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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

OPERATIVNÍ LEASING 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
Rozjeďte to s výhodami operativního 
leasingu ŠKODA BEZ STAROSTÍ
Pronajměte si nový model ŠKODA FABIA bez akontace
a bez starostí. Jednoduše si zvolíte barvu, výbavu a délku 
pronájmu. Díky nízké splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 
Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

měsíčně 
za                      Kč 3 990

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA 
FABIA Active, 1.0 TSI/70 kW v ceně 308 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců 
a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně 
DPH obsahuje povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stranou závazkový vztah.
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HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč. 
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování, 
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.

Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní 
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.

Máte ukončené střední odborné učiliště?  
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na: 
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov - Záluží 
 
Nabíráme po celý rok.
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PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ

Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost 
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!

Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích 
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.

Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov 

Nabíráme po celý rok.
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4.10.
Chomutov svým seniorům od 
9.30 hodin v městském divadle

6. a 20.10. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

6.10. 
•   Rodinné zápolení na 
téma České báje a pověsti 
od 12.30 hodin v SKKS

•   Den zvířat 
v Podkrušnohorském 
zooparku od 13 hodin

10.10.
Divadelní představení Co 
takhle ke zpovědi od 19 hodin 
v městském divadle

25.10
Krušnohorský Byznys day 
v Okresní hospodářské komoře 
Chomutov od 8 hodin

28.10.
Oslavy 100. výročí vzniku 
republiky na náměstí 1. máje 
od 10 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

� aktuality
 4 CVIčeNí ZáCHraNářů: 

přI pOžárU 
Na KONCerTě 
ZaCHraňOValI deSíTKY 
ZraNěNýCH
Záchranu životů lidí, kteří se 
ocitli v plamenech v uzavřené 
budově při koncertu, 
nacvičovaly všechny složky 
Integrovaného záchranného 
systému v bývalých lázních 
v Chomutově.

� aktuality
 5 SMUTečNí Síň čeKá 

reKONSTrUKCe
Smuteční obřadní síň čeká 
rekonstrukce. Její vybavení 
a vzhled se v podstatě čtyřicet 
let neměnil, prováděly se jen 
základní opravy.

� téma
 6 FeSTIVal předSTaVIl 

SpOrTOVNí KlUbY 
a OddílY Na jedNOM 
MíSTě
Vůbec poprvé se v Chomutově 
sešly téměř všechny sportovní 
kluby na jednom místě na 
Chomutovském festivalu 
sportu.

� rozhovor
 8 KVěTa NOVáKOVá: 

Každý ObraZ je jaKO 
MÉ díTě, dáM dO Něj 
KUS Sebe
S obrazy chomutovské malířky 
Květy Novákové se lidé setkávají 
stále častěji. Svými převážně 
romantickými krajinkami 
zaplňuje výstavní prostory jak 
ve svém městě, tak v okolí.

� minitema
 9 paMáTKY UKáZalY 

MíSTa běžNě 
NepříSTUpNá 
a VYpráVělY legeNdY
Při Dni evropského dědictví 
měli lidé možnosti prohlédnout 
si historické památky ve městě 
zdarma. 

� kultura
 12 FIlM geNeraCe N: 

deUTSCHböHMe 
ZíSKal OCeNěNí 
V NěMeCKU
Již druhou významnou cenu 
získal dokumentární film 
Generace N: Deutschböhme, 
jehož autorkami jsou 
Veronika Kupková a Olga 
Komarevtseva.

� historie
 13 eVaNgelICKý KOSTel 

V CHOMUTOVě bYl 
ZbOřeNý V rOCe 1972
Evangelický kostel stával 
v Chomutově v místech 
dnešního parkoviště před 
Komerční bankou a před 
uzavřenou budovou lázní.

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 želvu stepní, která 
patří k často chovaným druhům 
želv. Zajímavá je tím, že v přírodě 
dokáže vyhrabat podzemní 
chodby až dvanáct metrů dlouhé.

NOVý KabáT jaKO 
Z prVNí repUblIKY
Základní škola v Kadaňské ulici prochází rekonstrukcí. 
Do konce října bude hotová výměna oken a nová fasáda, 
která bude mít podobu, jakou měla budova na začátku 
minulého století. Do konce května příštího roku škola získá 
zateplené pláště na ostatních částech budovy, nová okna 
a vzduchotechniku.



aktualityaktuality

4 | aktuality

Chomutov připravil 
seniorům den zdraví

Cvičení záchranářů: při požáru na koncertě 
zachraňovali desítky zraněných

Stroje se už brzy 
zakousnou do školy

Den zaměřený na zdraví i zá-
bavu připravilo město Chomutov 
pro obyvatele seniorského věku. 
Akce s názvem Chomutov svým 
seniorům se uskuteční v městském 
divadle 4. října. „Přijít může ka-
ždý senior, třeba i s doprovodem. 
Bohatý program je zaměřený hlavně 
na zdravý životní styl, doplněn je 
o další zajímavé akce. Chceme seni-
orům nabídnout nejen příjemně strá-
vený den, který si jistě zaslouží, ale 
také možnost se spolu sejít, pobavit 

se a k večeru si zatančit,“ uvedl ná-
městek primátora Jan Mareš. 

Připravené jsou workshopy 
péče o pleť a jednoduchého lí-
čení či ručních prací, informace 
o zdravé výživě nebo o využití 
bylinek, taneční podvečer a mnoho 
dalšího. „Senioři se jistě rádi podí-
vají i na módní přehlídku, vystou-
pení umělecké školy, také si mohou 
nechat vyložit budoucnost z karet,“ 
uvedla ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Záchranu životů lidí, kteří se 
ocitli v plamenech v uzavřené bu-
dově při koncertu, nacvičovaly 
všechny složky Integrovaného 
záchranného systému v prostorách 
bývalých lázní. „Ochotně jsme 
záchranným složkám poskytli tyto 
prostory k nácviku, budou díky 
tomu připravené na tuto ne příliš 
častou událost nebo jí podobné. 
Taková cvičení mají pro obyvatele 
města obrovský přínos,“ uvedl pri-
mátor města Marek Hrabáč. 

Na koncertu se nacházelo ně-
kolik stovek lidí, figuranti byli 
z řad studentů. Při zjištění požáru 
vypukla panika a lidé se nemohli 
ze zakouřených prostor dostat ven. 
Na místo se ihned začali sjíždět 

hasiči z Chomutova i okolí, vzápětí 
za nimi záchranáři i policisté. Na 
místě bylo pětadvacet zraněných 
osob. „Hasiči rychle vyváděli ven 
účastníky koncertu, kteří se nadý-
chali zplodin nebo nemohli najít 
únikovou cestu kvůli špatné vidi-
telnosti. Pomáhali vynášet zraněné 
a předávali je do péče záchranářů,“ 
uvedl ředitel územního odboru 
Hasičského záchranného sboru 
plk. Petr Klíma.

Cílem akce byl nácvik koordi-
nace složek při rozsáhlé události, 
s obrovským množstvím lidí, mnoha 
zraněnými a několika zasahujícími 
jednotkami.

Při nácviku pomáhali zdra-
votničtí záchranáři z Chomutova, 

Mostu, Litvínova, Vejprt, Kadaně 
a Žatce. Na místě zasahovala také 
městská policie. „Osvojili jsme si 
dovednosti, které běžně nevykoná-
váme. Pomáhali jsme se shroma-
žďováním evakuovaných a zajiš-

ťovali jsme objekt proti vstupu 
nepovolaných osob, aby nikdo ne-
ztěžoval práci hasičů a zdravotníků. 
Úzce jsme spolupracovali s Policií 
České republiky,“ řekl ředitel měst-
ské policie Tomáš Douda.

Nevyužívaná škola v ulici 
Kamenný vrch se začne už brzy 
bourat. V těchto dnech finišuje vý-
běrové řízení na demoliční firmu. 
„Předpokládáme, že stroje se do 
školy zakousnou v průběhu listo-
padu,“ říká vedoucí magistrátního 
odboru rozvoje a investic Jana 
Tröglová.

Demolice je rozdělena na dvě 
etapy. V první se bude bourat pavi-
lon prvního stupně, kuchyň s jídel-
nou a zadní jednopatrový pavilon, 

kde byly učebny a družiny. Součástí 
demolice je také krček do zadního 
pavilonu a přilehlé zpevněné plo-
chy. Demolice je plánovaná zhruba 
na čtrnáct týdnů. „Druhá etapa 
proběhne až příští rok, na její rea-
lizaci se pokusíme získat dotační 
prostředky,“ doplňuje referentka 
odboru Hana Jeřábková.

Termín a způsob revitali-
zace případně určí získaná do-
tace, v první fázi bude plocha 
zatravněna.

Voňavá jablka vévodila podzimním 
farmářským trhům na náměstí

Už po páté se v rámci farmářských 
trhů uskutečnily Jablečné slavnosti. 
„I letos jsme uspořádali tradiční soutěž 
o nejchutnější pokrm z jablek. Vítězkou 
se stala Michaela Aulická se svým celo-
zrnným jablečným dortem,“ řekl Adam 
Weber ze spolku Český um, spoluorga-
nizátora trhů. Zajímavostí Jablečných 
slavností byl i francouzský cider, který 
se ve Francii umístil v celostátní soutěži 
na druhém místě. Chomutovské trhy 
jsou už tradičně největší v Ústeckém 
kraji. Jiná města Chomutovu závidí, 
jaké má trhy. Naposledy na náměstí 
bylo téměř čtyřicet prodejců. Celkově 
se letos na trzích vystřídá až šedesát 
různých prodejců a farmářů.

Pro ně je Chomutov jakýmsi testo-
vacím místem. „Například pokud naši 
prodejci vymyslí nový produkt, často 
ho dávají ochutnat chomutovským 
zákazníkům. Pokud se chytne, pak 
zahájí výrobu a nabídnou ho i jinde,“ 
dokládá význam zdejších trhů Weber.

Další doplňkovou akcí bude 
20. října vyvrcholení celokraj-
ské soutěže O nejchutnější chléb 
Ústeckého kraje. Chomutovanům se 
při ní představí oceněné výrobky nej-
lepších pekařů z Ústecka a sami bu-
dou moci vybrat nejchutnější chléb 
farmářských trhů.

Farmářské trhy pokračují každých 
14 dní až do 15. prosince.
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KráTCe
Nové koše 
a opraveNé stáNí
Dva nové odpadkové koše 
v Kyjické ulici zabudovaly 
technické služby, dále upravily 
stání kontejnerů separovaného 
sběru v ulici Zengerova.

kNihovNa promítá 
dokumeNty
V rámci projektu Promítej i ty! 
bude chomutovská knihovna 
promítat 5. října dokument Ada 
na radnici a 23. října dokument 
Na stupních vítězů. Na závěr 
promítání bude diskuze.

BrusleNí s lektorem 
ve středu
Od 1. října se koná bruslení 
s lektorem na zimním stadionu 
každou středu od 16.45 do 
17.45 hodin. 

sos chomutov se 
představí
V rámci Týdne sociálních služeb 
ČR mohou lidé 9. října navštívit 
v Chomutovce informační 
stánek. O den později budou 
sociální služby pořádat na stře-
discích dny otevřených dveří.

kNihovNu zaplNily 
oBrazy
Klienti DOZP Písečná se 
po chlubili svým uměním. Po-
slední týden v září vystavovali 
své práce v SKKS Chomutov, 
které určitě s nadšení zhlédli 
návštěvníci knihovny.

Ulici čeká rekonstrukce, letos je 
na řadě oprava chodníků

Na oslavy dorazí prezident Masaryk

Ulice Tomáše ze Štítného je další 
z ulic, která projde kompletní rekon-
strukcí. Letos chce radnice stihnout 
celkovou výměnu chodníků. V příš-
tím roce obnovu silnice. „Druhá 
etapa se uskuteční až po zimě, bě-
hem které probíhá technologická 
přestávka,“ říká vedoucí odboru roz-
voje a investic Jana Tröglová.

Kromě kompletních rekonstrukcí 
povrchů se obyvatelé ulice dočkají 
nového osvětlení s LED lampami 
a nových kontejnerových stání. 
Parkovací místa v ulici nepřibudou, 
systém parkování v ulici zůstane 
beze změn. „V průběhu rekonstrukce 
chodníku řidiče čekají drobná do-
pravní omezení,“ upozorňuje referent 

odboru rozvoje a investic Jan Kuna. 
Větší omezení přijdou až s rekon-
strukcí silnic v druhé etapě, ta je na-

plánována až na květen příštího roku.
Město investice přijde na zhruba 

osm milionů korun.

Přestože historicky Tomáš 
Garrigue Masaryk v Chomutově 
nikdy nebyl, v den stého výročí 
založení Československé republiky 
na náměstí 1. máje dorazí. Tím vy-
vrcholí celoroční oslavy. „Poprvé 
lidé Masaryka spatří v předvečer 
výročí, kdy městem projde lampio-
nový průvod v čele s T. G. M. a le-
gionáři na koních,“ zve na oslavy, 
které zakončí ohňostroj, primátor 
Marek Hrabáč.

Druhou možnost budou mít lidé 
přímo 28. října na náměstí, kam 
skupina legionářů s Masarykem 
na koních přijede. Prezident 
Masaryk bude přivítán chlebem 
a solí a před jeho zraky bude dětmi 
ze ZUŠ Chomutov zazpívána 
jeho oblíbená píseň Ach synku, 
synku. „Chomutov má velké 
štěstí, protože dvojník prezidenta 

Osvoboditele je mu neskutečně po-
dobný. Je jím člen našeho muzea 
a rodák z Chomutova Jan Kohout, 
který se na akci dlouhodobě při-
pravuje,“ řekl Jiří Piramovský, 
předseda Muzea československého 
opevnění z let 1936-1938 Na 
Kočičáku, které oslavy s městem 
připravuje.

Před prezidenta Masaryka na-
stoupí místní spolky a organizace 
se svými prapory, které následně 
budou dekorovány. Po celý den 
budou na náměstí pro návštěvníky 
připravena vystoupení sokolů, 
dobové vojenské tábory s ko-
mentovanými prohlídkami, tábor 
skautů, polní kuchyň, kovárna, 
vojenský biograf, ve kterém bu-
dou promítány snímky z roku 
1918, technika Armády České 
republiky. Doprovodný program 

nabídne staročeskou dechovku, 
koncert žáků umělecké školy 
a přednášky o Československém 
pěším pluku 92 a legiích. Nedílnou 
součástí oslav dále bude pietní 
akt u sochy T. G. M. Lampionový 
průvod vyjde z parčíku pojmeno-

vaném po prezidentovi 27. října 
v 17 hodin. Podrobný program 
najdete na straně 18 tohoto čísla 
Chomutovských novin a na webu 
www.100let-chomutov.cz, kde jsou 
informace o všech akcích, kterými 
město oslavuje založení republiky.

Obřadní síň bude modernější
Smuteční obřadní síň čeká re-

konstrukce. Její vybavení a vzhled 
se v podstatě čtyřicet let neměnil, 
prováděly se jen základní opravy. 
„Rekonstrukcí a novým vybave-
ním chceme docílit, aby se síň stala 
důstojným místem posledního roz-
loučení a její vybavení odpovídalo 
současným požadavkům a obstálo 
i v budoucnu,“ řekl náměstek primá-
tora David Dinda. Město do obnovy 
investuje až devět milionů korun.

Významnou změnou v no-
vém vzhledu bude vybourání dvou 

vnitřních sloupů a tím prosvětlení 
a zpřehlednění celého prostoru 
síně. Pořízen bude nový katafalk. 
Samozřejmostí je vybudování 
nové elektroinstalace a vytá-
pění, a to nejen samotné obřadní 
síně, ale i zázemí pro pozůstalé. 
Součástí rekonstrukce bude také 
vybavení obřadní síně audiovizu-
ální technikou. „Ta zlepší komfort 
při velkých pohřbech, při kterých 
díky audiovizuální technice budou 
moci sledovat dění v obřadní síni 
i ti pozůstalí a smuteční hosté, kteří 

se do prostoru samotné obřadní 
síně nedostanou a zůstanou ve 
vestibulu,“ říká vedoucí pohřební 
služby Technických služeb města 
Chomutova Stanislav Drexler. 
Změnou projde také ochoz pro 
hudebníky.

Zahájení rekonstrukce se plánuje 
v listopadu a potrvá zhruba pět mě-
síců. „Už nyní jsme domluvili spo-
lupráci s obřadními síněmi v Jirkově 
a Hrušovanech-Vysočanech, kde se 
budou smuteční obřady konat,“ dopl-
ňuje Drexler.
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Vůbec poprvé se v Chomutově sešly téměř všechny sportovní kluby na jednom místě na Chomutovském 
festivalu sportu, který dětem i rodičům nabídl pestrou ochutnávku sportovního vyžití ve městě. Všechny 
sporty si děti rovnou vyzkoušely, aby zjistily, jestli je budou bavit nebo k nim mají správné předpoklady. 
Rodiče získali všechny informace o přijetí člena do klubu, o platbách nebo o předpokladech, které by 
nováčci měli splňovat. „Cílem festivalu sportu byla podpora klubů ze strany města v jiné formě než té 
finanční. Kluby tak dostaly možnost se prezentovat a příležitost nalákat do svých řad nové děti. Rodičům 
jsme ušetřili spoustu času s obcházením jednotlivých klubů,“ uvedl náměstek primátora David Dinda.

BasketBalový kluB 
levharti chomutov

Basketbal je sport vhodný pro obě 
pohlaví, a tak u Levhartů mají dveře 
otevřené děvčata i kluci od šesti do 
třinácti let. „Nejmladším adeptům za-
jistíme všestranný pohybový rozvoj, 
specializace na basketbal přichází poz-
ději,“ vysvětluje šéftrenér dívčí složky 
a trenér přípravky Levhartů Chomutov 
Tomáš Eisner. Mládežnická družstva 
startují v extraligových a ligových 
soutěžích a účastní se mezinárodních 
turnajů. Klub má zázemí a domácí pro-
středí v městské sportovní hale. Za dítě 
v přípravce rodiče zaplatí 1 500 korun 
ročně, se zařazením do soutěžního 
týmu se příspěvek zvedá, mladší sou-
rozenec má 50 procent slevu.

Kontakt:
Tomáš Eisner

tel. 777 267 389
e-mail tomas.eisner@seznam.cz

www.levharti.cz

volejBalový oddíl 
tj veros chomutov

Volejbal mohou začít hrát pře-
devším děvčata od šesti let, není to 

však zcela podmínkou. „Děti nemusí 
umět žádné základy, vše je naučíme. 
Neměly by se ale bát kolektivu 
a snad samozřejmým předpokla-
dem je zájem o hru,“ uvedl trenér 
Miroslav Karel.

Nejmenší děti mají tréninky dva-
krát v týdnu v tělocvičně základní 
školy Akademika Heyrovského. 
Platba začíná na částce 2 100 korun za 
školní rok, je možné ji uhradit ve dvou 
splátkách.

Kontakt:
Miroslav Karel

tel. 730 546 402
e-mail karel-mira@post.cz

www.veros5.webnode.cz

FlorBalový kluB 
FlorBal chomutov

Klub florbalistů přivítá děti od 
5 let, chlapce i děvčata. Tréninky ma-
lých sportovců nejsou zaměřené pouze 
na florbal, děti trénují i gymnastiku, 
běh a další dovednosti, které jsou za-
měřené na celkový fyzický rozvoj. Pro 
přijetí není rozhodující talent.

Tréninky malých florbalistů se ko-
nají v městské sportovní hale jednou 

týdně, četnost se s přibývajícím věkem 
zvyšuje až na třikrát v týdnu. Nejmenší 
děti platí 1 500 korun na rok.

Kontakt:
Martin Bocian

tel. 725 240 481
e-mail bocian@florbalchomutov.cz

www.florbalchomutov.cz

oddíl stolNího teNisu 
BaNík BřezeNecká 
chomutov

Nové členy oddíl přijímá bez 
rozdílu věku. Adept nemusí umět 
hrát stolní tenis, v klubu ho to trenéři 
naučí. Měl by však být pohybově 
nadaný, protože sport je náročný 
na souhru nohou, rukou i hlavy. 
Členové se účastní okresních i kraj-
ských soutěží.

Tréninky se konají v pondělí a pá-
tek v prostorách bývalého krytu civilní 
obrany na Zahradní. Členové platí 
2 500 korun na rok.

Kontakt:
Oldřich Brůha

tel. 777 303 648
e-mail o.bruha@seznam.cz

www.elost.cz

hokejový kluB 
piráti chomutov

Hokejisté mezi sebou přivítají nové 
členy nejlépe od 4 do 8 let. „Tento 
věk je optimální hlavně proto, že se 
děti nejprve musejí naučit bruslit. Čím 
dříve se to naučí, tím dříve mohou 
začít hrát hokej,“ uvedl trenér mlá-
deže Jan Minčák. Tréninky se konají 
třikrát v týdnu – v pondělí a o ví-
kendu. Nácvik bruslení i hry samotné 
je hlavně formou hry a zábavy na 
ledě. Klub přijímá i malé dívky, ale 
v Chomutově nyní nefunguje dívčí od-
díl, takže s přibývajícím věkem musí 
přejít jinam.

Nejmenší děti do druhé třídy ne-
platí žádné příspěvky, výstroj dostanou 
zdarma. Starší hradí 3 000 korun na rok.

Kontakt:
Piráti Chomutov
tel. 474 635 959

e-mail klub@piratichomutov.cz
www.piratichomutov.cz

oddíl vzpíráNí  
tj vtŽ chomutov

Základy vzpírání se chlapci a děv-
čata mohou učit už od 6 let. V tomto 

Sportovní kluby 
nabídly ochutnávku
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věku však nezvedají těžké váhy. 
„Nejsou na to fyzicky připravení, 
ale máme pro ně takové odlehčené 
náčiní. Učí se hlavně techniku a ve-
dou všestrannou sportovní přípravu,“ 
uvedl trenér Marcel Kočí. I malé děti 
se mohou účastnit závodů, házejí 
při nich míčem do dálky a skáčou 
trojskok. Tím získávají výbušnost, 
vyvíjejí najednou velkou sílu, což je 
základ pro vzpírání.

Tréninky se konají dvakrát 
v týdnu, později třikrát. Platí se 
800 korun na rok, sportovci dostanou 
vzpěrací boty i sportovní oblečení. 
Vzpěrači cvičí ve sportovní hale TJ 
VTŽ v Mánesově ulici.

Kontakt:
František Filip

tel. 774 508 833
e-mail vzpirani.cv@seznam.cz

www.vzpiranichomutov.cz

czech WrestliNg 
chomutov

Předpokladem pro přijetí do zá-
pasnického klubu je hlavně pohybové 
nadání. Malé děti se učí gymnas-
tické prvky, aby uměly ovládat své 
tělo v každé pozici. Co nevidět tedy 
zvládnou kotouly, parakotouly, stojky, 
salta a podobně. Poté přijde řada na 
techniky zápasu. Součástí tréninku 
jsou ale i míčové hry. Wrestling se 
mohou učit děti od 6 let v tělocvičně 
v Mánesově ulici.

Roční příspěvky činí 2 500 korun, 
po domluvě může být suma uhrazena 
ve více splátkách.

Kontakt:
Czech Wrestling Chomutov

tel. 608 963 123
e-mail wrestling.cv@seznam.cz

www.wrestling-chomutov.cz

kluB NárodNí házeNé 
chomutov

Mezi házenkáři jsou vítáni chlapci 
i děvčata od 4 let. Následující zhruba 
dva roky je čeká všestranná sportovní 
příprava, učí se nahrávky, chytání míče 
a seznamují se s pravidly hry. Tréninky 
jsou vedené zábavně, klub si zakládá 
na přátelské atmosféře.

Nejmenší děti trénují dvakrát 
v týdnu, za rok zaplatí 1 000 korun. 
„Po domluvě mohou částku uhradit ve 
splátkách. Fungují také sourozenecké 
slevy, abychom rodiny s více dětmi fi-
nančně nezatěžovali,“ uvedla trenérka 
Alena Valášková. Hru si mohou děti 
vyzkoušet, aby zjistily, zda je bude ba-
vit. První měsíc tedy mohou docházet 
na tréninky i účastnit se zápasů, aniž 
by se musely předem zapsat. Národní 
házená se hraje v Cihlářské ulici.

Kontakt:
Miroslav Smák, tel. 605 930 800

Alena Valášková, tel. 607 693 730
www.knhchomutov.cz

soFtBalový kluB sc 80 
Beavers chomutov

Úspěšným softbalistou se mohou 
stát chlapci i děvčata od 4 let. Děti se 
učí házet i chytat míč, rychle běhat, 
součástí tréninku jsou však i jiné sporty 
nebo hry. Nejmenší trénují jednou 
týdně, starší pak dvakrát na hřišti u zá-
kladní školy Akademika Heyrovského.

Členství v klubu stojí od 1 000 ko-
run na rok.

Kontakt:
Martin Chmelík
tel. 602 216 074

e-mail martinchmelik@email.cz
www.beavers.cz

oddíl gymNastiky 
sportcluB 80 chomutov

Malé gymnastky od 5 let začínají 
svou kariéru několika měsíci baletní 
přípravy. Poté se učí skoky, piru-
ety, skoky přes švihadlo nebo práci 
s obručí. Tréninky probíhají v hale na 
Březenecké a jsou vedené hlavně for-
mou hry a zábavy.

Oddílové příspěvky se hradí ročně 
ve výši 2 000 korun.

Kontakt:
Věra Nedbálková

tel. 739 676 611
e-mail sportclub80@seznam.cz
www.sportclub80chomutov.cz

oddíl kaNoistiky 
sportcluB 80 chomutov

Příprava mladých kanoistů je velmi 
všestranná. „Děti cvičí na trenažerech, 
běhají, trénují obratnost, gymnastiku, 
lyžují na běžkách a samozřejmě také 
trénují na vodě. Činností při tréninku 
je opravdu hodně,“ uvedl předseda od-
dílu Petr Doležal.

Členové oddílu platí od 3 600 ko-
run ročně, veškeré vybavení na vodu 
dostanou zdarma.

Kontakt:
Petr Doležal

tel. 603 894 199
e-mail dolezal@mdcolor.cz

www.sc80kanoistika.cz

házeNkářský kluB 
haNdBall chomutov

Házenou mohou přijít hrát děti od 
5 do 12 let, které mají hlavně zájem 

o hru. „Nejprve trénují s menšími 
a lehčími balony. Naučí se chytat, při-
hrávat a ostatní pak vyplyne samo,“ 
uvedl trenér Antonín Novotný.

Děti, které tento sport neznají, si ho 
do městské sportovní haly mohou nej-
prve přijít vyzkoušet. Pokud se pro hru 
rozhodnou, roční příspěvky je budou 
stát 2 000 korun.

Kontakt:
Václav Škarda

tel. 606 388 066
e-mail hkchomutov@gmail.com

www.hkchomutov.cz

Bojová škola tiger 
Fight cluB

Učit se bojový sport mohou děti 
od 5 let. Podmínkou přijetí do bojové 
školy je pouze zájem o sport. Tréninky 
malých dětí se konají dvakrát v týdnu. 
„Jsou zaměřené na celkový tělesný 
rozvoj, děti se učí kotouly, stojky, 
hvězdy, dále základní principy pádů, 
údery, kopy či přehozy. Sport není 
výkonnostní, spíše technický,“ uvedl 
hlavní trenér Martin Matouš.

Příspěvky klubu se platí každý mě-
síc ve výši 690 korun.

Kontakt:
Martin Matouš
tel. 724 701 942

e-mail matous@tigerclub.cz
www.tigerclub.cz

FotBalový kluB  
juNior chomutov

Klub je zaměřen na všestrannou 
sportovní přípravu, neupřednostňuje 
pouze jeden sport. „V rámci pohybové 
přípravy si děti vyzkoušejí gymnas-
tiku, atletiku, fotbal, plavání a jiné 
sporty. Pak se mohou rozhodnout, 
jakému sportu by se chtěly dále věno-
vat,“ uvedl Marek Nezbeda z Junior 
Chomutov.

Vítané jsou děti od 6 let. Nejmenší 
mají členství zdarma, starší platí 500 
korun měsíčně. Tréninky se ko-
nají na letním stadionu na Zadních 
Vinohradech.

Kontakt:
Marek Nezbeda
tel. 724 915 119

e-mail info@juniorchomutov.cz
www.juniorchomutov.cz

street hard Workers
Cvičení s vlastní vahou těla se 

koná třikrát týdně v základní škole 
Duhová cesta. Členové klubu nováč-
kům poradí s technikami i s trénin-
kem jak stylu street workout, tak 
i parkour, fitness, TRX cvičení a dal-
ších. Workouteři se účastní soutěží 
v Česku i v zahraničí.

Členský příspěvek na dvouhodi-
nový trénink je 60 korun.

Kontakt:
Street Hard Workers

tel. 777 033 700
e-mail praetorians2013@gmail.com

www.streethardworkers.cz

krasoBruslařský kluB 
chomutov

Malí krasobruslaři mají před 
sebou časově náročné tréninky, na 
ledě jsou téměř denně, jejich součástí 
je i takzvaná suchá příprava. „V té 
cvičí skoky, posilují, získávají zá-
klady baletu, atletiky či gymnastiky,“ 
uvedla členka výboru Monika Vršitá. 
Podmínkou přijetí do klubu je zájem 
o bruslení. Děti, které bruslit neumí, 
musí nejprve absolvovat školu brus-
lení, kde se naučí základy, poté přejdou 
do klubu. Vítané jsou děti od 4 do 
7 let, chlapci i dívky.

Škola bruslení má deset lekcí 
a stojí 800 korun. Členství v klubu pak 
stojí 1 200 korun na rok.

Kontakt:
Monika Vršitá

tel. 775 229 962
e-mail kchomutov@seznam.cz

www.kkchomutov.cz

teNisový kluB chomutov
Klub nabírá členy všech věko-

vých kategorií. Děti od 4 let musí být 
fyzicky připravené, pokud nejsou, je 
dobré rok či více počkat. Tréninky se 
konají dvakrát v týdnu na tenisových 
kurtech v Bezručově údolí, kde je pro 
zimní období k dispozici i krytá hala.

Malí tenisté platí 500 korun, starší 
1 500 korun na rok.

Kontakt:
TK Chomutov

tel. 607 058 049
e-mail tkchomutov@seznam.cz

www.tkchomutov.cz
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Vy jste začala malovat v pozdějším 
věku, co vás k tomu přivedlo?

Začala jsem malovat v pětašedesáti 
letech v kurzu u Václava Suchopárka. 
Jeho kurz mě velmi bavil a začala jsem 
se malováním zabývat. Trochu k tomu 
přispěl i můj zdravotní stav, obávala 
jsem se, že v budoucnu nebudu moci 
aktivně chodit, tak jsem hledala čin-
nost, kterou budu moci dělat i vsedě. 
Asi po sedmi letech jsem se osamostat-
nila a začala jsem malovat a vystavovat 
sama. Pořád jsem se ale učila, absolvo-
vala jsem kurzy, četla jsem o malování 
různé publikace. Něco jsem se naučila 
sama, jiné věci jsem si vyčetla nebo mi 
někdo poradil, jak na to. Hlavně s mí-
cháním barev a výběrem štětců jsem 
potřebovala pomoci.
Jste známá svými krajinkami. Bylo 
od začátku jasné, že budete malovat 
právě tyto náměty?

Zpočátku jsem nevěděla, co budu 
malovat. Začala jsem krajinkami, 
protože mám ráda přírodu, a to mi 
sedlo. Většina mých obrazů krajin je 
reálných. Buď maluji přímo z daného 
místa, nebo použiji fotografii a z té po-
tom obraz nakreslím. To hlavně v pří-
padech, když vím, že bych se na místo 
nedostala. Malovala jsem i jiné věci, 
myslím, že by si každý měl vyzkoušet 
různé styly i náměty. Zkoušela jsem 
portréty, ale ty mi moc nejdou, není to 
má parketa. Zkoušela jsem malovat 
i samu sebe, ale to moc nedopadlo, 
obraz se mi nelíbil. Kdybych se na 
ty portréty více zaměřila a více se je 
učila, jistě by se mi časem dařily, ale 
mně se od těch krajinek nechce. To je 

nekonečné téma, jakmile cestuji, vidím 
neskutečné množství míst, které bych 
mohla namalovat.
Vždy jste malovala olejovými 
barvami?

Zpočátku jsem malovala pastelem, 
přešla jsem ale na olejové barvy, pro-
tože se s těmito obrazy lépe manipu-
luje. Pastelové obrazy se musí zasklívat 

a pak jsou těžké. Když jsem je vezla na 
výstavu, bylo to obtížné. Pastel i více 
práší, a protože nemám ateliér, ale ma-
luji doma, tak to také nebylo vhodné. 
Olejové barvy jsou pro mě ideální.
Jak se rozhodujete, jaké místo bu-
dete malovat?

To prostě musím cítit. Podívám 
se na fotku nebo na místo a prostě 
už vím, jestli ho malovat budu, nebo 
nebudu. Nejčastěji si vybírám krajiny, 
které jsou pěkné, romantické, ale není 
to pro mě pravidlo, namalovala jsem 
i obrazy, které vypadají smutně nebo 
strašidelně. Obraz mě prostě musí 
něčím zaujmout a těžko můžu slovy 
popsat čím.
Může se malování naučit každý?

Myslím, že ano. Musí hodně chtít 
a musí pilně pracovat. Vzpomínám 
si, že se mi některé obrazy nepovedly. 
Hodila jsem je do koše a malovala 
znovu, třeba několikrát. Bez silné vůle 
to nejde.
Jak náročné je připravit výstavu?

Musí se hlavně začít včas s pláno-
váním, nejlépe rok dopředu. Přesto je 
pro mě uspořádání výstavy náročné. 
Hodně mi ale pomáhá rodina, třeba 
s převážením obrazů do výstavních 
síní, s instalací a podobně.
Připravujete nyní nějakou výstavu?

V současné době vystavuji 
v Jirkově a v chomutovské kavárně 

Jacques Café. Na příští rok připravuji 
výstavu Krušnohoří, mělo by to být 
asi pětadvacet obrazů na toto téma. 
Opět se budou obrazy lišit, chci zachy-
tit krásné hory i syrové důlní šachty, 
Jezeří a různá jiná zajímavá místa, 
známá i neznámá. Je tu plno krás-
ných zákoutí, takže o náměty nebude 
nouze. Krušnohoří bude zřejmě moje 
poslední výstava, kvůli zdravotnímu 
stavu je pro mě příprava výstavy stále 
těžší a těžší. S malováním ale přestat 
rozhodně nechci.
Jak dlouho trvá, než vznikne obraz?

Někdy za jedno odpoledne mám 
většinu obrazu hotovou, ale není to 
finální verze. Ještě několik dní pak 
ladím detaily, domaluji sem tam ně-
jakou maličkost. V ideálním případě 
maluji obraz tak tři dny, ale ne vždy se 
to povede.
Dá se v dnešní době malováním ob-
razů uživit?

Myslím si, že ne. Je toho všeho 
totiž hodně. Pořádá se velké množství 

kurzů, které navštěvuje moc lidí. Ne 
všichni u malování zůstanou, ale vět-
šina ano. Při prodeji obrazů je důležité 
mít jméno a pak začít malovat. Třeba 
když začne malovat známý herec, jeho 
obrazy se mohou slušně prodávat. 
Naopak udělat si jméno jen malová-
ním obrazů je velmi těžké a trvá to 
dlouhou dobu. Moje obrazy se podle 
mě prodávají slušně, ale to je jen můj 
názor.
Jaké obrazy se prodávají nejlépe?

Nejlépe se prodávají místa, která 
lidé znají ze svého okolí. Naposledy 
jsem například prodala obraz Jedlové 
hory v Boleboři nebo Bezručovo údolí 
nebo Úštěk. Více obrazů si ode mě 
koupila žena, které se líbí určité barvy 
a jejich kombinace. Nezáleží jí tolik 
na motivu, ale právě na teplotě barev. 
Takže samotný motiv krajiny nemusí 
být rozhodující.
Namalovala jste někdy obraz, který 
se vám tak líbil, že jste se rozhodla 
neprodávat ho?

Ano, mockrát. Aktuálně například 
vystavuji kopretiny, které ale nejsou 
na prodej. Nebo zátiší mísy s třešněmi. 
On je to ale někdy problém, protože 
abych mohla uspořádat výstavu, potře-
buji alespoň pětadvacet obrazů, někdy 
i více. To je akorát to množství, které 
za rok stihnu namalovat. Když se pak 
rozhodnu si několik obrazů nechat, 
musím další přimalovat. Ale nejen já 
si vybírám neprodejné obrazy, někdy 
i člen rodiny řekne: ten neprodávej, 
ten je můj. Víte, každý obraz je pro mě 
jako dítě, dám do něj kus sebe a těžko 
se s ním loučím. 

S obrazy chomutovské malířky Květy Novákové se lidé setkávají stále častěji. Svými převážně 
romantickými krajinkami zaplňuje výstavní prostory jak ve svém městě, tak i v okolí. Přestože se 
narodila v Úštěku, Chomutov bere za svůj domov, žije tu přes padesát let. Nyní připravuje výstavu 
o Krušnohoří, ta však vzhledem k náročnosti příprav zřejmě bude poslední. Ale malování se chce 
věnovat nadále. V rozhovoru zavzpomínala na začátky své záliby a také popsala, jak její díla vznikají.

Květa Nováková:

Každý obraz je jako mé 
dítě, dám do něj kus sebe 

To prosTě musím cíTiT. podívám se na foTku 
nebo na mísTo a prosTě už vím, jesTli ho 
malovaT budu, nebo nebudu.
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památky ukázaly místa běžně 
nepřístupná a vyprávěly legendy

Při Dni evropského dědictví měli 
lidé možnosti prohlédnout si historické 
památky ve městě zdarma. Dozvěděli 
se, která památka měla v historii nej-
větší smůlu, kdo v památkách našel 
smrt nebo kudy si krátila šlechta cestu 
z radnice. „Chomutov má návštěvní-
kům co nabídnout, většina památek se 
nachází přímo v centru a jsou velmi 
zajímavé. Máme tu jednu z nejstar-
ších raně gotických církevních staveb 
v Evropě, tedy kostel svaté Kateřiny, 
dvě přístupné věže nebo nádhernou 
starobylou radnici. Tyto i jiné památky 
přilákají každý rok tisíce turistů,“ 
uvedl náměstek primátora David 
Dinda.

Chomutovské památky, stejně 
jako jiné, byly svědky mnoha událostí, 
při kterých lidé přicházeli o život. 
Hned v několika případech však lidé 
z Chomutova umírali přímo v památ-
kách. Na svou nenasytnost doplatil 
kominík, který si usmyslel vyloupit 
kryptu s osmdesáti mumiemi mnichů. 
Ta se nacházela pod kostelem svatého 
Ignáce. Z neznámých důvodů se však 
z krypty s lupem nemohl dostat ven, 
a tak tam zemřel. Krypta již nyní pod 
stavbou není, vzhledem k jejímu po-
škození musela být otevřena a pozůs-
tatky jednaosmdesáti těl byly přemís-
těny na chomutovský hřbitov. Bývalý 
jezuitský kostel postavený v letech 
1663 až 1668 si během letošního 
Dne evropského dědictví prohlédlo 
296 lidí.

Nezáviděníhodná smrt čekala i na 
věžného v 17. století, kdy byla měst-
ská věž zvýšena o poslední patro se 
strážným ochozem. Věžný tam vyko-
nával službu, tedy kontroloval město 
a vyhlašoval poplach při nebezpečí. 
Když se 14. května roku 1639 blí-
žili k městu Švédi, okamžitě varoval 
obyvatelstvo. To se mu stalo osudné, 
Švédové ho totiž po dobytí města 
shodili z věže, polámali mu kosti a ne-

chali ho zemřít ve studni. Městská věž 
přilákala 266 návštěvníků.

Známější legendou je smrt mni-
cha, kterého nechal Bohuslav Felix 
Hasištejnský z Lobkovic zaživa zazdít 
v prostorách současné radnice. Mnich 
Analbert totiž podlehl kráse a svůd-
nosti Ester a začal s ní žít v hříchu. 
Bohuslav Hasištejnský je však při 
jednom milostném vzplanutí přistihl 
a mnicha krutě potrestal. Jelikož Ester 
byla velmi přitažlivá žena, zamilo-
val se do ní i kat a ze strachu, že by 
mohl být mnich omilostněn a stát se 
mu v lásce sokem, sťal mu hlavu. 
Zazděného mnicha připomíná obli-
čej ve zdi v prostorách současného 
lapidária na radnici, které bylo podle 
legendy pojmenováno Mnišský dvore-
ček. Říká se, že když se duch mnicha 
Analberta ukáže, hrozí Chomutovu 
velké nebezpečí.

oheň a raBováNí zNovu 
a zNovu

Je téměř neuvěřitelné, že se 
Chomutov i dnes může chlubit 
gotickým děkanským kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie. Tuto pa-
mátku od jejího vybudování postihlo 
snad více potíží než ostatní dohro-
mady. Kostel byl z původního polo-
dřevěného přestavěn ve 14. století. 
V 15. století byla stavba výrazně po-
škozena během dobývání města husit-
skými vojsky, a tak se v roce 1516 za-
čala opravovat. V průběhu prací však 
kostel vyhořel a opravy byly tedy 
dokončené až v roce 1542. Ještě v té-
mže století, v roce 1598, však vyhořel 
znovu. Jakoby to všechno nestačilo, 
na kostele se podepsali i vandalové. 
V letech 1632, 1639 a 1643 byl kostel 
opakovaně vykraden a většina vyba-
vení zničena nebo odvezena. Stejný 
scénář se opakoval i v 18. století při 
sedmileté válce. Zloději stavbu opět 
vykradli a poničili. Snad největší kata-

strofa pro kostel nastala v roce 1899. 
Tehdejší zemětřesení ho poškodilo 
natolik, že musel být na dvanáct let 
zcela uzavřen, protože hrozilo jeho 
zřícení. Nešťastnou památku si pro-
hlédlo 76 lidí.

radNice zNámá NezNámá
Tak trochu záhadou opředené je 

malé schodiště schované za želez-
nými dvířky, které vede ze současné 
kanceláře náměstka primátora do 
obřadní síně. K čemu sloužilo, není 
zcela jasné. Šlechta, která v prosto-
rách radnice dříve bydlela, po něm 
zřejmě scházela přijímat návštěvy. 
Proč ale zrovna tudy? Možná se jed-
nalo o návštěvy, které neměly být 
viděny přicházet hlavním vchodem. 
Právě kanceláře primátora a náměstků 
si lidé při Dni evropského dědictví 
také prohlédli. Z těchto prostorů se dá 
také projít na balkon do kostela svaté 
Kateřiny, který se řadí mezi nejstarší 
raně gotické církevní stavby v Evropě. 
Celkem se jich tam podívalo 317.

Dále zavítali do klenotnice, ve 
které se nachází za malými železnými 
dvířky vysoko u stropu trezor, kde 
bývaly uložené cennosti a dokumenty. 
Klenotnicí je místnost nazývána až od 
počátku 17. století. K čemu sloužila 
dříve, není známo. V místnosti je i sta-
rožitná skříň z 19. století. „Na stropě je 
vyobrazená Tobiášova legenda z roku 
1590, která byla v roce 1885 po-
prvé restaurovaná. Avšak tak trochu 
nešťastně, takže musela být v roce 
1976 znovu rekonstruovaná,“ uvedla 
Anna Benešová z chomutovského 
magistrátu.

v muzeu pod zemí i ve 
vesmíru

V muzeu si mohli lidé prohléd-
nout hned několik expozic, výstavu 
a dokonce i slunce. V muzejních 

prostorách na radnici se lidé vrátili 
o několik desetiletí zpět. Výstava Od 
pádu orla k českému lvu porovnává 
vnímání vzniku republiky očima 
dvou tehdejších obyvatel. Výstava 
potrvá do 11. listopadu. V Domě 
Jiřího Popela byly k vidění mine-
rály a horniny Krušných hor, dále 
exponáty zachycující všední život 
v Krušných horách, stálou expozicí 
je i pohled do pravěkého vývoje 
na Chomutovsku a Kadaňsku od 
neolitu po dobu římskou. Výstavní 
sál je rozdělen na svět živých a svět 
mrtvých s rekonstrukcemi hrobů tří 
pravěkých kultur.

Ze světa schovaného pod zemí 
se návštěvníci rázem ocitli v dale-
kém vesmíru. Součástí muzea je totiž 
i hvězdářská věž, u které nabízeli 
členové Astronomické společnosti 
Chomutov pohled dalekohledem na 
Slunce. „Nyní je období takzvaného 
slunečného minima, takže na Slunci 
nejsou příliš často vidět skvrny. Kdo 
má ale štěstí, může nějakou spíše 
menší zahlédnout. Skvrny vznikají 
v místě, kde je narušené magnetické 
pole Slunce, co je ale příčinou na-
rušení tohoto pole, nevíme. Cyklus 
slunečního minima a maxima se opa-
kuje zhruba v jedenáctiletém cyklu,“ 
vysvětlil člen společnosti Jaroslav 
Landa. Zpřístupněná byla i samotná 
věž, na jejíž ochoz se dostali lidé po 
zdolání 181 schodů. Hvězdářská věž 
je jedna z nejstarších staveb ve městě, 
dolní část věže je zřejmě starší než 
městská věž na náměstí.

Vystavěna byla v roce 1591, 
v roce 1598 byla požárem zničena. 
Po opravě ve věži působilo jezuit-
ské gymnázium. Při velké opravě 
v letech 1845 až 1846 byla semi-
nární věž zvýšená a dostala vyhlíd-
kový ochoz. Terasa byla používána 
pro hvězdářské pozorování. 

Tajná chodba v kanceláři náměstka primátora.

Pohled do kostela sv. Kateřiny z oratoře slečen.
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Vaše témata
 podNěty

proč kovy 
do plastů

Dobrý den, asi si stojím na 
vedení, a tak bych si ráda nechala 
vysvětlit logiku tříděného kovo-
vého odpadu do plastů. Jsem moc 
ráda, že jsme se i my, v tak velkém 
městě, dočkali možnosti třídit ko-
vový odpad do kontejnerů, ale proč 
to míchat s plasty? Krom toho, že 
i bez plechovek a podobných věcí 
bývají kontejnery na plasty věčně 
přeplněné, to město nemá peníze / 
místo na další popelnici pro kovy 
samotné?
Děkuji za odpověď, hezký den všem.

K. V.
Dobrý den,
děkujeme Vám za zájem. Do 

plastů se může vhazovat drobný 
kovový odpad (konzervy, plechovky) 
z důvodu nepoškozování vytřídě-
ných plastových surovin, u papíru 
by byl tříděný papír znehodnocen.

Na dotaz, proč nemáme ná-
doby na kovový odpad, je odpo-
věď taková, že kapacita stávajících 
stanovišť je nedostatečná, nádoby 
na kovy by musely být uzamyka-

telné z důvodu zabezpečení odpadu 
před sběrači kovů a finanční náklad 
osadit každé separované stanoviště 
dalším kontejnerem na kovy by byl 
finančně nákladný, také by se zvý-
šily náklady na svoz další komodity.

V plánu odpadového hospodář-
ství města Chomutova se zvažuje 
pilotní projekt ve vybrané části 
města současné separační stání 
doplnit nádobami na drobné kovové 
odpady. Pokud se pilotní projekt 
osvědčí, pak bude vhodné nádoby 
na drobné kovové odpady umístit 
i do dalších částí města.

S pozdravem
Ing. Marek Pohl

vedoucí provozovny HsO, OHMCH,
Technické služby města Chomutova

parkoviště Na 
kameNNém vrchu

Dobrý den, mám skromný dotaz. 
V jakém stadiu je projekt výstavby 
parkoviště Kamenný vrch? Na 
setkání s občany v říjnu 2017 byl 
představený slibný projekt, kterému 
nic nebránilo v realizaci. V nedávné 
době proběhla na Kamenném vrchu 
oprava výtluků na komunikaci. Je 
to známka toho, že realizace pro-

jektu je v nedohlednu, případně že 
bude záviset na výsledku komunál-
ních voleb?

Děkuji za odpověď.
J. F.

Vážený pane,
s novým parkovištěm na 

Kamenném vrchu město stále po-
čítá. V současné době je hotová 
projektová dokumentace do stupně 
stavebního povolení, nyní čekáme 
na povolení stavby. Zároveň se do-
končuje prováděcí dokumentace pro 
budoucí výběrové řízení zhotovitele. 
Ještě letos na podzim se začne při-
pravovat staveniště ve smyslu ká-
cení dřevin. Se stavebními pracemi 
se plánuje začít již v příštím roce.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

referent strategického plánování se 
zaměřením na dopravu,
odbor rozvoje a investic

opraví se mosty?
Dobrý den, jezdím pravidelně 

do Bezručova údolí na kole a mu-
sím upozornit na nebezpečný stav 
mostů přes Chomutovku. Hlavně 
mosty číslo 5 až 10 jsou dle mého 
v havarijním stavu. Na kole se to 

ještě přejet dá, ale na bruslích je 
to o úraz. Taky tam bruslařů ubylo 
a dělají dobře, raději jet na Matyldu 
u Mostu, než si v Bezručáku na-
tlouct nos. Jinak ale musím pochvá-
lit snahu vymýtit křídlatku japon-
skou. Bohužel už zase začíná růst.

S pozdravem L. F.
Dobrý den, vážená paní,
k Vašemu podnětu sděluji, že 

v letošním roce byly provedeny pro-
hlídky všech mostů, lávek a podchodů 
v Chomutově a postupně od výsledku 
jejich stavu budou opravovány. 
Mosty, které uvádíte, jsou určitě 
jejich součástí. Bohužel Vám v sou-
časné době nemohu sdělit přesný 
termín plánovaných oprav mostů 
s ohledem na schválení rozpočtu sta-
tutárního města Chomutova.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

máte také zajímavý 
Nápad, podNět či 
zkušeNost s Něčím 
ze Života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ

SUPERSLEVY
  90 000 Kč
až

800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje 
na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mo-
hou 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 do odvolání.  

CHOMUTOV  
Pražská 4723
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TOmáš A mAReK
Na dvou malých motocyklech značky Simson najeli pět tisíc 
kilometrů a projeli celý Balkán. To je marek Hošta a Tomáš Kohút. 
Ze dvaadvacetidenní cesty si přivezli řadu zážitků. mezi nejhorší 
patřila menší nehoda v Řecku zaviněná únavou. málem svou misi 
nesplnili, pouhých 200 kilometrů před cílem se jim porouchal 
motor. Je to už jejich druhá expedice, vloni projeli 2 500 kilometrů 
přes Slovensko, maďarsko a Rakousko. Jejich zážitky z cest je 
možné sledovat na facebookové stránce: na Símech.

mAReK DOuDA
marek Douda se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Jeho 
handicap mu však nebrání, aby byl skvělým sportovcem. Ve 
dvanácti letech začal trénovat obratnost, pak dělal čtyři roky 
kanoistiku. Když začal trénovat atletiku, věděl, že tady se našel. 
Díky snaze překonávat sám sebe se ještě v juniorském věku 
dostal do seniorské reprezentace. Při posledním letošním 
mítinku v Pardubicích pokořil své osobní rekordy v hodu 
oštěpem a diskem, čímž současně vylepšil národní juniorský 
rekord. Chtěl by se dostat na paralympiádu.
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Film generace N: deutschböhme 
získal další ocenění v Německu

Herci při výstavě přiblížili historii

Již druhou významnou cenu 
získal dokumentární film Generace 
N: Deutschböhme, jehož autor-
kami jsou Veronika Kupková a Olga 
Komarevtseva. Na výrobě filmu 
se podíleli lidé z Česka, Německa 
a Ruska. V září 2018 byl na 
Mezinárodním filmovém festivalu 
v Mnichově vybrán do užšího vý-

běru v kategorii First time filmakers. 
Nakonec si autorky filmu odnesly 
Mimořádnou cenu poroty. „Náš 
snímek je zaujal zřejmě svým emo-
tivním přesahem. Nezdokumentovali 
jsme poválečnou dobu v příhraničí 
pouze fakticky, ale i citově. Nebyl to 
hlavní záměr filmu, emocemi snímek 
obohatili především ti pamětníci, 

kteří s námi spolupracovali,“ uvedla 
jedna z autorek filmu Veronika 
Kupková. Film na festivalu uspěl 
v konkurenci šesti stovek jiných 
z celého světa.

Generace N: Deutschböhme do-
kumentuje situaci po druhé světová 
válce na Chomutovsku a v Krušnohoří. 
Tehdejší dobu ve filmu popisují dva 
němečtí rodáci, kteří byli po válce 
odsunuti do Německa, ale usadili se 
nedaleko svého rodného města, a dva, 
kteří zůstali v Čechách. „Tito čtyři lidé 
tehdejší situaci prožili jako děti, přesto 
jsou jejich vzpomínky velmi cenné. 
Důležité pro nás bylo zachytit per-
spektivu z obou stran hranice. Jednou 
z velmi emotivních částí bylo natáčení 
v rodných městech, kde se pamětníci 
stali našimi průvodci. V případě za-
niklého města Přísečnice je to zkuše-
nost o to cennější. Chtěli jsme přispět 
k dialogu obou národů a zachytili jsme 
vzpomínky, které jsou důležité i pro 
další generace,“ popsala autorka.

Písmeno N v názvu filmu označuje 

bílou pásku s tímto písmenem, kterou 
po skončení války museli nosit všichni 
čeští Němci.

Na filmu spolupracovali také čle-
nové chomutovské německé národ-
nostní menšiny.

Alice Hlaváčková nejprve navázala 
kontakt s autorkami filmu, pro které 
bylo důležité vybudovat s pamětníky 
přátelský a důvěrný vztah. Samotného 
natáčení se pak účastnila Pavla 
Luftová a Milan Král, kteří pro film 
popsali svůj život v pohraničí i to, jak 
ho ovlivnily politické a společenské 
události po roce 1945.

První mezinárodní ocenění 
získal snímek už loni v listopadu. 
V Norimberku ho porota Česko-
německé novinářské ceny vybrala 
v kategorii Multimedia CZ. Film ob-
stál v konkurenci děl profesionálních 
novinářů a reportérů a byl vybrán mezi 
72 příspěvky. Porota chválila nejen 
jeho zpracování, ale i vynikající ka-
meru a byl označen jako perfektní pří-
klad přeshraniční novinářské práce.

Živé obrazy provedly návštěvníky 
výstavních prostor na radnici vznikem 
první republiky. V rámci výstavy Od 
pádu orla k českému lvu se konala 
doprovodná akce, při které profesio-
nální herci ukázali několik dobových 
scének.

Výstava pokračuje i v těchto 
dnech, ukazuje prvorepublikové před-
měty, třeba jízdní kolo, lyže, vyba-
vení školní třídy a podobně. Výstava 
představuje návštěvníkům dva teh-
dejší obyvatele Chomutova, Franze 

Hoffmanna a Antonína Svobodu, 
a přibližuje způsob, jak obyčejní oby-
vatelé vnímali vznik republiky. Jeden 
z nich je německé národnosti, druhý 
české. Návštěvník bude seznámen 
s tím, jak v Chomutově tehdy žili, 
jaké měli radosti i strasti. A jak oba 
chápali skutečnost, že se 28. října 
1918 stali občany státu, který se 
nově objevil na mapě střední Evropy. 
Výstava potrvá do 11. listopadu.

V rámci stoletého výročí vzniku 
Československé republiky se koná 

i další výstava s názvem Velká válka 
a naše legie, která je do 11. listo-
padu k vidění v Domě J. Popela 
z Lobkowicz. Projekt tak ukazuje 
říjnové události roku 1918 v růz-
ných kontrastech, ať již se jednalo 
o české Louny, německý Chomutov 
či národnostně smíšený Most. 
Hlavním prvkem propojujícím spo-
lečné úsilí muzeí ze třech měst je 
ale činnost a osud československých 
legionářů, rodáků z Chomutovska, 
Mostecka a Lounska.

Výročí republiky oslaví akce v knihovně
Chomutovská knihovna připravila 

na říjen zajímavou akci s názvem 
Zbrusu nová republika. Pod tímto ná-
zvem se skrývá široká škála pořadů, 
které se budou během dne několikrát 
opakovat, aby je tak mohlo navštívit 
co nejvíce diváků. V sobotu 27. října 
v 10, 13 a v 15.30 hodin zahájí v pro-
storách galerie Lurago své předsta-
vení Divadlo V Pytli. Jeho program 
Jak se rodí republika aneb byli jsme 
a budem spojí prvky divadelní, fil-
mové i interaktivní.

Od 11 a od 14 hodin se budou 

moci zájemci především z řad dětí 
seznámit ve velkém sále knihovny 
s tvorbou uznávané spisovatelky 
a ilustrátorky Lucie Seifertové. Ta 
do Chomutova přiveze workshop 
zaměřený na tvorbu tematické pro-
storové knihy. Lucie Seifertová na 
začátku října vydá novou publikaci 
věnovanou právě stoletému výročí 
Československa. „Ve stejných ča-
sech se bude v prostorách studovny 
ve 2. patře knihovny konat inspira-
tivní setkání s Tomášem Němečkem 
a Tomášem Chludem, autory knihy 

Tomáš Garrigue Masaryk očima 
slečny Alice a mistra Viktora. Poutavě 
pojednaná kniha určená nejen dětem 
vypráví slovem i kresbou o osobnosti 
T. G. M. Ve stejném duchu proběhnou 
i obě setkání s autory knihy,“ uvedla 
ředitelka Střediska knihovnických 
a kulturních služeb Andrea Löblová.

V průběhu celého dne, tedy od 
10 do 16.30 hodin, budou v prosto-
rách 2. patra knihovny probíhat tvůrčí 
dílny, které s podtitulem Vydržíme 
další stovky let? zahrají především 
na ekologickou notu. Návštěvníci 

všech věkových kategorií budou mít 
u nás možnost ušít si výrobky pro 
bezobalové nakupování a uchovávání 
potravin. „Naučíme se společně také 
tvůrčím způsobem zpracovat, tedy 
zrecyklovat, nejrůznější materiály. 
Jedním z výrobků, které si u nás mo-
hou nejen děti vyrobit, bude lampička 
využitelná na lampionovém průvodu, 
který od 17 hodin pořádá Rodinné zá-
polení,“ dodala ředitelka.

Více informací z bohatého pro-
gramu akcí je k dispozici na www.
skks.cz.
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evangelický kostel v Chomutově byl 
zbořený v roce 1972 kvůli lázním

Evangelický kostel stával v Cho-
mu tově v místech dnešního parko-
viště před Komerční bankou a před 
uzavřenou budovou lázní. Důvodem 
uváděným pro demolici této kdysi do-
minantní stavby s věží, která doplňo-
vala siluetu historického centra, byla 
na počátku sedmdesátých let 20. sto-
letí právě plánovaná výstavba lázní.

Evangelíci v Chomutově měli 
dlouhou historii. Na konci 16. sto-
letí bohoslužby probíhaly přímo na 
zámku v takzvaném Lutherově sálu, 
který zabíral celé západní křídlo 
dnešní radnice. V roce 1575 zde pro-

běhlo setkání českých a saských teo-
logů, což připomíná deska na radnici. 
Evangelíci užívali kostel sv. Ducha 
a do roku 1620 měli dokonce dnešní 
děkanský kostel. Až do konce 18. sto-
letí bylo vyznávání nekatolických 
náboženství zakázáno. V Chomutově 
a v Jirkově byl obnoven luterský 
evangelický sbor v roce 1849.

Za padesát let existence se stali 
evangelíci v Chomutově sebevědo-
mým společenstvím, které potřebo-
valo důstojný prostor pro bohoslužbu. 
Proto byl nejprve v roce 1896 na 
okraji parku položen základní kámen 

novogotického evangelického kostela. 
Na stavbu se mezi chomutovskými 
i jirkovskými občany vybraly velké 
částky. Jedním z hlavních spon-
zorů byl majitel jirkovské textilky. 
Výstavbu podpořila finančně i radou 
německá evangelická nadace Gustava 
Adolfa (švédský král). Gustav-
Adolph Kirche byl dokončen po třech 
letech a při bohoslužbě v pátek 8. září 
1899 vysvěcen.

Krátce po dokončení byly do 
chrámu pořízeny továrně vyrobené 
varhany. Zvony byly na konci první 
světové války zabaveny. Později, 
v roce 1925, byl kostel vybaven 
elektrickým osvětlením a rok nato 
i novými zvony, dvěma velkými 
a jedním menším, laděnými do jis-
křivé tóniny Es dur. Po roce 1945 byl 
kostel předán církvi Československé 
husitské. Nakonec ale kostel sloužil 
především jako skladiště a na konci 
existence zde byl umístěn depozitář 
chomutovského muzea. Evangelický 
kostel v Chomutově ve Farského 
ulici byl odstřelen během výstavby 
lázní 22. srpna 1972. Kostelní dvou-
křídlé dveře a také varhany byly 
deponovány ve františkánském 
klášteře v Kadani, kam byl také pře-
sunut depozitář Okresního muzea 
v Chomutově.

Významným iniciátorem výstavby 
kostela byla nadace Gustava Adolfa, 
která sloužila podpoře evangelic-
kých církví v německých zemích 
i v Čechách. Nadace se velkou měrou 
finančně podílela na podpoře vý-
stavby kostelů, a to zejména ve druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století. 
Právě na přelomu století stavební čin-
nost evangelických sborů v Čechách 
natolik zintenzivněla, že bylo ze 

strany spolku nezbytné nároky evan-
gelických sborů korigovat. Jedním 
z nástrojů se měl na počátku nového 
století stát i vzorník evangelických 
kostelů. Byl vydán propagačně zamě-
řený katalog, který představil vybrané 
kostely realizované s přispěním na-
dace Gustava Adolfa.

Koncem roku 1900 byl sestave-
ním vzorníku pověřen architekt a sta-
vební rada Julius Zeissig z Lipska, 
který měl s výstavbou evangelických 
kostelů bohaté zkušenosti. Zeissig vy-
bral devatenáct vzorů ve stylu pozd-
ního historismu. Do vzorníku prosadil 
šest vlastních návrhů. V Čechách 
byly jako vzor vybrány kostely 
v Sokolově, Hrádku nad Nisou 
a Frýdlantu v Čechách. Je zajímavé, 
že mezi těmito vzory nejsou kostely 
v Jablonci nad Nisou a v Chomutově, 
jejichž stavby byly téměř identické. 
Vzhledem ke skutečnosti, že kos-
tel v Jablonci byl postaven v roce 
1892 a v Chomutově byla stavba 
zahájena až v roce 1896, je možné, že 
vzorem pro Chomutov byl právě kos-
tel v Jablonci nad Nisou.

Jaroslav Pachner

tajemství depozitáře chomutovského muzea 

řetěz krále střelců
Na dávnou historii chomu-

tovské ostrostřelecké společnosti 
upomíná takzvaný Řetěz krále 
střelců tohoto spolku. Původ 
spolku lze dohledat v 16. století, 
kdy sloužil jako součást městské 
domobrany a jako zájmové sdru-
žení střelců. Jednou za rok se po-
řádala soutěž mezi členy o krále 
střelců. Na vítěze, tedy na „krále“, 
upomínala právě aktuální stříbrná 
mince na jedné straně zbavená 

reliéfu a místo toho s vyrytým 
jménem „krále“ a datem konání 
střeleb. Někdy doplněná také 
o hodnost a povolání střelce.

Samotný řetěz, jehož některé 
části pocházejí až z 16. sto-
letí, je složen z více než dvaceti 
kusů mincí, medailí a ozdob. 
Ústřední složkou je stříbrný me-
dailon s erby Krabiců z Veitmíle 
a Trmických z Míliny. Mince, na 
kterých jsou zaneseni „králové 
střeleb“, pocházejí nejčastěji 

z 18. a 19. století. Jde především 
o mince z území habsburské mo-
narchie. V menším množství jsou 
zde přítomny i mince Bavorska, 
Saska a dalších zemí. Je nutno 
připomenout, že řetěz není kom-
pletní a části z něj stále čekají na 
objevení.

V tomto případě mají aktu-
álně návštěvníci muzea možnost 
vidět řetěz na vlastní oči v rámci 
výstavy Od pádu orla k českému 
lvu.
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Společný plán pro rozvoj sociálních 
a souvisejících služeb je připravený

Neziskovky 
se představí 
veřejnosti

poradny charity rozšířením 
služeb reagují na poptávku

Uplynulých osm měsíců vznikal 
nový Komunitní plán rozvoje so-
ciálních a souvisejících služeb pro 
Chomutov, Jirkov a okolí na roky 
2018-2021. Jedná se o inovativní 
přístup k plánování zajištění potřeb 
celého území, který v České repub-
lice není zcela běžný. „Ke vzniku 
tohoto důležitého strategického 
dokumentu společného všem obcím 
cílevědomě přispívali zástupci obcí 

z celé oblasti, poskytovatelé sociál-
ních a souvisejících služeb, ale i ve-
řejnost a uživatelé sociálních slu-
žeb,“ uvedla projektová a finanční 
manažerka Eva Procházková.

Nový komunitní plán vychází 
z velmi podrobných a rozsáhlých 
analýz prostředí. Cílem je efek-
tivně a lidsky zajistit takovou síť 
sociálních služeb, která reaguje na 
potřeby obyvatel v oblasti.

Celý dokument včetně analýz 
je k nahlédnutí na nově vytvoře-
ných webových stránkách www.
socpom.cz, pod odkazem Sociální 
pomoc na www.chomutov-mesto.
cz. Současně lze aktuální dění 
v oblasti sociálních služeb sledo-
vat na sociální síti Facebook na 
veřejné stránce Centra komunit-
ního plánování statutárního města 
Chomutova.

Měsíc říjen je dobou, kdy se 
otevírají dveře neziskových orga-
nizací a veřejnost se může sezná-
mit s nabídkou jejich služeb nebo 
s činnostmi, kterými se zabývají. 
S několika neziskovými organi-
zacemi se mohli lidé seznámit 
už v září při Dni s neziskovkami 
u Kulisárny. Oblastní charita 
Most návštěvníkům předsta-
vila nízkoprahová centra, která 
v Chomutově provozuje, i s te-
rénními programy. „Lidé se pře-
devším zajímají o služby, které 
nabízíme, ptají se, pro koho jsou 
určené. Někteří hledají konkrétní 
službu. Pokud jim ji nemůžeme 
nabídnou my, poradíme, kam mají 
jít. Rozhodně nikdy nikoho ne-
odmítneme. Když nemůžeme po-
moci, poradíme,“ uvedla Kateřina 
Hryzbilová.

Zapsaný spolek Světlo Kadaň 
má v Chomutově rozsáhlou na-
bídku služeb, při Dni s neziskov-
kami seznamoval veřejnost také 
s činností K-centra, nízkopraho-
vými centry a dalšími službami.

U organizace K srdci klíč 
našli lidé informace především 
o chomutovské noclehárně pro 
muže nebo o takzvaných bytech 
na půl cesty, nabízejících ubyto-
vání lidem od 18 do 26 let, kteří 
například odešli z dětského do-
mova, výchovných ústavů nebo 
z vězení.

V říjnu mohou lidé navští-
vit více než dvacet neziskových 
organizací, které v Chomutově 
působí. Termíny dnů otevřených 
dveří jsou k dispozici na inter-
netových stránkách jednotlivých 
organizací nebo přímo v jednotli-
vých zařízeních.

Problémy lidí v tíživých život-
ních situacích pomáhají řešit pra-
covníci poraden Oblastní charity 
Most. Odborné sociální a protidlu-
hové poradenství poskytují střediska 
sociálních služeb, jedno se nachází 
v ulici Pod Břízami, druhé v ulici 
17. listopadu. Služby poradenství 
byly nyní rozšířeny, aby pokryly 
poptávku. „Musíme pružně reagovat 
na aktuální problémy společnosti. 
Většinou bývají dlouhodobé, ale po-
stupem let se mírně mění. Nyní vět-
šinu našich klientů trápí dluhy nebo 
neblahá rodinná situace, naši pra-
covníci se tedy věnují převážně této 
oblasti, to však neznamená, že by-
chom lidem nepomáhali i při jiných 
problémech,“ uvedl Petr Kredba 
z Oblastní charity Most, která 
v Chomutově poradny provozuje.

Protidluhové poradenství se 
specializuje na řešení zadluženosti. 
Dluhový poradce zpracovává napří-
klad žádosti o oddlužení, komuni-

kuje s věřiteli a exekutory, vysvět-
luje práva a povinnosti vůči věřite-
lům, rizika spotřebitelských úvěrů. 
Dále seznamuje klienta s průběhem 
vymáhacího procesu či s postupy 
věřitelů – kdy hrozí skutečně exe-
kuce a kdy se jedná jen o psycholo-
gický nátlak.

Odborné sociální poradenství se 
specializuje na řešení různých soci-

álních problémů z různých oblasti, 
například hledání zaměstnání, po-
moc s výběrem školy, právní pora-
denství, sepsání životopisu, vyplňo-
vání tiskopisů či hledání bydlení.

Poradenství v obou střediscích 
je poskytováno zdarma od pondělí 
do pátku mezi 8. a 16. hodinou. Pro 
informace si mohou lidé zavolat na 
číslo 770 157 132.

Handicapovaní 
se sešli na 
diskotéce

Sociální služby Chomutov uspo-
řádaly již 16. ročník Diskotéky pro 
handicapované. Akce probíhala 
pod patronací statutárního města 
Chomutova a již tradičně se konala 
v městském divadle. Diskotéky 
se zúčastnili klienti a rodinní pří-
slušníci zařízení z Chomutova, 
Litvínova, Háje, Nové Vsi, Vejprt, 
Kadaně a Mašťova. „Pozvání také 
přijala Asociace Pro Handicap, ob-
čanské sdružení Masopust, základní 
a mateřské škola v ulici 17. listo-
padu, základní škola na Březenecké 
a zástupci města Chomutova. 

Celkem se této akce zúčastnilo přes 
dvě stovky návštěvníků. K poslechu 
i tanci spoustu známých písniček 
pouštěl DJ Pavel Čihař,“ uvedla vy-
chovatelka DOZP Písečná Romana 
Kolářová.

Součástí diskotéky bylo také 
bohaté občerstvení i odměny za ak-
tivní a kreativní tanec. Zpestřením 
pro všechny zúčastněné bylo malo-
vání na obličej. Cílem bylo vytvořit 
zábavné a přátelské odpoledne 
pro handicapované spoluobčany 
a umožnit jim navázat a udržet po-
zitivní vztahy.
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V současném zaměstnání už je 
to neúnosné, proto jsem si našla 
novou práci, ale nový zaměstna-
vatel potřebuje, abych nastou-
pila co nejdříve. Domluvili jsme 
se, že nastoupím příští týden. 
Současný zaměstnavatel ale ne-
souhlasí s rozvázáním pracov-
ního poměru dohodou. Vím, 
že bych správně měla dodržet 
dvouměsíční výpovědní dobu. Co 
se může stát, když už do součas-
ného zaměstnání nepřijdu?

Bohužel, v předchozí práci ne-

můžete skončit jen tak ze dne na 
den, z týdne na týden. Pokud Vás 
zaměstnavatel nechce pustit na 
dohodu o ukončení pracovního po-
měru, skutečně nezbývá než dodr-
žet dvouměsíční výpovědní lhůtu. 
Jinak se vystavujete například 
těmto rizikům:

Pokud přestanete chodit do 
zaměstnání, zaměstnavatel Vám 
může okamžitě zrušit pracovní 
poměr. To je sice to, čeho chcete 
dosáhnout, ale problém je, že se to 
může odrazit ve Vašem pracovním 

hodnocení. Špatné reference mo-
hou ovlivnit náhled na Vás u no-
vého zaměstnavatele, ale také Vám 
to může zkomplikovat i případné 
jednání na úřadu práce.

Další možností postihu je krá-
cení dovolené. Zaměstnavatel musí 
nevyčerpanou dovolenou při ukon-
čení pracovního poměru zaměst-
nanci proplatit. Jednostranným 
skončením by se zaměstnanec 
mohl o tuto výhodu minimálně 
částečně připravit.

Největší riziko spočívá v odpo-

vědnosti za škodu. Zaměstnanec 
podle zákona odpovídá za škodu, 
kterou způsobil zaviněným po-
rušením pracovních povinností. 
Může se tedy jednat o situaci, 
kdy se bez omluvy nedostavíte 
do zaměstnání a v důsledku toho 
zaměstnavatel nestihne dokončit 
například určitou zakázku, splnit 
denní plán apod., za což mu hrozí 
smluvní pokuta. Má právo to po 
Vás regresovat.

Denisa Podmanická, DiS.,
Sociální centrum Kamenná

Jsem v osmém týdnu těhotenství 
a začala jsem slabě krvácet z po-
chvy. Zajímalo by mě, jak moc je to 
závažné a jaké mohou být příčiny?

Každé krvácení v těhotenství je 
považováno za abnormální s výjim-
kou slabého špinění okolo termínu 
vynechané menstruace, kdy dochází 
k uhnízdění oplozeného vajíčka 
ve sliznici děložní dutiny. Jedná se 
o jednu z nejčastějších komplikací 
v kterékoliv fázi těhotenství. Krvácivá 
komplikace se objevuje u 20-40 % ze 
všech diagnostikovaných těhotenství. 
Předně je nutno zdůraznit, že krvácení 
v časném těhotenství nerovná se vždy 
potrat, příčin může být celá řada. Již 
z charakteru krvácení, údaje o délce 
těhotenství, proběhlých předchozích 
vyšetřeních a (ne)přítomnosti dopro-
vodných příznaků, kterým může být 
zejména bolest, stanoví lékař pravdě-
podobnou diagnózu.

Dalšími nezbytnými kroky jsou 
vyšetření v gynekologických zrca-
dlech pro případné vyloučení jiné 
nežli těhotenské příčiny krvácení, 

kterými mohou být zánětlivá one-
mocnění, fyziologické změny na 
děložním čípku, drobná traumata, 
polypy, vzácně i nádorová one-
mocnění. Ultrazvukové vyšetření, 
popřípadě opakované vyšetření 
těhotenského hormonu a jiných la-
boratorních parametrů, v naprosté 
většině případů zodpoví otázku, 
která pacientku zajímá nejvíce, zda 

je těhotenství v pořádku, čili jestli je 
přítomna srdeční akce, jaké je stáří 
těhotenství, jeho četnost a zda je 
správně lokalizováno.

Z výše uvedeného vyplývá, že 
příčin krvácení v časné fázi těhotenství 
je celá řada a hlavním úkolem gyneko-
logického vyšetření je vyloučit nebo 
potvrdit stavy, které vyžadují akutní 
řešení. Těmi jsou zejména mimodě-

ložní těhotenství a hrozící, počínající, 
probíhající či zamlklý potrat.

Přeji Vám, aby příčina krvácení ve 
Vašem případě měla nezávažný cha-
rakter, neopakovala se a Vaše těhoten-
ství se ubíralo ke zdárnému výsledku 
a k Vaší spokojenosti.

MUDr. Radek Kochlöfl,
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Co se stane, když nedodržíte výpovědní dobu?

Krvácení v těhotenství může mít 
řadu příčin, diagnózu určí lékař

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

SATELITNÍ 
DOTACE

✓ na montáž nové 
 paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet 
 se 100 programy 
 od 149 Kč měsíčně

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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děti pomáhaly pohádkovým 
bytostem a bavily se s klauny

školáci si vyzkoušeli 
práci sestřiček

Happy day u divadla ukázal, 
jak moc je důležitá prevence

S klauny Pepe a Pipi strávily děti 
zábavný den u Rodinného centra 
Rozmarýn. Pro malé návštěvníky 
byl připraven rozmanitý program. 
„Zpívali jsme, tančili, hráli hry a plnili 
úkoly, které nám daly pohádkové po-
stavy. Soutěžit přišlo téměř sto pade-
sát dětí, zábavnému programu klaunů 
přihlíželo snad dvakrát tolik,“ uvedla 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Věra Fryčová.

Odměnu si vysloužil každý soutě-
žící, který zvládl splnit disciplíny po-
hádkových stanovišť. Třeba Karkulce 
děti pomáhaly sebrat věci z rozsypa-
ného košíku, ale jen takové, které tam 

patří. „Vodníkovi chytaly rybičky, 
skřítkovi pomáhaly shodit plechovky 
míčkem, u piráta poznávaly pohádky 
a u princezny zase určovaly, co je 
ovoce a co zelenina,“ popsala jedna-
telka. Těm nejmenším dětem pomá-
hali rodiče nebo sourozenci, starší děti 
zvládly vše samy. Na konci pohád-
kové cesty si rodiny vyráběly dáreček 
s pohádkovou tematikou, který si 
mohly odnést domů.

Pohádkový park u rodinného 
centra se konal počtvrté. Zábavné 
odpoledne se na konci léta stalo již 
tradiční akcí, kterou si užívají hlavně 
předškoláci.

Střední zdravotnickou školu 
v Chomutově navštívili žáci ze 
základní školy Zahradní. Budoucí 
zdravotní sestřičky ukázaly žá-
kům šestých tříd, jaké odborné 
dovednosti získaly za první dva 
roky studia, a zapojily je do prak-
tického vyučování v odborných 
učebnách. „Žáci ze základní školy 
si vyzkoušeli každodenní činnosti 
zdravotnického personálu, jako je 
úprava lůžka, polohování pacienta, 
podávání léků nebo třeba měření 
krevního tlaku. Podle zájmu a ně-
kdy i odvahy školáků bylo možné 

vykoupat a obléknout figurínu 
novorozence, píchnout inzulíno-
vou injekci pod dohledem odborné 
učitelky, naučit se něco z obvazové 
techniky nebo vyzkoušet chirur-
gické nástroje,“ popsala Marcela 
Malíková ze SOŠ energetické a sta-
vební, OA a SZŠ Chomutov.

V průběhu dopoledne se žáci 
věnovali i praktickým ukázkám 
z první pomoci. Navštívili také 
zdravotnické muzeum, kde se do-
zvěděli mnohé z historie ošetřova-
telství i chomutovské zdravotnické 
školy.

S prací městských strážníků, 
policie i hasičů se seznamovali 
lidé jinou formou, než jsou zvyklí. 
U městského divadla se konal již 
tradiční Happy day, který má za cíl 
hlavně prevenci nejrůznějšího za-
měření. „Městská policie Chomutov 
připravila například dopravní hřiště 
a zábavné soutěžní disciplíny pro 
děti, dospělí si mohli vyzkoušet 
projít vytyčenou trasu s míčkem 
na lžičce a nasazenými „opilými“ 
brýlemi, které simulují viditelnost 
a koordinaci pohybů těla po požití 
alkoholu nebo návykových látek. 
Většinou jsou lidé překvapení, jaká 
změna to je a jak tedy i menší množ-
ství alkoholu může ovlivnit řízení 
automobilu,“ uvedla manažerka 
prevence Iva Ejim s tím, že strážníci 

dále ukazovali, jak správně resus-
citovat, jak ve svém osobním volnu 
dokážou pracovat na náročném vý-
cviku psů a co vše je naučili, nebo 
jak ovládají prvky sebeobrany.

Policisté si pro veřejnost při-
pravili ukázku služebních zbraní 
i výstroj, dobrovolní a profesionální 
hasiči předvedli svou techniku. Akce 
Happy day aneb prevence zábavně 
se zúčastnil i BESIP team, který na-
bídl třeba možnost vyzkoušet si vě-
domostní testy z pravidel silničního 
provozu nebo ze zásad bezpečné 
jízdy, ale také velmi atraktivní simu-
látory. „Na akci jsme měli motocyk-
lový a automobilový trenažer a také 
otočný simulátor, ve kterém lidé 
mohou zažít pocity, jako když se 
převrátí v autě. Většinou mají obavy, 

zda je pás udrží a po vystoupení jsou 
překvapeni, co se s nimi při převrá-
cení vozu děje. Sami se pak zamýš-

lejí nad tím, co by se stalo, kdyby 
nebyli připoutáni,“ popsal krajský 
koordinátor BESIPu Jan Pechout.

rodinné zápolení 
seznámí děti 

s bájemi

Účastníci Rodinného zápolení 
se 6. října sejdou v knihovně. Tam 
na ně čeká seznámení se s českými 
bájemi a pověstmi. Soutěžící se po-
tkají s praotcem Čechem, Krokem 
a jeho dcerami, Přemyslem nebo 
třeba silákem Bivojem. Poznají 
kousek z české historie a přitom bu-
dou plnit nejrůznější úkoly. Mohou 
také zhlédnout divadelní předsta-
vení či výstavu replik historických 
zbraní z období 5. až 11. století 
s odborným komentářem. Tradičně 
bude otevřena herna pro děti s do-
pravním hřištěm. Pro akci je nutné 

zajistit si časovou vstupenku.
V září si rodiny s kozou Rózou 

a kozlíkem Rozmarýnkem za-
sportovaly. Na náměstí pro ně 
byl připravený sportovní areál 
Jungle. „Děti se zapojily do růz-
ných atrakcí, zkoušely si přeskoky, 
střelbu z luku, házely koulí nebo 
oštěpem, skákaly do dálky nebo zá-
vodily v běhu. Za odměnu dostaly 
medaile a sladkosti,“ uvedl organi-
zátor Jungle Václav Třasák. Kromě 
toho si děti zajezdily na odrážed-
lech nebo vyzkoušely udržet rovno-
váhu na balanční desce.
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deskové hry 
zaplní knihovnu

Cestovatel poradí, jak neutrácet 
a objet svět jako stopař

Stolympiáda propojila 
kulturu a historii se sportem

První den podzimních prázdnin si 
budou děti v knihovně hrát. V pondělí 
29. října se totiž od 10 hodin ve velkém 
sále knihovny uskuteční Hrajeme si 
s Blackfire. Akce je určena pro všechny 
milovníky deskových a karetních her. 
Každý si může vyzkoušet aktuální no-
vinky i klasické bestsellery. Některé hry 
budou na místě k zakoupení za zvýhod-
něnou cenu. Celý den bude otevřená 
herna s dopravním hřištěm pro děti.

O cestování stopem bude 
v chomutovské knihovně vyprávět 
Slávek Král. Ten cestuje již osm 
let. Za tu dobu stihl být půl roku 
v Turecku, rok na Novém Zélandu, 
rok mu trvala cesta kolem světa, jel 
na půl roku do Austrálie, pak objel 
svět stopem ještě jednou a stopo-
val půl roku po Africe. Nepotřebuje 
moc peněz, cestuje stopem, kem-

puje a rád dobrovolničí. „Svět je 
bezpečné místo pro život, rozhodně 
to není takové, jak nám cpou v tele-
vizi. Nastopoval jsem přes 115 tisíc 
kilometrů v osmdesáti zemích světa 
a jednadvaceti státech USA a lidi 
mi pořád říkají, že je to nebez-
pečné,“ říká.

Na semináři LowCost Travel se 
4. října v chomutovské knihovně 

od 18 hodin návštěvníci dozví 
spoustu tipů, jak si užít cesty 
a přitom nechat své prasátko žít. 
Slávek Král se rád podělí o své 
cestovatelské vychytávky. Už pá-
tým rokem je spolupořadatelem 
závodu LowCost Race. Tam účast-
níci dokazují, že s pár korunami 
v kapse je cestování o to větší 
dobrodružství.

Oslavy stoletého výročí vzniku 
Československé republiky si cho-
mutovské školy užily ve sportov-
ním duchu. Jedenáct základních 
škol vyslalo své nejlepší sportovce 
na Stolympiádu, tedy na velké 
sportovní klání do areálu Zadních 
Vinohrad. „Propojila se tím kul-
tura a historie se sportem. Navíc 
se školy sešly na jednom místě, 
poznali se sportovci mezi sebou 

a vznikl tak duch společenství, 
který má v sobě takovou tu správ-
nou přátelskou rivalitu,“ uvedl ná-
městek primátora Jan Mareš.

Disciplíny byly nazvané stylově 
po slavných sportovcích, třeba skok 
z místa Radka Jušky, fotbalový tur-
naj Pepy Bicana, penalta Antonína 
Panenky nebo štafetový běh Emila 
Zátopka – to jsou jen některé 
sporty, které prověřily zdatnost 

mladých sportovců a zároveň je 
velmi pobavily. To byl totiž také je-
den z cílů organizátorů ze základní 
školy Akademika Heyrovského. 
„Oslovili jsme všechny chomu-
tovské školy a jsme moc rádi, že 
do toho s námi šly. Akci jsme při-
pravovali dlouhé měsíce dopředu, 
vše vyvrcholilo v srpnu a v září 
a vše se zdařilo díky velmi dobré 
spolupráci,“ řekla učitelka Blanka 
Legnerová.

Odstartovat Stolympiádu přišli 
také známí chomutovští sportovci, 
o kterých už slyšel snad celý svět. 
„Na základní škole jsem reprezen-
tovala jak ve sportu, tak i v růz-
ných vědomostních soutěžích. 
Jsem závodní typ, takže jsem chtěla 
vyhrávat a soutěže podobné dnešní 
Stolympiádě mě moc bavily,“ 
zavzpomínala plavkyně Simona 
Baumrtová.

Lyžař Jan Zabystřan přiběhl 
s olympijskou pochodní a zapálil 
oheň. „Je důležité, aby se děti hý-
baly, aby ze sebe dostaly všechnu 
tu energii, kterou v sobě mají. 

Stolympiáda jim navíc nabízí i zá-
bavu a to je velmi důležité. Sport 
prostě musí děti bavit,“ řekl.

Třídenní Stolympiáda se pro 
děti stala důležitou událostí. 
Dokazovaly to krásné, pečlivě vy-
vedené vlajky každého týmu i pro-
pracovaná vystoupení, kterými se 
jednotlivé školy představovaly při 
úvodním ceremoniálu. Cíl propojit 
historii sportu s moderní součas-
ností byl splněn.

prodej vína pomůže Toníkovi v léčbě
Týdenní rehabilitační pobyt do-

stane malý Toník, který od narození 
trpí dětskou mozkovou obrnou. 
Rehabilitace bude financována z vý-
těžku prodeje limitované edice vína.

Vinaři Lukáš s Kristýnkou 
z Vinařství Němeček vyrobili limi-
tovanou edici sta lahví jedinečného 
vína odrůdy Kerner z redukované 
sklizně. Dosáhli vyššího extraktu 

s cukernatostí 25° ČNM, víno bylo 
zpracováno starodávnou přiroze-
nou metodou spontánního kvašení 
bez přidání kvasnic či chemických 
látek.

Lahve poskytla restaurace 
Republika. Každá lahev je věno-
vána události jednoho z roků stoleté 
historie republiky. Devadesát lahví 
vína si mohou v restauraci lidé 

zakoupit od září. Z každé prodané 
lahve bude poskytnuto 300 korun 
Toníkovi. Zbylých deset lahví, 
takzvaná zlatá podedice, věno-
vaná vybraným událostem století, 
bude vydražena 28. října v podve-
čer na oslavě 100 let republiky, tří 
let restaurace Republika a svátku 
ulice, kde restaurace sídlí. Dražba 
se uskuteční pod dohledem notáře 

Josefa Marcela, se záštitou NPÚ 
a za účasti Tomáše Wizovského, 
kastelána státního hradu a zámku 
Bečov. Partnery akce jsou Národní 
památkový ústav a STRIX 
Chomutov, a. s.

Výtěžek prodeje i dražby spolu 
se seznamem dárců bude rodičům 
následně předán do 15. ledna 2019 
k Toníkovým čtvrtým narozeninám.
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3. – 29. 10., náměstí 1. máje
Republika Československá 1918–1939 

velkoformátová putovní výstava projekt 
Akademie věd ČR za finančního přispění Úřadu vlády ČR

27. 10., 17.00, seřadiště parčík TGM  
Lampionový průvod s ohňostrojem 

27. 10.,10.00 - 16.30, SKKS
Zbrusu nová republika

Den v knihovně věnovaný NEJEN dětem a NEJEN 
stoletému výročí republiky

28. 10., 9.00 – 17.00, Oblastní Muzeum v Chomutově
Komentované prohlídky

Během celého dne na náměstí 1. máje

Hlavní program

Doprovodný program

komentované prohlídky 
dobových táborů

dobové scénky

občerstvení 

prezentace vojenské 
techniky Armády ČR

dobová kovárna

promítání 
v prvorepublikovém kině

www.100let-chomutov.cz

28. října 2018

O S L AV Y  V Ý R O Č Í  V Z N I K U 
Č E S K O S L O V E N S K É  R E P U B L I K Y

O S L AV Y  V Ý R O Č Í  V Z N I K U 
Č E S K O S L O V E N S K É  R E P U B L I K Y

O S L AV Y  V Ý R O Č Í  V Z N I K U 
Č E S K O S L O V E N S K É  R E P U B L I K Y

O S L AV Y  V Ý R O Č Í  V Z N I K U 
Č E S K O S L O V E N S K É  R E P U B L I K Y

Muzeum čs. opevnění 
z let 1936 – 1938 „ Na Kočičáku“

41. mechanizovaný prapor Žatec

Český svaz bojovníků 
za svobodu

Svaz osvobozených politických vězňů

Mateřská škola Chomutov

Československá obec legionářská 
- Jednota Chomutov

Český svaz PTP

Oblastní muzeum v Chomutově

Klub vojenských důchodců

FS Krušnohor

Česká obec Sokolská – Tělocvičná 
jednota SOKOL Chomutov

Konfederace politických vězňů ČR

Středisko knihovnických 
a kulturních služeb

10.00, náměstí 1. máje
Slavnostní zahájení
              
10.15, náměstí 1. máje
Cirkus v Sokole - vystoupení dětí TJ Sokol

10.30, kostel sv. Kateřiny
Předání ocenění a medailí 

11.00, náměstí 1. máje
Staročeská dechovka 

11.40, náměstí 1. máje
Přednáška o čs. pěším pluku č. 92 

Vyhlášení bonusové akce Rodinného zápolení  

13.15, parčík T. G. Masaryka
Vzpomínkový akt - položení květin a věnců

14.30, náměstí 1. máje
Příjezd T. G. Masaryka 

14.45, náměstí 1. máje
Nástup praporů spolků 

15.00, náměstí 1. máje
Slavnostní projev, dekorování praporů 

15.45, náměstí 1. máje
Vystoupení ZUŠ T. G. Masaryka 

16.30, náměstí 1. máje
Přednáška o legiích 

17.00, náměstí 1. máje
Ukončení akce 
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kříŽovka Kvůli epidemii (tajenka) v říjnu 1918 zemřelo 122 Chomutovanů.

Gastronomie a Hotelnictví
v Německém Krušnohoří 

Hledá 
Máte zájem? 

Přijďte 29. 10. 2018 mezi 13.–17. hodinou do Vejprt / 
Bärensteinu. 

Místo konání v infocentru

„Gemeinsame-Mitte-Bärenstein-Vejprty“

Hledáme kuchaře, personál pro obsluhu, servis, 
housekeeping (pokojské)

Přijďte si pohovořit a navázat kontakt se 

zaměstnavateli

S sebou si doneste životopis a ostatní podklady 

hovoříme i česky

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)�. 

0397_Adecco_inz_92x130_CZ_v02.indd   1 18.09.18   10:51
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 3.10. st 09.30  a3v – jak oBNovit ztraceNou rovNováhu a Najít 
sám seBe – SKKS

 3.10. st 17.00  předvoleBNí deBata lídrů politických straN 
kaNdidujících v komuNálNích volBách – SKKS

 3.10. st 18.00  povídáNí o ByliNkách – SKKS
 4.10. čt 09.00 deN duševNího zdraví – Café Atrium
 4.10. čt 09.30  chomutov svým seNiorům – městské divadlo
 4.10. čt 14.00 semiNář pro svj – Okresní hospodářská komora
 4.10. čt 18.00  loWcost travel – projeĎ evropu za pár kaček – 

beseda se Slávkem Králem – SKKS
 4.10. čt 19.30  deN BerNarda – vystoupí Pavel Houfek a Kateřina Rousová – areál 

Hřebíkárna
 5.10. pá 09.00 deN s masarykem – doprovodná akce k výstavě pro děti z MŠ – 

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
 5.10. pá 18.00  promítej i ty! – ada Na radNici – SKKS
 6. a 20.10. 08.00 severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 6.10. so 10.00  ukázky práce Na viNohradu – PZOO, Stará Ves
 6.10. so 12.30  rodiNNé zápoleNí 2018 – české Báje a pověsti – SKKS
 6.10. so 13.00 deN zvířat – vystoupí Jaroslav Uhlíř a Divadlo V Pytli, vyhlášení 

výsledků výtvarné soutěže ENZEDRA a výsledků malířské soutěže pro 
děti na téma Pohádkové safari – PZOO

 8.10. po 17.00  jiří holuB – prostě Na mě zapomNěli – autorské čtení 
a beseda se spisovatelem – SKKS

 9.10. út 09.00  tvořivá dílNa – SKKS
 10.10. st 17.00  tělo Napoví – Úcta a respekt v Našem Životě – před-

náška A. Krzemieňové – SKKS
 10.10. st 17.30  astrologie – Saturn v psychologických souvislostech – SKKS
 11.10. čt 08.30  Nový oBčaNský zákoNík – seminář – Okresní hospodářská 

komora
 17.10. st 17.00  proč děti NeBaví škola? jak se Žije ve svoBodNých 

školách? – přednáška – Café Atrium
 17.10. st 18.00  vagiNálNí mapováNí – SKKS
 18.10. čt 13.00  soNs – regioNálNí zajímavosti – SKKS
 18.10. čt 17.00 100. výročí české astroNomické společNosti – Dům 

Jiřího Popela z Lobkowicz
 18.10. čt 17.00  sNový svět jako součást reality – přednáška – Café 

Atrium
 19.10. pá 18.30  taNečNí večer v rytmu samBy, salsy a Bachaty 

pod vedeNím l. klierové – Café Atrium
 20.10. so 09.00  kluBové setkáNí české Numismatické společNos-

ti – SKKS
 23.10. út 18.00  promítej i ty! – Na stupNích vítězů – SKKS
 24.10. st 09.30  a3v – z historie sWiNgu a taNečNí hudBy – SKKS
 24.10. st 17.00  shiatsu – do i – SKKS
 25.10. čt 08.00 krušNohorský ByzNys day – veletrh obchodních příležitostí 

– Okresní hospodářská komora
 25.10. čt 09.00  Nordic WalkiNg s kNihovNou – SKKS
 27.10. so 10.00  zBrusu Nová repuBlika – den v knihovně věnovaný nejen 

dětem a nejen stoletému výročí – SKKS
 27.10. so 17.00  rodiNNé zápoleNí 2018 – lampionový průvod, ohňostroj – 

parčík TGM směr městský park
 28.10. ne 10.00 oslavy 100. výročí vzNiku repuBliky – náměstí 1. máje
 28.10. ne 11.00  velká válka a Naše legie – komentovaná prohlídka – Dům 

Jiřího Popela z Lobkowicz
 28.10. ne 14.00  vzNik českosloveNska – přednáška o všech peripetiích, které 

s sebou vznik Československa v Chomutově přinesl – muzeum na 
radnici

 29.10. po 09.00  tvořivá dílNa pro děti – SKKS
 29.10. po 10.00  hrajeme si s BlackFire – SKKS
 30.10. po 09.00 Novela staveBNího zákoNa – Okresní hospodářská komora
 30.10. út 13.00  tvořivá dílNa pro děti – SKKS
 do 28.10.  zpřístupNěNí ŽelezNičNího depozitáře NárodNího 

techNického muzea – čtvrtek až neděle od 9 do 16 hodin, přístup po 
značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

    prohlídky iNteriérů staveB ve staré vsi s průvodcem 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 10.10. st 19.00  co takhle ke zpovědi – Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta 
naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním průmyslem 
a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu 
George Venablese se valí skandál. 

 12.10. pá 19.00  miNus 123 miNut – koncert
 14.10. ne 15.00  příBěhy vodNíka česílka – pohádka pro děti
 19.10. pá 19.00  prvorepuBliková taNčírNa – gymNázium slaví 

100 let čsr
 24.10. st 17.00  večerNíček pro seNiory – tradiční taneční podvečer
 30.10. út 19.00  zamilovaNý sukNičkář – Harry Douglas, záletný americký 

velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend 
do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend 
v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. 

MěSTSKÉ dIVadlO

 3.10. st 17.00 po čem muŽi touŽí 19.00 Beze stop
   19.30 hell Fest: park hrůzy
 4.10. čt 17.00 zrodila se hvězda 18.00 jack staví dům 20.00 veNom
 5.10. pá 16.00 hotel traNsylváNie 3: příšerózNí dovoleNá
   17.00 po čem muŽi touŽí 19.00 veNom (3d) 20.00 tomaN
 6.10. so 15.00 yeti: ledové doBrodruŽství 17.00 veNom
   18.45 giuseppe verdi: aida – oBNoveNé uvedeNí
   20.00 tomaN
 7.10. ne 15.00 ÚŽasňákovi 2 17.00 tomaN 18.00 veNom (3d)
   20.00 zrodila se hvězda
 8.10. po 17.00 veNom 19.00 tomaN
 9.10. út 17.00 zrodila se hvězda 19.00 veNom (3d)
 10.10. st 17.00 po čem muŽi touŽí 18.00 všechNo Bude
   19.30 jack staví dům
 11.10. čt 17.00 vilík: rychle a vesele 18.00 prvNí člověk
   19.30 zlý časy v el royale
 12.10. pá 16.00 vilík: rychle a vesele 17.00 a plastic oceaN
   20.00 zlý časy v ei royal
 13.10. so 15.00 vilík: rychle a vesele 16.00 po čem muŽi touŽí
   18.00 prvNí člověk 19.00 zrodila se hvězda
 14.10. ne 15.00 ÚŽasňákovi 2 16.00 domestik
   18.00 zlý časy v ei royal 19.00 prvNí člověk
 15.10. po 17.00 tomaN 19.00 hell Fest: park hrůzy
 16.10. út 17.00 zrodila se hvězda 19.00 zlý časy v ei royal
 17.10. st 17.00 prvNí člověk 18.00 krátké lásky – ishorts
   20.00 po čem muŽi touŽí
 18.10. čt 17.00 Xvi. meziNárodNí Festival outdoorových Filmů
   18.00 halloWeeN
   19.00 Xvi. meziNárodNí Festival outdoorových Filmů
 19.10. pá 16.00 čarodějovy hodiNy
   17.00 Xvi. meziNárodNí Festival outdoorových Filmů
   18.30 mars
   19.00 Xvi. meziNárodNí Festival outdoorových Filmů
 20.10. so 15.00 čarodějovy hodiNy 17.00 hovory s tgm
   18.45 camille saiNt-saëNs: samsoN a dalila – Nová iNsceNace
   19.30 halloWeeN
 21.10. ne 15.00 yeti: ledové doBrodruŽství (3d) 17.00 mars
   18.00 halloWeeN 19.30 hovory s tgm
 22.10. po 17.00 po čem muŽi touŽí 18.00 hovory s tgm 19.30 halloWeeN
 23.10. út 17.00 veNom 19.00 halloWeeN
 24.10. st 17.00 prvNí člověk 18.00 tvář 20.00 halloWeeN
 25.10. čt 17.00 kdyŽ draka Bolí hlava 18.00 zlatý podraz
   19.30 johNNy eNglish zNovu zasahuje
 26.10. pá 16.00 kdyŽ draka Bolí hlava 17.00 zlatý podraz
   19.00 NeBezpečNá laskavost
   20.00 johNNy eNglish zNovu zasahuje
 27.10. so 15.00 kdyŽ draka Bolí hlava 17.00 kdyŽ draka Bolí hlava
   18.45 giacomo pucciNi: děvče ze západu
   19.30 NeBezpečNá laskavost
 28.10. ne 15.00 kdyŽ draka Bolí hlava
   17.00 johNNy eNglish zNovu zasahuje
   18.00 zlatý podraz 19.30 NeBezpečNá laskavost
 29.10. po 14.00 vilík: rychle a vesele 17.00 kdyŽ draka Bolí hlava
   19.30 NeBezpečNá laskavost
 30.10. út 14.00 hotel traNsylváNie 3: příšerózNí dovoleNá
   17.00 kdyŽ draka Bolí hlava 18.00 jack staví dům
   19.30 johNNy eNglish zNovu zasahuje
 31.10. st 17.00 kdyŽ draka Bolí hlava
   18.00 moNster kaBaret – ishorts 19.30 zlatý podraz

 
KINO SVěT

 6.10.  so 19.30  vaNua2 – areál Hřebíkárna
 7.10.  ne 15.00  jirkovský písňovar – koncert vítězných sborů Mezinárodního 

soutěžního festivalu sborové populární hudby – SKKS atrium
 12.10. pá 19.30  alFik&krupp esseN – areál Hřebíkárna
 13.10. so 16.00   český varhaNNí Festival 2018 – 12. ročník, vystoupí Adam 

Victora, Gabriela Eibenová – kostel Nanebevzetí Panny Marie
 16.10. út 19.00  aNtoNíN dvořák a jeho slavNí Žáci – zahajovací koncert 

sezony Chomutovských hudebních večerů, koncert je věnovaný 100. výročí ČSR 
– městské divadlo

 16.10. út 19.00  tara Fuki – Dorota Barová a Andrea Konstankiewitzová – kostel sv. Ignáce 
 26.10. pá 19.00  hoNza kříŽek – areál Hřebíkárna

KONCerTY

 Od 4.10.   karel gyurjaN a daNa Fořtová – vernisáž výstavy 4.10. 
v 17 hodin – galerie Špejchar

 Od 9.10.  rok 1918 Na Ústecku – vernisáž výstavy 9.10. v 16 hodin – 
kostel sv. Kateřiny

 Od 11.10.   výstava vyšívaNých oBrazů luBoše jaNsty – 
vernisáž výstavy v 17 hodin – Café Atrium

 Od 22. do 27.10.   slavíme s palachovkou – interaktivní výstava 100 let ČR, 
vernisáž výstavy 22.10. v 16 hodin – galerie Lurago

 Do 17.10.  oBrazy – Miroslava Ježková Holečková – galerie Lurago 
 Do 26.10.  místa, která (moŽNá) zNáte – Zdeněk Beránek a Václava 

Ryantová – výstava fotografií – galerie Zlatý klenot
 Do 29.10.   repuBlika českosloveNská 1918-1939 – 

velkoformátová exteriérová výstava o nejznámějších milnících první 
republiky – náměstí 1. máje

 Do 31.10.  výstava kreseB mš chomutov – SKKS 
 Do 31.10.  graFické krajiNy – Jan Nebeský – galerie Na schodech v SKKS
 Do 11.11.  velká válka a Naše legie – Výstava vytvořená k 100. výročí 

konce první světové války v rámci společného projektu Tři města – 
tři osudy, na kterém spolupracují Oblastní muzeum v Chomutově, 
Oblastní muzeum v Mostě a Oblastní muzeum v Lounech – Dům Jiřího 
Popela z Lobkowicz

 Do 18.11. od pádu orla k českému lvu – výstavní síň radnice

VýSTaVY

pravidelné 
akce
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 4.10.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková 
 9.10.  Kamenná, Kamenný Vrch čp. 5282-5266 vč. parkovišť a prostranství u ZŠ, 

stanoviště VOK čp. 5266 
 10.10.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k čp. 5119 vč. parkovišť 

a sjízdných chodníků, stanoviště VOK 
 11.10.  Kamenná od čp. 5163 k nákupnímu středisku, školní pěšina 
 16.10.  Zahradní – vozovky u parkovišť od čp. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní od čp. 

5256 k 5263 vč. parkovišť, Jasmínová 
 17.10.  Zahradní – borová čp. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé parkoviště 

u střediska služeb 
 18.10.  Zahradní od čp. 5190 vč. parkovišť u čp. 5199, 5203, 5198, Skalková čp. 5204, 5218, 

5213 vč. nákupního střediska + parkoviště 
 23.10.  Zahradní – Růžová vč. sjízdných chodníků a parkovišť od čp. 5219-5224, pod 

břízami od čp. 5225-5237, 5245, 5240 vč. parkovišť 
 24.10.  písečná – Jirkovská od čp. 5045-5057, Dům pečovatelské služby vč. parkovišť + 

sjízdných chodníků od čp. 5051-5053 + 5050-5058 
 25.10.  písečná – jirkovská od čp. 5000-5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, MŠ čp. 

5030 + 5072, základní škola 
 30.10.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od čp. 5012-5029 a od čp. 5035-5034 
 31.10.  písečná – nákupní středisko vč. parkovišť od čp. 5063-5068 a od čp. 5069-5039, 

zdravotní středisko vč. parkovišť

 12.10. pá 16.30 podzimNí triko – přijďte si vytvořit bavlněné tričko
 13.10. so 10.00 podzimNí araNŽováNí pro dospělé a mládeŽ
 27.10. čt 10.00  dušičkové araNŽováNí

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

SVč dOMečeK

 5.10. pá 17.30  chomutov – vítkovice – extraligové hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 5.10. pá 18.00  levharti chomutov – Ba louNy – basketbal, Severočeská liga 
mužů – městská sportovní hala

 6.10. so 18.00  levhartice chomutov – loko liBerec – basketbal, 2. liga 
žen – městská sportovní hala

 6.10. so 09.00  velká ceNa ve sportovNí vzduchové pistoli 30+30 
– střelnice SSK Chomutov

 6. a 7.10. 09.00  soFtBal – turNaj u9 – hřiště ZŠ Akademika Heyrovského
 7.10. ne 11.00  levhartice chomutov – Bsk jičíN – basketbal, 2. liga žen – 

městská sportovní hala
 7.10. ne 10.00  středoevropský pohár – 1. kolo RVZPI 2x30 a STVZPI 3x20 – 

střelnice SSK Chomutov
 12.10. pá 17.30  chomutov – ml. Boleslav – extraligové hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 14.10. ne 15.30  chomutov – zlíN – extraligové hokejové utkání – Rocknet aréna
 19.10. pá 19.00  levharti chomutov – sluNeta Ústí N. l. – basketbal, 

Severočeská liga mužů – městská sportovní hala
 20.10. so 08.00  chomutovská eXtraliga – 1. kolo VZPI, VZPU – střelnice SSK 

Chomutov
 21.10. ne 15.30  chomutov – třiNec – extraligové hokejové utkání – Rocknet aréna
 30.10. út 17.30  chomutov – hradec králové – extraligové hokejové utkání – 

Rocknet aréna
    veřejNé BrusleNí – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli od 

10 a od 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každou středu od 16.45 hodin.

SpOrT

pravidelné 
akce

chomutovské NoviNy
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České báje a pověsti
sobota 6. října  |  12.30–19.00 hodin
Středisko knihovnických a kulturních služeb 
Start: Galerie Špejchar

   všemu světu Na Útěchu – sochařství a malířství Na 
chomutovsku a kadaňsku (1350–1590) – expozice muzea na radnici

   lapidárium – kameNNé plastiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyBlivý Betlém – expozice muzea na radnici
   svět krušNých hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z celkového 

počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela 
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  miNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela
  F. j. gerstNer – Dům Jiřího Popela
  hvězdy a ostrovy – Ilja Sainer – Hvězdářská věž

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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je to facka, hodnotí beavers 
uplynulou sezonu

dráčata získala titul mistrů republiky 
podruhé, nominovala se na evropu

piráti spoléhají na obranu a týmového ducha

Konec dobrý, všechno dobré? 
To u softbalistů SC 80 Beavers 
Chomutov neplatí. I když muži 

zvládli souboj o konečné sedmé 
místo v extralize s přehledem, neza-
krývají, že boj o záchranu v plánu 

na letošní sezonu rozhodně nebyl.
„Po dvou letech, kdy jsme skon-

čili ve čtvrtfinále play off, jsme 
doufali, že letos už zase budeme 
hrát o medaile. Bohužel sezona se 
nám vůbec nepovedla,“ potvrzuje 
tiskový mluvčí Beavers Chomutov 
Jan Řápek, podle kterého byl hlav-
ním důvodem neuspokojivého 
výsledku špatný vstup softbalistů 
do sezony. „Nedokázali jsme se 
vypořádat s absencí nadhazovače 
Marka Malého, který dostal šanci 
připravovat se na Novém Zélandě 
a ve Spojených státech americ-
kých,“ vysvětluje mluvčí klubu 
a odmítá, že by za slabším výko-
nem byla generační obměna kádru: 
„Tým je jiný, než byl před pěti lety, 

ale je v něm dost zkušených hráčů, 
aby zvládli sezonu lépe, než se nám 
nyní povedlo.“

Sedmé místo může být pro klub 
budíčkem. „Někteří z hráčů zřejmě 
uvěřili, že Beavers Chomutov 
budou vždy hrát o medaile. Tato 
sezona je přesvědčila o tom, že je 
nutné neustále poctivě pracovat,“ 
souhlasí Jan Řápek. I když zatím 
není jasné, zda se neúspěch přenese 
také do změn v přípravě, je jasné, 
že nejúspěšnější český softbalový 
klub si chce napravit reputaci hned 
v příští sezoně. „Osu týmu tvoří 
úspěšní reprezentanti od zkušeného 
Václava Svobody po mladé talenty, 
máme tedy na čem stavět,“ uzavírá 
Jan Řápek.

Chomutov má dvojnásobné 
šampióny z Mistrovství České 
republiky dračích lodí, které se 
konalo na počátku září na kanále 
v Račicích. Chomutovští juni-
oři se stali vítězi na tratích 200 m 
a 1 km. Obhájili tak první místa 
z loňského roku. „Letos to bylo 
oproti loňsku v mnohem početnější 
a silnější konkurenci,“ řekl člen re-
alizačního týmu Michal Pták z od-
dílu dračích lodí SC 80 Chomutov. 
Prestižních závodů se zúčastnily 
dvě posádky z chomutovského 

oddílu s přiléhavým označením 
Dráčata z Kamenčáku I a Dráčata 
z Kamenčáku II.

Samotné závody se uskuteč-
nily na tratích 200 a 1 000 m na 
malých lodích s desetičlennou 
posádkou v kategorii mix, tedy 
složenou z pěti chlapců a pěti 
děvčat. Chomutovské posádky 
tvoří rychlostní kanoisté. Přípravu 
a výběr juniorů měli na starosti 
trenéři Petr a Blanka Doležalovi. 
„Specializovaná příprava se ko-
nala jen týden před mistrovstvím. 

Vycházeli jsme především z umu 
našich svěřenců z kajaků,“ řekl Petr 
Doležal. Díky dvěma titulům mistrů 
České republiky může posádka SC 
80 Chomutov startovat v příštím 
roce ve španělské Seville na mist-
rovství Evropy klubových posádek.

Vítězné družstvo Dráčat z Ka-
menčáku I startovalo ve složení 
Tomáš Fridrych, Jakub Remuta, 
Andreas Spretka, Pavel Novák, Nela 
Maria Marková, Nikola Amerová, 
Magdaléna Petráčková, Natálka 
Mi kšo vicová, Kateřina Vrbenská, 

Magdaléna Tomanová. Druhá cho-
mutovská posádka získala dvě šestá 
místa.

O týden později se usku-
tečnilo Mistrovství světa juni-
orských posádek dračích lodí 
v americké Atlantě na jezeře Lake 
Lanier. Čtyři chomutovští spor-
tovci Magdaléna Tomanová, Nela 
Maria Marková, Andreas Spretka 
a Tomáš Frydrych byli součástí po-
sádky České republiky, se kterou 
získali zlato, dvě stříbra a jeden 
bronz.

Hokejoví fanoušci ze skříní vytáhli 
dresy a šály, v Chomutově začala šestá 
extraligová sezona v novodobé historii 
klubu. Až do jara se v Rocknet aréně 
budou odehrávat bitvy o body s nej-
lepšími českými týmy.

Odborníci i fanoušci ale netají 
obavy a za pravdu jim v předstartov-
ním rozhovoru dal i trenér Vladimír 
Růžička, který očekává nejtěžší se-
zonu své dlouhé chomutovské mise, 
ne-li celé trenérské kariéry. Mužstvo 
v letní pauze opustil jeho lídr a kapi-
tán Michal Vondrka, v předbranko-

vém prostoru platný Michal Poletín 
a ze zámoří se pravděpodobně nevrátí 
ani talentovaný mladík Jakub Lauko. 
Finanční možnosti klubu nedovo-
lily tým, který už v loňské sezoně 
měl problémy, adekvátně doplnit 
především v útoku. „Musíme to mít 
postavené na obranné hře s tím, že 
budeme chodit do rychlých proti-
útoků. Chceme hrát agresivně a do 
těla. Vzhledem k rozpočtu některá 
velká hráčská jména za poslední dva 
tři roky Chomutov opustila, takže 
týmový duch musí být ještě větší, 

než byl,“ nabízí Růžička recept na 
úspěch. Současně věří, že lepší časy 
přijdou, že v dalších sezonách bude 
moci bojovat o vyšší příčky, než je 
současný cíl – dostat pod sebe čtyři 
soupeře a vyhnout se tak play out.

Úvodní kola extraligové sezony 
ale naznačila, že to bude těžký oří-
šek, v době uzávěrky po čtyřech 
zápasech měli Piráti na bodovém 
kontě nulu. Pokud bilanci nevy-
lepšili o minulém víkendu, budou 
mít další šanci už tento pátek od 
17.30 hod. proti Vítkovicím.
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Jak vypadala situace v pohra-
ničí v době vyhlášení všeobecné 
mobilizace 23. září 1938, mohly 
poznat stovky návštěvníků muzea na 
Kočičáku, jehož členové připravili 
vzpomínkovou akci k 80. výročí vy-
hlášení mobilizace. 

Návštěvníci si s průvodcem pro-
šli trasu po opevněních. „Ukázkami 
jsme diváky přenesli do předváleč-
ného pohraničí, kde mohli sledovat 
události, které byly tehdy téměř na 
denním pořádku,“ říká předseda mu-

zea Jiří Piramovský. Spatřili vojáky, 
kteří se právě zakopávali v zákopech 
či budovali kulometné hnízdo. Zažili 
útok sudetoněmeckých pašeráků, kteří 
zastřelili člena finanční stráže. Sami 
diváci během cesty několikrát prošli 
kontrolami od finanční stráže, vojáků 
i sudetoněmeckého freikorpsu. „To 
byla polovojenská organizace, na 
jejímž výcviku se podílel wehrmacht 
či jednotky SS i SA. Freikorps v po-
hraničí přepadával vojenské a četnické 
hlídky či celé stanice, pošty či úřady 

státní správy,“ vysvětluje Piramovský. 
Večer se muzeum připojilo k akci 

Světla nad bunkry, kterou si nadšenci 
historie připomínají výročí vyhlá-
šení zářijové mobilizace osvětlením 
objektů předválečného opevnění. 
„Součástí byla vzpomínka na ty, kteří 
v předválečné době položili život při 
záškodnických akcích Němců,“ říká 
Piramovský s tím, že jen den před mo-
bilizací padl ve Vejprtech člen finanční 
stráže, když se členové freikorpsu sna-
žili obsadit celnici.
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lidé se podívali do časů 
mobilizace  
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