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Podíl inzerovaných automobilů 
z dovozu na celkové nabídce oje-
tin v České republice vzrostl na 
39 %. Většinou jde o starší vozy, 
které jsou velmi často předmě-
tem nejrůznějších podvodů. Za 
poslední tři roky se podíl inzero-
vaných aut z dovozu zvýšil téměř 
o desetinu.

„Přestože počet inzerovaných 
vozů meziročně roste, významně 
se zvyšuje podíl dovážených auto-
mobilů, který dosáhl za letošní rok 
již 39 %. S tím souvisí nejen zvy-
šující se stáří ojetých vozů i počet 
najetých kilometrů, ale také roste 
množství podvodů s automobily, 
ke kterým často dochází v případě 
dovozu. Proto se také specializuje-
me na vozy s tuzemským původem. 
Čeští zákazníci mají totiž naopak 
spíše zájem o zánovní automobily 
s nižším počtem najetých kilome-

trů a s vyšší výbavou komfortních 
prvků,“ uvádí Karolína Topolová, 
generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva AURES Holdings, 
provozovatele mezinárodní sítě 
autocenter AAA AUTO.

Že Češi věří především domácí 
značce potvrdila i skutečnost, že 
nejčastěji inzerovaným modelem 
z dovozu se stala Škoda Octavia. 
Těch se za poslední tři roky do Čes-
ké republiky dovezlo na 222 931 
kusů. Druhou v pořadí je Škoda 
Fabia s 163 853 dovezenými kusy, 
následovaná dvojicí Volkswagen 
Passat (72 079 ks) a Volkswagen 
Golf (66 761 ks). Pětici uzavírá znač-
ka Ford, a to s modelem Focus.

Problém je, že auta domácí výro-
by dovezená ze zahraničí jsou také 
velmi často problematická.

„Podle policejních statistik je 
v Německu stočené každé třetí 

prodané auto. Stočení počtu na-
jetých kilometrů takto ilegálním 
způsobem v průměru zvýší hodno-
tu vozu o 3000 EUR. To znamená, 
že v samotném Německu se jedná 
o roční ztrátu ve výši téměř šesti 
miliard EUR. Nejvíce na to doplácí 
lidé, kteří kupují ojetý vůz od sou-
kromého inzerenta,“ dodává Karo-
lína Topolová.

A co radí odborníci na bezpečný 
nákup? Je třeba nakupovat tam, 
kde máte garanci vrácení peněz 
v případě problémů s legalitou 

původu vozidla. To s největší prav-
děpodobností nebude případ 
individuálního dovozce ojetin ze 
zahraničí. Ověřte si, že prodejce má 
reklamační oddělení a je schopen 
s případnou reklamací naložit dle 
zákona. Nespoléhejte se na ústní 
tvrzení, chtějte vždy vidět doklady 
o historii vozu na vlastní oči. Nedá-
vejte peníze z ruky, dokud vůz ne-
stojí přímo před vámi a vy nedržíte 
klíčky v ruce. Nechte si dost času 
na prohlídku auta, technického 
průkazu i kupní smlouvy.

Dovozových ojetin je stále více, přitom jde 
o nejrizikovější způsob nákupu
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 4 V LESÍCH DÁVEJTE 

POZOR, HODNĚ SE TĚŽÍ 
DŘEVO
Dávejte si pozor v lesích. To 
vzkazují lesníci návštěvníkům 
lesů, které jsou v téměř celém 
Česku ohroženy suchem 
a navazující kůrovcovou 
kalamitou.

� téma
 6 UMĚLECKÁ ŠKOLA 

NEHLEDÍ NA VĚK, 
VZDĚLÁVAT SE MOHOU 
NEJMENŠÍ DĚTI 
I SENIOŘI
Sotva odrostlá batolata, starší 
děti, dospělí i senioři se mohou 
v Chomutově umělecky 
vzdělávat. Základní umělecká 
škola je otevřená všem 
uchazečům.

� rozhovor
 8 ALENA GRÉE: NIKDY NENÍ 

DOPŘEDU JASNÉ, Z KOHO 
SE STANE ZPĚVÁK
Chomutovanka Alena Grée 
toho stíhá opravdu mnoho. 
Kromě vyučování v ZŠ Duhová 
cesta vede hned tři pěvecké 
sbory. 

� minitéma
 9 V ZOOPARKU SE BUDUJE 

A OPRAVUJE, NA 
NÁVŠTĚVNÍKY ČEKAJÍ 
NOVINKY
Některé expozice budou zcela 
nové, jiné budou zkrášleny či 
opraveny.

� historie
 13 ZIMNÍ STADIONY 

V CHOMUTOVĚ
Pravděpodobně první regulérní 
hokejový zápas v Chomutově 
se uskutečnil 16. února 1930. 
Na zamrzlém Kamencovém 
jezeře se spolu střetla mužstva 
hokejistů z Prahy a Vídně.

� školy
 17 CHOMUTOVŠTÍ ŽÁCI 

VĚDÍ, CO JE BEZPEČNÝ 
INTERNET
Žáci a studenti základních 
a středních škol se zapojili do 
soutěže s projektem Kraje pro 
bezpečný internet.

� sport
 22 ATLETI ZE STRAHOVA 

PŘIVEZLI JEDENÁCT 
MEDAILÍ
Atleti TJ VTŽ Chomutov se 
v hale na pražském Strahově 
zúčastnili krajských přeborů 
mužů a žen. 

8.2. 
Maškarní ples neziskových 
organizací od 18 hodin v sále 
Chomutovské knihovny

9.2. 
Masopustní průvod a veselice 
ve Staré Vsi, sraz ve 13 hodin 
u městského divadla

10.2.
Divadelní pohádka Pyšná 
princezna od 15 hodin 
v městském divadle

11. a 25.2. 
Divadelní představení Lady 
Oskar a Kouzelná vyhlídka od 
19 hodin v městském divadle

13., 17. a 22.2.
Extraligová hokejová utkání od 
17.30, příp. od 15.30 v Rocknet 
aréně

14.2. 
Akce ke sv. Valentýnu 
Rande naslepo od 9 hodin 
v Chomutovské knihovně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Dášenka je asi osm let stará 
kříženka knírače. Je hodná, ale 
trošku bojácná. Je nenáročná 
a přizpůsobivá. Vhodná nejlépe 
do bytu ke starším lidem.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

KVĚTINOVÉ HODINY 
UŽ FUNGUJÍ

více na straně 5
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Piráti pomohli 
nemocnici potřetí

Už potřetí pomohli hokejoví Piráti 
chomutovské nemocnici, tentokrát 
v rámci utkání 35. kola Tipsport ex-
traligy s Mladou Boleslaví. „Podpory 
nemocnice od Pirátů si velice vážím. 
Prostředky z charitativní dražby speci-
álních dresů, které si připravili hokejisté 
poprvé na mistrovské utkání 22. ledna 
2017 a akci již dvakrát zopakovali, 
jsme v nemocnici využili vždy pro 
pacienty jiného pracoviště. Nejprve 
podpořily dovybavení mamografického 
centra, loni putovaly na dovybavení 
příjmové chirurgické ambulance a nyní 
jsou určeny na pomoc rehabilitačnímu 
oddělení,“ říká ředitelka zdravotní péče 
Nemocnice Chomutov Irena Voříšková. 

První ročník projektu odehráli ho-
kejisté v doktorských pláštích a loni 
oblečeni jako z operačních sálů. „Letos 
jsme hledali cestu, jak dres přiblížit 
rehabilitaci. Měli jsme několik variant, 
ale nakonec nám nejlepší přišla tělová 
barva dresu a na ní tejpy,“ popisuje 
hlavní symboliku šéf pirátského mar-
ketingu Karel Ton. Dresy jsou na ruká-
vech doplněné o piktogramy pohybu, 
který s rehabilitací rovněž úzce souvisí. 
Na hrudi znovu nechybí ani pirátské 
logo, tentokrát obalené tejpy. 

Ve třetím ročníku projektu Piráti 
Chomutov pro nemocnici se dražbou 
dresů získalo 120 663 koruny pro reha-
bilitační oddělení.

Města na Chomutovsku chtějí 
zamezit obchodu s chudobou

V lesích dávejte pozor, 
hodně se těží dřevo

Nominujte na Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic 

Zastavit obchod s chudobou a tunel 
na státní kasu a také zlepšit kvalitu 
života svých občanů, to je nyní cíl 
čtveřice severočeských měst – Kadaně, 
Chomutova, Jirkova a Klášterce nad 
Ohří. Společně chtějí, aby stát zastavil 
vyplácení příspěvku na bydlení v část-
kách, které neodpovídají nákladům na 
bydlení. Obrátila se proto na premiéra 
Andreje Babiše. „Je důležité, že jsme 
se spojili, každý zvlášť jsme neměli 
takovou sílu,“ říká náměstek primátora 
Chomutova David Dinda.

Čtyři města chtějí, aby byl pří-
spěvek na bydlení změnou zákona 
stanoven do takové výše, která kore-
sponduje s výší skutečného nájemného 
v dané obci. U čtyřčlenné rodiny jsou 
skutečné náklady okolo šesti a půl ti-

síce korun, dávka je přitom až dvanáct 
tisíc korun. Rozdíl končí v kapsách 
spekulantů s byty. „Kvůli tomu speku-
lanti do severočeských měst přivádějí 
sociálně slabé, aby pomocí nich parazi-
tovali na státu. Ve městech však zhor-
šují sociální situaci do takové míry, že 
život našich občanů se často stává ne-
snesitelný,“ dodává Dinda s tím, že ře-
šení navržené Kadaní je jediné možné 
k zastavení tohoto nešvaru.

Kadaň svými návrhy nedosáhla 
u ministerských úředníků žádného vý-
sledku. „Proto jsme se spojili, a pokud 
bude třeba, zajistíme podpisy i od dal-
ších měst Ústeckého a Karlovarského 
kraje. Chceme, aby to v Praze bylo sly-
šet hlasitěji než doteď,“ řekl náměstek 
primátora Milan Märc.

Čtveřice měst věří, že premiéra 
a vládu zaujme především to, že 
návrh ušetří státu velké množství 
peněz. Pro spekulanty je to obrov-
ský byznys. „O to horší je jednání 
spekulantů v tom, že často neplatí 
za služby spojené s užíváním bytů 

a tím společenství vlastníků dostá-
vají na ekonomické dno,“ dodává 
Märc. Města musí na řešení sociál-
ních problémů vynakládat značné 
peníze. Chomutov například v po-
sledních letech skoro sedmdesát 
milionů korun.

Dávejte si pozor v lesích. To vzka-
zují lesníci návštěvníkům lesů, které 
jsou v téměř celém Česku ohroženy 
suchem a navazující kůrovcovou ka-
lamitou, jíž jsou vlastníci lesů nuceni 
bezprostředně řešit. Stejně tomu je 
i v lesích na Chomutovsku, kde se 
nyní hodně těží dřevo. „Aktuálně tě-
žíme, skládkujeme a zpracováváme 
velké množství stromů napadených 
lýkožroutem smrkovým a lýkožrou-
tem lesklým,“ řekl ředitel Městských 
lesů Chomutov Petr Markes. Obdobně 
přistupují k tomuto problému i ostatní 
vlastníci lesů.

Vzhledem k velkému množství 

a špatnému odbytu vytěžené dřevní 
hmoty bude její zpracovávání a sklád-
kování trvat pravděpodobně až do 
jarních měsíců. V celém tomto období 
se v lesích bude pohybovat těžká me-
chanizace a u lesních komunikací se 
budou nacházet skládky dřeva. „Jde 
o smrky a modříny ve věku patnáct až 
sto čtyřicet let,“dodává Markes. 

Lesníci proto žádají občany, kteří 
lesy navštěvují, aby věnovali zvýše-
nou pozornost vlastní bezpečnosti, 
nepřibližovali se k místům těžby, která 
jsou označena zákazem vstupu, a ke 
skládkám dřeva. „Hrozí nebezpečí 
úrazu, i smrtelného,“ varuje Markes. 

Opět po roce mají Chomutované 
možnost navrhnout žijící či nežijící 
osobnost, která se v různých ob-
lastech veřejného života zaslou-
žila o šíření dobrého jména našeho 
města za jeho hranicemi nebo svojí 
činností ovlivnila veřejný život ve 
městě. „Osobnosti mohou nominovat 
občané, skupiny občanů nebo práv-
nické osoby za přínos v různých ob-
lastech, jako je kultura, sport, věda, 
vzdělávání, lékařství, architektura, 
ale i v dalších,“ říká mluvčí magist-
rátu Denisa Špeilová. 

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by daná osoba měla být 
oceněna, její životopis a výčet čin-

ností a zásluh. „Připojit lze i publi-
kační přehled nebo novinové články 
o činech navrhovaného,“ upřesňuje 
Špeilová. K návrhu musí být připo-
jen kontakt (adresa, telefonní číslo, 
e-mailová adresa) navrhovaného 
i navrhovatele a v případě nežijící 
osobnosti i kontakt na její nejbližší 
příbuzné.

Návrhy je možné zasílat do konce 
března na e-mailovou adresu d.spe-
ilova@chomutov-mesto.cz nebo na 
adresu Statutární město Chomutov, 
odbor vnějších vztahů, Denisa 
Špeilová, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov. Obálka by měla být 
označena slovy NOMINACE JPL.
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Město instalovalo na cyklostezku 
vedoucí okolo zooparku čtyřicet šest 
nových inteligentních svítidel, která 
dokážou regulovat jas podle pohybu. 
Jejich celkový příkon je zhruba stejný 
jako příkon jedné varné konvice. 
„Chtěli jsme z cyklostezky udělat 
místo, kde se lidé budou cítit bezpečně 
v jakoukoli denní dobu,“ prozradil ná-
městek primátora David Dinda.

Nové osvětlení umí vyhodnocovat, 
co se děje v jeho okolí, a následně ode-
slat informaci pověřené osobě. „Tyto 
moderní lampy můžeme v budoucnu 
vybavit speciálními zvukovými sen-
zory, které rozeznají druh a intenzitu 
zvuku, jako například křik, pláč nebo 
rozbití skla, a vyhodnocenou infor-
maci odešlou přímo městské policii,“ 
dodává Dinda. Svítidla jsou navržená 

tak, aby splnila svůj účel, ale záro-
veň neomezovala zvířata v přilehlém 
zooparku. Proto je důležitá regulace 
jasu, která se dá přednastavit nebo se 
může měnit podle aktuálních podmí-
nek na stezce. 

Nové veřejné osvětlení je vysoce 
odolné proti vandalismu. Dvířka ka-
ždé lampy jsou hlídaná senzory, které 
poznají nežádoucí manipulaci, po 

vniknutí je tedy ihned odesláno upo-
zornění technickým službám, případně 
městské policii.

Na konci minulého roku byla 
dokončena druhá etapa výstavby ve-
řejného osvětlení cyklostezky, letos je 
v plánu výstavbu dokončit a osvětlit 
tak úsek od křižovatky cyklostezek 
pod restaurací U Pratura až k doprav-
nímu podniku. 

KRÁTCE
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ 
ÚŘAD JE PŘESTĚHOVÁN
Speciální stavební úřad 
a silniční správní úřad jsou od 
14. ledna přesunuty pod odbor 
stavební úřad, který sídlí v bu-
dově na Husově náměstí 104.

NA KONCERT DO KINA
Záznam koncertu Metallica: 
Francie na jednu noc ze staro-
římského amfiteátru v Nimes 
uvede kino Svět 7. února od 
20 hodin.

NEDĚLE UZAVŘOU 
INFOCENTRUM
Informační centrum bude kaž-
dou únorovou neděli uzavřené 
pro veřejnost. V ostatní dny 
platí obvyklá otevírací doba od 
9 do 17 hodin.

REKONSTRUKCE OMEZÍ 
TROLEJBUSY
V Jirkově bude od 1. dubna do 
30. června probíhat rekonstruk-
ce křižovatky. Všechny trolej-
busové linky budou končit na 
Písečné. Následovat bude do 
Jirkova náhradní doprava.

RANDE NASLEPO 
S KNIHOU
Ke svatému Valentýnu 14. úno-
ra připravila knihovna akci 
Rande naslepo. Čtenáři si půjčí 
zabalenou knihu a až doma 
zjistí, co si vlastně půjčili. 

Strážníci chystají kurzy sebeobrany

Tříkrálová sbírka byla rekordní

Květinové hodiny už fungují

Nové chytré lampy osvětlují cyklostezku

Městská policie chce v letošním 
roce uspořádat kurzy sebeobrany pro 
ženy a seniory. „Jejich cílem je zvý-
šit pocit bezpečí u skupin obyvatel, 
které se mohou ve městě cítit ohro-
ženy. Podobný projekt už strážníci 
úspěšně realizovali v minulosti,“ řekl 
primátor a velitel městské policie 
Marek Hrabáč. 

Na projekt bude městská policie 
žádat dotaci od ministerstva vnitra. 
Kurzy preventisté plánují na období 
od dubna do června a po prázdni-
nách od září do listopadu. Na kurzu 
se účastníci dozvědí a prakticky se 
naučí, jak se efektivně bránit útoč-
níkovi s ohledem na jejich věk či tě-
lesné dispozice. „Kromě samotného 

nácviku bude součástí výuky předání 
informací a pravidel, jak se bezpečně 
chovat na ulici, v dopravních pro-
středcích a na dalších místech, kde 
by k útoku mohlo dojít. Účastníci se 
také dozvědí, jak se zachovat bezpro-
středně před útokem či krizovou si-
tuací,“ popisuje manažerka prevence 
městské policie Iva Ejim. 

Do projektu budou zařazeni také 
sociální terénní pracovníci města, 
úřadu práce a asistenti prevence 
městské policie. „Ženy ze široké 
veřejnosti oslovíme pomocí médií, 
seniory v jejich klubech, kde se čás-
tečně budou kurzy konat. Tam kde 
to není možné, budou využity naše 
prostory,“ upřesňuje Ejim. 

Během letošní Tříkrálové 
sbírky darovali lidé rekordní částku 
132 734 korun, což je o téměř dva-
cet tisíc více než loni. Oblastní 
organizace Charity ČR, která akci 
pořádá, použije věnované peníze na 
rehabilitační pobyty pro zdravotně 
postižené děti, v plánu je také nákup 
kompenzačních pomůcek, příspěvek 
na obědy ve školních jídelnách pro 
děti rodičů-samoživitelů, materi-
ální pomoc matkám v nouzi a oso-
bám v tíživé sociální nebo životní 
 situa ci. „Těší mě, že byla sbírka 
opět mile přijatá, díky tomu se letos 
vybrala nejvyšší částka v histo-
rii. Chomutované ukázali, že mají 
otevřená srdce a rádi pomáhají tam, 
kde je třeba. Za to jim patří velký 
dík,“ uvedl náměstek primátora 
Chomutova Milan Märc.

Sbírka byla zahájena 4. ledna 
požehnáním koledníků a prodejem 

tříkrálového guláše na chomutovském 
náměstí 1. máje. „Skupinky koledníků 
procházely Chomutovem, Údlicemi, 
Vysokou Pecí, Drmaly či Místem. 
S koledováním letos charitě pomá-
hali i místní skauti a žáci ZŠ Duhová 
cesta. Pěvecký sbor Na-Hlas uspořá-
dal Tříkrálový koncert v prostorách 

Chomutovské knihovny,“ uvedla ře-
ditelka chomutovské pobočky Charity 
ČR Denisa Albrechtová. 

Při loňském ročníku sbírky při-
spěli lidé částkou 113 500 korun, 
což byla také do té doby nejvyšší 
částka. O rok dříve se podařilo vy-
brat zhruba 90 tisíc. 

Květinové hodiny, jež se budují 
v rámci participativního rozpočtu, 
už jsou na svém místě a fungují. 
Chybí jim některé úpravy a hlavně 
květinová výzdoba. „Pro dokon-
čení prací jsou zapotřebí plusové 
teploty,“ říká referentka odboru 
rozvoje a investic Jana Kotenová. 
Na hodiny se již můžete přijít 

podívat. Pamětníci je mohou po-
rovnat s těmi, které byly atrakcí 
Chomutova před lety. 

Autorem hodin, které jsou 
umístěny u vstupu do parku naproti 
Komerční bance, je chomutov-
ský architekt Kamil Bílý. Stavební 
úpravy byly dokončeny na konci 
listopadu, hodinový stroj byl osazen 

před Vánoci. „Hodinový stroj je ří-
zen radiosignálem, takže se hodiny 
samy přeřídí na letní a zimní čas,“ 
popisuje řešení Kotenová. Kamenné 
římské číslice III, VI, IX, XII bu-
dou osazeny dle počasí, protože 
na instalaci jsou potřebné plusové 
teploty. Současná výsadba je zatím 
dočasná.
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Sotva odrostlá batolata, starší děti, dospělí i senioři se mohou v Chomutově umělecky vzdělávat. Základní 
umělecká škola je otevřená všem uchazečům, navíc nabízí moderní a zajímavé obory. „Snažíme se umělecké 
vzdělávání nabídnout všem lidem z Chomutova a okolí bez ohledu na věk, a proto jsme loni otevřeli Akademii 
ZUŠ, která je určena pro seniory a zdravotně postižené. Pro děti je pak jistě lákavý nový obor počítačová grafika. 
I v rámci tradičních oborů držíme krok s dobou, modernizujeme budovu i vybavení a zapojujeme se do různých 
akcí doma i v zahraničí,“ uvedl ředitel Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově Karel Žižka.

Akademii v současné době na-
vštěvuje 49 seniorů, čímž je kapa-
cita zcela naplněna. Čeká je tříleté 
studium. „Poté ukončí první stupeň 
uměleckého vzdělání. Pokud zajis-
tíme dostatek finančních prostředků 
a učitelů, na čemž už nyní usilovně 
pracujeme, budou moci pokračo-
vat ve studiu druhého stupně. Také 
bychom chtěli postupně navyšovat 
kapacitu akademie, protože již nyní 
jsme museli odmítnout zhruba dvě 

desítky uchazečů a počítáme s tím, 
že se zájem bude ještě zvyšovat,“ 
uvedl ředitel.

VELKÝ ZÁJEM SENIORŮ
Akademie nabízí umělecké vzdě-

lávání pro seniory v oborech hudeb-
ním, tanečním a výtvarném. Největší 
zájem je o hudební obor, podle slov 
ředitele by časem mohl vzniknout 
i malý sbor seniorů.

Seniorům nabízí akademie velmi 

odborné studium, které klade důraz 
na tvořivost, seberealizaci a uplat-
nění. Dopad má také v oblasti 
sociální, neboť umožňuje navázat 
kontakty s vrstevníky podobných 
zájmů. Akademie je také otevřena 
osobám se zdravotním postižením. 
Zájemci nemusí projít žádnými při-
jímacími zkouškami, jediným krité-
riem je zájem o uměleckou činnost 
pod vedením kvalifikovaných uči-
telů. Výuka probíhá jednou týdně. 
„Řadu let jsem si doma brnkala na 
harmoniku a dětské klávesy spoustu 
melodií a písniček, bez znalosti not, 
a tak když jsem se dočetla v tisku 
o možnosti zapojit se do akce pro 
seniory v umělecké škole, rozhodla 
jsem se přihlásit. Zvažovala jsem, 
jaký nástroj zvolit, a rozhodla jsem 
se pro klávesy. Znamenalo to poří-
dit si pořádné klávesy a konečně se 
učit noty,“ uvedla žačka hudebního 
oboru akademie, dvaasedmdesátiletá 
Jaroslava Jiráková s tím, že výuka 
i hudba jí umožňují smysluplně 

trávit volný čas. „Ale není to učení 
zcela jednoduché, i když mě moc 
baví,“ dodala.

Akademie se otevřela díky fi-
nanční podpoře města Chomutova, 
Ústeckého kraje a soukromých 
sponzorů. Senioři tak za polo-
letní studium platí pouze sto korun 
měsíčně.

NEJMENŠÍ UMĚLCI
V rámci doplňkové činnosti, kam 

spadá i akademie pro seniory, nabízí 
umělecká škola i Kreativní školičku 
či Minibalet. Oba obory jsou určené 
nejmenším dětem. „Do běžného 
studia můžeme přijímat děti od pěti 
let. Každoročně jsme však zazna-
menávali tak velký zájem u rodičů 
mladších dětí, které jsme nemohli 
přijmout, že jsme společně se zřizo-
vatelem provedli změny ve zřizovací 
listině, abychom je přijímat mohli. 
Do těchto oborů tedy mohou rodiče 
hlásit děti bez omezení věku, dítě 
však musí být samostatné v základ-

Umělecká škola 
nehledí na věk, 
vzdělávat se mohou nejmenší 
děti i senioři
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ních dovednostech a také musí být 
schopné vydržet pětačtyřicet minut 
bez rodičů,“ upozornil Karel Žižka.

Minibalet je zaměřený hlavně 
na tanec a pohybové dovednosti. 
Především formou hry se děti učí 
základní baletní postoj a taneční 
kroky. Výuka probíhá jednou týdně 
45 minut. Děti účinkují na vánoč-
ních a závěrečných vystoupeních 
tanečního oboru a na různých akcích 
školy. Kreativní školička sdružuje 
malé umělce různého zaměření. 
V průběhu celého roku si vyzkoušejí 
činnosti z dramatického, tanečního, 
výtvarného i hudebního oboru a jed-
notlivé obory navštěvují. Seznamují 
se s životem školy, prostory i někte-
rými učiteli. Naučí se krátké texty 
s pohybem, kontaktní hry rozvíjející 
kolektivní cítění, hudebně pohybové 
hry. Seznámí se také s jednotlivými 
hudebními nástroji. Poté si mohou 
vybrat, jaký obor chtějí studo-
vat, a přihlásit se. Pro absolventy 
Minibaletu či Kreativní školičky 
platí stejné přijímací podmínky 
do oborů ZUŠ jako u ostatních zá-
jemců. Žáčků je v těchto doplňko-
vých oborech 104.

STUDIUM ZÁBAVNĚ 
A MODERNĚ

Běžné obory uměleckého vzdě-
lávání nabízí škola čtyři - hudební, 
taneční, výtvarný a literárně dra-
matický. Ty jsou určené pro děti 
v přípravném studiu od 5 let, v prv-
ním stupni od 7 let a druhém stupni 
od 14 let. Děti i dospělí se mohou 
v hudebním oboru věnovat sólo-
vému i sborovému zpěvu či výuce 
na hudební nástroje, pestrost výběru 
nástrojů je na chomutovské „zušce“ 
veliká. Budoucí hudebníci si mohou 
vybrat například hru na klavír, klá-

vesy, akordeon, housle, kontrabas, 
kytaru, flétny, klarinet, saxofon, po-
zoun, dudy a další.

Taneční obor je jako neverbální 
vyjadřovací prostředek projevem 
rozmanitým, mnohotvárným, bo-
hatým a proměnlivým ve formě 
i obsahu. Současně však má přísný 
řád, jehož osvojení a respektování je 
podmínkou kultivovaného, harmo-
nického a individuálního tanečního 
projevu. V souladu s těmito poža-
davky rozvíjí správné držení těla 
a pohybovou techniku žáka a sou-
časně pěstuje jeho vnitřní citlivost, 
vnímavost, představivost, hudební, 
prostorové a estetické cítění a tvo-

řivost. Žáci se učí tančit v úzkém 
sepětí s klasickou, moderní i lidovou 
hudbou, velmi často s živým hudeb-
ním doprovodem.

Literárně dramatický obor umož-
ňuje dětem rozvíjet se ve dvou zá-
kladních rovinách, které se v praxi 
prolínají a nelze je od sebe oddělo-
vat, a to je osobnostní a sociální roz-
voj. V hrách a cvičeních se rozvíjejí 
uvolnění a soustředěnost, odstraňují 
se zábrany, zcitlivuje se vnímání 
a schopnost objevování sama sebe 
i okolního světa. Prohlubují a obo-
hacují se o pohybové dovednosti 
a schopnosti výrazu pohybem, ryt-
mické cítění, plynulost i barvitost 
mluvního projevu.

V průběhu celého roku děti pra-
cují na skupinových improvizacích, 
které se bezprostředně zabývají soci-
álními vztahy, situacemi a doved-

nostmi, a to v té podobě, s jakou se 
běžně setkáváme v životě. Starší děti 
se soustředí na divadelní předsta-
vení, které pak hrají veřejnosti, poz-
ději i na divadelních přehlídkách.

Výtvarný obor umožňuje všem 
žákům věnovat se aktivně výtvar-
ným činnostem a poznávat dějiny 
výtvarné kultury pod vedením 
odborných pedagogů. V tvorbě se 
seznamují a pracují s různými tech-
nikami a materiály, které umožňují 
rozvíjet jejich motorické schopnosti 
a kreativitu. Jsou vedeni k originál-
nímu výtvarnému projevu a schop-
nosti sebereflexe.

Pod výtvarný obor spadá také po-

čítačová grafika, při které se děti učí 
grafickou práci na počítači. „Tento 
obor je pro děti přibližně sedmi či 
osmileté, vyžaduje ale, aby žáci již 
uměli základy práce s počítačem. Pak 
se učí navrhovat různé plakáty, dělají 
koláže a mnoho dalších činností,“ 

doplnil Karel Žižka. Počítačovou 
grafiku nyní navštěvuje 20 žáků, obor 
je otevřen teprve od loňského roku 
a jeho kapacita je naplněna.

UMĚLCI PRO VEŘEJNOST
Uměleckou školu letos navště-

vuje 940 žáků v běžných oborech, 
dalších zhruba 155 v doplňkových 
činnostech. Co všechno se žáci ve 
škole učí, může veřejnost zjistit i při 
mnoha různých akcích. Škola pořádá 
ve svých prostorách různé koncerty 
či přehrávky, dále výstavy a jiné 
prezentace. Přestože akce navštěvují 
především rodiče žáků, jsou určené 
i široké veřejnosti. V červnu se na-
víc žáci představují při celostátní 
akci ZUŠ Open před Chomutovkou. 
Veřejností je velmi oblíbená i Letní 
filharmonie, které se kromě chomu-
tovských umělců účastní i hudeb-
níci z okolních měst, z Německa, ale 
i mnoha vzdálenějších zemí. Letos 
se však filharmonie konat nebude. 
„Skončil projekt, který nám pomáhal 
filharmonii financovat, takže letos 
bude pro nás v tomto ohledu takový 
odpočinkový rok. V příštím roce ale 
hodláme v tradici pokračovat,“ uza-
vřel ředitel.

ZÁJEMCI NEMUSÍ PROJÍT ŽÁDNÝMI PŘIJÍMACÍMI 
ZKOUŠKAMI, JEDINÝM KRITÉRIEM JE ZÁJEM 
O UMĚLECKOU ČINNOST POD VEDENÍM 
KVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ.

Taneční obor na Základní uměle-
cké škole T. G. Masaryka Chomutov 
učí Kateřina Bittmanová. Od září 
vede také tanečníky v seniorském 
věku v rámci Akademie ZUŠ. O roz-
dílech mezi výukou dětí a seni-
orů i o svých zkušenostech řekla 
v rozhovoru.
Jací jsou senioři žáci?

Mají do tance obrovskou chuť, 
baví je to. Na každou hodinu chodí 
vzorně připravení a s dobrou nála-
dou. Máme minimální absenci, jen 
se občas stane, že někdo onemocní, 
ale také se stane, že přijde i trochu 
nemocný. Utvořily se mezi námi 
přátelské vztahy a tančíme ve velmi 

dobré atmosféře. Je samozřejmé, 
že musíme brát ohledy na aktuální 
fyzický stav tanečníků, takže se 
občas stane, že nějaký prvek někdo 
vynechá, protože ho zrovna bolí 
záda nebo ruka. To je ale u seniorů 
logické.
Jaké druhy tanců se učí?

Vycházíme z baletu, ale učíme 
se i scénický či výrazový tanec. 
Hlavně je ale vedu ke kladnému 
vztahu k hudbě, to je základ. Při vý-
uce seniorů vycházíme ze stejných 
principů jako u dětí. Trénujeme 
rytmy a rozvíjíme schopnosti, které 
již mají. Ve skupině jsou totiž dámy, 
které se tanci nebo pohybu jako 

takovému věnovaly i dříve, takže 
nemají problémy s rytmem nebo 
koordinací.
Co se za tři roky, které trvá první 
stupeň studia, senioři naučí?

Natrénujeme několik různých 
tanců a po každém semestru připra-
víme vystoupení v sále umělecké 
školy. To budou takové konkrétní 
výstupy, ale spíše je výuka zamě-
řená na rozvíjení koordinace těla 
a na udržování fyzické kondice, to 
je velmi důležité. Nejde o to, aby 
uměli těžké prvky, je to více o udr-
žení a posilování kondice. Rozvíjí se 
i paměť, protože si pamatují jednot-
livé kroky.

Máte s výukou dospělých nebo se-
niorů zkušenosti?

Ano, v Jirkově jsem učila dospělé 
i zdravotně postižené. Byli tam lidé, 
kteří například pohybovali pouze ru-
kama a zjistili, že i tak se dá zatančit 
celý tanec. Zakládám výuku i na tom, 
aby si lidé užili hudbu jako takovou, 
takže vyhledávám různé druhy.
Je tanec omezený věkem?

Vůbec ne, jde o to, jak jsou senioři 
fit. Není to omezené ani nějakým 
postižením. Spousta lidí zjišťuje, že 
v normálním denním životě nemají 
čas prozkoumat možnosti svého těla. 
Najednou tu zjišťují, co všechno ještě 
umí a co jim i přes jejich věk stále jde. 

Kateřina Bittmanová: Senioři při tanci 
zjišťují, co všechno jejich tělo ještě umí 
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Co se Vám vybaví, když se řekne 
sbor, hudba?

V první řadě Happy Smile. Tedy 
dnes si musím napřed uvědomit, že 
to už jsou dva sbory: NA-HLAS! 
a Happy Smile, který funguje od 
samého začátku. Hudba je pro mě 
relaxace. Vedení sboru není práce, je 
to můj koníček, který mne dobíjí. To 
se týká samotného zpívání.
A co se týká vedení sboru?

Vedení sboru je nezbytná sou-
část. To už je i stres. V den koncertu, 
hned ráno, jak se vzbudím, už jsem 
v „předkoncertním“ módu, neustále 
přemýšlím nad tím, jestli je všechno 
připravené, aby přišli lidé, aby to 
klaplo, aby to nebyl průšvih, aby to 
nebyla ostuda. V těchto případech to 
není dobíjení, ale spíše vybíjení. Ale 
zkoušky si opravdu užívám.
Když říkáte, že relaxací je pro Vás 
zpěv, myslíte tím jen momenty, 
kdy si můžete sama se sborem 
zazpívat, nebo i momenty, kdy 
slyšíte zpívat své menší sbory, vi-
díte, jak se jim povedla písnička či 
koncert?

S nejmenším sborem, se Slu-
níč ky, to tak moc není. S nimi je to 
spíše práce. Tam je potřeba je zau-
jmout a nadchnout. S Happy Smile 
teď už ano. Samozřejmě mě stále 
mrzí, že v tomto sboru je fluktuace 
členů tak velká. Občas mě přepadají 
pocity zbytečně vydané energie. 
Například když se chystá nějaký 
důležitý koncert, o kterém jak děti, 
tak rodiče ví dlouho dopředu a jsou 
žádáni o respektování tohoto ter-
mínu. Ale na poslední zkoušce před 
koncertem se dozvím, že dvě, tři děti 

nemůžou, protože si naplánovaly 
něco jiného.
Takže je často problém nejen ze 
strany spolupráce a zodpovědnosti 
dětí, ale i rodičů.

Bohužel ano. Pak už dojde 
i k momentu, kdy se neusměji a ne-
řeknu, že to je v pořádku, ale začnu 
být i trošku protivná. Ale spíše to za-
mrzí, protože si myslím, že podpora 
ze strany rodičů je nutná. Například, 

že přijdou na koncert. To je důležité 
i pro děti, protože když vidí, že ro-
diče přijdou, pak mají chuť tam cho-
dit a dál zpívat. Pokud ale dítě vidí, 
že rodičům je to jedno, tak jak má 
získat zápal pro věc? A obzvláště co 
se týká sborového zpěvu, tím spíše 
v dnešní době.
Z jakého důvodu si myslíte, že 
sborový zpěv není tak populární 
mezi dětmi nebo dospívajícími? 
Proč je populárnější například 
sport?

U toho sportu, tam je přece je-
nom populárnější například fotbal 
nebo hokej, protože o tom člověk 
neustále slyší třeba v televizi, kde 
každý vidí například Jágra, Haška 
a tak dále, už se vidí někde v repre-
zentaci a vidí velké peníze a kariéru. 
Ale o činnostech jako je sbor se moc 
nemluví. Celkově vidím ten důvod 
v tom, že se o sborech veřejně moc 
nemluví. Někdo si řekne, že člověk 
„jen chodí zpívat“, ale není to jen 

o tom zpívání. Od dětí to vyžaduje 
velkou dávku trpělivosti. Dnes jsou 
děti zvyklé na rychlé změny činností 
a najednou po nich vyžadujete, aby 
si sedly a vnímaly a zpívaly, což 
je obtížné obzvlášť u těch mlad-
ších. K tomu neustálé opakování, 
procvičování. To je v dnešní době 
rychlých změn, na které jsou děti 
zvyklé, příliš statická a pasivní čin-
nost. Držet před očima papír plný 

not, kdy je třeba podle něj zpívat, 
intonovat, držet rytmus. Najednou je 
toho moc a je to těžké. Musí vnímat 
zrakem, sluchem, mít estetické cítění 
a k tomu zpívat. Myslím si, že je to 
namáhavá činnost. Obzvlášť u těch 
malých.
Jak změnit pohled na sbory? 
Například větší prezentací? Lidé 
si spojují sborový zpěv například 
s kostelem a klasičtější hudbou. 
Když pak uslyší populární sbo-
rový zpěv, jsou překvapeni, že 
i toto se dá ve sborech dělat.

Kostel a klasická hudba ke sbo-
rovému zpěvu určitě patří. Ale je 
fajn, když se repertoár dá propojit 
i s hudbou populární. Je to osvěžení 
jak pro zpěváky, tak pro posluchače. 
Tomuto žánru se ale věnujeme více 
ve smíšeném sboru. 
Jak probíhá výběr sboristů, ze-
jména těch malých?

Ve Sluníčkách neprobíhá. Členy 
se mohou stát všichni. 

I pokud se stane, že třeba 
přijdou děti, které neumí moc 
zpívat?

Stává se to. A pravidelně. Ale 
letos poprvé mám pocit, že se ve 
Sluníčkách sešli opravdu zpěváčci 
a zní to. Ale i když dítě na začátku 
neumí zpívat, není to úplně stopro-
centní, že se to nenaučí. Například 
nyní je v Happy Smile jedna dívka, 
které to jako malé moc nešlo, ale 
dneska zpívá i v dalším sboru. Dá 
se to i naučit. Neříkám, že u všech. 
Někdy se to bohužel nepovede. Na 
druhou stranu nastupují i děti s vel-
kým potenciálem, ale nemají výdrž, 
nebaví je to, a tak skončí.

 Co vaše sbory čeká v příštím 
roce?

S NA-HLAS!, doufám, uskuteč-
níme výlet do Německa za spřáte-
leným sborem a také se zúčastníme 
Jirkovského Písňovaru 2019. Dále, 
ačkoliv patnáct let sboru proběhlo 
loni na podzim, tak se neuskutečnil 
výroční koncert. Takže ten bych ráda 
na jaře na Červeném Hrádku uspo-
řádala se všemi sbory. Pak se uvidí. 
Možná i nahrávání dalšího CD…

 Pro koho jsou vaše sbory ur-
čeny? Koho byste oslovila?

Asi bych oslovila „blázny“, co 
rádi zpívají, vydrží hodiny sedět 
a poslouchat, že něco není dobré 
(smích). A hlavně musí milovat 
hudbu. Koho nebaví zpívat, i když 
zpívá dobře, ten to nedá. Tím zpě-
vem musí žít. Musí to být pro něj 
důležité. Asi jako u každé jiné 
činnosti.

Rozhovor připravila  
Karolína Schubertová

Chomutovanka Alena Grée toho stíhá opravdu mnoho. Kromě vyučování v ZŠ Duhová cesta vede 
hned tři pěvecké sbory. Smíšený vokální soubor NA-HLAS, pěvecký sbor Happy Smile a přípravný sbor 
Sluníčka. Jaké je postavení sborů u dnešní mládeže a jak poznat pěvecký potenciál? Zejména těmto 
tématům byl věnován rozhovor.

Alena Grée:

Nikdy není dopředu jasné, 
z koho se stane zpěvák 

DNES JSOU DĚTI ZVYKLÉ NA RYCHLÉ ZMĚNY 
ČINNOSTÍ A NAJEDNOU PO NICH VYŽADUJETE, ABY 
SI SEDLY A VNÍMALY A ZPÍVALY.



rozhovor minitéma

minitéma | 9

V zooparku se buduje a opravuje, 
na návštěvníky čekají novinky 

V Zooparku Chomutov čeká 
letos na návštěvníky mnoho změn 
a novinek. Některé expozice budou 
zcela nové, jiné budou zkrášleny či 
opraveny, ve voliérách a výbězích 
přibudou zvířata z mnoha různých 
zahraničních zoologických zahrad, 
upravené budou na několika mís-
tech i vycházkové trasy. „Některé 
práce již probíhají, jiné zahájíme 
před začátkem sezony nebo v prů-
běhu roku. Dobrou zprávou je, že 
drtivou většinu změn návštěvníci 
přímo uvidí, setkají se s nimi při 
procházce zooparkem. Loni jsme 
odstartovali propagační kampaň, 
která láká do zooparku jako na 
místo, kam se lidé mohou vracet 
a zažijí tam vždy něco nového, toto 
heslo tedy jistě dodržíme,“ uvedla 
Věra Fryčová, ředitelka Zooparku 
Chomutov.

V současné době se dokončují 
práce na nové expozici pro charzy 
žlutohrdlé. Tato malá kunovitá 
zvířátka se stala jednou z tváří 
zooparku, a to právem. Snad žád-
ného návštěvníka nenechají chlad-
ným jejich hry a skotačení. „Věřím, 

že to ocení zejména malí návštěv-
níci, kteří velmi hravé kunovité 
šelmičky uvidí při jejich dovádění. 
Koncem loňského roku jsme získali 
samce charzy z Izraele. Doufáme, 
že se nám poštěstí a nová expozice 
se zaplní i novými přírůstky,“ do-
dala ředitelka. Mnoho dalších tech-
nicky zastaralých expozic projde 
dílčími opravami.

Nová je i voliéra, která bude 
s příchodem jara obsazená vhodným 
druhem zvířat. Stará voliéru při 
cestě k medvědům bude odstraněna. 
Velmi oblíbená terasa u horního 
rybníka, jejíž živostnot uplynula, by 
měla letos projít celkovou opravou. 
Terasa u pelikánů bude upravená 
tak, aby její vzhled výrazně nenaru-
šoval estetický ráz prostředí.

Jakmile pominou mrazy, začne 
výměna pletiva u rysů. S příchodem 
jara bychom se chtěli rovněž za-
měřit i na flóru umístěnou ve všech 
voliérách a expozicích. Malé úpravy 
mohou způsobit příjemnou vizuální 
proměnu,“ popsala Věra Fryčová.

V druhé polovině roku začnou 
práce na revitalizaci rybníku, nový 

ráz získá velmi oblíbená vodní 
kaskáda.

V loňském roce byly ošetřeny 
téměř všechny dřevěné sochy od 
umělce Vojty Návrata. „Chtěli by-
chom, aby ještě mnoho let zdobily 
náš zoopark. V letošním roce se po 
mnoha letech vrátí jeho díla Opice 
a Vážka na své místo,“ dodala 
ředitelka.

V letošním roce budou novin-
kou pro návštěvníky také turni-
kety, které jsou již instalovány, ale 
budou spuštěny s letošní sezonou. 
Tím bude umožněn volný vstup do 
restaurace Tajga pro návštěvníky, 
kteří chtějí jen do restaurace a ne do 
zooparku. Postupnou proměnou by 
mělo projít i velmi zastaralé zázemí 
pro zaměstnance.

Nyní zoopark také chystá novou 

vodní expozici pro tuleně, v sou-
časné době se vypracovává archi-
tektonická studie. K vybudování 
nového bydlení pro velmi oblíbená 
zvířata by mělo dojít v dalších 
letech.

VÝMĚNY ZVÍŘAT MEZI 
ZAHRADAMI

V rámci takzvaného Evropského 
záchovného systému, což je pro-
jekt evropských zoologických 
zahrad spolupracujících při chovu 
některých ohrožených druhů zví-
řat, odcestuje hned několik zvířat 
z Chomutova do zahraničí. Samice 
orlosupa bradatého bude přesunuta 
do Bulharska a tři kolpíci bílí do 
Francie. Dále budou samci kolo-
noka sibiřského přesunuti do zoo 
v Brně a samice jeřába bělošíjího do 
zoo v Olomouci.

Naopak do Chomutova přicestuje 
mandelík hajní ze zoo v Antverpách, 
výreček malý ze zoo ve Švýcarsku, 

jelen bucharský ze Skotska, puštík 
bradatý ze Švédska a makak magot 
ze zoo v Edinburghu. „Na dopo-
ručení od koordinátora bychom 
v průběhu roku měli přivítat i nový 
pár rosomáků. V minulých letech 
jsme chovali tři rosomáky a všichni 
se dožili úctyhodného věku. Když 
nedávno věkem uhynula poslední 
samice, rozhodlo se vedení zoo pro 
potřebné úpravy výběhu. Po podbe-
tonování plotu chce zoopark upravit 
také vnitřní ubikaci rosomáků,“ sdě-
lila Věra Fryčová. Šelmy, které jsou 
největším suchozemským zástupcem 
čeledi lasicovitých, se do Chomutova 
vrátí. „Naším cílem je chovat pár 
rosomáků a když půjde vše dobře, 
třeba tu odchovat i mláďata,“ nastínil 
hlavní zoolog Miroslav Brtnický.

DO ZOOPARKU I V ZIMĚ
Návštěva zooparku je velmi za-

jímavá i v zimním období. Výhodou 
je nižší počet návštěvníků a také 
aktivita některých druhů zvířat, kte-
rým chladné počasí vyhovuje více 
než horka. Například u tuleňů bývá 
velmi veselo, malé makaky zima 
ve hrách také nezastaví. Do jara ale 
lidé neuvidí například medvědy, 
kteří si užívají zimní spánek, nebo 
některé druhy ptactva, které chrání 
před mrazy zimoviště. Uzavřené 
je i terárium v areálu dětské zoo. 
Plazi a obojživelníci v teráriu po-
třebují několik týdnů klid, aby na-
brali síly na začátek jara a následné 
rozmnožování.

Do konce února je zoopark 
otevřen každý den od 9 do 16 ho-
din, poté se až do konce května 
otevírací doba o hodinu prodlouží 
a v hlavní sezoně, tedy od června 
do konce srpna, bude otevřeno do 
18 hodin.
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Vaše témata
 PODNĚTY

REKONSTRUKCE 
CHODNÍKU 
V JIRKOVSKÉ ULICI

Dobrý den,
rádi bychom požádali o celko-

vou rekonstrukci chodníku před 
a za domem v Jirkovské ulici, 
protože po neustálém „záplato-
vání“ je chodník celý vydrolený, 
jsou v něm značné díry a je zde 
nebezpečí úrazu. Po čtyřiceti le-
tech, kdy byl stále takto povrchně 
opravován, máme za to, že je 
velmi nutné provést řádnou kom-
pletní rekonstrukci, neboť se zde 
nedá chodit a jakési záplatování 
na pár dnů nemá význam.

Děkujeme tímto za kladné 
vyřízení.

M. R.
Dobrý den,
již evidujeme více podnětů 

stejného charakteru z okolí ulice 
Jirkovská. Chodníky z litých 
asfaltů, které byly vybudovány 
v rámci výstavby sídlišť, již doslu-
hují po celém městě a je potřeba 
začít s postupnou obnovou všech 

chodníků, zejména na sídlištích 
Písečná, Zahradní, Kamenná 
a Březenecká. Letos na jaře bude 
zadána projektová dokumentace 
na komplexní obnovu povrchů na 
Písečné. Část sídliště již byla před 
pár lety zrekonstruována (před 
MŠ a ZŠ a další bezbariérové 
trasy). V letošní projektové doku-
mentaci bychom rádi navázali na 
již hotové povrchy a dokončili ce-
listvost pěších koridorů. Následně 
bychom každý rok udělali určitý 
rozsah rekonstrukce, samozřejmě 
v závislosti na finančních možnos-
tech odboru rozvoje a investic.

Předem děkuji za pochopení 
a přeji hezký zbytek dne.

Ing. Stanislav Říha,
odbor rozvoje a investic

PROČ JIŽ NENÍ 
SAUNA JEN PRO 
ŽENY?

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně sauny 

Aréna v Chomutově. Od ledna 
2019 se změnila čtvrteční sauna 
pro ženy na společnou. Nevím, 
jakou smlouvu má nájemce s měs-

tem, ale zdá se mi neadekvátní, 
aby ani jeden den nebyl vyhrazen 
pouze pro ženy. Domnívám se, že 
všem společná sauna nevyhovuje, 
a je smutné, že Chomutov nemá 
ani jediný den vyhrazený pouze 
pro ženy.

Předem děkuji za odpověď.
S. T.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět. 

Dovolte mi se k němu krátce vyjá-
dřit. Pronájemce sauny se během 
svého působení dle našeho šetření 
snažil vyhovět všem zákazníkům, 
kteří provozovnu od jejího ote-
vření navštěvují. Po celou dobu 
zachovával čas určený pouze 
ženám s tím, že je zejména v po-
slední době upozorňoval na fakt, 
že pokud jich nebude chodit více, 
bude nucen určený čas z ekono-

mických důvodů poskytnout pro 
všechny.

Vzhledem k nízkému počtu ná-
vštěvnic a vysokým nákladům na 
samotný provoz a prohlubující se 
ztráty hodiny pro ženy zrušil.

Na provoz sauny nelze přispí-
vat jakoukoliv finanční částkou 
ze strany naší společnosti ani 
města (jednalo by se o veřejnou 
podporu), tudíž nemůžeme pro-
nájemce zavázat k provozování 
sauny se ztrátovým provozem.

Doporučuji Vám kontakto-
vat milovnice saunování a v pří-
padě většího počtu pravidelných 
návštěvnic se zkusit s panem 
Prouzou domluvit.

S pozdravem
Věra Fryčová,

jednatelka,
Kultura a sport Chomutov, s. r. o.

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NÁPAD, PODNĚT ČI 
ZKUŠENOST S NĚČÍM ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?

Napište nám na e-mail: vasetemata@chomutov-mesto.cz

1  Dívejte se kolem sebe a nápady na 
zlepšení svého okolí proberte s přáteli, 
rodinou, sousedy, kolegy, …

2  Zjistěte si vlastníka pozemku/budovy, 
které se Váš nápad týká. Pokud je 
vlastníkem statutární město Chomu-
tov, můžete postupovat dále.

3  Místo nafoťte, navrhněte nová řešení 
místa, návrh řešení načrtněte – inspi-
rujte se třeba v jiných městech.

4  Zkuste odhadnout rozpočet návrhu – 
včetně přípravných prací, projektové 
dokumentace a prací s návrhem sou-
visejících. Celkový rozpočet návrhu 
se musí vejít do 600 tisíc Kč včetně 
DPH. Pokud si nebudete vědět rady 
s odhadem rozpočtu, nic se neděje, 
návrh určitě v termínu podejte a 
zúčastněte se veřejného projednání. 
Odhadem rozpočtu se pak budeme 
zabývat při hodnocení návrhů.

5  Veškeré informace sepište do formulá-
ře (více viz. http://www.naschomutov.
cz/naschomutov/prihlasit-navrh/) 
a tím oficiálně návrh podáte ke zpraco-
vání.

6  Vyberte si termín veřejného projed-
nání (dozvíte se na stránkách http://
www.naschomutov.cz/naschomutov/) 
a představte Váš návrh ostatním. Je to 
jedna z nutných podmínek postoupení 
návrhu dále.

PŘIPRAVTE SI NÁPADY DO TŘETÍHO ROČNÍKU 
PROJEKTU SPOLEČNĚ TVOŘÍME CHOMUTOV
Dva ročníky participativního rozpoč-
tu s názvem Společně tvoříme Cho-
mutov má Chomutov již za sebou. 
Vzešlo z nich 133 nápadů občanů na 
oživení veřejného prostoru. Z tohoto 
počtu jich bylo 58 realizovatelných 
a postoupilo do hlasování, kde 
hlasující rozhodli, které má město 
Chomutov zařadit do plánu investic. 
Třiadvacet vítězných návrhů je buď 
již hotovo, nebo bude brzy zreali-
zováno.

Od března tohoto roku budeme 
přijímat další Vaše návrhy na oživení 
nebo upravení veřejných prostran-
ství. Opět je na Vaše nápady vyčleně-
no 5 milionů Kč. Jeden návrh se musí 
vejít do 600 tisíc Kč.
Platí stejná pravidla jako v loň-
ských ročnících, pouze na základě 
podnětů a postřehů byla upravena 
v těchto bodech:
•  Návrh musí splnit kritérium, že 

bude realizován na pozemku 
(v budově) ve vlastnictví města, pří-
spěvkových organizací města nebo 
obchodních společností města.

•  Pokud zvítězí v hlasování občanů 
více návrhů na stejném místě/na 
jednom ohraničeném území (např. 
náměstí, park, areál aj.), zrealizuje 
se pouze první návrh z více tako-
vých, a to ten, který získal v hlaso-
vání nejvíce hlasů od občanů.

ŠEST JEDNODUCHÝCH KROKŮ, JAK PODAT NÁVRH

www.naschomutov.cz
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MARTINA JELÍNKOVÁ
Na brusle si stoupla ve čtyřech letech a bruslení ji nadchlo 
tak, že ji rodiče přihlásili do krasobruslařského oddílu. Poté 
prošla několika kluby a dosahovala výborných výsledků, 
včetně předních míst v rámci reprezentace ČR. V roce 2000 
ukončila závodní kariéru. Následující rok se stala trenérkou. 
Od roku 2016 opět trénuje děti za podpory své dcery Nikoly. 
Trenérským příchodem do Krasobruslařského klubu Chomutov 
přinesla před dvěma lety svěží vítr, který se začíná pozitivně 
podepisovat na výsledcích.

VLADIMÍR LICIMBERK
Nedávno oslavil 90. narozeniny, přesto ho můžete v ulicích 
Chomutova potkávat na kole. Narodil se na Volyni. Po skončení 
druhé světové války se vrátil s rodiči do Čech a svůj život 
spojil s Chomutovem a armádou, ze které odešel do důchodu 
v hodnosti podplukovníka. Byl jedním z obnovitelů České 
obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu na 
Chomutovsku a v obou organizacích je stále aktivní.
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Brána recyklace ukáže výtvarně upravené 
kontejnery a poradí s tříděním odpadu

Historii ukazuje muzeum moderně a zajímavě

Jak vypadá kontejner na 
odpadky, když se do něj pustí 
sochařka Veronika Richterová 
a Tomáš Klus ho povozí po svém 
turné? Jestli nevíte, tak je na čase 
zajít do muzea. V rámci výstavy 
Brána recyklace jich je v kostele 
sv. Kateřiny vystaveno pět a je-
den je hezčí než druhý. Jsou nejen 
zajímavé, ale i poučné. Jsou totiž 
vyzdobené tím, co do nich za druh 
odpadu po vytřídění patří.

Interaktivní a zábavnou formou 

se také návštěvníci dozvědí, jak 
nakládat s odpady. Dále uvidí, co 
vše se dá vyrobit z recyklovaného 
skla, papíru, plastů nebo nápojo-
vého kartonu. „Budete překvapeni, 
kolik předmětů běžné denní potřeby 
prodělává již několikátý recyklační 
cyklus. Cílem výstavy ale není 
pouze poukázat na význam třídění 
a recyklace odpadů, ale zamyslet se 
nad tím, jak minimalizovat vznik 
odpadu a jak opakovaně a déle staré 
věci využívat,“ uvedla kurátorka 

výstavy Xenie Janečková. Výstava 
například ukáže, jak dát druhý život 
riflové bundě pomocí staré mikiny 
nebo starému stanu, ze kterého lze 
ušít nákupní tašky.

Výstava v kostele potrvá do 
22. února. Při ukončení budou vy-
losováni výherci, kteří se zúčastní 
soutěže. Stačí přijít na výstavu, 
zaplatit vstupné a zúčastnit se tom-
boly. Výherci bude uhrazen popla-
tek za svoz odpadů na letošní rok, 
další získají CD Tomáše Kluse.

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravilo v rámci výstavy Kryštof 
z Karlovic komentované prohlídky 
s ukázkou 3D tisku pro žáky základ-
ních škol. Děti se nejprve seznámily 
s tím, kdo byl Kryštof z Karlovic 

a Červeného Hrádku, i s obdobím re-
nesance, ve kterém žil. „Prohlídka vý-
stavy začínala v pokoji, kde probíhala 
večeře Kryštofa z Karlovic. Zvuková 
ukázka přiblížila žákům jeho smrt. 
Poté si všichni prohlédli jednotlivé 

expozice a vypracovali úkoly z pra-
covního listu,“ uvedla průvodkyně 
Miroslava Brůnová.

Děti například měly za úkol 
zjistit, proč bylo v Jirkově vybu-
dováno podzemí a co v něm bylo 
ukrývané, dále k čemu se použí-
val popravčí meč. Také přiřazovaly 
druhy oděvů do různých historic-
kých dob. Následně si žáci prohlédli 
repliku Karlovicova pískovcového 
náhrobku umístěného v kostele sv. 
Jiljí v Jirkově. Náhrobek byl v roce 
1580, dva roky po Karlovicově smrti, 
dovezen z rodinné dílny Lorenzových 
z Freibergu a z pohledu dnešních 
odborníků nemá na obou stranách 
Krušných hor obdoby. I proto nechalo 

muzeum repliku náhrobku zhotovit. 
„Replika byla vyrobena odbornou 
firmou v Německu takzvaným 3D 
tiskem ze směsi práškového písku. 
V současné době se jedná o největší 
3D tisk vystavovaný v České repub-
lice,“ vysvětlila průvodkyně.

Další část návštěvy žáků v mu-
zeu se tedy týkala seznámení se 
s 3D tiskem. Mohli si prohlédnout 
hračky a jiné výrobky, které vznikly 
touto technikou. K dispozici jim 
byla i funkční 3D tiskárna, díky 
které děti viděly, jak 3D tisk vzniká, 
jaké se používají materiály i jak 
fungují počítačové programy, které 
jsou zapotřebí k ovládání a nasta-
vení tiskárny.

Svět funguje jako obří supermarket, 
globální souvislosti překvapily

Jakou skutečnou cenu platíme za 
náš komfortní život, ukazuje výstava 
v Chomutovské knihovně s názvem 
Supermarket svět. Výstava s komen-
tářem odborné lektorky má pět stano-
višť zaměřených na výrobu oblečení, 
mobilů, působení reklamy, mapu glo-

bálních souvislostí či porovnání fair 
trade a běžné výroby. „Výstava nabízí 
zkoumání věcí a globálních souvis-
lostí jejich výroby. Na pěti stanoviš-
tích s interaktivními předměty a pa-
nely doslova zváží své oblečení, ro-
zeberou mobil v nadživotní velikosti, 

zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaov-
níku a sledují, kde se peníze po cestě 
k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat 
dobrými zprávami o úspěšných sna-
hách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco 
z problematických okolností meziná-
rodního obchodování a nakupování,“ 
uvedla lektorka Tereza Zemanová.

Mnohé návštěvníky překvapily 
informace o bavlně, kterou mnoho 
z nich považovalo za jeden z nej-
kvalitnějších přírodních materiálů. 
Dozvěděli se totiž, kolik vody se 
spotřebuje při produkci bavlny, která 
se přitom pěstuje v zemích s nízkým 
úhrnem srážek. Umělé zavlažování 
polí zapříčinilo například vysychání 
Aralského jezera. To způsobuje pro-
blémy s obživou tamním rybářům. 
Oděvy z bavlny navíc vyrábějí dívky 

a chlapci mladší osmnácti let ve velmi 
tvrdých podmínkách. Málokdo si 
také uvědomil, že bavlník je velmi 
náchylný na škůdce, proto se na jeho 
pěstování používá více pesticidů než 
u jiných plodin. Bavlna je vysoce 
kontaminována pesticidy i ve chvíli, 
kdy ji indické pracovnice v továrně 
zpracovávají, a část pesticidů v ní zů-
stává navždy.

Výstava dále porovnala výrobu 
běžné čokolády a takzvané fair trade 
čokolády. Návštěvníci zjistili, kolik 
procent z ceny v obou případech činí 
zisk prodejce a kolik procent dostane 
pěstitel.

Výstava Supermarket svět potrvá 
v prvním patře knihovny do 2. března, 
přístupná je v běžných provozních 
hodinách.
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Zimní stadiony v Chomutově
Pravděpodobně první regulérní 

hokejový zápas v Chomutově se 
uskutečnil 16. února 1930. Na za-
mrzlé hladině Kamencového jezera 
se spolu střetla mužstva hokejistů 
z Prahy a Vídně. Jejich propagační 
utkání zhlédly asi dva tisíce diváků. 
Následujícího roku byl založen od-
díl ledního hokeje DFK Komotau, 
který se od roku 1932 zúčastňo-
val ligových zápasů a v sezoně 
1337–38 startoval v nejvyšší čes-
koslovenské soutěži. Později vznikl 
i český celek ČSK Chomutov. 
Hokejová utkání se v první polovině 
30. let minulého století odehrávala 
na zamrzlém Kamencovém jezeře. 
Vlastní zimní stadion, tedy nekryté 
kluziště s přírodním ledem, vzniklo 
až v roce 1936 na místě dnešního 
parkoviště na rohu Čelakovského 
a Mostecké ulice. Poprvé se na 
něm spolu utkala mužstva DFK 
Komotau a SK Slavia Praha. Jako 
základ pro toto kluziště posloužil 
přes zimu nevyužívaný tenisový 
dvorec.

Stejným způsobem si obsta-
rávali ledovou plochu i členové 
klubu ledního hokeje, založeného 
v Chomutově po druhé světové 
válce. Velmi rychle se jim ale po-

dařilo přesvědčit příslušné orgány, 
aby souhlasily s výstavbou nekry-
tého kluziště se strojovnou, která by 
vyráběla umělý led. Autorem plánu 
stavby byl architekt Josef Syka, 
který také vypracoval první územní 
plán Chomutova. Dne 23. února 
1948 odsouhlasila rada MěstNV, že 
u První brněnské strojírny objedná 
dodávku mrazicího zařízení a v ná-
sledujícím roce, 20. února 1949, 
byl stadion uveden do zkušebního 
provozu. Ledovou plochu rámovaly 
původně dvě podélné a jedna čelní 
tribuna pro diváky. Tvořily je hli-
něné náspy s opěrnými zdmi. Druhá 
čelní tribuna, dokončená v únoru 
1950, byla ze syrového dřeva a měla 
sloužit jako dvouleté provizorium. 
Maximální povolená kapacita hledi-
ště činila osm tisíc osob.

V listopadu 1952 ale sledovalo 
z tribun tehdy v Chomutově velmi 
populární zápasy v ledním hokeji na 
deset tisíc lidí. Diváci, na které už 
nezbylo místo na stadionu, se dívali 
z korun okolních stromů. Kluziště 
s uměle vyráběným ledem, nezá-
vislé na rozmarech počasí, zname-
nalo pro chomutovský hokej obrov-
ský přínos. Bylo to ale provizorní 
a polovičaté řešení. Bez zbytečných 

prodlev byl proto v roce 1951 do-
končen projekt a statické výpočty 
pro betonové tribuny a zastřešení 
stadionu ocelovou konstrukcí. 
Naléhavost kvalitních tribun a kryté 
haly vzrostla, když stavební úřad 
navrhl kvůli nevhodnosti provizor-
ních tribun snížit jejich kapacitu na 
maximálně šest tisíc diváků. Stavba 
se protáhla až do druhé poloviny 
padesátých let a pro nedostatek pra-
covních sil ve stavebnictví musela 
být provedena formou svépomocné 
brigádnické činnosti.

Zakrytí stadionu a vybudování 
jeho zázemí bylo v základní etapě 
dokončeno v roce 1957. Kromě 
hokejistů a krasobruslařů (2. listo-
padu 1963 zde vystoupili několi-
kanásobní mistři světa Eva a Pavel 
Romanovi) nabízel zimní stadion 
občas příležitost i dalším sportov-
cům. V roce 1966 byl vybaven 
novou palubovou podlahou pro 
letní provozování sálových sportů. 
Novou podlahu „pokřtil“ 7. května 
tělovýchovný večer, na kterém 
vystoupila kromě jiných Věra 
Čáslavská a bratři Jan a Jindřich 
Pospíšilové v jeho rámci odehráli 
zřejmě vůbec první zápas v kolové 
v Chomutově.

Vzhled budovy podstatně změ-
nila přístavba restaurace a admini-
strativního a ubytovacího zařízení. 
Výstavba hotelu byla plánována 
od počátku padesátých let a měla 
zlepšit situaci v Chomutově, který 
v té době trpěl nedostatkem hote-
lových lůžek. Trvalo však téměř 
čtvrt století, než se záměr podařilo 
realizovat. Po několikerých odkla-
dech stavba započala na konci roku 
1969 s tím, že by měla být hotová 
v roce 1972, ve skutečnosti ale byla 
dokončena až v polovině sedmde-
sátých let. Demolice starého zim-
ního stadionu v Lipské ulici začala 
v pondělí 30. května 2011.

Nový zimní stadion vyrostl na 
místě zrušených kasáren na Zadních 
Vinohradech a hlavní sportovní 
halu s kapacitou pěti tisíc diváků 
doplňuje tréninková hala a blok se 
šatnami, tělocvičnou, posilovnou 
a kancelářemi. Autorem projektu 
byl akademický architekt a profe-
sor Vysoké školy umělecko-prů-
myslové v Praze Jindřich Smetana. 
Dominantním prvkem stadionu 
je sto dvacet metrů dlouhý nosný 
vnější oblouk, orientovaný v po-
délné ose stavby.

Jaroslav Pachner

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

HODINY BISKUPA HANLA 
Jen o málokterém sbírkovém 

předmětu chomutovského muzea 
víme, kdo byli jeho předchozí ma-
jitelé. Výjimkou jsou podlahové 
hodiny s inv. č. H 138, které se 
do chomutovských sbírek dostaly 
po likvidaci kadaňského muzea 
v 60. letech 20. století. V jejich 
zadní části pod hodinovým stroj-
kem se lze dočíst, že patřily králo-
véhradeckému biskupovi Františku 
Karlu Boromejskému Hanlovi 

z Kirchtreu (1782–1874), rodáku 
z Krbic (obec se kdysi nacházela 
6 km jihozápadně od Chomutova). 
Hodiny, před 13 lety restaurované, 
věnoval na počátku 20. století ka-
daňskému muzeu biskupův syno-
vec Rudolf Hanl. Hnědá dřevěná 
zasklená skříňka hodin ukrývá 
bílý kovový ciferník, na němž 
jsou černé římské číslice a oz-
dobné ručičky, které kdysi měřily 
čas Jeho eminenci – čas napl-
něný bohulibou činností. Biskup 

Hanl, jenž byl ve svém úřadu od 
r. 1831, se velmi zasloužil o roz-
voj své diecéze, kde založil např. 
chlapecký seminář Borromeum, 
pro který byla vystavěna nová 
rozsáhlá budova (dnešní biskup-
ské gymnázium). Ale podporoval 
i aktivity ryze světské, kupříkladu 
výsadbu ovocných stromů. Nikdy 
nezapomněl ani na rodné Krbice, 
které roku 1850 navštívil „čer-
vený kohout“, a zakoupil rodá-
kům hasičskou stříkačku.

Stavba zimního stadionu v roce 1952.

Vzhled zimního stadionu do roku 2011.
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Lidé se mohou dohodnout 
mimosoudně, pomůže mediace

Na bále se 
sejdou klienti 
neziskovek 

Začátkem letošního roku byla 
v Chomutově otevřena kancelář za-
bývající se mimosoudním řešením 
sporů, mediací. „Mediace je poměrně 
nová a neznámá služba, která pomáhá 
lidem v konfliktu dosáhnout vyvážené 
dohody, se kterou budou obě strany 
spokojeny. Výslednou dohodu může 
na návrh stran schválit soud nebo 
potvrdit notář a má pak sílu rozsudku. 

Díky mediaci lidé mohou ušetřit čas 
i peníze, které by jinak museli vynalo-
žit na několik let trvající soudní pře,“ 
uvedla Anna Beková, zapsaná medi-
átorka. Mediaci může nařídit soud, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
nebo zájemci mohou vyhledat mediá-
tora ze své iniciativy.

Mediace má oproti soudnímu 
řízení mnoho výhod. Je rychlejší, 
levnější, lidé o svých záležitostech 
rozhodují sami, mají možnost říci vše, 
co mají na srdci a zároveň mohou 
vyslechnout i názor toho druhého. 
„Mediace se vždy koná za osobní 
účasti obou stran sporu. Mediátor je 
nehodnotí, neradí jim a nenavrhuje 
řešení. Při první schůzce si s klienty 
vyjasníme, co od mediace i mé osoby 
mohou čekat, a pokud shledají, že by 
pro ně mohla být mediace prospěšná, 
podepíšeme smlouvu o mediaci. Poté 
se pustíme do samotného problému. 
Klienti střídavě dostávají slovo, aby 
mně i sobě navzájem mohli říci a vy-
světlit své postoje, důvody, obavy. 
Když celou věc dopodrobna probe-
reme, pustíme se do hledání řešení,“ 

popsala Anna Beková.
Jedno sezení trvá zpravidla tři 

hodiny a někdy dojde k dohodě hned 
napoprvé. Pokud je problém složitý 
a nebo konflikt trvá dlouho, bývá jed-
nání více. „I tak je celý mediační pro-
ces záležitostí maximálně týdnů a ne 
let jako u soudu. Dohoda, ke které 
lidé dospějí dobrovolně, je mnohem 
trvanlivější než rozsudek, protože 
je její znění výsledkem svobodného 
rozhodování obou klientů,“ dodala 
mediátorka.

Mediátor má ze zákona danou 
velmi přísnou povinnost mlčenlivosti. 
Nejčastěji lidé vyhledávají mediátora 
ve složitých životních situacích, jako 
je rozvod a spory ohledně péče o spo-
lečné děti, majetková vyrovnání po 
rozvodu či v dědických sporech, nebo 
i v sousedských konfliktech a sporech 
na pracovišti.

Kancelář Mediace Chomutov se 
nachází v Husově ulici 2160, více in-
formací se lidé dozví na webu www.
mediace-chomutov.cz, nebo na e-
-mailové adrese bekova@mediace-
-chomutov.cz.

Neziskovky z druhého patra, 
tedy spolek Masopust, Křesťanské 
centrum pro rodinu Horizont a 
Dobrovolnické centrum ADRA, po-
řádají pro své klienty i přátele maš-
karní bál. Ten se uskuteční 8. února 
od 18 hodin v sále Chomutovské 
knihovny. „Program bude nejen 
bohatý, ale také přizpůsobený svým 
obsahem rodinám. Na místě si bu-
dou moci s dětmi třeba vyrobit od-
znaky, zatančit si a podobně. Navíc 
počítáme s lidmi se zdravotním po-
stižením i duševním onemocněním, 
s nimiž v našich organizacích pra-
cujeme,“ pozvala Jana Matoušková 
ze spolku Masopust. Neziskovky 
z druhého patra se třem organiza-
cím říká proto, že společně sídlí ve 
druhém patře budovy na Husově 
náměstí.

Program akce je velmi různo-
rodý, lidé se mohou těšit na vy-
stoupení žáků základní umělecké 
školy, taneční vystoupení NZDM 
Kámen, tombolu i soutěže pořádané 
dobrovolníky.  

Slza zvířat přizve veřejnost 
k pomoci pro zvířata

V Chomutově se vůbec poprvé 
představí Nadační fond Slza zvířat, 
který pomáhá útulkům a spolkům sta-
rajícím se o zvířata. Charitativní akce 
se uskuteční 16. února od 13 hodin 
v OC Central Chomutov. Při chari-
tativní akci se lidé seznámí s čin-
ností fondu i útulků z Klášterce nad 
Ohří, Jimlína či spolků Galgo v nouzi 
a Teplické kočky. Na programu jsou 
dále vystoupení komediálního kouzel-
níka a baviče dětí Hopsíka, zpěváka 
Libora Schlenze či maskotů Slzičky 
a Štěstíčka. Pro děti bude připraven 
výtvarný koutek.

Nadační fond Slza zvířat pomáhá 
útulkům komplexně. Pořádá sbírky 
pro zvířata, ale také se soustředí na 
samotné pracovníky či dobrovolníky 
útulků. „Pracovníci různých útulků se 
denně s láskou starají o desítky zvířat, 
často to dělají při jiném zaměstnání, 
ve svém volném čase. Opuštěná, ně-
kdy i zraněná zvířata mají díky nim 
skvělou péči, ale samozřejmě už jim 
nezbývá čas na propagaci útulku, na 

shánění sponzorů a dárců, na zveřej-
ňování potřeb a na další věci, které 
s péčí o zvířata přímo nesouvisejí, ale 
jsou důležité. Právě v tom jim pomá-
háme a také proto, aby se našlo víc 
lidí, kteří se chytí našeho hesla neku-
puj - adoptuj,“ uvedl místopředseda 
správní rady Ladislav Zimmermann. 
Motto fondu zní: Slzu bolesti měníme 
v slzu radosti.

Za čtyři měsíce, kdy fond funguje, 
se mu podařilo nashromáždit něko-
lik desítek nejrůznějších hraček pro 
zvířata, kvalitní krmiva, dále se fond 
postaral o počítačové vybavení jimlín-
ského útulku, které pracovníci po-
třebují ke své práci i propagaci. Dále 
útulky a spolky dostaly své propa-
gační předměty, aby mohly dát o své 
činnosti vědět veřejnosti zajímavou 
formou. „Nefungujeme příliš dlouho, 
přesto se nám daří pomáhat v mnoha 
různých směrech. Nasloucháme po-
třebám útulků a reagujeme na ně. Již 
nyní připravujeme další formy pomoci 
a těšíme se na spolupráci s útulky,“ 

dodal místopředseda.
Více informací o nadačním fondu 

je k dispozici na webových stránkách 
www.slzazvirat.cz, na facebooku 
Slza zvířat nebo instagramu Slza_

zvirat. Transparentní účet má číslo 
5538475369/0800. Podpořit fond mo-
hou lidé i zakoupením nejrůznějších 
předmětů jak při akcích pro veřejnost, 
tak i na e-shopu na www.slzazvirat.cz.
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Dobrý den, paní doktorko, mám 
na vás dotaz. Opustil mě man-
žel po 15 letech soužití. Jsme již 
2 měsíce po rozvodu. Myslela 
jsem si, že se tím všechno změní 
a že se s tím rychle vyrovnám. 
Opak je pravdou. V noci ne-
spím, ztratila jsem chuť k jídlu. 
Mám pocit, že je mi hůř než 
před rozvodem. Je to normální? 
Co byste mi prosím poradila? 

Věřte mi, že podobné pocity 

zažívá mnoho žen, které mě v po-
dobné chvíli vyhledaly. Mají pocit, 
že se jim zhroutil svět. Prožívají 
pocit prázdnoty, frustrace, ztráty. 
Můžu vás ujistit, že tyto po-
city jsou zcela normální a přiro-
zené. Rozvod je velmi stresující 
a emočně náročná životní situace. 
Velmi pravděpodobně vámi popi-
sované pocity budou ještě nějaký 
čas pokračovat, nicméně by měly 
postupně odeznívat. Pokud bych 

měla něco poradit, zkuste najít 
způsob, jak emoce dostat ven. 
Plačte, zlobte se, ventilujte smutek 
z ukončení vztahu. Napište své 
pocity na papír. Někdy pomůže 
rituálně se zbavit věcí, které vám 
po partnerovi zůstaly. Dostaňte to 
ze sebe a jděte dál. Zajděte k ho-
liči. Obnovte šatník. Nezůstávejte 
sama doma. Navštivte přátele. 
Zaměstnejte se nějakou činností. 
Sportujte. Hlavně se nesnažte 

rychle zaplnit prázdnotu novým 
vztahem. Dopřejte si čas. Pokud 
se ani potom nedostaví úleva, 
vyhledejte pomoc odborníka. Do 
mé bezplatné poradny se můžete 
objednat na telefonním čísle 776 
806 475.

PhDr. Irina Malinová,
Poradna pro manželství, rodinu 
a mezilidské vztahy Chomutov,

Revoluční 22/20, Chomutov
www.curzu.cz 

Poslední cca dva roky poměrně 
silně krvácím při měsíčkách. 
Také mám bolesti. Můj lékař mi 
našel několik myomů na děloze 
a odesílá mě k operaci – odstra-
nění dělohy. Je mi 46 let. Je pro 
mě lepší spolu s dělohou odstra-
nit i vaječníky?

Odstranění dělohy je pro Vás 
asi nejlepším řešením. Otázka 
odstranění vaječníků je kon-
troverzní. Po jejich odstranění 
nastane u Vás umělý přechod, 
začnete mít nedostatek ženských 

pohlavních hormonů – estro-
genů. Z toho samozřejmě plynou 
potíže s přechodem související. 
Jejich tíže je ale individuální 
a každá žena snáší přechod jinak. 
Samozřejmě existují léky, které 
estrogeny mohou nahradit.

Přechod je ale přirozená zále-
žitost a k vyhasnutí funkce vaječ-
níků dojde tak jako tak. Průměrný 
věk přechodu – menopauzy je 
u nás 49,5 roku. Pokud Vám tedy 
vaječníky nebudou odstraněny 
operačně, jejich funkce stejně 

vyhasne v relativně dohledné 
době. A je otázkou, zda není 
lepší je odstranit v rámci operace 
preventivně. Vaječníky totiž do 
budoucna mohou být zasaženy 
rakovinným bujením. Bohužel 
na tento typ nádoru se většinou 
přijde pozdě, v již neléčitelném 
stadiu. Přitom rozsah operace 
je při současném odstranění va-
ječníků prakticky stejný, možná 
i jednodušší. 

Vzhledem k těmto faktům já 
osobně ženám po 45. roce života 

preventivní odstranění vaječníků 
doporučuji. Vše ale záleží na 
dohodě a rozhodnutí pacienta, sa-
mozřejmě na základě podrobného 
poučení.

Přeji Vám dobrou volbu a kli-
d ný, nekomplikovaný průběh plá-
nované operace, v rozsahu Vám 
vyhovujícím.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 
 primář 

 Gynekologicko-porodnické oddělení 
 Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice 

Chomutov, o.z. 

Jsem dlouhodobě zaměstnaná 
jako mzdová účetní. Kolegyně, 
která byla na pozici ekonoma, 
podala před půl rokem výpověď 
a během dvouměsíční výpovědní 
lhůty byla v pracovní neschop-
nosti. Jednatel společnosti ne-
přijal na volnou pozici ekonoma 
nového zaměstnance. Pracovní 
povinnosti však převedl na mě. 
Abych vše stíhala, pracovala 
jsem i doma. Platové ohodno-
cení zůstalo nezměněno. Rodina 
i přátelé mě nabádali, abych se 
zaměstnavatelem promluvila 
a požádala o zvýšení platu. Měla 
jsem však strach, abych při vy-
jádření nespokojenosti nepři-
šla o stabilní zaměstnání. Teď 
na mě dolehl dlouhodobý stres 
a onemocněla jsem. Nakonec 
bych sama ráda dala výpověď 
z pracovního poměru ze strany 
zaměstnance.

Není žádná potupa přiznat, že 
něco už je nad vaše síly, proto se 
nebojte ozvat. Není vaší vinou, že 
zaměstnavatel má nedostatek za-
městnanců. Zaměstnavatelé často 
spoléhají na to, že zaměstnanci 
budou rozšíření nebo převzetí 
další náplně práce tolerovat a ne-
nárokovat si za to žádné finanční 
ohodnocení.

Zaměstnavatelé si velice často 
neuvědomují rizika, která při vel-
kém náporu práce mohou vznikat. 
Jedním z mnoha rizik může být 
to, kdy v důsledku velké zátěže 
a stresu přehlédnete něco důle-
žitého. Jste vyčerpaní a nedoká-
žete se soustředit na 100 %. Také, 
když odbíháte od jedné činnosti 
ke druhé, řešíte, co je prioritně 
potřeba, ne vždy máte čas se vě-
novat detailům, v časovém presu 
nejste pečliví a pozorní jako 
běžně, může se stát, že vaše odve-

dená práce potom bude nekvalitní 
a chybná.

Nedostatek odpočinku a pře-
míra stresu se dříve či později 
odrazí na vašem zdravotním 
stavu. Prvními projevy jsou lehčí 
onemocnění, která v důsledku 
vysokého pracovního nasazení 
nevyléčíte tak, jak byste měli. 
Organismus už je pak velice osla-
bený a mohou se dostavit i vážné 
choroby. Dopřávejte si proto do-
statek odpočinku, pokud je to jen 
trochu možné, změňte prostředí – 
pobyt v přírodě, u vody, s rodinou 
– to vše může mít obrovský vliv 
na celkovou regeneraci.

Pozor také na syndrom vyho-
ření, který se netýká pouze pomá-
hajících profesí, ale jakéhokoliv 
povolání. Následky syndromu 
vyhoření jsou pak dlouhodobé. 
Naučte se proto říkat „ne“. V ně-
kterých případech to úplně stačí, 

aby si váš nadřízený uvědomil, 
že už zadané práce je opravdu 
mnoho. Pokud nevyjádříte svůj 
nesouhlas a nespokojenost, může 
to působit tak, že vám zadané 
úkoly nevadí.

Pokud máte v sobě dostatek 
odvahy a nebojíte se zaměstna-
vateli říct o zvýšení platového 
ohodnocení nebo úpravy pracovní 
náplně, je to dobře. Pokud ale váš 
nadřízený nehledá žádné řešení, 
obraťte se na jeho nadřízeného 
a pokuste se danou situaci řešit 
s ním. Pokud ani tam nebudete 
úspěšní, nezbývá nic jiného, než 
podat výpověď z pracovního po-
měru. Možná představa toho, že 
bude mít o dalšího zaměstnance 
méně, přiměje zaměstnavatele 
k přehodnocení situace.

Denisa Podmanická, DiS.,
Sociální poradna Kamenná,

tel. 601 053 392

Rozvodem to často nekončí

Dilema pro pacientky: Nechat si 
odstranit vaječníky?

Pracujete nad rámec své náplně práce? Jste za to 
dostatečně ohodnocení? Pokud ne, ozvěte se!
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Žáci pátrali po stopách našich předků
Od září do prosince se ko-

nal v Základní škole speciální 
a Mateřské škole Palachova za-
jímavý projekt Po stopách na-
šich předků aneb Jak se žilo 
v Krušnohoří. Cílem projektu, 
který byl finančně podpořen měs-
tem Chomutovem, bylo vzbudit 
zájem dětí o region, podpořit jejich 
poznání a pocit, že někam patří. 
„Prostřednictvím tradic i mýtů tak 
mohly nahlédnout do dějin a sezná-
mit se s životem v dávných dobách. 

V rámci projektu žáci absolvovali 
osm exkurzí a výletů, které jim pou-
tavou formou představily některá 
regionální řemesla, krušnohorské 
pověsti či různé způsoby existence 
předchozích generací,“ uvedla ředi-
telka školy Marie Grimlová.

Každé putování žáky inspirovalo 
k následnému tvoření a prohlubo-
vání znalostí ve škole. Navštívili 
expozici Svět Krušných hor 
v Oblastním muzeu v Chomutově, 
královské město Kadaň, Stezku 

krušnohorských pověstí na Plešivci, 
štolu Marie Pomocné a Muzeum 
hornictví v Měděnci, porcelánku 
Thun v Nové Roli, poslední čes-
kou továrnu na krušnohorské 
hračky NBW v Nové Vsi v Horách 
i Muzeum hraček v německém 
Seiffenu. „Na závěr projektu se žáci 
speciální školy společně s dětmi 
ze školky vydali do nejmladšího 
skanzenu v Čechách v Zubrnicích 
za tradicemi Vánoc našeho kraje. 
V roubené zemědělské usedlosti 

zhlédli expozici vánočních zvyků 
i betlémů, dobové světničky a ře-
meslné dílny. Vyzkoušeli si, jak se 
sedělo ve školních škamnech s kala-
máři v historické škole z roku 1863, 
kde mimo jiné věštili budoucnost 
z hrníčků,“ doplnila ředitelka.

Nakonec si děti prohlédly do bo vý 
krámek jako vystřižený z kni hy Bylo 
nás pět. Na památku si odnesli nejen 
spoustu nových vědomostí a pří-
jemných zážitků, ale také papírové 
betlémy.

Turnaj byl 
napínavý až 

do konce

Malí sportovci z kroužku 
basketbalu při základní škole 
Kadaňská vyrazili poměřit své na-
byté zkušenosti s vrstevníky z ostat-
ních škol do městské sportovní 
haly. Turnaje nadějí z 1. až 3. tříd, 
který uspořádal basketbalový klub 
Levharti Chomutov, se zúčastnilo 
šest školních týmů z Chomutova 
a Jirkova. „Úvodní zápas se nám 
moc nevydařil a prohráli jsme 
se ZŠ Na Příkopech. Ve druhém 
utkání se nám vedlo již o poznání 
lépe a s přehledem jsme porazili 
ZŠ Školní. Tímto vítězstvím jsme 
postoupili do zápasu o třetí místo, 
z čehož jsme měli všichni ohrom-
nou radost,“ uvedla vedoucí školní 
družiny Dita Nobstová.

Vydobytou šanci nechtěli spor-
tovci promarnit, a tak ještě během 
přestávky trénovali driblování, 
dvojtakt, střelbu na koš a obranu. 
„V našem posledním zápase děti 
neponechaly nic náhodě a bojovaly 
celý zápas jako lvi. V posledních 
vteřinách utkání však naši soupeři 
z jirkovské ZŠ Budovatelů náš ná-
skok snížili na dva body a vzápětí 
vyrovnali. Drama tedy pokračovalo 
v nastavení, ve kterém jsme vstře-
lili dva koše a soupeř pouze jeden, 
a tím bylo rozhodnuto,“ doplnila 
vedoucí.

Radost z medailového místa 
byla ohromná a odměnou dětem 
byly kromě medailí i krásné ceny, 
které si rozdělily.

Žáci ze základní školy Školní se 
zúčastnili vědomostně sportovní sou-
těže Litvínovský choroš, která se letos 
konala již podvacáté. Soutěž je určena 
pro žáky základních škol, především 
osmých a devátých ročníků. Každá 
škola může přihlásit jedno až dvě 
tříčlenná družstva. Letos se zúčast-
nilo třicet družstev z osmnácti škol 
z celého Ústeckého kraje. „Soutěž 
je dvoudenní a každý soutěžní den 
čeká na soutěžící po deseti úkolech na 
deseti různých stanovištích. Soutěžní 
úkoly jsou zaměřené na vědomosti 
z oblasti přírodních věd a část z nich 
prověří tělesnou zdatnost a šikovnost 
žáků,“ uvedl Luděk Hrbek, učitel che-
mie a tělesné výchovy.

Žáci v chemické laboratoři vyrá-
běli inkoust ze zeleného čaje a zelené 
skalice, na dalším stanovišti poznávali 
minerály a horniny, jinde určovali 

rostliny a živočichy nebo pracovali 
s mikroskopem a určovali bezobratlé 
živočichy nebo rostlinná pletiva a ži-
vočišné tkáně. Tělesnou zdatnost dětí 
prověřily kliky nebo přeskoky přes 
švihadlo v časovém limitu, šikovnost 
zase hod na cíl frisbee diskem.

Základní škola Školní se sou-
těže účastní pravidelně a tamní žáci 
dosahují obvykle velmi pěkných 
umístění, letošní první a třetí místo 
je však jejich nejlepším výsledkem. 
„Soutěžní družstva jsem sestavil 
z žáků, kteří se mně přihlásili poté, 
co jsem jim o soutěži pověděl. Dětí 
se přihlásilo víc, než jsem mohl vzít. 
Proto jsem při sestavování týmů zo-
hledňoval zejména to, aby si jejich 
členové rozuměli. Dalším aspek-
tem při skládání týmů byla dobrá 
tělesná kondice dětí, neboť některé 
soutěžní úkoly byly fyzicky náročné. 

Speciální důraz v přípravě na soutěž 
jsme kladli na poznávání minerálů, 
rostlin a živočichů, protože právě 
v této oblasti mívají žáci rezervy. 
Sešli jsme se po vyučování a uka-
zovali si vzorky různých minerálů 
a hornin. Žáky jsem přitom upozor-
ňoval na charakteristické vlast-
nosti vzorků,“ uvedl učitel s tím, že 
v rámci přípravy si s dětmi prohlédl 
různé drobné bezobratlé živočichy 
a části těl živočichů a rostlin.

Děti si v týmech rozdělily odbor-
nosti, každý člen byl specialistou na 
jinou skupinu přírodnin a tu si pak 
podrobně nastudoval v domácí pří-
pravě před soutěží. Někdo se zaměřil 
na rostliny, jiný zase na minerály. 
„Také proto jsem našim dětem v sou-
těži věřil a ve skrytu duše doufal 
v dobrý výsledek. Malé obavy jsem 
měl pouze u některých členů druž-

stva, jak si poradí s náročnějšími 
sportovními disciplínami, jako byly 
třeba kliky v časovém limitu. Tam 
mě ale mile překvapili bojovností 
i předvedeným výkonem,“ dodal 
Luděk Hrbek.

Dobrá příprava na přírodovědnou 
soutěž se studentům vyplatila
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Žáci se seznamovali s budoucím studiem

Tanečnice obhájily vítězství, letos 
s celou skupinou a bez tyče

Střední průmyslovou školu 
navštívili žáci osmých a devátých 
tříd základních škol z Chomutova 
a blízkého okolí. Měli možnost do-
zvědět se vše o možnostech studia 
na střední škole, o nabízených spe-
cializacích a formách studia.

Během prohlídky školy nahlédli 
za plného provozu do laboratoří 
a specializovaných učeben, měli 
možnost si vyzkoušet zapojení 
jednoduchých elektronických ob-
vodů, práci s plošnými spoji, pájení 
součástek a oživení výsledného 
výrobku, který si mohli odnést 
domů. V rámci projektu Maják se 

seznámili s možnostmi snímání 
a zpracování fyzikálních a elektric-
kých i neelektrických veličin pro-
střednictvím projektů sestavených 
ze speciálních výukových modulů 
propojených s osobním počítačem.

Střední průmyslovou školu si 
ale začátkem roku neprohlíželi 
pouze žáci základních škol, ale 
i široká veřejnost. Návštěvníci si 
v rámci dne otevřených dveří mohli 
prohlédnout celé prostory školy, 
odborné učebny a laboratoře. Dále 
dostali veškeré informace o studiu 
jak ze strany učitelů, tak i samot-
ných žáků.

Soutěž Chomutov má talent letos 
ovládly tanečnice ze skupiny Polexx 
art. Dvě dívky ze skupiny již chuť ví-
tězství v této soutěži dobře znají, vy-
hrály ji totiž už v loňském roce, kdy 
předvedly takzvaný pole dance, tedy 
tanec s vertikální tyčí. Letošní vystou-
pení bylo ve znamení více tanečnic 
a chyběla mu tyč. „My jsme se totiž 
o soutěži dozvěděli takřka na poslední 
chvíli, protože loňský ročník se konal 
až zjara, takže nás lednový termín 
zaskočil. Na nic jsme tedy nečekali 
a začali cvičit vystoupení. Měli jsme 
na to ale jen čtyři tréninky, takže jsme 
zvolili sestavu bez tyče, ta je jedno-
dušší na natrénování. Vítězství jsme 
opravdu nečekali, děvčatům moc gra-
tuluji, jsou naprosto skvělá,“ uvedla 
ihned po vyhlášení výsledků trenérka 
Petra Šafaříková.

Než byl zvolen vítěz ročníku, 
vyhlásila porota takzvanou Top pě-

tici. Do té se probojovala Valerie 
Dvořáková z taneční školy Stardance 
Chomutov, která má na kontě ně-
kolik titulů z Čech, Evropy i světa. 
Velmi se líbila také světelná šou 
členů kroužku Poi dance z chomu-
tovského Domečku, kteří loni vy-
hráli celorepublikovou soutěž. Do 
finálové pětice se probojoval i Jiří 
Hanzelín s vystoupením breakdance. 
Přestože tento tanec je většinou spo-
jován s hip hopovým stylem hudby, 
Jiří Hanzelín se nechal doprovodit 
mnohem pomalejším a éteričtějším 
stylem. „Prostě rád dělám věci jinak, 
tato kombinace mi přišla daleko zají-
mavější,“ uvedl po fyzicky náročném 
vystoupení.

Svou vlastní píseň zazpíval Matěj 
Koudelka. Zpěv doprovodil hrou na 
kytaru. Matěj se začal hudbě věno-
vat v sedmi letech, vystupovat začal 
v jedenácti a nyní v sedmnácti letech 

má za sebou účast hned v něko-
lika různých soutěžích, ve kterých 
se vždy porotě velmi zamlouval. 
Finálovou pětici uzavřely pozdější 
vítězky z Polexx art.

Nelehkou roli vybrat nejlepší 
vystoupení a účinkující měla pě-
tičlenná porota. „Letos se poroto-
vání ujal náměstek primátora Milan 
Märc, zástupkyně hudebního oddě-
lení Domečku Pavla Habětínová, 
youtuber Jan Michalovič, klaví-
rista Jan Veselý a semifinalistka 
soutěže Česko Slovensko má talent 
Adéla Radimcová, která zároveň 
během galavečera zazpívala své 
písně,“ řekla organizátorka soutěže 
Petra Košťálová z chomutovského 
Domečku.

Pro porotu nebylo snadné vybrat 
ani finálovou pětici, natož celkového 
vítěze. „Bylo těžké se rozhodnout, 
naštěstí jsme se rychle shodli, ale 

vše bylo o bod, tedy velmi těsně. 
Bez ohledu na vítězství si všichni 
vystupující zaslouží velký obdiv. 
Podle mého názoru byl letošní ročník 
o dva stupínky výše, co se kvality 
vystoupení týče. Soutěž si získává 
vyšší kredit, což dokazuje i to, že 
zatímco loni byla vystoupení pře-
vážně v dětské režii, tak letos bylo 
více dospělých, to mě překvapilo. 
Možná budeme při dalších ročnících 
muset rozdělit soutěžící do věkových 
kategorií,“ zhodnotil úroveň soutěže 
náměstek primátora Milan Märc.

S kvalitou vystupujících byl velmi 
spokojen i youtuber Jan Michalovič. 
„Můj favorit se sice nedostal ani do 
top pětky, ale přesto smekám před 
soutěžícími, jejich vystoupení byla 
maximální. Moc se mi líbilo, že si 
každý našel svůj styl a toho se držel 
a dal do toho všechno,“ pochválil.

Pokračování na straně 23

Chomutovští žáci vědí, 
co je bezpečný internet

Do školy přilétli papoušci

Žáci a studenti základních 
a středních škol se zapojili do sou-
těže s projektem Kraje pro bezpečný 
internet. Na krajském úřadě pro-
běhlo předání cen výhercům kraj-
ského finále této soutěže. Smyslem 
soutěže je podpora prevence v ob-
lasti elektronické bezpečnosti mlá-
deže a preventivní aktivity snižující 
míru elektronické kriminality na 
území jednotlivých krajů.

Mezi výherci byli i žáci ze slouče-

ných středních škol ESOZ Chomutov. 
„V rámci krajského finálového kola 
Kvízu PLUS první příčku obsadil 
David Naď ze čtvrtého ročníku oboru 
mechanik elektronik z naší školy, 
který tak postoupil do republikového 
finále. V kategorii kvíz byl vyloso-
ván další náš žák, Stanislav Zatloukal 
ze druhého ročníku studijního oboru 
strojník požární techniky,“ uvedla ma-
nažerka projektů a propagace ESOZ 
Gabriela Tenková.

Jeden z rodičů žáka pátého roč-
níku základní školy Kadaňská dětem 
obohatil výuku. „Se svými přáteli nás 
navštívil v malé tělocvičně, kde nás 
čekalo setkání se zástupci exotického 
ptactva, a to papoušků ara, žako, ama-
zoňan a kakadu. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí a mohli jsme se 
s nimi vyfotit, stateční i pomazlit. Bát 
jsme se nemuseli, byli opravdu přá-
telští, jen si občas zalétli, kam se jim 
zachtělo,“ uvedl třídní učitel Jakub 
Vaverka.

Setkání s přátelskými papoušky si 
nenechali ujít ani ostatní žáci školy, 

kteří se za nimi přišli také podívat. 
Dozvěděli se tak mnoho informací 
o chovu papoušků, o jejich zvyk-
lostech i potřebách. Někteří viděli 
exotického papouška na vlastní oči 
poprvé.
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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 nového
 satelitu jen 
 za 300 Kč

 nebo naladění karty 
 se 100 programy

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

Tajemník MMCH  vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 10 PRACOVNÍCH 
MÍST NA ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ na dobu určitou 
do 30.06.2022 v rámci projektu „Podpora sociálního začleňování 
obyvatel v Chomutově pro  oblast sociálního bydlení, dluhové 
problematiky a podpory ohrožených rodin“
„Sociální pracovník města pro oblast sociálního bydlení - 5 pracovních míst“ 
„Sociální pracovník pro oblast podpory ohrožených rodin - 3 pracovní místa“ 
 „Sociální pracovník pro oblast dluhové problematiky - 1 pracovní místo“ 
 „Protidluhový koordinátor, sociální pracovník pro oblast dluhové problematiky - 1 pracovní místo“ 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
Malířské služby KM

nemocnice

Khol Miroslav
tel.: 736 741 967

školy
úřady

vchody pro 
SVJ a byt. 
družsva

firmy

byty

sklepy

domy
topení
střechy

fasády

renovujeme staré sokly schodišť 
štukování, škrábání, zednické práce

protiplísňové malby

přestěhování nábytku + úklid

MALUJEME:

Chomutov: BRILAS, Farského 5829 
HOTEL 99) / tel.: 724 887 428

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

VOUCHER

KÓD:VCR85CH 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ
VOUCHERVOUCHERVOUCHER

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

Úterý 26. únor 2019
je od 09 do 17 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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KŘÍŽOVKA V tajence najdete konec citátu Hanse Christiana Andersena „Není krásnějších pohádek než těch,…“

OSMISMĚRKA Koncem února pořádá knihovna večer se spisovatelkou Bárou… VTIPY O ZIMĚ

Říká paní učitelka: „Venku nám 
krásně sněží, co kdybychom 
začali s koulováním?” „Ano, 
ano," volají všichni žáci. „Dobrá, 
k tabuli půjde Nováková.”

Víte, jak zjistíte, že opravdu 
hodně mrzne? V zatáčce se vám 
zlomí pes.

Ptá se překvapený muž své ženy: 
„Čím jsi zabila tu slepici?” 
„Tím bumerangem, co visel na 
šňůře.” 
Chlapík se rozčílí: „Ještě jednou 
mi sáhneš na ponožky, a zlomím 
ti podprsenku!”

Blondýnka jede autem a zastihne 
ji sněhová bouře. Nezpanikaří, 
neboť si vzpomene, co jí radil 
otec: „Kdykoliv tě potká sněhová 
bouře, počkej, až kolem pojede 
pluh a pak jeď za ním.” 
Zanedlouho se opravdu objeví 
pluh a blondýnka jej podle rady 
následuje. Jede za ním tři čtvrtě 
hodiny, až pluhař vystoupí a ptá 
se jí, co to dělá. Ona mu vysvětlí, 
že jí otec poradil, že při sněhové 
bouři je nejlepší jet za sněhovým 
pluhem. 
Pluhař říká: „No, s parkovištěm 
před Hypernovou jsem už 
hotový, tak jestli chcete, můžete 
jet za mnou ke Globusu.”

ALBUM, ANČAR, AREÁL, ASIAT, ATAKY, CAESAR, CYKLUS, DOCHÁZKA, 
DRAHÁ, DRANC, EXCES, KADET, KARNAK, KNÍRAČ, OSADA, PIVOŇKA, 
PLINT, SKUTA, SLAST, ŠANCE, TLAPA, TRESKA, VZMACH, ZÁŠTITA, ŽITNÁ
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SOBOTA 16. 2., JIRKOV
náměstí Dr. E. Beneše, 8–12 hod. 

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ JITRNICI

SOBOTA 23. 2., CHOMUTOV
náměstí 1. máje, 8–12 hod. 
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 6.2.  st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 7.2. čt 17.00  ENERGETICKÝ SYSTÉM TĚLA VE VZTAHU K VESMÍRU 

A PŘÍRODĚ – přednáška – Café Atrium
 8.2.  pá 18.00  MAŠKARNÍ PLES 2. PATRA – akce neziskových organizací, Cho-

mutovská knihovna – velký sál, Klub Esprit
 9.2.  so 13.00  MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE VE STARÉ VSI – sraz 

v maskách ve 13.00 hodin u městského divadla, od 14.30 ve Staré Vsi 
hudební produkce, divadelní pohádka a vepřové hody, součástí akce je 
Rodinné zápolení – Zoopark Chomutov

 9.2.  so 17.30  ASTROLOGIE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI ROZVOJI DÍTĚTE – před-
náška – Chomutovská knihovna

 11.2.  po 18.00  ŽENY V ASTRONOMII – přednáška – hlavní budova muzea
 12.2.  út 17.00  PSYCHOTERAPIE – přednáška – Café Atrium
 12.2.  út 18.00  KANABIS – CO DNES O NĚM VŠECHNO VÍME? – přednáška – 

Chomutovská knihovna
 13.2.  st 15.00  INFORMAČNÍ LEKCE PRO VEŘEJNOST – Chomutovská knihovna
 14.2.  čt 09.00  RANDE NASLEPO – akce ke sv. Valentýnu – čtenář si „naslepo“ 

vybere dárkově zabalenou knihu, až po příchodu domů zjistí, co si 
půjčil – Chomutovská knihovna

 14.2.  čt 17.00  RADOST A BOLEST DAKARU – beseda s první Češkou kvalifiko-
vanou na Rallye Dakar – Chomutovská knihovna

 15.2.  pá 18.00  JIŘÍ KAJÍNEK – beseda – Jacques café 
 16.2.  so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 20.2.  st 09.30  PŘÍRODNÍ PRAMENY ZDRAVÍ A SOUČASNOST – přednáška 

– Chomutovská knihovna 
 20.2.  st 17.00  SCHIZOFRENIE II. – přednáška – Café Atrium
 20.2.  st 17.00  ŽENA A NEMOC – přednáška z cyklu Tělo napoví – Chomutovská knihovna 
 21.2.  čt 16.00  SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM – přednáška – Chomutovská knihovna
 21.2.  čt 17.00  CESTA KOLEM SVĚTA – cestopisná přednáška – Chomutovská knihovna
 22.2.  pá 18.30  TANEČNÍ VEČER S LUCIÍ KLIEROVOU – Café Atrium
 23.2.  so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 27.2.  st 17.00  BÁRA NESVADBOVÁ – autorský večer se spisovatelkou a novinář-

kou – Chomutovská knihovna 
 28.2.  čt 17.00  NE/BEZPEČNÍ VE SVĚTĚ MÉDIÍ – HOAX – PHISHING – 

SCAM – přednáška – Chomutovská knihovna

    PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 10.2. ne 15.00  PYŠNÁ PRINCEZNA – Známý evergreen o potrestané pýše 
v provedení, jaké si lze jen těžko představit. Zdánlivě obyčejná skříň 
coby „leporelo“, neustále překvapující novými vývrhy postav, prostředí 
a situací. 

 11.2.  po 19.00  LADY OSKAR – Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, je-
den ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film byl natočen podle 
velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha 
i pro současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi. Ta 
tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce.

 18.2.  po 18.00  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC CHOMUTOVSKA 2018 – 
vyhlášení výsledků ankety.

 20.2. st 17.00  VEČERNÍČEK nejen pro seniory – tradiční taneční podvečer
 23.2.  so 20.00  REPREZENTAČNÍ PLES ÚSTECKÉHO KRAJE
 25.2.  po 19.00  KOUZELNÁ VYHLÍDKA – Hudební komedie plná divokých histo-

rek. Divadelní spolek Frída představuje ve svém repertoáru úplně nový 
žánr – hudební komedii, a to hned ve čtyřech hudebních žánrech! 

 26.2.  út 19.00  VIVAT VÍDEŇ ANEB MISTŘI OPERETY – Chomutovské hudební 
večery Festivalového orchestru Petra Macka

MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.2. st 17.00 ŽENY V BĚHU 18.00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
   19.30 BOHEMIAN RHAPSODY
 7.2. čt 17.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 18.00 NA STŘEŠE
   20.00 METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC 
 8.2. pá 16.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 (3D) 17.00 NA STŘEŠE
   19.00 ŽENY V BĚHU 20.00 NA STŘEŠE
 9.2. so 15.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 (3D) 17.00 ŽENY V BĚHU 18.00 NA STŘEŠE
   19.30 ŽENY V BĚHU 20.30 TICHO PŘED BOUŘÍ
 10.2. ne 15.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 17.00 NA STŘEŠE 18.00 ŽENY V BĚHU
   19.30 NA STŘEŠE 20.30 ÚNIKOVÁ HRA
 11.2. po 16.00 AQUAMAN 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY 19.30 NA STŘEŠE
 12.2. út 17.00 BOHEMIAN RHAPSODY 18.00 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
   20.30 NA STŘEŠE
 13.2. st 17.00 NA STŘEŠE 18.00 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
   19.30 ŽENY V BĚHU
 14.2. čt 16.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 17.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D)
   19.00 LÉTO S GENTLEMANEM 20.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
 15.2. pá 16.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 17.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D)
   19.00 POTOMEK 20.00 LÉTO S GENTLEMANEM 
 16.2. so 15.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 16.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
   18.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D) 19.00 LÉTO S GENTLEMANEM 
 17.2. ne 15.00 LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
   16.00 BOHEMIAN RHAPSODY 18.00 POTOMEK
   19.30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
 18.2. po 17.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D) 18.00 LÉTO S GENTLEMANEM 
   20.00 ÚNIKOVÁ HRA
 19.2. út 17.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 18.00 SKLENĚNÝ
   20.00 TICHO PŘED BOUŘÍ
 20.2. st 17.00 LÉTO S GENTLEMANEM 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   19.30 ŽENY V BĚHU
 21.2. čt 17.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 18.00 VŠICHNI TO VĚDÍ 
   20.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
 22.2. pá 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D) 17.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
   19.00 MRAZIVÁ POMSTA 20.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
 23.2. so 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D) 17.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   18.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO 20.00 MRAZIVÁ POMSTA
 24.2. ne 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D) 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
 24.2. ne 18.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO 19.00 MRAZIVÁ POMSTA
 25.2. po 17.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO 18.00 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
   19.00 SKLENĚNÝ
 26.2. út 17.00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 18.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   20.00 ŽENY V BĚHU
 27.2. st 16.00 LEGO® PŘÍBĚH 2 18.00 NA STŘEŠE
   19.00 ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA 
 28.2. čt 17.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 18.00 KAFARNAUM 
   19.30 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
 1.3. pá 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 17.00 BOHEMIAN RHAPSODY
   19.00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

 
KINO SVĚT

 15.2. pá 18.00 KONCERT ADÉLY RADIMCOVÉ – Café Atrium
 15.2. pá 19.30 TELLEMARKK – areál Hřebíkárna 
 22.2. pá 19.30 POUTNÍCI – areál Hřebíkárna
 23.2. so 19.00 ALASDAIR BOUCH – Jacques café 
 28.2. čt 17.00  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov – Jacques café

KONCERTY

 8.2. pá 19.00  LEVHARTI CHOMUTOV – VARNSDORF – Severočeská liga 
v basketbalu mužů, městská hala

 9.2. so 09.00  LEVHARTI CHOMUTOV – PLZEŇ – 2. liga žen v basketbalu, 
městská hala  

 10.2. ne 10.00  LEVHARTI CHOMUTOV – STRAKONICE B – 2. liga žen 
v basketbalu, městská hala 

 10.2. ne 09.00  PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE – střelnice SSK Chomutov
 13.2.  st 17.30  CHOMUTOV – LITVÍNOV – extraligové hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 17.2.  ne 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – střelnice SSK Chomutov
 17.2.  ne 15.30  CHOMUTOV – SPARTA – extraligové hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 22.2.  pá 17.30  CHOMUTOV – PARDUBICE – extraligové hokejové utkání – 

Rocknet aréna

    VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 
od 10 a od 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každou středu od 16.45 hodin. 

SPORT

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce

   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

 Od 7.2.  PREFERENCE NEZŘETELNOSTI – výstava studentů – Chomutovská 
knihovna, galerie Špejchar

 Od 14.2.  VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ Z CEST DAVIDA MAJÁKA – vernisáž 
začíná v 17 hodin – Café Atrium

 Od 28.2.  KŘÍŽOVÁ CESTA – cykly barokních obrazů, výstava zrestaurovaných obrazů 
původem z kadaňského františkánského kláštera i jiných vzácných barokních 
děl ze sbírek muzea, vernisáž výstavy 28.2. od 17 hodin – muzeum na radnici

 Do 22.2.  BRÁNA RECYKLACE – výstava v muzeu v kostele sv. Kateřiny
 Do 28.2.  ROMAN KUBEC – KRESLENÝ HUMOR – galerie Na schodech, 

Chomutovská knihovna
 Do 28.2.  GENERAČNÍ KONTRAST – počítačová grafika J. Dinga ml. a J. Dinga st. 

v galerii Zlatý klenot. 
 Do 28.2.  FULL EMPTINESS – výstava obrazů Zuzany Kieferové – Chomutovská 

knihovna, galerie Lurago
 Do 28.2.  ENKAUSTIKA – výstava obrazů Jaroslavy Bendové – Jacques café
 Do 2.3.  SUPERMARKET SVĚT – interaktivní výstava – výstavní prostor v 1. patře 

Chomutovské knihovny

VÝSTAVY
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Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VEDOU-
CÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ZASTUPUJÍCÍHO 
ŘEDITELE/ZASTUPUJÍCÍ ŘEDITELKY
Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvková 
organizace, a to na dobu uvolnění stávajícího ředitele pro 
výkon veřejné funkce
–  předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 4. 2019
–  příjem přihlášek ve lhůtě nejpozději do 14. února 2019 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:  http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-skolstvi-
dokument

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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Masopustní 
průvod
sobota 9. února | 13.00–17.00 hodin
seřadiště: Městské divadlo v Chomutově

Jste páťáci a máte zájem 
o sportovní třídu?
Pak je tato výzva určená právě vám. 
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 vyhlašuje 
výběrové řízení do sportovní třídy 6. ročníku se 
zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj. Otevřena 
bude od 1. září 2019. Třída je určena pro kluky a dívky ze 
současného 5. ročníku.

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

Přihlášku je nutné odevzdat  
do pátku 8. března 2019. 
Sportovní test proběhne ve středu 27. března 
2019 od 16:00 hodin ve velké tělocvičně školy. 
Sportu zdar! Fotbalu a košíkové zvláště.
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Před vrcholem sezony Jana Zabystřana 
povzbudily body ze Světového poháru

Atleti TJ VTŽ ze Strahova 
přivezli jedenáct medailí

Simona Kubová 
v Síni slávy 

V divadle 
vyhlásí nejlepší 
sportovce

Až vyjdou Chomutovské noviny 
s tímto článkem, bude Jan Zabystřan 
závodit na Mistrovství světa v alp-
ském lyžování ve švédském Äre. 
Vyrážel tam povzbuzen lednovým 
úspěchem ve Světovém poháru, 
kde v závodě ve Wengenu obsadil 
27. místo v kombinaci a získal tak 

své první čtyři body do celkového 
hodnocení.

Že jde o počin v českém muž-
ském lyžování vzácný, dokládá 
fakt, že naposledy ve Světovém 
poháru dojel na bodované pozici 
přesně před rokem Ondřej Berndt. 
Taktéž ve Wengenu obsadil v kom-

binaci 30. místo a získal jeden bod. 
Zabystřanovi k úspěchu pomohl fakt, 
že pořadatelé přehodili pořadí disci-
plín a první se tím pádem jel slalom. 
Chomutovský lyžař ho k úžasu všech 
dokončil na 12. místě, a přestože ve 
sjezdu patřil k nejpomalejším, součet 
obou disciplín mu zajistil umístění 
v kýžené třicítce. „Bylo to pro mě 
obrovské překvapení. Je to parádní 
pocit, ale ještě lepší je vědět, že na 
tu třicítku mám. Navíc tyhle bodíky 
by mi měly zajistit startovní číslo do 
třicítky na mistrovství světa,“ těšil se 
před odletem.

Sezona sjezdového lyžování 
nabrala obrátky a Jana Zabystřana 
čekají tři vrcholy v krátkém sledu. 
Ani nedokončí šampionát dospělých, 
který v Äre probíhá do 17. února, 
a už bude pospíchat do Itálie, aby 
stihl mistrovství světa juniorů. 
„Bohužel to takhle termínově špatně 
vychází. Takže nestihnu slalom, který 

je poslední disciplínou, a upřednost-
ním sjezd na juniorském mistrovství, 
protože tam cítím šanci, mám ambice 
být od třetího do šestého místa,“ 
prozradil před svým posledním ju-
niorským šampionátem, protože na 
konci ledna mu bylo 21 let. Z Itálie se 
chomutovský olympionik pro změnu 
přesune do Ruska, v Krasnojarsku 
totiž proběhne Zimní světová univer-
ziáda. „Do sezony jsem šel s tím, že 
chci získat nějaký bodík ve Světovém 
poháru, a teď jsem hrozně rád, že se 
mi to povedlo. Ale chtěl bych udělat 
i nějaké solidní umístění na mistrov-
ství světa dospělých, tak do 30. místa 
bych byl spokojený. Univerziádu ne-
chávám otevřenou, tam se neví, kdo 
na ní bude závodit.“

Jestliže si Jan Zabystřan před od-
letem do Švédska domova užil čtyři 
dny, teď se do Chomutova vrátí až na 
konci března. „Takže vlastně až na 
jaře,“ dodává se smíchem.

Atleti TJ VTŽ Chomutov se 
v hale na pražském Strahově zúčast-
nili krajských přeborů mužů a žen. 
Přestože výprava byla složena ze 
závodníků převážně mládežnických 
kategorií, netajila se medailovými 
ambicemi. A ty byly naplněny vr-
chovatou měrou – chomutovští atleti 
se domů vraceli s jedenácti medai-
lemi a většina z nich i s novými 
osobními halovými rekordy.

Nejvíce zazářila talentovaná 
Tereza Čihařová, která se stala 
královnou ženského sprintu, ač vě-
kem patří mezi dorostenky. Zlato 
a krajský titul získala jak v běhu na 
60 m (osobní rekord 7,78 s, 4.–5. 
místo průběžných českých tabulek), 
tak na 200 m (26,02 s, 9.–10. místo 
průběžných českých tabulek). Oddíl 
tak bude reprezentovat na halo-
vém MČR dorostenek. „Čihařová 
teď perlí. Má našlápnuto výborně, 
přitom atletiku dělá v podstatě 
chvilku,“ vyzdvihla výkony své svě-
řenkyně trenérka Jana Hyjánková, 
která chomutovskou výpravu vedla. 
Druhou sprinterkou Ústeckého kraje 
se stala Tereza Fisková, která je stále 
držitelkou krajského rekordu starších 

žákyň na 60 m výkonem 7,68 s. Na 
Strahově tentokrát vybojovala stří-
bro na 60 m (7,80 s) a bronz na 200 
m (26,46 s) a také si zajistila účast 
na halovém MČR, ale dospělých.

Titul přebornice kraje zís-
kala také trojskokanka Anastasiya 
Sabadosh výkonem 11,13 m. 
Stříbro vybojovala výškařka Eliška 
Hodková (v osobním rekordu 163 
cm) a dvě stříbra Dominik Herles 
v bězích na 200 m (v osobním re-
kordu 23,17 s) a na 400 m (52,55 
s). Skvělé výkony předvedla také 
Tereza Hamerlová ve vrhu koulí, 

kdy si nejprve vytvořila osobní re-
kord ve vloženém závodě doroste-
nek 11,94 m (12. místo průběžných 
českých tabulek) a pak získala stří-
bro v ženské kategorii (koule 4 kg) 
osobním rekordem 10,12 m. „To 
jsou bezvadné výkony. Naše vrhač-
ská skupina se rozšiřuje a už jsou vi-
dět výsledky,“ řekla Jana Hyjánková 
a nepřímo tak ocenila práci svého 
otce Jiřího Hyjánka, který si vzal vr-
hače opět na starost.

Bronz ze Strahova přivezli sprin-
ter Jan Musil (60 m za 7,23 s) a sko-
kan Pavel Jindra (trojskok 12,34 m).

Na galavečeru ke 100 letům 
českého a slovenského plavání 
byly do nově vzniklé Síně slávy 
uvedeny nejvýznamnější osob-
nosti tohoto sportu. Coby mno-
honásobná medailistka z evrop-
ských a světových šampionátů a 
nejlepší česká plavkyně poslední 
dekády byla do této společnosti 
vybrána také Simona Kubová (roz. 
Baumrtová) spolu s jejími trenéry 
Tomášem Baumrtem a Jaroslavem 
Jezberou.

Výsledky ankety Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska za rok 
2018 budou v městském divadle 
odtajněny v pondělí 18. února od 
18 hodin. Vyhlašovat se budou nej-
lepší jednotlivci a nejlepší týmy v 
kategoriích dospělých i mládeže, 
dále vítězové mezi trenéry a spor-
tovci v kategorii masters a také 
sportovní hvězda čtenářů Deníku. 
Vítězství v hlavní kategorii obha-
juje plavkyně Simona Kubová.
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Pokračování ze str. 17
Na diváky čekalo během finá-

lového galavečera celkem šestnáct 
vystoupení, během nichž se před-
stavilo více než padesát účast-
níků. Kromě zmiňovaných diváci 
zhlédli například i gymnastické 
cvičení se stuhou, s míči, pěvecké 
duo, beatbox, vystoupení hudeb-
ních skupin a další. Účinkující 
mohli být jak členy různých 

klubů, tak i vystupovat sami. 
Právě pro sólovou dráhu se roz-
hodla Daniela Hlízová. „Tančím 
prostě sama za sebe. Před vystou-
pením jsem měla strašnou trému, 
hrozně jsem se bála, ale nakonec 
jsem to překonala. Tančím více 
stylů dohromady, je to hlavně mo-
derní tanec se zakomponovanými 
prvky baletu,“ sdělila po svém 
vystoupení.
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Tanečnice obhájily 
vítězství, letos s celou 
skupinou a bez tyče



Servisní technik

Programátor robotů

SPS programátor

Konstruktér

CNC programátor

Obráběč kovů

Montážní dělník

Elektrikář

SVQ Czech s.r.o.
Rudé  armády 346
431 44 Droužkovice
info@svq-czech.cz

RESTART VAŠÍ PRACOVNÍ KARIÉRY
Nabídka volných pracovních míst


