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Rozmanitá nabídka

Příjemné prostředí

Pohodová neděle
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Tržiště Chomutov

Vstup 20 Kč, děti do 15 let zdarma 

KAŽDOU NEDĚLI 7:30-13:00

 

Začínáme 1.8.2021/Celoroční provoz 

Info pro prodejce/rezervace míst +420 733 747 718

Kamencové jezero 

Velký otvický rybník 

(Banda) 
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6.10.
Večerníček pro seniory 
v městském divadle od 17 hodin

7. a 8.10.
Veletrh škol a firem Technodays 
v městském divadle od 10 hodin

8.10.
Noc s Andersenem od 19 hodin 
v Chomutovské knihovně

16. a 30.10.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

26.10.
•  Den turistického informačního 

centra od 9 hodin
•  Strašidelná zoo od 16 hodin 

v Zooparku Chomutov

28.10.
•  Pietní akt k výročí 

vzniku samostatného 
československého státu od 
12 hodin v parku T. G. Masaryka

•  Pietní akt k výročí úmrtí štábního 
kapitána Kouby od 13 hodin 
u pomníku v ulici Št. kpt. Kouby 

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

AKROBATÉ NA NÁMĚSTÍ 
UZAVŘELI OTEVŘENO
Představení Vysoké snění v podání V.O.S.A. Theatre ukončilo letošní ročník festivalu Otevřeno. 
Akrobatickou show přímo na náměstí s neobvyklým pojetím i nástroji si užily desítky lidí. 
V představení bylo použito šest zcela originálních strojů, které vycházejí z principů jízdních kol 
a velocipedů. Průvodové představení mělo prvky cirkusu, přitom je pokaždé originální, skupina 
totiž náhodně do svých scén zapojuje různé pouliční prvky i přítomné diváky. Multižánrový festival 
Otevřeno zůstal i letos věrný tradici a přinesl pestrou směsici různých kulturních zážitků na různých 
místech Chomutova. Pořadatelé ho letos kvůli protiepidemickým opatřením rozdělili na osm různých 
částí a rozprostřeli do tří měsíců. Od červnového punkového festivalu na Hřebíkárně přes červencové 
představení Rozmarný večer na Kamencovém jezeře až po akrobatický závěr na náměstí.

� aktuality
 4 SRAZ VETERÁNŮ 

SE LETOS PYŠNIL 
OBROVSKOU 
NÁVŠTĚVNOSTÍ
Sedm desítek nablýskaných 
automobilových veteránů 
se sjelo na parkoviště 
Severočeských dolů 
v Chomutově při tradičním 
srazu.

� aktuality
 5 MĚSTO ZÍSKALO 

VŠECHNY POZEMKY 
PRAŽSKÝCH POLÍ
V průběhu letošních prázdnin 
bylo završeno mnohaleté 
úsilí města o získání pozemků 
v lokalitě Pražská pole.

� rozhovor
 8 DIANA ROUBOVÁ: 

CHCEME-LI NAUČIT 
DĚTI VE TŘÍDÁCH 
SPOLUPRACOVAT, 
NAUČME SE TO MEZI 
SEBOU
Začít spolu komunikovat, řešit 
potíže a vzdělávat se by tak 
měli učitelé, ředitelé a vlastně 
všichni, co mají co do činění se 
vzděláváním a školami.

� kultura
 12 V KOSTELE OCENILI 

DÁRCE KRVE
V prostorách kostela svatého 
Ignáce se uskutečnil tradiční 
slavnostní akt, při němž byli 
oceněni chomutovští dárci krve.

� historie
 14 PŘED 600 LETY VYBILI 

HUSITÉ TÉMĚŘ CELÝ 
CHOMUTOV, BYL TO 
DOSLOVA MASAKR
Letošní rok si Chomutov 
připomíná jednu významnou, 
byť velmi tragickou událost. 
Aby se na ni nezapomnělo, 
připravilo muzeum výstavu 
Chomutov mezi křížem 
a kalichem.

� neziskovky
 15 V NOVÉ APLIKACI 

LIDÉ ZJISTÍ VŠE 
O SVÉM STAROBNÍM 
DŮCHODU
Poprvé v historii mají šanci 
i mladší než předdůchodové 
ročníky získat online aktuální 
informaci o svých důchodech.

� sport
 22 MLADÍ STŘELCI USPĚLI 

I NA VRCHOLECH 
SEZONY
Střelecká sezona kulových 
disciplín končí a mladí 
členové SSK 0405 
Chomutov se za ní ohlížejí 
s uspokojením.

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 zubra evrop-
ského, největšího evropského 
volně žijícího přežvýkavce. 
V zooparku chovají osm exemplářů 
včetně dvou mláďat.
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KRÁTCE
PŘIJĎTE DLABAT DÝNĚ 
DO STRAŠIDELNÉ ZOO
Sobota 30. října bude v zooparku 
plná strašidelné atmosféry. Děti 
budou od 16 hodin dlabat dýně, 
připraven bude lampionový prů-
vod a na závěr ohňová show. 

DO KINA NA OPERU
V kině Svět se budou promítat 
přímé přenosy z Metropolitní 
opery v New Yorku. V sobotu 
9. října je na programu Boris 
Godunov, 23. října pak Fire Shut 
Up In My Bones. Začátek vždy 
v 18.45 hodin.

NOVÉ CHODNÍČKY 
I PŘECHOD
Technické služby v uplynulých 
dnech vybudovaly chodníčky ke 
kontejnerovým stáním na Březe-
necké a bezbariérový přechod 
na Zahradní. 

Sraz veteránů se letos pyšnil 
obrovskou návštěvností

Sedm desítek nablýskaných 
automobilových veteránů se sjelo 
na parkoviště Severočeských dolů 
v Chomutově při tradičním srazu. 
Kvůli pandemickým opatřením le-
tos nepřijeli zahraniční hosté, účast 
veřejnosti však nižší počet účastníků 
hravě vykompenzoval. Prohlédnout 
si krásná auta, motorky a traktory to-
tiž přišlo opravdu hodně lidí. „Trasa 
převáděcí jízdy byla pestrá, program 
pro účastníky zábavný. Počasí nám 
přálo, návštěvníků přišlo hodně. 
Ohlasy vesměs pozitivní, den si 
všichni náležitě užili. A to je dobře,“ 
pochvaloval si organizátor akce 
Zdeněk Prchal.

Veteráni byli vystaveni po celé 
dopoledne, ve dvanáct hodin začali 
postupně startovat do předváděcí 
jízdy. Ta byla dlouhá zhruba šedesát 
kilometrů, vedla z Chomutova přes 
Zelenou, Lideň, Vysokou do Místa 
a dále přes Kadaň do Března a zpět 
do Chomutova k hotelu Aréna.

Veteránem se může stát vozidlo vy-
robené před více než třiceti lety, které 
je ve stavu jako když vyjelo z fabriky 
nebo jak vypadalo v době běžného 
provozu. Ne každé vozidlo staré třicet 
a více let je však veterán. Záleží na 
stáří, zemi původu, počtu vyrobených 
a dochovaných vozidel, stavu, historii 
vozidla a na jeho jedinečnosti.

Veletrh Technodays pomůže trhu práce podeváté
Okresní hospodářská ko-

mora pořádá 7. a 8. října již de-
vátý ročník prestižního veletrhu 
Technodays v prostorách měst-
ského divadla. Veletrh má zásadní 
vliv na trh práce a volbu povolání. 
„Cílem je propagace a prezentace 
firem a aktivní setkávání žáků 
středních a základních škol a ve-
řejnosti se zástupci firem, které jim 
pomůže přiblížit náplň pracovních 

pozic,“ zve projektová manažerka 
hospodářské komory Vendula 
Pohořalá.

Součástí veletrhu bude seminář 
s názvem Alternativní zdroj ener-
gie – Vodík a jeho využití, který se 
uskuteční 7. října od 11 hodin v di-
vadle. Přednášejícími budou špičky 
v oboru z Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze a společ-
nosti Cheminvest.

V rámci doprovodného pro-
gramu se návštěvníci mohou těšit 
na zkušební jízdy vozů na vodík 
Hyundai Nexo a Toyota Mirai. 
Mladší návštěvníky potěší virtuální 
realita a talkshow s autogramiádou 
jedné z největších českých hvězd na 
TikToku Tadeášem Říhou.

Technodays je možné navštívit ve 
čtvrtek od 10 do 18 hodin, v pátek od 
8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Sociální služby se otevřely veřejnosti
Týden sociálních služeb se 

letos koná od 4. do 10. října. 
V Chomutově si lidé mohou přijít 
prohlédnout jednotlivé součásti 
Sociálních služeb Chomutov, sou-
hrnné informace pak dostanou v in-
formačním stánku.

Veřejnosti se otevřely Domov 

pro seniory Písečná, Domov pro 
osoby se zdravotním postižením 
Písečná, Denní stacionář pro osoby 
se zdravotním postižením Písečná, 
Sociální poradna Kamenná, Dětské 
skupiny Vilík a Mája. Ve čtvrtek 
7. října se ještě mohou lidé přijít 
podívat do Centra denních služeb 

Bezručova – Domu s pečovatelskou 
službou Merkur.

Informační stánek, kde lidé 
najdou všechny informace o or-
ganizaci na jednom místě, mají 
Sociální služby v obchodním domě 
Chomutovka ve středu 6. října od 
9 do 17 hodin.

Plošná deratizace na konci roku 
potlačí výskyt potkanů

Pomozte zlepšit 
fungování svazku

Na závěr kalendářního roku při-
pravuje město Chomutov pravidel-
nou ofenzivu proti potkanům. Na 
pozemcích města, kde byli potkani 
hlášeni nebo kde byly zaznamenány 
jejich nory, bude návnady klást spe-
cializovaná deratizační firma.

Že plošná deratizace začne 
v polovině listopadu, není náhoda. 
„Venku už je zima, potkani se 
zdržují v norách a v jejich okolí. 
Výrazně jim ubývají zdroje obživy, 
takže si rádi vezmou návnadu,“ 
vysvětluje vedoucí magistrátního 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinská. Zároveň vyzývá, aby se 

k plošné deratizaci připojily další 
subjekty a majitelé nemovitostí. 
„Provádění deratizace je povinné 
pro každého – pro podnikatele, by-
tová družstva, společenství vlast-
níků bytů i pro jednotlivé majitele 
rodinných domů. Nepodnikající 
osoby ji mohou podle potřeby 
řešit svépomocí, ale právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby 
i například společenství vlastníků 
bytů mají povinnost provádět ve 
svých provozovnách a objektech 
speciální ochrannou deratizaci pro-
střednictvím odborně způsobilých 
osob.“

Kromě primární pokládky do 
kanalizačních šachet, jejich pří-
pojek i do potkaních nor budou 
deratizátoři v následném období až 
do konce února provádět kontrolu 
a případnou opakovanou aplikaci 
návnad.

Město při zjištění výskytu 
potkanů provádí jejich hubení na 
konkrétním místě i mimo podzimní 
a zimní období. V uplynulých měsí-
cích takto deratizační firma zasaho-
vala například v ulicích Blatenská, 
Palackého, Borová, 17. listopadu, 
Dřínovská, Březenecká, Kyjická, 
Holešická, Kamenná a Svahová.

Chomutov je aktivním členem 
dobrovolného svazku obcí, jehož poslá-
ním je systematický a efektivní rozvoj 
území, ochrana a prosazování společ-
ných zájmů členských obcí a spolu-
práce v oblastech, které jsou pro rozvoj 
obcí klíčové. Veřejnost se nyní může 
vyjádřit k fungování tohoto svazku.

Krátký strukturovaný dotazník 
je možné vyplnit na webu www.sur-
vio.com/survey/d/dsochomutovsko. 
Vyplněním dotazníku lidé pomohou na-
stavit novou strategii, kterou v současné 
době svazek připravuje a která má po-
moci zkvalitnit a zlepšit komunikaci.

Dotazník je zcela anonymní a vypl-
nit ho lze do 24. října.
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KRÁTCE
KLÍČE NA NEDĚLI 
V MĚSTSKÉM DIVADLE
Divadelní společnost HÁTA ode-
hraje představení Klíče na neděli 
v náhradním termínu ve středu 20. 
října od 19 hodin.

LOTRANDO A ZUBEJDA 
V NOVÉM
Novou muzikálovou pohádku Lot-
rando a Zubejda přepsanou podle 
filmové předlohy Karla Smyczka 
lidé zhlédnou v divadle 24. října od 
15 hodin. 

DO JINÉHO SVĚTA
Chomutované si mohou užít neob-
vyklý výlet do světa lidí s hendike-
pem. V galerii Lurago se 21. října 
od 17 hodin bude konat vernisáž 
interaktivní výstavy Lidé od vedle.

VEČERNÍČEK NEJEN PRO 
SENIORY
V městském divadle se bude 6. říj-
na od 17 hodin opět konat tradiční 
taneční podvečer Večerníček nejen 
pro seniory. 

FILMY PRO MILOVNÍKY 
OUTDOORU
Ve dnech 13. a 14. října bude kino 
Svět hostit 19. ročník Mezinárod-
ního festivalu outdoorových filmů. 
Podrobný program je na webu 
www.kultura-sport.cz.

Párty letos pomohla dvěma dětem

Zemřel architekt Vratislav Štelzig

Město získalo pozemky Pražských polí

Chomutov je druhý nejlepší v republice při 
zadávání veřejných zakázek

Areál Kamencového jezera a let-
ního kina rozezvučel druhý ročník 
charitativního hudebního festivalu 
pro celou rodinu Párty pomáhá. 
Ten v letošním roce podpořil dvě 
hendikepované děti z Chomutova – 
Adama a Míšu. „Desetiletý Adam 
potřebuje intenzivní fyzioterapeu-
tický a hiporehabilitační pobyt 
a malá Míša si moc přeje benecykl, 
což je speciální sportovní vozík, se 
kterým se dají provozovat sporty, 
jako je cyklistika, jogging či in-line 

bruslení, nebo pořádat rodinné vý-
lety do přírody,“ vysvětlil náměstek 
primátora Milan Märc, který patří 
k duchovním otcům této charita-
tivní akce. Na návštěvníky, kteří 
chtějí podpořit dobrou věc, čekaly 
dvě scény. Na Kamencovém jezeře 
vystoupily kapely Wishlist, Molly 
the Bloom a Copacaband. Stage na 
letním kině přivítala Smokers, The 
Tap Tap, divadelní představení pro 
děti Komedianti na káře a vrcho-
lem festivalu byl koncert skupiny 

Mňága a Žďorp. Vstupné se vybíralo 
formou zakoupení náramku v pest-
rých barvách v minimální hodnotě 
100 korun pro dospělé a 50 korun 
pro děti. „Program doplnil stánek 
Střediska volného času Chomutov 
a Chomutovské knihovny, kde ná-
vštěvníci z řad rodin s dětmi nalezli 
výtvarnou dílnu a prezentaci desko-
vých her. Nechyběly ani nafukovací 
atrakce,“ doplnil Bedřich Fryč, ředi-
tel Chomutovské knihovny. Letošní 
Párty pomáhá vynesla 58 344 korun.

Vratislav Štelzig, který se od 60. let 
20. století věnoval rozvoji Chomutova, 
zemřel. Architekt se podílel na kon-

cepci přestavby středu města i sídlišť 
mezi Chomutovem a Jirkovem. Podle 
jeho projektu z roku 1973 byla re-
alizována zástavba Palackého ulice 
s bytovými domy a obchody v parteru. 
Vypracoval také návrh sídliště Písečná 
a sídliště Zahradní. Řadu studií a pro-
jektů vypracoval pro centrum města, 
skupiny rodinných domů i pro nové 
obytné okrsky.

Vratislav Štelzig absolvoval 
Fakultu architektury a pozemního sta-
vitelství ČVUT Praha, později praco-

val v projekci Jáchymovské doly, pů-
sobil jako projektant a později hlavní 
projektant až do zániku Stavprojektu 
Ústí nad Labem.

Mimo práce v Chomutově je 
autorem přestavby podměstí a no-
vého společenského domu v Žatci, 
nového městského hřbitova a smu-
teční síně v Mostě a také krematoria 
ve Vysočanech a dalších, které bylo 
nominováno na stavbu roku 1995. 
Symbolicky právě ve Vysočanech pro-
běhlo poslední rozloučení.

V průběhu letošních prázd-
nin bylo završeno mnohaleté úsilí 
města o získání pozemků v loka-
litě Pražská pole. Pozemky byly 
převedeny do majetku města od 
Palivového kombinátu Ústí na zá-
kladě darovací a kupní smlouvy.

Město o převod pozemků usilo-
valo už od roku 2002. V roce 2010 
došlo k výkupu pozemků o výměře 
přes deset tisíc metrů čtverečních 
v katastrálním území Chomutov 
a Droužkovice, od té doby dále 
město jednalo o bezúplatném pře-
vodu zbývajících pozemků. Ty bylo 
možné převést na město bezúplatně 
pouze za podmínky, že nebudou ur-

čeny ke komerčnímu využití.
Nyní došlo k dořešení všech 

zbývajících pozemků na území 
Pražských polí z vlastnictví 
Palivového kombinátu Ústí. Město 
vykoupilo pozemky o celkové 
rozloze přes devadesát tisíc metrů 
čtverečních a bezúplatně získalo 
dalších 248 tisíc metrů čtverečních.

Pozemky nelze užívat ke ko-
merčním účelům. Území Pražských 
polí je Evropsky významnou pří-
rodní lokalitou. Ústecký kraj připra-
vuje v této lokalitě zpřísnění ochrany 
přírody pravděpodobně formou vy-
hlášení přírodní rezervace nejpozději 
do konce roku 2023.

Informace, co město s pozemky 
plánuje, připravujeme do dalšího 
vydání Chomutovských novin.

Spolek Econlab z Institutu ekono-
mických studií při Univerzitě Karlově 
zveřejnil hodnocení dobré praxe zada-
vatelů veřejných zakázek uplynulého 
tříletého období. V žebříčku hodnoce-
ných měst do padesáti tisíc obyvatel se 
město Chomutov umístilo na druhém 
místě z 222 hodnocených. „Odborníci 

z řad ekonomů a programátorů ocenili, 
že náš profil zadavatele má nízkou 
chybovost a do zakázek se hlásí dosta-
tek firem,“ vypichuje pozitiva Marcela 
Kukiová, referentka oddělení veřej-
ných zakázek.

Metodika Zindex hodnotí praxi 
zadávání veřejných zakázek. S pomocí 

reálných dat měří, jak konkrétní úřad 
postupuje transparentně, hospodárně 
a zda mu nevznikají ekonomická 
rizika. Hodnotí, jak jsou zakázky do-
stupné dodavatelům, zda o ně soutěží 
více dodavatelů, tedy jestli v místě 
panuje zdravé konkurenční prostředí, 
nebo zda má veřejnost možnost zjistit, 

kam jdou peníze. „Vnímám to jako 
ocenění dobré práce našich úředníků 
a hlavně pozitivní vzkaz veřejnosti,“ 
řekl David Dinda, náměstek primátora 
města, který má oddělení veřejných 
zakázek ve své gesci.

Všechna data z hodnocení jsou 
k dispozici na webu www.zindex.cz.
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Říjen je pro chomutovské seniory významným měsícem. Začíná totiž většina kurzů, kroužků a dalších činností 
zaměřených právě na tuto věkovou skupinu. Do většiny se mohou ještě přihlásit, nabídka je v Chomutově 
opravdu široká a vybere si každý. Senioři se mohou vzdělávat hned v několika oblastech, mohou cvičit, tančit, 
učit se cizím jazykům, vydávat se na výlety, poznávat možnosti internetu a mnoho dalšího.

Opravdu aktivně se seniorům 
věnuje Chomutovská knihovna. 
Nabízí jim jak tradiční oblíbené 
kurzy, tak i novinky. „Senioři 
se mohou na naše kurzy hlásit 
v průběhu celého školního roku 
osobně, telefonicky nebo zaslat 
 e-mail. Při zahájení kurzu vyplňují 
závaznou přihlášku a následně 
uhradí kurzovné. Na účast v našich 
kurzech neklademe žádné zvláštní 

požadavky,“ uvedla Stanislava 
Husáková z oddělení vzdělávání.

Volná místa hlásí knihovna 
například v jazykových kurzech 
angličtiny i němčiny pro seni-
ory, začátkem příštího roku bude 
zahájen kurz základních počíta-
čových znalostí pro seniory, kam 
se lidé také mohou hlásit již nyní. 
„V novém kalendářním roce bu-
deme opakovaně zahajovat také 

kurzy trénování paměti, tance pro 
ženy a kurz fotografování. Zveme 
rovněž všechny zájemce do kurzu 
tvůrčího psaní, který bude probí-
hat od 11. března příštího roku. 
V kurzu mimo jiné rozvinete svoji 
kreativitu, fantazii a slovní zásobu,“ 
pozvala Stanislava Husáková.

Za pěkného počasí lze v atriu 
knihovny potkat skupinu seniorů, 
kteří si chodí protáhnout svaly 
do kurzu zdravotního cvičení 
pro seniory. Ten se koná sedm-
krát týdně, v pondělí a pátek od 9, 
10 a 11 hodin a ve středu odpoledne 
od 14 hodin. „Kapacita na jedno 
cvičení je maximálně dvacet 
cvičenek. Nové cvičenky bohu-
žel nemohu momentálně přibírat, 
protože mám kapacitu naplněnou 
a navíc asi třicet náhradnic, které 
čekají na uvolnění místa,“ upozor-
nila Helena Moravcová, která kurz 
vede. Nepravidelně jsou součástí 
kurzu i vycházky s hůlkami nor-
dic walking, většinou na jaře nebo 
na podzim. Tradiční cílová místa 

jsou Bezručovo údolí a Druhý mlýn 
nebo zámek Červený Hrádek.

Od roku 2007 se chodí senioři 
vzdělávat do Virtuální univerzity 
třetího věku. Knihovna nabízí stu-
dijní program nazvaný Svět kolem 
nás, který zahrnuje jednosemestrální 
přednášky přenášené přes internet. 
Studium trvá tři roky a je zakončeno 
slavnostní promocí. Zimní semestr 
2021/2022 je zaměřen na téma Gian 
Lorenzo Bernini – génius evrop-
ského baroka. Virtuální univerzita 
ještě několik volných míst má.

Ještě o sedm let delší tradici 
má v knihovně Akademie třetího 
věku. To je cyklus přednášek celoži-
votního vzdělávání, lektory jsou vět-
šinou regionální umělci či odborníci 
na různá témata. Na letošní rok jsou 
připravené přednášky například o ži-
votě v Peru, historii ošetřovatelství 
na Chomutovsku, o zdraví, kreslení, 
o výročí chomutovské železnice 
a další. Každý ročník je v červnu 
slavnostně ukončen. Také v univer-
zitě jsou vítáni noví zájemci.

Senioři, neseďte doma! 
Chomutov zaplní čas každému z vás
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BABÍ LÉTO POPRVÉ
Novinkou v činnostech pro 

seniory byl letos v září konaný 
příměstský tábor s názvem Babí 
léto. Kapacita osmnácti účast-
níků byla okamžitě naplněna, 
a tak knihovna chystá opakování 
zjara příštího roku. „Zájem byl 
o všechny nabízené činnosti, ně-
kdo samozřejmě dává přednost 
pohybovým aktivitám, někdo raději 
tvoří rukama. Zájezd za krásami 
Českého středohoří byl doplněn 
na pětačtyřicet účastníků a velmi 
se povedl. Navštívili jsme národní 
přírodní památku Kamenná slunce 
u Hnojnice, hrobku Ulriky von 
Levetzow v Třebívlicích, vyšlápli 
jsme si na kopec Lovoš a občer-
stvili se v Černodolském mlýně 
v Opárně,“ popsala organizátorka 
Stanislava Husáková.

Na jarní opakování tábora jsou 
v plánu další poznávací zájezdy 
po republice. „Senioři, kteří navště-
vují nejrůznější vzdělávací aktivity 
v naší knihovně, budou mít tedy 
možnost se těchto zájezdů a exkurzí 
přednostně zúčastnit a naplnit tak 
smysluplně svůj volný čas,“ dodala 
organizátorka.

POSILOVAT CHODÍ 
I OSMDESÁTNICE

Vyžití chomutovských seniorů 
se věnuje i Kultura a sport. Malý 
sál ve sportovní hale patří senio-
rům dvakrát týdně. Jejich hodi-
nové cvičení pod vedením zkušené 
cvičitelky je stále oblíbené a stále 
navštěvované. A volná místa ještě 
jsou, zájemci se mohou připojit 
kdykoli.

Cvičení pro seniory se ve spor-
tovní hale organizuje už přes dvacet 
let a nezájmem nikdy netrpělo. 
„I přes covidovou pauzu se ke cvi-
čení znovu nadšeně vrátili, teď 
hodiny pravidelně navštěvuje třia-
třicet seniorů,“ oceňuje zájem dříve 
narozených o pohyb jednatelka spo-

lečnosti Kultura a sport Chomutov 
Věra Fryčová.

Cvičení je zaměřené na posilo-
vání zádových a břišních svalů, ale 
také na ruce či hýždě. Cvičitelka 
Alena Dohnalová do něj zapojuje 
rovněž prvky kalanetiky a jógy. 
„Už možná neskáčeme jako na ae-
robiku, ale i tak si občas dáme dost 
do těla,“ usmívá se vitální dáma, 
která má s předcvičováním bohaté 
čtyřicetileté zkušenosti.

Jak cvičitelka také prozradila, 
současný kolektiv je převážně 
dámský. „Ale už mezi nás zavítali 
i pánové. Jen se možná zbytečně 
styděli, tak nevydrželi chodit pra-
videlně,“ dodává. Věková hranice 
nehraje vůbec žádnou roli, nejstarší 
klientce je úctyhodných 89 let.

Skupina se schází každé úterý 
a čtvrtek, vždy od 9.30 do 10.30 ho-
din. „Pokud by se chtěl na cvičení 
někdo přidat, je to možné i bez 
rezervace, stačí přijít v některých 
z těchto dnů po deváté hodině 
do sportovní haly,“ zve další zá-
jemce z řad seniorů jednatelka 
Fryčová.

Za jedno hodinové cvi-
čení se platí 35 korun, případně 
je možné pořídit permanentní vstu-
penku za 280 korun, která obsahuje 
vstup na deset lekcí.

SENIOŘI DO KLUBU
Sociální služby Chomutov zajiš-

ťují klubovou činnost pro seniory 
a zdravotně postižené obyvatele. 
Cílem je prevence sociálního vylou-
čení a aktivní trávení volného času 
této cílové skupiny. „Klub seniorů 
se pravidelně v odpoledních hodi-
nách schází v Domě s pečovatel-

skou službou Merkur a nabízí různé 
volnočasové aktivity, jako jsou 
hudební vystoupení, oslavy svátků, 
přednášky vedené odborníky 
a další. Během roku se uskutečňuje 
mnoho výletů mimo Chomutov, 
každý měsíc jsou pořádány zá-
jezdy na divadelní představení. Již 
několik let je pravidelně pořádán 
rekondiční pobyt v Sezimově Ústí,“ 
vyjmenovala náplň klubu vedoucí 
Vendula Šťastná.

Letos se ještě mohou členové 
těšit na návštěvu zámků Pátek 
a Peruc a také na divadelní předsta-
vení Charleyova teta v Městském 
divadle Most. Každoročně se v cho-
mutovském divadle koná velmi 
oblíbený Silvestr seniorů, jehož 
se účastní nejen členové klubu, ale 

i další zájemci. Tento rok je Silvestr 
seniorů plánován na 28. prosince.

Členové klubu mohou využívat 
bezplatný internet. V současné době 
má klub registrováno asi 300 členů 
a jednotlivé klubové skupiny stále 
přijímají nové členy. Zájemci 
získají informace telefonicky, 
na webových stránkách organizace 
nebo při osobní návštěvě. Každý 
člen musí mít vyplněný formulář.

ČAS NA STUDIUM UMĚNÍ
Základní umělecká škola nabízí 

seniorům studium Akademie umění 
a kultury, která nabízí umělecké 
vzdělávání v oborech hudebním, 
tanečním a výtvarném. Zájemcům 
akademie poskytuje velmi odborné 
studium, které klade důraz na tvoři-
vost, seberealizaci a další uplatnění. 
Dopad má také v oblasti sociální, 
protože umožňuje navázat kontakty 
s vrstevníky podobných zájmů.

Akademie není určena jen cho-
mutovským seniorům, má slou-
žit všem zájemcům z regionu. 
Je určena lidem, kteří se chtějí 
aktivně věnovat hudbě, tanci nebo 
výtvarnému umění na neprofesi-
onální úrovni. Vzdělávat se mo-
hou i ti mladší, a to od 55 let. 
Akademie je také otevřena osobám 
se zdravotním postižením. Zájemci 
nemusí projít žádnými přijíma-
cími zkouškami, jediným kritériem 
je zájem o uměleckou činnost pod 
vedením kvalifikovaných uči-
telů. Výuka probíhá jednou týdně 
nebo jednou za dva týdny. Účast 
se bude zaznamenávat do studij-
ního indexu.

Po třech letech pilného učení 
a pilování nových dovedností 
se účastníci stanou absolventy prv-
ního stupně.

POZVÁNKA NA TANEČEK
Senioři se každý týden scházejí 

na tanečku i popovídání v salonku 
restaurace Severka. Přivítají mezi 
sebou další členy, nejlépe ty, kteří 
umějí hrát na hudební nástroj, 
ale i ostatní, co si rádi zatančí 
a zazpívají.

Taneční večery se konají ka-
ždou středu od 18 hodin, noví 
zájemci mohou přijít rovnou 
na setkání, seznámí se s ostatními 
a rozhodnou se, zda budou chodit 
pravidelně. Umění tančit není pod-
mínkou, velmi vstřícní zkušenější 
senioři nováčka všemu naučí.

Klub dědků a babek začal fun-
govat 1. prosince 1998 v restauraci 
U Marše v Lipské ulici. Kromě 
pravidelných tanečních večerů 
klub pořádá i různé jiné akce, 
například mikulášské besídky, 
velikonoční a vánoční oslavy, sil-
vestry, akce k Mezinárodnímu dni 
žen či k Prvnímu máji a mnoho 
dalších. Náležitě se také oslavují 
narozeniny členů. Měsíční příspě-
vek činí dvacet korun.

NOVINKOU V ČINNOSTECH PRO SENIORY BYL LETOS 
V ZÁŘÍ KONANÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S NÁZVEM 
BABÍ LÉTO. KAPACITA OSMNÁCTI ÚČASTNÍKŮ BYLA 
OKAMŽITĚ NAPLNĚNA.
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Co je to metodické centrum?
Oficiální název je ZaS centrum, je 

to zkratka Začít spolu. Zaštiťuje nás 
nezisková organizace Step by Step 
ČR. Centrum bude přinášet meto-
dickou podporu školám různými 
inovativními metodami a formami 
vzdělávání. Hlavním cílem centra je 
propojování učitelů a jejich podpora. 
Budeme nabízet různé workshopy, se-
mináře, budeme podporovat různé sdí-
lení informací a také budeme místem 
pro psychohygienu učitelů, protože si 
uvědomujeme, že jejich práce je ná-
ročná mnohdy hlavně psychicky.
Budete tu tedy primárně pro 
učitele?

Zmiňuji učitele, ale samozřejmě je 
cílem podpořit i vedení škol, a to nejen 
z velkých škol, ale i z menších, třeba 
vesnických. Naše práce se bude sou-
středit dále na všechny ty, jejichž práce 
souvisí se vzděláváním. To znamená 
třeba i rodiče, protože i ti jsou neod-
myslitelnou součástí vzdělávání dětí.
S čím potřebují školy pomoc?

Ukazuje se, že školy žijí v tak-
zvané bublině. Že dělají, co mohou, 
ale systém někdy přináší takovou 
náročnost práce, že není prostor na to, 
hledat další možnosti profesního růstu 
nebo dalšího vzdělávání. Také systé-
mově neexistuje jedno místo, o které 
by se mohly školy opřít. Chceme 
školám přinést cestu k propojování, 
podpoře a zázemí, které bude reagovat 
na konkrétní potřeby škol.
Co to znamená konkrétně?

Jsme schopni vytvořit školám 

formy vzdělávání učitelů na klíč. Jako 
potřebná se ukazují témata jako ino-
vace školního vzdělávacího programu 
nebo podpora týmovosti, tedy jak 
propojit tým, aby se naučil spolupra-
covat. Dále můžeme pomoci, jak na 
individualizaci ve třídě plné dětí, jak 
používat formativní hodnocení, které 
klade důraz na komunikaci mezi dí-

tětem a učitelem. To je v dnešní době 
hodně vyhledávané, ale je při něm za-
potřebí popisná zpětná vazba, která se 
mnohdy ukazuje jako náročná.
Jak moc ovlivňuje fungující kolek-
tiv učitelů žáky školy?

Pro děti ve vzdělávacím procesu 
je nejdůležitější bezpečné prostředí. 
Pokud je tým sladěný a spolupracu-
jící, je to tak i u dětí. Věřím v to, že 
bezpečné klima ve škole je základem 
dobrého učení. Děti jsou motivo-
vanější, zvídavější. V bezpečném 
prostředí mohou dobře komunikovat, 
nebojí se klást otázky, mohou kriticky 
myslet, chybu používají jako nástroj 
k učení. Klíčové je bezpečné klima ve 
sborovnách, věřím, že to se přenáší na 
chování dětí. Dobré vztahy ve sborov-
nách generují dobré vztahy ve třídách 
a bezpečné klima ve škole.
Co školy nyní nejvíc trápí?

Jsem ve školství přes třicet let a vím, 
že různé problémy se vlastně neustále 

opakují, možná se jim jen vždy říká 
jinak. Navíc to nikdy není jedna věc, 
která školu trápí, ale je to souhrn růz-
ných věcí. Například jsou to různé sys-
témové povinnosti a s nimi spojená ad-
ministrativa, která učitele a vedení škol 
zavaluje. Ubírá to pak pozornost peda-
gogické činnosti a na to navazují další 
potíže, třeba s rodiči nebo se žáky. Je to 

tedy spíš takový shluk různých tlaků. 
Jako dobrá praxe z naší strany se uká-
zala právě podpora, která je postavená 
na konkrétních podmínkách a potřebách 
školy. Společně s vedením a týmem 
hledáme cesty, jak je možné participo-
vat, jak využívat sílu mikrotýmu, proč 
je dobrá znalost svých silných stránek 
a jak je využít v týmové spolupráci.
Jaká jsou úskalí současného vzdělá-
vacího systému?

Rozhodně je to důvěra řídících 
orgánů v ředitele škol. Mají hodně 
povinností, ale málo kompetencí. 
Chybí právě respektující přístup, vše 
funguje formou nařizování, málo se 
hledí na školy jako individuální zaří-
zení. Pokud je důležitá individualizace 
ve třídách, proč se neindividualizuje 
v rámci vedení škol. Každá škola má 
svá specifika, ve vedení jsou lidé, kteří 
prošli výběrovým řízením a musí spl-
ňovat předpoklady pro vedoucí funkci. 
Tak proč se jim nedá důvěra, aby 

tvořili s týmem pro děti takové školy, 
které budou autentické a bude v nich 
radost. Školu by přece měl vést ředitel 
ve spolupráci se svým týmem učitelů. 
Důvěra, zodpovědnost, svoboda jsou 
pro mě klíčové postoje, které by se 
měly prolínat ve všech rovinách – 
osobních, profesních i systémových.
Co nyní připravujete, co se chystá 
v centru?

Naše působení v Chomutově zahá-
jíme oficiálně dnem otevřených dveří 
26. října. Do našeho centra v ulici 
Jakoubka ze Stříbra číslo 377 se může 
přijít podívat kdokoli, kdo se o vzdělá-
vání zajímá. Dostane tu veškeré infor-
mace o naší činnosti, seznámí se s pro-
středím i s námi. Je však důležité si za-
rezervovat určitý čas, aby zde byly vždy 
menší skupinky návštěvníků a mohli 
jsme se jim plně věnovat. Rezervace je 
jednoduchá a rychlá přes facebookový 
profil ZaS centrum Chomutovsko nebo 
přes webové stránky www.sites.google.
com/sbscr.cz/zasc-chomutov. Dále při-
pravujeme semináře na téma individu-
alizace a formativního hodnocení či se-
tkání pedagogických i nepedagogických 
pracovníků, jehož téma vyplyne od 
samotných účastníků. Funguje tam pře-
dávání informací, zkušeností, problémů 
i úspěchů. Při těchto setkáních funguji 
jen jako průvodce, režie je na jednotli-
vých členech skupiny. Tato setkání mají 
obrovský přínos, protože učitelé i ředi-
telé najednou zjistí, že v tom takzvaně 
nejsou sami. Že to, co nyní řeší a třeba 
je to pro ně neřešitelný problém, jinde 
už vyřešili.

Začít spolu, to je vzdělávací program a motto nově otevřeného ZaS centra. Začít spolu komunikovat, řešit 
potíže a vzdělávat se by tak měli učitelé, ředitelé a vlastně všichni, co mají co do činění se vzděláváním 
a školami. Od září funguje centrum v Chomutově, spádovost má však pro celý Ústecký a zatím i Karlovarský 
kraj. Bude oporou pro školy, nástrojem vzdělávání, vrbou pro učitele, metodikem pro školní týmy. Čím ještě 
může metodické centrum přispět k lepšímu vzdělávání, uvádí v rozhovoru vedoucí centra Diana Roubová.

Diana Roubová:

Chceme-li naučit děti ve třídách 
spolupracovat, naučme se to mezi sebou

DŮVĚRA, ZODPOVĚDNOST, SVOBODA JSOU 
PRO MĚ KLÍČOVÉ POSTOJE, KTERÉ BY SE MĚLY 
PROLÍNAT VE VŠECH ROVINÁCH.
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Odborníci navrhli rozvoj zooparku, 
jedinečnost místa zůstane

Pozorování tuleňů pod hladi-
nou, výhled na soby bez rušivého 
panoramatu paneláků i možnost 
užít si zoopark také v zimě či dešti. 
To je pár konkrétních myšlenek 
z rozvojové studie, kterou pro 
Zoopark Chomutov zpracovali od-
borníci z architektonického ateliéru 
AND. V šedesátistránkovém doku-
mentu konzultovaném s několika 
dalšími odborníky navrhují budoucí 
směřování areálu v následujících 
letech.

Koncepce navrhuje atraktiv-
nější pohledy na zvířata, lepší 
zázemí pro návštěvníky, centrum 
pro mimosezónní provoz. Ale 
především zachování atmosféry 
přírodního odpočinkového areálu. 
„Pro každou zoologickou zahradu 
je cenné, když je něčím charakteri-
stická a má na co nalákat. Zoopark 
v Chomutově to má už nyní, je po-
třeba to jen rozvinout,“ říká Pavel 
Ullmann, jeden z autorů studie. 
Se svým kolegou Vratislavem 
Dandou má za sebou několik kon-
cepcí pro velké české zoologické 
zahrady, sám dokonce nějaký čas 
pracoval v americké Zoo Bronx.

Podle obou odborníků 
je zoopark jedinečný především 
svým odpočinkovým prostředím a 
pohodovou atmosférou. „To není 
v zoologických zahradách vůbec 
samozřejmost,“ podotýká Ullmann. 
„Jsou často nahuštěné, přeplněné, 
pobyt v nich hektický. Ve světě 
se rozmáhá komercionalizace, 
ale toho se chceme vyvarovat. 
Zoopark se musí modernizovat, 
ale nesmí se z něj stát zábavní park 
s kolotoči.“

S architekty je zajedno i ře-
ditelka zooparku Věra Fryčová. 

„Na odpočinkové části zooparku 
jsme se zaměřovali i nyní, 
je to naše velká přednost,“ potvr-
zuje. „Koncepce ukazuje cestu, 
jak areál zmodernizovat a vytvořit 
ho pro návštěvníky ještě atraktiv-
nější, aniž bychom o tuhle atmo-
sféru přišli nebo ubírali prostor 
zvířatům.“

Studie navazuje na původní 
koncept zooparku jako místa pro 
zábavu i odpočinek. Zachované 
bude i zaměření na zvířata pa-
learktu. Počítá třeba s dovybave-
ním klíčových cestovních uzlů 
v areálu, vybudováním atraktiv-
nějších vyhlídek u expozic nebo 
stavbu ´zimního´ pavilonu u hor-
ního vstupu. „Zoopark by potře-
boval kryté návštěvnické centrum, 
které zaručí atraktivitu areálu i v 
nepříznivém počasí, včetně zim-
ních měsíců,“ vysvětluje myšlenku 
architekt Danda. Kromě menších 
expozic to může být zároveň místo 
pro výstavy či přednáškový sál.

Koncepce nastiňuje roz-
voj zooparku ve všech smě-
rech – od zoologie přes inves-
tice až po hospodářský provoz. 
Nechalo ji zpracovat vedení města 
a zooparku jako dokument závazný 
pro další roky. „Studie neřeší úplné 
detaily, jestli bude stánek s občer-
stvením stát vlevo u plotu nebo o 
deset metrů dál. Je to ale konkrétní 
strategie, které se budou držet ve-
dení organizace, zaměstnanci, ale 
i zřizovatel a politici,“ doplňuje 
náměstek primátora David Dinda, 
do jehož gesce zoopark spadá. Jak 
upřesňuje, veškeré provozní změny 
či investice do areálu tím pádem 
nebudou nahodilé, ale systema-
tické a promyšlené.

EXPOZICE
Tématem současných expozic 

jsou různá prostředí z oblasti pa-
learktu. Těm vévodí lesy s mnoha 
typy zvířat a rostlin, které zasahují 
do hor i oblastí bohatých na vodu. 
Na jejich okrajích se rozkládají také 
stepi. Pro připomenutí palearktické 
oblasti je tedy plánované rozdě-
lení zooparku do expozičních zón 
zastupující tyto biotopy – Tajemné 
hory, Hluboké lesy, Životodárná 
voda, Ledový sever a Široširé stepi. 
Každá z uvedených expozičních 
zón by měla nést určité charakteris-
tiky, které by byly pro návštěvníky 
srozumitelné a zapamatovatelné.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
V zooparku by podle studie 

mělo vzniknout i nové návštěv-
nické centrum. Tím by se podpořil 
celoroční provoz. V prostorově ote-
vřené budově, která bude navazo-
vat na vnější prostory by mohly být 
menší expozice zvířat, přednáškový 
sál, výstavy, kluby, restaurace a 
možnost vyžití pro děti. Aby cent-
rum podpořilo provoz zooparku i v 
zimě nebo při horším počasí, mohlo 
by zajišťovat celodenní program 
pro návštěvníky.

OHNISKA
Návrh návštěvnických ohni-

sek je zásadním rozhodnutím v 
rámci rozvojové studie. Ohniska 
jsou místa, která logicky přitahují 
hlavní pozornost, je zde možnost 
setkávání, krátkodobého oddechu 
nebo občerstvení. Tato místa jsou 
také důležitými orientačními body. 
V zoo by měla vzniknout ohniska, 
která budou tvořit těžiště jednot-

livých oblastí. Další přirozená 
ohniska budou součástí vstupních 
prostorů. Ta, jako jediná, musí za-
jišťovat celoroční provoz, zatímco 
ostatní ohniska uvnitř zoo mohou 
mít i sezónní charakter. Jejich 
využití bude záviset na návštěv-
nosti během ročních období. Tato 
takzvaná ohniska by měla být u 
vstupů a dále například na křížení 
hlavních cest.

NÁVŠTĚVNICKÉ OKRUHY
Návrh respektuje veškerou sou-

časnou cestní síť, tedy cesty histo-
ricky vzniklé. Do nich vkládá nové 
cesty a dobrodružné stezky. Pouze 
v několika případech je navrhována 
nová trasa nebo jiné využití komu-
nikace. Mělo by existovat propojení 
celé zoo i jednotlivé okruhy.

POSTUPNÉ ZMĚNY
Jednotlivé investice jsou 

v rámci etapizace seskupeny 
do celků, jejichž rekonstrukce, roz-
voj nebo výstavba by měly probí-
hat tak, aby se postupně vylepšo-
valy všechny části zoo rovnoměrně 
a aby nebyl celý areál najednou 
zatížen stavební činností. Ideální 
plán počítá se střídáním aktivity 
podle jednotlivých expozičních 
celků. Investiční aktivita je v rámci 
rozvojové studie naplánována 
na dobu deseti let. Úpravy, pří-
padně přesouvání investic, budou 
ovlivněny finančními možnostmi. 
Nicméně zásadní je, aby každá 
případná investice měla oporu v 
rozvojové studii, tedy aby nebyla 
nahodilá.

Kompletní studie je k nahlédnutí 
na stránkách www.zoopark.cz.
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Jak po odpočinku opět udržet pracovní tempo?

Jak je to s kaucí u nájmu bytu?

Jak probíhá oddlužení u registrovaných partnerů?

Pohlavní styk během periody může být benefitem

Měla bych dotaz ohledně toho, 
jak si po dovolené udržet nabitou 
energii a letní pohodu? Nyní jsem 
odpočatá a těším se do práce. Ze 
zkušenosti ale vím, že se většinou 
vše rychle vrátí zpět do starých 
kolejí a po jednom až dvou měsí-
cích začnu zase pociťovat únavu 
a nechuť k čemukoliv. Máte 
prosím nějaké tipy, jak zůstat 
v klidu, i když po dovolené přibu-
dou další povinnosti?

S podobnými dotazy se ve své 
praxi setkávám často. Hovořím se 

svými klienty o tom, že naskočili 
do rychlíku, který občas nemá směr 
a mnohdy ani oni sami neznají důvod, 
proč v něm vlastně sedí. Dobrá zpráva 
je, že pokud se sami sebe začnou ptát, 
jak své věci aktivně zařídit tak, aby 
jim bylo dobře, vydali se správnou 
cestou. Složitější je, že pro každého 
z nás je tím klíčem něco jiného. 
Nejužitečnější tedy je všímat si chvil, 
kdy se mi výše uvedené daří – cítím 
se dobře, mám dostatek sil a energie 
či dokonce průběžně čerpám další, 
a současně pak monitorovat i ten čas, 

který mi pohodu a radost ubírá. Může 
se jednat o konkrétní činnost, místo, 
přítomnost člověka a podobně.

Výstupem z pozorování by pak 
měla být snaha o nalezení rovno-
váhy. Připojuji několik doporučení 
– používejte diář, plánujte odpoči-
nek a čas pro sebe. Také si hlídejte 
své hranice, naučte se říkat „ne“. 
Místo slova „musím“ používejte 
slovo „chci“ a jednejte podle toho. 
Dělejte věci „jakoby“. Pokud něco 
děláte, jakoby vás to bavilo, bavit 
vás to začne. Reflektujte průběh 

dne. Každý den si zapište tři věci, 
které vám udělaly radost, za něž 
jste vděčná.

Na první pohled mohou jednot-
livé body vypadat jednoduše, ale 
někdy je jejich praktikování v běž-
ném životě náročné. Vyzkoušejte 
nejprve to, co vám přijde jako nej-
snazší, a pozorujte, co to přinese. 
Pomoci vám s jejich osvojením 
může kouč nebo psychoterapeut.

Mgr. Jana Tussetschlägerová, 
psychoterapeutka

www.triaspekta.cz

Téměř v každé nájemní smlouvě 
se objevuje termín „jistota“ a u ní 
konkrétní částka. K čemu slouží? Jak 
vysoká může být? Musí být sjednána 
v nájemní smlouvě? Jistota známější 
pod pojmem kauce je nástrojem k za-
jištění závazků nájemce vůči pronají-
mateli vyplývající z nájemní smlouvy.

Její výše je zákonem limitována. 
Maximální výše jistoty může činit 
trojnásobek měsíčního nájemného. 
Nájemným je v tomto případě myšlena 

částka bez započtení služeb. Jistotu 
může nájemce složit buď na účet pro-
najímatele nebo v hotovosti. Ujednání 
o jejím složení musí být výslovně uve-
deno v nájemní smlouvě, případně je 
možné podepsat dohodu o jistotě zvlášť 
či uzavřít písemný dodatek k původní 
smlouvě, jestliže nájem už nějakou dobu 
trvá a jistota doposud sjednána nebyla.

Splatnost jistoty je na vůli smluv-
ních stran. Lze ji zaplatit jednorázově, 
ale též v několika měsíčních splátkách. 

Pronajímatel může s jistotou volně 
nakládat, ovšem po skončení nájmu 
ji musí pronajímatel vrátit nájemci 
včetně úroků, po započtení nezaplace-
ných závazků nájemce. Úroky se za-
počítávají od data složení jistoty až do 
jejího vrácení ve výši zákonné sazby, 
která však není stanovena. Lze použít 
pravidlo o výši obvyklých úroků po-
žadovaných za úvěry, které poskytují 
banky v době uzavření smlouvy v 
místě bydliště dlužníka.

V jakých případech je možné 
jistotu čerpat? Záleží na ujednání ve 
smlouvě. Předpoklad dle zákona je, 
že k tomu dojde až ke dni skončení 
nájmu. Pakliže si strany ve smlouvě 
vymezí právo pronajímatele čerpat 
peníze z jistoty, jakmile se nájemce 
dostane do prodlení s úhradou svých 
závazků, a požadovat pak její dopl-
nění, je i tato varianta přijatelná. 

Marcela Rajsiglová, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Jsem žena a již několik let žiji ve 
spokojeném vztahu s další ženou. 
Jakmile to české zákony dovolily, 
vstoupily jsme s partnerkou do 
registrovaného partnerství. V na-
šem vztahu jsme prožily několik 
situací, které pro nás byly finančně 
náročné, a my byly donuceny vzít 
si několik půjček a úvěrů. Veškeré 
závazky jsme zvládaly hradit, ale 
loňská situace na trhu práce spo-
jená s koronavirem nás dostala do 
platební neschopnosti. Myslely jsme 

si, že vše zvládneme, ale bohužel se 
tak nestalo a nyní jsme obdržely 
několik exekučních příkazů. Jelikož 
jsou naše závazky celkem vysoké, 
tak podání návrhu na povolení od-
dlužení vidíme jako jedinou šanci, 
jak se z dluhů dostat. Máme při po-
dání návrhu na povolení oddlužení 
stejná práva jako manželé? 

Jsou situace, kdy registrovaní 
partneři nemají takové výhody jako 
manželé. Jednou z těchto situací je 
i podání návrhu na povolení oddlu-

žení. Registrovaní partneři nemo-
hou do oddlužení vstoupit společně. 
V rámci registrovaného partnerství ne-
vzniká společné jmění manželů (dále 
SJM), jako je tomu v případě uzavření 
manželství. V manželství mají man-
želé společný majetek, ale také dluhy 
a vzájemně si za ně ručí (tedy pokud 
režim společného jmění manželů není 
upraven notářským zápisem). Z tohoto 
důvodu registrovaní partneři nemohou 
o oddlužení žádat společně, ale musí 
si návrh na povolení oddlužení podat 

každý sám za sebe. V rámci podaného 
návrhu na povolení oddlužení mo-
hou registrovaní partneři uplatňovat 
vzájemnou vyživovací povinnost na 
svého partnera či partnerku, tak aby 
hmotná a kulturní úroveň obou part-
nerů byla zásadně stejná. Uzavření 
registrovaného partnerství se musí 
soudu doložit, a to dokladem o regis-
trovaném partnerství, který partneři 
obdrželi při obřadu. 

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Mám trochu intimnější dotaz. 
Mohu mít pohlavní styk během 
menstruace, je to bezpečné? A dá 
se během menstruace otěhotnět? 
Děkuji, Markéta, 34 let

Během menstruace má až po-
lovina žen zvýšené libido a pokud 
to ani jednomu z páru nevadí, tak 
není důvod si styk odpírat. Milování 
během menstruace je velmi intimní 
záležitost pro oba zúčastněné a roz-
hodně není samozřejmostí. Platí pra-
vidlo: řiďte se svým tělem a svými 

pocity! Možná vás překvapí, že styk 
během menstruace může mít spoustu 
benefitů, jako je například úleva 
od menstruačních křečí, bolestí 
hlavy, zkrácení délky krvácení nebo 
vyplavení endorfinů, které navodí 
psychickou pohodu. Důvodem proč 
si styk odpírat může být zvýšená cit-
livost v oblasti genitálu a děložního 
čípku, pocit “špinavosti”, nevol-
nost nebo nechuť. Vždy je potřeba 
dbát na základy intimní hygieny 
a nezapomínat na to, že menstruace 

nechrání před pohlavně přenosnými 
chorobami. Dnes už jsou k dostání 
například menstruační houbičky, 
které umožňují styk i během peri-
ody. Tady upozorňuji na to, že při 
styku může dojít k posunu pomůcky 
hluboko do pochvy a vyndavání 
může být potom obtížnější. Nicméně 
houbička se nemá kam ztratit!

A na vaši otázku k otěhotnění 
během menstruace: Pokud se něja-
kému páru podaří otěhotnět “během 
menstruace”, pravděpodobně došlo 

k tomu, že přežila spermie z tohoto 
milování (přežívají maximálně 5 
dní, výjimečně až 7), ale k oplodnění 
došlo až po ní, a to během ovulace 
(může se stát u krátkých cyklů). 
Dalším důvodem může být to, že se 
nejednalo o menstruační, ale o ovu-
lační krvácení. Žena tedy nemusí 
rozeznat menstruaci od krvácení 
z jiných příčin.

MUDr. Kamila Žižková,
lékařka na gynekologicko-porodnic-
kém oddělení Nemocnice Chomutov
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NOVÉ DVEŘE ZVÝŠÍ 
BEZPEČNOST DĚTÍ
V základní škole Zahradní mají vyměněné dveře vnitřního 
vstupního portálu. Ovládání sestavy je vybaveno pětibodovým 
panikovým zámkem – při mimořádné události se dá zámek 
rychle otevřít. Původní konstrukce byla s ohledem na provoz 
a bezpečnost nevyhovující.

PLOT MATEŘINKY 17. LISTOPADU 
SE ZELENÁ NOVOTOU
Nové oplocení včetně nového základu, podezdívky, ocelové vstupní 
branky a brány bylo dokončeno v září u areálu mateřské školy v ulici 
17. listopadu. Původní rámové oplocení přední části objektu mateřské 
školy se zvětralou podezdívkou již neplnilo svoji funkci, proto bylo 
odstraněno.

NA SÍDLIŠTI JITŘENKA MAJÍ NOVÁ 
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Čtyři krytá kontejnerová stání včetně nových zpevněných ploch 
vybudovalo město v ulicích Zengerova, Hornická a Akademika 
Heyrovského. Stavební firma je budovala od letošního srpna do konce 
září. Město do nich investovalo přes dva miliony korun.

PRO VÝLETNÍKY JE LEPŠÍ ZÁZEMÍ 
NA PRVNÍM MLÝNĚ

Město spolu se společností Chomutovská bytová opravilo zázemí 
pro výletníky v Prvním mlýně. Byla opravena dvě zastřešená 

odpočívadla, posezení okolo ohniště, palisády a vytvořena nová 
konstrukce houpaček pro děti. Práce provedli zaměstnanci pracovní 

skupiny magistrátu a materiál vyšel přibližně na 50 tisíc korun.
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Přehlídku plnou květin připravil Masopust
Atrium Chomutovské knihovny 

zaplnily květiny. Konala se tam 
totiž akce Rozkvetlý Masopust na 
podporu stejnojmenného spolku, 
který v Chomutově dlouhodobě 
pomáhá zdravotně znevýhodněným 
klientům uplatnit se na trhu práce.

Návštěvníci akce si mohli za 
symbolické ceny zakoupit sazenici 
pokojové rostliny, výrobky klientů 
organizace nebo oděvy z charita-

tivního obchodu dobrovolnického 
centra ADRA. Právě tyto módní 
kousky si lidé prohlédli při pře-
hlídce. Modelkami a modely byli 
klienti klubu Esprit, sociálně-te-
rapeutických dílen nebo sociální 
rehabilitace, tedy služeb, které 
Masopust provozuje. Akce se zú-
častnili také rodinní příslušníci 
klientů a dobrovolníci organizace 
ADRA.

Lidé si mohli prohlédnout památky zdarma, 
novinkou byla komentovaná procházka

Při zářijovém Dni evrop-
ského dědictví se chomutovské 
památky zdarma otevřely ná-
vštěvníkům. Největší zájem byl 
o kostel svaté Kateřiny, který díky 
akci Muzejní noc gotiky přilákal 
453 návštěvníků.

Lidé mohli navštívit téměř dvě 
desítky historicky zajímavých 
míst ve městě – všech pět kostelů, 

které se nacházejí na území města, 
městskou i hvězdářskou věž nebo 
budovu starobylé radnice, kde byla 
zpřístupněna nejen expozice ob-
lastního muzea, ale také prostory 
rytířského sálu, oratoř slečen či 
klenotnice se stropní freskou zná-
zorňující Tobiášovu legendu. „Na 
Dny evropského dědictví se vždy 
těším, přeci jen pro mě je klenot-

nice kanceláří a díky návštěvníkům, 
kterým vždy rád Tobiášovu legendu 
odvyprávím, si připomenu, co za 
historický umělecký skvost se na 
vysokých stropech nad mou hlavou 
nachází,“ řekl náměstek primátora 
Milan Märc, který v klenotnici uví-
tal 164 návštěvníků.

Oblastní muzeum v prostorách 
kostela svaté Kateřiny, který je jed-
ním z nejstarších raně gotických 
kostelů v Evropě, uspořádalo dopro-
vodnou akci s názvem Muzejní noc 
gotiky. „Na návštěvníky čekala vy-
stoupení šermířské skupiny Milites 
a hudební skupiny Arcus, ochut-
návky středověké kuchyně a tvo-
řivé dílny,“ popsala program akce 
Renáta Klucová, zástupkyně ředi-
telky oblastního muzea. „Otevřeny 
byly samozřejmě i prostory muzea 
v jezuitském areálu, který navštívilo 
350 návštěvníků, a vše zakončil ve 

22 hodin noční výstup na hvězdář-
skou věž,“ dodala.

Své brány otevřela i další dvě 
muzea na území města – Železniční 
depozitář Národního technického 
muzea, který navštívilo 245 lidí, 
a Muzeum československého opev-
nění z let 1936-1938 Na Kočičáku, 
které mělo pro svých 205 návštěv-
níků připravenou historicko-bran-
nou akci pro rodiny s dětmi.

Novinkou letošního Dne evrop-
ského dědictví byla komentovaná 
prohlídka města, kterou provázel 
městský architekt Jaroslav Pachner. 
Při té se účastníci dozvěděli, co 
všechno mohou vidět z městské 
věže, podívali se do kostela svatého 
Ignáce i svaté Kateřiny a také do 
jindy nepřístupných prostor radnič-
ního sklepení. To návštěvníky pře-
kvapilo svou rozlohou i zajímavými 
temnými zákoutími.

V kostele ocenili dárce krve
V prostorách kostela svatého 

Ignáce se uskutečnil tradiční slav-
nostní akt, při němž byli oceněni 
chomutovští dárci krve. Tentokrát 
byl určen dárcům s 80 a 120 bez-
příspěvkovými odběry krve, kteří 
za svou ušlechtilou činnost obdr-
želi Zlaté kříže Českého červeného 
kříže.

Slavnostnímu zápisu do pamětní 
knihy byli přítomni Milan Märc, 
náměstek primátora, Jana Píšová, 
ředitelka Úřadu oblastního spolku 
Českého červeného kříže Most 
a MUDr. Vladimíra Kašková, pri-
mářka hematologicko-transfuzního 
oddělení Nemocnice Chomutov. 
„Dobrovolné dárcovství krve je 
ušlechtilou, vysoce humánní čin-
ností a projevem hluboké lidskosti. 

Je pravda, že dárců krve bohužel 
ubývá. Nyní v období epidemie ko-
ronaviru byl kolikrát opravdu velký 
nedostatek určitých krevních skupin 
a je úžasné, že kdykoliv se někde 
objevila prosba transfúzní stanice, 
vždy se našel velký počet dárců 
krve, kteří okamžitě přispěchali na 
pomoc. Za to vám i všem ostatním 
dárcům patří náš obdiv a uznání,“ 
ocenil dárce v úvodním slovu ná-
městek primátora Milan Märc.

Devatenáct dárkyň a dárců 
bylo oceněno Zlatým křížem ČČK 
2. třídy za 120 bezpříspěvkových 
odběrů, devětatřicet dárců a dárkyň 
bylo oceněno Zlatým křížem ČČK 
3. třídy za 80 bezpříspěvkových od-
běrů. Dárci mimo zlatých křížů a di-
plomů od Českého červeného kříže 

obdrželi od náměstka primátora sadu 
broušených sklenic na červené víno 
s motivem města a květinu.

Doprovodný kulturní program 
zajistil chomutovský smíšený pě-
vecký sbor NA-HLAS!
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KATEŘINA 
PROUZOVÁ
Spolu s bratrem Janem vede saunu Aréna v Chomutově. Oba 
se v rámci rodiny saunovali už jako mladí. Když se objevila 
možnost pronajmutí sauny, rozhodli se, že do toho půjdou 
a spojí si koníček s prací. Tvrdí, že podnikat v tomto oboru je 
náročné, ale i příjemné, protože do sauny chodí lidé stejného 
zaměření. Pro návštěvníky se snaží zlepšovat prostředí, nově 
mají plánu vybudování venkovní zahrádky či k saunování 
přivést školky z okolí. Více informací najdete na www.
saunaarenacv.cz.

IVAN JERMILOV
Vyrůstal v zahradnické rodině. Po vojně, vždy když se vrátil 
z práce, pomáhal dědovi na zahradě. Děda mu nakonec 
čtyřicetiakrovou zahradu přenechal. Pěstování květin, 
sazenic a několika druhů zeleniny, jako jsou rajčata, okurky 
či brambory, se věnuje už 45 let. Říká, že je to těžká práce. 
Dopoledne prodává, odpoledne pracuje zahradě. Nyní se 
chystá na dušičkové zboží. Jeho stánek najdete na tržnici 
u infocentra. 

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Před 600 lety vybili husité téměř celý 
Chomutov, byl to doslova masakr

Letošní rok si Chomutov připomíná 
jednu významnou, byť velmi tragickou 
událost. Aby se na ni nezapomnělo, při-
pravilo Oblastní muzeum v Chomutově 
k 600. výročí dobytí města husity 
výstavu Chomutov mezi křížem a ka-
lichem, která návštěvníkům přiblíží 
a vysvětlí, co a proč se tehdy stalo. 
Důležitou součástí výstavy je i neotřele 
připravený program pro školy, kdy se 
z dětí stanou doboví válečníci.

V neděli 16. března 1421 dobyla 
spojená vojska táboritských a praž-
ských husitů Chomutov a zabila přitom 
prakticky všechny jeho obyvatele. 
V současné historiografické literatuře 
je dobytí Chomutova považováno za 
největší civilní masakr, kterého se husité 
dopustili. O dobytí města se zachovala 
poměrně přesná zpráva, kterou vypra-
coval Vavřinec z Březové, přívrženec 
husitů. K nalezení je v jeho knize na-
zvané Husitská kronika, která zachycuje 
úvodní léta husitského hnutí, přičemž 
hlavní důraz je kladen na léta 1419 až 
1422. Dovolím si zde odcitovat záznam 
z jeho díla: „Potom téhož roku, totiž 

1421, když byla sjednána s Plzeňskými 
nějaká ta dohoda, jak je svrchu uve-
deno, pohnulo se celé vojsko k městu 
Chomutovu a 15. dne března, v sobotu 
před Květnou nedělí, mocně je oblehlo. 
Když se Němci z cimbuří hradeb při-
cházejícímu vojsku rouhali a toho dne 
jeho útok odrazili, učinilo vojsko hned 
druhého dne, to je v neděli, kdy se zpívá 
v kostele božím Domione ne longe, 
útok na město, napadnuvši ze všech 
stran příkopy a hradby. A přesto, že 
obyvatelé města na ně lili rozpuštěnou 
smůlu a vařící vodu, přece se Pražané 
z jedné a táboři z druhé strany zmocnili 
spolu s hradem i města, a vtrhnuvše do 
něho, provedli veliké loupení, takže ni-
kdy nenašli nic podobného na bohatství, 
a zahubili všechny muže města mečem 
a ohněm, ponechavše jich na živu sotva 
třicet, aby pochovali těla mrtvých. A ti 
jich pochovali přes dva tisíce, a to pat-
náct set po odečtení přemnohých upále-
ných panošů, měšťanů, kněží a židů.

Ale nešlechetné táborské ženy tam 
spáchaly strašný zločin, neboť vyvedly 
z města ženy a panny, oplakávající své 
muže a rodiče, slíbivše jim bezpečný 
odchod, ale když ony vyšly z města, 
svlékly z nich roucha, pobraly jim pe-
níze a jiné věci, a zavřevše je do jedné 
viniční boudy, zahubily je plameny 
ohně a nešetřily ani těhotných.“

Husité v březnu 1421 neúspěšně 
obléhali katolickou Plzeň. Výsledkem 
byla dohoda Plzeňských na straně jedné 
a Jana Žižky, který vedl vojsko táboritů, 
a velitelů pražských husitů na straně 
druhé. V ní se stanovil pakt o neútočení 
na dobu jednoho roku. Po tomto smíru 
ovšem husitští velitelé řešili, co se svým 
vojskem, když už jsou na válečném ta-
žení. Rozhodli se proto vyslyšet prosbu 
husitů ze Žatce. Ti je před časem žádali 
o pomoc proti společnému uskupení 

protihusitských sil, v nichž figuro-
vala města Most, Kadaň, Chomutov 
a přední regionální šlechtic Mikuláš 
I. z Lobkovic. Tento spolek porazil 
Žatecké při jedné z jejich loupežných 
výprav do okolí a velký podíl na této 
porážce měli vojáci z Chomutova. Proto 
se husité od Plzně vypravili přímo proti 
Chomutovu. Po rychlém přesunu při-
táhli 15. března k Chomutovu a hned 
z chodu se rozhodli zaútočit. Byli však 
odraženi. K prvnímu neúspěšnému 
útoku se váže legenda o urážení husitů 
v podobě vystrčených zadnic chomu-
tovských žen. Spíše než o reálnou udá-
lost se jednalo o výmysl kronikářů, kteří 
tímto omlouvali následující masakr.

Počet zabitých obyvatel města se 
odhaduje mezi jedním až dvěma tisíci. 
Přesnější určení je nemožné, jelikož 
před husity utekli za hradby města lidé 
z okolí a málo jich určitě nebylo. Co je 
zajímavé, je odkaz na smrt chomutov-
ských židů. Ti měli dostat od husitů na 
výběr, buď přestoupí na křesťanskou 
víru, nebo budou upáleni. Rozhodli 
se nevzdat víry svých předků, a tak se 
nechali upálit. Spolu s nimi byli upáleni 
i známí odpůrci husitů a všichni kněží, 
kteří byli chyceni. Dohromady se jed-
nalo o několik stovek obyvatel. Dále 
stojí za pozornost rozhořčení Vavřince 
z Březové nad tím, jak věrolomně se 
zachovaly husitské ženy. Ty i přes slib, 
že poraženým sokyním neublíží, cho-
mutovské ženy a nejspíš i jejich děti ve 
vinicích za městem okradly o vše, co 
měly u sebe, a poté je zavřely v jedné 
z viničních boud a tu zapálily. Zpětně 
není jasné, proč se tak husitky zacho-
valy, ovšem z kontextu vyplývá, že se 
jednalo o čin, který odporoval dobové 
morálce.

V análech chybí zmínka o Janu 
Žižkovi. Na základě dobových zpráv 

je jasné, že u Chomutova byl a že se 
významnou měrou jako velitel táborit-
ských husitů podílel na dobytí města 
a též na vraždění obyvatel. Vavřinec 
z Březové je historicky vnímán jako 
Žižkův stoupenec, proto se má za to, že 
se o něm nezmiňuje, aby nebyl dán do 
přímé souvislosti s hanebným činem hu-
sitských žen a také s tím, že husité do-
byli město na jeden z nejvýznamnějších 
křesťanských svátků, kdy vojska přeru-
šovala boj. Na Květnou neděli vjel Ježíš 
Kristus do Jeruzaléma jako posel míru, 
kdežto na Květnou neděli 1421 vpadli 
husité do Chomutova a způsobili jen 
smrt a zkázu.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

PERNÍKOVÉ FORMY
Po zrušení městského mu-

zea v Přísečnici v šedesátých 
letech 20. století byl do sbírek 
chomutovského muzea převe-
den z etnograficko-historic-
kého hlediska doslova poklad: 
dřevěné vyřezávané perníkové 
formy ze šedesátých let 19. 
století. Celkem se jedná o osm 
forem, pět jednostranných a tři 
oboustranné. Mají rozličné mo-

tivy: lidskou hlavu, muže a ženu 
v selských krojích, pána v ob-
leku, dámu v šatech, dítě v po-
vijanu, dragouna na koni, srdce, 
listy a kolébku. Forma zobra-
zená na fotografii má inventární 
číslo Et 65, je oboustranná a její 
délka činí 29 cm, šířka 10,5 cm 
a výška 2,1 cm. Avers předsta-
vuje muže v kroji a s kloboukem 
zdobeným dvěma pery, revers 
pak ženu v kroji a klobouku. 

Takové formy jako ty muzejní 
používaly hospodyňky (nejen) 
v horských oblastech Krušných 
hor ke zdobení perníku. Bylo 
to jednoduché, motiv z povrchu 
formy prostě otiskly do perníko-
vého těsta, které vložily do pece 
či trouby. Na své si tak přišly 
nejen jedlíkova chuť a čich, ale 
i zrak.

Mgr. Jan Hirsch
Oblastní muzeum Chomutov

Stylizovaná bitva mezi husity a křižáky 
zachycená v dobovém Jenském kodexu.

Barokní obraz zachycující představu 
vítěze o dobytí Chomutova husity. 
Drastické scény na obraze odkazují 
na zprávy z kronik o vraždění civilních 
obyvatel města.

CHOMUTOV MEZI 
KŘÍŽEM A KALICHEM
Výstava věnovaná 600. 
výročí dobytí města husity a 
následnému masakru. Vernisáž 
je v sobotu 16.10.2021 od 13 
hodin. Výstava se koná v hlavní 
budově muzea, Palackého 86
Výstava potrvá do 2.4.2022

VÝSTAVA
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V nové aplikaci lidé zjistí vše 
o svém starobním důchodu

Poprvé v historii mají šanci 
i mladší než předdůchodové 
ročníky získat online aktuální 
informaci o svých důchodech. 
Díky nové Informativní důcho-
dové aplikaci (IDA) rychle zjistí, 
zda jsou v databázi evidovány 
všechny informace, zda budou 
mít nárok na starobní důchod, od 
kdy a jak vysoký by mohl být. 
Podrobněji o aplikaci hovořila ře-
ditelka Okresní správy sociálního 
zabezpečení v Chomutově Petra 
Pauknerová.
Co je to Informativní důcho-
dová aplikace a proč bychom ji 
měli používat?

Je to nová online služba 
ePortálu České správy sociál-
ního zabezpečení, která poskytne 
odpovědi na otázky týkající se 
starobního důchodu. Například 
zda budete mít nárok na starobní 
důchod, od kdy a jak vysoký by 
mohl být. Stejně tak se dozvíte, co 
všechno pro nárok na starobní dů-

chod musíte splnit. Zejména kolik 
let vám chybí k dosažení důcho-
dového věku nebo pro získání po-
třebné doby pojištění. K zodpově-
zení všech těchto otázek využívá 
aplikace údajů o dobách pojištění 
a vyměřovacích základech ulože-
ných v evidenci ČSSZ. Aplikace 
je určena prakticky každému, 
kdo dosáhl věku 19 let a záro-
veň získal alespoň rok placeného 
pojištění.
Jak se mohu ke službě přihlásit?

Jednoduchý návod, jak službu 
použít, naleznete na interneto-
vých stránkách www.eportal.cssz.
cz. Vzhledem k tomu, že apli-
kace pracuje s osobními údaji, je 
přístupná pouze těm lidem, kteří 
disponují takzvanou elektronic-
kou identitou. Ta zaručuje, že 
v prostředí internetu dojde ke 
ztotožnění občana bez jeho osobní 
přítomnosti na úřadě. Pro přihlá-
šení lze využít například bankovní 
identitu. Dále je možné použít 

eObčanku nebo se přihlásit pro-
střednictvím přihlašovacích údajů 
datové schránky.
Jak číst částku výše důchodu, 
kterou člověk ve službě vidí?

Určitě je nutné zdůraznit, že 
se jedná o odhad výpočtu výše 
starobního důchodu. Výpočet je 
proveden na základě platných 
parametrů určených pro výpočet 
starobního důchodu pro rok, kdy 
se občan na službu dívá. Pokud 
je tedy aplikace použita v roce 
2021, odhad výpočtu výše dů-
chodu je proveden pro rok 2021. 
Důchod je počítán s ohledem 
na počet získaných let pojištění 
včetně tzv. dopočtené doby, dosa-
vadní výdělky a počet vylouče-
ných dnů.

Naopak odhad výše důchodu 
nezohledňuje budoucí výdělky. 
Bude-li pojištěnec používat 
službu v pravidelných ročních 
intervalech, bude se měnit i hod-
nota odhadu výše starobního 

důchodu, a to právě s ohledem na 
výdělky, kterých před jeho prove-
dením dosáhl. Vzhledem k právní 
úpravě důchodového pojištění lze 
nicméně ve většině případů ga-
rantovat, že odhadovaná výše sta-
robního důchodu bude minimální 
hodnotou, kterou bude pojištěnec 
v budoucnu pobírat.
Co se dále dozvíme?

Pomocí této služby lze na-
příklad jednoduše zjistit, zda má 
ČSSZ ve své evidenci všechny 
informace o pojištění. Tuto kont-
rolu můžete provádět pravidelně. 
Předejdete tak nepříjemnostem 
v podobě chybějících dokumentů, 
které musíte předložit při žádosti 
o důchod. Služba také umožňuje 
vložení vybraných náhradních dob 
pojištění, jako je studium, vojen-
ská či civilní služba, péče o dítě 
do 4 let jeho věku, či dob zaměst-
nání nebo výkonu samostatné 
výdělečné činnosti, které ČSSZ 
dosud nemá ve své evidenci.

V kostele četla Vlasta 
Rut Sidonová

Turnaj Fair play už 
zná svého vítěze

Výbor pro národnostní menšiny 
města Chomutova uspořádal v polovině 
září v kostele svaté Kateřiny autorské 
čtení a hraní s názvem Můj soukromý 
Triangl.

Návštěvníkům předčítala chomu-
tovská rodačka Vlasta Rut Sidonová, 
která již třicet let pracuje v sociál-
ních službách pražské Židovské obce. 
Soukromý triangl jejího života určil 

témata povídek, esejí a básní, z nichž 
předčítala ukázky. Čtení doprovázel 
skladatel, muzikant a interpret písní 
a hudby k divadelním hrám Josef 
Gušlbauer, jehož díla často přimějí po-
sluchače k zamyšlení.

Akce proběhla v komorním duchu 
a prostory tomu i nasvědčovaly. Jako 
příjemně strávený čas ji hodnotili jak 
autoři, tak návštěvníci.

Ve sportovním areálu Cihla se 
sešli fotbalisté při akci Fair play 
2021. Turnaje národnostních men-
šin se zúčastnilo osm družstev 
z Chomutova i z okolních měst.

Zastoupení měla romská a viet-
namská menšina a zúčastnili se 
i zástupci Policie ČR z Chomutova. 
Hráči měli zajištěné i občerstvení. 
„Akce byla velmi zdařilá a je znát, 

že má již několikaletou tradici. 
Každým rokem má větší ohlasy 
a účastní se na jí stále více druž-
stev,“ uvedla předsedkyně Výboru 
pro národnostní menšiny Renata 
Adamová.

Na prvním místě se již třetím 
rokem umístilo družstvo Gremio 
z Jirkova pod vedením Josefa 
Gabča.
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Při vernisáži byli 
oceněni výtvarníci

Do první třídy letos nastoupilo 
téměř pět set prvňáčků

V polovině září se uskutečnila 
vernisáž k výstavě obrázků a 3D mo-
delů Moje město – proč ho mám rád. 
Výstava samotná pak v galerii Lurago 
probíhala až do konce září.

Při příležitosti vernisáže bylo žá-
kům základních škol, kteří vytvořili 
nějaké z vystavovaných děl, předáno 
ocenění z rukou zástupců vedení 
města. Oceněné umělce vybrala od-

borná porota, která mimo jiné uvedla, 
že vybrat ty nejlepší bylo opravdu moc 
těžké, protože všechny odevzdané 
práce byly skvělé. Za základní školu 
Kadaňská byla oceněna děvčata z loň-
ské deváté třídy Monika a Karolína. 
„Společně s nimi vystavovali i další 
naši žáci. Na výstavě bylo opravdu na 
co se dívat,“ uvedla učitelka výtvarné 
výchovy Gabriela Knoblochová.

V září letošního roku nastou-
pilo do chomutovských základ-
ních škol 493 prvňáčků. Začala 
jim tak další životní kapitola 
plná dobrodružství a nových po-
znatků. „V následujících devíti 
letech se naučíte mnoho zajíma-
vých a hlavně důležitých věcí. 
V první třídě především číst, 
psát a počítat. A tak mi nezbývá 
nic jiného, než vám všem popřát 
mnoho zdaru a rodičům pevné 
nervy. Věřím, že se žákům bude 
na základní škole líbit a učení 
jim půjde na výbornou,“ přivítal 
prvňáčky náměstek primátora pro 
školství Milan Märc.

Pro 493 chomutovských prv-
ňáčků město Chomutov připra-
vilo pamětní list a velké desky 
na sešity. „Každý prvňáček od 

města dostal opravdu velké školní 
desky, aby měl dostatek místa na 
všechny sešity a obrázky, kterých 
bude určitě nespočet. Inspirovat 
je k tvorbě mohou právě školní 
desky, na kterých je městská 
věž,“ doplnil náměstek Milan 
Märc.

Chomutovské základní školy 
letos otevřely celkem dvaadva-
cet prvních tříd, do těch běžných 
usedlo 468 žáků, do speciálních 
pak dalších 25 prvňáčků. Téměř 
šedesát žáků se letos začalo učit 
v přípravných třídách.

Nejvíce prvňáčků letos přijala 
základní škola Zahradní, do la-
vic vůbec poprvé usedlo 67 dětí. 
Naopak nejméně prvňáčků se 
nyní učí v základní škole Školní, 
tam jich přivítali devětačtyřicet.

Rodiče žáků se 
sešli na Domovince 

i v dračí lodi

Pro osmáky ze základní školy 
Školní a jejich rodiče není vzdělávání 
vždy tradiční. Za sebou mají třídní 
schůzky venku a také tělocvik v lodi.

Rodiče osmáků se zúčastnili 
netradiční třídní schůzky v areálu 
Domovinka. Na schůzce se projed-
návalo chování, prospěch dětí a další 
společné akce třídy a školy v tomto 
školním roce. Setkání s rodiči se pro-
táhlo téměř na dvě hodiny. „Rodiče 
byli velmi spokojeni a rádi by takové 
schůzky uvítali a zavedli pravidelně. 
Schůzka v tomto mimoškolním pro-
středí působila velmi uvolněně a de-
batování s rodiči bylo otevřenější než 
ve škole ve třídě,“ popsala asistentka 
učitele Martina Blažková.

Odměnou za vítězství v atletic-
kém závodě byla projížďka v dračí 

lodi. Žáci si ji naplánovali na zářijo-
vou sobotu, aby se jí mohli zúčast-
nit i rodiče a sourozenci. „Rodiče 
dorazili ve velmi hojném počtu. 
Všichni si oblékli plovací vesty 
a hurá do dračí lodi, rodiče i děti. Ti, 
kteří se už na loď nevešli, podporo-
vali posádku ze břehu a vše pečlivě 
dokumentovali. Učitel Luděk Hrbek 
podal před startem velmi vyčerpáva-
jící instrukce a poté si za intenziv-
ního bubnování učitelky Jaroslavy 
Koubové děti i rodiče objeli několi-
krát dokola Kamencové jezero. Na 
závěr si vyzkoušeli, jak probíhají 
závody na dvě stě metrů,“ uvedla 
Martina Blažková.

Všichni účastníci si jízdu na lodi 
velmi užili a akci hodnotili jako 
velmi příjemně strávené dopoledne.

Výuka kadeřníků se koná v novém salonu
Střední škola technická, gast-

ronomická a automobilní vyučuje 
obor kadeřník. Před rokem byla pro 
žáky tohoto oboru otevřena zre-
konstruovaná cvičná pracoviště pro 
zabezpečení potřebné úrovně prak-
tické výuky, nyní byl otevřen nový 
školní kadeřnický salon.

Salon je bezbariérový, moderní 
vybavení umožňuje nabízet veřejnosti 
široké služby dámského i pánského 
kadeřnictví a žákům uplatnit nabyté 
teoretické i praktické znalosti a do-
vednosti již v průběhu vzdělávání.

Slavnostního zprovoznění se 
zúčastnili i náměstek hejtmana 

Ústeckého kraje Jiří Kulhánek 
a radní Ústeckého kraje Jindra 
Zalabáková. „Ve svých projevech 
oba hosté vyzdvihli snahu školy 
o zlepšení podmínek vzdělávání 
žáků a tím i o jejich uplatnitelnost 
na trhu práce. Při prohlídce nových 
pracovišť ocenili jejich účelnost, 
vkusnost, kvalitu vybavení a také 
celkovou koncepci výuky, kdy 
škola přesunula výuku oboru kadeř-
ník z nevyhovujícího a energeticky 
náročného objektu na Mírovém 
náměstí v Kadani do volných pro-
stor ulice Fibichova,“ uvedl ředitel 
školy Jiří Mladý.
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Stipendium motivuje žáky 
k dobrým výsledkům studia

Mladí sportovci zářili v republikovém finále

I letos si děti odnesly z akademie Perkmon 
mnoho zážitků, užily si na vodě i při florbalu

Děti ve škole zjišťovaly, zda 
nemají ploché nohy

Že se učení vyplatí a že vý-
tečné známky mohou zajistit už 
v průběhu studia zajímavé fi-
nanční ohodnocení, o tom se letos 
znovu přesvědčí dalších patnáct 
nejlepších žáků průmyslové školy. 
Ti byli na základě stanovených 
kritérií vybráni a bude jim v letoš-
ním roce opět vyplaceno stipen-
dium v celkové výši patnácti tisíc 
korun. „Prostřednictvím motivač-

ních stipendií, která jsou pro žáky 
zajímavým ohodnocením, společ-
nost ČEPS již pravidelně

motivuje naše žáky k dosaho-
vání těch nejlepších studijních 
výsledků. V rámci spolupráce 
společnost takto podporuje naše 
úspěšné žáky již v průběhu studia, 
a to nejen v tomto školním roce,“ 
doplnila zástupkyně ředitele Dana 
Žižková.

Již se stalo tradicí, že v prv-
ním zářijovém týdnu odjíždějí žáci 
základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského na republikové finále 
Sazka olympijského víceboje. V le-
tošním roce byl tým složen z dětí 
ročníků narození 2007 až 2011. 
„A tak se do týmu již ostřílených 
sportovců nominovali benjamínci 
výpravy Jan Rosecký a Antonie 
Tomčíková. Všichni museli ve dvou 
dnech absolvovat deset disciplín 

víceboje,“ uvedla učitelka Ivana 
Poláková.

Nejvíce v soutěži zazářil Jan 
Žiaček, který svým výkonem 
98 shybů za dvě minuty a 127 leh-
sedů za dvě minuty porazil všechny 
soutěžící. Zdatně mu v lehsedech 
sekundoval Jakub Pospíšil, který 
byl druhý za výkon 119 lehsedů. 
Přesně 100 jich udělal Viktor De 
Stefanis. Skvělými výkony se 
také prezentovaly dívky. Marie 

Havlínová v trojskoku skočila 
7,10 metru, Johana Vrbasová 
excelovala v plavání, za dvě mi-
nuty uplavala 159 metrů a Hana 
Formanová vyhrála svůj rozběh na 
jeden kilometr časem 3:46.

Všechny tyty výkony  stačily 
k tomu, aby družstvo obsadilo 
skvě lé 9. místo v konkurenci 
73 škol z celé republiky a bylo nej-
úspěšnějším družstvem z Ústeckého 
kraje.

O letošních prázdninách se 
povedlo uspořádat dva kempy 
Perkmon academy, které každo-
ročně připravují florbalista Karel 
Šantora a bývalá kanoistka Vanda 
Hrbková společně se sportovci 
z Chomutovska. Léto s Vandou 
a Florbalovou akademii spojuje na-
bitý program plný sportovních akti-
vit, soutěží a zábavy. Žádný stereo-
typ nečekejte, každý rok je program 

obou turnusů plný novinek.
Během Léta s Vandou si 

děti v areálu loděnice kanoistic-
kého oddílu SC 80 Chomutov na 
Kamencovém jezeře pořádně za-
pádlovaly a vyzkoušely si život 
ve vodáckém prostředí. Užily si 
vodácký výlet na Ohři, zasoutěžily 
si v pevnosti Boyard, zúčastnily 
se táborových válek, při kterých 
poměřily sportovní síly s Mocnými 

tuleni z Podbořan, do soutěžení se 
zapojili dokonce i rodiče.

Při Florbalové akademii v ZŠ 
Akademika Heyrovského se o děti 
starali šikovní trenéři, kteří nejenže 
jsou sami výbornými florbalisty, ale 
také dokážou děti skvěle motivovat 
a probudit v nich nadšení pro tento 
sport. Inspirující byla návštěva 
hráče Mladé Boleslavi Matěje 
Pěničky. Mistr světa z letošního 

MS juniorů se s účastníky akade-
mie podělil nejen o svůj příběh, ale 
také jim předal alespoň kousíček ze 
svých hráčských zkušeností. V loni 
se v akademii líbilo legendě čes-
kého florbalu Denise Billé, a tak si 
s ní děti mohly zatrénovat i letos.

Přihlašování na další ročník aka-
demie se rozeběhne již v listopadu, 
více informací je k dispozici na 
www.perkmonacademy.cz.

V základní škole Hornická se ko-
nalo preventivní screeningové vyšetření 
nožní klenby a rovnováhy dětí. Otisky 
chodidel byly získány na podoskopu, je-
hož spodní kamera snímá klenbu, zadní 
kamera zaznamenává postavení kotníků 
a kolen. Pro děti se jedná o jednoduché 
úkoly, při kterých se sleduje například 
stoj na nakloněné podložce, vychý-
lení těžiště, reakce při chůzi a stabilita. 
„Celý test je zakončen vyšetřením na 

podoskopu, kde se zkoumá plocho-
noží, postavení kotníků a pat. Výsledky 
budou předány zákonným zástupcům. 
V případě nálezu výrazných patologic-
kých změn by měli kontaktovat svého 
pediatra,“ uvedla školní asistentka 
Alena Butašová. O vyšetření projevilo 
zájem velké množství rodičů, kteří již 
vědí, že neřešení plochonoží v dětství 
může později způsobit bolesti kolen, 
kyčlí a bederní páteře.

Žáci se učili zkrotit motor i vést auta
Do základní školy Kadaňská 

zavítal odborný asistent katedry in-
formatiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem Jan Krejčí, který si 
pro žáky připravil zajímavý pro-
gram z oblasti robotiky. Osmáci se 
vystřídali v dílnách ve dvouhodi-
nových blocích. Do dvojice byl 
připravený tablet, spolu se staveb-
nicí Lego Mindstorms. „Prvním 
úkolem bylo rozběhnout motor, 
aby se jednou otočil o 360 stupňů. 
V dalším kroku již byla otočka jen 

čtvrtinová a bylo nutné vypočí-
tat, kolik je to stupňů. Ve třetím 
kroku dostaly děti za úkol napo-
dobit vteřinovou ručičku jako na 
nástěnných hodinách. K tomu bylo 
potřeba vědět, o kolik stupňů se 
posune každou vteřinu vteřinová 
ručička. Dalo nám docela zabrat, 
že 360 stupňů musíme vydělit še-
desáti, abychom dostali výsledek, 
že každou vteřinu se ručička po-
sune o šest stupňů. Nakonec se to 
všem dvojicím podařilo,“ popsal 
učitel Jan Kužminski.

Ve druhé části přednáškového 
bloku si žáci vyráběli vlastní au-
tíčko a hodně se při této činnosti 
nasmáli. Po zemi vyrazila různá vo-
zítka. Každé autíčko se pohybovalo 
podle naprogramovaných kroků. 
Jedno zmateně dopředu a dozadu, 
druhé legračně poskakovalo, třetí se 
točilo kolem své osy, čtvrté jezdilo 
jen rovně, občas se autíčka střetla 
a bylo potřeba jim trochu ručně po-
moci. „Škoda, že jsme neměli ještě 
třetí hodinu, to už by se nám poda-
řilo jízdu dopilovat,“ doplnil učitel.
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Hledáte novou práci? 
Přemýšlíte, co po ukončení studia? 

Máte problémy v současném 
zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka,  CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní  

A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

Hovořím i česky 
Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. 

www.eures-triregio.eu 
Tato akce je financována z programu EU pro 
zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014 - 
2020)“. 

Kontaktujte nás na:

Více termínů naleznete
na www.pracenexen.cz

(sekce operátor výroby)

Nábor zaměstnanců
Termíny:

Žatec
Masarykova 351

Chomutov
Radnice, vchod z
Žižkova náměstí

06.10. 12-16
13.10. 12-16
15.10. 12-16

08.10. 12-16
12.10. 12-16

+420 733 123 733 prace@nexentire.com

Viber Práce NEXEN WhatsApp

nyní s grafickým
návrhem koupelny zdarma*

Studio
koupelen
Chomutov

Podzimní slevy

Navštivte koupelnové studio Chomutov
(Obchodní zóna 275, tel. +420 952 535 803)
a využijte k nákupu aktuální akční nabídku. 

*Podmínky akce na www.koupelny-ptacek.cz.
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KŘÍŽOVKA Na (tajenka) před 95 lety začala přístavba dalšího podlaží. Stavební práce vyšly na tři miliony korun a trvaly celý rok.
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OSMISMĚRKA Spolupráci škol a firem v říjnu propojí veletrh (tajenka). VTIPY

V pojišťovně zvoní telefon: „Haló, 
mohu si u vás dát pojistit dům po 
telefonu?” 
„Bohužel, pane,“ zklame zákazníka 
operátorka. „Musíte se dostavit 
osobně.“ 
„Škoda,“ povzdechne si muž. „Tak já 
teda raději zavolám hasiče!”

Povídají si dva kamarádi: „Minulý 
týden mojí ženě padlo do 
oka zrnko písku a po zákroku 
a hospitalizaci jsme doktorovi 
museli zaplatit 520 Kč!” Druhý ho 
poslouchá a odpovídá: „To nic není, 
drobnost. To mojí ženě včera padl 
do oka norkový kožich a musel 
jsem v obchodě zaplatit sto tisíc!“

„Co že tak najednou chceš 
uzavřít úrazové pojištění?” 
vyzvídá na Lojzkovi v hospodě 
u piva Venca. 
„To víš, stará vyhodila váleček 
a koupila si baseballovou pálku!”

Bankovní úředník už se 
v zoufalství ze svého klienta 
vydal na osobní návštěvu, 
aby vyřešil problém výrazně 
přečerpávaných účtů a naučil 
toho pána se lépe starat 
o peníze. 
Povídá mu: „Prosím vás, proč 
necháváte svou ženu utrácet 
pořád víc peněz, než dohromady 
vyděláte?” 
Klient odpovídá: „Protože se radši 
hádám s vámi než s ní!”

BUREL, DAKOTA, DUSNO, ELIDA, FARAO, FÚRIE, GUANO, IKARUS, KRÁST, 
LESŇÁK, LUPIČ, MASIV, MOSKYT, NOSIČ, ODPAD, PYTLE, ROSÁK, ŘIDIČ, 
SIOUX, STROFY, TISÍC, ÚDAJE, ÚŽINA, VERŠE, VIDLE, VRÁNA, VYTRPĚT
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 6.10. 09.30  A3V: KOŘENÍ A JEHO LÉČIVÉ ÚČINKY – přednáší PaedDr. J. Roth – 
Chomutovská knihovna, velký sál

 6.10. 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – s PaedDr. J. Rothem – Chomutovská knihov-
na, učebna č. 66

 6., 13., 
 20.10. 18.00  COUNTRY TANEČNÍ KLUB LASO – při tanečních večerech je vítaná 

veřejnost – SVČ Domeček
 7., 14. 
 a 21.10. 10.00  BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – projekt na podporu čtenář-

ství určený nejmenším dětem a jejich rodičům – Chomutovská knihovna, dětské 
oddělení

 8.10. 19.00  NOC S ANDERSENEM – čtení, tvoření a spaní v knihovně pro děti 2. až 
4. tříd – Chomutovská knihovna, dětské oddělení

 9.10. 10.00  PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ – SVČ Domeček 
 9.10. 16.00  SPOLEČNÁ VÝSADBA STROMŮ – happening pro veřejnost v rámci 

festivalu Obnaženi – Zadní Vinohrady
 10., 17., 
 24., 31.10. 07.30  TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – možnost nakoupit potraviny, drogerii, oblečení 

i elektroniku a zapojit se do prodeje – areál mezi Bandou a Kamencovým jezerem
 12.10. 18.00  OLDŘICH HAHN – Na sněžnicích Laponskem, aneb cesta za polární kruh, 

povídání s cestovatelem, horolezcem a dobrodruhem – Chomutovská knihovna, 
učebna č. 66

 16. a 30.10. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje 
 16.10. 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna, učebna č. 66
 18.10. 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti a mládež pod 

vedením spisovatelky Renaty Šindelářové – Chomutovská knihovna, Bublina 
 19.10. 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – VIKTORIE HANIŠOVÁ – autorské 

čtení a beseda – Chomutovská knihovna, učebna č. 66
 21.10. 09.30  3V: NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ V SENIORSKÉM 

VĚKU – Chomutovská knihovna, učebna č. 66
 21.10. 13.00  KULTURNÍ PAMÁTKY – setkání SONS – Chomutovská knihovna, učebna č. 66
 23.10. 10.00  TECHNICKÝ KLUB – OTEVŘENÁ DÍLNA – pro zájemce o robotiku 

a stolní hry – SVČ Domeček
 23.10. 10.00  DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ – SVČ Domeček 
 26.10. 09.00  DEN TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA – pro prvních 100 

návštěvníků je připravený drobný dárek, dále občerstvení, sladkosti, balónky či 
omalovánky, znalostní kvíz o ceny – MIC Chomutov

 26.10. 16.00  STRAŠIDELNÁ ZOO – Zoopark Chomutov
 28.10. 12.00  103. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉ-

HO STÁTU – pietní akt – parčík T. G. Masaryka
 28.10. 13.00  VZPOMÍNKOVÝ PIETNÍ AKT PŘI PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ 

ÚMRTÍ ŠTÁBNÍHO KAPITÁNA THEODORA KOUBY – pomník 
v ulici Št. kpt. Kouby

 6.10. 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – tradiční taneční podvečer
 7. a 8.10. 10.00 TECHNODAYS – veletrh středních a vysokých škol a firem z Chomutovska
 7.10. 11.00  ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE – VODÍK A JEHO VYUŽITÍ – 

seminář OHK Chomutov – salonek v přízemí
 11., 18. 
 a 25.10. 18.00  TANEČNÍ KURZY DAGMAR KNÍŽETOVÉ – městské divadlo
 12.10. 19.00  SLAVNÉ HUDEBNÍ MALIČKOSTI – Chomutovské hudební 

večery Festivalového orchestru P. Macka
 20.10. 19.00  KLÍČE NA NEDĚLI – divadelní představení 
 24.10. 15.00  LOTRANDO A ZUBEJDA – nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

MĚSTSKÉ DIVADLO

 8.10. 19.00  NORTH BOHEMIAN QUINTET – jazzový koncert – Café Atrium
 14.10. 18.00  TIBURTINA ENSEMBLE & DAVID DORŮŽKA TRIO – kostel sv. Ignáce
 21.10. 18.00  SAIWALA – koncert – Café Atrium

KONCERTY

 Od 8.10.  VÝSTAVA OBRAZŮ – díla Květy Novákové, Václava Suchopárka, Libora Jellúše, 
vernisáž se koná 8. října v 17 hodin  – Jacques café

 Od 16.10.  CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM – připomenutí 600 let od 
napadení a dobytí města husity, vernisáž se koná 16. října ve 13 hodin – Oblastní 
muzeum Chomutov

 Od 18.10.  VILÉM HECKEL – fotografie, vernisáž výstavy začne 18. října v 17 hodin – 
galerie Špejchar

 Od 21.10.  LIDÉ OD VEDLE – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, vernisáž 
interaktivní výstavy začne 21. října v 17 hodin – galerie Lurago

 Do 9.10.  AKVARELY JINDŘICHA VYTISKY – hlavní budova muzea
 Do 15.10.  100 RETROSPEKTIVA – výstava obrazů Vladimíra Šavla – galerie Špejchar
 Do 31.10.  JSME SOUČÁSTÍ – výstava spolku Masopust – Café Atrium
 Do 19.11.  JAN KOPECKÝ – KRAJINY A FIGURY – v obrazech, fotografiích, plakátech 

a v poezii – Chomutovská knihovna, Na síti
 Do 30.12.  ODSTÍNY GOTIKY – stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, 

ložnice, pracovny, modlitebny či dílny středověkého malíře a truhláře a mnoho 
dalšího – výstavní prostory muzea na radnici 

 Do 30.12.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 
120 exponátů – Chomutovská knihovna
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 
TECHNICKÉHO MUZEA – do 5. 9. je přístupný od úterý do neděle, od 10. 9. 
do 31. 10. je přístupný od pátku do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea českosloven-
ského opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 10 do 17 hodin.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 6.10. st 17.00 PRAGA PANA PŘÍHODY 18.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
   19.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
 7.10. čt 16.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 17.00 KAREL 19.00 KAREL 20.00 KAREL
 8.10. pá 16.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 17.00 KAREL 19.00 KAREL
   20.00 TEMNÝ DŮM 
 9.10. so 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 17.00 KAREL
   18.45 M. P. MUSORGSKIJ: BORIS GODUNOV
 10.10. ne 15.00 DRAČÍ ZEMĚ 17.00 KAREL 18.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT 20.00 KAREL
 11.10. po 17.00 KAREL 19.00 KAREL 20.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
 12.10. út 17.00 KAREL 18.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT 20.00 MINUTA VĚČNOSTI
 13.10. st 14.30 MATKY
   17.00 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   18.00 KAREL
   19.00 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 14.10. čt 16.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
   17.00 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   19.00 KAREL
   19.30 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 15.10. pá 16.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
   17.00 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
   19.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 20.00 MINUTA VĚČNOSTI
 16.10. so 15.00 100% VLK 17.00 ZRCADLA VE TMĚ
   18.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ (3D)
   19.30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
 17.10. ne 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
   17.00 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
 17.10. ne 18.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 19.30 FESTIVAL PANA RIFKINA
 18.10. po 17.00 ZPRÁVA 18.00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 19.30 ZBOŽŇOVANÝ
 19.10. út 17.00 MINUTA VĚČNOSTI 18.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
   19.30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
 20.10. st 17.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ (3D)
   19.00 PRAGA PANA PŘÍHODY 20.00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
 21.10. čt 16.00 DUNA 17.00 DUNA 19.30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
 22.10. pá 16.00 DUNA 17.00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 19.30 POSLEDNÍ SOUBOJ
   20.00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
 23.10. so 15.00 ROZBITÝ ROBOT RON (3D) 17.00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
   18.45 TERENCE BLANCHARD: FIRE SHUT UP IN MY BONES
 24.10. ne 15.00 ROZBITÝ ROBOT RON
   17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 18.00 DUNA (3D)
   20.00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
 25.10. po 17.00 KAREL 18.00 DUNA 20.00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
 26.10. út 17.00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 18.00 POSLEDNÍ SOUBOJ
   19.30 AFTER: TAJEMSTVÍ
 27.10. st 15.00 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
   17.00 MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
   18.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 19.30 POSLEDNÍ SOUBOJ
 28.10. čt 15.00 ADDAMSOVA RODINA 2 16.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
   18.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 20.00 PAROŽÍ
 29.10. pá 16.00 ADDAMSOVA RODINA 2 17.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
   19.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 20.00 PAROŽÍ
 30.10. so 15.00 100% VLK 17.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
   18.00 POSLEDNÍ SOUBOJ 19.30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
 31.10. ne 15.00 ADDAMSOVA RODINA 2
   17.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
   18.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 19.30 HALLOWEEN ZABÍJÍ
 1.11. po 17.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 18.00 ZPRÁVA 19.30 KAREL

KINO SVĚT

 7.10.  20.00  CHOMUTOV–KARLOVY VARY – florbalové utkání muži A – městská 
sportovní hala

 8.10. 18.00  RYTÍŘI KLADNO–HC ŠKODA PLZEŇ – extraligové hokejové utkání – 
Rocknet aréna

 10.10.  09.00 CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – I. kolo – střelnice SSK Chomutov
 10.10. 13.00  CHOMUTOV–PANTHERS B – florbalové utkání muži U21 – sportovní hala 

Březenecká
 10.10. 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV–HC SLOVAN LOUNY – hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 14.10. 18.00  RYTÍŘI KLADNO–HC KOMETA BRNO – extraligové hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 23.10. 14.00 CHOMUTOV–LITVÍNOV – florbalové utkání ženy – sportovní hala Březenecká
 23.10. 17.30 CHOMUTOV–PETROVICE – florbalové utkání muži A – městská sportovní hala
 24.10. 09.00 CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – II. kolo – střelnice SSK Chomutov
 24.10. 16.00  CHOMUTOV–SLAVIA PRAHA – florbalové utkání mužů U21 – sportovní hala 

Březenecká
 28.10. 17.00 CHOMUTOV–JAROMĚŘ – florbalové utkání mužů A – městská sportovní hala
 30.10. 15.00  CHOMUTOV–KUTNÁ HORA – florbalové utkání ženy – sportovní hala 

Březenecká
 31.10. 16.00  CHOMUTOV–VINOHRADY – florbalové utkání ženy – sportovní hala 

Březenecká
 31.10. 16.00 PIRÁTI CHOMUTOV–SK KADAŇ – hokejové utkání – Rocknet aréna

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každé úterý od 18 hodin, sobotu od 17 hodin a neděli od 
10 hodin v zimním stadionu, aktuální info na www.kultura-sport.cz
 CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské sportovní hale
 PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli od 
14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT

Pravidelné 
akce
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VÝROČÍ 
VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO 
STÁTU

VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ČESKOSLOVENSKÉ 
OBCE LEGIONÁŘSKÉ

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO CHOMUTOV

Český svaz 
PTP

Česká obec Sokolská
Tělocvičná jednota 
SOKOL Chomutov

Československá 
obec legionářská
Jednota Chomutov

Český svaz 
bojovníků 
za svobodu

vás zvou 
 u příležitosti

41. mechanizovaný 
prapor 
Žatec

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

Klub 
vojenských 
důchodců

Konfederace 
politických 
vězňů ČR

Svaz 
osvobozených 
politických vězňů

 10.00 na slavnostní vyvěšení státní vlajky 
České republiky z okna Městské 
věže (náměstí 1. máje)

 12.00 na vzpomínkový pietní akt 
k pomníku T. G. Masaryka 
(Školní ulice)

 13.00 na vzpomínkový pietní akt u příležitosti 
80. výročí úmrtí štábního kapitána 
Theodora Kouby k jeho pomníku v ulici 
Št. kpt. Kouby

ve čtvrtek 28. října 2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
vyhlašuje 

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í 
na prodej pozemku k výstavbě rodinného domu

na tel. číslo Parcela č. 249 o výměře 345 m2, v k.ú. Chomutov II, 
se nachází na rohu ulice Kostnická a Hornická. Informace o účasti 
ve VŘ naleznete na úřední desce města eDeska.chomutov-mesto.
cz/eDeska nebo na odboru majetku města, Ing. Pavlína Kolářová, 
tel.: 474 637 440, e-mail: p.kolarova@chomutov.cz.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

od 16. 10. 2021 
do 2. 4. 2022

hlavní budova muzea,  
Palackého 86

Oblastní muzeum v Chomutově  
si vás dovoluje pozvat  

na výstavu upomínající na  
600. výročí dobytí města husity. 

Přijďte se podívat,  
jak vypadal Chomutov  

za časů Jana Žižky.

Vernisáž výstavy se koná  
16. října 2021 od 13 hodin  

v hlavní budově muzea,  
Palackého 86.

Chomutov  
mezi křížem  

a kalichem 

Realizováno  
za finanční podpory  
statutárního města  
Chomutov
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Mladí střelci uspěli i na vrcholech sezony

Hokejoví Piráti jdou za postupem

Plavci Slavie v září zářili

Střelecká sezona kulových dis-
ciplín končí a mladí členové SSK 
0405 Chomutov se za ní ohlížejí 
s uspokojením. Nejlepší závodníci 
obsadili přední příčky v obou jejích 
vrcholech, v Českém poháru mlá-
deže i na mistrovství republiky.

Tři základní kola Českého po-
háru mládeže proběhla o prázdni-
nách. Chomutovskému klubu se 
dařilo, z devíti závodníků se hned 
šest nominovalo do finále. Také 
v zářijovém souboji nejlepších zá-

stupci Chomutova i přes znatel-
nou nervozitu dokázali své kvality 
a tři z nich skončili mezi oceně-
nými. Jana Wolgemuthová získala 
pohár za 5. místo ve sportovní pis-
toli 30+30, teprve třináctiletý Jan 
Bartoš obsadil třetí místo v rychlo-
palné pistoli 30+30 a Matěj Petrů 
stejnou disciplínu nástřelem 516 
bodů dokonce vyhrál. „Konkurence 
byla fakt velká, hlavně z Moravy, 
takže s výkony našich závodníků 
jsem moc spokojený,“ hodnotil 

účast svých svěřenců trenér a před-
seda SSK 0405 Chomutov Vladimír 
Kousal.

Jakub Rottenberg, další zástupce 
klubu, zazářil na akademickém 
MČR, kde ve sportovní pistoli 30+30 
skončil třetí a v libovolné pistoli 60 
dokonce v osobním rekordu druhý.

Závěr sezony obstaralo MČR 
v kulových disciplínách. Největšího 
úspěchu v dorostenecké kategorii 
dosáhl Matěj Petrů prvním místem 
v rychlopalné pistoli 2x30 a druhým 

ve sportovní pistoli 30+30. „Také tam 
byl Matěj kousek od zlata. Svedl dra-
matický souboj s Luhovým z Plzně, 
s nímž se celou druhou polovinu sou-
těže přetahoval o vedení, ale nakonec 
skončil o jediný bod druhý,“ řekl 
Vladimír Kousal. O další medaile se 
postarala Jana Wolgemuthová třetím 
místem v rychlopalné pistoli 2×30 
a společně s Kateřinou Menhardovou 
jako součást bronzového týmu doros-
tenek Ústeckého kraje v soutěži druž-
stev ve sportovní pistoli 30+30.

Seniorský hokej v Chomutově je na 
úplném dně soutěží, v krajské lize Piráti 
v důsledku koronakrize uvízli už dru-
hou sezonu. Víc už ale nepřipouštějí. 
Vyhlásili útok na druhou ligu a zatím za 
ní jdou nekompromisně.

„Samozřejmě je to začátek a my 
máme nabrusleno. Celé léto jsme 
chodili na led, to prostě musí být 
znát,“ komentuje úvodní kanonády 
do sítí soupeřů trenér Petr Martínek. 
„Cíl je jasný – stoprocentně chceme 
postoupit výš. Kádr na to máme, 
i podporu fanoušků,“ dodává. K dis-
pozici má vyvážený mix hráčů – 
dravé mládí i zkušené hokejisty, kteří 
si v minulosti udělali dobré jméno ve 
vyšších soutěžích. A právě řada hráčů 
této kategorie se do Chomutova vrá-

tila, aby pomohla klubu nebo si pro-
dloužila sportovní kariéru. Fanoušci 
je vítají. „Na tom to máme posta-
vené. Jsou to kluci, kteří tady vyrůs-
tali, takže i fanoušci jsou spokojení. 
Kluci, se kterými jsem i já hrál a třeba 
je tady i trénoval. Hlavně k tomuhle 
klubu mají vztah. To je důležité,“ 
zdůrazňuje Petr Martínek.

Zájemců bylo dokonce víc, než 
se jich vejde do sestavy. Proto Petr 
Martínek i jeho asistent Petr Jíra 
hráčům, kteří momentálně nemají po-
žadovanou výkonnost, umožnili hrát 
v Kadani a Klášterci nad Ohří. „Zatím 
jsou tam na měsíc, potom si je mů-
žeme stáhnout, protože stát se může 
cokoliv,“ vysvětluje Martínek.

Po pádu do krajské ligy fanoušci 

na hokej nezanevřeli a klub jejich 
zájem podporuje servisem na profesi-
onální úrovni. Počtem diváků v ocho-
zech Chomutov boří rekordy soutěže, 
Piráti mají díky svým fanouškům 
domácí prostředí i na stadionech 

soupeřů. „Jsou výborní, vynikající! 
Za mě velká paráda!“ oceňuje Petr 
Martínek. „Myslím, že kdyby nebyla 
protikoronavirová omezení, tak by 
jich přišlo ještě daleko víc. Musím 
před nimi smeknout.“

Po koronavirové pauze a letních 
prázdninách se v září s plaveckými zá-
vody doslova roztrhl pytel.

Nejprve se 10. až 12. září v praž-
ském Podolí konalo Mistrovství 
České republiky v plavání juniorů. 
Chomutovská Slávie na tento mítink 
vyslala dvanáct závodníků. Získali tři 
medaile a pětice borců se probojovala 
do finálových bojů. Kamila Javorková 
se umístila druhá v závodě na 400 m 
polohově, dvě bronzové medaile získal 
Tomáš Moravec – na 50 m a 200 m 

prsa. Další finálové účasti si zajis-
tili opět K. Javorková a T. Moravec 
a dále Zuzana Svobodová, Veronika 
Zelenková a Jan Valenta. Kromě 
výše zmíněných se na tuto vrcholnou 
dorosteneckou akci dostali i Eliška 
Doksanská, Kateřina Kostková, 
Valentýna Studentová, Markéta 
Vávrová, Ondřej Bušek, Maxim Dvořák 
a Karel Kaška.

V sobotu 18. září se napříč celou 
republikou konala krajská kola soutěže 
DRoP Cup – programu Dlouhodobý 

rozvoj plavce. Všichni závodníci na-
rození v letech 2007–2009 plavali 100 
m všemi čtyřmi plaveckými způsoby 
a dále, podle rozhodnutí trenérů, buď 
400 m volný způsob nebo poloho-
vých 200 m. Slávie na krajský závod 
v Litvínově vyslala 17 závodníků. Ze 
šesti prvních míst za celkový součet 
všech pěti závodů v jednotlivých vě-
kových kategoriích vyhráli chomu-
tovští plavci čtyřikrát – zvítězili mezi 
staršími žačkami ročníku 2007 Anežka 
Doksanská, v rámci ročníků 2008 
mezi děvčaty Kateřina Tautrmanová 
a mezi chlapci Lukáš Selinger a v roč-
níku 2009 vyhrála Kateřina Staňková. 
Celorepublikové výsledky DRoP Cupu 
budou vyhlášeny při zimním MČR jed-
notlivých ročníků.

Největším a nejvýznamnějším 
závodem v září bylo Mistrovství ČR 
v plavání družstev mužů a žen, které 
se konalo se 25. a 26. 9. v Pardubicích. 
Ženy se kvalifikovaly mezi osm nejú-

spěšnější českých týmů do tzv. 1. ligy 
a muži mezi 9. až 16. nejlepší mužský 
tým do tzv. 2. ligy. Ženské družstvo 
nastoupilo v sestavě Simona Kubová, 
Anežka a Eliška Doksanská, Kamila 
Javorková, Michaela Malinová, 
Valentina Studentová, Markéta Vávrová 
a Veronika Zelenková. Muži pak ve slo-
žení Ondřej Bušek, Adam Fencl, Tomáš 
Franta, Filip Jezbera, Karel Kaška, 
Tomáš Moravec a Michal Werschal.

Nejvíce bodů posbíraly obě hlavní 
chomutovské hvězdy, reprezentanti 
ČR Simona Kubová a Tomáš Franta. 
Úžasně ale bojovali i ostatní chomu-
tovští plavci a odměnou jim za to byla 
nádherná umístění – ženy stejně jako 
vloni skončily v 1. lize čtvrté za ve-
lice silnými plaveckými kluby Plzně, 
Ostravy a Brna. A muži získali ve 2. lize 
druhé místo, a to o pouhé čtyři body za 
plaveckým klubem z Berouna. Celkově 
tedy (při sečtení s osmi kluby z 1. ligy) 
byli muži desátí.



sport fotostrana

Desítky sportů na jednom místě 
a k tomu i mnoho nejrůznějších gas-
tro specialit, to byl letošní dvou-
denní Festival sportu a Food festival. 
Zářijová sportovní nabídka sportů má 
ve městě již tradici, cílem je usnad-
nit rodičům i dětem výběr sportu, 
kterému se chtějí věnovat. Areál 
Kamencového jezera tak opět zaplnily 

kluby z Chomutova, návštěvníci u jed-
notlivých stanovišť získali veškeré in-
formace o náborech i trénincích, navíc 
si děti mohly každý sport vyzkoušet. 

Food festival byl letošní no-
vinkou a organizátoři si tak trochu 
chtěli otestovat, zda je o takový 
druh zábavy v Chomutově zájem. 
Potvrdilo se, že město má mnoho 

milovníků kvalitních a netradičních 
pokrmů, kteří neváhali ochutnat 
třeba rolovanou zmrzlinu, poctivé 
hamburgery, kvalitní čokoládu, chilli 
speciality a mnoho dalšího. 

Program dvoudenního festivalu 
byl protkán doprovodným progra-
mem, velmi vysokou návštěvnost pod-
pořilo i krásné letní počasí.
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Festival sportu a jídla: na své 
si přišly rodiny i gurmáni
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