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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Zimní servisní prohlídka za 250 Kč včetně 
zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek
a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% 
zvýhodnění na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství 
zahrnující například gumové koberce či vany do zavazadlového 
prostoru. ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince
se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol nebo samostatných zimních pneumatik a možnost 
přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.

Více informací získáte u servisních poradců
nebo na www.autodum-cv.cz

   TAKÉ UŽ
     SLYŠÍTE
PŘICHÁZET
       ZIMU?
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7.11.
Výstava Vzdělávání 2019 
od 8 hodin v městské sportovní 
hale

8.11.
Divadelní představení Kdo 
je tady ředitel? od 19 hodin 
v městském divadle

10.11.
Astronomické pozorování 
podzimních souhvězdí 
od 17 hodin na louce u kina 
Oko

11.11.
Pietní akt ke Dni válečných 
veteránů od 11 hodin v parku 
u kostela sv. Barbory

17.11.
Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva od 17 hodin 
v městském parku

18.11.
Chomutovské taneční gala od 
14 hodin v městském divadle

ZapIšTe SI 
dO dIáře

TISíC TUN SOlI a TřI 
deSíTKY STrOjů jSOU 
přIpraVeNÉ Na ZIMU

více na straně 5

� aktuality
 4 jIž pěT leT lIdÉ CHOdí 

baVIT Se I SpOrTOVaT Na 
ZadNí VINOHradY
Před pěti lety se v Chomutově 
otevřela poslední stavba 
sportovního a volnočasového 
areálu, který vyrostl na území 
bývalých kasáren na Zadních 
Vinohradech.

� téma
 6 MíSTO MNOHa příběHů: 

žIVOTY OšeTřOVaTelů 
V ZOOparKU jSOU 
prOVáZaNÉ S žIVOTY 
ZVířaT
Procházka zooparkem nabízí 
návštěvníkům pohled na 
mnohé druhy zvířat, na jejich 
expozice, hry či odpočinek. 
Tento pohled má však i svou 
druhou stranu.

� rozhovor
 8 jarOSlaV laNda: 

CHTělI bYCHOM 
HVěZdárNU
Déle než deset let se 
v Chomutově scházejí budoucí 
mladí vědci při astronomickém 
kroužku, který vede Jaroslav 
Landa.

� kultura
 12 žIVOTY STOVeK 

CHOMUTOVSKýCH 
legIONářů MapUje 
NOVá KNIHa
Život dvou set padesáti 
legionářů zmapoval Miroslav 
Jančar.

� historie
 13 pO řádU MIlOSrdNýCH 

SeSTer SVaTÉHO Kříže 
ZůSTal rOZSáHlý 
KOMplex bUdOV
Církevní řády v průběhu historie 
Chomutova vždy zanechaly 
nějakou stopu. Po řádu 
německých rytířů zůstal dodnes 
komplex budov.

� neziskovky
 14 KrUšNOHOr OSlaVí 

TřICáTÉ VýrOčí 
VZNIKU
V roce 1988 byl otevřen 
společenský dům na sídlišti 
Zahradní a tehdejší ředitel 
ve snaze podpořit zájmovou 
uměleckou činnost pro děti 
zřídil i národopisný kroužek.

� fotostrana
 23 Sto let republiky 

oSlavili Chomutovští 
S maSarykem
Bohatý program vyvrcholil 
příjezdem prvorepublikového 
prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka na náměstí.

CHCeTe Mě?
Zak je starší kříženec jezevčíka 
a je opravdové zlatíčko, velký 
sympaťák a pohodář. Je velmi 
mazlivý, komunikativní a se 
vším živým bezkonfliktní. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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KráTCe
lidé opět mohou 
do voliéry
Podkrušnohorský zoopark zno-
vu otevřel průchozí voliéru bro-
divých ptáků, která se nachází 
ve spodní části areálu. Voliéra 
byla zavřená kvůli instalaci 
nové lávky se zábradlím.

Nové kolotoče i koše
Technické služby zabudovaly 
nový kolotoč a skluzavky na 
hřišti v Jiráskově ulici, opravily 
kontejnerové stání v ulici Viko-
vé-Kunětické a daly nové koše 
do městského parku.

přibudou Nové 
autobuSy
Dopravní podnik do konce 
listopadu převezme dalších 
osm nízkopodlažních autobusů 
na zemní plyn. Další dodávka 
pěti autobusů se očekává do 
června 2020.

rosomáci se do 
zooparku vrátí

Po uhynutí poslední samice roso-
máka se do jejich výběhu nastěho-
vali dělníci. V zooparku se obávají 
schopnosti této šelmy hrabat dlouhé 
nory. „Podél výběhu necháváme pod 
plot instalovat betonový základ, aby se 
nepodhrabal ven,“ osvětluje současné 
práce v expozici ředitelka zoo Věra 
Fryčová. Po podbetonování plotu chce 
zoopark upravit také vnitřní ubikaci 
rosomáků.

Šelmy, které jsou největším zá-
stupcem čeledi lasicovitých, se do 
Chomutova vrátí. Bude to asi do půl 
roku. Jak k tomu podotýká hlavní zoo-
log Miroslav Brtnický, přes koordiná-
tora chovu nebude složité rosomáka 
sehnat, byť ne úplně během chvíle. 
„Naším cílem je chovat pár rosomáků, 
a když půjde vše dobře, třeba tu od-
chovat i mláďata,“ nastínil Brtnický 
plány do budoucna.

již pět let lidé chodí sportovat 
a bavit se na Zadní Vinohrady

pobočka na březenecké končí

Sto let republiky oslavili 
Chomutovští s Masarykem

Před pěti lety se v Chomutově 
otevřela poslední stavba sportovního 
a volnočasového areálu, který vyrostl 
na území bývalých kasáren na Zadních 
Vinohradech. Projekty v rámci Inte
grovaného plánu rozvoje města cel-
kem za více než jednu miliardu korun 
dostaly zelenou v září roku 2009. Za 
dva roky stál zimní stadion s tré-
ninkovou halou a kino Svět. V roce 
2012 byl zprovozněn letní a atletický 
stadion i Aquasvět. Uplynutím pětile-
tého provozu letos v listopadu skončí 
udržitelnost projektu. „Rozhodnutí 
o výstavbě byl významný krok v ži-
votě města Chomutova, protože tato 
jedinečná investice přinesla na jednom 
místě prostor pro volnočasové aktivity 
celých rodin. Je také ukázkou využití 

brownfieldové zóny k obnově celko-
vého okolí, v našem případě sídliště 
Zadních Vinohrad,“ uvedl primátor 
Marek Hrabáč.

Revitalizaci a výstavbu areálu zavr-
šily projekty s názvem Doplnění parko-
vacích míst a technické infrastruktury 
a Revitalizace a regenerace prostředí 
v zóně, díky nimž se podařilo vybudo-
vat rozsáhlá parkovací místa, technic-
kou infrastrukturu, oplocení, dětská hři-
ště, inline dráhu a kamerový systém.

Sportoviště navštěvují desítky 
tisíc lidí ročně, kino Svět a kulturně 
společenské centrum od otevření na-
vštívilo přes 350 tisíc lidí, Aquasvět je 
nejnavštěvovanějším místem areálu, 
plavat si nebo relaxovat tam přišlo přes 
milion lidí.

Areál takzvaného Nového 
Chomutova byl vybudován z větší 
části z podpory Regionálního operač-
ního programu regionu soudržnosti 
Severozápad, finanční prostředky 

byly poskytnuty z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (programové 
období 2007–2013). Celková výše 
podpory IPRM dosáhla 1,034 mili-
ardy korun.

Od prosince už nebude fungo-
vat pobočka magistrátu v postranní 
budově vedle sídla městské policie 
v Holešické ulici. Lidé ji totiž nevy-
užívali. „Město se snažilo pobočku 
dlouhodobě držet v provozu ve 
snaze, že občané ze sídlišť budou mít 

o její služby zájem. Nestalo se tak. 
Výjimkou nebylo, že přišlo jen něko-
lik klientů týdně,“ vysvětluje tajem-
ník magistrátu Robert Plechatý.

Zřejmě hlavním důvodem bylo, 
že podobné služby – konkrétně 
Czech Pointu – poskytuje nedaleká 

provozovna České pošty. Prostor ne-
zůstane prázdný. „Bude ho využívat 
Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb, které tu rozšíří činnost 
knihovny a tudíž prostor bude 
i nadále sloužit občanům,“ dodal 
Plechatý.

Chomutov oslavil sté výročí za-
ložení Československé republiky. 
Bohatý program vyvrcholil příjez-
dem prvorepublikového prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka na ná-
městí v kočáře v doprovodu družiny 
na koních. „Pana prezidenta jsme 
přivítali chlebem a solí. On byl spo-

kojený, město se mu líbilo. Máme 
velkou radost, že nás navštívil,“ 
uvedl primátor města Marek Hrabáč.

Příjezd prezidenta sledovaly 
desítky lidí, sám prezident vstoupil 
i mezi lid, aby si s obyvateli podal 
ruku, dekoroval prapory chomutov-
ských spolků a přidal přání repub-

lice. „Přeji městu i republice, aby 
se nám dařilo dalších sto let, aby 
nám zůstala svoboda a demokracie, 
o kterou se bojovalo. Všichni víme, 
že musíme udělat maximum, aby se 
nám zadařilo,“ řekl Tomáš Garrigue 
Masaryk.

Pokračování na straně 23
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domeček má Novou 
teraSu
V Domečku byla nově vybudo-
vána venkovní terasa. Je určena 
jako venkovní posezení, pódium 
pro vystoupení i jako zázemí 
pro sportovní a kulturní akce na 
venkovním hřišti.

v dětSkýCh SkupiNáCh 
poSledNí míSto
Kapacitu dětských skupin na Ka-
menné se od jejich otevření v září 
daří velmi úspěšně naplňovat, 
v současné chvíli zbývá jediné 
volné místo. 

do divočiNy vyraZí 
krauSová a rodeN
Tři roky po premiéře komedie Sex 
pro pokročilé se manželé Alice 
a Jindřich představí v pokračová-
ní v pondělí 26. listopadu.

Vzniknou nová 
parkovištěrekonstrukce nepřeruší 

provoz pohřební služby

Rekonstrukce chomutovské 
smuteční síně se rychle blíží. Ke 
konci listopadu by v ní už měla 
naplno pracovat stavební firma. 
Provoz pohřební služby tím ale 
přerušen nebude. „Po dobu oprav 
obřadní síně, která se odhaduje 

přibližně na čtyři měsíce, jsme 
našim zákazníkům zajistili ná-
hradní obřadní síně v krematoriu 
Vysočanské zahrady nebo v Jirkově. 
Katolicky věřící budou mít možnost 
se se svými zesnulými rozloučit 
v děkanském kostele na náměstí 

1. máje,“ řekl vedoucí pohřební 
služby Technických služeb města 
Chomutova Stanislav Drexler.

Stejně jako sjednávací kance-
lář pohřební služby bude v pro-
vozu i kancelář správy hřbitovů. 
„Všechny pohřební a hřbitovní 
záležitosti si budou moci lidé stále 
vyřizovat bez omezení. Přístup do 
budovy bude stejný, jak jsou lidé 
zvyklí. Přístup do kanceláří bude 
řešen dle oprav a bude vždy vyzna-
čen,“ upřesňuje Drexler.

Město smuteční síň zrekonstru-
uje za částku sedmi milionů korun. 
Jedná se o rekonstrukci po více než 
čtyřiceti letech. Během této doby 
se prováděly jen nutné opravy. 
Stavební rekonstrukcí síň získá také 
moderní audio a video techniku, 
která při větších pohřbech umožní 
průběh obřadu přenášet i mimo síň. 
Součástí oprav bude také výměna 
katafalku.

 Město postaví dvě nová parko-
viště. První vznikne v ulici Karla 
Buriana, druhé v Grégrově. Součástí 
bude i rekonstrukce chodníků. V ulici 
Karla Buriana se už začalo stavět. 
Parkoviště vzniká místo zeleně. Nově 
tam bude moci zaparkovat třiadva-
cet aut. Současně v ulici vznikne 
nové stání pro kontejnery a bude 
zrekonstruováno veřejné osvětlení. 
V rámci rekonstrukce chodníků bude 
provedena taková úprava, aby v ulici 
vzniklo i sedmnáct podélných par-
kovacích míst. „Reagujeme také na 
potřeby občanů a z vyšlapaných cest 
uděláme chodníky,“ říká referentka 
odboru rozvoje a investic Kateřina 
Vránová. Výstavba parkoviště 
v Grégrově ulici je naplánována na 
příští rok. 

KráTCe

Tisíc tun soli a tři desítky strojů jsou 
připravené na nastávající zimu

Přestože se na začátku listopadu 
ohlásilo malé babí léto, Technické 
služby města Chomutova jsou plně 
připravené na zimu. „Ve skladech 
je dostatek posypových materiálů, 
technika prošla pravidelnou kont-
rolou a údržbou. Jsme tedy schopni 
okamžitě vyjet v případě, kdy se 
ohlásí zima,“ uvedl ředitel technic-
kých služeb Zbyněk Koblížek. 

Technické služby mají na zimu 
připravené čtyři velké sypače, pět 
malotraktorů, tři velké traktory, 

čtyři multikáry s radlicí a sypačem, 
šest vozidel pro ruční posyp, pět 
nákladních aut pro odvoz sněhu 
a tři nakladače. Ve skladech je 
1 093 tun soli. „Přibližně šest set 
tun zbylo z loňského roku, dalších 
pět set jsme již v letních měsících 
nakoupili. Další posypové materiály 
budeme dokupovat podle potřeby,“ 
řekl vedoucí provozovny údržba ko-
munikací Vladimír Hurník.

U schodišť, lávek a můstků jsou 
již rozmístěné bedny s posypovými 

materiály, tato místa totiž tech-
nické služby udržují ručně. Právě 
pro ruční údržbu používají mimo 
jiné i ekologický posypový mate-
riál Ekogrit, který se v minulosti 
osvědčil. 

 Sjízdnost komunikací pravi-
delně kontroluje dispečer, který 
v případě závady ve sjízdnosti 
povolá sypače. Nejprve jsou ošet-
řované hlavní trasy autobusů a tro-
lejbusů, poté další frekventované 
úseky a dále ostatní komunikace.

bagry se zakousnou do dvou budov
V listopadu značnou hned dvě de-

molice budov. Jako první půjde k zemi 
nevyužívaná budova v Riegrově ulici. 
Druhou je dlouhodobě prázdná zá-
kladní škola na Kamenném vrchu.

Šest týdnů budou stroje rozebí-
rat bývalou kancelářskou budovu 
v Riegrově ulici. „V prvních dnech 
firma demontuje autobusovou za-
stávku, přeloží vodovod a telekomu-
nikační kabel pro sousední Kcentrum 
a postupně bude likvidovat vnitřní 
vybavení,“ upřesňuje vedoucí úseku 
investic Monika Macherová. Samotná 
demolice třípodlažní budovy začne až 

v druhé polovině listopadu. Demoliční 
firma před jejím zahájením ochrání 
stávající komunikace geotextilií a ze-
minou. Následně budu objekt postupně 
strojově rozebírat. Cesty pro možný 
pohyb chodců okolo demolice budou 
vyznačeny. Jako konečná úprava bude 
na povrch po zdemolovaném objektu 
navezena zemina a terén oset travním 
semenem.

Na konci listopadu by si měla de-
moliční firma převzít budovu bývalé 
základní školy.

Demolice je rozdělena na dvě 
etapy. V první se bude bourat pavilon 
prvního stupně, kuchyň s jídelnou 
a zadní jednopatrový pavilon, kde byly 
učebny a družiny. Součástí demolice 
je také krček do zadního pavilonu 
a přilehlé zpevněné plochy. Demolice 
je plánovaná zhruba na čtrnáct týdnů. 
Druhá etapa proběhne až příští rok, na 
její realizaci se město pokusí získat do-
tační prostředky. Termín a způsob revi-
talizace případně určí získaná dotace, 
v první fázi bude plocha zatravněna.

Smuteční síň projde rozsáhlou rekonstrukcí
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Procházka zooparkem nabízí návštěvníkům pohled na mnohé druhy zvířat, na jejich expozice, hry či odpočinek. 
Tento pohled má však i svou druhou stranu, ta je plná lásky, péče, starostí a hlavně každodenní tvrdé práce 
ošetřovatelů a dalších zaměstnanců zooparku. Nahlédli jsme do zákulisí rozsáhlého areálu, průvodci nám byli ti 
nejpovolanější – čtyři ošetřovatelé, kteří o zvířata v Chomutově pečují dlouhé desítky let.

JaroSlav ZeliNka: Celý 
život S plaZy

Pracovně nejstarším ošetřovatelem 
je Jaroslav Zelinka. Ten začal praco-
vat v zooparku před pětatřiceti lety. 
Jeho kariéra je plná úspěchů, a to od 
samotného začátku až do současnosti. 
Jaroslav Zelinka choval od útlého věku 
doma plazy, zejména krokodýly. Stal 
se dokonce prvním chovatelem, kte-
rému se podařilo rozmnožit krokodýla 
v panelákovém bytě. V zooparku se 
zpočátku staral o zvířata v takzvaném 
zimovišti, kde tráví chladné období 
zvířata, kterým by se ve sněhu venku 

nelíbilo. „Tam se mi podařilo jako 
prvnímu v Československu rozmnožit 
pelikány, a to dokonce několikrát. Stále 
jsem však měl blíže k plazům, vždyť 
jsem se jim věnoval celý život. Když 
se tedy v roce 2002 otevíralo terárium, 
táhlo mě to právě tam,“ uvedl ošetřova-
tel. Kromě plazů se nyní stará i o kozo-
rožce a malé šelmy.

Za nejvýznamnější letošní odchovy 
považuje odchov šesti mláďat blavora 
žlutého, která se vylíhla v líhni v zá-
zemí terária počátkem srpna. Šedavě 
zbarvená a tmavě příčně pruhovaná 
mláďata jsou jeho chloubou. „Jsme 

v rámci Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad jedinou zahradou, 
které se tento druh daří rozmnožovat. 
Poprvé to bylo v roce 2008. Za tento 
prvoodchov jsme získali v prestižní 
soutěži o Bílého slona 2. místo v kate-
gorii odchov plazů. Během následu-
jících let se nám odchov tohoto sle-
pýšovitého ještěra podařilo několikrát 
zopakovat,“ upřesnil.

Jeho práce není pouze o úspěších, 
několikrát jej jeho svěřenci zranili, 
jednou dokonce velmi vážně. „To 
když mě uštkla zmije. Už je to řada let. 
Tehdy se zmije ze svého terária dostaly 
do vedlejšího k želvám a museli jsme 
je co nejrychleji odchytat. Bylo jich 
osm a jedna měla v sobě mláďata. Jak 
byla ve stresu a bála se o svá mláďata, 
tak mě kousla do ruky a dala mi plnou 
dávku jedu. Tehdy jsem byl týden v ne-
mocnici a ruka mě bolela ještě skoro 
celý rok poté,“ popsal. Na tuto událost 
však nevzpomíná s hrůzou, bere ji jako 
běžnou věc při své práci. Ke zmijím 
se po uzdravení ruku dát nebál. „To 
bych to nemohl dělat, kdybych se bál,“ 
dodává. Nezanevřel ani na kočkovité 
šelmy poté, co jej ošklivě podrápal 
rys. „Nemohl se dostat ze stromu, tak 

jsme museli přistavit plošinu, já na ni 
vylezl, jenže on popolezl dál. Plošina 
tedy znovu vyjela výš, ale to už jsem 
věděl, že ho musím chytit. Podařilo se 
mi to, ale drápy na zadních nohou mě 
škrábl do ramene. Jizvu mám dodnes,“ 
zavzpomínal.

V zooparku pořádá přednášky pro 
děti z příměstských táborů, o chovu 
plazů napsal již tři knihy, dvě jsou plné 
humorných povídek o zážitcích se zví-
řaty. Jedná se zároveň o populárně na-
učné tituly, přibližující čtenářům druhy 
zvířat popsané v jednotlivých povíd-
kách. Třetí kniha je odborná o kroko-
dýlech. Zároveň publikoval celou řadu 
článků v odborných časopisech. Je také 
fotografem zvířat.

toša StoJaNov: 
u medvědů, ptáků 
i tuleňů

S ošetřovatelem Tošou Stojan
ovem se lidé setkávají pravidelně. 
Dvakrát denně po celý rok totiž krmí 
tuleně, a to se stalo pro veřejnost ma-
lou atrakcí. V zooparku pracuje třicet 
let, začínal u medvědů. „Když jsem 
v roce 1988 do zooparku nastoupil, 
bylo zvykem, že noví ošetřovatelé 

Zoopark je místem 
mnoha příběhů

Jaroslav ZelinkaJaroslav Zelinka

Petra Zálešáková
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prošli všemi úseky, aby se seznámili 
s celkovým chodem. Po tomto tak-
zvaném kolečku jsem dostal na sta-
rosti vodní ptáky i malé šelmy. Pak 
jsem se dostal k medvědům, kteří 
akorát do zooparku přišli a zabydlo-
vali se v novém výběhu. Měl jsem 
je velmi rád, a mám dodnes, i když 
u nich nepracuji. Vzpomínám hlavně 
na Nera, který byl od začátku velmi 
přátelský a společenský. Když se 
medvědi zavřeli, Nero býval přítulný 
a pokud jsem usoudil, že je v dobré 
náladě, tak jsem si nechal olíznout 
ruku nebo i dokonce obličej přes 
mříže. Vůbec ale vyhledával lidskou 
společnost, nejen kvůli jídlu, byl pro-
stě s lidmi rád,“ zavzpomínal.

Od medvědů po sedmi letech pře-
šel na statek, kde se o zvířata staral 
několik let. Tato práce mu byla asi 
nejbližší. „Vyrůstal jsem v země-
dělské rodině, takže jsem tuto práci 
dobře znal,“ doplnil.

V roce 2010 dostal na starosti tu-
leně a znovu vodní ptáky. „O tuleních 
jsem mnoho nevěděl, tak jsem se 
musel učit. Je to ale příjemná práce. 
Zjistil jsem, že bývalá ošetřovatelka 
s nimi zkoušela nějaké cviky, a tak 
jsem se rozhodl v tom pokračo-
vat. Tuleně to baví, oni si rádi hrají 
a když za to dostanou rybu, pak 
obzvlášť. Hlavně nejmladší samice 
Tomina, ta se předvádí, je zvědavá 
a ráda se baví nejen při cvičení, ale 
třeba i při lovu. Tomina jako jediná 
ze skupiny měla zájem o lov ptáků, 
kteří občas přistáli na hladině ba-
zénu,“ popsal ošetřovatel.

Tuleni v chomutovském zooparku 
nejsou agresivní, je však dobré mít 
na mysli, že mohou být nebezpeční. 
„Jednou mi samec Kašek dal velmi 
dobře najevo, že mu má přítomnost 
není po chuti. Bylo to v době říje, kdy 
si samci hlídají harém. Neublížil mi, 
ale ohnal se po mně, když jsem pra-
coval na kraji bazénu. Jeho gesto jsem 
pochopil a odešel jsem, abych zbytečně 
nevyvolal stres u skupiny. Bylo to 
správné rozhodnutí, pak už jsem věděl, 
jak se mám chovat, a samec na mě už 
nikdy nezaútočil,“ řekl Toša Stojanov.

petra Zálešáková: 
StaroSt o opičku 
i velká Stáda

Největší skupiny zvířat má na sta-
rosti Petra Zálešáková. Nyní se stará 
o losy a stáda v Eurosafari, tedy na-
příklad o muflony, skot či zubry. Do 
zooparku nastoupila v roce 1990 po 
střední škole veterinární a začínala 
u malých šelem a opic. „Krátce poté, 
co jsem nastoupila, porodila jedna 
samice mládě a bohužel zemřela. 
Opičí mláďata vyžadují neustálou 
péči. Já byla mladá, bezdětná, a tak 
jsem si malého Buráčka vzala domů. 
Nikdy na něj nezapomenu, byly to 
nádherné chvíle, i když těch starostí 
bylo mnoho. Podařilo se mi ho od-

chovat, pokusili jsme se ho seznámit 
s tlupou, začlenění by se však nepo-
dařilo, a tak malý Buráček putoval do 
soukromého vlastnictví,“ vyprávěla 
ošetřovatelka.

V mysli jí neustále zůstává i zubr 
Cvikor, který se narodil v Eurosafari 
a ošetřovatelka s ním prožila celý 
jeho život. V době jeho narození byl 
ve skupině ještě jiný býk, a tak se 
mladý Cvikor musel přesunout do 
jiné skupiny, aby nedocházelo k šar-
vátkám. „On byl neuvěřitelně aktivní, 
jednou dokonce vyskočil z výběhu 
a procházel se po parku,“ uvedla. 
Cvikor se po smrti samce do své pů-
vodní skupiny vrátil a vloni zemřel 
stářím. Zůstává však i ve vzpomín-
kách veřejnosti, protože byl velmi 
přátelský a často chodil blízko k li-
dem projíždějícím Eurosafari.

Petra Zálešáková vzpomíná také 
na velbloudici, která se měla naučit 
vozit veřejnost. To se podařilo, ošet-
řovatelka byla přitom první, kdo 
na ní jel. Velbloudice pak vozila 
děti nebo se účastnila tříkrálových 
průvodů. „Je to ale velmi časově ná-
ročné. Aby se zvíře spolehlivě něco 

takového naučilo, je zapotřebí se 
mu věnovat. U velbloudice se nám 
to podařilo, ale u buvolky Jitky ne. 
Ta měla původně tahat vozíky při 
různých akcích. Na výcvik ale nebyl 
dostatek času. Je to ale škoda, pro-
tože Jitka je velmi přátelská a milá,“ 
dodala.

Velká stáda, která čítají desítky 
zvířat, třeba mufloni, v zooparku 
jména nemají, ale třeba zubři, kte-
rých je sedm, pojmenovaní jsou 
a Petra Zálešáková je od sebe dokáže 
rozeznat.

petr hora: odChov 
CharZ i dravCů

S ošetřovatelem Petrem Horou 
se v zooparku často nesetkáte, vět-
šinu času totiž tráví v chovatelské 
stanici, která je veřejnosti běžně 
nepřístupná. Tam se stará o velké 
dravce a také o partičku kunovitých 
charz. Právě díky tomu, že je stanice 
neveřejná, má velké chovatelské 
úspěchy. „Podařilo se nám odchovat 
dvě mláďata charzy, což je obrovský 
úspěch, protože se charzy v zajetí 
velmi těžko množí. U nás na stanici 
ale mají velmi přirozené prostředí. 
Za tento prvoodchov jsme získali 
v prestižní soutěži o Bílého slona 
2. místo. Během následujících let se 
nám odchov této kunovité šelmy po-

dařilo zopakovat,“ uvedl s tím, že na 
celém světě je, kromě zemí bývalého 
Sovětského svazu, jen několik zoo-
logických zahrad, které charzy opa-
kovaně množí. „Na jaře se uvidí, jak 
dopadne spojení našeho nového páru. 
Tipuji narození mláděte na 1. dubna. 
Nyní jsme přijali druhého samce do 
skupiny, takže máme dva chovné 
páry,“ uvedl ošetřovatel. Přestože 
je charza velmi roztomilá, nedá se 
ochočit. Na lidi si však časem zvykne 
a jejich přítomnost jí nevadí. To 
je právě případ starší páté samice 

charzy, kterou mohou lidé sledovat 
v expozici zooparku.

Petr Hora pracuje v zooparku od 
roku 1993. Od roku 1987 kroužkuje 
čápy a kormorány pro Národní mu-
zeum, a tak v zooparku dostal rovnou 
na starosti velké ptáky. V ošetřovatel-
ské stanici jsou ptáci proto, že je tam 
pro ně přirozenější, klidnější prostředí 
k páření. „To ale neplatí pro orly skalní. 
Ti by v expozici být mohli, ale tento 
pár je zrovna opravdu extrémně agre-
sivní a napadá jiné ošetřovatele. Tady si 
s nimi lépe poradím, jsou tu vhodnější 
podmínky,“ vysvětlil Petr Hora. Před 
zraky veřejnosti jsou ukrytí i orli mořští 
a supi bělohlaví. „Důvodem je právě 
rozmnožování. Supi bělohlaví byli 
v expozici dvacet let a po celou dobu se 
jim nepodařilo tam zahnízdit. Na sta-
nici jsou dva roky a zahnízdili už první 
rok, poté znovu. Zatím se nepodařilo 
odchovat mládě, ale myslím, že už to 
dlouho trvat nebude.“

V chovatelské stanici žije také 
samice orla kamčatského. „Ta musí 
žít sama. Před lety měla u sebe samce, 
podařilo se odchovat mládě, ale když 
trochu odrostlo, samice samce zabila 
a své mládě jím nakrmila. Byla by 
tedy sice dobrou matkou, ale ne vhod-
nou partnerkou,“ vysvětlil ornitolog.

Každý z velkých dravců má jinou 
povahu, jiné zvyky. To mnohokrát 
dokázala samice orla mořského, které 
se podařilo odchovat dvanáct mlá-
ďat. „Na tu nikdy nezapomenu. Ona 
byla ochočená a brala člověka jako 
svého partnera. Jenže to se ukázalo 
jako překážka při rozmnožování, ona 
nechtěla samce svého druhu. V době 
námluv jsem tedy musel být s ní a ona 
se pak v klidu spářila se svým sam-
cem. Kdybych tam nebyl, tak by o něj 
neměla zájem. Bylo to velmi zajímavé 
a fungovalo to tak po celou dobu je-
jího života,“ vyprávěl ošetřovatel.

Práce u velkých dravců není jed-
noduchá. „Mají velmi ostré drápy na 
silných pařátech, navíc mají na drá-
pech takové zoubky, aby se jim kořist 
nevysmekla, takže jakmile stisknou, 
nepustí. Při krmení musím být neu-
stále ve střehu, nebát se, ale mít re-
spekt,“ popsal.

Každý z velKých dravců má jinou povahu, 
jiné zvyKy. To mnohoKráT doKázala samice 
orla mořsKého, KTeré se podařilo odchovaT 
dvanácT mláďaT.

Toša Stojanov

Petr Hora
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Kdy vznikla chomutovská spo-
lečnost a co nyní může nabídnout 
veřejnosti?

Řadu let jsem propagoval astro-
nomii mezi mládeží, protože pracuji 
ve školství. V roce 2005 jsem se 
rozhodl, že tomu dám nějaký řád, 
tak jsem začal vést kroužky ast-
ronomie a vedu je do současnosti. 
Vím, že u dětí je zájem o astrono-
mii velký. Ale pořád tomu něco 
chybí. Když děti končí v kroužku 
v deváté třídě, tak je nemůžeme 
posunout dál. Měl jsem velké štěstí, 
že mě jedna maminka seznámila 
s kolegou Radkem Zozulákem. 
Padli jsme si do noty a domluvili 
se, že začneme astronomii popula-
rizovat i mezi dospělou veřejností. 
Začali jsme tedy pořádat před-
nášky v muzeu, které nás vzalo pod 
ochranná křídla. Dále organizu-
jeme veřejná pozorování, která jsou 
velmi oblíbená. Spolu s několika 
lidmi jsme založili v Chomutově 
Astronomickou společnost. Česká 
astronomická společnost nám na-
bídla, abychom vznikly jako její 
pobočka. Této nabídky si velmi 
vážíme. Je to ocenění dlouho-
dobé práce s mládeží a v posled-
ních letech i práce pro veřejnost. 
Podmínkou je, abychom získali 
dostatečný počet členů starších pat-
nácti let.
Od kolika let mohou děti navště-
vovat kroužek?

Letos jsem poprvé zkusil otevřít 
kroužek pro mladší děti, zhruba od 
8 let. Dříve fungoval jen pro starší, 
zhruba od šesté třídy, když už mají 

ve škole fyziku. Ty malé jsou ale 
velmi šikovné. Dnes to děti mají 
snazší, protože mají mnoho zdrojů. 
Je plno nových a zajímavých knih, 
nekonečné množství informací na 
internetu, televizní programy.
Co jim tedy můžete nabídnout vy 
v kroužku?

Systém v poznání. Nejprve začí-
náme orientací pod noční oblohou, 
dále probíráme přípravu na expe-
dici, založí si pozorovací deník, vě-
nujeme se Sluneční soustavě a pak 
Mléčné dráze, souhvězdí a jdeme 
dál do vesmíru.

Takže se dozví vlastně vše?
Dozví, ale chybí nám tu malá 

hvězdárna, tam by se v praxi děti 
i dospělí seznamovali s nabytými 
vědomostmi. Vytkli jsme si tedy 
další cíl – vybudovat v Chomutově 
hvězdárnu. My sice máme dale-
kohledy, ale ty velmi trpí tím, že 
se neustále převážejí. Navíc by 
vzniklo místo, kam by lidé mohli 
zajít, kdykoli budou mít čas a chuť 
a hvězdárna bude otevřená.
Mohla by vzniknout příznačně na 
Hvězdářské věži?

To ne, ta je v centru města a je 
tu příliš mnoho světla. Už nyní po-
řádáme pozorování oblohy na louce 
u bývalého kina Oko, tam by bylo 
ideální místo.
Mohou děti získané vědomosti 

z kroužku astronomie uplatnit 
i v běžném životě, nejen jako 
koníček?

Samozřejmě. Nyní se hodně 
hovoří, že je potřeba vychovávat 
technicky zdatné děti. Součástí 
hvězdárny by byla i meteorologická 
stanice, takže by nahlédly i do této 
oblasti. Ta děti učí systematické 
práci. Mohli bychom se věnovat 
i radioastronomii, kamerovému 
snímání noční oblohy a dalším 
oblastem, které jsou technicky za-
měřené a přínosné. Navíc astrono-
mové brzy zjistí, jak moc je naše 

Země v tom nekonečném prostoru 
vesmíru křehká a zranitelná. To nás 
vede k zamyšlení, jak planetu co 
nejvíce chránit. Velmi se to dotýká 
třeba odpadového hospodářství, ži-
votního prostředí.
Je vůbec v našich podmínkách 
možné se astronomii věnovat 
profesně?

Česká republika se v lednu 
2007 stala členem nejprestižnější 
astronomické organizace na světě, 
nazývá se Evropská jižní observa-
toř a slučuje několik států. Tato 
společnost vlastní tu nejlepší astro-
nomickou techniku na světě, takže 
naši astronomové mohou pracovat 
na těch největších dalekohledech, 
ale kromě toho naše firmy vyrábějí 
různé komponenty, součástky a po-

dobně právě pro tuto organizaci. 
Také jsme členy Evropské vesmírné 
agentury, u nás jsou pracoviště, ve 
kterých se naši pracovníci podílejí 
na výrobě přístrojů, které jsou sou-
částí evropských satelitů a raket.
Budeme v budoucnu díky novým 
technologiím vědět o všech těle-
sech, která by se k Zemi mohla 
nebezpečně přiblížit?

Bude to asi lepší a lepší, ale za-
tím neumíme zpozorovat všechno. 
Jsou místa na obloze, kam se da-
lekohledy nesmí podívat, protože 
by si zničily optiku. Zajímavým 
příkladem je případ z roku 2013, 
kdy jsme věděli, že kolem Země 
prolétne velký asteroid a bude to 
velmi těsný průlet. Měl se totiž při-
blížit na menší vzdálenost, než jsou 
satelity. Astronomové o něm věděli, 
všichni ve světě se těšili, že ho 
budou večer pozorovat. Jenže o ně-
kolik hodin dříve ten samý den se 
Země srazila s úplně jiným asteroi-
dem, který přiletěl právě od Slunce, 
kam se naše dalekohledy nedívají. 
Tehdy spadl do jezera u ruského 
Čeljabinsku a způsobil tlakovou 
vlnu, kvůli které bylo zraněno více 
než tisíc lidí.
Jaké akce plánujete v nejbližší 
době pro veřejnost?

V listopadu budeme pozorovat 
podzimní souhvězdí, 21. ledna 2019 
úplné zatmění Měsíce, 16. července 
večer bude další částečné zatmění 
Měsíce, 11. listopadu chceme pozo-
rovat přechod Merkuru přes Slunce. 
Připravujeme přednášky, na které 
opět pozveme nejširší veřejnost.

Déle než deset let se v Chomutově scházejí budoucí mladí vědci při astronomickém kroužku, který 
vede Jaroslav Landa. Se svým kolegou Radkem Zozulákem založili Astronomickou společnost, která 
nabízí stále více aktivit nejen pro své členy, ale i pro laickou veřejnost. O činnostech společnosti 
i zajímavostech z vesmíru hovoří Jaroslav Landa v rozhovoru.

jaroslav landa:

Kroužek astronomie 
učí i chránit planetu

vím, že u děTí je zájem o asTronomii velKý. 
ale pořád Tomu něco chybí. Když děTi Končí 
v deváTé Třídě, TaK je nemůžeme posunouT dál.
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Krušnohorský byznys day spojoval 
firmy a pomáhal chytrým nápadům

Desítky firem se představily na-
vzájem i veřejnosti při třetím ročníku 
veletrhu Krušnohorský byznys day, 
který uspořádala Okresní hospodář-
ská komora Chomutov. Letošní ročník 
byl zaměřený hlavně na takzvané 
startupy, tedy nové firmy s chytrým 
nápadem. „Jsme hrdým partnerem 
těchto veletrhů, protože slouží dobré 
věci. Mají nejen přesah nad region, ale 
nad rámec republiky. Jsou zapotřebí 
jako součást mezipodnikových vztahů. 
Věříme, že díky veletrhu se propojí 
mosty mezi dobrými firmami, které 
pomohou k rozvoji průmyslu,“ uvedl 
primátor města Marek Hrabáč. 

Zástupci firem měli při veletrhu 
dostatek možností, jak se poznat na-
vzájem, navázat spolupráci, získat 
partnera ve svém oboru, ale také uká-
zat veřejnosti, čím se zabývají, nebo 
nabídnout studentům budoucí uplat-
nění. „Tato akce umožňuje, aby se 
podnikatelé setkávali, navazovali nové 
kontakty, domlouvali si spolupráci 
a hlavně, aby se poznávali osobně, 
protože lépe se jedná s podnikatelem, 
kterého znáte, než se kterým si dopisu-
jete jen pomocí emailové pošty,“ do-
plnil Ladislav Drlý, radní Ústeckého 
kraje. Toto potvrdil i zástupce společ-
nosti Nemak Libor Stýblo. „Přínosem 
akce je jednoznačně zviditelnění spo-
lečnosti a představení veřejnosti, to je 
důvod, proč jsme se zúčastnili. Je to 
pro nás zajímavá zkušenost,“ řekl. 

Dveře veletrhu byly otevřené všem 
firmám. „Přivítáme jakýkoli obor či 
službu, chceme, aby se firmy mezi 
sebou našly, ač je jejich zaměření 
různé, mohou se doplňovat a vzá-

jemně si pomáhat. Jelikož jsme chtěli 
zapojit i studenty, připravili jsme velký 
blok zajímavých přednášek na téma 
startupů,“ sdělila ředitelka OHK 
Chomutov Ivana Košanová. 

Přednášky studenty zaujaly hlavně 
tím, že jim nabízely dostupné mož-
nosti, jak se v životě realizovat. Alena 
Hájková představila studijní programy 
společnosti CzechInvest, které pod-
porují právě mladé lidi či nové firmy 
s dobrým nápadem. „Starupy vlastně 
doplňují trh, protože jsou firmy, které 
již mají nějakou historii, ale je nutné 
podporovat je nově vznikajícími 
firmami, aby měly své nástupce,“ 
vysvětlila. 

Michaela Holá z IHK Chemnitz 
seznámila přítomné s možností rea-
lizace českých firem na německém 
trhu. „V Německu mají startupy větší 
pole působnosti v tom, jak se ukázat. 
Existují tam místa, kde se mladí lidé 
scházejí, komunikují spolu o svých 
nápadech a třeba je pak společně re-
alizují. Na tato místa vysíláme své pra-
covníky, kteří se s lidmi baví a dávají 
jim další možnosti spolupráce nebo 
podpory. Tento systém se nám velmi 
osvědčil,“ popsala s tím, že se někdy 
nové české firmy obávají vstoupit na 
německý trh, který jim však je velmi 
otevřený. 

dobrý Nápad Je Základ
V bloku přednášek také zazněly 

příklady úspěšných startupů. Lidé se 
tak seznámili s firmou, která vytvořila 
aplikaci do mobilního telefonu na 
identifikaci výrobků. Uživatel se ihned 
dozví, jestli věc, kterou si chce kou-

pit, je originální nebo napodobenina. 
Dobrým nápadem se ukázala výroba 
brček z jablečného odpadu, který 
vzniká při výrobě džusů. Jablečná 
brčka jsou ekologická a navíc jedlá. 
Velmi úspěšnou se stala nová firma, 
která se zabývá modernizací strojů. 
Firmy, které ke své výrobě používají 
různé technologie, se potýkají s tím, 
že tyto stroje velmi rychle zastará-
vají a na trhu se objevují nové a lepší. 
Startupová firma právě starší stroje 
modernizuje a podle možností dostává 
až na úroveň nových technologií, 
takže firmy nemusejí kupovat novinky 
na trhu a ušetří mnoho finančních 
prostředků. 

Z čeCh až do veSmíru
Že pro mladé lidi může být do-

stupná i vesmírná oblast, ukázal 
Marek Aldorf z Evropské kosmické 
agentury ESA BIC Prague, která se 
mimo jiné zabývá začleněním tech-

nologií z vesmírného programu do 
průmyslové výroby. „Technologie, 
které vznikly v různých vesmírných 
programech, se čím dál více dostávají 
k běžnému uživateli do běžného ži-
vota. Příkladem je navigace, mobilní 
telefon, satelitní mapy, ale i různé 
materiály. Česká republika sice nemá 
vlastní kosmickou agenturu, ale vý-
zkum a firmy má špičkové, studenti se 
tedy nemusejí bát s dobrým nápadem 
přijít do našeho inkubátoru, který jim 
pomůže na začátku jejich cesty i při 
jejich podnikání,“ řekl. 

Kosmické technologie se dnes 
používají ve strojírenství, zeměděl-
ství, medicíně, energetice a v mnoha 
dalších oblastech, možnost realizovat 
se v tomto prostředí je veliká. „Máme 
pro nové firmy různé programy, do 
kterých se mohou zapojit. Podpoříme 
je v marketingu, při shánění zákazníků 
nebo jim pomůžeme stabilizovat se 
na trhu,“ konkretizoval Marek Aldorf. 
Firmy se mohou zabývat použitím 
vesmírných technologií v běžném 
životě, ale také mohou pro vesmírný 
program vyrábět součástky. 

Příkladem úspěšných startupů 
v kosmické oblasti je firma, která 
vyvinula technologii satelitního sní-
mání planety, díky které mohou na-
příklad získávat informace, kolik se 
v dané oblasti nachází aut, kolik tam 
roste stromů, kde je nejteplejší místo 
a mnoho dalších informací. „Jiná 
firma vyrábí komponenty do družic, 
které pak létají k Jupiteru, Marsu a po-
dobně. Ve vývoji je pak dron, kterým 
by se mohlo přepravovat až pět lidí. 
Fungoval by na přivolání a pomocí 
elektrických turbín by přepravoval 
pasažéry z místa na místo. Přestože 
je vše zatím ve stadiu prototypu, ně-
mecká firma by stroj chtěla do pěti let 
uvést na trh,“ dodal Marek Aldorf.
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Vaše témata
 podNěty

pláN oprav SilNiC
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli máte 

v nejbližší době v plánu rekon-
strukci silnic v ulicích Pod Lesem, 
Ve Stráni a Dobrovského? Bydlím 
tady 35 let a nepamatuji si, že by se 
někdy dělala nová, stále se jenom 
záplatuje. A ještě jeden dotaz, jestli 
by byla možnost udělat přechod 
pro chodce poblíž křižovatky ul. 
Dobrovského a Pod Strážištěm, 
jelikož od nás chodí plno dětí na zá-
kladní školu Březenecká a po silnici 
vedoucí z Březenecké je velký pro-
voz. Děkuji za odpověď.

S pozdravem Auterská
Dobrý den,
v současné době vzniká nový na-

světlený přechod pro chodce v ulici 
Pod Strážištěm v místě mezi Penny 
a základní školou. Poblíž křižovatky 
ulic Dobrovského a Pod Strážištěm 
zatím přechod neplánujeme, nic-
méně bezpečnost chodců a zejména 
malých dětí je pro nás důležitá 
a postupně se snažíme upravovat 
přechody a místa pro přecházení po 
celém městě. Podnět určitě zařadíme 
do plánu investic na další období.
K obnově povrchů komunikací 

v ulicích Dobrovského, Ve Stráni 

a Pod Lesem. V současné době zhoto-
vitel vyřizuje zvláštní užívání na ulice 
Dobrovského a Ve Stráni. Plánujeme 
zde kompletní obnovu povrchů. Pokud 
nám bude počasí přát, nového asfaltu 
se obyvatelé dočkají ještě letos.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

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

investic

prořeZávka keřů
Vážený pane primátore,
posílám k Vašemu vyjád-

ření stížnost na devastaci remízku 
u Filipových rybníků, který tvořil 
přirozenou část podél cesty, nezasa-
hoval a neomezoval provoz a pohyb 
na uvedené cestě, naopak sloužil 
přírodním způsobem jako místo pro 
pobyt drobných živočichů, hnízdění 
ptáků. Zásah, ke kterému došlo ve 
dnech 11. a 12. října ze strany od-
boru ŽP magistrátu, mě šokoval. 
Žádám o sdělení, zda nedošlo k po-
chybení a toto řešení bylo nutné.

Děkuji a přeji příjemný den
J. D.

Vážený pane doktore,
prořezávka keřových skupin, která 

v současné době probíhá u Filipových 
rybníků, je směřována k vytvoření 

příjemného, funkčního a přírodě 
blízkého prostoru. V současné době 
tento prostor slouží jako vycházková 
a klidová zóna pro širokou škálu oby-
vatel Chomutova, pro školy, pro rodiče 
s dětmi atd., především však pro místní 
obyvatele. Vlastní vodní plochy jsou 
v pronájmu Českého rybářského svazu, 
který je využívá jako chovné rybníky.
Iniciací zásahu byl jeden z vítěz-

ných záměrů podaný v rámci student-
ského participativního rozpočtu, jehož 
podstatou byl právě tento cíl.
Vzhledem k tomu, že keřové po-

rosty byly značně zanedbané a do velké 
míry proschlé, bylo potřeba uvést loka-
litu do řádného stavu. Následně budou 
vytvořena klidová místa, osazená la-
vičkami s výhledem na rybníky.
Prořezávka byla původně zamýš-

lená jako selektivní prokácení suchých 
keřů a keřů ve špatném zdravotním 
stavu. Nakonec je zásah razantnější, 
než bylo původně plánováno, a to 
hned z několika důvodů. Jednak byly 
středové části keřových skupin z velké 
části proschlé, dále pak byl za keřo-
vými pásy naházený komunální odpad 
a za ploty zahrádek odpad ze zeleně 
z přilehlých pozemků, na několika mís-
tech rostla rovněž křídlatka, invazivní 
rostlina, kterou je nutné z přírodních 
společenstev odstraňovat.

V příštích sezonách počítáme s vy-

tvořením remízů z původních dřevin 
a do budoucna již s pravidelnou údrž-
bou dotčených ploch správcem zeleně. 
V žádném případě není záměrem vytvá-
řet v těchto místech parkovou úpravu.
Jsme si vědomi biologické hodnoty 

Filipových rybníků, zcela jistě nejsme 
zastánci plošných holosečí a zby-
tečného kácení dřevin. Poté, co se 
selektivní prořezávka ukázala jako ne 
zcela efektivní, jsme pečlivě zvažovali 
případný dopad na biologická spole-
čenstva území. Nedomníváme se, že by 
tento zásah byl devastujícím zásahem 
pro některé ze společenstev, ani pro 
kvalitu lokality jako celku.
Pokud budete mít zájem, můžeme 

se sejít na místě společně s pracovníky 
odboru životního prostředí a vysvět-
líme zvolený postup a úvahy o budou-
cím vývoji území, které je nutné posu-
zovat jako celek.
Děkujeme za Váš zájem o své okolí 

a zájem o zachování přírodních hod-
not Chomutova.

S úctou
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

máte také ZaJímavý Nápad, 
podNět či ZkušeNoSt 
S Něčím Ze života ve měStě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

SOCIÁLNÍ 
ČINNOSTI

VEŘEJNOSPRÁVNÍ
ČINNOSTI

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
INTERDACT S.R.O. PRO VÁS 

POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Právní specializace Sociální asistent

školné 12 000,- ročně zahraniční praxe - internet bez omezení

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

všední dny : 
20.11.2018, 
11.12.2018,
15.1.2019.

Sobota :  
19.1.2019 

od 8.00 do 17.00h

od 8.00 do 12.00hSprávce informačních
 systémů

čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou

ŠVP:
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čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou
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www.interdact.cz                         info@interdact.cz

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme pro žáky 9. tříd ZŠ
následující studijní obory realizované prostřednictvím

školních vzdělávacích plánů.

www.rodinnezapoleni.cz 

Chomutovská 
ploutev
neděle 18. listopadu 
9.00–12.00 hodin  
Aquasvět
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eVa lajTNerOVá
Odjakživa měla ráda volant a kola. Za svou dráhu profesionální 
řidičky jezdila osobním autem a dodávkou. Před rokem se 
stala jednou ze čtyř řidiček autobusu u Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova. Nyní se chystá stát řidičkou 
osmnáctimetrového trolejbusu. Ten je pro ni splněním touhy 
po řízení stále větších vozů. Jak sama s úsměvem řekla, kdyby 
to bylo finančně dostupné, udělala by si ráda i pilotní průkaz.

rICHard bíleK 
Třináctiletý žák chomutovské ZŠ Duhová cesta si před třemi 
lety koupil komiks a řekl si, že něco podobného zkusí také 
nakreslit. Od té doby kreslí denně až několik hodin. Nedávno 
dostal svou první zakázku od Oblastního muzea v Chomutově. 
Vytvořil komiks k výstavě o první světové válce, ve kterém 
rozpracoval osudy tří vojáků. Poprvé si tak vyzkoušel kreslit 
jiný než vlastní vymyšlený příběh. Ve své tvorbě vychází 
z japonských mang.
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Knihovna láká nové čtenáře 
k návštěvě hned v porodnici

Zdeněk pohlreich přijede 
besedovat do knihovny

Komentované prohlídky provedly 
dobou vzniku první republiky

životy stovek chomutovských 
legionářů mapuje nová kniha

Chomutovská knihovna se při-
pojila k mezinárodnímu projektu 
s názvem Bookstart – S knížkou do 
života. Jedná se o projekt na pod-
poru čtenářství realizovaný po dobu 
25 let již ve 20 zemích napříč konti-
nenty. „Domluvili jsme se na spo-
lupráci s chomutovskou porodnicí, 
a tak letáček obsahující mimo jiné 
i termíny setkávání nejmenších dětí 
a jejich rodičů v oddělení dětské 
literatury naší knihovny dostanou 
maminky velmi záhy,“ řekla k pro-
jektu ředitelka knihovny Andrea 
Löblová.

Podobně se s nabídkou inzerující 
i speciální průkazku Bookstart se-
tkají rodiče, kteří

se zúčastní vítání občánků na 
chomutovské radnici. „Cílem pro-
jektu je především vytváření vztahu 
ke knihám a čtení již od útlého věku. 
Čtěte malým dětem co nejvíce, pro-
hlížejte si s nimi leporela a vyprá-
vějte jim. Přispějete tak zásadně 
k rozvoji jejich verbálních schop-
ností a představivosti a moc si to 
spolu užijete,“ vyzvala knihovnice 
Věra Pokorná, která se malým dě-
tem při čtvrtečních setkáních věnuje.

Chomutovská knihovna v listo-
padu přivítá příznivce rychlých strojů, 
vaření i cestování.

Do konce listopadu jsou v galerii 
Lurago vystavené fotografie Václava 
Duška. Snímky zachycují nejrych-
lejší motorky světa. Výstava Mánes 
Mánesu v galerii Špejchar bude 

mít vernisáž 8. listopadu. V kostele 
sv. Ignáce, poprvé v kapli Božího 
hrobu, přivítá SKKS veřejnost 17. lis-
topadu na koncertě smyčcového tria.

O jídle i o vaření se budou lidé 
bavit se Zdeňkem Pohlreichem, která 
chomutovskou knihovnu navštíví 
28. listopadu. Dále je připravené 

autorské čtení z knihy Markéty 
Sýkorové a Len H. Böhmové Ženou 
všemi smysly, cestopisná přednáška 
Šebestiána Šulce Yukon není jenom 
řeka, praktický workshop s ná-
zvem Jak hledat práci a být úspěšní? 
a mnoho dalšího. Podrobný přehled je 
k dispozici na www.skks.cz.

V muzejních prostorách na radnici 
se konaly komentované prohlídky 
výstavy Od pádu orla k českému lvu. 
Dobu vzniku republiky poznali lidé 
z pohledu Čecha Antonína Svobody 
i Němce Franze Hoffmanna, jejichž 
životy výstava zachycuje. „Výstava 
ukazuje životní peripetie dvou ob-
čanů, kteří žili v jednom městě a ve 
stejné době. V roce 1918 jeden čes-
koslovensko vítal a druhý proti němu 
bojoval,“ popsal autor výstavy Jiří 
Kopica.

Expozice byly rozdělené podle 
konkrétních témat doby. Lidé se tak 

podívali do tehdejší školní třídy, dále 
zjistili, čím se veřejnost bavila ve 
volném čase, co pro naše předky zna-
menal sport a že velmi oblíbeným ko-
níčkem, i když drahým, byla střelba, 
nejlépe pod křídly ostrostřeleckého 
spolku. Dále návštěvníky prohlídka 
zavedla do prvorepublikové kuchyně 
či na svatbu. Závěr patřil informa-
cím, co vznik republiky znamenal pro 
chomutovské Čechy i Němce a že se 
velkolepé oslavy vzniku Chomutovu 
téměř zcela vyhnuly.

Výstava na radnici potrvá do 
11. listopadu.

Život dvou set padesáti legi-
onářů zmapoval Miroslav Jančar 
a k výročí založení republiky 

vydal knihu s názvem Legionáři 
Chomutovska a ti druzí. Vznik 
knihy podpořila tiskárna Akord 

a Československá obec legionář-
ská. „Materiály jsem začal shro-
mažďovat v roce 2005. Práce byla 
časově velmi náročná, ale jsem 
velmi rád, že jsem ji dokončil 
právě k termínu výročí republiky,“ 
uvedl autor.

Kniha pojednává o legio-
nářích Chomutovska, popisuje 
životy rodáků, ale i těch, kteří 
se v Chomutově nenarodili, ale 
žili tu. „Čtenáři se dozví podrob-
nosti o jednotlivých legionářích, 
které si dosud nemohli jinde pře-
číst. Informace jsem dohledával 
v archivech, ale také od pamět-
níků. Podařilo se mi o někte-
rých legionářích zpracovat jejich 
životopisy,“ popsal autor s tím, 
že ho motivovala i slova Tomáše 
Garrigue Masaryka, který uvedl, 
že nebýt Sokola, nebyli by legio-
náři a nebýt legionářů, nebyla by 
republika.

Autor nyní pracuje na nové 

knize o legionářích Mostecka. 
„Mezitím, než vyšla chomutovská 
kniha, jsem se dozvěděl o dal-
ších dvou legionářích a počítám, 
že přibudou ještě další, takže tyto 
poznatky zařadím do té mostecké 
knihy jako dodatek, aby se na 
ně nezapomnělo,“ řekl Miroslav 
Jančar.

Kniha byla slavnostně pokřtěna 
v chomutovském muzeu. „Lidé, 
o kterých se v knize píše, byli 
ochotni položit svůj život. Těmto 
lidem dal autor konkrétní jména, 
takže se z nich stali jedni z nás, 
obyčejní lidé, kteří ale dokázali 
něco, co si dnes ani nedokážeme 
představit.Vím, že za každým slo-
vem a každým faktem v knize je 
dlouhé, detektivní pátrání autora. 
Přeji, ať má kniha mnoho spoko-
jených čtenářů,“ doplnila ředitelka 
muzea Markéta Prontekerová. 
Zájemci si v muzeu mohou knihu 
zakoupit.
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po řádu Milosrdných sester svatého 
Kříže zůstal rozsáhlý komplex budov

Církevní řády v průběhu historie 
Chomutova vždy zanechaly nějakou 
stopu. Po řádu německých rytířů 
zůstal dodnes komplex staré radnice 
s kostelem sv. Kateřiny, po jezuitech 
areál dnešní knihovny a muzea s kos-
telem sv. Ignáce. To jsou památky, 
o kterých se často hovoří. Poněkud 
v ústraní však zůstává Kongregace 
Milosrdných sester sv. Kříže, která 
do Chomutova přišla až v 19. století. 
Kongregace ve městě zanechala roz-
sáhlý areál budov od dnešní zdravot-
nické školy až po základní školu ve 
Školní ulici.

Česká provincie Kongregace 
Milosrdných sester svatého Kříže 
vznikla v roce 1860. O dva roky 
později do Chomutova přišly první 
tři členky kongregace, aby převzaly 
část vyučování na soukromé vyšší 
dívčí škole. V roce 1864 zakoupila 

kongregace v Chomutově objekt 
čp. 238 v dnešní Palackého ulici. Ten 
se stal centrem budoucího řádového 
domu  posledního, který byl na 
Chomutovsku založen. Postupně řád 
získal i oba sousední domy a další po-
zemky, dosahující až k dnešní Školní 
ulici. Na tomto prostoru vznikl roz-
sáhlý komplex. Skládal se z kostela 
sv. Kříže, penzionátu pro ubytování 
přespolních žákyň, soukromé dívčí 
školky, obecné a měšťanské školy 
a pokračovací školy. V druhé po-
lovině dvacátých let 20. století byl 
tento komplex doplněn budovou nové 
školy čp. 1480 (dnes základní škola 
ve Školní ulici). Kromě školní výuky 
zajišťovaly milosrdné sestry sv. Kříže 
v Chomutově také péči o sirotky. 
V letech 18841887 se uskutečnily 
rozsáhlé sbírky a dobročinné loterie, 
jejichž výtěžek umožnil zahájení vý-
stavby sirotčince, kde jsou dnes dílny 
střední školy energetické ve Školní 
ulici čp. 785. Byl postaven v letech 
18871888 a dále ještě rozšířen v roce 
1906. Mohl poskytnout zaopatření 
až 140 osiřelým dětem. Sirotčinec 
se nakonec stal také majetkem kon-
gregace, neboť ta převzala splácení 
dluhů, spojených s jeho stavbou. 
V roce 1913 chomutovský stavitel 
Emil Püschel provedl zvýšení hlavní 
budovy v Palackého ulici o druhé 
patro a v zadním traktu přistavěl kos-
tel sv. Kříže, který dnes slouží jako 
tělocvična.

S prvními překážkami ve své 
činnosti se v Chomutově kongregace 
setkala krátce po připojení Sudet 
k Německu. K 1. březnu 1939 zaká-
zaly nacistické úřady výuku v kon-
gregační soukromé dívčí škole a její 
žákyně byly rozděleny do obecných 

a měšťanských škol podle místa 
bydliště. Milosrdným sestrám byl 
od té doby povolen pouze výkon 
sociální a zdravotní péče v sirot-
činci a městské nemocnici. V roce 
1940 v Chomutově působilo okolo 
140 řádových sester, což byl největší 
počet řeholnic v jednom městě v celé 
litoměřické diecézi.

V nemocnici zůstala část sester 
i po roce 1945. V dubnu 1954 muselo 
zbylých 34 řádových sester na příkaz 
ministerstva zdravotnictví urychleně 
do tří dnů nemocnici opustit. Výstižně 
popisuje tuto událost městská kro-
nika: „Dodnes převážná část středních 
zdravotních pracovníků byly řádové 
sestry svatého Kříže, které obstará-
valy i fysikální terapii, biochemickou 
laboratoř, rentgen a vedení kuchyně. 
Pracovaly v převážné většině pilně, 
svědomitě, avšak konservativně. Byly 
představitelkami idealistického světo-
vého názoru, a proto byly z nemoc-
nice vykázány.“

V dalších třech dnech byly sestry 

letecky přesunuty do Švýcarska, kde 
nastoupily do nemocnic a sanatorií. 
Po jejich odchodu nastal nedostatek 
středních zdravotních pracovníků, 
který trval i v dalších letech. Proto 
bylo rozhodnuto otevřít v Chomutově 
roku 1970 střední zdravotnickou 
školu se třemi prvními ročníky  tří-
dou pro zdravotní sestry, třídou pro 
dětské sestry a třídou dvouleté ošet-
řovatelské školy. Zdravotní škola je 
dodnes umístěna v budově čp. 238 na 
Palackého ulici.

Ještě předtím, 20. listopadu 
1951, převzal bezplatně celý řádový 
komplex Městský národní výbor 
v Chomutově. Kromě školy a jídelny 
byl v areálu zřízen také pionýrský 
dům a později také domov mládeže. 
Od září 1970 sloužila jedna z budov 
bývalého komplexu řádu Milosrdných 
sester sv. Kříže střední zdravotnické 
škole. Všechny objekty po tomto po-
sledním církevním řádu v Chomutově 
tak dodnes slouží školství.

Jaroslav Pachner 

taJemStví depoZitáře ChomutovSkého muZea 

CiSařovNa SiSSi 
ve formě

V muzejním depozitáři se na-
chází malá nenápadná bílá porce-
lánová forma na sádrové odlitky 
o rozměrech 16 × 13 cm, kterou 
však zdobí zajímavý obrazový mo-
tiv. Je na něm vyobrazena Alžběta 
Bavorská, pozdější rakouská císa-
řovna a uherská královna Alžběta, 
manželka rakouského císaře 
Františka Josefa I., známá pod pře-
zdívkou Sissi (1837–1898). Obraz 

je elipsovitého tvaru, s podobiznou 
mladé dámy s květinovou čelen-
kou. Forma se využívala k výrobě 
upomínkových sádrových odlitků 
s portrétem císařovny, která byla 
výraznou osobností vídeňského 
dvora. Projevovala zájem o cizí 
jazyky, zeměpis, cestování a mezi 
urozenými dámami habsburského 
dvora vynikala krásou. Svým vzhle-
dem byla doslova posedlá. Za nej-
větší pýchu pokládala své dlouhé, 
až na zem sahající vlasy, které jsou 

znázorněné i na formě. Věnovala 
jim zvláštní péči. Když se císařov-
nině osobní kadeřnici jednou udě-
lalo nevolno, museli sehnat náhrad-
nici. Ta si v nestřežené chvíli vy-
česané vlasy strčila do úst. Ovšem 
Sissi to spatřila v zrcadle a chtěla 
znát důvod takového počínání. 
Kadeřnice padla císařovně k nohám 
a prosila o odpuštění. Přála si ale-
spoň jeden císařovnin vlas. Dojatá 
Sissi ji stříbrnými nůžkami ustřihla 
na památku celou kadeř.
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Centra charity pomáhají dětem i rodinám

Krušnohor oslaví 
třicáté výročí vzniku

Seminář poradí, 
jak řešit dluhy 
vlastníka bytu

Oblastní charita Most se v Cho
mu tově zaměřuje mimo jiné i na 
pomoc a podporu dětem a rodinám. 
Vést děti a dospívající správným smě-
rem pomáhají nízkoprahová zařízení 
Khamoro a Zahrada v Jiráskově ulici.. 
„Rodinám se věnují pracovníci ve 
středisku sociálních služeb v ulici Pod 
Břízami v rámci sociálně aktivizační 
služby,“ doplnil vedoucí střediska 
Petr Drapák.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Khamoro je určeno pro 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let. V zařízení je možno rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti, koníčky, 
zlepšit svůj prospěch ve škole, po-
radit se s osobními problémy. Mladí 
lidé zde nacházejí i další formy pod-
pory nebo nová přátelství. „Obdobně 
funguje také nízkoprahové zařízení 
Zahrada, tam jsou ale služby určené 
chlapcům a dívkám od 15 do 26 
lety,“ uvedl vedoucí.

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi pomáhají při řešení 

problémů, které nepříznivě ovliv-
ňují fungování rodiny a které nejsou 
rodiny s dětmi samy schopny vyře-
šit. Cílovou skupinou jsou rodiny 
s dětmi ve věku do 18 let či do 26 let, 
pokud dítě studuje, dále z kulturně, 
geograficky a socioekonomicky zne-
výhodněného prostředí, také rodiny 
bez dobrých podmínek pro kvalitní 
způsob života s omezenými návyky. 
„Lidé zde najdou právní a sociálně 
právní pomoc, rady při výchově dětí 
a péči o ně, při hospodaření a zajiš-

ťování chodu domácnosti, dále když 
hledají vzdělání nebo zaměstnání. 
Také rodiče s dětmi mohou přijít, 
když mají problémy s prospěchem. 
V tom případě zařídíme doučování, 
ale v takové formě, aby i rodiče 
věděli, jak se mají s dítětem doma 
učit,“ vysvětlil Petr Drapák.

Všechny služby charity jsou po-
skytované zdarma. O pomoc mohou 
lidé zažádat přímo ve střediscích 
nebo na telefonních číslech 603 148 
127 nebo 724 394 382.

V roce 1988 byl otevřen spo-
lečenský dům na sídlišti Zahradní 
a tehdejší ředitel ve snaze podpořit 
zájmovou uměleckou činnost pro 

děti na přilehlých sídlištích zřídil 
i národopisný kroužek, ve kterém 
se tančily lidové tance a zpívaly 
lidové písničky. Nejprve při kla-

víru a akordeonu a brzy vznikla 
i vlastní muzika. Z kroužku 
se stal Český soubor lidových 
písní a tanců Kass Chomutov, 
který v roce 1995 přijal název 
Krušnohor. Od roku 2002 je samo-
statným subjektem a v kulturním 
domě na Zahradní se schází do-
dnes. „Souborem prošlo 442 členů, 
dětí a mládeže, na veřejnosti vy-
stoupil téměř 600krát. Vystupoval 
na známých folklorních festivalech 
u nás i v zahraničí. Navštívil jede-
náct zemí Evropy, některé i více-
krát. Soubor je dokladem toho, že 
i v místech, kde není silná lidová 
tradice, má lidové umění co říci 
soudobému mladému člověku,“ 
uvedla členka Jana Kopřivová.

Oslavy třicátého výročí vyvr-
cholí 23. listopadu od 19 hodin 
v jirkovském divadle. Soubor tam 
uspořádá vystoupení pod názvem 
Ohlédnutí.

Na dluhy vlastníka bytové jednotky 
je zaměřený seminář, který připravila 
Agentura pro sociální začleňování ve 
spolupráci s městem. Přednáška je ur-
čená pro zástupce společenství vlastníků 
jednotek, kteří se dozvědí doporučený 
postup v případě nehrazení příspěvku 
na správu domu a pozemku či záloh na 
služby ze strany vlastníka jednotky.

Seminář se uskuteční 16. listopadu 
od 16 hodin v zastupitelském sále 
na radnici. Lektorkou bude Kristýna 
Dolejšová Kabelová, která se ve své 
praxi zaměřuje zejména na občanské 
právo, obchodní právo a na zastupování 
před Evropským soudem pro lidská 
práva. Součástí přednášky budou také 
informace o povinnostech vlastníků by-
tových jednotek, o jednání s dlužníkem, 
procesu vymáhání dluhu i diskuze nad 
konkrétními vzory žalob, pohledá-
vek a exekučních návrhů. Seminář je 
financovaný z Operačního programu 
Zaměstnanost, pro veřejnost je zdarma. 
Kapacita sálu je omezená, proto je za-
potřebí se přihlásit na www.chomutov-
mesto.cz/seminarsvj.
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V současném zaměstnání už je 
to neúnosné, proto jsem si našla 
novou práci, ale nový zaměstna-
vatel potřebuje, abych nastoupila 
co nejdříve. Domluvili jsme se, že 
nastoupím příští týden. Současný 
zaměstnavatel ale nesouhlasí s roz-
vázáním pracovního poměru do-
hodou. Vím, že bych správně měla 
dodržet dvouměsíční výpovědní 
dobu. Co se může stát, když už do 

současného zaměstnání nepřijdu?
V minulém čísle Chomutov

ských novin jsme naznačili, co 
hrozí, pokud nedodržíte výpovědní 
dobu. Nyní se podíváme na ideální 
řešení, pokud potřebujete ze za-
městnání odejít co nejdříve. Obecně 
lze doporučit, aby se každý, kdo se 
ocitne v podobné situaci, vždy po-
kusil o dohodu se zaměstnavatelem. 
Tedy skončení pracovního poměru 

podle §48, odstavce 1, písmene a) 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Můžete se také pokusit oběma 
zaměstnavatelům navrhnout kom-
promis. Například, že skončíte 
pracovní poměr/nastoupíte do no-
vého pracovního poměru za měsíc. 
Nynější zaměstnavatel získá čas na 
přijetí nového zaměstnance, novému 
zaměstnavateli se zkrátí čas čekání.

Tip: Nabídněte zaměstnavateli po-

moc s hledáním nového pracovníka 
místo vás. Možná je mezi vašimi sou-
časnými kolegy někdo, kdo by byl za 
vás vhodnou náhradou. Na vhodného 
kandidáta můžete upozornit nadří-
zeného nebo personální oddělení. 
Výhodou je, že tento kolega už zná 
zaměstnavatele, kolektiv pracovníků 
a orientuje se v náplních práce.

Denisa Podmanická, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Je mi 43 let a letos mi byla při-
znána invalidita 3. stupně. Chtěla 
bych se zeptat, zda i přesto mohu 
pracovat?

Vzhledem k tomu, že pokles 
pracovní schopnosti ve 3. stupni je 
vyšší než 70 %, řada lidí se mylně 
domnívá, že návrat do zaměstnání 
je vyloučený, případně limitovaný 
výší výdělku, pracovní dobou nebo 

typem práce. Zákon však nic tako-
vého neupravuje.

Jistá obezřetnost je určitě na 
místě. Je třeba posoudit, zda pra-
covní zátěž není v rozporu s vaším 
zdravotním stavem. Je potřeba si 
uvědomit, že nástup do zaměstnání 
bude řešen během přezkumu invali-
dity. V takovém případě je důležité 
dokázat, že jsou podmínky v za-

městnání vhodně upravené. V opač-
ném případě hrozí snížení stupně 
invalidity. Vhodnými podmínkami 
může být úprava pracoviště, umož-
nění práce z domova, zkrácená pra-
covní doba a podobně.

V případě pochybností se ne-
váhejte obrátit na naši službu, kde 
můžete vaši situaci bezplatně zkon-
zultovat s ergoterapeutkou. Pokud 

uvažujete o návratu do zaměst-
nání, nabízíme bezplatnou možnost 
posouzení pracovního potenciálu 
a aktivní vyhledání vhodného za-
městnání. Více informaci najdete na 
www.aprcr.cz/projekty/lavka.

Mgr. Petr Džambasov,
vedoucí sociálně aktivizační služby 

pro OZP
www.aprcr.cz

Mám trochu intimní dotaz, proto 
nebudu uvádět svůj věk ani 
jiné podrobnosti. Stačí říct, že 
jsem poprvé těhotná. Můj dotaz 
se týká sexu. Je v těhotenství 
bezpečný, nemůže to ublížit mi-
minku? Názory na tento problém 
se i na internetu různí a já i můj 
partner máme strach, abychom 
děťátku neublížili.

Pohlavní styk je jedna z nejpři-
rozenějších činností během našeho 
dospělého života a byl tabuizován 
v souvislosti se společenskými 

konvencemi. To by ale bylo na ji-
nou debatu.

Obecně lze říci, že pohlavní 
styk v těhotenství neškodí a mi-
minku nemůže ublížit. Jedinou 
výjimkou, kdy pohlavní styk ne-
doporučujeme, je tzv. „hrozící 
předčasný porod“, kdy porodní 
cesty jsou pootevřené dříve, než 
je zdrávo. Tento stav by Vám měl 
sdělit Váš ošetřující lékař během 
pravidelných prohlídek.

Během první třetiny těhoten-
ství (tzv. prvním trimestru) žena 

často ani neví, že je těhotná, lze na 
ní pouze pozorovat tzv. nepřímé 
známky těhotenství, jako je např. 
růst prsů. V druhém trimestru lze 
již na ženě pozorovat „růst bříška“, 
ale ani v této době není důvod po-
hlavní styk zakazovat.

Ve třetím trimestru má již žena 
značně zvětšenou dělohu, která se 
klene přes stěnu břišní. Ani v této 
době není nutné pohlavní aktivitu 
ukončovat, jistě je ale vhodné vy-
varovat se poloh, při kterých by 
docházelo k nadměrnému tlaku 

na břicho. Ke konci těhotenství je 
mnoha lékaři styk dokonce doporu-
čován, jako přirozená a šetrná pří-
prava porodních cest k porodu (pří-
roda to za nás vymyslela dobře).

Přeji Vám ve Vašem těhoten-
ství vše dobré. Věřím, že vše do-
padne dobře. Během těhotenství se 
chovejte zcela přirozeně, těhoten-
ství není nemoc. A dbejte na rady 
Vašeho ošetřujícího lékaře.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení

KZ, a.s., – Nemocnice Chomutov, o.z.

Ideálním řešením je, že se pokusíte se 
zaměstnavatelem domluvit

Mohu pracovat, i když pobírám invalidní 
důchod ve třetím stupni?

V konci těhotenství lékaři sex doporučují

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje konkursní řízení na obsazení 

vedouCího praCovNího míSta ředitele/ředitelky  
ZákladNí školy SpeCiálNí a mateřSké školy, Chomutov, 
palachova 4881, příspěvková organizace
– předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 2. 2019
– příjem přihlášek ve lhůtě nejpozději do 12. listopadu 2018 do 12:00 hodin

–  celý text vyhlášeného konkursního řízení (včetně předpokladů pro výkon funkce,  
obsahových náležitostí přihlášky a adresy pro její doručování) naleznete na webu města,  
viz www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-skolstvi-dokumenty

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení



školství

16 | školství

šesťáci si užili adaptační 
kurz v přírodě i s rodiči

pěstování ovoce a zeleniny poznaly 
děti s kamarády i v Německu

Za poznáním i pohybem se žáci 
vypravili z lavic ven

V nemocnici roste lípa 
s dokumenty u kořenů

děti připravily 
výstavu 
k výročí

Čtyři desítky šesťáků ze zá-
kladní školy v ulici Akademika 
Heyrovského vyjelo se svými no-
vými třídními učitelkami na sezna-
movací pobyt na Bernavu. Tento 
výjezd byl výjimečný tím, že se ho 
zúčastnili i rodiče dětí. „Připravili 
jsme retro hry, a tak celé rodiny ská-
kaly panáka, gumu, hrály hru město, 
jméno, céčka, školku s míčem 
i se švihadlem, přebíraly bavlnky, 
zkrátka se dospěláci vrátili do svých 
dětských let a děti s údivem pozo-
rovaly, jak to všechno skvěle zvlá-

dali,“ popsala třídní učitelka Jana 
Plachá.

Když rodiče odjeli, nastaly 
chví le, kdy si děti vytvářely pravi-
dla třídy, dále vymýšlely, jaké akti-
vity by je na druhém stupni bavily, 
a došlo i na společné večerní špitání 
na pokojích. „To vše bylo umoc-
něno nejen krásným podzimním 
počasím, ale i výbornou stravou. 
Věřím, že si tento výjezd všichni 
užili a budou na něj vzpomínat,“ 
doplnila třídní učitelka Markéta 
Pravdová.

O pěstování ovoce i zele-
niny se zajímali žáci ze základní 
školy Hornická. Třeťáci navští-
vili odborné učiliště v Jirkově, 
kde si společně se žáky učiliště 
vyzkoušeli řízkování balkónových 
květin, pomáhali při sklizni a za-
zimování celeru, třídění brambor 
a sběru semen na další vege-
tační období. „Hodně je zajímaly 
práce na úpravě školního políčka. 
Největším zážitkem bylo sledo-
vání práce žáků při výrobě jableč-
ného moštu ze sebraných jablíček. 
Sladkou odměnou nebyl jen pohár 
moštu, ale i pocit sounáležitosti 
se studenty v učilišti, kteří přijali 

naše žáky s velkou radostí,“ uvedla 
učitelka Alena Jiravská. Třiadvacet 
dětí ze školy pak vyjelo na výlet 
do německého ekocentra u města 
Schlettau. „V ekocentru nás čekalo 
velmi milé přivítání a hned také 
seznamovací hra, protože přijeli 
nejen naši žáci, ale dorazilo také 
dvacet žáků z blízké německé 
školy a vzájemně jsme se česko-
německy představovali. Poté jsme 
se rozdělili do smíšených týmů 
a čekaly nás úkoly, u kterých byla 
důležitá komunikace. Kde nesta-
čila naše němčina, pomohli jsme 
si angličtinou,“ popsala učitelka 
Lucie Nguyen.

Děti absolvovaly soutěže spojené 
s jablky, tamní ekocentrum se totiž 
zaměřuje na pěstování mnoha od-
růd jabloní a stojí přímo v krásném 
sadu. „Viděli jsme, jak se lisuje mošt 
a mohli ho i ochutnat. Stavěli jsme py-
ramidu z jablek, přenášeli jablka přes 
překážky či se snažili oloupat co nej-
delší slupku z jablka. A nakonec nás 
pořadatelé této akce pozvali na oběd, 
a to na tvarohové placičky s cukrem 
a jablečným pyré, takže byl to opravdu 
jablečný den,“ doplnila učitelka. 

Výlet se mohl uskutečnit díky 
projektu mezi Podkrušnohorským 
zooparkem Chomutov a Centrem 
Naturschutz Erzgebirge.

Děti ze základní školy Kadaňská 
získávají vědomosti i dovednosti nejen 
v lavicích. Učí se na výletech, ale i při 
nových pohybových aktivitách.

Přímo do Senátu Parlamentu ČR 
se podívali čtvrťáci. „Ohromila nás 
monumentalita Valdštejnského paláce, 
překrásné obrazy na stropech nebo 
třeba ručně zdobené kožené tapety. 
Osobně jsme se seznámili se senáto-
rem Václavem Homolkou, díky němuž 
každý mohl zasednout do senátorského 
křesla a zblízka si prohlédnout hla-
sovací elektronický systém,“ popsala 
třídní učitelka Evženie Maříková.

Děti se také prošly po Valdštejnské 
zahradě, kde je přišli pozdravit pávi 

korunkatí a opravdu kapitální kapři, 
kteří spokojeně proplouvali v místním 
jezírku.

Učení se pohybem si vyzkou-
šeli prvňáčci. Jen co se rozkoukali po 
škole a naučili se první písmenka, už 
se účastnili ukázkových hodin házené 
a basketbalu. Za vedení zkušených 
trenérů z chomutovských oddílů si 
vyzkoušeli pro mnohé nové hry, stříleli 
na branky i koše. „Zjistili tedy, jak je 
důležité táhnout za jeden provaz a fun-
govat jako tým, a to nejen v tělocvičně, 
jak rychle umí míč letět jinam, než 
chceme, a jaké je to běhat jako blesk,“ 
doplnila třídní učitelka prvňáčků 
Tereza Vosáhlová.

Žáci sloučených středních 
škol ESOZ zasadili lípu do parku 
v areálu chomutovské nemocnice. 
Slavnostní akt připravili členové žá-
kovského parlamentu a přizvali své 
spolužáky, učitele a vedení školy 
i zástupce nemocnice a Krajské 
zdravotní. „Již tři roky pečujeme 
o část parkových prostor v areálu 
nemocnice, takže volba místa pro 
nás byla jednoznačná. Lípa byla po-
řízena z finanční sbírky žáků a pe-
dagogů školy. Jistě zpříjemní pro-
středí nemocnice všem pacientům,“ 
uvedl člen žákovského parlamentu 
Jan Dittrich a zároveň poděkoval za 

spolupráci s nemocnicí při realizaci 
praktického vyučování i v dalších 
činnostech.

Za projevenou iniciativu členům 
parlamentu poděkoval ředitel školy. 
„Věřím, že podobná spolupráce 
školy s nemocnicí bude i nadále 
fungovat. Lípě přeji, ať je také 
zdravá, ať tu s námi žije a ať nám 
pomáhá oživovat naše životní pro-
středí,“ řekl Jan Mareš.

Ke kořenům lípy žáci umístili 
schránku s dokumenty o histo-
rii školy, o činnosti žákovského 
parlamentu a Infolisty vydávané 
Krajskou zdravotní.

K výročí vzniku republiky při-
pravily členky výtvarné sekce při 
Mateřské škole Chomutov neopa-
kovatelnou výtvarnou výstavu z ob-
rázků předškolních dětí, pro kterou 
si vypůjčily název z české hymny 
Země česká, domov můj. Více než 
tři stovky originálních obrázků 
malých autorů rozjasnily výstavní 
prostor v městské knihovně.

Děti kreslily a malovaly českou 
vlajku, nejrůznější stavby pro naši 
republiku typické, hory i kopce, 
lípy i zvířata, která u nás žijí. 
Výstavu obohatily i portréty zná-
mých osobností.
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V nové akademii umění a kultury 
se mohou senioři vzdělávat

domeček připravil karneval, turnaje i burzu

V Chomutově začala fungovat 
nová akademie umění a kultury, 
která nabízí umělecké vzdělávání 
pro seniory v oborech hudebním, 
tanečním a výtvarném. „Do prvního 
semestru nastoupilo devětačtyřicet 
seniorů, které čeká tříleté studium. 
Podobná výuka je zatím v repub-
lice velmi ojedinělá,“ řekl Karel 
Žižka, ředitel základní umělecké 
školy v Chomutově, která akademii 
zajišťuje.

Zájemcům nabídne akademie 
velmi odborné studium, které klade 
důraz na tvořivost, seberealizaci 
a uplatnění studentů. Dopad bude 
mít také v oblasti sociální, neboť 

umožní navázat kontakty s vrstev-
níky podobných zájmů.

Zájem seniorů byl veliký a v pod-
statě výrazně převýšil původní před-
poklady. „Již jsme museli některé 
později přihlášené dávat takzvaně 
pod čáru. V příštím školním roce 
bychom ale určitě rádi nabídli nová 
volná místa, abychom nezakonzer-
vovali akademii pouze současnými 
studenty,“ řekl Žižka.

Akademie není určena jen cho-
mutovským seniorům, má sloužit 
všem zájemcům z regionu. Je ur-
čena lidem, kteří se chtějí aktivně 
věnovat hudbě, tanci nebo výtvar-
nému umění na neprofesionální 

úrovni. Vzdělávat se mohou i ti 
mladší, a to od 55 let. Akademie je 
také otevřena osobám se zdravotním 
postižením. Zájemci nemusí projít 
žádnými přijímacími zkouškami, 
jediným kritériem je zájem o umě-
leckou činnost pod vedením kvali-
fikovaných učitelů. Výuka probíhá 
jednou týdně nebo jednou za dva 
týdny. Účast se bude zaznamenávat 
do studijního indexu.

Studenty nyní čeká dlouhá cesta 
v hudebním, výtvarném a tanečním 
oboru, z nichž si vybírali. Teprve po 
třech letech pilného učení a pilování 
nových dovedností se stanou absol-
venty prvního stupně.

Chomutovský Domeček připravil 
na listopad mnoho zajímavých akcí. 
Kromě těch pravidelných se mohou 
návštěvníci těšit na tvořivé dílny, tur-
naje i hokejovou zábavu.

Pátky 9. a 16. listopadu budou 
patřit šikovným ručičkám. Nejprve 

si návštěvníci tvořivých dílen vyrobí 
z papíru vánoční věnec, další týden se 
budou věnovat výrobě vánoční hvězdy.

Šachisté se v Domečku utkají 
21. a 24. listopadu při okresním 
kole šachového turnaje chomutov-
ských škol. Zapojit se mohou regis-

trovaní i neregistrovaní hráči.
V pátek 23. listopadu je připraven 

Pirátský karneval. „Následuje odjezd 
do Rocknet arény, kde chomutovští 
Piráti pošlou ke dnu pardubický per-
ník. Kdo půjde na karneval, má vstup 
na hokej zdarma. Kapacita je omezená, 

proto je lepší si místa zamluvit předem 
v recepci Domečku,“ uvedl ředitel 
Milan Märc.

Listopadový program zakončí 
v sobotu 24. burza hraček, na které se 
budou zajímavé věci jak prodávat, tak 
i nakupovat.

lípy porostou na hřišti i v parku
Dvě mladé lípy srdčité porostou 

jako symbol stého výročí založení 
republiky. Jednu vysadili členové 
studentského parlamentu základní 
školy Březenecká v areálu školního 
hřiště, druhou žáci základní a mateř-
ské školy Duhová cesta v městském 
parku. „Žáci společně s referenty 
odboru životního prostředí diskuto-
vali o významu dřevin ve volné kra-
jině i ve městech, o ochraně dřevin 
i o úskalích soužití stromů s člově-
kem. Zjistili, že zasadit strom vlast-

ními silami není úplně jednoduché 
a že je o něj potřeba následně také 
pečovat,“ uvedla Lucie Průšová 
z odboru životního prostředí.

Školáci do výsadby v městském 
parku vložili veškerou svou energii, 
podělili se o všechny činnosti, které 
jsou k výsadbě stromu potřeba, 
společnými silami vykopali vý-
sadbovou jámu, namíchali zeminu, 
strom zasadili, upevnili ke kůlům 
a pečlivě upravili zálivkovou mísu 
a okolí stromu.

Zábavně sbírali 
vědomosti

Na sychravé počasí podzimu se děti 
pro zdraví vyzbrojily vitamíny 

Gymnazisté si prohlédli IQlandii 
v Liberci. V deseti expozicích zjistili 
zajímavosti o lidském těle, vesmíru, 
vodě a mnoha dalších oblastech. 
Součástí prohlídky byla i show plná 
experimentů. Před odjezdem se děti 
nechaly zlákat posledním exponátem, 
který umožní pomocí páky zvednout 
tunové auto.

Podzimní počasí nahrává různým 
nachlazením, a tak se na toto období 
děti z mateřské školy Radost vzorně 
připravily. Jak jinak než v souladu 
s přírodou. „Na hlavní chodbě v ma-
teřince byla nainstalována výstava 
ovoce a zeleniny s názvem Zahrada 
Čech, kterou svými exponáty pod-

pořili rodiče dětí a která dětem 
přiblížila pestrost plodin plných 
vitamínů. „Na školní zahradě se pak 
uskutečnil projektový den nazvaný 
Košík plný vitamínů, při kterém děti 
vykopávaly brambory, česaly jablka, 
třídily ovoce a zeleninu, sestavovaly 
obrázky plodin a sklízely a zpracová-

valy to, co jim naše zahrady nabízí,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Kamila 
Novotná.

Při pohybu na zdravém vzduchu 
děti ochutnaly třicet druhů ovoce 
a zeleniny. Vitamíny všichni přijí-
mali ve velkém, a tak se sychravého 
počasí nemusejí bát.
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SEZÓNNÍ VÝPRODEJ

SUPERSLEVY
  90 000 Kč
ažSUPERSLEVY
  90 000 
až

CHOMUTOV 
Pražská 4723 800 110 800 

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS
ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě 
vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.  

PŮJČKU S NÍZKOU SPLÁTKOU DOMLUVÍME ZA VÁS

17. listopadu
13.00 - 16.00 | OC Chomutovka 2. patro

mobilní kadeřnictví | dílničky pro děti | vystoupí HANK z Atmo Music 
                                                                               a Nela Kailová

www.chomutovka.cz

VĚNUJTE SVÉ VLASY TĚM, KTEŘÍ VLIVEM 
NEMOCI PŘIŠLI O VLASTNÍ...
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křížovka V listopadu před 130 lety vyhořela v Pražské ulici Haroldova (tajenka).

Inzerce

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

V úterý 27. listopadu 2018
je od 09 do 18 hodin otevřeno

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

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

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

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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 7.11. st 08.00  výStava vZděláváNí 2019 – městská sportovní hala
 7.11. st 09.30  a3v – Svět beZ StížNoStí – přednáška – SKKS 
 7.11. st 17.00  yukoN NeNí JeNom řeka – cestopisná přednáška – SKKS 
 7.11. st 18.00  povídáNí o byliNkáCh – SKKS
 8.11. čt 08.00  deN Soukromého školStví – prohlídka budovy a tříd, mož-

nost si vyzkoušet didaktické hry, ochutnávka produkce kuchyně – ZŠ 
a MŠ Duhová cesta

 8.11. čt 18.00  podZimNí SouhvěZdí – astronomická přednáška – muzeum
 10.11. so 17.00  podZimNí SouhvěZdí – astronomické pozorování – louka u kina 

Oko
 11.11. ne 11.00  deN válečNýCh veteráNů – odhalení pamětních desek, 

dekorování praporu, pietní akt uctění válečných veteránů – parčík 
u kostela sv. Barbory

 12.11. po 15.00  pod tíhou hiStorie – beseda – SKKS
 13.11. út 17.00  žeNou všemi SmySly – autogramiáda autorek knihy M. Sýkorové 

a L. H. Böhmové – SKKS 
 14.11. st 17.00  Zdravé dítě aNeb imuNita – přednáška – SKKS
 14.11. st 17.30  aStroloGie – Cheiron v psychologických souvislostech – SKKS
 15.11. čt 13.00  Za braNou miNuloSti – SKKS
 15.11. čt 17.00  matematika dle prof. heJNého – přednáška – Café Atrium
 15.11. čt 17.00  Jak hledat práCi a být ÚSpěšNí? – praktický seminář – SKKS
 17.11. so 17.00  deN boJe Za Svobodu a demokraCii a meZiNárod-

Ní deN StudeNtStva – vzpomínkový pietní akt – městský park, 
pomník Obětem válek a totalit 

 18.11. ne 09.00  rodiNNé ZápoleNí 2018 – ChomutovSká ploutev – 
Aquasvět

 20.11. út 17.00  čeSké Stopy v iZraeli – přednáška – Café Atrium
 20.11. út 18.00  proJekCe lidem o lideCh – hiphop – eraCe – SKKS
 21.11. st 09.30  a3v – hiStorie ChomutovSké želeZNiCe iii. – přednáška 

– SKKS
 21.11. st 15.00  kNihovNiCký piSálek – SKKS
 21.11. st 18.00  iNtimNě o SeXu – přednáška – SKKS
 22.11. čt 17.00  předNáška l. hrNkové – Café Atrium
 23.11. pá 19.00  dNa kořeNu – JuliuS beNko – křest knihy a autorské čtení – 

Sklepení osudu 
 24.11. so 09.00  adveNtNí dílNy – akce pro širokou veřejnost – ZŠS a MŠ Chomu-

tov, Palachova
 28.11. st 17.00  beSeda Se Zdeňkem pohlreiChem – SKKS
 28.11. st 17.00  královNa léčivýCh roStliN – přednáška – Café Atrium
 29.11. čt 17.00  ShiatSu – do ii. – péče o tělo i ducha, bolesti zad – SKKS 

    prohlídky iNteriérů Staveb ve Staré vSi S průvodCem 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 8.11. čt 19.00  kdo Je tady ředitel? - Ravn je ředitelem a zároveň majitelem 
firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za 
pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak 
může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až 
nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehra-
je. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný 
herec?!

 11.11. ne 15.00  priNCeZNa koloběžka - Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král 
oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka 
má k němu přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená - 
neustrojená a přinést s sebou dar - nedar! Milá Mančinka se ale nelekne 
a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě.

 14.11. st 17.00  večerNíček NeJeN pro SeNiory
 18.11. ne 14.00  ChomutovSké taNečNí Gala – velká CeNa měSta 

Chomutova - mezinárodní taneční soutěže ve sportovním tanci
 26.11. po 19.00  vZhůru do divočiNy aNeb SeX pro pokročilé ii. - 

Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro pokro-
čilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se 
pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do přírody.

MěSTSKÉ dIVadlO

 7.11. st 17.00 louSkáček a čtyři říše (3d) 18.00 ClimaX
   19.30 prvNí člověk
 8.11. čt 17.00 GriNCh 17.30 Zborov 19.30 teN, kdo tě miloval
   20.00 dívka v pavoučí Síti 
 9.11. pá 16.00 GriNCh (3d) 17.00 dívka v pavoučí Síti 
   19.00 teN, kdo tě miloval 20.00 bohemiaN rhapSody
 10.11. so 15.00 GriNCh (3d) 17.00 teN, kdo tě miloval
   18.45 NiCo muhly: marNie 19.30 teN, kdo tě miloval
 11.11. ne 15.00 GriNCh 17.00 teN, kdo tě miloval
   18.00 teN, kdo tě miloval 20.00 dívka v pavoučí Síti 
 12.11. po 17.00 teN, kdo tě miloval 18.00 veNom 19.30 teN, kdo tě miloval
 13.11. út 17.00 teN, kdo tě miloval 19.00 dívka v pavoučí Síti 
 14.11. st 16.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
   17.00 Coldplay: a head full of dreamS 
   20.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy
 15.11. čt 17.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
   18.00 Svědkové putiNovi
   20.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy
 16.11. pá 17.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy
   18.00 balóN
   20.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
 17.11. so 15.00 yeti: ledové dobrodružStví 17.00 balóN
   18.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
   20.00 teN, kdo tě miloval
 18.11. ne 15.00 GriNCh 17.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy
   18.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
   20.00 the perfeCt kiSS
 19.11. po 17.00 Zrodila Se hvěZda 19.00 tomaN
 20.11. út 17.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy (3d)
   19.00 dívka v pavoučí Síti 
 21.11. st 17.00 po čem muži touží 19.00 vše o životě po životě
   19.30 balóN
 22.11. čt 17.00 Chvilky 19.30 CirkuS rwaNda 20.00 mladí ZabiJáCi
 23.11. pá 16.00 GriNCh (2d 17.00 SNow film feSt 18.00 po čem muži touží 
   20.30 mladí ZabiJáCi
 24.11. so 15.00 louSkáček a čtyři říše 17.00 teN, kdo tě miloval
   18.00 bohemiaN rhapSody 20.00 Zrodila Se hvěZda 
 25.11. ne 15.00 GriNCh (3d 17.00 když draka bolí hlava
   18.00 Útok Z hlubiN 19.30 mladí ZabiJáCi
 26.11. po 17.00 bohemiaN rhapSody 19.00 Útok Z hlubiN
 28.11. st 17.00 po čem muži touží 
   18.00 faNtaStiCká Zvířata: GriNdelwaldovy ZločiNy
   19.30 tomaN
 29.11. čt 17.00 čertí brko 18.00 robiN hood 19.30 vdovy
 30.11. pá 17.00 čertí brko 18.00 vdovy 19.30 robiN hood

 
KINO SVěT

 9.11.  pá 19.30  oaklaNd SiSterS – Hřebíkárna
 10.11. so 19.00  ivaN mládek + baNJo baNd – Jacques café
 16.11. pá 18.00  luCie matoušková – Café Atrium
 16.11. pá 19.30  dukla voZovNa – Hřebíkárna
 17.11. so 18.00  riCCio trio – Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento – kaple 

Božího hrobu v kostele sv. Ignáce
 19.11. po 18.00  podZimNí koNCert klavírNího odděleNí Zuš t. G. 

maSaryka v Chomutově – Café Atrium
 23.11. pá 20.00  koNZert 15 – vystoupí FVTVRE, Meniak, Schwarzprior – Kulisárna
 24.11. so 19.00  CopaCabaNd – Jacques café
 24.11. so 19.30  bílá NemoC – Hřebíkárna
 30.11. pá 19.30  reflektor – Hřebíkárna

KONCerTY

 10. a 11.11. 08.00  kraJSký přebor Staršího žaCtva a doroStu 
v plaváNí – Aquasvět

 11.11. ne 08.00  ChomutovSká eXtraliGa ii. kolo – střelnice SSK 
Chomutov

 14.11. st 17.30  Chomutov – Sparta – Český pohár v basketbalu žen – městská 
hala

 16.11. pá 17.30  Chomutov – Sparta – extraligové hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 16.11. pá 19.00  Chomutov – lovoSiCe – Severočeská liga mužů v basketbalu – 
městská hala

 17.11. so 09.00  vC 17. liStopadu – střelnice SSK Chomutov
 23.11. pá 17.30  Chomutov – pardubiCe – extraligové hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 30.11. pá 19.00  Chomutov – tepliCe – Severočeská liga mužů v basketbalu – 

městská hala

    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

 Od 8.11.  máNeS máNeSu - výstava obrazů a soch se koná u příležitosti oslav 100. 
výročí založení S.V.U. MÁNES, vernisáž 8.11. v 17 hodin - galerie Špejchar 

 Od 14.11.  uměNí kolem NáS – malíři v obraZeCh - Café Atrium
 Od 24.11.  váNoCe v muZeu - vernisáž výstavy 24. 11. v 10 hodin - kostel sv. Kateřiny
 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 
 Do 30.11.  váClav dušek – NeJryChleJší motorky Světa - galerie 

Lurago
 Do 22.12.  haNa paliCuliNová – obraZy - SKKS 
 Do 31.12.  reNi Creative - výstava fotografií - Jacques café 
 Do 28.2.  romaN kubeC – kreSleNý humor – SKKS – galerie Na schodech
 Do 28.2.  GeNeračNí koNtraSt - počítačová grafika J. Dinga ml. a J. Dinga st. 

v galerii Zlatý klenot.

VýSTaVY

pravidelné 
akce

pravidelné 
akce

 9. a 16.11. 16.30  pleteNí Z papíru
 23.11. 15.30  pirátSký karNeval S piCarooNem – následuje odjezd do 

Rocknet arény na hokej Chomutov – Pardubice
 24.11. 09.00   burZa hraček

SVč dOMečeK
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podrobNý kaleNdář 
akCí NaJdete Na webu:

ChomutovSké NoviNy
měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakCe:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

iNZerCe:
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

TANECNÍ GALA
Chomutovské

Vstupné: dospělí 140 Kč k sezení, 100 Kč ke stání
děti do 15 let a důchodci 70 Kč k sezení, 50 Kč ke stání

Soutěže se zúčastní
taneční páry z Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a Česka 

Moderuje Karel Maršálek

neděle 18. listopadu 2018 od 14.00 hodin
Městské divadlo v Chomutově

VELKÁ CENA MESTA CHOMUTOVA

Předprodej vstupenek od 5. 11. 2018 
v Městském informačním centru v Chomutově, tel. 474 341 438

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

   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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projekt junior Nba přivedl do Chomutova 
týmy věhlasné zámořské soutěže

Na pět stovek zápasů čeká zimní ligu

Něco z velkého světa basketbalu 
přinesla do Chomutova Junior NBA, 
populární celorepubliková soutěž pro 
žáky prvního stupně základních škol. 
A právě družstvo chomutovské školy 
Na Příkopech se přes kvalifikaci po-
prvé probojovalo do nejlepší třicítky 
a má tak právo v soutěži zastupovat 
jeden ze třiceti týmů věhlasné NBA, 
konkrétně Cleveland Cavaliers.

Na turnaji v městské hale, který 
pro Českou basketbalovou federaci 
uspořádal klub Levharti Chomutov, 
se spolu s Cleveland Cavaliers 
o další body do tabulky utkali mladí 

basketbalisté Milwaukee Bucks, 
Indiana Pacers, Chicago Bulls 
a Detroit Pistons, tedy dalších čtyř 
škol patřících do divize A zahrnující 
Karlovarský, Ústecký a Liberecký 
kraj. Chomutovský zástupce ZŠ 
Na Příkopech, v jehož řadách hrají 
i mladí Levharti David Kundert, 
Marek Sekáč a Tomáš Kasl, se opět 
nedočkal vítězství, ale dvě poslední 
prohry o deset a čtrnáct bodů nazna-
čují zlepšení.

„Junior NBA je velmi dobrý 
projekt. Takových by mělo být víc, 
hlavně pro děti školního věku. O vý-

sledky tolik nejde, hlavní je, aby se 
děti hýbaly a aby si vybudovaly ke 
sportu a především basketbalu kladný 

vztah,“ řekl Petr Drobný, jedna-
tel a trenér basketbalového klubu 
Levharti Chomutov.

Před třemi týdny skončila Letní 
liga CHLMF a již organizátor 
Spolek Chomutovská liga malého 
fotbalu připravil oblíbenou Zimní 
futsalovou ligu. O soutěž je stále 
velký zájem a letos začíná v polo-
vině listopadu a konec je plánovaný 
na začátek března. „V kategorii 
dospělých se do letošního ročníku 
přihlásilo padesát čtyři týmů, které 
jsou rozdělené do čtyř výkonnost-
ních soutěží,“ říká předseda spolku 
Jiří Kupec s tím, že soutěže se 
zúčastní více než šest set hráčů. 
Stále více hojněji se soutěže účastní 

i mladí hráči, protože věková hra-
nice je od patnácti let.

Současně CHLMF organizuje 
přes zimní období i žákovskou soutěž 
základních škol, kde se hrají dvě ka-
tegorie. V mladší kategorii nastoupilo 
deset týmů, v té starší osm týmů. A aby 
nezahálely i starší ročníky hráčů, má 
CHLMF i Veteránskou ligu hráčů nad 
třicet pět let. V té je jedenáct týmů 
a v nich přes sto třicet hráčů. „Nejstarší 
hráči se řadí dokonce mezi šedesát-
níky,“ doplňuje Kupec. 

Kromě dlouhodobých soutěží 
jsou naplánovány i dva tradiční 

turnaje. Žákovský Vánoční turnaj 
a silně obsazený turnaj dospě-
lých Memoriál Jaroslava Svobody. 
Na konci sezony v březnu bude 
Chomutov opět hostit krajská finále 
ve futsalu základních škol. 

Na organizátory čeká určitě ná-
ročný úkol, aby vše proběhlo ke spo-
kojenosti všech účastníků. „Během 
ligy se odehraje přibližně pět set 
zápasů. Tak rozsáhlou soutěž proto 
nejde uspořádat bez podpory partnerů 
a sponzorů. Všem patří poděkování,“ 
říká Kupec. Tím nejvýznamnějším 
podporovatelem je město Chomutov. 

Chomutovští atleti z gymnázia budou 
bojovat o republikové medaile

Atleti z chomutovského gym-
názia budou na začátku prosince 
bojovat o historický úspěch. Jak 
dívky, tak chlapci se v rámci 
37. ročníku středoškolského po-
háru v atletice probojovali přes 
okresní a krajské kolo až do toho 
republikového. S nejlepšími týmy 
z ostatních krajů se utkají 11. pro-
since v atletické hale v Ostravě.

„Toto je druhý největší úspěch 
našeho gymnázia v atletickém 
poháru,“ říká profesorka chomu-
tovského gymnázia a zároveň ve-
doucí atletického oddílu TJ VTŽ 
Chomutov Jana Hyjánková. Obě 
družstva se opírala především 
o členy chomutovského atletického 
oddílu. „Ale doplnili je další skvělí 
sportovci z jiných odvětví – z ho-
keje, florbalu, basketbalu, kanois-

tiky, tenisu nebo i tance,“ dodává 
Jana Hyjánková.

trumf tereZa čihařová
Cesta do celorepublikového 

finále vedla přes krajské kolo. 
S velkými ambicemi do něj vstu-
povaly především chomutovské 
gymnazistky coby vítězky okres-
ního kola. 

„Dívky měly v kraji druhý nej-
vyšší počet bodů z okresního kola, 
takže se očekával boj o zlato,“ 
říká Jana Hyjánková. „My si vezli 
trumf v podobě Terezy Čihařové 
– jedné z nejlepších sprinterek 
v kraji. 

Doslova o parník vyhrála závod 
na 60 i 200 metrů a i díky jejím 
výkonům jsme zvítězili o více než 
200 bodů.“

hra Na divokou kartu
Naopak chlapecký tým skončil 

v okresním kole druhý a účast v kraj-
ském kole mu tak původně unikla. 
„Ale protože chlapci v okresním 
kole nasbírali hodně bodů, dostali od 
krajského manažera divokou kartu 
a také se mohli zúčastnit krajského 
kola,“ popisuje Jana Hyjánková. 
Rozhodnutí krajského manažera bylo 
správné. Stejně jako jejich spolužačky, 
i kluci z gymnázia zvítězili o více než 
200 bodů před druhým týmem.

vyrovNat rok 2015
Přes přesvědčivá vítězství 

nechtěla Jana Hyjánková v prů-
běhu závodů nic zakřiknout: „Až 
do poslední chvíle jsem nevěřila, 
že vyhrají obě družstva.“ Teď se 
se svými svěřenci musí připravit 
na finále. „Budeme bojovat o co 
nejlepší umístění. Chtěli bychom 
alespoň vyrovnat úspěch z roku 
2015, kdy byly dívky páté a chlapci 
skončili na sedmém místě,“ uzavírá 
trenérka.

Do každé disciplíny družstvo nasazuje tři soutěžící. Dva lepší výkony 
z těchto tří jsou následně obodovány a body sečteny. Tento součet 
bodů v každé disciplíně určuje postavení družstva ve výsledkové tabul-
ce. Každý ze závodníků může nastoupit do dvou disciplín a do štafety.

jaK Se Sbírají bOdY?
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Pokračování ze strany 4
Skutečného Masaryka uctili zá-

stupci města i veřejnosti položením 
květin a věnců k památníku v par-
číku na náměstí Tomáše Garrigua 
Masaryka. Součástí slavnostního 
programu bylo také předání pamětní 
medaile osobnostem, které v uply-
nulých sto letech bránily republiku, 
hájily svobodu a bojovaly za ni 
nebo se zasloužily, aby se na tyto 

významné události našich dějin ne-
zapomnělo. „V roce 1944 nás vzali 
na vojnu, byl jsem zařazený u pro-
tiletecké obrany jako jihozápadní 
protivzdušná obrana. Na tu dobu 
vzpomínám ve zlém, když fronta 
prošla tam a zase zpátky, zůstala jen 
spálená země,“ řekl oceněný voják 
Václav Doleček.

Prostor náměstí zaplnily ve spo-
lupráci s Muzeem československého 

opevnění z let 1936 až 1938 Na 
Kočičáku dobové tábory a lidé tak 
mohli sledovat, v jakých podmín-
kách žili i bojovali tehdejší vojáci. 
Podívali se například do rakousko-
uherského či legionářského tábora, 
do dobové polní kuchyně, biografu 
či do kovárny. Díky Armádě České 
republiky si lidé mohli porovnat 
tehdejší a současnou vojenskou 
techniku.
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Sto let republiky oslavili 
Chomutovští s Masarykem



2. 12. 
16.30 – 17.45

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
(koncert Daniela Hůlky a Kamily Nývltové, rozsvícení vánoční výzdoby, ohňostroj)

3.– 23.12.
10.00 – 18.00 

VÁNOČNÍ TRH 
(doprovodný program v party stanu)

18.– 23.12. 
10.00 – 18.00 

PRODEJ RYB  
(v parčíku u radnice)

24. 12.
11.00 – 15.00 

ŽIVÝ BETLÉM
 (agentura J. Stejného)


