionu jedinečné. Díky těmto 
možnostem PDA prakticky vytlačilo 
ostatní metody analgezie, vesměs po
dávané celkově a tlumící matku i plod. 
Aplikace PDA je v naší porodnici 
bezplatná. Občas se setkáváme s oba
vami budoucích maminek z „píchání 

do páteře“. Mohu ujistit maminky, že 
za celou svou praxi jsem se s vážnými 
komplikacemi nesetkal. Občas, asi 
v 1 % případů, se mohou vyskytnout 
nepříjemné bolesti hlavy, které ale do 
48 hodin odezní. Závěrem tedy mohu 
odpovědět na původní otázku. Pokud 
budete rodit v naší porodnici, poskyt
neme Vám nejmodernější a nejšetr
nější současně dostupnou analgetickou 
terapii a porodem Vás provedeme tak, 
aby jste Vy i miminko byli v pořádku.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
primář gynekologicko 

porodnického oddělení,
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Okradli vás? Uplatněte škodu včas

Standardem při porodu je epidurální analgezie

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

V úterý 27.  b ezna 2018 
je od 15 do 18 hodin otev eno 

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku� 

 i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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Prvňáčci objevují knihy 
v čtenářském klubu

Žáci si vyzkoušeli přípravu 
zákusků a slavnostní tabule

O zdravotnické asistenty je na 
trhu práce velký zájem

Motivují ke třídění již předškoláky

Poznávali život brouků

Prvňáčci ze základní školy ve 
Školní ulici navštěvují čtenářský klub. 
Každý týden si v klubu spolu s učiteli 
prohlížejí nové knihy, které jim škola 
koupila díky příspěvku z Ministerstva 
školství. „První knihu do rukou by 
mělo dítě dostat už v nízkém věku. 
Čím dříve se nechá uvést do světa 
knižní fantazie, tím lépe,“ zdůraznila 
učitelka Soňa Gálová.

Pohádky z knih si žáci společně 

převyprávějí a zahrají. Sice ještě 
neumějí pořádně číst, ale obrázky 
jim často napoví. „Pro nové knihy si 
chodí nejen do školní, ale i do měst
ské knihovny,“ dodala učitelka.

S činností klubu se mohli se
známit i ostatní žáci školy při dni 
otevřených dveří. Prohlédli si knížky, 
viděli, jak s nimi děti z klubu pracují, 
a mohli se tedy také nadchnout pro 
čtenářství.

Střední škola technická, gastro
nomická a automobilní Chomutov 
připravila pro žáky osmých a devá
tých tříd základních škol projektové 
dny zaměřené na gastronomické 
obory. Žáci se při návštěvě střední 
školy seznamují s prací kuchařů, 
číšníků, pekařů či cukrářů. „Také si 
mohou sami vyzkoušet, jak se vyrá
bějí zákusky, pečivo, výrobky stu
dené kuchyně nebo připravuje slav

nostní tabule. Na závěr projektového 
dne se žáci posadili za slavnostní ta
buli k obědu, při kterém je obsluhují 
žáci hotelové školy a oboru číšník,“ 
uvedl zástupce Jiří Mladý.

Děti ze základních škol se při 
těchto projektových dnech seznámí 
jak s výukou na střední škole, tak 
i s povoláním jako takovým. Navíc 
se naučí zásady správného stolování 
i společenského chování.

Kvalifikovaný zdravotnický 
personál na trhu práce dlouhodobě 
chybí, proto se Střední zdravot
nická škola v Chomutově snaží 
své studenty připravit na budoucí 
povolání co nejkvalitněji, aby po 
studiu mohli zaměstnání vykoná
vat v plné kvalitě co nejdříve. Žáci 
oborů zdravotnický asistent a soci
ální činnost získávají v rámci studia 
praxi přímo v nemocnicích Krajské 
zdravotní, Nemocnici Kadaň 
i v Sociálních službách Chomutov. 
„Žáci tam vykonávají praktické 
vyučování, spolupracujeme také 
při organizaci akcí, které pořádají 

naši sociální partneři nebo my jako 
škola,“ upřesnila formu spolupráce 
Marcela Malíková ze Střední od
borné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdra
votnické školy Chomutov s tím, 
že přednášek a besed ve škole se 
zúčastňují odborníci nejen z výše 
zmíněných zařízení, ale také 
z Nemocnice Ostrov, Nemocnice 
Karlovy Vary nebo z Fakultní 
nemocnice v Motole. „Naši žáci 
tyto nemocnice navštěvují v rámci 
odborných exkurzí a mohou zde 
pracovat na stážích v průběhu 
prázdnin. V Motole mohou naši 

absolventi nejen pracovat, ale i stu
dovat pod jednou střechou, neboť 
přímo v nemocnici sídlí část lékař
ské fakulty Univerzity Karlovy. 
Dále spolupracujeme s rakouskou 
sítí center pro seniory, kde mohou 
najít uplatnění žáci, kteří chtějí pra
covat v zahraničí a zdokonalit se 
v německém jazyce,“ dodala.

Aby se mladí lidé zdravotnic
kému vzdělání věnovali ve vyšším 
počtu, od loňského roku obor zdra
votnický asistent podporuje Ústecký 
kraj poskytováním prospěchového 
stipendia již od 1. ročníku studia. 
V loňském školním roce navíc 

vznikl poradní sbor ředitele školy 
pro resort zdravotnictví a sociál
ních služeb, který dává prostor pro 
rozvoj dalších aktivit a oboustranné 
spolupráce. „Jedním z výsledků 
těchto jednání je i to, že je Střední 
zdravotnická škola v Chomutově od 
listopadu 2017 akreditovaným pra
covištěm Ministerstva zdravotnictví 
pro výuku kurzu s názvem Sanitář. 
Letos byla zahájena výuka prvních 
frekventantů, kteří jsou zaměstnanci 
chomutovské a kadaňské nemocnice 
a potřebují získat osvědčení pro 
výkon svého povolání,“ doplnila 
Marcela Malíková.

Technické služby pomáhají moti
vovat ke třídění odpadů i děti již od ra
ného věku. Ty se seznamují s tříděním 
i s nakládáním s odpady při četných 
exkurzích. „Pro děti připravujeme 
zábavný program, který je nenásilnou 
formou hry vtáhne do problematiky 
třídění odpadů. Část je teoretická, ale 
mnoho věcí si děti mohou zkusit nebo 
osahat. Spolupráce se školkami i ško

lami je velmi dobrá, exkurze se tedy 
budou konat i nadále,“ uvedl ředitel 
Technických služeb města Chomutova 
Zbyněk Koblížek.

V druhém pololetí loňského roku 
uspořádaly technické služby exkurze 
pro čtrnáct skupin dětí z mateřských 
škol a pro jednu třídu základní školy. 
„Když k nám děti přijdou, mnoho věcí 
o třídění odpadů již znají. To nás těší. 

My jim tedy ukážeme v praxi to, co se 
učily teoreticky. Baví je například určo
vání materiálů, ale nejvíce se zajímají 
o naši techniku,“ uvedl provoznětech
nický náměstek Miroslav Šulta.

Při návštěvě si děti například pro
hlížejí fotografie z činnosti pracovníků 
technických služeb a hádají, co lidé na 
snímcích dělají. Připravená je také po
hádka o třídění odpadů, zábavné puzzle 

nebo labyrint. „Dále si mohou prohléd
nout výrobky, které vznikly z tříděného 
odpadu,“ doplnil Miroslav Šulta.

Druhá část exkurzí se odehrává 
v provozní části areálu Technických 
služeb. Děti si vyzkouší vysypat kon
tejner do svozového vozu, mohou se 
i svézt, stříkají proudem vody nebo 
čistí kousek komunikace za přítomnosti 
a dohledu pracovníků organizace.

Prvňáčci ze základní školy 
Kadaňská poznávali život brouků. 
„Někteří už věděli, že brouk má 
šest končetin, co jsou krovky nebo 
tykadla. Dozvěděli jsme se, jaký 
je největší brouk na světě a kolik 
centimetrů měří,“ uvedla třídní uči
telka Jana Adámková. Aby si děti 
dokázaly představit velikost tohoto 
brouka, zakreslily jej na pravítko. 

Zobrazil se jim tedy více než šest
náct centimetrů dlouhý hmyz. 

Největším zážitkem z celé 
besedy bylo, když děti viděly 
a mohly si vzít do ruky brouka 
živého. Malou přednášku o brou
cích pro prvňáčky připravila jedna 
z maminek, která se jimi zabývá. 
Na závěr si prohlédli i jiné exem
pláře hmyzu.
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Pedagog chomutovské školy 
poznával výuku v Polsku

Děti malovaly obrazy do soutěže, 
pak jimi zaplnily školu

Jaké je to učit v polské škole si 
vyzkoušel učitel a metodik prevence 
SOŠ energetické a stavební, OA 

a SZŠ Chomutov Marek Kowalski. 
Ten navštívil polskou školu Morag – 
Zespól szkol lycealnych v Moragu, 

která je partnerskou školou již čtyři 
roky. „Náplní stáže bylo především 
poznávání práce v oblasti výchov
ného poradenství a prevence rizi
kového chování, tedy problematiky 
drogové závislosti, návykových 
látek či kyberšikany. Náš zástupce 
také poznával problémy současné 
polské mládeže, činnost pedago
gickopsychologických poraden 
i kompletní pedagogickou dokumen
taci,“ upřesnila manažerka projektů 
Gabriela Tenková.

Jelikož se obě školy snaží pod
porovat zdravý životní styl svých 
žáků, zaměřil se Marek Kowalski 
také na nové metody výuky tělesné 
výchovy. Velký úspěch sklidil 

v Polsku při vedení lekcí sebeo
brany a jógy, které vede i v České 
republice. „Další náplní stáže bylo 
porovnání metodologie výuky ja
zyků, fungování školní knihovny, 
náborové aktivity školy a spolupráce 
se základními školami. Zajímavou 
zkušeností bylo setkání s profesorem 
polonistiky na univerzitě v Elblogu,“ 
doplnila Gabriela Tenková.

Už tento měsíc přijedou polští 
žáci z partnerské školy poznat škol
ství v Čechách. Výměnné pobyty se 
konají v rámci projektu s názvem 
Zvýšení jazykových kompetencí 
pracovníků ESOZ, který je realizo
ván za fi nanční podpory programu 
Erasmus+ Evropské unie.

Žáci druhého stupně základní 
školy Kadaňská uspořádali ve škole 
velkou výstavu vlastních obrazů. 
„Nápad na uspořádání výstavy přišel 
poté, co děti přijaly výzvu k účasti 
v celorepublikové výtvarné sou
těži, kterou každoročně vyhlašuje 
Národní park Podyjí na téma Příroda 
kolem nás. Byla jsem velmi mile 
překvapena, když jsem viděla, jak 
děti k této výzvě přistupují. Jejich 
jediným zadáním bylo, namaluj čes
kou přírodu tak, jak ji znáš a jak ji 
máš rád,“ uvedla učitelka Gabriela 
Knoblochová.

Techniku zpracování si každý 
mohl zvolit sám a předlohou byla 
vlastní fantazie nebo fotografi e 
z kalendářů či vlastních zdrojů dětí. 

„Výsledkem jejich několikatýdenního 
snažení bylo téměř dvě stě úžas
ných krajinek, ze kterých bylo třeba 
vybrat ty, které budou reprezentovat 
naši školu v soutěži. Tak těžký úkol 
jsem si nemohla nechat jen pro sebe, 
a proto jsem se rozhodla o vše se po

dělit s celou školou,“ dodala učitelka.
Do hlasování o nejzajímavější 

obraz se zapojili jak učitelé a žáci 
školy, tak i rodiny žáků. „Je to ne
uvěřitelné, ale celkem bylo sečteno 
bezmála tisíc platných hlasů. Z cel
kových 191 vystavených obrázků si 

123 z nich našlo svého obdivovatele. 
Zajímavostí je, že dospělákům mu
žům se líbily úplně jiné obrázky než 
dospělačkám ženám,“ řekla Gabriela 
Knoblochová.

Nejvíc obdivovatelů si získal 
obrázek s vodopádem od Kateřiny 
Menhardové ze sedmého ročníku, 
druhým nejobdivovanějším obráz
kem bylo elektrické vedení Valérie 
Fehnlové z osmé třídy a o třetí příčku 
se dělí obrázky Adama Kubalíka 
a Hany Dřevové z deváté třídy. 
Všechny obrazy, které děti namalovaly, 
byly vystavené v prostorách školy.

Do celostátní soutěže hlasující 
nakonec vybrali třiapadesát obrázků. 
Jak si v soutěži vedly, bude známo 
v průběhu dubna.

Děti malovaly obrazy do soutěže, 

Vikingové ukázali 
žákům kus historie

Žákům ze základní školy 
Hornická ukázali část historie 
Vikingové. Válečníci, mořeplavci, 
objevitelé i obchodníci z agentury 
Pernštejni vzali děti do dob dávno 
minulých, aby jim ukázali, jak se 
dříve žilo a jak historie ovlivnila sou
časnost. „Vikingové nám předsta
vili, jak se dokázali plavit po moři, 
jak válčili či jaké zbraně používali. 
Do pořadu byli zapojeni i žáci naší 
školy, kteří tvořili posádku impo

zantní rekvizity, a to pět metrů dlouhé 
vikingské lodi zvané drakkar, kterou 
Vikingové přivezli s sebou,“ uvedla 
učitelka Lucie Nguyen.

Přítomné zaujala také velmi ná
zorná ukázka štítové bojové formace. 
„Celé představení bylo zakončeno 
bojem dvou Vikingů a vysvětlením 
pravidel takového boje,“ doplnila 
učitelka.

Při některých soubojích žáci na
pětím snad ani nedýchali.
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Dny her  
s knihovnou
16.–18. 3. 2018 
pá: 9.00–18.00 h, so, ne: 10.00–17.00 h
SKKS, velký sál, 2. patro

ABYSTE NA VÁŠ SVATEBNÍ DEN 
VZPOMÍNALI S RADOSTÍ

KONTAKT PRO INZERCI

Tomáš Tecl
tel: 773 161 747

email: tecl@regvyd.cz

Následující vydání   DUBEN 
Uzávěrka: 27. . 2018 
Vychází: 4. 4. 2018 

ODBORNÝ SEMINÁŘ
PRO  

MZDOVÉ ÚČETNÍ  
A PERSONALISTY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE 
GDPR VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ 

OBLASTI A ARCHIVACE DAT

CHOMUTOV - 29. březen 2018
CENA: 1900 Kč

Informace a přihlášky:
www.semancik.net

e-mail: semancikova@semancik.net
tel. 606 489 081, 723 628 138

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční  
sbírku na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek 
nabízí dětem pomoc na přechodnou dobu, dokud se neupraví podmín-
ky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se 
jedná o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.: +420 224 236 655 
e-mail: fod@fod.cz
www.fod.cz
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„Hurvínku, kolikrát ti mám říkat, 
abys už nechodil koledovat 
k sousedům, když jsi jim ty 
vajíčka stejně už ukradl.”
„Už ani jednou, taťuldo. Já 
jsem jim ty vajíčka sebral i se 
slepicema.”

Razantní zdražení vajec se 
projeví i na letošní oslavě 
Velikonoc. V některých rodinách 
už začínají koledníkům prodávat 
vstupenky.

„Jestli okamžitě nepřestanete 
křičet, něco si ode mě 
vykoledujete!” straší žáky 
učitelka.

„A nevadí, že nemáme 
pomlázky?”

Rodina z exotické země bydlí 
v Česku už nějaký ten pátek, 
a tak otec jednou povídá: „Když 
je to období Velikonoc a všichni 
Češi je slaví, připojíme se k nim. 
Dnes k obědu bude zajíc.”

Babička: „Brzy budou Velikonoce. 
Kubo, půjdeš na kočičky?”
„Těžko! Táta říkal, že mám na 
holky ještě čas.”

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka 
se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” 
vysvětluje teta, „to jsou obarvené 
ořechy…”

Jste páťáci a máte zájem 
o fotbal nebo košíkovou?
Pak je tato výzva určená právě vám. 
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 vyhlašuje 
nábor do sportovní třídy 6. ročníku se zaměřením na 
fotbal a basketbal. Otevřena bude od 1. září 2018.
Třída je určena pro kluky a dívky ze současného 5. ročníku.

Přihlásit se je možné:
1. Přímo ve škole
2. Na telefonu 474 651 418
3. Nebo si stáhnout přihlášku na www.3zscv.cz

Přihlášku je nutné odevzdat 
do 31. března 2018. 
Sportu zdar! Fotbalu a košíkové zvláště.
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 15.3.  čt 18.00  učitel – roDič – Žák – koncert
 22.3.  čt 18.00  konCert učitelů

 7.3. st 11.00  pračlověk 17.00  paDesát oDstínů svoboDy
 7.3. st 19.00  osCarové kraŤasy - hrané Filmy
 7.3. st 20.00  věčně tvá nevěrná
 8.3. čt 11.00  triky s trpaslíky 15.00  včelka mája: meDové hry 
 8.3. čt 17.30  tátova volha
 8.3. čt 19.00  osCarové kraŤasy - animované Filmy
 8.3. čt 20.00  tátova volha
 9.3. pá 11.00  včelka mája: meDové hry 
 9.3. pá 15.00  včelka mája: meDové hry 
 9.3. pá 18.00  tátova volha 19.00  tátova volha 20.30 přání smrti
 10.3. so 15.00  včelka mája: meDové hry 17.00  tátova volha
 10.3. so 18.45  gioaChino rossini: semiramis
 10.3. so 19.30  tátova volha
 11.3. ne 15.00  včelka mája: meDové hry 17.00  noční hra 
 11.3. ne 18.00  tátova volha 20.00  přání smrti
 12.3. po 17.00  přání smrti 19.00  paDesát oDstínů svoboDy
 13.3. út 17.00  WinChester: síDlo Démonů 18.00  mečiar
 13.3. út 19.30  věčně tvá nevěrná
 14.3. st 17.00  blaCk panther 18.00  s láskou vinCent 
 14.3. st 20.00  ruDá volavka
 15.3. čt 17.00  tomb raiDer 18.00  tlumočník 20.00  oni 2: noční kořist 
 16.3. pá 16.00  Cesta za králem trollů 17.00  tlumočník
 16.3. pá 19.00  tomb raiDer 20.00  oni 2: noční kořist
 17.3. so 15.00  Cesta za králem trollů 17.00  já, tonya 
 17.3. so 18.00  tomb raiDer 20.00  oni 2: noční kořist 
 18.3. ne 15.00  Cesta za králem trollů 17.00  tátova volha
 18.3. ne 18.00  oni 2: noční kořist 19.30  tomb raiDer 
 19.3. po 17.00  tlumočník 19.00  oni 2: noční kořist 
 20.3. út 17.00  tomb raiDer 19.00  paDesát oDstínů svoboDy
 21.3. st 17.00  oni 2: noční kořist 19.00  věčně tvá nevěrná
 22.3. čt 17.00  paCiFiC rim: povstání (3D)
 22.3. čt 18.00  paCiFik rim: povstání 20.00  no maniFesto
 23.3. pá 17.00  králíček petr 17.00  eXpeDiční kamera
 23.3. pá 19.30 paCiFik rim: povstání 
 24.3. so 15.00  králíček petr 17.00  paCiFik rim: povstání 
 24.3. so 18.00  paCiFik rim: povstání (3D) 20.00  věčně tvá nevěrná
 25.3. ne 15.00  králíček petr 17.00  paDesát oDstínů svoboDy
 25.3. ne 18.00  paCiFik rim: povstání 19.30  tátova volha
 26.3. po 17.00  věčně tvá nevěrná 19.00  máří magDaléna
 27.3. út 17.00  laDy birD 19.00  paCiFik rim: povstání 
 28.3. st 17.00  blaCk panther (3D) 19.00  paDesát oDstínů svoboDy
 29.3. čt 16.00  sherloCk koumes (3D)
 29.3. čt 17.00  reaDy player one: hra začíná 
 29.3. čt 18.00  souboj pohlaví 20.30  niCo, 1988
 30.3. pá 15.00  hruška 17.00  planeta česko
 30.3. pá 18.00  reaDy player one: hra začíná (3D)
 30.3. pá 19.00  Dej mi své jméno 
 31.3. so 15.00  sherloCk koumes 
 31.3. so 17.00  reaDy player one: hra začíná 
 31.3. so 18.45  WolFgang amaDeus mozart: takové jsou všeChny 
 31.3. so 20.00  operaCe entebbe 
 1.4. ne 15.00  králíček petr 17.00  operaCe entebbe
 1.4. ne 18.00  reaDy player one: hra začíná (3D)
 1.4. ne 20.00  máří magDaléna
 2.4. po 15.00  králíček petr 17.00  máří magDaléna
 2.4. po 18.00  reaDy player one: hra začíná 
 2.4. po 20.00  věčně tvá nevěrná

 13.3. út 19.00  Dvě noCi na karlštejně – Iveta je nejlepší česká manželka. 
Všude dokázala vždycky sehnat český knedlík. V Kanadě, kde žila 
s českým hokejistou, na Seychelách, kde žila s uprchlým kontroverzním 
podnikatelem, i na Antarktidě, kde žila s elitním vědcem. Proto si ji také 
bere nejmocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má 
úroveň, není jen zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak 
může být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě.

 18.3. ne 15.00  prinC bajaja – nové zpracování jedné z nejznámějších a nejkrás-
nějších českých pohádek

 19.3. po 19.00  maDamme De paris – raDka Fišarová – jedna z nej-
lepších českých šansoniérek zazpívá české i francouzské šansony 
a francouzské � lmové melodie

 20.3. út 19.00  bon soir FranCe – jarní večer Festivalového orchestru Petra 
Macka, festival krásné hudby z cyklu Chomutovské hudební večery

 21.3.  st 19.00  nezmaři 40 let na Cestě – speciální koncert skupiny NEZMAŘI 
k jejich 40. výročí

 28.3.  st 17.00  večerníček nejen pro seniory – tradiční taneční podvečer

 13.3. út 19.00  

 18.3. ne 15.00  

 19.3. po 19.00  

 20.3. út 19.00  

 21.3.  st 19.00  

 28.3.  st 17.00  

MĚStSKÉ DIVADLO
 7.3. st 

 7.3. st 

 7.3. st 

 8.3. čt 

 8.3. čt 

 8.3. čt 

 8.3. čt 

 9.3. pá 

 9.3. pá 

 9.3. pá 

 10.3. so 

 10.3. so 

 10.3. so 

 11.3. ne 

 11.3. ne 

 12.3. po 

 13.3. út 

 13.3. út 

 14.3. st 

 14.3. st 

 15.3. čt 

 16.3. pá 

 16.3. pá 

 17.3. so 

 17.3. so 

 18.3. ne 

 18.3. ne 

 19.3. po 

 20.3. út 

 21.3. st 

 22.3. čt 

 22.3. čt 

 23.3. pá 

 23.3. pá 

 24.3. so 

 24.3. so 

 25.3. ne 

 25.3. ne 

 26.3. po 

 27.3. út 

 28.3. st 

 29.3. čt 

 29.3. čt 

 29.3. čt 

 30.3. pá 

 30.3. pá 

 30.3. pá 

 31.3. so 

 31.3. so 

 31.3. so 

 31.3. so 

 1.4. ne

 1.4. ne

 1.4. ne

 2.4. po

 2.4. po

 2.4. po

KINO SVĚt

 9.3.  pá 19.30  luboš pospíšil & 5p – Hřebíkárna
 16.3.  pá 20.00  laDy i trio – Café Atrium
 17.3.  so 19.30  roman Dragoun – Hřebíkárna 
 23.3.  pá 18.00  konCert smíšeného pěveCkého sboru aurum – 

5. výročí vzniku, spoluúčinkuje Komorní orchestr města Chomutova 
– galerie Lurago

 24.3.  so 17.00  vítání jara s maDrigalem – koncert vokálně 
instrumentálního sboru Madrigal – kostel sv. Ignáce

 24.3. so 19.00 never sol – akustický klavírní koncert – Jacques Café
 24.3.  so 19.30  lua – irská huDba – Hřebíkárna 
 27.3.  út 18.00  velikonoční konCert – vystoupí smíšený pěvecký sbor Hlahol 

a Komorní orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce
 7.4. so 19.00 jana lota Duo – pop-alternative – Jacques Café

9.3.  pá 19.30 
16.3.  pá 20.00  
17.3.  so 19.30  
23.3.  pá 18.00  

24.3.  so 17.00  

24.3. so 19.00 
24.3.  so 19.30  
27.3.  út 18.00  

7.4. so 19.00 

KONcertY

 Od 21.3.  obrazy, soChy a graFika – roman křelina a vít 
křelina – vernisáž výstavy v 17 hodin – galerie Zlatý klenot

 Od 28.3.   smrtí to nekončí – vernisáž výstavy v 17 hodin – oblastní muzeum, 
radnice

 Od 29.3.   na počátku bylo slovo... – vystavení faksimile darovací listiny 
řádu německých rytířů z 29. 3. 1252 – prvního písemného dokladu existence 
Chomutova – oblastní muzeum, radnice

 Od 29.3. sny – anDrea ehreD – vernisáž výstavy v 17 hodin – galerie Lurago
 Do 16.3.  (unConFuseD) Dialog malíř/FotograF – Jan Dinga, Ladislav 

Hovorka – vernisáž výstavy od 17 hodin – galerie Lurago
 Do 18.3. aCh, zase to práDlo... – muzejní prostory v kostele sv. Kateřiny
 Do 31.3. iluze = realita – fotogra� e Renaty Matysové – výstavní síň knihovny
 Do 31.3. kurz kresby a graFiky – galerie Na schodech
 Do 2.4. Foto – výstava fotogra� í Terezy Sláničkové – Café Atrium
 Do 6.4. za realitou – miroslav javůrek – galerie Špejchar

 Od 21.3.  

 Od 28.3.   

 Od 29.3.   

 Od 29.3. sny – anDrea ehreD
 Do 16.3.  (unConFuseD) Dialog malíř/FotograF

 Do 18.3. aCh, zase to práDlo...
 Do 31.3. iluze = realita
 Do 31.3. kurz kresby a graFiky
 Do 2.4.
 Do 6.4.

VÝStAVY

   svět krušnýCh hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

   všemu světu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohleDy Do pravěku – nová archeologická expozice – 

Dům Jiřího Popela
  lapiDárium – kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

   

   všemu světu na ÚtěChu 

  minerály a horniny krušnohoří
   pohleDy Do pravěku

  lapiDárium – kamenné plastiky
  Fialův pohyblivý betlém

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice

 7.3.  st 10.00  jarní DekoraCe – domeček z papíru
 7.3.  st 14.00  jarní DekoraCe – věneček
 Od 19.3. 10.00  velikonoční výstava – prodej drobných velikonočních 

dekoračních a dárkových předmětů
 14.3.  st 16.00  Chomutov má talent – 1. kolo castingu. Jsi i ty něčím 

výjimečný?
 14., 21.,28.3. 17.00  keramika pro Dospělé a mláDeŽ
 17.3.  so 09.00  turnaj ve stolním tenisu – chomutovské kolo turnaje 

mezi Domečky z Ústeckého kraje
 24.3.  so 10.00  velikonoční aranŽování
 29.3.  čt 10.00  voskový reliéF na krasliCe
 29.3.  čt 14.00  velikonoční DekoraCe
   Country taneční klub laso – každou středu od 18 hodin
   autoDráha pro veřejnost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   DopoleDní keramika – každé úterý od 10 hodin
    keramika pro Dospělé a mláDeŽ – každou středu od 17 hodin
   zumba Fit nejen pro maminky – každou středu od 10 hodin
   Cvičínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

 7.3.  st 10.00  
 7.3.  st 14.00  
 Od 19.3. 10.00  

 14.3.  st 16.00  

14., 21.,28.3. 17.00  
 17.3.  so 09.00  

 24.3.  so 10.00  
 29.3.  čt 10.00  
 29.3.  čt 14.00  

   Country taneční klub laso
   autoDráha pro veřejnost
   DopoleDní keramika
    
   zumba Fit nejen pro maminky
   Cvičínek 

15.3.  čt 18.00  
22.3.  čt 18.00  

SVČ DOMeČeK

ZáKLADNÍ UMĚLecKá ŠKOLA

Pravidelné 
akce
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poDrobný 
kalenDář akCí 
najdete na webu:

 7.3. st 12.00  vzpomínkové setkání u příleŽitosti 168. vý-
ročí narození t. g. masaryka – parčík T. G. Masaryka

 7.3. st 18.00  povíDání o bylinkáCh – SKKS
 9. a 10.3. 19.00  zDeněk izer – zábavná show – Jacques Café
 10.3. so 08.00  severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 10.3. so 16.00  besíDka o Duševním onemoCnění a spirituali-

tě – evangelická fara
 12., 19. a 26.3. 10.00  kurz babymasáŽe – RC Kolibřík
 13.3. út 09.30  sebevěDomí a láska – přednáška – SKKS
 13.3. út 17.00  český banát, japonský zen a návrat (nejen) 

k příroDě – přednáška – SKKS
 14.3. st 17.00  FreDrik baCkman – Co by můj syn měl věDět 

o světě – představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí 
s L. Hejlíkem – SKKS

 14.3. st 17.30  astrologie – partnerské vztahy – SKKS
 15.3. čt 13.00  tajemná místa v čeCháCh – určeno pro nevidomé 

a slabozraké SONS – SKKS
 15. a 22.3. 15.00  velikonoční Dílna – RC Kolibřík
 15.3. čt 17.00  Dvakrát poD shivlingem – cestopisná přednáška 

o severní Indii – SKKS
 15.3. čt 17.00  rozšířené věDomí, astrální světy, časo-

prostor – přednáška – Café Atrium
 16. až 18.3. iii. Chomutovské Deskohrátky – SKKS
 17.3. so 09.00  česká numismatiCká společnost – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – SKKS
 17.3. so 13.00  probouzení meDvěDů – hostem bude Jakub Kohák – 

Podkrušnohorský zoopark
 20.3. út 17.00  opět květou krokusy – z příběhů židovské komunity na 

Chomutovsku – SKKS
 21.3. út 17.00  prokletí – psychosomatická přednáška z cyklu Tělo napoví – 

SKKS
 22.3. čt 15.00  květy z papíru – březnové tvoření – SKKS
 22.3. čt 17.00  večery poD lampou – autorský večer se spisovatelem 

science � ction a fantasy Jiřím Walkerem Procházkou – SKKS
 22.3. čt 17.00  DomáCí násílí – tabu nebo téma veřejné? – 

přednáška – Café Atrium
 24.3. so 08.00  severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 24.3. so 20.00  reprezentační ples statutárního města 

Chomutova – vystoupí Dara Rolins, Václav Noid Bárta, TŠ 
STARDANCE, k tanci i poslechu hraje BIG BAND BONIT – městské 
divadlo

 26.3. po 17.00  jak sestavit roDokmen – SKKS
 27.3. út 10.00  velikonoční vystoupení Dětí mš Chomutov – 

radnice
 29.3. čt 09.00  velikonoční tvoření – SKKS
 29.3. čt 16.00  velikonoční zahraDa – RC Kolibřík

    prohlíDky interiérů staveb ve staré vsi s průvoD-
Cem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 7.3. st 12.00  

7.3. st 18.00  
 9. a 10.3. 19.00  

10.3. so 08.00
10.3. so 16.00  

 12., 19. a 26.3. 
13.3. út 09.30
13.3. út 17.00  

14.3. st 17.00  

14.3. st 17.30  
15.3. čt 13.00  

 15. a 22.3. 15.00 
15.3. čt 17.00  

15.3. čt 17.00  

 16. až 18.3.až 18.3.až
17.3. so 09.00  

17.3. so 13.00  

20.3. út 17.00  

21.3. út 17.00  

22.3. čt 15.00  
22.3. čt 17.00  

22.3. čt 17.00  

24.3. so 08.00  
24.3. so 20.00  

26.3. po 17.00  
27.3. út 10.00  

29.3. čt 09.00  
29.3. čt 16.00 

    prohlíDky interiérů staveb ve staré vsi s průvoD-

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

 17.3. so 8.30  vítání jara na blatně – Bezručovo údolí, start u Merkuru

veřejné bruslení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 
od 10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

parkour trénink
úterý od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
čtvrtek od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
sobota od 14 hodin – SVČ Domeček
neděle od 10 hodin – SVČ Domeček

zDravá páteř
úterý od 17 hodin – SVČ Domeček
čtvrtek od 18 hodin – SVČ Domeček

 17.3. so 8.30

SPOrt

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce
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Junioři FC Baník Chomutov U17 
si minulý měsíc na Final four juniorské 
1. ligy futsalu vybojovali první místo, 
když v semifi nále zdolali Helas Brno 
6:3 a ve fi nále si poradili s domácím 
týmem Tango Hodonín 5:3. Na závě
rečný turnaj se Chomutovští kvalifi 
kovali tři roky za sebou. Minulé dvě 
sezony skončili na čtvrtém místě, letos 
konečně na prvním! „Zúročili jsme 
tak kvalitní práci s mládeží, které se 
v Chomutově systematicky věnujeme. 
Vždyť už jen fakt, že jsme za sebou 
nechali takové futsalové týmy, jako 
jsou Sparta Praha, Slavia Praha nebo 
Interobal Plzeň, je obrovský úspěch,“ 
komentuje vítězství trenér Jan Brič.

Nešlo přitom o náhodný úspěch, 
ale o vyvrcholení vynikající sezony. 
Chomutovští junioři totiž suverénně 
vyhráli základní skupinu 1. ligy se 

třinácti vítězstvími a jednou remí
zou. Získali 40 bodů a o značný kus 
za sebou nechali druhý Olympik 
Mělník, který měl 35 bodů, a třetí GL 
Litoměřice s 24 body.

Na turnaji i během základní části 
ligy podávali výborné výkony přede
vším Bohumil Klíma v bráně a v poli 
Tomáš Tykal, který byl zvolen nej
lepším hráčem sezony a právem je 
členem futsalové reprezentace U19. 
Závěrečného turnaje se nemohl pro 
zranění zúčastnit Patrik Šlégr a pro 
reprezentační povinnost ve velkém fot
bale i Filip Gedeon, který byl na sou
středění v Dubaji. „I tak jsme potvrdili 
roli favorita a vyhráli. V celé sezoně 
jsme neprohráli jediné utkání a ztra
tili jsme jen dva body za remízu 5:5 
v úvodním zápase s Mělníkem, který 
na Final four nakonec bral nepopulární 

bramborovou medaili,“ popisuje Brič.
Na přípravě úspěšného družstva se 

podílejí trenéři Martin Farář, Jan Brič 
a vedoucí týmu Michal Nový. Ti se 
také snaží dávat juniorům šance v seni
orských zápasech. „Mládež se snažíme 

postupně začlenit do seniorské kate
gorie, kde už někteří, jako například 
Filip Gedeon, Tomáš Tykal, Patrik 
Šlégr nebo Bohumil Klíma, pravidelně 
nastupují a tím získávají bohaté zkuše
nosti,“ prozrazuje taktiku trenér Brič.

Únor je tradičně měsícem, kdy se 
sportovci na Chomutovsku dozví
dají, kdo z nich byl v očích veřejnosti 
i sportovních odborníků tím nejlep
ším v předchozím roce. Vyhlášení 
ankety Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska za rok 2017 tak do 
městského divadla opět přivedlo 
spoustu sportovců a sportovních či

novníků ze všech možných odvětví 
a také řadu sportovních příznivců.

Vítězkou ankety v nejprestižnější 
kategorii se podeváté v řadě stala 
plavkyně Slávie Chomutov Simona 
Baumrtová, která navíc předtím ně
kolikrát obsadila medailové příčky 
mezi mládeží. Místo na sportovním 
trůnu si tentokrát zasloužila pátým 

místem na ME v Kodani a především 
sedmým na MS v Budapešti, což byl 
nejlepší výsledek za několik posled
ních let. Bohužel si cenu nemohla 
převzít osobně, protože tou dobou 
byla na soustředění v Dubaji, alespoň 
ale diváky pozdravila prostřednictvím 
předtočeného šotu.

Na dalších příčkách se už sportovci 
poctivě střídají. Druhý byl tentokrát 
kadaňský kickboxer Tomáš Nešuta 
a třetí absolutní nováček ankety, 
kulturista TJ Sport Chomutov Patrik 
Herčzík. Čtvrtým místem obhájil 
tradiční umístění v desítce chomu
tovský zápasník Artur Omarov. Pátý 
byl nejvýše umístěný zástupce Pirátů 
Chomutov, nyní již hráč Chicaga 
Blackhawks, Jan Rutta. Až desátý pak 
byl jeho dřívější spoluhráč, kapitán 
Pirátů Michal Vondrka, toho času 

reprezentující Česko na olympiádě. 
Chomutovští hokejisté alespoň ovládli 
kategorii týmů a prostřednictvím 
Vladimíra Růžičky obsadili třetí místo 
v kategorii trenérů. Tu překvapivě vy
hrál Josef Patik z Karate klubu Kadaň 
a Klášterec n. O. Nebývalou úspěš
nost sportovců z Kadaně umocnili 
vítězstvím mezi mládežnickými týmy 
kickboxeři Kosagym Kadaň a mezi 
mládežnickými jednotlivci jejich 
nejúspěšnější reprezentant Ladislav 
Eisenhammer. Nejlepším sportovcem 
v kategorii masters byla zvolena at
letka Jana Hyjánková, sportovní hvěz
dou Deníku Chomutovska se stal fl or
balista Ondřej Šarša. Udělením speci
ální ceny organizátoři a diváci vzdali 
hold legendě chomutovského i česko
slovenského zápasu, loni v listopadu 
zesnulému Jiřímu Kormaníkovi.

Už v tuto sobotu dopoledne při
vítá FC Chomutov na svém trávníku 
Český Brod, aktuálně čtvrtý tým 
tabulky divize B, který však od de
vátého Chomutova dělí jen 2 body. 
„První kola ukážou, jak na tom jsme 
a jak reálné jsou naše aspirace hrát 
o přední příčky,“ říká sportovní se
kretář klubu Radek Zaťko. 

FC Chomutov v prvním vzájem
ném zápase dokázal na favorita vy

zrát. „V prvním poločase jsme měli 
štěstí, ale ve druhém jsme byli vyrov
naným soupeřem a zaslouženě vy
hráli. Kdyby se nám to povedlo teď, 
tak bychom se nezlobili,“ říká Radek 
Zaťko a připomíná, že Chomutovu se 
proti silným týmům daří. 

Kromě Českého Brodu čeká 
Chomutov v úvodních jarních ko
lech také další nepříjemný soupeř 
v podání Hostouně, která se netají 

postupovými ambicemi. „Prohráli 
jsme s Dobroměřicemi a zjistili, že 
když do toho nejdeme naplno, může 
nás porazit i soupeř z 1. A třídy,“ 
ilustruje Radek Zaťko, proč zimní 
přípravu hodnotí jako „střídavě 
oblačno“. 

Proti Českému Brodu by měl na
stoupit v chomutovském kádru také 
Jan Nezbeda, který prošel mládež
nickými týmy Sparty. Po dlouho

dobém zranění se vrací také Honza 
Hyneš a zpět přichází zřejmě i Jiří 
Hořínek a Patrik Jánošík. Klub dále 
jedná o příchodu Denise Vondráčka. 
„Finální podoba týmu bude na trené
rovi, který ji ohlásí v tomto týdnu,“ 
uzavírá Radek Zaťko. 

První jarní zápas odehraje FC 
Chomutov v sobotu 10. března od 
10 hodin a 15 minut na městském 
stadionu. 

Junioři Baníku splnili roli 
favorita a získali zlato

Sportovcům nadále vládne Simona Baumrtová

První jarní kola napoví, jak na tom jsou
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Dětská představivost nezná 
mezí a měšce s nápady jsou snad 
bezedné. To opět potvrdila nesou
těžní přehlídka dětských vystou
pení Mateřinka 2018 v městském 
divadle.Je téměř neuvěřitelné, že 
i po dvaceti letech svého konání má 
stále čím překvapit. Neokoukanou 
novinkou byla třeba hra dětí se 
světly a stíny, kterou předvedly děti 

z mateřské školy Palackého.
Dvacátého ročníku se zúčast

nilo i historicky nejvíce vystu
pujících. Z Chomutova, Jirkova, 
Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt 
i z Německa se sjelo celkem 408 
dětí. „Je to skutečně krásná tradice, 
Chomutovsko je jedna z mála loka
lit, která si tu tradici udržely takto 
dlouho. Krásné na tom je, že je to ne

soutěžní přehlídka, takže si to všichni 
užívají bez jakéhokoli stresu, prostě 
do toho dávají celé srdíčko,“ uvedl 
náměstek primátora Jan Mareš.

Přehlídku zahájily děti ze 
speciální třídy z mateřské školy 
v Růžové ulici. Pak už se to na jevi
šti hemžilo pohádkovými posta
vami, zvířátky, tanečníky, zpěváky, 
ale třeba i přírodními živly.
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Dětská představivost nezná 
mezí a měšce s nápady jsou snad 

z mateřské školy Palackého.
Dvacátého ročníku se zúčast

soutěžní přehlídka, takže si to všichni 
užívají bez jakéhokoli stresu, prostě 

Mateřinka má po dvaceti 
letech stále co nabídnout



Akce „Slevy až 70 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/ nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší 
než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí 1. 3. – 31. 3. 2018. Podmínky akce „Zimní 
pneu“ na www.aaaauto.cz/zimni-pneu.
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