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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pocit naprostého bezpečí získáte
pokaždé v novém voze ŠKODA KAMIQ

Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

   NOVÁ 
ŠKODA
 KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

již od Kč379 900

Untitled-134   1 14.8.2019   10:57:04

n  Hubíme šváby, blechy, štěnice, vosy, sršně.
n  V bytě vyhledáme hnízda štěnic, otočíme postele a vše kvalitně vystříkáme.
n  Pracujeme i ve vlacích a nákladních automobilech.
n    Pracujeme pouze s kvalitním postřikem vyrobeným v Anglii, 

který zabije i sršeň v letu.

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ Bezplatná linka: 800 801 801

DDD servis J. M. Sieber, Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most
Tel. kancelář: 476 102 813

Mobil J. M.Sieber: 602 404 042
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4.9. 
Akce k zahájení zájmových 
kroužků Hurá do Domečku 
od 15 hodin v SVČ Domeček 
Chomutov

5.9.
·  Pohádkový park od 15 hodin 

v rodinném centru Rozmarýn
·  Koncert ke Dni horníků 

od 16 hodin v atriu 
Chomutovské knihovny

 7.9.
·  Den evropského dědictví 

od 9 hodin na různých 
místech ve městě

·  Festival sportu od 10 hodin 
v areálu Kamencového jezera

14.9.
Rodinné zápolení Kočkování 
s Levharty od 11 hodin 
v městské sportovní hale

21.9. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

MAIO JE NOVÝM MASKOTEM ZOOPARKU
Chlupatý, roztomilý a s vlastní facebookovou stránkou. Zoopark Chomutov představil svého nového maskota, 
který se stal okamžitě miláčkem všech dětí. Je to panda červená a jmenuje se Maio. S nápadem na vlastního 
maskota se pracovalo několik měsíců, vzorem byly především sportovní kluby. „Maskoti si umějí získat malé i 
velké fanoušky a návštěvníky,“ potvrdila ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Ten náš bude svou roztomilostí bavit 
především děti. To je pro nás prvořadé,“ dodala.

Pokračování na straně 5
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ZÁCHRANÁŘŮM 
POMŮŽE NAJÍT 
POTŘEBNÉ INFORMACE
Seniorská obálka má pomoci 
záchranářům rychle zjistit 
informace o zdravotním 
stavu seniora, který naléhavě 
potřebuje jejich pomoc. 
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PAMÁTKY OBDIVOVAL 
NEJKRÁSNĚJŠÍ MUŽ 
SVĚTA
Pětadvacetiletý Trin Van Bao, 
nejkrásnější muž planety, 
navštívil Chomutov. V únoru 
zvítězil v mezinárodní soutěži 
krásy Mr. International.

� téma
 6 CHOMUTOV 

A ANNABERG-
BUCHHOLZ SLAVÍ 
DVACETILETOU 
SPOLUPRÁCI 
Pracovníci obou městských 
úřadů si po celou dobu 
předávají zkušenosti, učí se 
navzájem a sdílejí dobrou praxi.

� rozhovor
 8 PETR KLAUS: POKUD 

ČLOVĚK MÁ VŮLI 
A POCTIVĚ TRÉNUJE, 
DĚJÍ SE SKORO ZÁZRAKY
Petr Klaus je trenérem. 
V posilovně spořické sportovní 
haly trénuje běžné sportovce. 
Ve vedlejší tělocvičně však jeho 
klientelu tvoří jiní lidé.

� minitéma
 9 PARTICIPATIVNÍ 

ROZPOČET: NÁVRHY 
ČEKAJÍ NA HLASY 
VEŘEJNOSTI 
Město Chomutov nabízí 
svým obyvatelům aktivně se 
účastnit rozhodování o podobě 
veřejných prostranství na území 
města již potřetí.

� kultura
 12 VEŘEJNOST SE 

ROZLOUČÍ SE 
ZDEŇKEM HEJNOU
V důstojném prostředí 
kostela sv. Ignáce se 20. září 
v 18 hodin uskuteční 
vzpomínkové setkání na 
Zdeňka Hejnu, který zemřel 
19. července 2019.

� historie
 14 CHOMUTOV JAKO 

OKRESNÍ MĚSTO
Chomutov jako okresní 
město – pro starší generaci 
věc automatická, pro 
současnou dospívající 
generaci věc neznámá. Jak 
to vlastně bylo s okresem 
Chomutov?

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme pro vás rysa ostrovida, 
který je největší evropskou koč-
kovitou šelmou. Náleží mezi silně 
ohrožené a chráněné druhy.
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Trhy budou 
pestřejší

I po prázdninách budou na ná-
městí 1. máje pokračovat farmář-
ské trhy, dojde ale ke změně jejich 
pravidelných termínů. Poprvé v září 
se uskuteční až v sobotu 14. 9., kdy 
je doplní oblíbené Jablečné slav-
nosti. Poté už budou opět probíhat 
každých 14 dní až do Vánoc, tedy 
28. září, 12. a 26. října, 9. a 23. lis-
topadu a 7. a 21. prosince.

V rámci farmářských trhů se na 
podzim uskuteční i několik dopro-
vodných akcí, kromě zmiňovaných 
Jablečných slavností to bude soutěž 
o nejchutnější chléb, posvícení, vi-
nařské setkání a rybí trh.

Pracovníci technických služeb se brodili 
jezírkem, aby ho zbavili plevele

Seniorská obálka záchranářům 
pomůže najít potřebné informace

Sportovní hala má novou palubovku

Jezírko v městském parku je ošet-
řené. Technické služby na ostrůvcích 
provedly zahradnické práce a vyčistily 
je od plevelu. „Staráme se o dvě vodní 
plochy. Kromě jezírka také o nádrž na 

Březenecké. Péče o ně není jednodu-
chá, práci nám ztěžují všichni, kdo si 
z vody dělají odpadkový koš,“ upozor-
ňuje ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Dvakrát až třikrát za vegetační 
období pracovníci provozovny veřejné 
zeleně technických služeb jezírko 
vyčistí od plevele a upraví plochy na 
ostrůvcích. „Kvůli dostatku vody se 
na ostrůvcích chytne většinou veškerý 
větrem zavátý plevel a začne růst. 
Pak ho musíme odstranit, aby vynikly 
lekníny,“ popisuje situaci vedoucí 
provozovny veřejné zeleně Daniel 
Voborník. K čistotě jezírka pomáhá 
odstranění zapleveleného porostu, ve 
kterém by se jinak zachytávaly plo-
voucí odpadky.

Vše, co lidé naházejí do vody, pra-
covníci technických služeb odstraňují 
podle potřeby až dvakrát týdně. Na 
čištění jezírka používají pětimetrové 
hrábě, případně do něj vlezou v brodí-
cím oblečení. Obvyklé jsou odpadky 
od svačin, tedy papíry a plastové 

láhve, ale z vody pracovníci organi-
zace vyndavají i kuriozity, jako jsou 
nákupní vozíky, jízdní kola, kryty od 
lamp veřejného osvětlení, odpadkové 
koše či dokonce občanské průkazy.

Výrazně jiná situace je u nádrže na 
Březenecké. „Je hluboká až dva a půl 
metru a na dně je velká vrstva bahna. 
Tyto faktory brání v použití brodících 
obleků. Protože naši pracovníci nemají 
k dispozici loď a ani příslušný výcvik 
k práci na vodě, čištění probíhá jen 
pomocí nářadí na dlouhých násadách,“ 
upřesňuje Voborník. Čistit se nedá za 
špatného počasí, protože betonový 
břeh se za vlhka stane velmi kluzkým 
a nebezpečným. Na Březenecké by 
technické služby ocenily pomoc oby-
vatel sídliště, apelují na ně, aby do 
nádrže a ani v její blízkosti neodhazo-
vali odpadky.

Seniorská obálka má pomoci 
záchranářům rychle zjistit infor-
mace o zdravotním stavu seniora, 
který naléhavě potřebuje jejich 
pomoc. „Stále přibývá případů, 
kdy je senior po náhlých zdravot-
ních potížích nucen přivolat si sám 
záchrannou pomoc. Lidé v tomto 
stavu však často nebývají schopni 
odpovídat na požadované otázky. 
Správně vyplněná seniorská obálka 
tedy může záchranným složkám vý-
razně ulehčit potřebnou péči nebo 

dokonce zachránit život,“ uvedl 
náměstek primátora pro sociální ob-
last Milan Märc.

Obálka je opatřena magne-
tickým i lepícím pruhem. Uvnitř 
ukrývá formulář obsahující důle-
žité informace o seniorově stavu, 
jako například prodělané nemoci, 
užívané léky nebo alergie. Důležité 
samozřejmě je, aby byl tiskopis 
vyplněn co nejaktuálněji, popří-
padě doplněn o poslední propouš-
těcí zprávu z nemocnice. Ta může 

záchranářům leccos prozradit. 
„Je také nutné, aby byla obálka 
umístěna na viditelném místě. 
Takovým nepsaným pravidlem 
je umístění na dveřích lednice, 
nebo na vnitřní straně vstupních 
dveří do bytů,“ doplnila vedoucí 
odboru sociálních věcí Dagmar 
Mikovcová.

Dotazník je navíc navržen tak, 
aby bylo jeho vyplňování pro se-
niory co nejjednodušší. Důležité 
údaje jsou tedy označeny červeně, 

doporučené údaje žlutě a údaje, 
jejichž vyplnění je pouze na vůli 
seniora, jsou označeny zeleně. Pro 
vyplnění obálky je nicméně dopo-
ručena pomoc rodinných přísluš-
níků či jiných osob blízkých.

Kompletní sady seniorských 
obálek budou k dispozici od 5. září 
2019 na chomutovském magist-
rátu, konkrétně ve Zborovské ulici 
na odboru sociálních věcí, v prvním 
patře, v kanceláři č. 126. Formulář 
je také ke stažení na webu města.

Už žádné klouzání nebo špatné 
odskoky míče. Velké hřiště v cho-
mutovské sportovní hale má novou 
palubovku. Nový povrch tvoří tří-
vrstvá dřevěná podlaha s komplet-
ním systémem pružného roštu. Ten 
vynikajícím způsobem tlumí nárazy, 
což šetří zdraví sportovců.

Kromě toho se od takové palu-
bovky stejnoměrně odráží míč, což 
má zase pozitivní vliv na kvalitu 
hry. „Palubovka vyhovuje všem 
mezinárodním sportovním certifika-
cím, takže se tu mohou hrát jakékoli 
nadnárodní soutěže, což byl také náš 
požadavek,“ řekla jednatelka společ-
nosti Kultura a sport Věra Fryčová.

Důvodem investice však ne-
byla touha po sportovním luxusu. 
Původní palubovka už začala do-
sluhovat a dosavadní dílčí opravy 
přestávaly stačit. Město proto uvol-
nilo potřebné peníze jako účelovou 
dotaci právě pro Kulturu a sport. 
„Ve sportovní hale není snad jedi-
nou hodinu prázdno, hřiště si nový 
povrch stoprocentně zasloužilo,“ 
dodává k tomu náměstek primátora 
David Dinda.

Nadšení jsou pochopitelně také 
samotní sportovci. „Pro nás je nová 
palubovka poměrně zásadní věcí,“ 
pochvaluje si například šéf florba-
listů Martin Bocian. Na starém po-

vrchu se i sebemenší nerovnost pro-
jevila nečekaným odskokem míčku, 
navíc palubovka klouzala. „Měli 
jsme možnost si novou podlahu už 
vyzkoušet a hraje i trénuje se na ní 
nesrovnatelně lépe,“ dodal.

Nová podlaha stála čtyři mi-
liony korun, její pokládka včetně 
demontáže původního povrchu 
trvala dva měsíce. Jde o dřevěnou 
sportovní podlahu Proflex M od 
předního světového výrobce – 
společnosti Tarkett. Podle slov 
dodavatele jde o systém, který se 
používá ve sportovních halách po 
celém světě, a to včetně basketba-
lové NBA.
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KRÁTCE
BATOLATA MOHOU 
CVIČIT
Malé děti od roka a půl do tří let 
si mohou se svými rodiči užít 
cvičení v základní škole Duhová 
cesta. Škola nabízí cvičení každé 
pondělí od 9.45 hodin.

ZA SWINGEM DO ATRIA
Atrium Chomutovské knihovny 
rozezní tóny swingové hudby 
v podání oblíbeného regionál-
ního orchestru Big Band Zdenka 
Tölga 12. září od 17 hodin.

ONDŘEJ HLOŽEK BUDE 
PŘEDČÍTAT
V Chomutovské knihovně se 
bude 26. září od 17 hodin konat 
autorské čtení se spisovatelem, 
básníkem a literárním kritikem 
Ondřejem Hložkem.

DO MUZEA ZA DĚDICTVÍM
V rámci Dne evropského dědictví 
uspořádá muzeum před budo-
vou pozorování Slunce, komento-
vanou prohlídku výstavy o letcích 
i přednášku o pražském groši.

PANDY SE UKÁŽOU 
NÁVŠTĚVNÍKŮM
V zooparku se koncem června 
narodily dvě pandy červené. 
Mláďata zatím zůstávají skrytá, ale 
zhruba od poloviny září by mohla 
začít opatrně objevovat svou 
expozici.

K DISPOZICI JSOU NOVÉ 
KOŠE
Technické služby v těchto dnech 
vyměnily odpadkové koše podél 
chodníku od OC Chomutovka 
k budově magistrátu. Dále vymě-
nily koše v parčíku za knihovnou.

LOUČILI SE 
S PRÁZDNINAMI
Koncem srpna se v prostorách 
zahrady DpS Písečná konalo 
rozloučení s prázdninami. Klienti 
si vyzkoušeli chůzi po bosovišti, 
soutěžili a opekli si špekáčky.

DEN KERAMIKY VE 
VEJPRTECH
Klienti COZP Písečná přijali pozvá-
ní na Den keramiky ve Vejprtech, 
kde měli možnost si dle vlastní 
fantazie ozdobit džbánek. Všichni 
se pobavili a odjížděli s nadšením.

POZNÁVALI HISTORII 
INTERAKTIVNĚ
Klienti CDS Bezručova praco-
vali na interaktivní tabuli v DpS 
Písečná. Vyzkoušeli si různorodé 
programy zaměřené na pozná-
vání evropských zemí či historie 
České republiky.

Panda Maio je novým 
maskotem zooparku

Lidé si prohlédli 
dopravní podnik

Chomutovský půlmaraton: běžci 
chválili krásy města i fanoušky

Pokračování ze strany 3
Jakub Novák z oddělení marke-

tingu zooparku uvedl, že složitější 
bylo vybrat pro maskota jméno než 
podobu. „V zooparku nemáme moc 
zvířat, která by se hodila zároveň 
na maskota. Tuleň by to mohl být 
těžko, medvěda má jako symbol 
skoro každý. Ale panda se na to 
hodí skvěle,“ říká.

Návrhů na jméno však bylo ně-
kolik desítek. Nakonec se ukázalo 
jako nejlepší pojmenovat maskota 
podle našeho pandího samce. A to 
je právě Maio. „Je to krátké jméno, 
zní cizokrajně a přitom se dá snadno 
zapamatovat,“ pochvaluje si výběr 
ředitelka Fryčová. „Navíc všem 
připomene, že panda tohoto jména 
v zooparku skutečně žije.“

Maio se teď začne objevovat 
na všech velkých akcích zooparku 
i jen tak na procházce po areálu, 
usmívat se bude z triček či hrníčků 
a později bude možné si ho objed-
nat třeba na dětskou oslavu, podobě 
jako hokejového maskota Pirátů 
Picaroona. „Bude mít také vlastní 
facebookovou stránku, kde ho bu-
dou moci malí fanoušci sledovat,“ 
dodává Jakub Novák.

Představení Maia probě hlo 
při Pohádkovém safari. „Pravdě
podobně jsme první zoologickou 
zahradou v republice, která má kla-
sického maskota,“ připomněla ře-
ditelka chomutovské zoo. Zahrady 
mají většinou takzvaná erbovní 
zvířata, která se objevují v logu. 
V zooparku to byl dříve zubr.

Chomutovský dopravní podnik se 
otevřel veřejnosti. Lidé si mohli pro-
hlédnout jindy nepřístupné prostory 
areálu a děti se dozvěděly, jak se bez-
pečně chovat v dopravním provozu 
i jaako chodci. 

Návštěvníkům akce byl umožněn 
vstup do podnikové garáže, servisní 
dílny i myčky. Prohlédli si současné 
autobusy i trolejbusy a mohli se také 
svézt historickým vozem. Policisté, 
hasiči i strážníci ukázali svou tech-
niku, děti mohly soutěžit nebo se ba-
vit při různých vystoupeních. 

Chomutovský půlmaraton byl letos 
ve znamení velkého tepla a rekordního 
počtu účastníků. Na jednadvacetiki-
lometrovou trať, štafetu i kratší vzdá-
lenosti pro děti se vydalo 750 běžců. 
„Velmi nás těší, že se půlmaratonu 
zúčastnilo opět více sportovců než 
v předešlých ročnících. Časem by-
chom chtěli atakovat tisícovku,“ uvedl 
náměstek primátora David Dinda.

Zřejmě kvůli velkému vedru se ne-

podařilo pokořit rekord chomutovské 
tratě. Vítěz letošního ročníku doběhl 
v čase jedna hodina, devatenáct minut 
a dvacet vteřin, což je o necelé čtyři mi-
nuty více než je loňský, zatím nejlepší 
čas. „Jsem spokojený, bylo velké teplo, 
takže jsem dobíhal už velmi unavený. 
Asi nejhorším úsekem bylo stoupání 
v Bezručově údolí,“ uvedl nejrychlejší 
muž Chomutovského půlmaratonu 
2019 Jakub Stejskal z Kadaně. Ten loni 

doběhl jako druhý a jeho čas byl tehdy 
zhruba o dvě minuty lepší.

Druhým nejrychlejším běžcem le-
tošního ročníku byl Petr Vinický, který 
běžel teprve svůj druhý půlmaraton a jak 
sám uvedl, ještě zcela neznal techniku 
takto dlouhého běhu. Třetí příčku ob-
sadil Santiago původem ze Španělska, 
kterému se nejvíce líbil rozmanitý terén 
tratě, i když byl náročný.

Pokračování na str. 23

Chomutovské památky obdivoval 
nejkrásnější muž světa

Pětadvacetiletý Trin Van Bao, 
nejkrásnější muž planety, navští-
vil Chomutov. V únoru zvítězil 
v mezinárodní soutěži krásy Mr. 
International. Nyní navštěvuje 
všechny země, které se zúčastňují 
této soutěže. „Moc se mu u nás 
líbilo a děkoval za vřelé přijetí. 
Na radnici jej přivítal primátor 
města a jeho náměstek, připravili 
menší občerstvení, přípitek a dá-
rek se vzpomínkou na Chomutov. 
Na radnici byla dobrá nálada, Trin 
si s primátorem hezky a vtipně 
popovídal,“ uvedla zastupitelka 
města Elvíra Hahnová. Trin Van 
Bao si prohlédl historické prostory 
radnice a kostela sv. Kateřiny. 
Nejvíce se mu líbil betlém, který si 
natočil na památku. Setkal se také 

s místní vietnamskou komuni-
tou. V Čechách byl vůbec poprvé, 
kromě Chomutova tu navštívil také 

Náchod a Prahu. V mezinárodní 
soutěži krásy skončil český účast-
ník na čtvrtém místě.
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Partnerství mezi Chomutovem a Annabergem-Buchholzem letos oslaví dvacetileté výročí. Pracovníci obou 
městských úřadů si po celou dobu předávají zkušenosti, učí se navzájem a sdílejí dobrou praxi. Díky tomu si lidé 
připomínají tradice, jezdí po cyklostezce nebo slaví zábavnější Vánoce.

Obě města, která od sebe dělí ne-
celých 50 kilometrů, rozhodně stojí 
za návštěvu. V historickém jádru 
Chomutova najdete mnoho význam-
ných památek, například kostel svaté 
Kateřiny, městskou věž nebo bývalý 
jezuitský areál. Celosvětovým uni-
kátem je Kamencové jezero využí-
vané ke koupání a pro vodní sporty. 
Dalšími lákadly jsou Zoopark 
Chomutov, rozlohou největší zoo 
v České republice, a přírodní park 
Bezručovo údolí.

AnnabergBuchholz je historic-
kým hornickým městem a turisty 
láká na Manufakturu snů – muzeum 
s rozsáhlou expozicí tradičních kruš-
nohorských dřevěných hraček, nej-
starší muzeum kovářství v Německu 

s názvem Frohnauer Hammer 
či kostel svaté Anny.

Chomutov i AnnabergBuch
holz leží v hornickém regionu 
Krušnohoří/Erzgebirge, který byl 
nedávno zapsán do seznamu světo-
vého dědictví UNESCO.

V rámci spolupráce mezi oběma 
městy se podařilo zrealizovat mnoho 
různých záměrů. Lidé si většinou ani 
neuvědomují, že právě díky přeshra-
niční spolupráci mohou jezdit po cyk-
lostezkách, navštěvovat skanzen, užít 
si zábavné Vánoce a mnoho dalšího.

V současné době probíhá projekt 
s názvem Otevřené a moderní úřady, 
v jehož rámci se konají jazykové 
kurzy, workshopy a informačně 
vzdělávací cesty.

ZREALIZOVANÉ ZÁMĚRY 
LET 2004 AŽ 2006

Během prvních let spolupráce, 
po všech prvopočátečních přípra-
vách, byla vybudována první část 
cyklostezky v Bezručově údolí. 
Slavnostní otevření zhruba kilometr 
a půl dlouhé stezky s živičným povr-
chem doprovodil cyklistický závod 
dětí i dospělých. Vybudování stezky 
stálo přes čtyři miliony korun, do-
tace činila přes tři miliony.

Ve zmiňovaném období byl zre-
konstruován park u soudu. Město 
nechalo opravit cesty a vybudovat 
kašnu včetně přípojek a strojovny. 
V parku přibyly lavičky, odpad-
kové koše a informační tabule. 
Významnou částí projektu byly sa-

dovnické úpravy, které byly prove-
deny pro potřeby parku i pro potřeby 
botanické minizahrady. Součástí 
projektu bylo vytištění propagačního 
materiálu, workshopy a slavnostní 
konference se zástupci ze Saska. 
Tento projekt si vyžádal přes pět 
a půl milionu korun, dotace byla 
vyšší než čtyři miliony.

V obou městech byly pro-
vedeny analýzy sportovišť, jež 
ukázaly, která hřiště a kde chybí, 
která je třeba opravit a která jsou 
nejvíce využívaná. Materiál byl 
umístěn na internetových strán-
kách Chomutova a Annabergu
Buchholze. Vypracování dokumentu 
stálo necelých šest set tisíc korun, 
dotace byla zhruba poloviční.

Chomutov  
a Annaberg-Buchholz slaví 
dvacetiletou spolupráci 

Dominantou skanzenu Stará Ves je větrný mlýn holandského typu.

Cyklostezka v Bezručově údolí. Vystoupení v rámci Dětských Vánoc v roce 2014.
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ZREALIZOVANÉ ZÁMĚRY 
LET 2007 AŽ 2013

V rámci projektu Centrum kruš-
nohorského lidového umění realizo-
vaného v letech 2009 až 2012 města 
AnnabergBuchholz a Chomutov 
vytvořila společně s tehdejším 
Podkrušnohorským zooparkem 
a Oblastním muzeem v Chomutově 
a v Mostě centra, v nichž je usilo-
váno o výrazné zviditelnění spo-
lečných tradic. Společná prezen-
tace Ströherské sbírky, pocházející 
od soukromé osoby, je koncipována 
jako vícejazyčná výstava, která vů-
bec poprvé zahrnuje lidové umění 
obou stran příhraničí a je doprová-
zena doplňkovými vzdělávacími 
aktivitami, muzejněpedagogickými 
materiály a jednotným systémem 
vstupenek, který je jedním z opat-

ření společné marketingové studie. 
Projekt je silně zaměřen na příhra-
niční cestovní ruch a jeho posílení.

Z projektu vznikla první pře-
shraniční expozice tradičního lido-
vého umění v zážitkovém areálu 
ve skanzenu Stará Ves, která slouží 
jako ukázka historie a způsobu 
života obyvatel původních vesnic 
Krušnohoří. Stavby a jejich okolí 
jsou vybaveny dobovými předměty, 
které si návštěvníci mohou zblízka 
prohlédnout a prostřednictvím in-
formačních cedulí nebo průvodce 
se dozvědí o významu a funkci 
daného předmětu. Dominantou 
Staré Vsi je funkční větrný mlýn 
holandského typu. Roubená stavba 
zve k návštěvě stálých expozic vče-
lařství a hračkářství. Statek nabízí 
komplexní pohled na venkovský 
život zahrnující běžné domácí práce, 
zemědělství a řemeslnictví. V rámci 
doprovodných akcí se zde konají 
také názorné ukázky téměř zapome-
nutého způsobu života i lidových 
tradic a řemesel. Vybudování takto 

velkého projektu stálo přes 2,6 mi-
lionu eur. Celý projekt se svou výji-
mečností a rozsahem stal příkladem 
dobré partnerské spolupráce.

V období let 2007 až 2013 byla 
přijata marketingová opatření part-
nerských měst. Podařilo se zma-
povat stávající turistické nabídky, 
komunikační a distribuční cesty při 
zhodnocování potenciálu regionu. 
V rámci projektu došlo k zasíťování 
a harmonizování nabídek webových 
stránek partnerů, úpravě odkazů 
webů, integraci mapy s fotogale-
riemi, turistické prohlídky s inter-
aktivními elementy – koncepce 
a rozpracování prohlídek, značení 
prohlídkových tras na mapách 
včetně QR kódů. Projekt si vyžádal 
60 tisíc eur.

ZÁMĚRY Z FONDU 
MALÝCH PROJEKTŮ LET 
2004 AŽ 2006

V roce 2006 byl vybudován 
Sloup partnerství, stejný rok se po-
prvé začaly hrát koncerty dechových 
hudeb a začaly se pořádat Dny part-
nerských měst. V prosinci se díky 
spolupráci měst uspořádaly Ledové 
Vánoce. Toto období tedy osla-
vila obě města společně, sportovci 
se utkali v různých sportovních 
turnajích na umělé ledové ploše. 
O rok později se konala výstava jab-
lek s výkladem odborníků a radami 
z pěstitelské oblasti Krušnohoří, byl 
vytvořený magazín a vícejazyčné 
letáky pro rozšíření rozvoje cestov-
ního ruchu.

Ve zmiňovaném období se ve-
řejnost díky projektu Odpadové 
hospodářství v příhraničí seznamo-
vala s možnostmi třídění odpadů. 
Do projektu byly zapojeny i školy 
a školky, které se aktivně podílely 
na třídění odpadů, byly pořízeny 
nádoby na třídění odpadu, které 

pak byly rozmístěny na všech do-
stupných místech. Proběhla velká 
medializace s výzvami o zapojení 
do třídění odpadů pro občany města, 
například v tisku nebo polepením 
vozů MHD.

ZÁMĚRY Z FONDU 
MALÝCH PROJEKTŮ LET 
2007 AŽ 2013

V roce 2009 se slavilo desetileté 
výročí podpisu partnerské smlouvy 
mezi městy. Slavnosti k oslavám 
výročí dostaly název Dobrý večer, 
sousedé! Zrealizován byl pro-

jekt Spolupráce mladých hasičů 
v Euroregionu Krušnohoří, který byl 
zaměřen na přípravu a rozvoj základ-
ních hasičských dovedností mládeže 
Euroregionu Krušnohoří pro budoucí 
praktické využití při poskytování pří-
hraniční výpomoci v krizových situa-
cích. Při setkání měst byly připome-
nuty hornické tradice.

V roce 2014 se konaly Dětské 

Vánoce v Krušných horách. Příprava 
trvala řadu měsíců a výsledkem bylo 
zvýšení kvality tradičních vánočních 
trhů v obou partnerských městech. 
Výstupem projektu se stala dvoj-
jazyčná studie zaměřená na zvý-
šení hodnoty tradičních vánočních 
trhů. Tato studie obsahově popisuje 
vzhled a možnosti obnovení vánoč-
ních tradic a zvyků, řeší společnou 
tematiku partnerských vánočních 
tradic a jejich vzájemné propo-
jení. Z výsledku studie je patrné, 
že změna vzhledu vánočního trhu 
v Chomutově byla žádoucí. Dotací 

z programu Cíle 3 tohoto projektu 
se podařilo získat pro vánoční trh 
v Chomutově dvacet nových dře-
věných stánků s ručně malovanými 
vánočními motivy, přírodními gir
landami a vánočním osvětlením. 
V rámci vánočního období proběhlo 
setkání dětí z mateřských škol a spo-
lečné předvánoční dílničky a hry 
na obou stranách Krušnohoří.

V RÁMCI SPOLUPRÁCE MEZI OBĚMA MĚSTY 
SE PODAŘILO ZREALIZOVAT MNOHO RŮZNÝCH 
ZÁMĚRŮ. V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ PROJEKT 
S NÁZVEM OTEVŘENÉ A MODERNÍ ÚŘADY.

Roubené stavení a hrázděné stavby ve skanzenu Stará Ves. Maskoti Róza a Rozmarýnek na pouti KÄT v Annabergu-Buchholzi.

Společná tvořivá dílna dětí z Chomutova a Annaberg-Buchholze.

Koncerty dechových hudeb v městském parku.
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Jak jste přišel na postup cvičení, 
který vede k takovým úspěchům?

Sám u sebe. Dříve jsem hodně 
cvičil, závodil jsem v kulturistice 
a během tréninků docházelo k růz-
ným zraněním. Hledal jsem způsob, 
jak je napravit. Nechtěl jsem se vy-
dávat cestou injekcí nebo prášků, 
tak jsem hledal jiný postup. A pro-
tože jsem strojař, hledím na člo-
věka jako na stroj. Řeším svalové 
disbalance přes cílené cvičení ur-
čitých svalových partií, aby se vše 
srovnalo. Samozřejmě jsem se mu-
sel vzdělávat, hlavně z oborů fyzio-
terapie či anatomie. Mám trenérské 
zkoušky, také kurzy na rekondici 
fyzických sil a stravování.
Jak jste začal pomáhat ostatním?

To bylo samovolné. Někdo 
mi třeba řekl o svém problému 
a já jsem mu zkusil poradit postup, 
který u mě fungoval.
Vzpomínáte si na svého prvního 
klienta, kterému jste pomohl?

Jedna paní profesorka, která učila 
na gymnáziu, měla problémy s be-
derní a krční páteří, dlouhodobě tr-
pěla bolestmi. Podařilo se nám spo-
lečně tyto problémy úplně odstranit.
Spolupracujete i s lékaři?

Spoustu případů s nimi konzul-
tuji. Když něco nevím, pošlu klienta 
na lékařské vyšetření. Přístupy lé-

kařů k mému způsobu pomoci jsou 
různé, ale daří se mi dobře spolu-
pracovat hned s několika. Dokonce 
mi někteří posílají své pacienty, 
abych jim pomohl. Hlavně neurolo-
gové, ortopedové i praktičtí lékaři.
Máte svou klientelu nějak věkově 
vymezenou?

Vůbec ne. Nejmladšímu kli-
entovi byly asi dva roky, nejstar-
šímu devadesát osm. I současná 
skupina je velmi věkově různorodá. 

Ono na věku nezáleží. Když chce 
člověk něco změnit, musí makat. 
To je celé.
S čím jste pomáhal tak malému 
chlapci?

Trpěl svalovou atrofií, nefun-
govaly mu posturální svaly. Vše 
jsme zkoušeli formou hry. A dařilo 
se. Také jsem pracoval s dítětem, 
které mělo stejný problém a dneska 
už dělá první kroky a chodí 
do školy.
Dokážete tedy pomoci opravdu 
každému?

Pokud člověk chce cvičit 
a opravdu poctivě trénuje, tak 

se dají udělat skoro zázraky. Když 
jen čeká, že se něco stane samo, tak 
se neděje nic.
Co to znamená skoro zázraky?

Třeba moje současná klientka, 
která cvičí několik let. Podle lé-
kařů měla zůstat jen ležet, prý 
se nikdy neposadí, neudržela ani 
vzpřímeně hlavu. Společně už nyní 
zkoušíme stabilní postoj, rozhýbá-
váme i ruce. Takový pokrok je ale 
velmi časově náročný, každý malý 

posun se trénuje týdny nebo mě-
síce. Záleží tedy hodně na každém 
člověku, zda má trpělivost a vůli 
to podstoupit, nebo ne. Zkrátka 
musí chtít, pak mu mohu pomoci, 
jinak ne. K jednomu pánovi jsem 
docházel domů každý den čtyři 
roky. Byl ochrnutý a postupně po-
malu začínal chodit. Dělal velké 
pokroky, ale on to tak nevnímal, 
chtěl více za kratší dobu. Pak 
se cvičením přestal a během krátké 
doby znovu ulehl. Ta vůle tedy 
musí být zkrátka bezmezná. Rok 
není v tomto ohledu žádná dlouhá 
doba.

Je vždy cílem cvičení u ochrnu-
tých lidí začít chodit?

Cílem je, aby člověk nepotře-
boval pomoc druhé osoby a byl 
soběstačný. Dojít si sami na toaletu, 
to je prostě pro ně většinou ten nej-
vyšší cíl. K němu však vedou dílčí 
cíle – ovládat ruce, posadit se, udr-
žet se ve stoje. A pak chůze.
V čem se váš postup cvičení liší 
například od rehabilitace?

U mě prostě dělají lidé všechno 
sami, necvičím s jejich končetinami, 
cvičí s nimi od začátku oni sami. 
Musí se to prostě naučit, v tom jim 
pomáhám. Například po mozkové 
příhodě si svaly už nepamatují, že ně-
jaký pohyb uměly. Učí se ho znovu. 
A lidé se ho musí sami naučit ovládat.
Měl jste někdy klienta, u kterého 
jste ihned věděl, že bude velmi 
náročné mu pomoci?

To jsem zažil s jedním panem 
doktorem, který byl zhruba půl 
hodiny v klinické smrti. Poškození 
mozku bylo velmi rozsáhlé, neuměl 
nic, vše se musel znovu učit. Tehdy 
jsem vlastně ani nevěděl, jak s ním 
začít pracovat. Jenže on fungo-
val velmi dobře, cvičil, měl vůli. 
Trénovali jsme orientaci v prostoru 
nebo třeba pro mnoho lidí banální 
otevírání dveří. Dnes sám chodí, ale 
je v plné péči manželky.

Petr Klaus je trenérem. V posilovně spořické sportovní haly trénuje běžné sportovce. Ve vedlejší tělocvičně však 
jeho klientelu tvoří jiní lidé - ochrnutí po úrazech, po mozkových mrtvicích, s velkými bolestmi pohybového 
aparátu. Když se zcela ochrnutý člověk pod vedením Petra Klause postaví na nohy, vypadá to jako zázrak. 
„Velmi pevná vůle a trénink, víc to není,” říká. O svých postupech, zkušenostech i lidech, kteří díky němu chodí, 
hovořil v následujícím rozhovoru.

Petr Klaus:

Pokud člověk má vůli a poctivě 
trénuje, dějí se skoro zázraky 

PO MOZKOVÉ PŘÍHODĚ SI SVALY UŽ NEPAMATUJÍ, 
ŽE NĚJAKÝ POHYB UMĚLY. UČÍ SE HO ZNOVU. A LIDÉ 
SE HO MUSÍ SAMI NAUČIT OVLÁDAT.
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1  Hřiště pro školku. Upra-
vení povrchu jednoho bý-
valého hřiště u Mateřské 
školky Písnička v sídlišti 
Zahradní, nastříkání do-
pravního hřiště pro děti 
a úprava okolí.  
Náklady: 600 000 korun

2  Nové oplocení hřiště ZŠ 
Kadaňská. Rekonstrukce 
celého oplocení kolem 
hřiště ZŠ Kadaňská a při-
dání bran pro vjezd/vstup. 
Náklady: 600 000 korun

3  Rekonstrukce psího 
útulku. Výměna pletiva 
u venkovních kotců, 
oprava a nátěr mříží, 
sloupků, branek, pletiva 
výběhu, starého plotu 
kolem celého útulku. 
Náklady: 490 000 korun

4  Pamětní deska – Setkání 
tří císařů. Označení 
domu na náměstí 1. máje 
s č. p. 12 pamětní deskou, 
která přispěje k poznání 
historie města a k jeho 
propagaci.  
Náklady: 80 000 korun. 

5  Oprava dětského písko-
viště. Zlepšit stav písko-
viště v ul. Pod Břízami. 
Oplotit ho, dát mu novou 
obrubu a písek, instalo-
vat pružinové houpačky, 
příp. i další herní prvky.  
Náklady: 300 000 korun.

6  Přístřešek pro dojíždě-
jící děti u ZŠ Kadaňská. 
Instalace přístřešku pro 
dojíždějící děti u ZŠ 
Kadaňská.  
Náklady: 300 000 korun.

7  Repliky soch na divadle. 
Vytvořit repliky čtyř 
soch – múz Polyhymnia, 
Thalia, Terpsichore a Mel-
pomene, které byly na 
budově před rokem 1988, 
a instalovat je zpátky.  
Náklady: 600 000 korun.

8  Oprava chodníku 
v Kostnické ulici. Zlepšit 
stav chodníku ze starých 
polámaných dlaždic 
a zábradlí za domy 
v Kostnické ulici.  
Náklady: 300 000 korun.

9  Rekonstrukce rampy v ul. 
Karolíny Světlé. Úprava 
povrchu a celého vzhledu  
rampy určené pro chodce 
z ulice Karolíny Světlé do 
ulice Palackého.  
Náklady: 600 000 korun.

10  Zkulturnění podchodů 
v kruháku. Cílem návrhu 
je vymalovat podchody 
pod hlavním kruhovým 
objezdem. Účast na 
vymalování přislíbila ZUŠ 
Chomutov.  
Náklady: 600 000 korun.

11  Rekonstrukce zastávky 
Chomutovka. Dovybavit 
zastávku MHD Chomu-
tovka v Palackého ulici 
o dostatečně kapacitní 
osvětlený zastávkový 
přístřešek s lavičkami. 
Náklady: 400 000 korun.

12  Městské divadlo. Dopl-
nění zábradlí u schodišť – 
předmětem návrhu je 
hlavně doplnění madel 
u schodišť, která jsou 
na trase k přístupu do 
hlavního sálu.  
Náklady: 400 000 korun.

13  Interaktivní městský 
park. Mezi dětským 
hřištěm u Rozmarýnu 
a altánem v parku umístit 
interaktivní dětské prvky. 
Náklady: 220 000 korun.

14  Na místě bývalých 
volejbalových kurtů u 
softbalového hřiště v 
Bezručově ul. provizorně 
zaštěrkovat plochu pro 
parkování osobních vozi-
del. Předmětem návrhu 
je i ubourání části obruby  

 
 
při vjezdu k zadnímu 
traktu školy.  
Náklady: 300 000 korun.

15  Mlhoviště do MŠ. Do 
dvou mateřských školek, 
které jsou přes léto ote-
vřené i pro děti ostatních 
školek (MŠ Jiráskova 
a MŠ Zahradní) instalovat 
mlhoviště.  
Náklady: 600 000 korun.

16  Další sochy na nábřeží 
Chomutovky. Doplnit 
další sochy na pod-
stavce na nábřeží řeky 
Chomutovky v centru 
města.  
Náklady: 300 000 korun.

17  Zhotovení informačních 
tabulí o historii Podmo-
kelské dráhy, která vedla 
od hlavního železničního 
nádraží Chomutov po 
náspu (dnes je v těchto 
místech cyklostezka) 
kolem zooparku až do 
Děčína. Tento úsek trati 
byl v Chomutově zrušen 
kvůli těžbě uhlí. 
Náklady: 60 000 korun.

18  Pumptracková dráha na 
ovál bývalého fotbalové-
ho stadionu za lázněmi.  
Umístit sportovní dráhu 
pro cyklisty na štěrkový 
ovál bývalého fotbalové-
ho stadionu.  
Náklady: 600 000 korun.

19  Zabezpečení a obno-
va hřiště na Písečné. 
Zabezpečení hřiště v ulici 
Jirkovská novým vyšším 
oplocením a jedním 
uzavíratelným vstupem. 
Náklady: 600 000 korun.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET: NÁVRHY 
ČEKAJÍ NA HLASY VEŘEJNOSTI
Město Chomutov nabízí svým 
občanům se aktivně účastnit 
na rozhodování o podobě 
veřejných prostranství na území 
města již potřetí. Principem 
participativního rozpočtu je, že 
část městského rozpočtu je vy-
členěna pro náměty od občanů, 

kdy i sami občané určují priority 
svým hlasováním.
Lidé mohou nyní rozhodovat, 
jaké z devatenácti návrhů se 
zrealizují. Své hlasy mohou 
dávat od 12. do 26. září. Lidé 
budou mít k dispozici 6 kladných 
a 3 záporné hlasy. Po sečtení 

hlasů budou návrhy seřazeny 
od nejvyššího po nejnižší počet 
získaných hlasů, přičemž do 
realizace budou vybrány záměry 
s minimálním počtem 50 hlasů 
po odečtení mínusových hlasů 
až do vyčerpání stanovené alo-
kace 5 milionů korun.

PŘEDSTAVUJEME VŠECHNY NÁVRHY, 
KTERÉ POSTUPUJÍ DO HLASOVÁNÍ

www.naschomutov.cz
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Vaše témata
 PODNĚTY

MĚSTSKÝ PARK
Dobrý den,
nedá mi, abych Vám nenapsal. 

Vím, že asi s tím těžko lze něco udě-
lat, je to hlavně o penězích a o tom, 
jak se chováme k hodnotám, které 
se vybudují. Včera jsem v podve-
černích hodinách navštívil městský 
park v Chomutově. Prošli jsme si ho 
celý a byl jsem v rozčarování, v ja-
kém je stavu!

Vyrůstal jsem od svých dvou let 
v Chomutově a s rodiči jsme chodili 
do městského parku na procházky 
a trávili zde mnoho času. V místech, 
kde bylo později vybudováno beto-
nové monstrum, bylo plno květino-
vých záhonů, je zde velká šachov-
nice, stolky pro společenské hry, 
ale ve stavu katastrofálním, všude 
dost nepořádku. V místě směrem 
k fotbalovému hřišti byla budova 
a v ní mnoho akvárií s rybičkami, po 
obvodě této budovy kóje pletivem 
obehnané a v nich zvířata – bažanti, 
mývalové apod. Dále zde byla oplo-
cená ohrada s rybníčkem a vodní 
ptactvo, teď je zde opodál nějaká 
vodní plocha, plno betonu a nepořá-

dek jak ve vodě, tak okolo. Další věc 
květinové hodiny, nápad dobrý, pro-
vedení horší. Vzpomínám na staré 
květinové hodiny, bylo na ně pěkně 
vidět. U nových hodin nejde z chod-
níku pořádně vidět, jaký ukazují čas. 
Chtěl jsem si je vyfotit a nezbylo 
mi nic jiného, než vlézt na betonové 
sloupky po obvodě a tak pořídit foto. 
Celkový dojem z parku – hrůza! 
Nezmiňuji ani budovu bývalých 
lázní. Něco takového uprostřed 
města a v takovém stavu? Co dělá 
policie jak městská, tak státní, že 
dochází k takové devastaci, aby se 
pak někdy v budoucnu zase s velkou 
slávou rekonstruovalo?

Mrzí mě tak neutěšený stav, 
i když dnes již v Chomutově nežiji, 
bydlím v Klášterci. Rovněž mě mrzí, 
že se zde scházejí bezdomovci a par-
tičky mládeže a dělají zde jen nepo-
řádek. To nikomu nevadí?

S pozdravem M.Š.
Vážený pane,
děkujeme za Váš e-mail, nejste 

sám, kdo nám k městskému parku 
píše. Město si samo uvědomuje sou-
časný stav parku a nutnost s těmi 
všemi věcmi, co píšete, něco dělat. 
Denně tam řešíme problémy s po-

řádkem a vandalismem.
Strašně nás mrzí, že když tam 

něco opravíme, vybudujeme, je to 
do týdne počmárané nebo zničené. 
Znovu zdi altánů vymalujeme, vymě-
níme prkna laviček, vyčistíme pro-
stor od skla, nedopalků a odpadků 
a za pár dní můžeme začít nanovo. 
Městská policie dělá všechno pro to, 
aby se to nedělo. Je to těžké, hlídky 
policie i preventisté park procházejí, 
ale když je partičky vidí, nic špat-
ného v tu chvíli nedělají. Bohužel 
dané věci neničí jen „podezřelé 
partičky“, ale třeba i puberťáci ze 
středních škol.

Nedá se tomu úplně zabránit. Je 
to i o skladbě lidí ve městě. Nevěšme 
ale hlavy, myslím si, že posunujeme 
věci dál a k lepšímu. Park se začíná 
zvedat a doufáme, že dosáhne zase 
dobré image, kterou měl třeba v do-
bách, které si pamatujete Vy.

Město se snaží najít pro budovu 
městských lázní využití, proběhl sta-
vebně technický průzkum a nyní se 
zpracovává architektonická studie. 
Náklady se odhadují v řádech stovek 
milionů korun, což by znamenalo 
pro rozpočet města Chomutova vel-
kou zátěž.

Dnes byly v parku znovu vyčiš-
těny žulové stolky na deskové hry 
u velké šachovnice. Doufám, že to 
nějakou dobu vydrží a lidé tam bu-
dou více chodit. Již rok mají občané 
možnost půjčit si v rodinném centru 
Rozmarýn (nachází se v parku u fot-
balového stadionu) velké šachové 
figury, se kterými si mohou zahrát na 
velké šachovnici.

Jinak máme nyní v participa-
tivním rozpočtu města Chomutova 
nový návrh na umístění interak-
tivního herního prvku pro děti, 
který by mohl být u dětského hřiště 
u Rozmarýnu. Hlasovat o návrzích 
se bude od 16. do 29. září 2019, i Vy 
můžete dát svůj hlas tomuto nápadu 
a tak ho posunout dále k realizaci.

S pozdravem a přáním  
příjemných dní

Ing. Tereza Rödlingová,
odbor rozvoje a investic

Day

Open 
Den otevřených dveří 
v Magně Chomutov.
Slavíme 20 let!

sobota 14. září
od 13:00 do 18:00

Pražská 5447, Chomutov
areál otevřen od 12:30

Michal Kavalčík
Moderuje

Prohlídku závodu 
Magna Chomutov

Zažijte zábavnou a jedinečnou

Zábavný program 
po celý den

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ 
NÁPAD, PODNĚT ČI 
ZKUŠENOST S NĚČÍM 
ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz
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DĚTI SI MAJÍ NA 
VEROSU KDE HRÁT
V areálu Verosu vzniklo nové dětské hřiště s herními prvky 
z přirozeně křivé akátové kulatiny. Děti se mohou vyřádit na 
skluzavce, balančním řetězovém mostku, balanční kladině 
či požární tyči. Ke hrám mají také k dispozici tři sítě a desky 
pro lezení. Zahrát si mohou také piškvorky. Hřiště pro děti od 
3 do 10 let za 300 tisíc korun bylo postaveno v rámci druhého 
ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov 
s názvem Dětské hřiště pro malé děti na Veros.

PALACKÉHO MÁ 
NOVÝ POVRCH
Horní část Palackého ulice a zároveň nejfrekventovanější chomutov-
ská třída se pyšní zbrusu novým povrchem. Rekonstrukce vyšla na 
3,5 milionu korun a byla plně hrazena z městského rozpočtu. Obnovu 
povrchu se podařilo zvládnout za 11 dní. Mimo konstrukce vozovky 
byly také vyměněny tři poklopy revizních šachet a vyrovnány uliční 
vpusti. Až dojde k přirozenému odmaštění nového asfaltu, bude ještě 
realizováno vysoce odolné finální vodorovné dopravní značení.

V RIEGROVĚ ULICI JE 
NOVÝ MOST
Město za deset milionů korun zrekonstruovalo most v Riegrově ulici. 
Tomu předcházelo technicky složité a především časově náročné 
přeložení inženýrských sítí. Most se musel celý zdemolovat a postavit 
znovu. Vozovka je živičná, odvodnění zajištěno podélným a příčným 
sklonem do vpustí na předmostí. Na římsách je osazeno historizující 
ocelové zábradlí. V tělese mostu jsou osazeny chráničky na přeložky 
inženýrských sítí a byla pro budoucnost vytvořena rezerva pro dalších 
dvacet sítí.

PSI V ÚTULKU MAJÍ 
NOVÉ KOTCE

Město Chomutov realizuje vítězný návrh z druhého ročníku participativ-
ního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov s názvem Modernizace psí-
ho útulku. Oproti vítěznému návrhu z prvního ročníku participativního 

rozpočtu s názvem Oprava psího útulku, kdy se rekonstruovaly venkovní 
kotce, se nyní pracuje uvnitř útulku na zlepšení prostředí ve 26 kotcích. 
Jedenáct kotců je již hotových a na dalších osmi se pracuje. Opravují se 

kompletní povrchy, na podlahy a stěny jsou použity trvanlivé, omyvatel-
né a odolné materiály a provádějí se další práce pro pohodlí psů.
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V muzeu přistáli 
žatečtí letci

Výstava v hlavní budově cho-
mutovského muzea s názvem 
11. stíhací letecký pluk Žatec 
představuje vojenskou leteckou 
jednotku, která působila na nedale-
kém žateckém letišti. Návštěvníci 
se dozvědí informace o historii 
pluku a také si prohlédnou modely 
strojů, na kterých létali zde půso-
bící piloti.

K vidění však nejsou jen mo-
dely, ale také předměty, které 
tvořily samotná letadla, například 
brzdící štít z legendárního česko-
slovenského letadla L29 Delfín. 
Pokud se lidé posadí do malého 
kina, mohou zhlédnout filmové do-
kumenty, které je seznámí s denní 
náplní pilotovy práce. Výstava 
vznikla ve spolupráci se sdružením 
Letci Žatec, které sdružuje členy 
dnes již neexistujícího 11. slp 
Žatec, a potrvá do 29. září.

Vraťte se 
do dětství

V galerii Lurago jsou nyní 
vystavené obrazy Štěpána Jiráka, 
které zachycují českou krajinu 
ve vší její reálnosti. Autor se při své 
tvorbě spoléhá především na vzpo-
mínky z dětství a právě podobu 
české krajiny z šedesátých či se-
dmdesátých let přenáší na plátna. 
„Mám moc rád českou krajinu. 
Mé obrazy však nezachycují věrnou 
realitu, jsou spíše zkomponované 
z několika různých prvků,“ uvedl 
Štěpán Jirák.

Lidé si tak mohou prohlédnout 

například koláž z trabantů, zruše-
nou autobusovou zastávku s věrně 
zachycenou cedulkou, kravín 
za soumraku a další obrazy české 
krajiny, které současného dospě-
lého člověka vrátí zpět do jeho 
dětství a přimějí ho zavzpomínat 
třeba i na typické stavby Jednoty, 
polámané betonové patníky nebo 
čoudící náklaďáky.

Vystavené práce jsou součástí 
větší kolekce nazvané Böhmische 
landschaft. Výstava potrvá 
do 21. září.

Léto v knihovně ukončí Mína, 
festival i výlet do Černobylu

Veřejnost se rozloučí 
se Zdeňkem Hejnou

Na zajímavé setkání, koncerty 
i přednášku mohou lidé v září zavítat 
do Chomutovské knihovny. Ta již 
poněkolikáté organizuje setkání se zná-
mým youtuberem, tentokrát svou show 
v pátek 6. září v 16 hodin odstartuje 
v atriu youtuberka Mína. Návštěvníci 
se mohou těšit na koncert, povídání 
s dětmi o nebezpečí na sociálních sítích 
a následnou autogramiádu.

Ve čtvrtek 12. září od 17 hodin 
rozezní atrium tóny swingové hudby 
v podání oblíbeného regionálního 
orchestru Big Bandu Zdenka Tölga. 
O dva dny později, tedy 14. září, 
se bude v atriu od 15 hodin konat tra-
diční festival Indian Summer Open Air. 
Kromě místních hudebních seskupení 
Noční klid, Potěr, Martin Jáchym&The 

Common Sense a Dokruhu zahrají také 
hosté z Berouna – indierocková kapela 
Save The Emotion.

Bára Nesvadbová měla domlu-
vené setkání se čtenáři Chomutovské 
knihovny již v únoru letošního roku, 
leč nemoc zapříčinila, že se setkání mu-
selo odložit. A tak stálice českého spi-
sovatelského nebe přijede do knihovny 
v úterý 17. září v 17 hodin.

Katastrofa jaderné elektrárny 
v Černobylu ovlivnila celý svět. V pon-
dělí 23. září v 17 hodin se návštěvníci 
knihovny vydají do Pripjatě, poznat, 
jak toto „město duchů” a jeho okolí vy-
padá po více než 33 letech od havárie. 
Přednáškou Černobyl – spící peklo vás 
bude provázet Tomáš Kubeš, fotograf, 
novinář a cestovatel.

V důstojném prostředí kostela 
sv. Ignáce se 20. září v 18 hodin 
uskuteční vzpomínkové setkání 
na Zdeňka Hejnu, který zemřel 
19. července 2019. Zdeněk Hejna 
byl pedagog, lektor, bývalý ředi-
tel chomutovské knihovny, v je-
jímž čele stál 33 let. Do velmi vy-
sokého věku spolupořádal besedy 
se spisovateli a literární před-
nášky, vedl literární Knihánek, 
porotcoval v nejrůznějších literár-
ních a vědomostních soutěžích.

Dětství strávil v Jinci u Pří
brami, později se přestěho-
val s rodiči do Údlic a pak 
do Chomutova. Již v dětství měl 
zálibu v četbě foglarovek a skau-

tingu. Sledování regionálních spi-
sovatelů u něj přerostlo v celoži-
votní lásku.

Díky významné stopě v kul-
turní oblasti, jmenujme například 
soutěž Vzorná školní knihovna, 
spolupráci s Loutnou českou, or-
ganizaci soutěže pro děti 4 × 4 × 4, 
kulturní kinovečery v kinoka-
várně Svět či Chomutovský ka-
lamář, získal v roce 2006 Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic. Právě 
zmiňovaný vokálně instrumen-
tální soubor Loutna česká pod ve-
dením Miroslava Šulce bude spo-
luúčinkovat na setkání, na kterém 
přítomní Zdeňku Hejnovi vzdají 
poctu a vysloví velké díky.

Festival Obnaženi představil 
nejrůznější druhy umění

S podobou současného umění 
se seznámili lidé díky multižán-
rovému festivalu Obnaženi. Ten 

nabídl hned několik druhů umění, 
návštěvníci mohli zhlédnout film 
z boxerského prostředí, výstavu gra-

fik, poslechnout si přednes poezie 
a mnoho dalšího.

Širokou veřejnost vtáhla do děje 
scénického umění výtvarná pro-
cházka, která se konala v rámci 
festivalu. Nejprve lidé zhlédli film 
Beating a vydali se spolu s umělci 
z atria Chomutovské knihovny přes 
náměstí k radnici. Cestou je prová-
zeli umělci, kteří měli připravené 
různé instalace a scénky. V rámci 
doprovodného programu se usku-
tečnil taneční workshop Different?, 
do kterého se mohl zapojit kdokoli. 
Výsledek pak byl návštěvníkům 
předveden v závěru festivalu v kos-
tele sv. Kateřiny.

Festival měl letos podtitul Sami 
sebou a právě k tomuto mottu nabá-
dali umělci i návštěvníky, protože 
umění znamená pro každého jednot-
livce něco jiného.
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VLADIMÍR ŠIMEK, 
PAVEL SUCHOPÁR
Oběma se koníček stal profesí. V roce 1995 se setkali ve firmě 
Foto Porst, kde společně pracovali až do roku 2010. V tomto 
roce uzrálo rozhodnutí založit vlastní ateliér. Tak vzniklo 
Fotostudio 24. Podle nich podnikat v profesionální fotografii 
v době, kdy každý fotografuje mobilním telefonem a spousta 
amatérských fotografů nabízí své „profesionální služby“ na 
internetu, není úplně jednoduché. Mají ale více než dvacetileté 
zkušenosti a velmi širokou klientelu, což je pro ně velké plus 
a díky tomu se jim daří. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Jste sám 
takový podnikatel? Pak 
se obraťte na redakci 
Chomutovských novin, 
rádi o vás budeme na 
této stránce informovat 
veřejnost. Napište nám 
na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.

PETR VANĚK
Už skoro dvacet let ho potkáváte v obchodě s papírenským 
zbožím na náměstí 1. máje. S podnikáním začal v roce 1996. 
S naspořenými dvaceti tisíci korunami si pronajal stánek na 
tržnici. V roce 2000 otevřel papírnictví, ke kterému si, jak 
to bývá, otevřel i internetový obchod. S jeho pomocí začal 
zásobovat kancelářskými potřebami firmy. Jeho papírnictví 
zůstalo v Chomutově jediné a funguje jako rodinná firma. 
V silné konkurenci supermarketů a řetězců se snaží prosadit 
prodejem kvalitního zboží a osobním přístupem a velkou 
snahou zákazníkům poradit a rozšiřovat pro ně sortiment do 
oblasti hobby a výtvarných potřeb.
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Chomutov jako okresní město

Chomutov jako okresní město – 
pro starší generaci věc automatická, 
pro současnou dospívající generaci 
věc neznámá. Jak to vlastně bylo 
s okresem Chomutov?

Okresy jako základní správní 
jednotka státu, kam se měli obyva-
telé rakouského mocnářství obracet 
na státní úřady, byly vytvořeny v roce 
1850. V tomto roce vznikly současně 
dva typy okresů, politické a soudní. 
Soudní okresy vyznačovaly území, 
na němž působil jeden okresní soud. 
Jejich velikost byla určena tím, že ka-
ždý člověk z daného soudního okresu 
musel mít šanci stihnout ráno vyjít 
pěšky ze svého domu, dojít do bu-
dovy okresního soudu, zde vyří-
dit svou záležitost a ještě téhož dne 
dojít domů. Politické okresy, dobově 
přesně nazývané okresní hejtman-
ství, spravovaly větší území. Obvykle 
byly tvořeny dvěma a více soudními 
okresy. Zde se počítalo s tím, že člo-
věk pro cestu do okresního města 
použije nějaký dopravní prostředek. 
Hejtmanství představovala základní 
složku státní správy. Pokud tedy měl 
občan Rakouského císařství jakékoliv 
řízení se státem, začínala jeho cesta 
po úřadech zde.

Jak již bylo uvedeno, okresní 
správa vznikla na území dnešní České 
republiky v roce 1850. Chomutov 
se tehdy stal pouze jedním ze soud-
ních okresů, kde sídlil okresní soud. 
Například Jirkov byl jedním ze soud-
ních okresů okresního hejtmanství 
v Mostě, zatímco v nedaleké Kadani 
přímo vzniklo okresní hejtmanství 
Kadaň. Hlavní politická správa, cen-
trum hejtmanství, byla ale v Žatci. 
V Chomutově vznikla pouze pobočka 
(expozitura), zastupující úřad okres-
ního hejtmana. V důsledku upevnění 
moci císaře Františka Josefa I. a jeho 
snahy vládnout absolutisticky se tento 
styl státní správy přenesl i do okresů. 
V letech 18551868 byly politické 
a soudní okresy sloučeny v jeden úřad.

Ovšem s rozvojem občanských 
svobod, které byly ustanoveny 
v Prosincové ústavě, následně v roce 
1868 opět vznikla okresní hejtmanství 
coby nejnižší stupeň politické správy 
a soudní okresy se soudci pro výkon 
moci soudní. A právě v tomto roce 
se Chomutov stal sídlem okresního 
hejtmanství neboli nově zřízeného 
okresu Chomutov. Tento okres se sklá-
dal ze soudních okresů Chomutov, 
Jirkov (převeden z okresního hejtman-

ství Most) a Hora Svatého Šebestiána.
Úřad okresního hejtmana se nej-

prve nacházel v prostorách radnice. 
Stejně tak se zde muselo najít místo 
i pro kanceláře okresního soudu. 
Časem ale agenda narůstala, proto 
bylo rozhodnuto postavit pro obě 
instituce nové sídlo. To bylo ote-
vřeno na počátku sedmdesátých let 
19. století. Jednalo se o budovu č. p. 
663 v dnešní ulici Na Příkopech a do-
dnes v ní sídlí okresní soud.

Vznik Československa nepři-
nesl v organizaci okresů podstatnou 
změnu. Pouze se změnil oficiální 
název z okresního hejtmanství na poli-
tický okres a později na okres správní. 
A v pohraničních oblastech s převahou 
německého obyvatelstva byli dosazeni 
noví vedoucí představitelé, kteří slíbili 
věrnost pražské vládě. Z celkového 
hlediska však Československo plně 
přejalo správní okresní strukturu ze za-
niklého RakouskaUherska. V roce 
1938 po připojení pohraničí k nacis-
tickému Německu byl úřad správního 
okresu přejmenován na landkreis a ten 
zase po roce 1945 na okresní národní 
výbor. Z hlediska rozlohy a působnosti 
však nedošlo k větším změnám.

Ty nastaly až v roce 1949. Tehdy 
nová komunistická vláda obnovila 
krajskou správu a zároveň zrušila 
dosavadní soudní okresy. Došlo tak 
k zániku okresních soudů v Jirkově 
a Hoře Svatého Šebestiána. Okresní 
soud v Chomutově začal pracovat 
ve stejných hranicích jako politický 
úřad ONV.

Jako velkou změnu lze vnímat 
také rok 1960. Československá 
vláda pod vlivem ÚV KSČ roz-
hodla o velké správní reformě 
Československa. V jejím důsledku 
došlo ke spojení kadaňského a cho-
mutovského okresu s tím, že okres-
ním městem se stane Chomutov. 
Tento nový okres měl být pilířem 
těžby a energetiky, jelikož se zá-
roveň počítalo s výstavbou velké 
elektrárny (Tušimice) a s rozvojem 
povrchové těžby.

Okresní úřad v Chomutově 
zanikl k 31. prosinci 2002, kdy 
byly zrušeny okresy jako základní 
správní jednotka státu. A tímto 
dnem přestal být i Chomutov 
po 134 letech okresním městem.

Mgr. Jiří Kopica, 
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

MALOVANÝ TERČ 
S PARNÍKEM BOHEMIA

Ve sbírce chomutovského 
muzea se nalézá slavnostní terč 
inv. č. T 15 s motivem první české 
parolodi Bohemia. Je vyroben 
z dřevěných prken spojených 
dvěma vodorovnými svlakovými 
lištami a namalován olejovými 
barvami. Autora neznáme, zato 
víme, že terč byl zhotoven na ná-
klady A. Schmidta a 7. srpna 
1842 věnován jisté střelecké spo-
lečnosti. Jeho předlohou je rytina 

C. W. Medaua z roku 1841. Terč 
je oslavou průmyslového rozkvětu 
zemí Království českého. A ještě 
poznámka k motivu: kolesový 
parník je zachycen v okamžiku, 
kdy na Labi proplouvá pod měl-
nickým hradem. Poprvé vyplul 
v květnu 1841 a až do roku 
1856 zajišťoval lodní do-
pravu na Vltavě a Labi mezi 
Obřístvím a Drážďany. Sestrojili 
ho Angličané, konkrétně plavební 
podnikatel John Andrews a stavi-
tel parníků Joseph John Ruston.

Budova okresního hejtmanství a okresního soudu s parkem.

Budova okresního hejtmanství a okresního soudu.
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O své duševní zdraví se budou 
zajímat lidé v Chomutově v rámci 
Týdnů duševního zdraví. Do akce se 
letos poprvé zapojil klub Esprit, který 
provozuje zapsaný spolek Masopust. 
„V týdnech mezi 10. září a 10. říjnem 
budeme pořádat pro širokou veřej-
nost různé přednášky. Jak relaxovat 
a zklidnit svou duši se pak lidé naučí 
při józe i při muzikoterapii. Dále chys-
táme výstavu a křest básnické sbírky. 
Vše vyvrcholí oslavou desetiletého 
výročí kavárny Café Atrium,“ uvedla 

Jana Matoušková ze spolku Masopust 
s tím, že cílem akce je hlavně osvěta. 
„Chceme destigmatizovat lidi s dušev-
ním onemocněním i samotné nemoci 
a přístupy k nim. Dnes už sice není 
duševní nemoc tabu, ale stále je velké 
riziko v tom, že si lidé onemocnění 
v prvotních fázích neuvědomují. Není 
tam jasná hranice mezi zdravým a ne-
mocným. Takže i na toto chceme upo-
zornit,“ dodala. 

Týdny duševního zdraví jako 
celorepubliková akce začnou sice až 

10. září, ale v Chomutově odstartují 
již v úterý 3. září vernisáží výstavy 
obrazů a básní klientů klubu Esprit. 
V rámci vernisáže bude pokřtěna 
nová sbírka básní a obrazů tvořených 
technikou enkaustika, což je roztírání 
vosku horkou žehličkou do různých 
obrazců. „Básně jsou také od našich 
klientů, protože spousta z nich se poe-
zií zabývá,“doplnila Jana Matoušková. 
Výstava se bude konat v Café Atriu, 
vernisáž začne v 16.30 hodin.

Další akcí je festival Mezi městy, 
který se bude konat 7. září v atriu 
Chomutovské knihovny. Při festivalu 
se sejdou handicapovaní z různých 
zařízení z Chomutova i okolních měst 
a dostanou prostor pro svá vystoupení. 
Vítaná je i široká veřejnost. Festival 
začne v 9 hodin. 

Ve čtvrtek 12. září od 17 hodin 
se mohou lidé zúčastnit muzikotera-
pie, v klubu Esprit se bude bubnovat 
s Jakubem Řehákem. Přijít může kdo-
koli, hudebních nástrojů bude dosta-
tek, není zapotřebí mít s bubnováním 
zkušenost. 

Do klubu Esprit mohou lidé zamířit 
i 20. září od 18 hodin. Prostor bude pro 
všechny, kteří si budou chtít vyzkoušet 
relaxační jógu. Cvičení bude zaměřené 
na uklidnění a spánek. 

Série přednášek v Café Atriu za-
čne 23. září. První bude zaměřená na 
arteterapii, s veřejností bude besedovat 
výtvarnice a arteterapeutka Jaroslava 
Bendová. Další přednáška o spiritu-
alitě se bude konat 25. září. Nad po-
třebou duchovních rozhovorů se lidé 
zamyslí s farářem Filipem Němečkem. 
Poslední přednáška je připravená 
na úterý 1. října. Klient klubu Esprit 
Michal Kulík bude přednášet o životě 
se schizofrenií. Všechny přednáška 
začnou v 17 hodin. Na všechny zmi-
ňované akce není zapotřebí se dopředu 
registrovat.

Týdny duševního zdraví vyvrcholí 
v Chomutově 10. října, kdy se v Café 
Atriu sejdou klienti i pracovníci spolku 
Masopust při oslavě desetiletého vý-
ročí kavárny, kde dostávají příležitost 
osvojit si pracovní návyky lidé s handi-
capem i duševním onemocněním.

Mládež o prázdninách hrála fotbal i tančila
Primární prevence a nízkoprahové 

zařízení Klub Kámen z organizace 
Světlo Kadaň si na letní prázdniny 
připravilo zajímavé aktivity pro děti, 
mládež a mladé dospělé z Chomutova.

I letos odstartoval každoroční 
projekt Pouliční ligy za podpory 
Městské policie Chomutov a ve 
spolupráci s Chomutovskou ligou 
malého fotbalu. 

Úvodní turnaj proběhl v květnu 
a seznámil mladé fotbalisty s letní 

dvouměsíční pouliční ligou, která byla 
rozdělena do dvou věkových katego-
rií. Hlavním cílem projektu je kromě 
sportovních výsledků budovat v dě-
tech a mladých lidech soudržnost, to-
leranci, zdravé přátelské vztahy, smysl 
pro spolupráci a rozvíjet schopnost 
v navazování nových sociálních kon-
taktů. Pouliční liga Chomutov 2019 
probíhala celé léto ve sportovním 
areálu Cihla a zúčastnilo se jí přes 90 
hráčů v mladší i starší kategorii.

Ve spolupráci s Městskou policií 
Chomutov proběhl také pětidenní 
preventivní prázdninový pobyt v au-
tokempu v Prunéřově. Program byl 
velmi pestrý a kapacita byla okamžitě 
naplněna.

Nízkoprahové zařízení Klub 
Kámen  SC Kamínek mělo otevřeno 
celé prázdniny. Jeho běžný harmo-
nogram byl obohacen o dopolední 
aktivity jak v ambulantní, tak terénní 
formě služby. Od pondělí do čtvrtka 

se mohli návštěvníci zapojit do růz-
ných aktivit, například tance, cvičení, 
hraní společenských her, zábavy na 
zahradě, tvoření, gameklubu a vaření, 
nebo mohli jen relaxovat v klubo-
vém kině. 

Více informací o Klubu Kámen 
a jeho akcích pro děti, mládež 
a mladé dospělé najdete na webo-
vých stránkách www.svetlokadanzs.
cz nebo na facebooku či instagramu 
klubu.

Týdny duševního zdraví budou 
osvětou častých onemocnění

Veřejnost může pomoci získat nový vozík 
pro Miroslava Schneidera

Pomoci handicapovanému 
Miroslavu Schneiderovi získat elek-
trický vozík může nyní široká veřej-
nost. Ve spolupráci s nadací Charty 
77 – Konto bariéry mu byl otevřen 
sponzorský účet. Veřejnost může při-
spěním výrazně změnit Miroslavův 
život k lepšímu. „V současné době má 
mechanický vozík, který mu ale umož-
ňuje pouze polohu vleže. Díky novému 
vozíku by se mohl vůbec poprvé po-
hybovat vsedě, což je pro něj obrovská 

změna. Elektrický vozík by navíc mohl 
i sám ovládat, lépe se s ním zachází 
v prostoru, protože má šest kol a může 
se otočit takřka na místě,“ popsala pro-
jektová a finanční manažerka Centra 
komunitního plánování statutárního 
města Chomutova Eva Procházková.

Nový elektrický vozík pro Míru 
zdravotní pojišťovna nehradí, proto 
byla zvolena forma veřejné sbírky. Je 
potřeba vybrat přes 247 tisíc korun, 
zatím lidé přispěli částkou vyšší než 

15 tisíc. Veřejnost může přispívat pro-
střednictvím webových stránek www.
kontobariery.cz. Při částce do dvou tisíc 
je možné na stránkách Konta Bariéry 
vygenerovat elektronický daňový do-
klad, při vyšší částce kontaktujte Evu 
Procházkovou na emailu e.prochaz-
kova@chomutovmesto.cz z důvodu 
smluvního zajištění daru.

Miroslav Schneider se narodil 
11. září 1988 v Chomutově. V Domově 
pro osoby se zdravotním postižením 

Písečná žije od roku 1992. V současné 
době se zajímá především o politické 
dění nejen v České republice, ale 
i ve světě. Ve volném čase velmi rád 
kreslí, pracuje na počítači a s nadše-
ním se zapojuje do společenských akcí. 
Nejednou již představil veřejně svá díla 
v kalendáři a na autorských výstavách 
v prostorách Chomutovské knihovny 
a na radnici. Je velmi komunikativní 
a oblíbený jak mezi klienty, tak mezi 
personálem i veřejností.
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Bubeníci předvedli hru 
na dundun i djembe

Děti v přírodě zachraňovaly planetu

Hele, tamhle letí! Chomutované 
pozorovali s astronomy Perseidy

Vydejte se do lesů 
s odborníky na houby

V atriu si hráli lidé každého věku

Hru na nejrůznější bicí nástroje 
si vyzkoušeli návštěvníci akce Přijela 
Afrika v Chomutovské knihovně. 
Lidé si mohli na nástroje zahrát sami 
nebo se zúčastnit workshopu se zku-
šenými hudebníky. Po chvilce zkou-
šení a sehrávání všech účinkujících 
vznikala pěkná vystoupení.

Tu pravou bubenickou show 
si ale vzali na starosti profesio-
nálové, tentokrát z Chomutova 
i ze Senegalu. Africká hudebně 
taneční skupina BaToCu rozezněla 
atrium živými melodiemi a přenesla 

návštěvníky do zemí černošských 
domorodců. „Při jejich koncertu 
si lidé poslechli rytmy hrané na zá-
padoafrické bubny djembe, dundun, 
sangban, kenkenj, krin a sabar,“ 
uvedla programová pracovnice 
knihovny Lucie Hlivková.

Součástí akce byla také verni-
sáž výstavy Archa světel a stínů, 
která představila africké fotografie 
Martina a Osy Johnsonových. Celý 
večer ukončilo promítání filmu 
pod stejným názvem jako výstava 
na zeď kostela sv. Ignáce.

Předposlední týden školního 
roku vyjely třídy čtvrťáků a páťáků 
ze základní školy Hornická do školy 
v přírodě na Jesenicko. V rekre-
ačním středisku Pod Kempem 
je uvítalo sluníčko a pěkný areál 

s hřištěm, bazénem, s posezením 
u ohniště, tělocvičnou a zrcadlovým 
sálem.

Na děti čekal program se spous-
tou her, soutěží, kvízů a luštění. 
Jednotlivé třídy se proměnily v po-

sádky kosmických lodí a jejich ne-
lehkým úkolem bylo zachránit před 
nepřáteli naši planetu Zemi. V sou-
těžích a úkolech nejlépe uspěly třídy 
4.B a 4.C. Na druhém místě skončili 
páťáci. Nikomu to ovšem nevadilo, 

protože všichni společně si užili slu-
níčka, koupání a sportování.

K dobré pohodě a úsměvu 
na tváři přispěla i výborná kuchyně, 
která všem dětem moc chutnala. 
Mnohým se vůbec nechtělo domů.

 Aktivity Astronomické společ-
nosti Chomutov padají na úrodnou 
půdu, veřejnost se jich účastní ráda 
a v počtech, které lídry společnosti 
Jaroslava Landu a Radka Zozuláka 
motivují pokračovat. Nejnověji 
se to ukázalo při srpnovém tříden-
ním sledování meteorického roje 
Perseid.

Počasí přitom nebylo k pozo-
rování vesmírných těles příznivé. 
Oblačnost ho první noc zmařila 
úplně a třetí ho umožnila jen zkraje. 
Přesto na louku u bývalého kina 
Oko, kde mají astronomové zá-
kladnu, lidé přišli a ti prozíravější 
nebo poučenější si s sebou přinesli 
i lehátka a deky. Perseidy viděli, ale 
bylo jich výrazně méně než loni. 
„To bylo způsobeno i tím, že Měsíc 

byl tři dny po první čtvrti a osvět-
loval značnou část oblohy, takže 
slabší Perseidy přesvítil. Lidé napo-
čítali maximálně dvacet meteoritů,“ 
informoval Jaroslav Landa. Noc 
zúčastněným ale zpestřily Jupiter, 
Saturn, Měsíc, letní souhvězdí, 
Mléčná dráha a přelety několika sa-
telitů, dobře viditelných triedrem.

„Pro všechny přítomné to byl 
příjemný zážitek pod nádhernou 
noční oblohou. Jako poslední ve tři 
čtvrtě na jednu odjely dvě maminky 
s dětmi, které navštěvují náš krou-
žek astronomie. O půl hodinky 
později přijel kolega a společně 
jsme pozorovali Perseidy do čtvrt 
na čtyři,“ okomentoval průběh 
nejpovedenější ze tří pozorovacích 
nocí Jaroslav Landa.

Třídenní akce oblastního mu-
zea Pojďte s námi na houby v sobě 
zahrnuje exkurzi, výstavu a po-
radnu. „Tato aktivita slouží k osvětě, 
vzdělávání obyvatel města, zejména 
k rozeznávání jedovatých a jedlých 
hub, k propagaci pobytu v přírodě 
a vzdělávání v oboru přírodních věd. 
Hlavním cílem je seznámit veřej-
nost s pestrostí přírodního bohatství 
v okolí města,“ popsala kurátorka 
Milena Bílková.

Během exkurze se účastníci sami 
zapojí do vyhledávání a sběru hub. 
Nalezené houby na místě určí odbor-
ník, který vysvětlí i jejich vlastnosti, 
jedlost, jedovatost, léčebné účinky 
a možnost kulinářského využití. 
Sebrané houby budou v dalších dvou 

dnech vystavovány. Při mykologické 
poradně budou určovány všechny 
donesené houby a nálezci budou po-
dobně jako při exkurzi seznamováni 
s jejich vlastnostmi.

Mykologická exkurze se bude 
konat 7. září, sraz účastníků je v devět 
hodin ráno před ředitelstvím Povodí 
Ohře v Bezručově ulici. Odtud se tu-
risté s doktorem pedagogiky Jiřím 
Rothem vydají do Bezručova údolí. 
O den později mohou od 10 do 17 ho-
din lidé navštívit mykologickou 
poradnu v hlavní budově muzea. Jiří 
Roth jim pomůže určit druh donese-
ných hub, dozví se i praktické rady 
při určování a zpracování. Zároveň 
si mohou návštěvníci prohlédnout vý-
stavu hub, která potrvá do 9. září.

Atrium Chomutovské knihovny 
se na jedno dopoledne proměnilo 
ve velkou hernu. Akce s názvem 
Hrajeme si v každém věku měla 
za cíl pobavit nejen děti, ale i jejich 

rodiče a prarodiče. K pobavení lá-
kaly pohybové hry s obručemi, míči, 
pálkami, stejně jako karetní a spo-
lečenské hry, piškvorková stěna, 
takzvaná opičí dráha či výtvarná 

dílna. K vyzkoušení byly k dispozici 
i méně známé hry, jako mölkky, kro-
ket či pétanque. Ke každé byl polo-
žený i návod, jak se má správně hrát.

Kdo už měl hraní dost, mohl 

si odpočinout ve velkých měkkých 
polštářích a třeba si půjčit nějakou 
knihu. Odpoledne mělo za cíl nabíd-
nout možnosti trávení volného času 
napříč generacemi.
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Lidé se při Pohádkovém safari 
setkali s Golemem i Shrekem

Světáci poznávali cizokrajná místa

Akademie umění a kultury pro 
seniory otevírá druhý ročník

Nejlepší krátké animované filmy 
nabídne kino Svět při festivalu

Chomutovský zoopark se v po-
lovině srpna opět na několik hodin 
změnil na zemi plnou pohádkových 
bytostí. Dvě soupravy, třináct sta-
novišť, osmadvacet jízd a nespočet 
nadpřirozených bytostí – tak letos 
vypadalo tradiční Pohádkové safari. 
Organizátoři vsadili na oblíbenou 
klasiku, opepřili ji však postavami 
z fantasy příběhů.

Do říše pohádek mohly rodiny 
s dětmi vyrazit 16. a 17. srpna. 
Návštěvníky od 16 až do 22.30 ho-
din vozil na Pohádkové safari stří-
davě zoovláček Amálka a Safari 
expres. Vedle typických pohád-

kových postav – vodníka, skřítků, 
Sněhurky, Karkulky či motýla 
Emanuela – děti potkaly také oblí-
bené bytosti z moderních příběhů, 
třeba Asterixe a Obelixe nebo Fionu 
a Shreka, viděli pekelnou ohňovou 
šou a dokonce třeba i legendárního 
pražského Golema. Na každém 
ze třinácti stanovišti sehrály pohád-
kové bytosti malou scénku, díky 
které se návštěvníci rychle přenesli 
do světa tajemna a kouzel.

Pohádkové safari patří k nej-
oblíbenějším akcím v zooparku. 
Neobvyklou atmosféru zoo si tak 
i letos užily stovky dětí i dospělých.

Žáci i učitelé ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského 
se vydali na cestu kolem světa. 
Celoškolní akce nazvaná Světáci 
neoslavovala jenom prázdninové 
cestování s poznáváním cizokraj-
ných míst, ale měla ještě hlubší vý-
znam. „Jejím hlavním obsahem bylo 
připomenutí si jednoho významného 
data našich dějin. V listopadu tohoto 
roku uplyne 30 let od doby, kdy 
se Česká republika mohla konečně 
volně nadechnout. Díky 17. listo-
padu 1989 se otevřely brány naší 
země a ta se tak stala snad už navždy 
svobodnou. Začala svoboda slova, 
svoboda projevu, svoboda ve všech 
aspektech lidského života. Také svo-
boda v cestování. Proto se učitelé 
i žáci rozhodli uctít památku tohoto 
významného mezníku české historie 
právě cestováním,“ uvedla jedna 
z organizátorek Michaela Sojková.

Ve vestibulu školy stály malé le-

tušky a stewardi, kteří rozdávali ná-
vštěvníkům jejich letenky. Odlet byl 
naplánovaný na 16. hodinu. Výprava 
vyrazila z České republiky a pokra-
čovala s několika mezipřistáními 
v Evropě, Asii, Americe a Austrálii. 
Všechny třídy si vybraly svou desti-
naci samy a zhostily se jejího před-
stavení opravdu bravurně.

Diváci tak mohli vidět mnoho 
různorodých pohybově drama-
tických představení. Pro koho 
byl let příliš dlouhý, mohl využít 
občerstvení ze všech koutů světa 
v kavárničce v atriu či absolvovat 
procházku před zavazadlovým pro-
storem šaten, kde se mohl nechat 
vyfotit v džungli, zkusit si virtuální 
realitu, podívat se do televizního 
studia, nechat se potetovat či si jen 
na chvíli vydechnout a nasávat at-
mosféru cizokrajných míst.

Veškeré dobrovolné výtěžky za ob-
čerstvení nakonec putovaly na chari-

tativní účely, konkrétně nadaci Cesta 
proti bolesti. „Naše posádka přispěla 
úžasnou částkou 23 373 korun,“ dopl-
nila organizátorka.

Učitelé si na závěr připravili 

malé překvapení, společně zazpí-
vali píseň, ve které vzdávali hold 
naší zemi. Celou cestu uzavřel 
koncert alternativní kapely, složené 
z několika bývalých žáků školy.

Základní umělecká škola nabízí 
chomutovským seniorům vzdělá-
vání ve třech uměleckých oborech 
v rámci Akademie umění a kultury. 
Dříve narození zájemci se mohou 
věnovat studiu v hudebním, výtvar-
ném a tanečním oboru.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit 
seniorky a senioři, kteří mají chuť 
a čas se aktivně věnovat umělecké 
činnosti na neprofesionální úrovni. 
Nemusejí absolvovat žádné přijímací 
zkoušky, jediným kritériem přijetí 
je zájem o uměleckou činnost pod ve-
dením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

Podmínkou přijetí ke studiu 

je tedy zájem o vzdělávání a dosažení 
seniorského věku. Lidé, kteří se po-
hybují na hranici seniorského věku, 
ale ještě nemají přiznaný starobní 
důchod, mají v případě dostatečné 
kapacity také možnost se v akademii 
vzdělávat. Studium je otevřeno i pro 
držitele průkazů ZTP.

Noví zájemci se mohou hlásit 
na webových stránkách www.zuscho-
mutov.cz prostřednictvím elektro-
nické přihlášky, na emailu reditel@
zuschomutov.cz, telefonicky či osobně 
v kanceláři školy, a to do konce září. 
Druhý ročník Akademie umění a kul-
tury se otevře 1. října.

Mezinárodní festival krátkých 
animovaných filmů s názvem 
AniShort představí již po páté 
výběr dvaceti nejlepších krátkých 
snímků z celého světa. Projekce 
se uskuteční v kině Svět 19. září 
od 18 hodin ve velkém sále.

Na letošní ročník festivalu 
se přihlásilo přes 1 800 filmů 
z více než stovky zemí. To je za-
tím nejvíce za uplynulé roky. 

Organizátoři z nich jako vždy 
vybrali pouze dvacet nejzajíma-
vějších. Návštěvníci se tak mohou 
těšit na pestrý výběr příběhů, žánrů 
i rozličných technik animace. 
Diváci budou moci po projekci 
hlasovat, který snímek se jim líbil 
nejvíce. Rozhodnou tak o vítězi 
kategorie Cena diváků za nejlepší 
film. Nejlépe hodnocený snímek 
získá trofej festivalu.
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Bojím se, že až mě kluk uvidí 
„dole”, určitě mě nechá
Je mi 16 let. Už půl roku mám 
kluka, plánujeme začít se sexem. 
Obávám se ale, že mám nějakou 
vadu. Jeden malý stydký pysk 
mám výrazně větší než druhý. Dá 
se s tím něco dělat? Bojím se, že 
až to můj kluk uvidí, vykašle se na 
mě. Nepřeji si být jmenována, chci 
zůstat v anonymitě.

Milá slečno. Zkusím Váš pro-
blém probrat bod po bodu. Nejdříve 
k otázce symetrie. Naše těla jsou 
symetrická jen zdánlivě, ve skuteč-
nosti se u všech lidí pravá a levá 
polovina těla liší. Nemáme stejné 
uši, oči, končetiny apod. Vždy mě 
pobaví počítačově zpracované ob-
rázky, vytvořené jen z jedné polo-

viny těla. Kolikrát si jedinci vzniklí 
z pravé a levé poloviny těla ani 
nejsou podobní. Stejně se tedy liší 
i obě poloviny Vašich pohlavních 
orgánů, což je naprosto normální.

Vaším druhým problémem byla 
velikost. Nikde není přesně dáno, 
jak velké mají být jednotlivé orgány 
nebo i celá těla. Někdo má velký 
nos, druhý malý, lišíme se výškou, 
tloušťkou, velikostí nohou apod. 
Ale v jádru jsme všichni zdraví. 
Tedy i velikost stydkého pysku je 
u Vás pravděpodobně zcela nor-
mální. Samozřejmě by to měl ale 
definitivně posoudit odborník, tedy 
gynekolog.

Pokud budete i přes moje po-

učení trvat na vyřešení problému, 
je to možné plastickou úpravou, 
tedy plastickou operací. Zpravidla 
jde o hrazený výkon. Nese s sebou, 
jako jakýkoliv jiný operační zákrok, 
svá rizika. Proto je nutný Váš sou-
hlas, který můžete dát až po dovr-
šení 18 let.

Na závěr si jen dovoluji připo-
menout, že i při prvním pohlav-
ním styku se dá otěhotnět, a proto 
byste měli spolu s partnerem použít 
vhodnou antikoncepční metodu. Ve 
Vašem případě je asi nejvhodnější 
kondom, který nejen brání početí, 
ale chrání i před přenosem případné 
pohlavní nemoci či jiné infekce.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

LITE

20.9. 2019
od 15:00

Oslavte 9. narozeniny OC Chomutovka s Youtubery

Inzerce

Inzerce

Připravovat se na nové povolání 
můžete i v pracovní neschopnosti
Jsem již delší dobu v pracovní 
neschopnosti a doktor mi řekl, že 
můj stav je dlouhodobě nepří-
znivý. Zaměstnavatel tvrdí, že 
pokud mi doktor návrat do práce 
nedoporučí, že mě budou muset 
propustit. Nechci sedět doma 
a čekat. Chtěl bych začít něco dě-
lat, klidně něco jiného, ale nechci 
se dostat do nějakých problémů. 
Poradíte?  

Dlouhodobě nepříznivý zdra-
votní stav znamená, že následky ne-
moci bohužel budou mít negativní 
vliv na vaši pracovní schopnost. 
V takové situaci vám ošetřující 
lékař pravděpodobně doporučí po-
dat si žádost o invalidní důchod. 

Lékař posudkové služby posoudí 
váš zdravotní stav a na základě jeho 
posudku Česká správa sociálního 
zabezpečení rozhodne, zda na in-
validní důchod máte nárok a v jaké 
výši. Přiznání invalidního důchodu 
však automaticky neznamená, že 
jste nezpůsobilý nadále vykonávat 
své zaměstnání.

O způsobilosti k návratu do za-
městnání rozhodne lékař, kterého má 
váš zaměstnavatel nasmlouvaného 
jako svého poskytovatele pracovně-
lékařských služeb. V případě, že 
tento lékař potvrdí, že se jedná ve 
vztahu k vaší pracovní činnosti 
o dlouhodobou ztrátu pracovní způ-
sobilosti, pak skutečně nezbývá va-

šemu zaměstnavateli nic jiného, než 
vás převést na jinou pracovní čin-
nost, nebo pracovní poměr ukončit. 

Pokud nechcete čekat na ver-
dikt závodního lékaře, můžete se 
na změnu pracovní činnosti začít 
připravovat již teď. K tomuto účelu 
slouží nástroj pracovní rehabilitace, 
což je specializovaný soubor aktivit, 
o které lze požádat na úřadu práce 
v místě vašeho bydliště. Na rozdíl 
od jiným služeb ÚP ČR, pracovní 
rehabilitace není určena pouze neza-
městnaným. Není tedy nutné čekat 
na ukončení pracovního poměru 
a dokonce je možné pracovní reha-
bilitaci zahájit ještě v době vaší pra-
covní neschopnosti. Podmínkou je, 

aby váš zdravotní stav byl již stabi-
lizovaný a pracovní rehabilitaci vám 
písemně doporučil váš ošetřující 
lékař.  Při zahájení pracovní reha-
bilitace je ÚP ČR povinen tuto sku-
tečnost písemně oznámit na okresní 
správu sociálního zabezpečení, takže 
se nemusíte obávat žádných pro-
blémů. Pracovní rehabilitace vám 
může pomoci ověřit váš zdravotní 
potenciál, nalézt vhodné zaměstnání 
a připravit se na něj. 

Pro více informací se můžete 
obrátit také na specializované pra-
coviště Asociace pracovní rehabi-
litace ČR, která sídlí v Chomutově 
v Revoluční ulici (www.aprcr.cz). 

Mgr. Petr Džambasov

Prodejna ZOO SHOP 
u Kauflandu v Otvicích 
natrvalo uzavřena.

Naše krmiva 1st Choice, Pro-
booster, Booster, Premium dog 
i cat a další potřeby, můžete 
nadále objednávat na:

Prodejna ZOO SHOP 
u Kauflandu v Otvicích 
natrvalo uzavřena.

Naše krmiva 1st Choice, Pro-
booster, Booster, Premium dog 
i cat a další potřeby, můžete 
nadále objednávat na:
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KŘÍŽOVKA Před sto lety byla zahájena výuka v chomutovské české obecné škole v provizorních (tajenka 1) v (tajenka 2).

Lékař na telefonu 24/7
bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 

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

17. a 24. září 2019

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 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)�. 

Inzerce
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 4.9. st 15.00  HURÁ DO DOMEČKU – SVČ Domeček Chomutov
 4.9. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 5.9. čt 15.00  POHÁDKOVÝ PARK – RC Rozmarýn
 5.9. čt 17.00  PORUCHY SPÁNKU – přednáška – Café Atrium
 6.9. pá 16.00  SETKÁNÍ S MÍNOU – beseda s youtuberkou – Chomutovská knihovna
 7.9. so 09.00  MYKOLOGICKÁ EXKURZE – sběr v Bezručově údolí – sraz v 9 hodin před 

Povodím Ohře
 7.9. so 09.00  DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zpřístupnění památek zdarma – různé 

památky
 7.9. so 09.00  MEZI MĚSTY – festival k 10. výročí vzniku kavárny Café Atrium – atrium 

Chomutovské knihovny
 7.9. so 10.00  POZOROVÁNÍ SLUNCE – před hlavní budovou muzea
 7.9. so 10.00  FESTIVAL SPORTU – náměstí 1. máje
 7.9. so 10.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – DEN PLNÝ SPORTU – bonusová akce – 

Kamencové jezero
 7.9. so 14.00  NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÁ MINCE – PRAŽSKÝ GROŠ – přednáška 

Václava Pinty – oblastní muzeum – radnice
 7. až 10.9.  POJĎTE S NÁMI NA HOUBY – exkurze, výstava a poradna – oblastní 

muzeum
 10.9. út 17.00  NASTARTUJ SE JÍDLEM – přednáška o výživě – Café Atrium
 11.9. st 16.00  VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY – přednáška – oblastní muzeum – 

radnice
 12.9. čt 17.00  BUBNOVÁNÍ PRO DOBRÝ DUŠEVNÍ RYTMUS S JAKUBEM 

ŘEHÁKEM – klub Esprit
 14.9. so 11.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – KOČKOVÁNÍ S LEVHARTY – městská 

sportovní hala
 14.9. so 19.00  MAMMA MIA – jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na 

písních skupiny ABBA – Jacques café
 17.9. út 17.00  SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU BÁROU NESVADBOVOU – 

autorské čtení a beseda – Chomutovská knihovna
 17.9. út 19.00  DIASHOW KOLBABA – FOTOGRAF NA CESTÁCH – Jacques café
 19.9. čt 09.00  ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA – seminář – OHK Chomutov
 19.9. čt 13.00  KULTURNÍ PAMÁTKY KRUŠNOHOŘÍ – setkání SONS – Chomutovská 

knihovna
 20.9. pá 16.00  JÓGA PRO KLID A DOBRÝ SPÁNEK – klub Esprit
 20.9. pá 17.00  GEŇIBEN – GINIMO – ČTENÍ – evangelická fara
 20.9. pá 18.00  POCTA ZDEŇKU HEJNOVI – vzpomínkové setkání, spoluúčinkuje 

Loutna česká – kostel sv. Ignáce
 21.9. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 21.9. so 08.00  KRUŠNOHORSKÉ ŠLÁPOTY – dálkový pochod – start Havlíčkova 3675 – 

ZŠ Duhová cesta
 21.9. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 21.9. so 12.00  MOBILISACE NA KOČIČÁKU 1938 – historicko-branná akce pro rodiny 

s dětmi – muzeum Na Kočičáku
 21.9. so 16.00  ČTENÍ – evangelická fara
 23.9. po 17.00  ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO – přednáška – Chomutovská knihovna
 23.9. po 17.00  ARTETERAPIE aneb Jak mluví obrázky – Café Atrium
 24.9. út 10.00  SETKÁNÍ PERSONALISTŮ – OHK Chomutov
 25.9. st 17.00  DUCHOVNÍ ROZHOVORY S LIDMI S DUŠEVNÍM ONEMOC-

NĚNÍM – Café Atrium
 26.9. čt 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – S BÁSNÍKEM ONDŘEJEM 

HLOŽKEM – autorské čtení a beseda – Chomutovská knihovna
 26.9. čt 17.00  KŘEST KNIHY VÁCLAVA PINTY – Kremsiger Gebirge – Historie rudné-

ho dolování v přísečnickém revíru Krušných hor – oblastní muzeum – radnice
 28.9. so 13.00  PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNA PRO RODINY S DĚTMI – výtvarný 

workshop – oblastní muzeum – hlavní budova

    PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky pevností každou sobotu 
a neděli mezi 10. a 17. hodinou

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

    VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každou neděli od 10 hodin v Rocknet aréně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 19.9. čt 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – tradiční taneční zábava
 29.9. ne 15.00  JAK SE ČERTI ŽENILI – muzikálová pohádka

MĚSTSKÉ DIVADLO

 5.9. čt 16.00  KONCERT KE DNI HORNÍKŮ - Velký hornický dechový orchestr SD - 
Chomutovská knihovna - atrium

 6.9. pá 20.00  KONZERT 17 - vystoupí Post hudba, Plavky - Cafe Rouge
 12.9.  čt 17.00  BIG BAND ZDENKA TÖLGA - Chomutovská knihovna - atrium/sál
 14.9. so 15.00  INDIAN SUMMER OPEN AIR - Chomutovská knihovna - atrium
 19.9.  čt 17.00  KONCERT SAIWALA - Café Atrium
 21.9.  so 16.00  BEZRUČÁK – hudební festival - Hřebíkárna
 27.9.  pá 19.00   VOJTĚCH JINDRA A JITKA MALCZYK - současná irská hudba - Hřebíkárna
 29.9.  ne 19.00  ADRIANO TRINDADE - koncert brazilského interpreta - Jacques café

KONCERTY

 8. a 9.9.   POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY – PODZIMNÍ HOUBY – oblastní 
muzeum – hlavní budova

 Od 25.9.  ŠMOUHY PO ŠTĚTCI – OBRAZY – výstava Pavla Kremla – galerie Lurago
 Do 7.9.  SVĚT JE STÁLE JEŠTĚ KRÁSNÝ – výstava – kostel sv. Kateřiny
 Do 21.9.   ČESKÁ KRAJINA – Štěpán Jirák – galerie Lurago
 Do 26.9.   JOSEF MOULIS – IMAGINE – galerie Špejchar 
 Do 29.9.   50 LET NUMISMATIKY NA CHOMUTOVSKU A ZMATENÉ 

PENÍZE – muzeum, radnice
 Do 29.9.   11. STÍHACÍ LETECKÝ PLUK ŽATEC – oblastní muzeum – hlavní budova
 Do30.9.   UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. Ignáce 
 Do 30.9.  SAMI SEBOU – J. Šporgy – festival Obnaženi – galerie v budově nádraží 

Chomutov-město
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 4.9. st 17.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU 18.00 BRANKÁŘ 20.30 PŘES PRSTY 
 5.9. čt 16.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU 17.00 PŘES PRSTY 
   19.30 TO KAPITOLA 2 20.00 PŘES PRSTY 
 6.9. pá 16.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D) 17.00 PŘES PRSTY 
   18.30 TO KAPITOLA 2 20.00 PŘES PRSTY 
 7.9. so 14.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
   15.00 MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU 17.00 PŘES PRSTY 
   18.00 PŘES PRSTY 19.30 TO KAPITOLA 2
 8.9. ne 14.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (3D) 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   17.00 PŘES PRSTY 18.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 19.30 PŘES PRSTY 
 9.9. po 16.00 PŘES PRSTY 17.00 TO KAPITOLA 2
   19.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
 10.9. út 17.00 ANNA 18.00 TO KAPITOLA 2 20.00 PŘES PRSTY 
 11.9. st 17.00 PŘES PRSTY 18.00 STEHY 19.30 TO KAPITOLA 2
 12.9. čt 17.00 NABARVENÉ PTÁČE 18.00 PANSTVÍ DOWNTON
   20.30 PŘES PRSTY 
 13.9. pá 16.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D) 17.00 ZLATOKOPKY 
   18.30 NABARVENÉ PTÁČE 20.00 PANSTVÍ DOWNTON
 14.9. so 14.00 PLAYMOBIL VE FILMU 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ
   17.00 PŘES PRSTY 18.00 ZLATOKOPKY 20.00 PŘES PRSTY 
 15.9. ne 15.00 PLAYMOBIL VE FILMU 16.00 ZLATOKOPKY 
   18.00 NABARVENÉ PTÁČE 19.00 PANSTVÍ DOWNTON
 16.9. po 17.00 KRVAVÁ NEVĚSTA 18.00 TO KAPITOLA 2 19.30 NABARVENÉ PTÁČE
 17.9. út 17.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 18.00 ZLATOKOPKY 19.30 KRVAVÁ NEVĚSTA 
 18.9. st 17.00 PANSTVÍ DOWNTON 18.00 NABARVENÉ PTÁČE 20.00 PŘES PRSTY 
 19.9. čt 15.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ 17.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
   18.00 ANISHORT: NEJLEPŠÍ KRÁTKÉ ANIMOVANÉ FILMY 19.30 AD ASTRA
 20.9. pá 16.00 PLAYMOBIL VE FILMU 17.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
   18.30 AD ASTRA 19.30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 21.9. so 14.00 PSÍ KUSY 16.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
   17.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV 18.30 AD ASTRA
   20.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 22.9. ne 15.00 PSÍ KUSY 16.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
   18.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV 19.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 23.9. po 17.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV 18.00 NABARVENÉ PTÁČE
   20.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
 24.9. út 17.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ 18.00 AD ASTRA 19.30 HODINÁŘŮV UČEŇ
 25.9. st 17.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU 18.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
   20.30 PŘES PRSTY 
 26.9. čt 17.00 AD ASTRA 18.00 JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
   20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
 27.9. pá 16.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 17.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
   18.30 NÁRODNÍ TŘÍDA 19.30 JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
 28.9. so 14.00 PLAYMOBIL VE FILMU 15.00 HODINÁŘŮV UČEŇ 17.00 AD ASTRA
   18.00 JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
 29.9. ne 14.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (3D 15.00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 
   17.00 NÁRODNÍ TŘÍDA 18.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
   19.30 NÁRODNÍ TŘÍDA
 30.9. po 17.00 NÁRODNÍ TŘÍDA 18.00 JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
   19.30 RAMBO: POSLEDNÍ KREV

 
KINO SVĚT

 7.9. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – VII. kolo – střelnice SSK 
Chomutov

 7.9.  so 18.00  FLORBAL CHOMUTOV – HAVÍŘOV – florbalové utkání mužů – městská 
sportovní hala

 8.9.  ne 09.00  PŘEDŠAMPIONÁTOVÝ ZÁVOD – SPORTOVNÍ PISTOLE – 
střelnice SSK Chomutov

 11.9.  st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – SOKOLOV – hokejové utkání – Rocknet aréna
 14.9. so 10.15  FC CHOMUTOV – SLANÝ – fotbalové utkání – letní stadion
 14.9. so 13.00  PULL UP DAY 2019 – celý den se budou na hrazdě cvičit shyby a započítávat 

do celkového počtu všech atletů – street workout park na Zadních Vinohradech 
 16.9.  po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – TŘEBÍČ – hokejové utkání – Rocknet aréna
 21.9.  so 09.00  STIMAX CUP 2019 – soutěž v běhu na 60 m a 100 m překážek – atletický 

stadion Chomutov
 21.9.  so 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – ÚSTÍ NAD LABEM – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 25.9.  st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – HC SLAVIA PRAHA – hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 27.9. pá 19.00  LEVHARTICE CHOMUTOV – SLAVIA PRAHA – premiéra Ženské 

basketbalové ligy – městská sportovní hala
 28.9.  so 08.30  MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA CHOMUTOVA – judo – mladší a starší 

žáci a žákyně – městská sportovní hala
 28.9.  so 10.15 FC CHOMUTOV – ŠTĚTÍ – fotbalové utkání – letní stadion

SPORT
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sobota 14. září | 11.00–14.00 hodin
Městská sportovní hala

KOČKOVÁNÍ 
S LEVHARTY

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
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Chomutovský box opět ožívá

Softbalové 
kadetky mají 
bronz

Levharticím se na ME dařilo, 
sedmé místo je ale zklamáním

Restart v létě neprožil jen hokej, 
ale také chomutovský box. Po pěti 
letech se na jeho vzkříšení dohodli 
tehdejší předseda klubu Libor 
Kundrát a trenér Vladimír Šťastný 
a založili boxerský klub s mírně 
odlišným názvem VEKI Boxerský 
klub Chomutov. Ten má opět zá-
zemí v tělocvičně základní školy 
na Zahradní.

 „Na začátku července jsme 
začali trénovat s dospělými a teď 
od září bychom chtěli zahá-
jit tréninky pro děti, s náborem 
a se vším všudy, a celkově navázat 
na tradici VEKIBOXu Chomutov,“ 
říká předseda klubu Libor Kundrát 
a zmiňuje i přínos města, jež klubu 
na rozjezd schválilo mimořád-
nou dotaci, která pokryje nájem 

tělocvičny a pořízení základního 
vybavení.

Přestože se klub veřejně nepre-
zentoval, chodilo v létě, nehledě 
na prázdniny a dovolené, tréno-
vat 46 borců. „O box je zájem 
a do Chomutova patří,“ potvrzuje 
Vladimír Šťastný. „Kluci mi různě 
volali a tři čtvrtě roku mě přemlou-
vali, ať se k trénování vrátím. Tak 
jsem je vyslyšel.“ Vladimír Šťastný 
je jedním z nejúspěšnějších trenérů 
boxu v novodobé české historii 
a tento „titul“ má podložený řadou 
ocenění. V Chomutově vycho-
val dvojnásobného mistra Evropy 
Štěpána Horvátha a několik dalších 
reprezentantů a medailistů z vý-
znamných mezinárodních turnajů. 
Jeho borci vybojovali 18 titulů 
mistra republiky a celkem 56 me-
dailí z MČR. Jako stejný úspěch 
ale hodnotí fakt, že z jeho svěřenců, 
mnohdy dětí ulice, vyrostli slušní 
lidé. „Mám to za ty roky vyzkoušené. 
Když se kluci vybijou v tělocvičně, 
tak to pak nevyhledávají na ulici. 

Prostě se neperou. Ani nikdo nekradl, 
všichni se vyučili a dnes mají práci 
třeba u armády nebo u policie. Sport 
je pohltil, přestali se toulat po ulicích. 
Dnes jsou z nich slušní lidé, a přitom 
to byli grázlíci!“ říká otevřeně.

A stejné hodnoty, sportovní i spo-
lečenské, by chomutovský box podle 
jeho představitelů měl generovat 
i nyní. „Naší prioritou je mládež. 
Ať se kluci nervou, nefetujou, nekra-
dou, ať chodí do tělocvičny. S nimi 
budeme jezdit na soutěže. A dospělí? 
Kdyby byl kompletní manšaft, tak 
se přihlásíme jako Chomutov. A když 
ne, tak ti starší půjdou na hostování – 
do Mostu, do Ústí nebo do Děčína,“ 
nastiňuje budoucí fungování VEKI 
Boxerského klubu Chomutov 
Vladimír Šťastný.

V chorvatském Záhřebu se odehrálo 
Mistrovství Evropy v softbalu v katego-
rii dívek do 16 let, kterého se zúčastnilo 
čtrnáct nejlepších družstev kontinentu. 
Za českou reprezentaci, která obhajo-
vala stříbro ze šampionátu v roce 2017, 
nastoupily nadhazovačka Kateřina 
Kindermannová, catcher Štěpánka 
Boučková a vnější polařka Alex 
Moravčíková a na řízení týmu v roli asi-
stenta trenéra se podílel Pavel Kurstein, 
všichni z SC 80 Beavers Chomutov.

České kadetky bez prohry ab-
solvovaly zápasy základní skupiny 
a z prvního místa postoupily mezi TOP 
8 týmů. V této fázi se nejprve utkaly 
s Nizozemskem, s nímž svedly dvou-
hodinový boj, ze kterého si odnesly 
porážku. Další zápasy proti Francii 
a Německu české hráčky zvládly na jed-
ničku a pokračovaly s jednou prohrou do 
další části šampionátu mezi TOP 6 týmů. 
Na cestě za medailemi Česko hladce 
přehrálo Rusky, ale pak prohrálo s Itálií 
a vypadlo z bojů o zlato. V souboji 
o bronz tým Česka znovu porazil Rusko, 
tentokrát rozdílem 11:1 po čtvrté směně.

Česká reprezentace a s ní i čtyři 
zástupci Beavers se tak mohli radovat 
ze třetího místa. Bronz je historicky sed-
mou medailí Česka v této kategorii.

Na Mistrovství Evropy basketbalis-
tek do 16 let v Skopje se česká repre-
zentace mohla spolehnout na tři zástup-
kyně basketbalového klubu Levharti 
Chomutov. Valentýna Kadlecová, 
Nikola Zdeňková a Lucie Ceralová 
a s nimi i trenér David Zdeněk, který 
u reprezentace U16 působí v roli asis-
tenta, se domů vrátili mírně zklamaní 
ze sedmého místa. K tomu je přitom 
dovedlo pět vítězství a dvě prohry, tedy 
bilance lepší, než měla čtvrtá Francie.

Češky coby obhájkyně stříbra 
začaly šampionát skvěle – ve sku-
pině postupně porazily Polsko 59:42, 
Řecko 58:47 a Turecko 78:45, a když 
pak v osmifinále hladce zvítězily 
nad Švédskem 74:51, leckdo, včetně 
možná jich samých, je opět viděl s me-
dailemi na krku. Jenže čtvrtfinále jim 
do cesty postavilo pozdější finalistky 
z Litvy a naše basketbalistky poprvé 
tahaly za kratší konec lana. „Věřili 
jsme si, ale Litevky hrozně dobře stří-
lely, hned v prvním poločase nám dvě 
jejich nejlepší hráčky daly dohromady 
třicet bodů,“ poznamenala Valentýna 
Kadlecová. Češky nakonec prohrály 
těsně 69:72 a spadly do bojů o 5. až 
8. místo. Než stačil y setřást frustraci, 
podlehly i Belgii 57:69 a na závěr roz-

střílely Lotyšsko 80:45. Sedmou příč-
kou zároveň přišly o účastnické místo 
na mistrovství světa U17 v příštím 
roce. „Jsme zklamané. Našim cílem 
bylo dostat se na svět. Dokonce jsme 
do Makedonie všichni jeli s tím, že 
vyhrajeme medaili. Obzvlášť po těch 

čtyřech výhrách. Byly jsme hrozně 
vyhecované, ale nepovedlo se nám to,“ 
zhodnotila Kadlecová bilanci českého 
družstva.

Chomutovské hráčky ale mohly 
těšit vlastní výkony a role v týmu. 
Pivotka Lucie Ceralová sice spíše 

jen střídala, ale rozehrávačka 
Nikola Zdeňková a křídlo Valentýna 
Kadlecová patřily k nejvytěžovaněj-
ším hráčkám reprezentace, nastupo-
valy v základní sestavě a dokonce 
byly nejlepšími střelkyněmi družstva – 
Nikola vstřelila 86 bodů, Valentýna 64. 

Kadlecové je přitom teprve 15 let a je 
tak o rok mladší než většina hráček na 
šampionátu. „Já tam rozdíly nevidím, 
nastupovala jsem s tím, že jsme všichni 
stejně staří. Odjakživa hraju se staršími 
spoluhráčkami, takže mi to přišlo nor-
mální,“ tvrdí.

Při tréninku Lukáš Urban a Petr Koban, oba bývalí mistři republiky ve svých vahách.

VEKI Boxerský klub Chomutov 
pořádá v pondělí 9. září od 18 
hodin nábor dětí. Zájemci do 
tělocvičny ZŠ Zahradní mohou 
přijít ve stejném čase i kteréko-
liv následující pondělí.

Dvě ze tří Levhartic na ME – vlevo s č. 7 Lucie Ceralová, druhá zprava Nikola Zdeňková. 
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Pokračování ze strany 5
Nejrychlejší ženou letošního 

Chomutovského půlmaratonu byla 
Hana Chylová z Jirkova. Po do-
běhu chválila fanoušky podél tratě. 
„Úžasně povzbuzovali a tvořili 
velmi dobrou atmosféru,“ uvedla. 
S trochou nadsázky po doběhu po-
važovala za svůj největší úspěch, 

že doběhla bez udušení při rychlém 
občerstvování při běhu. Mezi šta-
fetami byli nejúspěšnější běžci ze 
SRTG Most, kteří v Chomutově 
běželi vůbec poprvé. 

Na běžce čekala trať dlouhá 
zhruba jednadvacet kilometrů a tři 
sta metrů. Sportovci se při závodu 
podívali do zooparku, Bezručova 

údolí či na Zadní Vinohrady a pro-
hlédli si tak krásy města i blízkého 
okolí. 

Na náměstí byl připravený i do-
provodný program, který zaba-
vil děti i dospělé. Fanoušci Pirátů 
Chomutov se mohli setkat s hvěz-
dou NHL Davidem Kämpfem a zís-
kat od něho autogram.
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HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI  
ZAMĚSTNANCE V UVEDENÉ POZICI:
• obsluha lopatového rýpadla
• údržba o opravy zařízení rýpadla
• výklop vlaků
POŽADUJEME: 
• dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní způsobilost (styk s kole-

jovou dopravou)
• spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, dobrá pracovní morálka
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
• vzdělání: min. vyučen ve strojním nebo příbuzném oboru 

(zámečník, soustružník, strojní mechanik apod.)
• strojnický průkaz výhodou
NABÍZÍME:
• mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s garancí meziročního 

nárůstu dle kolektivní smlouvy 
• absolvování praxe 400 hodin na konkrétním stroji, pak zařazení 

do šestidenního kurzu obsluh pracovních strojů
• po absolvování kurzu:  

a samostatná obsluha lopatového rýpadla  
a změna smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a navýšení mzdy 
a  v případě zařazení do profese řidič rýpadla mzdové zařazení 

do 5. tarifního stupně
• firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000–22.000 Kč/

rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené
• příplatky za směnnost až 1.600 Kč měsíčně
• od nového roku po zkušební době: 
• příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
• program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čerpání 

na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)
• zázemí společnosti, která je součástí silné energetické skupiny 

s dlouhodobou perspektivou zaměstnání
• práce ve směnném provozu – 12ti hodinové směny v cyklu ranní, 

noční a dva dny volna
• náborový příspěvek bude vyplacen ve dvou částech, 10 000 Kč 

po zkušební době, 20 000 Kč po úspěšném absolvování kurzu

Nástup možný: dle dohody, pracoviště: Vršanská uhelná a.s.

Bližší informace: zást. ved. úseku Miloš Záděra, tel. 478 002 778
Písemné přihlášky: zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S., V. ŘEZÁČE 315, 434 67 MOST
Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská uhelná a.s., člen velké energetické skupiny Sev.en, nabízí uplatnění v pozici:

STROJNÍK LOPATOVÉHO RÝPADLA  
s náborovým příspěvkem 30 000,- Kč
Uchazeči budou po zapracování zařazeni do kurzu obsluh pracovních strojů,  
po absolvování kurzu možnost zařazení do profese ŘIDIČ lopatového rýpadla

  

 

  

    

  RAI MOST s.r.o.  obsazuje  tyto  pozice:  

 
 

 Všechna aktuální volná místa:                          http://kariera.recticel.cz 
 
 
 RAI MOST s.r.o. 
 Průmyslová zóna Joseph  
 Tel.: 415 400 120, 720 978 148 
 e-mail: rai.info@recticel.com 

 
 
 

 
 

  OPERÁTOR VÝROBY 
  OPERÁTOR VÝROBY ŠIČKA 
  ÚDRŽBÁŘ MECHANIK, ELEKTRO 
  SKLADNÍK 
  PŘEDÁK VÝROBY - FOREMAN 


