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Tisíce návštěvníků si 
užily strašidelnou zoo



inzerce

2 | inzerce

skodaplus.cz

ŠKODA 
PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou 
stranou závazkový vztah.

Využijte při koupi ojetého vozu z programu 
ŠKODA Plus značkové fi nancování a získejte 
plusové benefi ty.

Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

++

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Bonus
20 000 Kč

20 000
BONUS

Kč
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� aktuality
 4 OLEJ PO SMAŽENÍ 

LZE NOVĚ UKLÁDAT 
DO SPECIÁLNÍCH 
KONTEJNERŮ
Mezi recyklovatelné suroviny 
patří i jedlé tuky a oleje, které se 
odpadem v domácnosti stávají 
především po smažení. 

� aktuality
 5 KRUŠNOHORSKÝ 

BYZNYS DAY DAL OPĚT 
PŘÍLEŽITOST FIRMÁM 
KE SPOLUPRÁCI
Již počtvrté se v Chomutově 
konal Krušnohorský Byznys Day. 
Jednodenní veletrh má za cíl 
představovat různé firmy a pro
hlubovat mezi nimi spolupráci.

� téma
 6 ŠUBU NABÍZELI 

UKRAJINCI, GOJU 
ROMOVÉ A MAĎAŘI 
PÁLIVÝ GULÁŠ
Zvyky a tradice různých národ
nostních menšin mohla poznat 
široká veřejnost i členové jed
notlivých menšin mezi sebou 
při velkém setkání. 

� rozhovor
 8 ALEXANDR KLEJNER: 

ŠERM JE NÁROČNÝ 
NA FYZIČKU I NA 
PŘEMÝŠLENÍ
Alexandr Klejner trénuje v cho
mutovském Středisku volného 
času Domeček šerm už téměř 
dvacet let. 

� minitéma
 9 PROVOZ ZAHÁJÍ 

AMBULANCE PSYCHIATRIE 
A ADIKTOLOGIE
Tento měsíc začne fungovat 
nové Centrum psychosoma
tické medicíny, které zajistí 
dostupnost služeb v oblasti 
ambulantní psychiatrie, psycho
logie a adiktologie. 

� kultura
 12 RETRO VÝSTAVA 

PŘIPOMENE HRAČKY 
MINULÉHO STOLETÍ
Kouzelný svět našeho dětství 
a období bezstarostného 
hraní připomene výstava Re
trohrátky v Oblastním muzeu 
v Chomutově.

� historie
 14 V CHOMUTOVĚ ŽILO 

ZA VÁLKY MNOHO 
STOVEK ZAJATCŮ
Od začátku druhé světové 
války zajala vítězná německá 
armáda obrovské množství 
nepřátelských vojáků, které 
bylo nutno přesunout daleko 
od jejich vlasti.

9. a 23.11.
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

9.11.
Hubertova jízda od 11 hodin ve 
skanzenu Stará Ves

11.11.
Pietní akt u příležitosti Dne 
válečných veteránů v 11 hodin 
u kostela sv. Barbory

17.11.
•  Pietní akt při příležitosti Dne 

boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodního dne 
studentstva v 10 hodin 
v městském parku

•  Chomutovské taneční gala od 
14 hodin v městském divadle

27.11.
Divadelní představení Dopisy 
Olze od 19 hodin v městském 
divadle

30.11.
Rodinné zápolení na téma 
Pohádkové Vánoce od 10 hodin 
v oblastním muzeu

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Terynka je asi 8 až 10 let stará 
úžasná, milá, mazlivá, poslušná 
a klidná fenka malého vzrůstu. 
Je vhodná ke starším lidem. 

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

ÚNIKOVÁ HRA SE VRACÍ 
DO LISTOPADU ´89
Netradiční a jedinečný výstavní formát, realizovaný formou únikové hry, představuje výstava s názvem 
Únik z totality aneb listopad ´89 na Chomutovsku v hlavní budově muzea. Expozice nabízí nejen 
atmosféru a emocionální vypětí oněch listopadových dní, ale také připomene život v 80. letech 20. sto
letí. Návštěvníky čeká nefalšovaná úniková hra se vším, co k ní patří – s nutností najít stopy a indicie, 
vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Výstava potrvá do 1. února 2020.



aktualityaktuality

4 | aktuality

Olej po smažení lze nově ukládat do speciálních kontejnerů
Mezi recyklovatelné suroviny 

patří i jedlé tuky a oleje, které se 
odpadem v domácnosti stávají 
především po smažení. Obyvatelé 
Chomutova je už několik let mohou 
odevzdávat ve sběrných dvorech, 
nyní ale město této snaze vychází 
vstříc rozmístěním speciálních kon-
tejnerů v ulicích. Bude jich patnáct.

„Jedlé oleje jsou dále využi-
telné při výrobě biopaliv, stejně 
jako v chemickém, kosmetickém 
a gumárenském průmyslu. Kromě 
ekologických důvodů by ale pro ob-
čany mělo být motivací nebezpečí 
ucpávání kanalizace. Tuky ochla-
zením vytvářejí hrudky, ty na sebe 
nabalují další nečistoty a usazeniny 

a vytvářejí tak v rourách odolný 
povlak. Někdy se může stát, že se 
vytvoří tuková zátka, která prostě 
rouru ucpe. Takový tuk je navíc po-
travou potkanů a nahrává jejich pře-
množení,“ vyjmenovala důvody pro 
sběr použitých jedlých olejů a tuků 
Ilona Spoustová, referentka odboru 
životního prostředí magistrátu.

Nádoby na sběr použitých olejů 
a tuků budou na svých místech od 
10. listopadu. Mají šedou barvu, 
jsou označeny dobře čitelným nápi-
sem a olej se do nich vhazuje v uza-
vřených PET lahvích, případně 
v jiných plastových nádobách, které 
projdou kruhovým vhozovým otvo-
rem o průměru 12,5 centimetru.

Sociální služby potěšily seniory 
pestrým programem v divadle

Bez živého 
plotu bude park 
přehlednější

Pro Sociální služby Chomutov 
není Mezinárodní den seniorů jen 
nápisem v kalendáři. Z rozlič-

ných projevů pozornosti, kterou 
organizace dříve narozeným ob-
čanům věnuje, poslední tři roky 
vyčnívá celodenní program s ná-
zvem Chomutov svým seniorům, 
situovaný do městského divadla. 
„Také letos jsme nejen pro naše 
klienty, ale pro všechny chomu-
tovské seniory připravili celodenní 
program, který sestával ze dvou 
částí. V té dopolední se návštěvníci 
prostřednictvím různých vysta-
vovatelů a subjektů seznamovali 
s nabídkou a novinkami v oblas-
tech péče o pleť, trendů ve výživě, 
zdravotnická škola prováděla mě-
ření a diagnostiku fyziologických 
funkcí, doktor Roth seznamoval 
s bylinkami. Byla tu zlatnická dílna 

s nabídkou šperků, Dentimed s in-
kontinenčními pomůckami, byla 
tu sociální poradna, Klub českých 
turistů, středisko volného času 
a tak dále,“ uvedla Alena Tölgová, 
ředitelka pořádajících Sociálních 
služeb Chomutov. „V doprovod-
ném programu vystoupila základní 
umělecká škola, bubenická skupina 
Jumbo a velký úspěch měla módní 
přehlídka, kterou připravili zaměst-
nanci naší organizace. Šlo o legraci, 
ale zároveň se na ní prezentovaly 
věci, které si návštěvníci potom 
mohli zakoupit,“ doplnila.

Druhou část dne věnovaného 
seniorům tvořil čistě zábavný pro-
gram. Jestliže dopoledne pořadatelé 
napočítali dvě stovky návštěv-

níků, večer je potěšily všechny 
obsazené stoly na sále. Vystoupení 
Vladimíra Hrona, kapel Veselí mu-
zikanti a Chilli Band si podle reakcí 
všichni účastníci pořádně užili. 
„Máme takovou turistickou partu, 
scházíme se i na Večerníčcích pro 
seniory, rádi se společně pobavíme. 
Večer v divadle se mi líbil, Hron 
je zábavný, výborné byly i obě ka-
pely. Jedna hraje dechovku, druhá 
spíš modernu, doslova jsme se na 
parketu vyřádili,“ líčila Emília 
Šomová.

Součástí programu bylo i vy-
hlášení výsledků soutěže Art se-
nior Chomutov, ve které se svými 
výrobky a díly soutěžili zruční či 
přímo umělecky nadaní senioři.

V rámci další etapy úprav měst-
ského parku dojde na přelomu 
listopadu a prosince k odstranění 
obvodového živého plotu. Ten je 
přestárlý a místy neestetický. „Ve 
světě je trendem parky co nejvíc 
otevírat a zpřístupňovat, takže ob-
vodové živé ploty jsou dávno pře-
žité. Jejich odstranění navíc zapadá 
do snahy města o zvýšení přehled-
nosti a bezpečnosti parku,“ vysvět-
lila důvody vedoucí magistrátního 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinská.

 1  Zborovská 4602, před magistrátem
 2  U Městských mlýnů, u informačního centra – za knihovnou
 3  Bezručova u č. p. 4512, stanoviště odp. nádob u Merkuru
 4  Matěje Kopeckého, stanoviště odp. nádob u č. p. 4821
 5  Ulice Borová,  vpravo při vjezdu z ulice Písečné (proti Tescu)
 6  Vítězslava Nezvala, u zastávky MHD
 7  Březenecká u č. p. 4750, stanoviště odp. nádob (u experimentu)
 8  Březenecká u č. p. 4596,  stanoviště odp. nádob (u experimentu)
 9  Písečná u č. p. 5069, stanoviště odp. nádob
 10  Kostnická, u zastávky MHD
 11  Na Průhoně,  nové stanoviště odp. nádob
 12  skládka Pražská,  odp. hospodářství TSMCH
 13  U Větrného mlýna 4605, sběrný dvůr TSMCH
 14  Kamenná 5163, sběrný dvůr TSMCH
 15  Jiráskova 4597, sběrný dvůr TSMCH

SEZNAM MÍST SBĚRU POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJE A TUKŮ

Při výletě členové svazu tělesně 
postižených posilovali své zdraví

Členové Svazu tělesně postiže-
ných, místní organizace Chomutov, 
se zúčastnili rekondičního pobytu ve 
Sloupu v Čechách. Cílem bylo posílení 
pohybového aparátu. Součástí pobytu 
bylo tedy zdravotní cvičení, masáže, 
vycházky do blízkého okolí, ale také 
zábavné soutěže či společenský večer.

Na programu nechyběly výlety – 
účastníci se vydali na prohlídku zámku 
Lemberk, do baziliky sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy, prohlédli si Skalní hrad 
nebo město Sloup v Čechách. Na vy-
cházku se vydali k blízkým rybníkům, 
jeskyním nebo do přírodního lesního 

divadla. Velmi zajímavá byla exkurze 
do sklárny v Novém Boru, kde zhlédli 
ukázku foukání skla a prohlédli si vý-
stavu skla v galerii. Společenský večer 
se nesl v duchu první republiky.

Podobné výlety jsou u členů 
svazu velmi oblíbené. Lidé si nejen 
upevní zdraví, ale také se dostanou 
do společnosti svých vrstevníků 
a užijí si zábavu.
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KRÁTCE
MUZIKÁL POPELKA 
OPĚT V CHOMUTOVĚ
Nejoblíbenější příběh o Popel
ce se jako muzikál na ledě po 
úspěchu v zahraničí vrací zpět 
do Chomutova. Dne 4. února 
se v Rocknet aréně odehrají 
dvě představení, a to od 15 
a 19 hodin.

ZA MAXIPSEM FÍKEM 
DO DIVADLA
Příběh Áji, Maxipsa Fíka a jejich 
dobrodružství mohou děti zažít 
v neděli 10. listopadu od 15 ho
din v Městském divadle.

SNOW FILM FEST
Nejlepší zimní cestovatelské 
a sportovní filmy z celého světa 
i z domácí produkce mohou 
lidé zhlédnout 22. listopadu 
v chomutovském kině Svět.

NOVÉ AUTOBUSY MHD
Dopravní podnik v listopadu 
převezme tři nové městské 
autobusy Solaris Urbino o délce 
12 metrů s pohonem na zemní 
plyn. Další dva autobusy pře
vezme podnik do června 2020.

MÍSTO HŘIŠTĚ KVĚTINY
Technické služby v uplynulých 
dnech vybouraly staré pískovi
ště v ulici Svahová a nahradily 
ho květinovým záhonem.

V ZIMĚ NA SNOWBOARD
V lyžařských střediscích Neklid 
a Klínovec uspořádá agentura 
Maximal Animal snowboard 
kemp. Ten se bude konat od 
1. do 5. února. Více informací 
na www.maximalanimal.cz.

Městské akce 
označí cedule 
s logem

Město Chomutov odliší své 
investiční akce od ostatních. Lidé 
tak městské investiční akce poznají 
podle informačních cedulí s logem 
města. Jsou na nich uvedené infor-
mace o zhotoviteli, předpokládané 
době realizace i kontakt na pra-
covníka, který má akci na starosti. 
Investiční akce, které ceduli s logem 
města nemají, jsou realizovány na-
příklad plynaři, vodaři, krajem, stá-
tem nebo soukromými vlastníky. 

Krušnohorský Byznys Day dal opět 
příležitost firmám ke spolupráci

Již počtvrté se v Chomutově 
konal Krušnohorský Byznys Day. 
Jednodenní veletrh má za cíl před-
stavovat různé firmy a prohlubovat 
mezi nimi spolupráci nebo takovou 
spolupráci zavést. „Vnímáme stou-
pající tendenci zájmu německých 
firem, které chtějí s českými spolu-
pracovat. Důkazem je také vysoký 
zájem německých firem o účast na 
akci, letos německé firmy tvořily 
zhruba čtyřicet procent vystavova-
telů při Byznys Day,“ uvedla ředi-
telka Okresní hospodářské komory 
v Chomutově Ivana Košanová.

Kromě nárůstu účasti německých 

firem se zhruba o třicet procent zvýšil 
i celkový zájem vystavovatelů.

Doprovodný program letošního 
ročníku byl zaměřený na arabské 
země, které jsou důležité v rámci 
exportu. „V této oblasti se otevírá 
řada možností, například spolupráce 
s Ománem. Konference byla zamě-
řená na spolupráci právě s arabskými 
zeměmi,“ doplnila ředitelka.

Součástí Byznys Day byl i tak-
zvaný kulatý stůl, přítomní se u něj 
zabývali problematikou interkultur-
ních rozdílů, zaměstnávání cizinců 
a propojeností péče o blízkou osobu se 
zaměstnáním.

Socha u Severky je opravená
Socha ležící ženy před Sever

kou je opravená. Na místě se 
nacházela od roku 1966 a za ta 
léta byla již značně poškozena, 
dokonce vandalsky přišla o chodi-
dla. Sochu letos v létě restauroval 
a doplnil sochař Ondřej Doležal. 
Doplněním chodidel a konzervací 
kamene se mohou kolemjdoucí 
stále dívat na dámu vleže na trav-
naté ploše před Severkou.

Socha je z božanovského pís-
kovce. Autorem byl akademický 
sochař Jiří Kryštůfek.

Hasiči radí, jak doma 
předcházet požárům 

Hasičský záchranný sbor České 
republiky eviduje stále vysoký po-
čet požárů v domácnostech, které 
mají tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů 
v obytných budovách, při kterých 
umírají desítky lidí a stovky jsou 
zraněné.

V této souvislosti dávají hasiči 
doporučení pro veřejnost, jak těmto 
požárům předcházet. V případě po-
řízení nového spotřebiče je důležité 
poctivě přečíst návod a instalovat 
jej v souladu s průvodní dokumen-
tací výrobce. Dále by uživatelé měli 
spotřebič pravidelně kontrolovat, 
hlavně šňůrové vedení i celkový 
stav.

Velkým nešvarem domácností 
je otevřený oheň ponechaný bez 
dozoru. Pokud v bytě či domě hoří 

svíčka nebo krb, je zapotřebí, aby 
byla přítomna zodpovědná dospělá 
osoba. Cigaretové nedopalky by 
lidé při odhazování do odpadko-
vého koše měli důkladně uhasit.

V domech, kde jsou v provozu 
komíny, by je majitelé měli nechá-
vat pravidelně kontrolovat odborní-
kem, udržovat spalinové cesty čisté. 
V případě vytápění jinými topidly 
neumisťovat do jejich blízkosti hoř-
lavé látky.

Hasiči dále doporučují vybavit 
domácnost hasicími spreji a pře-
nosnými hasicími přístroji. Hlavní 
vypínače elektrického proudu, uzá-
věry vody a plynu musejí být řádně 
označené a přístupné. Mezi důležitá 
opatření patří také poučení malých 
dětí, aby si nehrály se zápalkami 
a zapalovači.
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Zvyky a tradice různých národnostních menšin mohla poznat široká veřejnost i členové jednotlivých menšin 
mezi sebou při velkém setkání. To se konalo v Chomutovské knihovně a byly při něm představeny tradice 
deseti národnostních skupin. „Vážíme si toho, že v Chomutově jsou členové menšin aktivní a přispívají 
ke společenskému a kulturnímu životu. Při většině akcí seznamují se svými tradicemi širokou veřejnost, při 
setkání národnostních menšin navíc poznávali zvyky mezi sebou,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc.

Na programu setkání bylo před-
stavení jednotlivých menšin, některé 
z nich si připravily pěvecké, hudební 
nebo taneční vystoupení, další při-
nesly k ochutnávce tradiční pokrmy. 
„Smyslem akce je sblížení jednotli-
vých národnostních menšin. Proto 
zhlédly různá vystoupení a ochut-
naly gastronomii jiných menšin. 
Mohou si navzájem předávat infor-
mace o svých akcích, které pořádají 
pro veřejnost,“ sdělila předsedkyně 
Výboru pro národnostní menšiny 
Renata Adamová.

JEN MÁLO ROZDÍLŮ 
S UKRAJINCI

Členové ukrajinské menšiny při 
setkání vystoupili se svým sborem, 
který zazpíval tři písně s tradič-
ními tématy – o lásce či o ukrajin-

ské zemi. Během vystoupení si lidé 
mohli prohlédnout i tradiční ukra-
jinské kroje. Zvyky Ukrajinců jsou 
velmi podobné těm českým. „Akorát 
je více ctíme, zatímco v Česku se již 
dodržují méně. Například křtíme 

děti, svatby máme výhradně v kos-
tele, častěji a ve vyšším počtu lidí 
chodíme na mše do kostela a také 
více ctíme status manželství,“ vy-
jmenovala rozdíly předsedkyně 
ukrajinské menšiny Irina Malinová.

Trochu se liší například oslavy 
Velikonoc. „Chodíme totiž do kos-

tela světit pokrmy, u stolu pak 
má nejstarší člen rodiny proslov 
a poté hodujeme. Na Ukrajině 
se ženy takzvaně nešupou pomláz-
kami. Dopoledne polévají muži vo-
dou ženy, odpoledne je to naopak,“ 

popsala předsedkyně.
Mezi tradiční pokrmy ukrajin-

ské kultury patří například šuba, 
což je vrstvený salát s brambory, 
slanečky, mrkví, červenou řepou 
a majolkou. „Oblíbený je také salát 
s červenou řepou a fazolemi, dále 
plněné pirohy s bramborami a zelím. 

Lahůdkou je ukrajinský sulc,“ dopl-
nila Irina Malinová.

EXOTIKA Z VIETNAMU
Vietnamská menšina je pro oby-

vatele Chomutova zřejmě nejvíce 
exotická, s jejími zvyky se ale rádi 
seznamují. „Hlavně naše kuchyně 
místním chutná. Nejtradičnějším 
pokrmem Vietnamců jsou závitky. 
Připravujeme dva druhy, jarní 
a smažené,“ řekl předseda vietnam-
ské menšiny Pham Viet Dong.

Vietnamci, stejně jako ostatní 
menšiny, předávají své zvyky i dal-
ším generacím, které se již na-
rodily v Čechách. „Každý měsíc 
se scházíme s dětmi, chceme, aby 
uměly vietnamsky, aby dodržo-
valy naše zvyky. Také se učí zpívat 
vietnamské písně a tančit tradiční 

MEZI TRADIČNÍ POKRMY UKRAJINSKÉ KULTURY 
PATŘÍ NAPŘÍKLAD ŠUBA, COŽ JE VRSTVENÝ SALÁT 
S BRAMBORY, SLANEČKY, MRKVÍ, ČERVENOU 
ŘEPOU A MAJOLKOU

Šubu nabízeli Ukrajinci, goju 
Romové a Maďaři pálivý guláš
V Chomutově se sešli členové národnostních menšin
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První patro Chomutovské 
knihovny patří tento měsíc Romům, 
jejich historii, zvykům i tradi-
cím. Koná se tam totiž výstava 

Příběh Romů. Ta bude k vidění do 
21. listopadu.

Putovní výstava Muzea romské 
kultury v Brně přináší pohled do 

historického původu Romů, mapuje 
jejich vývoj od Indie, přes středověk 
až po dějiny 20. století.

Návštěvníci výstavy se například 
dozvědí, že tradičním řemeslem 
Romů, které si přinesli ze své pra-
vlasti Indie, je kovářství. Romové se 
jím na svých cestách živili po celá 
staletí. Mezi tradiční výrobky patřily 
různé typy hřebíků, řetězy, kramle, 
podkovy a další. Zruční romští ko-
váři pracovali na dvorech uherských 
feudálů a králů jako výrobci zbraní.

Prastarým způsobem obživy 
bylo předvádění cvičené zvěře. To 
bylo typické zejména pro Romy 

z Balkánu, kteří své kousky předvá-
děli po celé Evropě. V rumunských 
knížectvích bylo výlučným zaměst-
náním Romů rýžování zlata ze dna 
řek. V zimě se tito rýžovači věnovali 
výrobě koryt a dalšího nádobí ze 
dřeva. Již ve středověku se Romové 
živili také obchodem s koňmi.

Dále se lidé seznámí s tím, jak 
Romové slaví různé svátky, jaké do-
držují tradice, kdo byli jejich předci, 
jak a kdy přišli do Evropy či jaké 
skupiny Romů dnes žijí v ČR.

Při vernisáži výstavy vystoupila 
romská skupina Khetano Drom, 
která představila romskou hymnu.

tance,“ dodal. Vietnamská menšina 
má v Chomutově asi pět set členů.

BLÍZKÁ KULTURA RUSÍNŮ
Velmi blízká je Čechům slovanská 

rusínská kultura. „Mezi našimi kultu-
rami je jen málo rozdílů. Příkladem 
jednoho z nich mohou být Vánoce, 
oproti českým zvykům máme dvanáct 
chodů při večeři. Podává se například 
švestková polévka, pirohy, pečené 
brambory a další jídla. Ale nejíme 
rybu, ta u nás nebyla k dostání,“ po-
psala předsedkyně chomutovských 
Rusínů Kateřina Romaňáková.

PROLÍNÁNÍ TRADIC 
S NĚMECKEM

Podle zástupkyně německé men-
šiny Alice Hlaváčkové se nedá přesně 
říci, které zvyky jsou v severozápad-
ních Čechách vyloženě české nebo 
německé. „Obě kultury se tu osm 
set let hodně prolínaly. Co se týče 
pokrmů, například knedlíky nejsou 

typicky českým jídlem, i když to tak 
dnes vypadá. Spíše se dá říci, že ka-
ždá tradice se vydala buď českým 
nebo německým směrem,“ vysvětlila.

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti bylo založeno v roce 
1969 v pohraničí. Základní myšlen-
kou bylo uchování jazyka, kultury 
a lidových tradic německé menšiny. 
Němci žijící v Chomutově se schá-
zejí každý měsíc. Členové vzpomínají 
na svou starou vlast a na rody původ-
ních obyvatel německé národnosti 
v Chomutově a okolí.

TRADIC ROMŮ JE MÉNĚ
Přestože Romové ve své historii 

velmi dbali na dodržování tradic, 
zástupce romské menšiny Adolf 
Voráč uznává, že podobně jako Češi 
i Romové od nich postupně upouštějí. 
„Trochu se vytrácejí, to je pravda, 
ale stále dodržujeme tradice, které 
se týkají oslav Vánoc, svateb a křtů 
a hlavně piety při úmrtí blízkých. 

Mezi zvyky, které upadají, se dá zařa-
dit úcta mladých ke starším,“ podotkl.

Tradiční romské jídlo goja je ob-
dobou českých bramboráků, akorát 
těsto je vměstnané do vepřových 
střev. Původ pokrmu pochází z dob, 
kdy Romové pracovali ve dvorech 
panstva a při zabíjačce dostávali 
střívka. Ty pak plnili bramborami, 
moukou a kořením.

OSTRÁ KUCHYNĚ 
MAĎARSKA

Při setkání národnostních menšin 
se stoly prohýbaly různými ochut-
návkami. Největší zástup však byl 
u pultu s občerstvením maďarské 
menšiny, která mimo jiné nabízela 
svůj tradiční guláš. „Je to velmi oblí-
bené jídlo jak v Maďarsku, tak tady 
v Čechách. Zde se vaří mnoho druhů 
guláše, ten maďarský se liší hlavně 
tím, že je velmi pikantní. Taková 
je celá naše kuchyně, je ostřejší, 
používáme hodně koření, hlavně pá-

livého,“ vysvětlila Gizela Feketová 
z maďarské menšiny. Lidé mohli dále 
ochutnat plněné zelí nebo štrúdl z lis-
tového těsta s třešněmi a mákem.

OBEC PŘIPOMÍNÁ 
HISTORII ŽIDŮ

Mezi menšiny, i když ne národ-
nostní, se řadí také Židovská obec 
Teplice. Ta sdružuje Židy seve-
rozápadních Čech, má 134 členů. 
V Chomutově Židé každý rok v listo-
padu vzpomínají na svou synagogu, 
která byla o Křišťálové noci vypá-
lená. Dnes je na místě pamětní deska. 
„Snažíme se historii židovské ko-
munity různě připomínat, například 
vzděláváním mládeže. Obec se nyní 
stará o dvaadvacet hřbitovů, modli-
tebnu, synagogu v Lounech a řadu 
dalších památek. V roce 2014 jsme 
si připomněli 600 let příchodu Židů 
do severozápadních Čech,“ doplnil 
předseda Židovské obce Teplice 
Michael Lichtenstein.

Skejušan ukazuje rusínské tradice

Původ, zvyky i tradice Romů 
poznají lidé v příběhu výstavy

Chomutovský folklorní soubor 
Skejušan reprezentuje rusínské zvyky 
a tradice při nejrůznějších akcích ve 
městě, po republice i v zahraničí. Téměř 
tři desítky členů souboru pravidelně 
nacvičují hudební i dramatická vystou-
pení, se kterými vystupují na různých 
festivalech či při společenských akcích. 
Mají v repertoáru sto padesát písniček, 
dále hrají nejrůznější scénky, které 
dokumentují rusínské tradice a historii. 
Lidé při vystoupeních vidí, jak vypadají 
rusínské námluvy, svatba, šlapání zelí 
a mnoho dalších běžných i méně ob-

vyklých činností. „Pravidelně vystupu-
jeme například na folklorním festivalu 
v Karlových Varech, byli jsme pozváni 
na oslavy dvoustého výročí založení 
Národního muzea v Praze, zúčastnili 
jsme se také festivalu na Slovensku. 
Akcí během roku máme zhruba pa-
desát,“ uvedla předsedkyně souboru 
Kateřina Romaňáková.

Kromě akcí, kde je Skejušan jako 
host, pořádá i své. Zjara začíná os-
lavou masopustu, v březnu oslavou 
Mezinárodního dne žen, Josefínskou 
zábavou a dalšími.
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Kdy jste začal šermovat?
Pocházím z Kyjeva na Ukrajině 

a tam byl šerm velmi populární 
a podporovaný. Jednou k nám do 
školy přišel trenér šermu a hledal 
nové členy do svého klubu. Mě to za-
ujalo, šel jsem se podívat na trénink 
a líbil se mi. Takže jsem z plavání 
přešel na šerm a také jsem přešel na 
jinou školu, kde byla sportovní třída. 
Začal jsem šermovat šavlí. Vydržel 
jsem u šermu asi deset let, poslední 
roky jsem i pomáhal trenérovi. 
V roce 1983 jsem šel na vysokou 
technickou školu a šerm se stal už jen 
koníčkem.
Později jste tedy navázal 
v Čechách?

Do Čech jsem přišel v roce 1995. 
Neuměl jsem česky, začal jsem tedy 
číst a učit se. Začátky byly krušné. 
Pracoval jsem ve fabrikách. V roce 
1996 jsem začal shánět práci tako-
vou, aby mě bavila. Šel jsem tenkrát 
na pohovor do tehdejšího domu dětí 
a mládeže, paní ředitelka se mnou 
vedla pohovor a byla tak odvážná, že 
mě vzala, i když na prvních krouž-
cích mě spíše děti učily češtinu než 
já je danou činnost. Zpočátku jsem 
vedl technické předměty – malého 
technika nebo kroužek železničních 
modelářů. Když se Domeček pře-
stěhoval do současné budovy, začal 
jsem uvažovat o zavedení kroužku 
šermu, protože tady máme tělo-
cvičnu. Tu jsme v předchozí budově 
neměli. Jenže tady lidé moc klasický 
šerm neznali, spíše si představovali 
historický šerm. Nejdříve jsme tedy 
měli starší členy kroužku, od patnácti 

let výše. Scházeli jsme se jen tak pro 
radost, ukazoval jsem jim základy 
a začínali jsme šermovat.
Kdy přišly první úspěchy?

Zhruba v roce 2008 se přihlá-
silo do kroužku i několik dětí a ty 
byly velmi šikovné. Byly schopné 
šermovat na oddílové úrovni, zare-
gistroval jsem tedy oddíl ve svazu 
a začali jsme se zúčastňovat oficiál-
ních turnajů. V sezoně 2009/2010 už 
naši kluci obsadili místo na bedně 
a další rok vyhrál Daniel Nezbeda 
mistrovství České republiky v žákov-

ské kategorii. Za posledních deset let 
získali mistrovský nebo vicemistrov-
ský titul ještě David Dyršmíd, Adéla 
Černajová, David Jantač, Karolína 
Bechyňová a Natálie Zralíková.
Letošní sezona vypadá také na-
dějně. Co se vám a mladým šermí-
řům již podařilo?

Karolína Bechyňová skončila 
druhá na mezinárodním turnaji do 
17 let. Konkurence tam byla silná, 
účastnic bylo 230 z celého světa. Na 
turnaji v polském Konině, kde bylo 
asi sto závodnic, byla Karolína také 
druhá a Natálka Zralíková byla jede-
náctá, což je také úspěch, a na dru-
hém turnaji v Polsku opět Karolína 
obsadila druhé místo. Nyní se pra-
videlně zúčastňuje reprezentačních 
turnajů v zahraničí. Natálka je také 
talentovaná, má pěkné výsledky.

Jak staré děti se mohou do 
kroužku hlásit a jaké jsou předpo-
klady dobrého šermíře?

Se šermem mohou začít děti od 
první třídy, nejprve šermují s plasto-
vými šavličkami, na klasickou šavli 
přecházejí zhruba v deseti letech. 
Začátečníci by měli mít dobrou fyzic-
kou kondici přiměřenou svému věku 
a být všeobecně zdatným sportov-
cem. Také musejí umět přemýšlet, 
chtít se učit. Děti v prvních letech 
nepotřebují žádné vybavení, nevyža-
dujeme, aby měly své, protože není 

jisté, zda u sportu dlouhodobě vydrží. 
Vše jim tedy půjčíme.
Jak často trénujete?

Nyní mi s trénováním pomá-
hají Jakub Lebart a David Dyršmíd, 
takže můžeme trénovat každý den 
a můžeme také nabírat nové členy. 
Letos jsme nově rozšířili tréninky 
i na základní školy v ulicích Písečná 
a Zahradní.
Vaši svěřenci o vás tvrdí, že jste na 
ně hodný, že nekřičíte při tréninku. 
Je to klíč k úspěchu?

Šerm není agresivní sport, je za-
potřebí u něj hodně přemýšlet. Když 
trenér na sportovce křičí nebo ho tlačí 
k vyššímu výkonu, není pak zapojená 
hlava a to není dobře. Trenér se spor-
tovcem musí komunikovat, uklidnit ho, 
nechat ho přemýšlet a vyhodnocovat 
své chyby nebo slabá místa soupeře.

V Domečku trénujete šerm šavlí. 
Čím se liší od fleretu a kordu?

Fleret a kord jsou bodné zbraně, 
šavle je bodná a sečná zbraň. Při zápasu 
se liší zásahová plocha. U kordu je to 
celý trup, u fleretu jen trup bez končetin 
a hlavy, u šavle je to vše od pasu nahoru. 
Trochu se liší i pravidla při zápasu.
Hraje roli, zda je šermíř pravák 
nebo levák?

Výhodu má levák, protože je jich 
méně. Šermíři jsou tedy více zvyklí 
šermovat s pravákem a s levákem je 
to nezvyk. Právě Karolína je levačka. 
Výhoda tedy není přímo v tom, že 
je člověk levák, ale v tom, že je ne-
pohodlný pro praváka. Pravák musí 
přizpůsobit techniku boje a než se tak 
stane, může levák získat body.
Co vás ještě v letošní sezoně čeká?

Do konce roku nás ještě čeká 
spousta turnajů, Natálka Zralíková 
s Karolínou Bechyňovou se chystají 
do Turecka, Rumunska a Německa 
na reprezentační turnaje do 17 let. 
Žáky a kadety čeká v prosinci tak-
zvaná Mikulášská seč, kterou pořá-
dáme druhým rokem v Chomutově. 
Je to část seriálu turnajů v rámci mis-
trovství republiky. Příští rok v červnu 
budeme v Chomutově pořádat mist-
rovství republiky pro kadety a žáky 
ve sportovní hale. Toto mistrovství se 
bude v Chomutově konat vůbec po-
prvé. Už se tedy začínáme připravo-
vat. Musíme zajistit dostatečný počet 
planší (prostor pro zápas, pozn. red.), 
dostatečný počet rozhodčích, obsluhu 
počítačového systému, také hodně 
pomocníků, kteří budou stavět planše 
a různě pomáhat.

Alexandr Klejner trénuje v chomutovském Středisku volného času Domeček šerm už téměř dvacet let. Za tu 
dobu vychoval několik velmi úspěšných šermířů, v letošní sezoně opět jeho svěřenci sbírají medaile. Přesto říká, 
že šerm není pouze o výkonnosti, ale o učení se zklidnění, koncentraci a přemýšlení. Své žáky učí odhadnout 
jejich soupeře, učit se z chyb, nedávat najevo další úkon v boji a tak trochu i kamuflovat. „Možná jako v pokeru 
nebo v šachu,” přirovnává šerm. O šermířském kroužku i o šermu samotném hovořil v následujícím rozhovoru.

Alexandr Klejner:

Šerm je náročný na 
fyzičku i na přemýšlení

KDYŽ SE DOMEČEK PŘESTĚHOVAL DO SOUČASNÉ 
BUDOVY, ZAČAL JSEM UVAŽOVAT O ZAVEDENÍ 
KROUŽKU ŠERMU, PROTOŽE TADY MÁME TĚLOCVIČNU.
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Provoz zahájí ambulance 
psychiatrie a adiktologie

Martin Vlček: Předpokládáme v Chomutově 
velký zájem o služby odborných lékařů

Tento měsíc začne na Husově 
náměstí 38 fungovat nové Centrum 
psychosomatické medicíny, které 
zajistí dostupnost služeb v oblasti 
ambulantní psychiatrie, psycholo-
gie a adiktologie. Veškeré služby 
pacientům bude hradit pojišťovna. 
„Tato péče je v našem městě zcela 
nedostatečná, ale velmi potřebná 
a žádoucí. Záměrem je zajištění 
psychiatrické péče jako základního 
stavebního prvku pro postupný 
rozvoj psychosomatické a psychi-
atrické ambulance v Chomutově,“ 
uvedl náměstek primátora Milan 
Märc.

Cílem projektu je zvýšit do-
stupnost poddimenzovaných slu-
žeb v oblasti adiktologie na území 
okresu Chomutov, a to zejména 
v oblastech léčby závislosti na alko-
holu, léčby nelátkových závislostí, 
jako je patologické hráčství a závis-
lost na sociálních sítích včetně ky-

beršikany, léčby závislosti na lécích 
a také zvýšení dostupnosti následné 
psychoterapeutické péče.

Dalším cílem je obsazení plá-
novaných psychiatrických úvazků 
psychiatry s odpovídající kvalifi-
kací. „Psychiatrickou diagnostiku 
a psychiatrickou péči, která nemůže 
být redukována na prostou pre-
skripci farmakoterapie, považujeme 
za základní kámen, na kterém je 
možno komplexní psychosomatic-
kou péči stavět a rozvíjet,“ uvedl 
koordinátor projektu Martin Vlček 
z Centra psychosomatické medi-
cíny CEPSYMED, které bude péči 
v Chomutově zajišťovat.

CENTRUM POMŮŽE I SE 
ZÁVISLOSTMI

Pacientům s návykovými poru-
chami bude poskytována neod-
kladná i dlouhodobá ambulantní 
péče. Počet těchto pacientů v po-

sledních letech roste, závislých na 
tabáku je v České republice více 
než dva miliony, uživatelů alko-
holu se zdravotními důsledky se 
odhaduje na více než deset pro-
cent populace. „Velkým problém 
je závislost na benzodiazepinech, 
hypnotikách u osob středního a vyš-
šího věku, kdy se jedná o dlouho-
leté závislosti s důsledky v oblasti 
psychické a somatické, a stavy od-
vykací bez náležité odborné péče, 
které mohou být až život ohrožující. 
Problematické je také patologické 
hráčství, kdy neléčená porucha je 
zatížena vysokou pravděpodobností 
sebevražedného jednání, u mladších 
věkových kategorií a adolescentů 
může mít významný sociálně pa-
tologický dopad,“ doplnil Martin 
Vlček.

Specialistů orientovaných 
na léčbu návykových nemocí je 
v České republice jen několik de-

sítek, jedná se o vysoce specializo-
vanou medicínskou oblast, kterou 
je nutné zpřístupnit co největšímu 
počtu pacientů. Práce psychiatra 
s nástavbovou specializací léčby 
návykových nemocí je spojena 
s prací adiktologů, kteří jako nelé-
kařští pracovníci nemají možnost 
farmakoterapie, substituční léčby 
a dalších specializovaných lékař-
ských úkonů. V chomutovském 
okrese není péče o osoby s návyko-
vými poruchami dostatečně saturo-
vána lékaři s odborností návykové 
nemoci. Dochází ke zvýšenému 
nárůstu počtu uživatelů návyko-
vých látek. Včasnou prací s touto 
klientelou v ambulantním prostředí, 
které je nestigmatizující a odborně 
vedené, lze včas eliminovat eventu-
ální přechody do stavů vyžadujících 
pobytovou léčbu, a tak snížit cel-
kové náklady na péči o tyto osoby.

Martin Vlček z Centra psycho-
somatické medicíny CEPSYMED 
je koordinátorem projektu Rozšíření 
odborností psychiatrie, adiktologie 
a návykové nemoci v Chomutově. 
Díky vstřícnosti města se podařilo 
v krátké době zajistit provoz am-
bulancí na Husově náměstí. Provoz 
bude zahájen tento měsíc.
Proč jste se rozhodli zprovoznit 
ordinace Centra psychosomatické 
medicíny v Chomutově?

Při jednání s pojišťovnami jsme 
zjistili, že odbornosti, kterými se 
zabýváme, jsou v některých regi-

onech téměř nedostupné. Hledali 
jsme tedy cesty, jak tyto odborné 
lékaře do regionů přivést. Někdy 
se podobné situace řeší například 
nabídkou bytů od města pro nového 
lékaře, ale když v daném regionu 
nechce bydlet, ani toto ho nepře-
svědčí, aby tam působil. Vhodným 
způsobem je tedy zajišťování slu-
žeb tak, že lékaři do vzdálenějších 
měst mohou dojíždět jen v určité 
dny. Jelikož právě v Chomutově 
tato péče není dostatečně zajištěna, 
začali jsme s městem spolupracovat 
a dohodli jsme se na variantě, že 

odborní lékaři budou v Chomutově 
ordinovat jednou v týdnu. Jednání 
byla velmi vstřícná, město nám na-
bídlo prostory a zajištění ordinací, 
my zajistíme odbornou stránku.
Mohou se časem vaše služby 
rozšiřovat?

Zřejmě ano, v listopadu za-
čneme v Chomutově poskytovat 
odbornosti jeden den v týdnu v obo-
rech psychiatrie a adiktologie a ná-
vykové nemoci. Jsme si vědomi, že 
by bylo zapotřebí více ordinačních 
dnů, je tedy možné, že postupem 
času budou přibývat. Také bychom 

později chtěli rozšířit poskytované 
odbornosti například o psycholo-
gii, dětskou psychiatrii a psycho-
logii. Předpokládáme velký zájem 
o služby odborných lékařů, jsme na 
to připraveni.
Jak se mohou lidé objednat?

Před zprovozněním centra nám 
již lidé volají a chtějí se objednat, 
to ale ještě není možné. Zatím je 
tedy takzvaně dáváme do pořadníku 
a po zahájení činnosti ordinací je 
budeme objednávat. Lidé se mohou 
objednávat i bez doporučení na te-
lefonním čísle 777 201 210.
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Mýtus: Zdá se mi, že jsou ve městě 
některé stromy káceny zbytečně.

Fakt: Stromy, které spadají do 
správy města Chomutova, se kácejí 
vždy jen z opodstatněných důvodů. 
A to např. v případě, kdy hrozí 
pád větví nebo dokonce celého 
stromu, čímž by mohlo dojít nejen 
k poškození majetku, ale především 
ke zranění kolemjdoucích. Zdravé 
stromy se nekácejí. Přesto si 
ale na některé město nechává 
vytvořit dendrologické posudky, 
a to z důvodu nalezení vhodné 
následné péče tak, aby vydržely 
co nejdéle v dobré kondici. Vlivem 
velkého sucha ale čím dál více 
stromů usychá a nedaří se je 
zachránit ani nadstandardní péčí. 
Výjimečně, pokud to má smysl 
a jsou pro to vhodné podmínky, 

snažíme se z nemocných stromů 
vytvořit tzv. torzo, které pak slouží 
jako útočiště pro hmyz, ptáky, 
případně netopýry. 

Mýtus: V lokalitě, kde bydlím, se 
tráva seká méně často než jinde. 
Po seči zůstává na místě a není 
odvezena.

Fakt: Způsob i četnost sečí 
přizpůsobujeme aktuálním 
klimatickým podmínkám. Travnaté 
plochy ve městě tedy před 
vysycháním chráníme větší výškou 
trávy a nižším počtem sečí, které 
zpravidla nyní bývají tři za sezonu 
(případně je počet operativně 
měněn dle potřeb). Výjimkou jsou 
luční porosty. Technické služby ve 
spolupráci s odborem životního 
prostředí totiž vytipovaly lokality, 

kde neprovádějí seče pravidelně 
a trávník se nechává přirozeně 
růst. Většinou to bývají okrajové 
plochy města nebo parky. Vždy je 
ale místo voleno tak, aby co možná 
nejméně obtěžovalo obyvatele 
města. Součástí kosení travnatých 
ploch je i odstraňování vzniklého 
bioodpadu. V některých lokalitách je 
však pokosená tráva ponechávána 
záměrně jako mulč, tedy jako 
ochrana a hnojivo trávníku.

Mýtus: Podle mého názoru 
technické služby vysazují 
nové stromy jen minimálně 
a nedostatečně se starají 
o městskou zeleň.

Fakt: Technické služby pravidelně 
vysazují nové stromy, keře 
a květinové záhony, přičemž se 

zaměřují na druhy a kultivary, 
jež jsou odolnější vůči suchu. 
A o všechny rostliny se následně 
také vhodnými způsoby starají. 
V následujícím půlroce např. 
vysadí okolo stovky nových 
stromů, ke kterým pak přidají 
zavlažovací vaky. Ty se pravidelně 
plní zhruba padesáti litry vody, 
připevní se ke kmínku stromu 
a ten je po dobu asi šesti hodin 
postupně zavlažován. Závlaha 
je tak mnohem efektivnější než 
jedno krátké, i když objemné 
zalití. Technické služby zároveň 
provádějí sestřihávání a zmlazovací 
řezy keřů, které podporují jejich 
obnovu, výsadbu, zálivku, hnojení 
a pletí trvalkových záhonů. Rovněž 
zajišťují odstranění odkvetlých či 
opadaných částí rostlin a připravují 
zeleň na mimovegetační období.

Informace se v dnešní digitální době šíří 
rychleji než kdy dříve. Zejména virtuální 
svět sociálních sítí nabízí nekonečný prostor 
pro celou řadu neověřených informací, 
domněnek, polopravd i účelových výmyslů. 
V listopadovém vydání Chomutovských 
novin vám přinášíme informace týkající se 
péče o městskou zeleň. 

PÉČE PÉČE 
O MĚSTSKOU 
O MĚSTSKOU 

ZELEŇZELEŇ

MÝTY A FAKTA
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PODCHODY V NOVÉM KABÁTU
Město nechalo zrekonstruovat podchody pod silnicí I/13, 
které vedou z Březenecké k zooparku a z Písečné k obchodní 
zóně. Povrchy konstrukcí podchodů byly značně poškozené 
erozí i vandaly, proto byla nutná celková sanace, aby nedošlo 
k prohloubení poškození nosných konstrukcí vozovky 
i nosných stěn podchodu. Zároveň jsou spravené trhliny, 
kterými pronikala voda. Opravy vyšly na necelých sedm 
milionů korun a město na ně získalo dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Práce byly prováděny od července 
do poloviny října. V podchodech budou ještě nainstalována 
svítidla v provedení proti vandalům, aktuálně jsou podchody 
nasvíceny provizorně.

SOKOLSKÁ MÁ NOVÝ POVRCH
Kompletní rekonstrukcí prošla Sokolská ulice v úseku od ulice 
Komenského po ulici Kadaňská. Ulice má nové konstrukční vrstvy 
vozovky, chodníky ze zámkové dlažby, vjezdy a byl vytvořen parkovací 
pruh ze zámkové dlažby. V rámci prací bylo vybudováno odvodnění 
pomocí nových uličních vpustí, nové veřejné osvětlení s moderními 
a úspornými LED svítidly, dále byla provedena zahradnická úprava 
ploch veřejné zeleně. Město práce stály pět milionů korun.

OBNOVA DVOU PANELÁKŮ 
V PLNÉM PROUDU
Několikamilionovou investici právě realizuje Chomutovská bytová 
ve dvou panelových domech za Střední zdravotnickou školou. Domy 
s č. p. 3947–3949 a 3950–3952 získají zateplení, vyměněna budou 
sklepní okna i zábradlí u lodžií. Loni u domů byla nově zaizolována 
střecha včetně jejího zateplení.

ULICE KOLEM BENEŠOVA 
NÁMĚSTÍ JE PO REKONSTRUKCI

Od července do října probíhala rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše 
v úseku ulic Školní a Čechova. Komunikace a chodníky mají nové 

povrchy, a to včetně doplnění parkovacích míst nástřikem. Součástí 
byla také rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava vstupů do 

přilehlého parku a dvě plochy pro nádoby na odpad, které město 
ještě doplní plechovými moduly. Investice město přišla  

na šest milionů korun.
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Chomutovan vystupuje jako 
Dieter Bohlen z Modern Talking

Cestovatelé ukážou exotické země 
i zajímavá místa české krajiny

Retro výstava připomene 
hračky minulého století

Činnost spolku mapuje 
výstava v kavárně

Martin Strejc z Chomutova, kte-
rého veřejnost zná z hudební skupiny 
Alibi, založil se svým kolegou Jiřím 

Faitem revivalovou skupinu Modern 
Talking Revival CZ. Jako jediní 
v Česku ztvárňují dvojici Němců 

Thomase Anderse a Dietera Bohlena 
nyní dobývají pódia nejen v repub-
lice, ale míří i za hranice. „V době 
největší slávy skupiny Modern 
Talking v osmdesátých letech jsem 
je popravdě příliš neznal. Byla to ale 
oblíbená skupina mého kolegy, a tak 
jsme si řekli, že bychom ji chtěli 
znovu oživit,“ uvedl Martin Strejc, 
který vystupuje jako Dieter Bohlen, 
jehož pohyby při hudebních vystou-
peních se musel učit. „Má takové 
zvláštní pohyby, jako by potřeboval 
čůrat. Nohy má u sebe a různě se 
kroutí. Tak to jsem si musel nacvičo-
vat. Navíc si u toho hraje s kytarou. 
To máme podobné, protože on nikdy 
na kytaru nehrál, i když s ní vystupo-

val, a já také ne,“ popsal se smíchem.
Revivalová skupina vystupuje 

po celé republice při různých ak-
cích, v budoucnu by zpěváci chtěli 
vystupovat i v zahraničí. „Hlavně na 
východě byla skupina ve své době 
velmi oblíbená. Už se nám tedy nyní 
ozývají pořadatelé akcí nebo fanoušci 
například z Polska, Ukrajiny, Ruska 
či Běloruska. Tam bychom tedy 
mohli uspořádat koncertní šňůru,“ 
dodal Martin Strejc.

Repertoár revivalu se skládá 
především z největších hitů skupiny 
Modern Talking, ale nechybí v něm 
i méně známé singly. K písni Cheri 
Cheri Lady už Martin Strejc a Jiří 
Fait natočili vlastní videoklip.

Chomutovská knihovna připra-
vila na listopad mimo jiné tři cesto-
vatelské besedy. Návštěvníci se při 
nich obrazem a vyprávěním přesu-
nou nejen do exotických zemí, ale 
i na různá místa v Čechách.

Ve čtvrtek 7. listopadu se od 
18 hodin bude konat cestopisná 
přednáška Cesta kolem světa II 
s místní rodačkou Májou a její 
kamarádkou Alčou. Cesta Máji 
a Alči vedla od mrznoucí Čínské 
zdi a slavení čínského Nového roku 

v Hongkongu přes téměř opuš-
těný ostrov na Filipínách, přátel-
ský Vietnam, kulinářské Thajsko, 
historií prodchnutou Kambodžu, 
moderní Singapur, přes kávové Bali, 
světadíl protinožců, pohádkový 
Nový Zéland až k hranici Mexika, 
odkud šly pěšky do Kanady, prole-
těly se na divokou Aljašku a cestu 
zakončily zasněženou Kanadou. 
Cestovaly jak to šlo, stopem, pěšky, 
skútrem a destinace si vybíraly po-
dle nabídky nízkonákladových letů. 

Bydlely ve stanu, v autě, pod hvěz-
dami, v hamace, u lidí i v hostelech. 
Ukulele je jejich nejlepší parťák 
a otevřelo jim i zavřené dveře.

V pondělí 11. listopadu se od 
17 hodin mohou návštěvníci těšit na 
besedu s Tomášem Vejmolou s ná-
vzem Tuktukem z Thajska přes půl 
světa až na Moravu. Tuktuk je thaj-
ská tříkolka, kterou si Tomík pořídil 
v Thajsku a bez jakýchkoli zkuše-
nosti se úplně sám vydal s tímto 
35 let starým vozem na roční cestu 

přes půl světa. Projel tak 13 tisíc 
kilometrů.

Následující pondělí, tedy 18. lis-
topadu, se od 17 hodin bude konat 
beseda Cesta za životem a čajem 
po Tchajwanu. Zakladatelé plat-
formy Taiwan Cha se snaží přiblížit 
tamní život a kulturu, píší o dění, 
historii a kuriozitách. Nabízejí čaje 
dovezené od místních farmářů, 
distribuují tchajwanskou literaturu 
a přednášejí o cestování po tomto 
pacifickém státě.

Kouzelný svět našeho dět-
ství a období bezstarostného hraní 
připomene výstava Retrohrátky 

v Oblastním muzeu v Chomutově. 
Ta se bude konat od 19. listopadu do 
1. února příštího roku.

Lidé si při návštěvě zavzpomí-
nají, po čem v dětství toužili, na co 
museli jejich rodiče stát frontu i na 
dárky, které našli pod stromečkem. 
„Shromáždili jsme legendární hračky 
a hry z padesátých až osmdesátých 
let minulého století. Přijďte si najít to 
své legendární autíčko nebo panenku 
a nechte vzpomínky plynout,“ zve ku-
rátorka Xenie Janečková.

Na prohlídku výstavy mohou 
návštěvníci vzít i své děti, pro ně 
bude totiž připravená herna s retro 
hračkami.

Výstava v Café Atrium připomíná 
desetiletou činnost zapsaného spolku 
Masopust. Vernisáž výstavy se setká-
ním bývalých i současných pracov-
níků byla vyvrcholením celoročních 
oslav výročí založení.

Návštěvníci výstavy se na jed-
notlivých panelech dozví, jak spolek 
vznikl i čím se nyní zabývá. Dále pra-
covníci představili jednotlivé činnosti, 
jako jsou sociální rehabilitace, klub 
Esprit, sociálně terapeutické dílny 
a kavárny s pracovně tréninkovým 
programem. U vchodu do kavárny je 
umístěná zajímavá časová osa, kde 
je znázorněno, kdy a jak vznikala 

kavárna i další služby. Hlavní náplní 
spolku je pomoc lidem se zdravotním 
znevýhodněním, a to jak formou tera-
pie, tak i možností zaměstnání.
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MARTIN A MARTINA 
MAŠKOVI
Prodejnu s nářadím Mara – centrum řemeslníků otevřeli už 
v roce 1993 v nákupním středisku Flora na Písečné. Postupem 
času se dvakrát stěhovali, až si postavili vlastní prodejnu 
s půjčovnou a servisem v Pražské ulici. Přestože prodávají 
hlavně elektronářadí a zahradní techniku, konkurence hobby 
marketů se nebojí. Oba shodně říkají: Máme osobní přístup, 
kompletní servis, zastoupení mnoha světových značek a za 26 
let i vysokou odbornost v poradenství.

MARTIN A EVA 
BUCHALOVI
Martin s rytectvím a dalšími službami začal před pětadvaceti 
lety. Tehdy po pár podnikatelských pokusech vsadil na 
řemeslo. Přestože nebyl vyučený v oboru, s kamarádem se 
do podnikání pustil naplno. Po dvou letech kamarád z firmy 
odešel, Martin u rytectví zůstal a služby poskytuje už čtvrt 
století, posledních 10 let také se ženou Evou. Od roku 2002 
sídlí v ulici Jakoubka ze Stříbra. Jak se ženou říkají, baví je 
spokojení zákazníci. Nejvíce ti, kteří přijdou na poslední chvíli, 
například s nějakým dárkem, a ani nedoufají, že jim v Signusu 
vyjdou vstříc a na dárek vyryjí přání během pár chvil.
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V Chomutově žily za války stovky 
zajatců v oddělených táborech

Od začátku druhé světové války 
zajala vítězná německá armáda 
obrovské množství nepřátelských 
vojáků, které bylo nutno přesu-
nout daleko od jejich vlasti, aby 
se nemohli v budoucnu opět zapojit 
do boje proti Německu. Ty a poz-
ději i civilní obyvatelstvo z oku-
povaných zemí bylo možné navíc 
efektivně využít na práci k podpoře 
německé válečné mašinérie, které 
chyběli muži nasazení na frontách.

To se týkalo i města Chomutova, 
které bylo navíc roztřiďovacím stře-
diskem pro válečné zajatce pro ob-
last západních Sudet. V samotném 
městě se nacházelo hned několik 
pracovních táborů, odkud putovali 
za svým vynuceným zaměstnáním. 
Zajatci různých národností byli 
v Chomutově ubytování do něko-
lika oddělených táborů. Nejhorší 
podmínky měli sovětští vojáci, 

kteří měli velmi přísný režim. Byli 
nejhůře živeni a ubytování. Oproti 
zajatcům ze západu neměli spo-
jení s domovem. Zacházení s nimi 
oproti ostatním bylo mimořádně 
kruté. Pracovní morálka v pod-
nicích v této době nebyla dobrá 
a stejně tomu bylo i s kvalitou 
výroby, která trpěla nedostatkem 
kvalifikovaných a zručných děl-
níků schopných zvládnout složitou 
výrobu. Ke konci války také často 
docházelo k sabotování práce vá-
lečnými zajatci, pracujícími Čechy 
a někdy dokonce i samotnými za-
městnanci továren.

VÁLEČNÍ ZAJATCI 
PO CELÉM MĚSTĚ

Jedním z největších  táborů 
stál na pozemcích Poldiny 
hutě. Žilo zde a pracovalo při-
bližně 450 Čechů, 600 Rusů, 

100 Francouzů, 100 Angličanů 
a 100 Italů. Ubytování sestá-
valo z 15 přízemních dřevěných 
domů pro 1 500 lidí. Při těžkém 
náletu na Chomutov 19. dubna 
1945 mnoho vězňů zemřelo nebo 
utrpělo zranění. Přibližně stovka 
z nich navíc utekla. Při osvobozo-
vání se velká část vězňů rozutekla 
a cizinci se přidali k postupující 
Rudé armádě. Německým velite-
lem tábora byl Körner z Brandova, 
který na útěku po osvobození spá-
chal sebevraždu. Administrativní 
správce tábora Gustav Tomsche byl 
odsunut do Německa.

Dalším z velkých táborů byl 
tábor v dnes již zaniklé Michanické 
ulici. Ten vznikl v roce 1942 a pro-
šlo jím více než 1 200 osob různých 
národností. Se zdejšími zajatci 
bylo podle záznamů zacházeno 
dosti slušně a ke zvýšení pracov-
ního nasazení byli pobízeni vyšším 
přídělem cigaret a polévky. Dalším 
velkým táborem co do počtu osob 
byl tábor v Trocnovské ulici. V něm 
bylo ubytováno celkem 600 osob, 
převážné Rusů a několik desítek 
vojáků z Velké Británie. Dalších asi 
400 válečných zajatců z Ruska pře-
žívalo válku v prostoru za dnešní 
základní školou v Kadaňské ulici. 
V č. p. 20 v Pražské ulici na-
šlo ubytování v dřevěném domě 
70 ruských zaměstnanců továrny 
Herold. Továrna Zuth a Winkld 
v dnešní Dolní ulici ubytovávala 
až 80 ukrajinských pracovníků. 
Pro další civilní osoby z prostoru 
Ukrajiny a Haliče vznikl tábor 

v ulici Plynárenská. Určen byl pro 
dospívající chlapce a dívky. Další 
osoby z Ukrajiny žili v Mýtné 
ulici č. p. 18, č. p. 19 a č. p. 20. 
Šlo o bývalou továrnu na výrobu 
drátu. Místem prošlo na 600 osob. 
Mimo Ukrajinců šlo i o Francouze 
a Angličany. Pro zajatce z Velké 
Británie bylo zřízeno i několik 
dalších táborů na území města. 
Nejvíce – 360 jich bylo ubyto-
váno v ulici Blatenská č. p. 571. 
Šedesátka Angličanů byla umístěna 
v jednom dřevěném domě na cho-
mutovském nádraží. Až 70 ang-
lických zajatců bylo internováno 
v táboře na Ruhlandu. V bývalé re-
stauraci Na Kaštance bylo vězněno 
několik desítek anglických a fran-
couzských zajatců a asi 30 Čechů 
pracovně nasazených.

Život pracovně nasazených za-
jatců a nuceně pracujících civilistů 
z okupovaných zemí byl různý. 
Nejhorší podmínky měli sovětští 
vojáci a civilisté z východu Evropy. 
Francouzi se naopak mohli často 
po práci volně pohybovat po městě 
a navštěvovat hostince. To se týkalo 
například i pracovně nasazených 
Čechů. Ti za práci pobírali i řádnou 
mzdu. Také kontakt s domovem jim 
byl umožněn prostřednictvím ko-
respondence. Všeobecně se dá říci, 
že zajatci se potýkali podle svého 
umístění s nedostatkem jídla, hy-
gieny, zdravotní péče, s úpornou 
dřinou při pracovním nasazení 
a často i zimou v nevyhovujících 
ubikacích.

Mgr. Pavel Simet

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

BRONZOVÁ PÁNEV
Od roku 2011 zkoumají ar-

cheologové rozsáhlé pohřebiště 
u Nezabylic. Přitažlivou polohu 
na dohled Krušných hor nad 
řekou Chomutovkou využívali 
naši předkové k pohřbům svých 
zemřelých již od pozdní doby 
kamenné. Největší část od-
krytých hrobů však patří době 
římské – období, kdy u nás žili 
Germáni. V 1. a 2. století našeho 
letopočtu se stýkali s římskou 
říší nejen v bojích, ale i přá-
telsky. Obchodem s římskými 

obchodníky, kteří nepochybně 
navštěvovali naše krajiny, zís-
kali Germáni výrobky vyspělého 
světa, například bronzové nádoby 
či šperky. V roce 2015 byl obje-
ven kostrový hrob významného 
člena germánské aristokracie. 
Hrob byl obložen kameny a měl 
patrně i dřevěnou výdřevu, která 
se zachovala v drobných otis-
cích. Z kostry zemřelého muže, 
který ležel v natažené poloze na 
zádech, se bohužel zachovaly 
jen dolní končetiny. Na cestu do 
záhrobí jej pozůstalí vybavili 

bronzovou pánví s držadlem za-
končeným ptačími hlavičkami, 
bronzovou opaskovou přezkou 
a bronzovou sponou s očky.

Všechny předměty bylo nutno 
odborně restaurovat. Bronzová 
pánev měla tlakem navrstvené 
hlíny odlomenou rukojeť a její 
dno vtlačené dovnitř. Přesto se 
díky šikovným rukám restaurá-
torky Archeologického ústavu 
v Praze podařilo vrátit této nád-
herné ukázce římské toreutiky 
její původní podobu. 

Lenka Ondráčková

Příjezd Rudé armády do Chomutova.
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Mimoděložním těhotenstvím šance na další 
otěhotnění rozhodně nekončí

Děti z Klubu Pathfinder v parku vysadily stromy, 
k jiným potom umístily informační cedule

Před dvěma měsíci jsem byla po-
prvé těhotná. Těšili jsme se na mi-
minko, ale hned na začátku došlo 
ke komplikacím, těhotenství bylo 
mimoděložní a já musela na ope-
raci. Byl mi odstraněn vejcovod. 
Se ztrátou jsem se už smířila, ale 
budu moci mít do budoucna děti 
po odstranění vejcovodu?

Odstranění vejcovodu bylo v tomto 
případě plně na místě. Mimoděložní 
těhotenství je potenciálně život ohrožu-

jící stav. Těhotenství jako takové je po-
měrně agresivní, má přirozenou schop-
nost „prokousávat se tělem matky“ až 
k cévám, aby mělo krevní zásobení 
a mohlo růst. Děloha je na toto „cho-
vání“ uzpůsobená, ale nejčastější místo 
mimoděložního těhotenství je vejco-
vod. Ten na takovéto zacházení není 
uzpůsoben a většinou je těhotenstvím 
tak poničen, že je třeba ho odstranit. 
Nic jiného se tedy stejně nedalo dělat.

Co se týká schopnosti otěhotnět do 

budoucna, je jistě lehce snížena, prav-
děpodobnost otěhotnění klesá, ale není 
snížena podstatně. Záleží samozřejmě 
také na stavu druhého vejcovodu. 
Příčinou proběhlého mimoděložního 
těhotenství mohou být pozánětlivé 
stavy v pánvi a ty většinou postihují 
obě strany.

V tuto chvíli bych tedy nevěšel 
hlavu, počkal bych dva měsíce a pak 
se pokusil o další těhotenství, pokud 
si to přejete. Kdyby Vaše snaha trvala 

půl roku bezúspěšně, podstoupil bych 
vyšetření průchodnosti druhého vejco-
vodu pomocí laparoskopie. Pokud bude 
problém, jedná se o tzv. tubární faktor 
sterility. Ten je velmi dobře řešitelný 
metodami mimotělního oplodnění, 
jejichž úspěšnost je v tomto případě vy-
soká. To už je ale téma na jiný článek.

MUDr. Michal Zeman,
primář gynekologicko-porodnického 

oddělení
Nemocnice Chomutov

Benefity pro děti i pro město 
přineslo netradiční spojení magist-
rátního odboru životního prostředí 
a Klubu Pathfinder. Během společné 
nedělní akce byly v městském parku 
vysázeny čtyři stromy a k pětadva-
ceti vzrostlým byly nainstalovány 
informační tabule.

Téměř třicet dětí si v zázemí 
klubu nejprve vyslechlo povídání 
úředníků o technice výsadby a o vy-

sazovaných druzích. Poté účastníci 
přešli do parku, kde společně zasa-
dili magnólii, převislý buk, okras-
nou jabloň a brslen. Pak byly děti 
rozděleny do čtyř skupin a každé 
bylo přiděleno šest nově vyrobených 
cedulí s informacemi o konkrétních 
druzích stromů rostoucích v parku. 
Podle mapek, informací na cedulích 
a QR kódů měly najít ta správná 
místa a cedule zde umístit. „Soutěž 

byla výborná, děti si to moc užily. 
Bylo to i vzrušující, měly tam QR 
kód, takže jim to bylo blízké i z hle-
diska moderních technologií,“ zdů-
raznila Markéta Ungrová, vedoucí 
chomutovského oddílu Pathfinderu. 
„Děti se dozvěděly hodně nového 
o výsadbě i o samotných stromech. 
I mě překvapilo, kolik druhů v parku 
roste,“ doplnila edukativní přínos 
akce.

Klub Pathfinder je celosvětová 
organizace sdružující děti a mlá-
dež. Vyznává podobné hodnoty jako 
Junák, ovšem kromě duševního a fy-
zického rozvoje svých členů dbá i na 
rozvoj duchovní. Akci v chomutov-
ském parku Pathfinder pojal jako ob-
lastní, takže se jí kromě chomutov-
ských zúčastnily i děti z Litoměřic, 
České Lipy, Liberce a dalších měst 
ze severozápadu a severu Čech.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

11. 12. 2019
15:00 - 18:00

13. 1. 2020
15:00 - 18:00

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

19. a 26. listopadu 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)�. 
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Žáci zemědělských oborů dostali nové vybavení

Do zdobení tašek pro seniory se zapojila celá škola 

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomutov se 
v roce 2019 stala Centrem odborné 
přípravy v zemědělských oborech. 
Účelem centra je zvýšení kvality od-
borného vzdělávání a seznamování 
žáků středních škol s nejnovějšími 
technologiemi a mechanizačními 
prostředky používanými v zeměděl-
ství. „Celkem škola může žádat ročně 
o dotaci ve výši 1,7 milionu korun na 
nákup učebních pomůcek. Pro školní 

rok 2019/2020 si pořídila malou me
cha nizaci pro cvičná políčka se ze-
mědělskými plodinami, pomocí které 
si mohou žáci procvičovat základní 
teoretické i praktické znalosti země-
dělských prací před jejich usednutím 
do velké mechanizace,“ uvedl ředitel 
školy Jiří Mladý.

V příštím roce bude pořízen mimo 
jiné zemědělský traktor s GPS navi-
gací a automatickým řízením a také 
moderní technika na zpracování půdy.

Základní škola Školní se zapojila 
do projektu s názvem Tašky pro seni-
ory, který měl za cíl potěšit staré lidi 
v Domově pro seniory na Písečné. 
Zapojila se celá škola, děti ze všech 
ročníků dostaly látkové tašky, které vy-
zdobily nejrůznějšími motivy, obrázky 
či textem.

Celý projekt vyvrcholil v říjnu, kdy 
se třída deváťáků vydala do Domova 
pro seniory na Písečné tašky předat. 

Žáci vzali s sebou ještě nepomalo-
vané tašky a se seniory je ozdobili 
nejrůznějšími motivy. Senioři, kteří 
se nemohli účastnit malování, však 
nemuseli být smutní, jelikož dostali již 
namalované tašky.

Celá akce se seniorům velice líbila. 
Ti, kteří měli možnost malovat na 
plátěné tašky, si vyzkoušeli nové tech-
niky tvorby a ocenili to, že si nakonec 
výrobek mohli nechat. Pochvalovali si 

spolupráci se žáky školy. Každý klient 
si mohl vybrat tašku s obrázkem,

který mu byl blízký. Řadu z nich 
návštěva mladých lidí s dárkem dojala, 
měli v očích slzy a děkovali. Někteří 
klienti, jindy spíše uzavření, radostně 
reagovali na návštěvu dětí. Mile je pře-
kvapilo, jaký k nim měli žáci přístup.

Vzhledem k úspěchu akce se žáci 
i senioři mohou těšit na další společné 
setkání.

Děti se strašidly 
vařily lektvary

Trochu strašidelný, trochu na-
pínavý, ale především zábavný 
podvečer si užili žáci ze základní 
školy speciální a mateřské školy 
v Palachově ulici. Učitelky si 
pro ně totiž připravily zážitko-
vou  halloweenskou cestu školou 
a školkou, na které byla k vidění 
celá řada strašidel a nadpřiroze-
ných bytostí.

Společně si vařili lektvary, lé-
tali na koštěti, procházeli stezkou 
kolem rakve s kostlivcem. Děti si 

mohly vyzkoušet překonat strach 
při sahání do zakrytých nádob nebo 
třeba při hlazení chlupatých myší. 
„Návštěvnost byla opravdu veliká, 
přišlo 220 návštěvníků. Po splnění 
úkolů uvnitř školy se rodiče s dětmi 
ještě vypravili na školní zahradu, 
kde procházeli stezkou odvahy po 
světelných lucerničkách. Na konci 
pak všichni nebojsové dostali slad-
kou muffinovou odměnu, diplom za 
odvahu a svítící náramek,“ doplnila 
ředitelka školy Jana Pernekrová.

Poznávali 
příběh penězMladí tenisté byli čtvrtí 

na mistrovství republiky Žáci prvního stupně základní 
školy Školní navštívili muzejní 
prostory na radnici, kde se konala 
přednáška a doprovodný program 
k výstavě Příběh peněz pod vedením 
lektorky Xenie Janečkové.

Děti se seznámily s finančními té-
maty. Odlehčenou a zábavnou formou 
jim byla prezentována problematika 
výměnného obchodu, prvních mincí 
a jejich výroby. Pro děti byla připra-
vena výtvarná dílna, ve které si tvořily 
své vlastní bankovky o různých nomi-
nálních hodnotách. Dětem se také moc 
líbilo dobové vystoupení jejich třídní 
paní učitelky Barbory Šimkové.

Poté co malí tenisté z Chomu
tova ovládli severočeské krajské 
finále minitenisu v Liberci a tím se 
stali přeborníky kraje, zúčastnili se 
mistrovství ČR na kurtech Sparty 
Praha. Chomutovští hráči Václav 
Červený, Kristýna Bardovcy, 
David Vaník, Laura Sagi a host 
z LTC Teplice Vojtěch Riegl tam 
reprezentovali celou severočeskou 
oblast.

V silné konkurenci osmi krajů 
skončili na krásném 4. místě, když 

v semifinále po boji prohráli s tý-
mem východočeské oblasti a poté 
v utkání o třetí místo bohužel 
podlehli týmu z Prahy. Mistrovství 
republiky dominovaly děti z jiho-
moravské oblasti. „Chomutovským 
tenistům gratulujeme, neboť před-
vedli stoprocentní výkony a cho-
vali se naprosto profesionálně. 
Přejeme těmto nadějným dětem 
mnoho úspěchů a odhodlání do 
dalších tenisových utkání,“ uvedla 
trenérka Andrea Rychtecká.
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Gymnázium se na den 
přestěhovalo do USA

Z malých předškoláků se stanou laskavci

Nejlepší hráči nultého ročníku 
Life is skill byli oceněni

Budoucí hasiči se zúčastnili stáže v Sasku

Mateřinka se na státní svátek 
vydala po stopách země české

Každoroční tradicí chomutov-
ského gymnázia jsou dny anglicky 
mluvících zemí a ten letošní vy-
cházel z kultury Spojených států 
amerických. Studenti při něm 
mohli soutěžit s ostatními třídami 
například v házení lasem, kvízu 
či tancích ve stylu cheerleaders, 
projet se na rodeo býkovi a sa-

mozřejmě přijít v maskách. Ty se 
povedly obzvlášť, kromě početné 
skupiny prezidentů Trumpů se 
ukázala třeba i socha Svobody, 
Oblast 51, Empire State Building 
a Mickey Mouse.

Celou akci zakončil country ta-
nec s Pavlou Hlavatou a vyhlášení 
vítězných tříd.

Děti z mateřské školy Klíček 
v Jiráskově ulici se zapojily do 
celostátního happeningu Jsem 
laskavec. Společně tedy vykonají 
několik dobrých skutků, ve školce 
si budou povídat o pomoci dru-
hým, a to jak lidem, tak například 
i zvířatům. „Vzhledem k tomu, 

že jedna z našich tříd nese název 
U štěňátek, chceme potěšit pejsky 
z psího útulku z Beethovenovy 
ulice v Chomutově. Již máme na-
sbíraných spoustu dobrot i užiteč-
ných věcí, například deky na zimu. 
Vše chceme s dětmi předat pejskům 
v listopadu,“ uvedla zástupkyně ře-

ditelky Renata Prokešová.
Další třída se zapojila do po-

moci kočičkám, které stále hle-
dají svůj domov. Děti ze třídy 
U slůňátek si vybraly kočičí útulek 
Petronella v Kadani.

Třetí dobrý skutek poputuje 
k seniorům z Domu s pečovatel-

skou službou v Merkuru.
Děti ze třídy U žabiček si při-

pravují pásmo písní a básní, aby po-
těšily a pobavily babičky a dědečky. 
Z každé akce pořídí školka krátké 
video, které bude ke zhlédnutí na 
stránkách projektu www.laskavost.
cz/jsemlaskavec.

Přes šest set bodů bylo zapotřebí 
k výhře v soutěži Life is skill, jejíž 
nultý ročník byl ukončený a vyhod-
nocený. Padesát hráčů si převzalo 
krásné ceny a s chutí se pustili do 
oficiálně prvního ročníku hry.

Hráč s přezdívkou Falda dosáhl 
v nultém ročníku nejvyššího počtu 

bodů – 664 a odnesl si tak hlavní 
cenu, kterou byl poukaz na zájezd. 
Na druhém místě skončila hráčka 
s nickem Terinka s 566 body a jen 
o devět bodů za ní skončil Desty. 
Oba mohli ze slavnostního vyhod-
nocení soutěže odjet na horském 
kole. Další hráči získali například 
sportovní oblečení, poukazy na vý-
lety či sportovní kurzy a další dárky 
zaměřené hlavně na aktivní pohyb.

Life is skill je hra, která účast-
níky láká na nejrůznější místa – 
kulturní, sportovní, volnočasová 
a podobně. Když se hráč zúčastní 
dané aktivity, může si načíst bod. 
Hra trvá vždy od září do srpna. 
Zaregistrovat se do hry je možné na 
stránkách www.lifeisskill.cz.

Dvanáct žáků 3. a 4. ročníků 
oboru strojník požární techniky 
Střední odborné školy energetické 
a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnické školy ab-
solvovalo odbornou stáž ve Státní 
škole pro požární a civilní ochranu 
spolkové země Sasko.

Hlavní náplní této zahraniční 
stáže byl společný výcvik s němec-
kými hasiči. Žáci absolvovali prak-
tický výcvik v zátěžovém tepelném 
kontejneru, prováděli vyhledání 

a záchranu osob v polygonu v za-
kouřeném prostředí, vyprošťovali 
osoby z havarovaných vozidel, pro-
váděli hašení požáru různých látek 
a předmětů, ovládali vysokozdvižné 
plošiny a prakticky zkusili použití 
různých typů ochranných oděvů. 
Pozitivní dopad na budoucí půso-
bení žáků u HZS budou mít i zkuše-
nosti ze společné činnosti českých 
a německých hasičů při zdolávání 
požárů a při likvidaci havárií s ne-
bezpečnými látkami a odstraňování 

následků živelních pohrom.
Mimo tuto odbornou část ab-

solvovali účastníci bohatý kulturní 
program zaměřený na poznání pro-
středí a způsobu života v této oblasti 
Saska, kulturních tradic i spole-
čenského života v současnosti. 
Absolvovali několik neformálních 
setkání nejen s profesionálními ha-
siči, se kterými prováděli výcvik, 
ale i s německou mládeží v klubu 
Ossi v Hoyerswerdě.

Zahraniční stáž byla součástí 

projektu Dveře otevřené vzdělávání, 
který podpořil program Erasmus+. 
„Program celé stáže měl neobyčejně 
vysokou úroveň a všichni účastníci 
oceňovali především možnost ab-
solvovat výcvik v zařízení a s tech-
nikou, která je pro žáky střední 
školy v ČR nedostupná. Věřím, že 
v příštím roce tento projekt znovu 
obhájíme a k hasičům do Saska se 
na podzim 2020 opět vypravíme,“ 
uvedl zástupce ředitele školy Miloš 
Holopírek.

Státní svátek Den vzniku samo-
statného československého státu 
inspiroval učitelky a děti z mateřské 
školy v Palachově ulici k zábavnému 
odpoledni, které nazvaly Po stopách 
země české.

Společné zvládání úkolů se znaky 
české státnosti vedlo účastníky od 
stanoviště ke stanovišti, až do samot-
ného cíle, kde si děti ozdobily korunu 
českou. „Cestou se všichni zastavili 
u lipového listu, který obšívali, sklá-
dali českou vlajku, český znak i ob-
rázky našich novodobých prezidentů 
a T. G. Masaryka. Poté poskládali 
puzzle s notami naší hymny, kterou 
si následně společně zazpívali,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Kamila 
Novotná.

Posezení se seznamováním s čes-
kými symboly bylo pro všechny 
moc příjemné. Jako malou odměnu 
si domů všichni přítomní odnášeli 
vlajky z lineckého pečiva.
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HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE  
V UVEDENÉ POZICI:
• údržba a opravy silnoproudých zařízení těžební technologie
• údržba a opravy elektroinstalace objektů

POŽADUJEME:
• dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, možnost 

práce ve směnovém provozu
• spolehlivost, odpovědnost, důslednost

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
• vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ – obor elektro 
• min. § 5 do 1000V vyhl. č. 50/1978
• znalost silnoproudu 
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
• alespoň 1 rok praxe v oboru
• schopnost samostatné činnosti

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen v případě splnění 

kvalif. předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

• mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí meziročního 
nárůstu dle kolektivní smlouvy

• firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 20.000–23.000 Kč/rok), 
příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené

• od nového roku po zapracování: 
• příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
• program Zdraví - karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok 

(čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)
• zázemí společnosti, která je součástí silné energetické skupiny 

s dlouhodobou perspektivou zaměstnání
• smlouvu na dobu neurčitou 
• pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách, po zapracování 

možnost nepřetržitého provozu – zde pak příplatky
• možnost profesního a osobního rozvoje – ŘP, Svářecí průkaz atd.

Nástup možný:  DLE DOHODY
Pracoviště:  okres Most, Vršanská uhelná a.s.  

nebo Severní energetická a.s.
Bližší informace:   Ing. František Peterka tel. 606 603 919,  

V. Štefánek tel. 478 003 612

Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
Na obsazované místo se vztahuje Referenční bonus ve výši 10.000,- Kč za získání nového zaměstnance.

Významný zaměstnavatel v regionu, velká energetická skupina Seven Energy, nabízí uplatnění u členů skupiny, společností Vršanská uhelná a.s. 
nebo Severní energetická, v pozici:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč
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Nové poradenské centrum pro region
Chomutov a okolí
Palackého 5625, 430 01 Chomutov

Kontaktujte nás na:
michal.srp@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
www.sporitelna-drazdany.cz Tel.: 412 374 452

Německá banka, která Vám rozumí...
Když jde o peníze...Sparkasse

Chomutov

Úřad práce ČR
Cihlářská 4107

Středa, 20. listopadu

��
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 6.11. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH s PaedDr. J. Rothem – Chomutovská knihovna
 6., 13.  
a 27.11. 17.00  KERAMIKA PRO VEŘEJNOST – SVČ Domeček
 6., 13., 20.,  
 27.11.  18.00  TANEČNÍ KLUB LASO – country tance pro dospělé – SVČ Domeček
 7.11. čt 18.00  CESTA KOLEM SVĚTA II. – cestopisná přednáška – Chomutovská knihov-

na 
 7. a 14.11. 09.00  KURZ SEBEOBRANY – Chomutovská knihovna
 9. a 23.11. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 9.11. so 10.00  SKRYTÝ POTENCIÁL ŽENY – konference – kino Svět
 9.11. so 11.00  HUBERTOVA JÍZDA – zakončení jezdecké sezony – skanzen Stará Ves
 9.11. so 16.00  POPELKA – Každý jistě zná pohádku o Popelce – dívce sloužící u své macechy 

a jejích dvou dcer. Když však přijde pozvání na tři královské bály, kterých se mají 
zúčastnit všechny urozené i neurozené dívky z království, vše se změní. Hra 
divadla Na Oko vychází z tohoto známého příběhu, avšak scénář i písně jsou 
kompletně autorské – divadelní sál KaSS

 11.11. po 13.15.  VEŘEJNÉ POZOROVÁNÍ PŘECHODU MERKURU PŘES SLUN-
CE – pořádá Astronomická společnost Chomutov – ZŠ Duhová cesta

 11.11. po 11.00  DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – pietní akt položení květin a věnců – 
parčík u kostela sv. Barbory

 11.11. po 17.00  TUK-TUKEM Z THAJSKA AŽ NA MORAVU – cestopisná přednáška 
– Chomutovská knihovna

 11.11. po 18.00  TVÁŘÍ V TVÁŘ – beseda – Café Atrium
 13.11. st 13.00  A3V – PRVNÍ VESELÝ RELAXAČNÍ KURZ S PŘEKVAPENÍM – 

Chomutovská knihovna
 16.11. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 17.11. ne 10.00  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ 

DEN STUDENTSTVA – položení květin a věnců u pomníku Obětem válek 
– městský park

 17.11. ne 11.00  SAMETOVÁ REVOLUCE V ČESKOSLOVENSKU A NA CHOMU-
TOVSKU – přednáška – Chomutovská knihovna

 18.11. po 17.00  CESTA ZA ŽIVOTEM A ČAJEM NA TCHAJ-WAN – přednáška – 
Chomutovská knihovna 

 19.11. út 17.00  RENATA A ADRIANA ŠINDELÁŘOVY – autorské čtení – Café atrium
 20.11. st 09.30  A3V – ARCHIV, MÍSTO, KDE SE ZASTAVIL ČAS – přednáška – 

Chomutovská knihovna
 20.11. st 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti a mládež, pod 

vedením spisovatelky Renaty Šindelářové – Chomutovská knihovna
 20.11. st 17.00  NASTARTUJ SE JÍDLEM – přednáška – Café Atrium
 21.11. čt 13.00  SETKÁNÍ SONS – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE – Chomutovská knihov-

na
 21.11. čt 17.00  HORNICKOU KRAJINOU STŘEDNÍHO KRUŠNOHOŘÍ – křest 

knihy – Chomutovská knihovna 
 22.11. pá 16.00  VÁNOČNÍ DEKORACE – SVČ Domeček
 22.11. pá 18.00  MAREK JANOŠÍK, LUCIE MATOUŠKOVÁ – autorské čtení – Café Atrium
 23.11. so 09.00  ADVENTNÍ DÍLNY – ZŠS a MŠ Chomutov
 26.11. út 17.00  PŘÍSEČNICE ŽIJE – PRESSNITZ LEBT – kulturní večer s hudebním 

vystoupením, představení projektu a veřejné čtení – Chomutovská knihovna
 29.11. pá 18.00  PROMÍTEJ I TY! – Poslední sny – promítání dokumentárního filmu s temati-

kou seniorů – Chomutovská knihovna
 30.11. so 10.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ – POHÁDKOVÉ VÁNOCE – oblastní muze-

um
 30.11. so 10.00  ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ – SVČ Domeček
 
  PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 

každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – úterý, sobota, neděle v Rocknet aréně

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 10.11. ne 15.00  MAXIPES FÍK – pohádka pro děti
 16.11. so 19.30  TANEČNÍ VEČER SVOBODY
 17.11. ne 14.00  CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – VELKÁ CENA MĚSTA 

CHOMUTOVA – mezinárodní soutěž ve standardních a latinskoame-
rických tancích 

 27.11. st 19.00  DOPISY OLZE – divadelní zpracování dopisů Václava Havla v podání 
Divadla v Dlouhé

MĚSTSKÉ DIVADLO

 7.11. po 17.30  SAIWALA – Café atrium
 8.11.  út 17.00  THE JAR FEAT. KIRILL YYKOVLEV – Jacques café
 15.11. pá 20.00  VOKÁLNÍ SKUPINA EXPERIPENT – Jacques café 
 16.11.  so 19.00  LAKE STOPPER – Jacques café 
 16.11.  so 19.00  THE FAKERS – Pearl Jam Tribute Band – areál Hřebíkárna
 17.11. ne 18.00  RICCIO QUARTETTO – W. A. Mozart – kaple Božího hrobu v kostele sv. Ignáce
 21.11. čt 19.00  DUNAJ – koncert legendární kapely hrající alternativní rock – Kulisárna
 24.11.  ne 19.00  PAUL BATTO A ONDŘEJ KŘÍŽ – areál Hřebíkárna
 30.11.  so 19.00  HIGH FIVE – předkapela The Wishlist – areál Hřebíkárna
 30.11.  so 19.00  KONCERT THE BEATLES REVIVAL – živá hudební show – Jacques café

KONCERTY

 17.11. (ne)  RETROHRÁTKY – v 15.00 h vernisáž výstavy, vystoupí pěvecký sbor 
Hlásek, promítání pohádek – kostel sv. Kateřiny

 Od 6.11.  KOLÁŽE HANY JÍLKOVÉ – Café atrium
 Od 17.11.  ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU – 

výstava s únikovou hrou zdarma – oblastní muzeum, hlavní budova
 Od 17.11.  OBELISK PRAVDY A LÁSKY – umělecké dílo K. Melouna s otiskem ruky 

V. Havla – kostel sv. Kateřiny
 Od 19.11.  RETROHRÁTKY – výstava retro hraček s hernou pro děti – oblastní muzeum 

na radnici
 Od 21.11.  LENKA HERZOGOVÁ – DOTEKY – galerie Špejchar
 Od 28.11.  MARIE SVOBODOVÁ – BABÍ LÉTO V PASTVINÁCH – galerie Lurago
 Do 30.11.  ODON BRUMEISEN – vyšívané obrazy na motivy světových malířů – 

Chomutovská knihovna, galerie Na síti, 2. patro u výtahu
 Do 13.11.  MILAN PECÁK – RETROSPEKTIVA – galerie Špejchar
 Do 18.12.  OBRAZY LADISLAVA CHABRA – galerie Zlatý klenot
 Do 21.11.  PŘÍBĚH ROMŮ – putovní verze přináší velmi zhutněnou verzi stálé expozice 

Muzea romské kultury – Chomutovská knihovna
 Do 22.11.  MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE – galerie Lurago
 Do 31.12.  KÁVA NA PLÁTNĚ – MILAN TÓTH – Jacques café

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 6.11. st 17.00 STÁHNI A ZEMŘEŠ 18.00 JOKER
   20.00 SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY
 7.11. čt 17.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 18.00 BITVA U MIDWAY
   19.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 8.11. pá 16.00 SNĚŽNÝ KLUK (3D) 17.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
   18.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 19.30 BITVA U MIDWAY
 9.11. so 10.00 SKRYTÝ POTENCIÁL ŽENY 17.00 SNĚŽNÝ KLUK
   18.45 GIACOMO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY
   19.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 10.11. ne 14.00 ADDAMSOVA RODINA 
   15.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (3D)
   17.00 BITVA U MIDWAY 18.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
   20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 11.11. po 17.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 18.00 BITVA U MIDWAY
   20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 12.11. út 17.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 18.00 NABARVENÉ PTÁČE
   19.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 13.11. st 08.40. FILMOVÝ FESTIVAL NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
   08.40. FILMOVÝ FESTIVAL NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
   17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 18.00 KUPŘEDU LEVÁ 20.00 JOKER
 14.11. čt 16.00 BITVA U MIDWAY 19.30 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
 15.11. pá 16.00 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 17.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
   19.00 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
   20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 16.11. so 14.00 SNĚŽNÝ KLUK (3D) 15.00 FANY A PES 17.00 JOKER 18.00 AMNESTIE
   20.00 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
 17.11. ne 14.00 ADDAMSOVA RODINA 15.00 FANY A PES 17.00 AMNESTIE
   18.00 STAŘÍCI 20.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 18.11. po 16.00 STAŘÍCI 18.30 STÁHNI A ZEMŘEŠ 
 19.11. út 17.00 LE MANS ‘66 18.00 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
   20.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
 20.11. st 14.30 ROMÁN PRO POKROČILÉ 17.00 BITVA U MIDWAY
   18.00 DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
   20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 21.11. čt 17.00 LE MANS ‘66 20.00 DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
 22.11. pá 17.00 SNOW FILM FEST 16.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
   19.30 VLASTNÍCI
 23.11. so 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 15.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D)
   17.00 JOKER 18.45 PHILIP GLASS: ACHNATON 20.00 VLASTNÍCI
 24.11. ne 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 15.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
   16.30 LE MANS ‘66 18.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 20.00 VLASTNÍCI
 25.11. po 17.00 VLASTNÍCI 18.00 LE MANS ‘66 19.30 VLASTNÍCI
 26.11. út 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 18.00 NABARVENÉ PTÁČE
   20.00 VLASTNÍCI
 27.11. st 17.00 ABSTINENT 18.00 DÁLAVA 19.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
 28.11. čt 17.00 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 18.00 ABSTINENT 19.30 VÝJIMEČNÍ
 29.11. pá 16.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 17.00 LAST CHRISTMAS
   19.00 NA NOŽE 20.00 VLASTNÍCI
 30.11. so 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 15.00 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 
   17.00 LAST CHRISTMAS 18.00 VÝJIMEČNÍ 20.00 NA NOŽE
 1.12. ne 14.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (3D) 15.00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
   17.00 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 18.00 LAST CHRISTMAS 20.00 NA NOŽE

 
KINO SVĚT

 10.11. ne 15.30  CHOMUTOV – ROŽNOV P. R. – florbalové utkání I. ligy mužů – 
městská sportovní hala

 13.11. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – HC BENÁTKY NAD JIZEROU – 
hokejové utkání – Rocknet aréna

 17.11. ne 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – III. kolo – střelnice SSK Chomutov
 18.11. po 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV – HC DUKLA JIHLAVA – hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 19.11. út 10.15  FC CHOMUTOV – SK ARITMA PRAHA – fotbalové utkání divize 

– letní stadion
 23.11. so 09.00  VELKÁ CENA 17. LISTOPADU – střelnice SSK Chomutov
 23.11. so 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – HC ZUBR PŘEROV – hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 30.11. so 07.30  CHOMUTOVSKÁ BRUSLE – XIX. ročník krasobruslařské akce – 

zimní stadion
 30.11. so 14.00  CHOMUTOV – BULLDOGS BRNO – florbalové utkání I. ligy mužů 

– městská sportovní hala
 30.11. so 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – BK KLATOVY – 2. basketbalová 

liga mužů – městská sportovní hala

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

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

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

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:

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

REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutovmesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

PODROBNÝ 
KALENDÁŘ AKCÍ  
najdete na webu:

ddddddddddd

ddddddddddd

ddddddddddd

ddddddddddd

ddddddddddd

ddddddddddd
www.rodinnezapoleni.cz 

sobota 30. listopadu  |  10.00–14.00 hodin
Oblastní muzeum Chomutov – obě budovy 
(radnice na nám. 1. máje a Palackého ulice)

POHÁDKOVÉ VÁNOCE
JAK TO BYLO ZA 
VAŠICH BABIČEK

www.chomutov-mesto.cz
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Softbalové kadetky slaví čtvrtý titul v řadě

Oliver Skoczylas porazil vicemistra

Hvězda aerobiku dělala první 
sportovní krůčky v Chomutově

Softbalové kadetky SC 80 Bea
vers Chomutov vyhrály ligo-
vou nadstavbu, a tak měly právo 
uspořádat závěrečný turnaj o titul 
a medaile. Ten se letos poprvé 
konal formou Final four a zúčast-
nily se ho čtyři nejlepší týmy nad-
stavby, kromě domácích Beavers 
to byla pražská družstva Eagles 
a Joudrs a také Arrows Ostrava.

Chomutovské softbalistky 
na hřiště v areálu ZŠ Akademika 
Heyrovského nastoupily s bo-
jovnou náladou a touhou obhájit 
loňský titul. V ranním utkání 
vyzvaly soupeře z Ostravy a bez 

velkých problémů ho porazily 6:1, 
čímž si zajistily účast ve finále. 
A protože v pražském derby byl 
úspěšnější celek Eagles, utkali 
se tito soupeři pozdě odpole-
dne v zápase o mistrovský titul. 
V něm byly hráčky Chomutova 
jednoznačně lepší, především díky 
skvělé hře na pálce a práci nadha-
zovačky Kateřiny Kindermannové 
zvítězily rozdílem 11:1 a rado-
valy se ze zlatých medailí a čtvr-
tého titulu mistryň republiky 
v řadě. Druhý tedy skončil tým 
Eagles Pra ha, třetí Arrows Ostrava 
a čtvrtý Joudrs Praha.

Další turnaj severočeské ob-
lastní soutěže v boxu se konal 
v Mostě. Za Školu boje Chomutov 
nastoupil do svého 11. utkání jen 
její nejmladší boxer, dvanáctiletý 
Oliver Skoczylas, a to v kategorii 
školní mládeže, ve váze do 40 kg. 
Soupeřem mu byl Miroslav Miko 
z SKP Ústí nad Labem, úřadující 
vicemistr ČR této váhové kategorie. 
„Je to při svém věku již velmi zku-
šený boxer s celkem vybojovanými 
padesáti utkáními. Náš Oliver se ale 
vůbec nezalekl, předvedl ohromně 
bojovný výkon, v průběhu závěreč-
ného třetího kola dokonce soupeře 

zasypal tak povedenou sérií tvrdých 
a přesných úderů, že rozhodčí zápas 
přerušil a vicemistra ČR odpočí-
tal!“ vyzdvihl výkon svého svě-

řence, který nakonec zápas s jasnou 
převahou zaslouženě vyhrál na 
body, Ondřej Roman, trenér Školy 
boje Chomutov.

Říjnové Mistrovství světa ve 
sportovním aerobiku v nizozem-
ském Leidenu vyneslo mezi cele-
brity tohoto sportu i mezi osob-
nosti českého sportu vůbec Adélu 
Citovou. Dvacetiletá závodnice 
totiž jako první Česka v historii 
vybojovala druhý titul mistryně 
světa, čímž překonala svůj vzor, 
legendární Olgu Šípkovou. Navíc 
s oddílovou kolegyní Karolínou 
Jánskou získala stříbro v katego-
rii dospělých dvojic. Potěšitelné 
je, že Adéla dělala první krůčky 
v Chomutově, ty sportovní pak 
v tanečním centru Beethoven DC.

„Bydleli jsme v Chomutově, 
když jsem chodila do školky. 
Když jsem měla jít do první třídy, 
odstěhovali jsme se na Lounsko 
do Úlovic. V Chomutově máme 

restauraci, takže taťka tam denně 
dojíždí, a také celé příbuzen-
stvo z jeho strany,“ objasňuje 
dvojnásobná světová šampionka 
svůj vztah k Chomutovu, kam 
v současnosti ale jezdí už jen na 
rodinné oslavy.

V Chomutově se formoval 
její vztah k pohybu a sportu. 
„Navštěvovala jsem Beethoven, 
takže od té doby se vlastně pohy-
buju v tanečním odvětví. Hodně 
jsme se tam protahovali a díky 
tomu jsem byla flexibilní, když 
jsem přišla do Loun. Měla jsem 
základní průpravu, takže jsem 
měla na čem stavět. Když se mě 
někdo ptá na začátky, vždycky 
Beethoven zmíním.“

Dvacetiletá aerobička je člen-
kou Juniorského fitness klubu 

Louny a současně je zařazena do 
Armádního sportovního centra 
Dukla, které jí zajišťuje pod-
mínky pro vrcholovou přípravu 
a státní reprezentaci. Přitom stu-
duje fyzioterapii na Fakultě tě-
lesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy. „Samotným aerobikem 
se asi živit nedá,“ usmívá se při 
otázce na budoucí směřování. 
„Bohužel není olympijským spor-
tem a velké peníze do něj nikdo 
nechce investovat. Ale mohla 
bych se zviditelnit, jako to udělala 
Olga Šípková, která si na titulu 
mistryně světa postavila další 
život.“ Co se vlastní sportovní ka-
riéry týká, má Adéla Citová jasno: 
„Chtěla bych obhájit titul z mis-
trovství Evropy i světa, protože 
aerobik mě prostě baví.“

Malí házenkáři 
budou hrát 
soutěž s němci

Malí házenkáři HK Chomutov 
budou hrát mezinárodní soutěž 
minižáků. Jedná se o dlouhodobou 
soutěž, ve které nastupují tři česká 
a tři německá družstva. „Soutěž 
je velmi kvalitně obsazena, a tak 
to bude pro naše minižáky velká 
zkušenost. Budeme bojovat jak 
za náš klub, tak za naše město. 
Zapojení do soutěže je ale také 
velká výzva pro celý náš klub,“ 
řekl Hynek Škarda, trenér mládeže 
HK Chomutov.
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Poslední říjnová sobota proběhla 
v chomutovském zooparku ve zna-
mení veselého strašení známějšího 
pod názvem Halloween. Čtyři tisíce 
návštěvníků, především dětí, se 
snažilo připodobnit oranžové dýně 
svým představám o nejděsivějším 
a přitom nejvtipnějším výrazu. Aby 
jim šla práce lépe od ruky, o to se 
ze všech sil snažila populární ka-

pela 4. cenová. Výtvarné aktivity 
byly vystřídány lampionovým prů-
vodem, který se vydal po cestič-
kách kolem dětské zoo a co chvíli 
narážel na děsivé scény, zpodob-
něné pohádkovými bytostmi. Po 
návratu průvodu k pódiu v dětské 
zoo nastal čas pro vyhlášení soutěže 
o nejstrašidelnější dýni a nejnápadi-
tější strašidelnou masku. 
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Tisíce návštěvníků si 
užily strašidelnou zoo



1. 12.   

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA 
16.30 - JOSEF VOJTEK a pěvecký sbor COMODO
17.15 - rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj

16. 12. 14.00 - 16.00

ANDĚLSKÉ VÁNOCE
vánoční program na multimediálním kamionu pro 
celou rodinu

21. - 22.12. 11.00 - 17.00

VÁNOČNÍ KAPŘÍKOVÁNÍ V PARČÍKU U RADNICE
chytání chomutovských vánočních kapříků, kapří škola, rybí piškvorky,
pohádka o vánočním kaprovi, kapří kvíz, kejklíř Ryba, 
Kapří kuchyně: rybí polévka, kapří hranolky, uzený kapr a maso na klacku s rybím masem

2.- 23. 12. 9.00 - 19.00 

VÁNOČNÍ TRH 
s doprovodným programem v party stanu8.12. 15.00 

ČIPERKOVÉ nejpopulárnější dětská kapela v ČR  
(Městská sportovní hala)  

17.- 21. 12. 10.00 -18.00 

VÁNOČNÍ KOPEC 

24. 12. 11.00 - 15.00 

ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ TRH


