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Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!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 EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

www.eures-triregio.eu
Tato akce je financována z programu EU pro 
zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI (2014 - 
2020)�. 
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 4 SENIOŘI SE PO PAUZE 

OPĚT SCHÁZEJÍ V KLUBU
Klub seniorů po pauze 
zapříčiněné koronavirovou 
krizí opět zahájil provoz 
a mezi stávajícími členy 
přivítá i nové. Stačí pouze 
vyplnit přihlášku.

� aktuality
 5 SKORO TŘI STOVKY 

PODNIKATELŮ ZÍSKALY 
FINANČNÍ POMOC 
OD MĚSTA
Téměř okamžitě po vyhlášení 
nouzového stavu začalo 
město Chomutov připravovat 
finanční nástroj pro podporu 
podnikatelů.

� téma
 6 TROLEJBUSY JEZDÍ PO 

CHOMUTOVĚ A JIRKOVĚ 
JIŽ PĚTADVACET LET
Před pětadvaceti lety vyjel 
do chomutovských ulic první 
trolejbus. Zároveň v příštím 
roce uplyne 95 let od zahájení 
provozu první autobusové 
linky.

� rozhovor
 8 KAREL ANTONICKÝ: 

V DEVADESÁTI LETECH 
MOHU VYSTAVOVAT 
JEN DÍKY PERSONÁLU 
DOMOVA PRO SENIORY
Karel Antonický letos v říjnu 
oslaví devadesát let. Poslední 
rok žije v Domově pro seniory 
Písečná v Chomutově. Jak 
sám říká, po příchodu do 
domova se znovu narodil.

� minitéma
 9 TVOŘÍME CHOMUTOV: 

VĚTŠINA NÁVRHŮ JE 
ZREALIZOVANÁ
Přinášíme přehled návrhů z let 
2018 a 2020 a informace, v jakém 
stadiu je jejich dokončení.

� kultura
 12 CHOMUTOVANY ČEKÁ 

PO SUCHÉM LÉTĚ 
KULTURNÍ GEJZÍR
Divadlo, koncerty, pohádky, 
speciální filmová promítání. 
Společnost Kultura a sport 
přichystala na září pro 
Chomutovany pořádnou 
porci kulturního vyžití.

� sport
 22 LEVHARTI CHTĚJÍ 

DIVÁKY BAVIT
Velká očekávání mají před 
startem sezony basket-
baloví Levharti. K ženám, 
které nastoupí ke své druhé 
sezoně v elitní ŽBL, se totiž 
na výsluní dostali i muži. 

4. a 7.9.
Divadelní představení Na zlatém 
jezeře a Cavewoman, vždy 
od 19 hodin v městském divadle

5. a 19.9.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na bývalém stadionu 
v Mostecké ulici za sportovní halou

5.9.
•  Voltižní závody od 10 hodin 
v jízdárně zooparku

•  Pohádkový park s Pepe a Pipi 
od 15.30 hodin u Rodinného 
centra Rozmarýn

10.9.
Koncert ke dni horníků od 16 hodin 
v atriu Chomutovské knihovny

12.9.
Street hard workout battle 
od 13 hodin na Kamencovém 
jezeře

26.9.
Svátek seniorů od 10 hodin 
v hlavní budově muzea

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE UKÁZALY 
BOHATÉ SUKNĚ S KAMENY
Atrium Chomutovské knihovny opět zaplnily tanečnice při akci V rytmu Orientu. Na návštěvníky 
čekalo třináct různých vystoupení, jak skupin, tak i jednotlivců. „Letos se konal již devátý ročník této 
akce. Hlavním hostem tentokrát byla profesionální tanečnice a lektorka Latifah z Ostravy. Jsme moc 
rádi, že přijela, je úžasná a její vystoupení i ona samotná byly ozdobou večera,“ uvedla organizátorka 
akce Pavla Kostková. Převážně se divákům představily tanečnice místní, například skupiny Raks Amel 
nebo V rytmu Orientu či tanečnice Pavla Dobošová nebo samotná organizátorka Pavla Kostková. 
Některá vystoupení obohatila motýlí křídla, jedno dokonce i šavle. Orientální tanečnice ještě bývají 
v očích diváků spojované s takzvanými penízkovými sukněmi, ty však již v módě nejsou. „Spíše si lidé 
mohli užít pohled na bohaté široké a dlouhé sukně zdobené kameny,“ doplnila organizátorka.

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 manula, divokou 
kočku ze střední Asie. Od ostatních 
malých koček se liší kulatými zorni-
cemi a zvuky, které více připomínají 
psí štěkání než kočičí mňoukání.
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KRÁTCE
OD ZÁŘÍ ZPÁTKY 
NA BRUSLE
Veřejné bruslení se bude od září 
konat opět v obvyklých časech, 
v úterý od 18 hodin, v sobotu 
a v neděli od 10 a 17 hodin.

FRAGILE A SOŇA 
NORISOVÁ
Slovenská vokální skupina, 
kterou tvoří známé osobnosti, 
vystoupí v městském divadle 
30. září od 19 hodin.

DESET LET MALINA 
BROTHERS
V rámci TOUR 2020 a oslav 
deseti let existence vystoupí 
v městském divadle 8. října 
v 19 hodin Malina Brothers.

DĚTSKÉ SKUPINY HLÁSÍ 
VOLNÁ MÍSTA
Sociální služby Chomutov infor-
mují o volné kapacitě předškolní-
ho zařízení pro děti od 1 do 3 let 
věku. Více informací je k dispozici 
na telefonu 702 299 706.

Technické služby 
opravily hrobku 

Leidlových

Technické služby města Chomu
tova opravily hrob rodiny Leidlových 
na městském hřbitově. Hrob byl 
značně zanedbán, krycí deska se 
propadala, rámy okolo hrobu byly 
na cihlovém zdivu, které se rozpa
dalo a rámy se rozlezly. „Práce na 
hrobu začaly v květnu letošního roku 
z rozpočtu technických služeb podle 
rozhodnutí rady města z loňského 
roku, na základě projednání odborem 
majetku města a technických služeb. 
Zástupci městského muzea vytipovali 
a navrhli k záchraně hroby osob
ností, které jsou tam pohřbeny,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 

Chomutova Zbyněk Koblížek.
V hrobce jsou uložené ostatky 

Karla Leidla, který se narodil 1. září 
1868 a zemřel 14. srpna 1930. Byl 
majitelem kina, které po roce 1945 do
stalo jméno Praha.

Oprava hrobu vyšla na 110 tisíc 
korun. Oprava pomníku je dokončena, 
v září však dojde ještě k osetí hrobu 
trávou.

Letos budou technické služby 
opravovat i další německý hrob. 
„Jedná se o hrob rodiny Anders. Tam 
práce začaly v srpnu a budou dokon
čené do Dušiček,“ doplnil vedoucí po
hřební služby Stanislav Drexler.

Senioři se po pauze opět scházejí v klubu

Erna Holanová z Chomutova 
oslavila sté narozeniny

Vizi o budoucnosti městských lázní představí 
architekti veřejnosti přímo na dně bazénu

Klub seniorů po pauze zapříči
něné koronavirovou krizí opět zahájil 
provoz a mezi stávajícími členy přivítá 
i nové. Stačí pouze vyplnit přihlášku. 
„V současné době je ve skupinách 
klubu seniorů registrovaných více 
než tři sta členů, kteří se setkávají 
v Centru denních služeb Bezručova. 

Jednou z výhod je možnost využívat 
SENIORNET, tedy bezplatný inter
net v kavárničce v Domu pro seniory 
Merkur. Senioři se dále účastní roz
manitých volnočasových aktivit, mezi 
které patří jak pravidelná setkávání, 
tak i různé besedy, přednášky, výlety, 
divadelní představení, soutěže, spor

tovní odpoledne a podobně,“ uvedla 
ředitelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová.

Zájemci získají informace o po
skytované službě na telefonu 728 765 
792, na webových stránkách www.
soschomutov.cz/klubsenioru nebo při 
osobní návštěvě.

Náměstek primátora Milan Märc 
byl za celé vedení města Chomutova 
popřát rodilé Chomutovance Erně 
Holanové ke krásnému životnímu 
jubileu. Letos totiž tato čiperná dáma 
oslavila 100. narozeniny. Jubilantce 
již řadu let zajišťuje pečovatelská 
služba Sociálních služeb Chomutov 
denně obědy. Proto i pečovatelkám 
bylo velkou ctí popřát jí ke krásnému 
jubileu zejména pevné zdraví, hodně 
síly a mnoho spokojenosti. Většinu 
péče o sebe zvládá i v tomto úctyhod

ném věku Erna Holanová sama za 
pomoci svých dvou dcer, které ji pra

videlně navštěvují a pomáhají zvládat 
každodenní potřeby.

Město Chomutov má již konkrétní 
představu o tom, jak s budovou měst
ských lázní naložit. Architektonická 
studie proměny lázní z dílny studia 
Vrtiška & Žák bude veřejnosti předsta
vena v pátek 4. září, a to přímo v ba
zénové hale samotných lázní. „Naším 
cílem bylo po letech diskuzí přijít 
s jasnou, profesionálně zpracovanou 
koncepcí možného budoucího pro
vozu bývalých městských lázní, která 
by byla postavená na technických 
možnostech objektu, zasazená do kon

textu okolí a v neposlední řadě nabídla 
smysluplný program nejen pro jednu 
úzkou skupinu obyvatel města,“ uvedl 
okolnosti vzniku architektonické stu
die náměstek primátora David Dinda.

Veřejné projednání budoucí po
doby budovy se uskuteční v pátek 
4. září od 19 hodin v městských 
lázních a zvána je také široká veřej
nost. „Vzhledem k omezené kapacitě 
prostoru však počítáme s účastí maxi
málně 150 osob. Pro zájemce jsme při
pravili jednoduchý registrační formulář 

na www.chomutovskelazne.cz, jehož 
prostřednictvím se mohou k setkání 
přihlásit. Po vyplnění obdrží potvrzo
vací kód, kterým se následně prokážou 
při příchodu,“ popsala vedoucí odboru 
rozvoje a investic Hana Nováková 
a dodala, že přístup do objektu lázní 
bude návštěvníkům zajištěn skrz boční 
terasu naproti sportovní hale.

Hlavním bodem programu se
tkání bude prezentace architekto
nické studie rekonstrukce lázní, kte
rou představí sami architekti Roman 

Vrtiška a Vladimír Žák, a poté 
bude zahájena diskuze. Setkání se 
zúčastní také přizvaní odborníci, 
kompetentní úředníci a zastupitelé 
města. „Celé projednání bude rov
něž vysíláno živě na webu projektu 
www.chomutovskelazne.cz, kde 
bude následně k nahlédnutí i sa
motná vizualizace návrhu. S ohle
dem na pravidla konání hromadných 
akcí ve vnitřních prostorách je nutné 
mít s sebou roušku,“ doplnila Hana 
Nováková.
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KRÁTCE
DO MUZEA NA TŘI 
VÝSTAVY
V září v muzeu probíhají 
rovnou tři výstavy – Kachle 
sedmi století na radnici, Prvním 
vlakem do Chomutova v hlavní 
budově a od 3. září i Architektu-
ra v krajce v kostele sv. Kateřiny.

VÝSTAVA UKÁŽE ŠITÉ 
KRAJKY
Dvacetileté výročí založení 
Klubu šitá krajka připomene 
výstava Architektura v krajce, 
která začne vernisáží 3. září 
v kostele sv. Kateřiny.

AUTOBUSEM AŽ 
DO BŘEZNA
Dopravní podnik rozšiřuje 
MHD do Března. Linka č. 308 je 
prodloužena z Droužkovic do 
Března. Z Droužkovic do Března 
odjíždí v 6.53 a 7.40, opačně 
v 7.08 a 7.58 hodin.

TANEC S BRUTUS ROCK
Taneční zábava s bigbítovou 
kapelou Brutus Rock se 2. října 
od 19 hodin uskuteční v měst-
ském divadle.

DO KNIHOVNY 
ZA LEGEM
Chomutovská knihovna chystá 
pro své návštěvníky výstavu 
Svět z kostiček. Od 8. září bude 
k vidění přes 120 exponátů 
složených z kostek lega.

Skoro tři stovky podnikatelů 
získaly finanční pomoc od města

Téměř okamžitě po vyhlášení 
nouzového stavu začalo město 
Chomutov připravovat finanční 
nástroj pro podporu podnikatelů. 
Vyhlášeny byly programy COVID 
RESTART a COVID RESTART II, 
ve kterých mohli podnikatelé získat 
okamžitou pomoc ve výši 30 tisíc 
a 20 tisíc korun. Program byl určen 
pro živnostníky a podnikatelské 
subjekty působící na území města 
Chomutova, zaměstnávající osoby 
s trvalým pobytem v Chomutově 
a obnovující svoji podnikatelskou 
činnost po uvolnění nouzového 
stavu.

Finanční dar sloužil na úhradu 
nájemného v prostorách třetích 
vlastníků nebo na snížení vlastní 
režie, pokud podnikatel podnikal 
ve vlastním objektu. Oblast pod

pory byla směřována na odvětví, 
která byla restriktivními opatřeními 
v době nouzového stavu postižena 
nejvíce, tedy na obchod, služby 
a cestovní ruch, následně byla ob
last podpory rozšířena i na provozo
vatele dětských skupin.

Chomutov jako jedno z mála 
českých měst tak dal podnika
telům, kteří měli kvůli opatření 
proti šíření koronaviru problémy, 
přímo peníze. Malí živnostníci, 
ale i právnické osoby mohli obdr
žet příspěvek ve výši 100 korun 
na metr čtvereční provozovny 
a měsíc. Oba programy COVID 
RESTART měly napomoci cho
mutovským firmám a podnikate
lům ke znovunastartování místní 
ekonomiky a k samotné obnově 
jejich činnosti, v mnohých přípa

dech zcela paralyzované nařízením 
vlády o nouzovém stavu.

Celkem město obdrželo a or
gány města projednaly 382 žádostí 
o podporu. „Podporu jsme schválili 
297 podnikatelům a celkem jsme 
mezi ně rozdělili více než 6,5 mi
lionu,“ uvedl primátor Chomutova 
Marek Hrabáč.

Průměrně si tak každý žada
tel sáhl na částku ve výši 21 890 
korun. Podání žádosti bylo velmi 
jednoduché a administrativně ne
náročné. Jediné, co podnikatel 
dokládal, byla plocha provozovny 
a prohlášení, že aktivně podnikal 
v době před vyhlášením nouzového 
stavu Vládou ČR. „Naším cílem 
bylo pomoc poskytnout podnikate
lům rychle a bez zbytečné administ
rativy, pod heslem jedna jednodu

chá žádost, jedna smlouva, žádné 
vyúčtování, nulová další adminis
trativa, čímž jsme chtěli podnika
telům přístup k tomuto programu 
co nejvíce usnadnit,“ dodal David 
Dinda, náměstek primátora.

Sedmasedmdesát podpor nebylo 
poskytnuto pro nedodržení podmínek 
programu nebo pro chyby v žá
dosti a duplicity. Je zajímavé, že se 
o programu dozvěděli i podnikatelé 
z jiných měst a obcí a zkusili si o pro
středky z rozpočtu města požádat. 
Nejčastějšími důvody vyřazení bylo, 
že podnikatel neměl v Chomutově re
gistrovanou provozovnu, nespadal do 
klasifikace podporovaných služeb či 
provozoval řemeslnou živnost nebo 
podnikal v městských prostorách, 
kde mu bylo nájemné prominuto 
automaticky.

Senioři soutěží i předávají životní motta

Farmářské trhy přechodně mění 
místo konání, pestrá nabídka zůstává

Hned dvě zajímavé akce připra
vily Sociální služby Chomutov pro 
své klienty, potažmo i pro širokou 
veřejnost. Ve spolupráci s měs
tem Chomutov, Chomutovskou 
knihovnou a Střediskem volného 
času Domeček vyhlásily soutěž Art 
Senior, do které mohli senioři přihlá
sit svá vlastnoručně vyrobená díla 

– fotografie, malby a kresby, kera
mické či paličkované výrobky nebo 
výšivky. Všechny tyto práce mohou 
lidé do 18. září vidět a ohodnotit 
v Domečku, vítězná díla budou slav
nostně vyhodnocena v říjnu.

Sociální služby Chomutov se 
zapojily i do další zajímavé akce – 
Motto s příběhem. Oslovili několik 

seniorů, kteří se v životě řídili ně
jakým mottem. Tito lidé se objeví 
na obrazech, kde bude jejich fotka, 
jméno, věk a právě jejich motto 
jako odkaz pro mladší generace. 
Kde přesně budou následně obrazy 
k vidění, to v tuto chvíli organizá
toři plánují. Veřejnost budou včas 
informovat.

Z důvodu modernizace rozvodů 
nízkého napětí na náměstí 1. máje 
v Chomutově se budou Severočeské 
farmářské trhy konat na místě bý
valého stadionu v Mostecké ulici, 
za sportovní halou. Trhy se na toto 
místo přesunou od 5. září a budou 
se tam konat zatím do konce října.

„Společně se zástupci města 
jsme vybrali takové místo, aby vy
hovovalo potřebám prodejců, tedy 
hlavně co se týče velikosti plochy, 
připojení k elektřině, dobré tech
nické obslužnosti a zásobování. 
Návštěvníci se nemusí ničeho obá
vat, na trzích najdou vše, na co jsou 
zvyklí, všechny tradiční prodejce 
i pár nových,“ uvedl organizátor 
trhů Adam Weber.

Náhradní místo budou trhy vyu
žívat 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října. 
Jak budou probíhat farmářské trhy 

v listopadu, bude záležet na prů
běhu prací a dohodě mezi pořadate
lem a městem.

Podzim přinese do stánků pro
dejců sklizenou pozdní zeleninu, 
právě zralé ovoce a tradičně i pe
čivo, kvalitní uzeniny, sýry, ryby, 

bylinné čaje a mnoho dalších regi
onálních produktů a výrobků. Na 
podzim přibudou i noví prodejci, na
příklad zeleniny či ovocného vína.

Severočeské farmářské trhy se 
v Chomutově konají každou druhou 
sobotu, vždy od 8 do 12 hodin.
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Před pětadvaceti lety vyjel do chomutovských ulic první trolejbus. Zároveň v příštím roce uplyne 95 let od 
zahájení provozu první autobusové linky, která spojovala centrum s vlakovým nádražím. Obě události jsou pro 
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova velmi významné a nabízejí vhodnou příležitost pro zhodnocení 
vývoje městské hromadné dopravy jak v dlouhodobém, historickém horizontu, tak i v krátkodobém období 
uplynulých pěti let.

Dopravní podnik měst Chomu
tova a Jirkova prošel v posled
ních letech významnými změnami. 
„Mimo jiné byl zásadně obnoven 
vozový park městských autobusů 
a trolejbusů, ve všech vozidlech je 
možné platit bankovní kartou a vy
užívat bezplatný internet, podnik 
výrazně investoval do oprav a vy
bavení technického zázemí, zahájil 
samoobslužný nonstop prodej CNG, 
zapojil se do integrovaného do
pravního systému Ústeckého kraje 
a nabídl výhodnější ceny časových 
a jednorázových jízdenek,“ uvedl 
primátor města Marek Hrabáč s tím, 
že každá změna by měla vést nejen 
ke komfortu pro cestující, ale i pro 
řidiče. Současně by měla prospět 
životnímu prostředí. „V dalších le
tech provozu dopravního podniku 
budeme klást důraz hlavně na rozsah 
nabídky služeb, dostatečné množství 
spojů, které pojedou v požadova
ných časech a požadovaným smě
rem, a samozřejmě také na kulturu 
cestování, snižování emisí, komfort, 
bezpečnost a čistotu trolejbusů a au
tobusů,“ dodal primátor.

SOUČASNÝ ROZVOJ 
PODNIKU

Dopravní podnik měst Chomu
tova a Jirkova jako akciová společnost 
vznikl v roce 1996. V současné době 
provozuje 25 autobusů na stlačený 
zemní plyn, což je 66 procent z celko
vého počtu městských autobusů, kte
rých je celkem 38.

MHD vozí cestující přes devadesát 
let a obnova vozového parku, ke které 

došlo v posledních letech, byla největší 
v historii. Koncem června 2018 vyjel 
naposledy starý trolejbus značky Škoda 
15 Tr. Tím skončilo jedno z nejdel
ších období v historii městské dopravy 
v Chomutově. První trolejbus byl totiž 
do Chomutova přivezen v roce 1994. 
U trolejbusů došlo k celkové obměně 
vozového parku, který čítá patnáct 
trolejbusů. Typy Škoda 15 Tr a Solaris 
Trollino nahradily nové trolejbusy 

Škoda 26 Tr a 27 Tr. „Nová vozidla 
výrazně zvýšila kulturu cestování, bez
pečnost a pohodlí v MHD. Trolejbusy 
i nové CNG autobusy jsou nízkopod
lažní, nabízejí i vyklápěcí plošinu pro 
vozíčkáře, akustický informační systém 
pro nevidomé, nový vnitřní informační 
systém, který na LCD panelech zobra
zuje průběh linky po zastávkách, tarifní 
zónu, čas a další informace. Infopanely 
města využívají k informování občanů. 

V nových vozidlech je také lepší topení 
a větrání, řidič má uzavřenou kabinu,“ 
vyjmenoval klady ředitel DPCHJ Petr 
Maxa.

Celkem dopravní podnik pořídil 
25 autobusů na CNG a 15 trolejbusů 
za 324 milionů korun, dotace činily 
268 milionů korun. „Celý tento velký 
projekt obnovy, ale i všech dalších 
změn, které jsme zmínili, je výsled
kem několika let příprav a nebyl by 

možný bez podpory měst Chomutova 
a Jirkova, pro která náš dopravní pod
nik od roku 1996 provozuje MHD,“ 
doplnil ředitel s tím, že je nutné při plá
nování provozu v dalších letech myslet 
i na zajištění financí. „Pětadvacet let 
provozu je samozřejmě znát a musíme 
zajistit finance na očekávané opravy 

V DALŠÍCH LETECH PROVOZU DOPRAVNÍHO 
PODNIKU BUDEME KLÁST DŮRAZ HLAVNĚ 
NA ROZSAH NABÍDKY SLUŽEB, DOSTATEČNÉ  
MNOŽSTVÍ SPOJŮ.

Trolejbusy jezdí po Chomutově 
a Jirkově již pětadvacet let  
Současná obměna vozového parku byla největší v historii

NOVÁ MOBILNÍ 
APLIKACE
Mobilní aplikace podporovaná na 
zařízeních s operačními systémy 
Android a iOS bude sloužit i jako 
nový nosič jízdních dokladů DÚK, 
a to jak pro jednotlivou jízdu, 
tak i časových. Kontrola jízdních 
dokladů uložených v mobil-
ní aplikaci bude umožněna 
automaticky za pomoci čtení 2D 
kódu. Jízdenky aplikace DÚKapka 
tak budou od další změny tarifu 
zařazeny mezi plně integrované 
jízdní doklady a umožní samoob-
služný nákup jízdenky mezi všemi 
zónami v DÚK. Předpokládaný 
termín zkušebního provozu je 
1. října 2020.
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trolejového vedení, výhybek a měníren, 
které čtvrt století trolejovou síť napá
její, a také pokrývat rostoucí provozní 
náklady a investice do opravárenské 
základny provozu. K tomu nám po
máhá nabídka našich technických ka
pacit služeb veřejnosti, například non
stop prodej CNG, nafty nebo myčka 
vozidel,“ dodal.

Z HISTORIE
V Chomutově první městská linka 

vyjela v roce 1927. V dalších letech 
byla provozována téměř v nezmě
něné trase zhruba do začátku 60. let. 
Město se rozrůstalo a potřeba jeho 
obyvatel cestovat do zaměstnání, 
za sportem či kulturou byla velká. 
Byly tedy zaváděny další linky, které 
propojily celé město i některé blízké 
obce. Koncem 60. let tak město 
brázdilo již pět linek MHD. „Také 
vozový park se změnil. Od prvních 
vozidel značky Praga, Tatra přes po
válečné kořistní autobusy MAN se 
dostáváme k tuzemským autobusům 
Škoda 706 RO, následuje modernější 
a ve světě obdivovaný vůz Škoda 
706 RTO. V roce 1969 se dostává do 
Chomutova autobus zcela nové kon
cepce – Karosa ŠM – 11. Zařazením 
toho vozidla se cestujícím kvalita
tivně zlepšilo cestování,“ popsal bý
valý dlouholetý zaměstnanec doprav
ního podniku a odborník na historii 
městské hromadné dopravy Jindřich 
Petráček.

Město se dále mohutně roz
růstalo a zaváděly se nové linky 
MHD. Kapacita autobusů však již 
nestačila, proto tehdejší dopravce se 
kolem roku 1976 rozhodl nakoupit 
kloubové autobusy Ikarus 280.08. 
Na nějakou dobu tím byl problém 

vyřešen. „Ale ne na dlouho. Kolem 
roku 1980 je již jasné, že je nutné 
rázné řešení. Autobusy jsou na konci 
svých možností kapacitních i tech
nických. Poruchovost z důvodů 
neustálého přetěžování je obrovská, 
a když se ještě přidá špatné opra
várenství vozidel, je dokonáno. Je 
třeba urychleně jednat. V roce 1981 
se objevuje první nápad – tramvaj. 
Ta by vše vyřešila a byla by i velkou 
rezervou pro případný rozvoj měst,“ 
zavzpomínal Jindřich Petráček.

Studie již počítala s propojením 
Chomutova a Jirkova. Hledaly se 
trasy a plánovala samotná výstavba. 
„Pamětníci si jistě pamatují na těž
kosti tohoto období. Nejprve nejsou 
finance, pak zase stavební kapa
city. Stavba se tak neustále odkládá. 
Přichází rok 1989 a s ním velké 
společenské změny. Následující rok 
svítá naděje, že se začne konečně 
stavět. Přichází uvolnění trhu a s tím 
i velké zdražení mimo jiné i staveb
ního materiálu. Cena tramvajové 
trati vylétla velmi vysoko, a tak je 
velice rychle vypracován projekt na 
levnější variantu – trolejbus,“ dopl
nil pamětník.

ZAČÍNÁ ÉRA TROLEJBUSŮ
Na levnější variantu se finance 

podařilo zajistit a v roce 1992 nic ne
bránilo zahájení výstavby. V červenci 
1994 byl převzat první trolejbus 
Škoda 15 Tr budoucího evidenčního 
čísla 001. Do konce roku přišly ještě 
čtyři. První pololetí roku 1995 bylo 
ve znamení dokončování dalších 
úseků, ale také dodání zbývajících 
dvaceti trolejbusů. Dne 29. června 
1995 byl slavnostně zahájen nej
mladší trolejbusový provoz v České 

republice. První cestující se mohli 
svézt o dva dny později, tedy 1. čer
vence 1995.

Na počátku křižovaly obě města 
pouze dvě linky. Postupně byly zavá
děny další. V roce 1998 byl vybudo
ván krátký úsek na polikliniku a k že
lezárnám v Chomutově. Na linky byla 
vypravována pouze kloubová vozidla 
Škoda 15 Tr. V roce 2006 dopravní 
podnik zakoupil pět dvanáctimet
rových moderních vozidel Solaris 
Trollino 12AC. V dalších letech při
byl kloubový trolejbus Škoda 25 Tr. 
Původní trolejbusy i přes různé střední 
a velké opravy nezadržitelně stárly. 
Vozidla v opravdu špatném stavu byla 
vyřazena a řešilo se, co dál. V auto
busech bylo celkem jasno – náhrada 
nafty za CNG. Cena nového kloubo
vého trolejbusu se mezitím vyšplhala 
na zhruba 13 milionů korun.

V roce 2015 se objevily zprávy 
o možném zrušení této ekologické 

dopravy a nahrazení autobusy. 
Následující rok se již zcela otevřeně 
hovořilo o zastavení provozu. Naděje 
na záchranu přišla, když Evropská 
unie vypsala dotace mimo jiné na 
nákup nových trolejbusů a tramvají. 
Dopravní podnik využil této velké 
možnosti a podal žádost o dotaci.

V roce 2017 bylo vypsáno vý
běrové řízení na dodání nových 
nízkopodlažních trolejbusů. Na jaře 
následujícího roku stálo na ploše 
vozovny na Písečné 15 nových tro
lejbusů – 10 kloubových Škoda 27 Tr 
a 5 krátkých Škoda 26 Tr. Původní 
vozidla 15 Tr byla vyřazena až na 
vůz evidenčního čísla 002, který je 
veden jako technické vozidlo, a 008, 
na kterém byla provedena náročná 
oprava. Vozidlo bude provozováno 
jako historické pro zájemce o hezké 
svezení a návrat do nedávné minu
losti. Současně plní funkci provozní 
zálohy.

Jaroslav Komínek: Vodíková platforma je 
vzdálenější, nikoli nedosažitelná budoucnost

Předseda představenstva DPChJ 
a náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
pro dopravu Jaroslav Komínek nastí
nil další roky provozu trolejbusové 
dopravy a zavzpomínal i na dobu, kdy 
se uvažovalo o jejím zrušení.
Kdyby se uskutečnil plán z pře-
lomu století, nyní by trolejbu-
sová doprava v Chomutově 
a Jirkově neexistovala. Proč se 
plán změnil?

Zastupitelé obou měst v té době 
dospěli k rozhodnutí, že trolejbusy se 
nechají takzvaně dojezdit a od roku 
2015 budou postupně nahrazovány 
autobusy na stlačený zemní plyn. 
Dopravní podnik na nákup těchto 
vozů požádal o dotaci a pořídil jich 
celkem patnáct. Kvůli dotačnímu 

řízení a výrobním lhůtám dorazily 
v letech 2018 až 2020. V roce 2016, 
přestože Jirkov jasně deklaroval, že 
s trolejbusy již nepočítá, se naskytla 
možnost požádat také o dotaci na 
nákup nových elektrických vozů. 
Dopravní podnik to po projednání za
stupitelstvy obou měst zkusil a uspěl, 
a tak v roce 2018 mohl do vozového 
parku zařadit patnáct nových trolej
busů v hodnotě 174 milionů korun.
Jak vidíte budoucnost trolejbu-
sové dopravy?

Chomutovsko–jirkovská trolejbu
sová síť je po Mariánských Lázních 
druhá nejkratší v republice, ale záro
veň má nejmladší vozový park v ČR. 
Její budoucnost vidím v pozvolné 
obměně vozů i ve změně propojení 

trolejových vedení tak, aby trolejbusy 
mohly obsluhovat především hustě 
osídlené oblasti. Jednou, nikoliv jedi
nou cestou může být například jejich 
odklonění ze silnice číslo 13, kde ši
roko daleko nikdo nebydlí. Zvažovali 
jsme například i možnosti takzvaných 
parciálních trolejbusů, které dokážou 
určité kratší trasy překonat na baterie 
i mimo dosah trolejí, ale ukazuje se, 
že jde o technologii stále ještě příliš 
mladou a zatím ne zcela v praxi vyu
žitelnou. Sledujeme také vývoj vodí
kové platformy.
Nabízí se tedy k trolejbusům jako 
alternativa?

Nemusí to tak být, ale tuto formu 
elektromobility osobně považuji za 
jedinou reálnou. Vodíkové vozy se 

nemusí nabíjet ze zásuvky elektři
nou, která byla vyrobena někde jinde. 
Elektřinu si vyrábějí samy z vodíku 
a odpadním produktem jejich provozu 
je voda. Problém je, snad dočasně, ab
sence vodíkových plnicích stanic, které 
slouží k tankování paliva. Ústecký 
kraj v této věci podepsal smlouvu 
o spolupráci s Ústavem jaderného vý
zkumu v Řeži, kde vodíkové palivové 
články vyvíjejí a několik let v ostrém 
provozu testovali vodíkový autobus 
a plnící stanici na městských linkách 
v Neratovicích. To vnímám jako vzdá
lenější, ale nikoli nedosažitelnou bu
doucnost, avšak s tím, že v tuto chvíli 
je velmi těžké odhadnout, jak se bude 
elektromobilita vyvíjet v příštích deseti 
či patnácti letech. 

ZAJÍMAVOSTI ZE STATISTIK

FLOTILA DOPRAVNÍHO PODNIKU

Trolejbusy mají roční spotřebu 2 352 269 KWh.
Trolejbusy mají roční nájezd 637 126 km.
Autobusy mají roční nájezd 1 194 418 km.
Autobusy denně najedou 3 576 km.
Trolejbusy denně najedou 2 008 km.
Počet autobusových spojů v pracovní den: 440
Počet trolejbusových spojů v pracovní den: 200

48 autobusů
15 trolejbusů 
1 trolejbus 15 Tr, historický
1 trolejbus 15 Tr, na zimní rozmrazování trolejí
1 traktor
2 plošiny na opravu vrchního vedení
2 údržbářská auta 
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Kdy jste se rozhodl přestěhovat 
do domova pro seniory?

Pocházím z Moravy, ale většinu 
života jsem žil v Praze se svou třetí 
manželkou. V roce 2014 manželka 
zemřela a já jsem se cítil v Praze 
velmi osamocený, což se začalo 
podepisovat i na mém zdraví. 
Dcera mě tedy přemluvila, abych 
šel k její rodině do Chomutova. 
Sem do domova jsme chodili na
vštěvovat maminku mého zetě. 
Rozhlížel jsem se tu a začalo se mi 
tu moc líbit. Chtěl jsem tu bydlet 
také, což se podařilo.
Byla to velká změna?

Naprosto úžasná. Sice jsem 
předtím bydlel v hezkém prostředí, 
neměl jsem si na co stěžovat, ale 
neměl jsem kolem sebe své vrstev
níky. Tady je tolik lidí! Také se mi 
líbí, že se můžeme účastnit mnoha 
různých činností. Navštěvuji snad 
všechny kroužky, které mohu. Rád 
například chodím do dílny, kde 
se vyrábějí nádherné věci z ke
ramiky. Také zpívám ve sboru. 
A samozřejmě navštěvuji také to 
mé milované malování. Tady jsem 
se zkrátka znovu narodil. Během 
roku mého pobytu se stala velká 
změna. Začal jsem totiž skládat 
básně. První báseň byla na oslavu 
mého příchodu sem do domova. 

Za ten rok jsem jich složil asi tři 
sta sedmdesát. Na vojně jsem sice 
skládal blahopřání pro ostatní 
kluky, když chtěli věnovat dárek 
své milé k výročí. To však byly ta
kové krátké rýmovačky.
O čem jsou Vaše básně?

O nejrůznějších věcech všed
ních dní. Mnoho věcí mě zaujme 
a tím získávám náměty. A nejen ve 
dne. Stává se mi, že v noci vstanu, 
dostanu nápad, napíšu básničku 

a jdu si zase lehnout. Kolikrát 
takto vstávám a píšu i několikrát 
za noc. Má poslední báseň se jme
nuje Zloděj, napsal jsem i báseň 
Chvála seniorům, která je o životě 
klientů v domově i o práci sest
řiček a jiného personálu. Třeba 
o práci kuchařek jsem složil hned 
několik pochvalných básní, ony 
totiž skvěle vaří, moc mi tu chutná. 
Také píšu o přírodě, o hmyzu, rost
linách a podobně.
Malování se věnujete déle než 
skládání básní. Kdy jste začal?

Malování se věnuji snad celý 
život. V první třídě ve mně vzbudil 

lásku k malování můj učitel. On 
asi poznal můj talent, a vždy při 
hodině výtvarné výchovy mě posa
dil zvlášť a zadal mi úkol jiný, než 
měli ostatní. Pamatuji si, že jsem 
maloval třeba věšák, na kterém 
visel plášť, nebo pomník u kos
tela, který byl vidět z okna třídy. 
Oblíbil jsem si hlavně zachycení 
reality, mé obrázky jsou proto 
velmi detailní. Obraz, jehož si nej
více vážím, je potok, který proté

kal kousek od naší chaty.
Věnoval jste se malování i při 
své profesi?

Vlastně ano. Vyučil jsem se 
v německé dílně malířem písma 
a výtvarníkem. Později jsem pra
coval v textilce v propagačním 
oddělení.
Co nejraději malujete nyní?

Dnes rád maluji květiny. Dříve 
jsem maloval i portréty, ale těm už 
se nyní nevěnuji. Zátiší s květinami 
se pak hodí i jako dárky pro mé 
blízké. Rovnou jim k tomu složím 
básničku a mám krásný dar. Většinu 
svých obrazů jsem tedy rozdal.

Malujete podle předlohy nebo 
i podle fantazie?

Většinou podle toho, co někde 
vidím. Vždy si tužkou na papír na
kreslím takovou přípravu a podle 
ní pak na plátno maluji barvami.
Takže každý obraz vlastně na-
malujete dvakrát.

Ano, a vůbec mi to nevadí.
Vaše obrazy i básně budou k vi-
dění na výstavě v knihovně. 
Připravujete díla přímo na 
výstavu?

Výstava se bude konat od 
10. září v Chomutovské knihovně 
ve výstavních prostorách Na síti. 
Potrvá do 8. října. Některé obrazy 
nyní maluji přímo na tuto výstavu, 
budou tam však i díla z minulých 
let. Stejně tak je to s básněmi.
Napadlo by Vás někdy, že u pří-
ležitosti svých devadesátých 
narozenin budete mít vlastní 
výstavu?

To nikdy. A je to jen zásluha 
sestřiček z našeho domova. Jak 
už jsem zmiňoval, tady jsem začal 
znovu žít.
Najdou se lidé, kteří bydlet 
v domově nechtějí. Co byste jim 
vzkázal?

To je jejich škoda. Kdyby to jen 
na týden zkusili, rozhodně by svůj 
názor změnili. 

Karel Antonický letos v říjnu oslaví devadesát let. Poslední rok žije v Domově pro seniory Písečná 
v Chomutově. Jak sám říká, po příchodu do domova se znovu narodil. Cítí se totiž dobře mezi svými 
vrstevníky a navíc se může zapojovat do nejrůznějších činností. Ke svému celoživotnímu koníčku – 
malování – přidal v domově i skládání básní. Svá díla v září vystaví v Chomutovské knihovně a dokáže 
tak, že žít naplno se dá v každém věku.

Karel Antonický:

V devadesáti letech mohu 
vystavovat jen díky personálu 

domova pro seniory 

STÁVÁ SE MI, ŽE V NOCI VSTANU, DOSTANU NÁPAD, 
NAPÍŠU BÁSNIČKU A JDU SI ZASE LEHNOUT. 
KOLIKRÁT TAKTO VSTÁVÁM I NĚKOLIKRÁT ZA NOC. 
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1.  Přístřešek pro dojíždějící děti 
u ZŠ Kadaňská 

 Návrh je zrealizován. Přístřešek 
je lehký, z průhledného skla 
a se zelenou střechou, která za-
držuje srážkovou vodu a prach 
a zlepšuje tím klima ve městě. 
Přístřešek nemění zastávku 
autobusu v Kadaňské ulici ve 
směru Globus. 

 Náklady: 300 tisíc korun

2.  Rekonstrukce psího útulku 
 Návrh je hotov. Obnoveno bylo 

oplocení areálu včetně jeho po-
dezdívky – obvodové oplocení 
a oplocení z pletiva s napínacím 
drátem. Opravena byla splaš-
ková kanalizace objektu, zadní 
štítová stěna včetně okapového 
chodníku, propadlý chodník 
a doplněn byl chodník u zadní 
štítové stěny. Také vznikly dva 
zateplené kotce pro štěňata 
s vytápěním.

 Náklady: 490 tisíc korun

3.  Interaktivní městský park 
 Návrh bude zrealizován do 

konce roku 2020. V trávě mezi 
stromy u altánu před RC Rozma-
rýn bude umístěna rovnovážná 
kladina – vrtidlo, dále pak 
pexeso se zvířátky, která v parku 
žijí. Dále tam bude kuličkolam 
a chodník pro bosé nožky.

 Náklady: 220 tisíc korun

4.  Zkulturnění podchodů v kru-
háku 

 Návrh bude zrealizován do 
konce roku 2020. Cílem je místo 
celkově oživit, nejen vymalovat 
tubusy podchodů. Hledáme 

smysluplné využití prostor 
prázdných obchůdků pod kru-
hovým objezdem a udržitelnost 
takového využití. 

 Náklady: 600 tisíc korun

5.  Nové oplocení hřiště ZŠ 
Kadaňská 

 Rekonstrukce celého oplocení 
kolem hřiště ZŠ Kadaňská 
a přidání bran pro vjezd/vstup 
by mohlo otevřít hřiště v odpo-
ledních hodinách školní družině 
a přilehlým mateřským školám 
a veřejnosti. 

 Návrh se realizuje, bude hotov 
v nejbližších dnech.

 Náklady: 600 tisíc korun

6.  Parkovací místa v Bezručově 
ulici 

 Návrh je zrealizován. Do doby, 
než v Bezručově ulici vznikne 
plnohodnotné parkoviště, byla 
plocha provizorně zaštěrko-
vaná, aby se dala používat pro 
parkování osobních vozidel. 

 Na ploše byly také nainstalo-
vány dvě lampy osvětlení na 
solární pohon.

 Náklady: 300 tisíc korun

7.  Mlhoviště do MŠ 
 Do mateřských školek Jiráskova 

a Zahradní, které jsou přes léto 
otevřené i pro děti z ostatních 
škol, byla nainstalována mlhovi-
ště. Tvoří je prvky s měkkým po-
vrchem z recyklované gumové 
drti vhodné i pro chůzi naboso, 
z nichž jemně stříká voda. Mlho-
viště byla dokončena v těchto 
dnech.

 Náklady: 600 tisíc korun

8.  Oprava chodníku v Kostnické 
ulici

 Cílem návrhu je zlepšení 
stavu chodníku ze starých 
polámaných dlaždic za domy 
v Kostnické ulici, za Centrem 
denních služeb Bezručova a za 
lékárnou v Husově ulici. Návrh 
se právě realizuje.

 Náklady: 300 tisíc korun

9.  Hřiště pro školku 
 Návrh bude zrealizován do kon-

ce roku 2020. Dojde k upravení 
povrchu bývalého hřiště u ma-
teřské školky Písnička v sídlišti 
Zahradní, nastříkání dopravního 
hřiště pro děti a k úpravě okolí.

 Náklady: 600 tisíc korun

10.  Rekonstrukce zastávky Cho-
mutovka 

 Návrh bude zrealizován do 
konce roku 2020. Přístřešek 
zastávky se zabudovanou 
lavičkou uvnitř je už připraven 
k osazení. Zastávkový přístřešek 
bude mít přírodní zelenou 
střechu.

 Náklady: 400 tisíc korun

11.  Pumptracková dráha na ovál 
bývalého stadionu za lázněmi 

 Návrh je již zrealizován. 
Pumptracková dráha byla umís-
těna na zpevněnou plochu za 
bývalými lázněmi. Na pevném 
povrchu mohou na dráhu najet 
i in-line brusle nebo skateboard, 
také v případě mokrého počasí 
je pevný neklouzavý povrch 
lepší než tráva. 

 Náklady: 600 tisíc korun

1.  Modernizace, oprava pod-
chodu pod silnicí I/13 mezi 
Kadaňskou a středem města

 Podchod byl lépe osvícen, kame-
ry jsou koupené. Podchod bude 
rozsvícen i přes den a snímán 
kamerami, byl také vymalován 
skupinou umělců. Okolí bylo 
pročištěno a zeleň prořezána.

 Náklady: 600 tisíc korun

3.  Odpadkové koše a lavičky po-
dél cyklostezky od Bezručova 
údolí k Bandě

 Podél cyklostezky bylo osazeno 
11 laviček a odpadkových košů 
v ulicích Lužická, Bezručova, 
Škroupova a Vilová, dále u dolní 

brány zooparku, na hrázi u Ban-
dy, pod Praturem, u dopravního 
podniku a u přivaděče na 
Kamenném vrchu.

 Náklady: 200 tisíc korun

5.  Defibrilátory do města
 Za nejlepší místo pro umístění 

defibrilátoru byl vybrán prostor 
mezi OC Chomutovka a OC 
Central. Zde je největší prav-
děpodobnost, že bude AED 
přístroj potřeba dříve, než při-
jede vozidlo záchranné služby. 
Další defibrilátor byl umístěn do 
skříňky na budovu magistrátu ve 
Zborovské ulici. Třetí defibrilátor 
byl ponechán jen v pouzdře (je 

mobilní) a poslouží záchranářům 
na Kamencovém jezeře. Město 
uspořádalo i školení záchranářů 
pro veřejnost, další se bude 
konat na přelomu září a října.

 Náklady: 350 tisíc korun

9.  Oživlá dubová alej na Kamenné
 Stromy byly v obou úsecích 

prohlédnuty a odborně ořezány 
arboristou. Prostor kolem aleje 
byl vyčištěn od náletových dřevin. 
Cestička alejí je vysypána dřevní 
štěpkou. Díky schodům se zlepšil 
přístup do aleje od Kamenné. 
Budou se tam ještě instalovat 
naučné tabule a hry o přírodě.

 Náklady: 600 tisíc korun

SPOLEČNĚ TVOŘÍME CHOMUTOV: VĚTŠINA  
NÁVRHŮ JE ZREALIZOVANÁ,  
ZBÝVAJÍCÍ BUDOU DO KONCE ROKU 
Přinášíme přehled návrhů z let 2018 a 2020 a informace,  
v jakém stadiu je jejich dokončení

www.naschomutov.cz

Vítězné návrhy z roku 2019/2020

Vítězné návrhy z roku 2018
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Inzerce

severní Čechy 88.8 FM  103.1 FM  R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever

Mýty prvního pohlavního styku 

Mám pocit, že jsem neschopná matka

Je mi 17 let. Mám kluka už půl 
roku a plánujeme začít se sexem. 
Je pravda, že napoprvé není 
možné přijít do jiného stavu? 
Bojíme se i do budoucna. Slyšela 
jsem, že pilulky jsou zdraví škod-
livé. Jak se tedy máme chránit?

Vašich otázek je mnoho a podrob
nější odpověď jistě přesahuje prosto
rové možnosti mého sdělení. Alespoň 
v krátkosti se ale pokusím shrnout 
Vaše možnosti a vyvrátit některé mýty.

Zaprvé. Není pravda, že při prv
ním pohlavním styku není možné 
přijít do jiného stavu. Tento mýtus je 
bohužel mezi mladými lidmi značně 
rozšířen, ale je zcela nepravdivý. 
Otěhotnět lze se zcela stejnou pravdě
podobností jako při všech následují
cích pohlavních aktech.

Dalším mýtem je škodlivost pilu
lek. Antikoncepční tablety se dokonce 
považují za nejvýznamnější vynález 
20. století. Doufám, že v 17 letech 

již máte svého gynekologa, který by 
Vám měl vše vysvětlit. Případně by 
Vás před nasazením antikoncepce 
měl vyšetřit na vrozené sklony k větší 
srážlivosti krve a tím k zvýšenému ri
ziku ucpávání cév. Riziko se ale týká 
velmi malého procenta dívek. Díky 
antikoncepci klesl počet potratů v ČR 
zhruba z 100 000 ročně na 25 000 ro
č ně, tedy o plných 75 %. A to je jistě 
ze společenského hlediska významný 
pokles.

Forem antikoncepce je velké 
množství, od bariérové (kondom) 
až po hormonální pilulky. Která je 
vhodná pro Vás, je v plné kompe
tenci Vašeho ošetřujícího lékaře. Na 
toho se obraťte. Zná Vás nejlépe, 
jistě Vám dobře poradí. Už to, že se 
ptáte, svědčí o Vašem zodpovědném 
přístupu.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Jsem matkou dvou dětí (1 rok 
a 4 roky), toho času na mateřské. 
Mám skvělého manžela, který mi ve 
všem pomáhá. Období koronaviru 
jsme trávili pohromadě. Manžel byl 
doma a dítě nenavštěvovalo mateř-
skou školu. Své děti i manžela miluji. 
Ale poslední dobou mám pocit, že se 
na starší dítě často utrhuji, zvyšuji 
hlas a poté mám výčitky, že jsem ne-
schopná matka, a trápím se tím.

Problém, s kterým se na nás ob
racíte, není ojedinělý. Ve své praxi se 
často setkávám s rodiči, kteří mají pocit, 
že při výchově svého dítěte selhávají. Je 

potřeba, abyste si uvědomila, že nikdy 
nemůžete být ve všem stoprocentní. 
I když své děti milujete a jste odhodlaná 
pro ně udělat všechno. Rok po porodu 
se vaše tělo fyzicky, hormonálně i psy
chicky dává do pořádku. Miminko vy
žaduje od vás 24hodinovou péči. Starší 
dítě také vyžaduje čas a různé aktivity. 
K tomu rutinní práce v domácnosti, va
ření, úklid atd. Období koronaviru tomu 
moc nepřidalo. Trávili jsme hodně času 
pohromadě, nemohli jsme ven, starší 
dítě zůstávalo doma, vyžadovalo po nás 
pozornost a o mladším ani nemluvím. 
Toto vše se mohlo ve vás hromadit 

a teď to musí ven. Je přirozené, že v ta
kové situaci se cítíte emočně vyčerpaná, 
fyzicky unavená a ne vždy schopná rea
govat klidně, vyrovnaně a s nadhledem. 
Máte štěstí, že máte, jak píšete, skvělého 
manžela. Je vám oporou a hodně vám 
pomáhá. Musíte si více říkat o pomoc, 
nestydět se za to. Využívat každou vol
nou chvíli k odpočinku. Když miminko 
spí a starší dítě je ve školce, také se na 
chvíli natáhněte. Úklid kuchyně počká, 
dejte přednost odpočinku. Když jdete 
ven s kočárkem, udělejte si delší pro
cházku. Zajděte do mateřského centra, 
popovídejte si s maminkami, třeba 

zjistíte, že mají stejný problém jako vy. 
Třeba se vám svěří, co jim pomohlo. 
Nechte manžela hlídat, zajděte s kama
rádkou na kávu. Jestli máte babičky, ob
raťte se na ně, nechte je hlídat. Většinou 
to udělají moc rády.

Ale hlavně si nic nevyčítejte a ne
pochybujte o sobě. A kdyby přece jen 
vyvstala potřeba si o tom s někým pro
mluvit, neváhejte se na nás obrátit. Naše 
rodinná poradna je bezplatná a ote
vřená každý všední den po telefonické 
domluvě.

PhDr. Irina Malinová,
rodinná a manželská terapeutka



poradna investice

investice | 11

MODERNĚJŠÍ ROZVODY 
ELEKTŘINY NA NÁMĚSTÍ
Pod povrchem náměstí 1. máje budou modernizovány rozvody 
elektřiny. Stávající rozvody jsou kapacitně nedostatečné pro 
pořádání kulturních a sportovních akcí a pojistkové skříně 
nevyhovují bezpečnostním předpisům. Modernizace začne 
na počátku září a skončí za dva měsíce. Po dobu prací bude 
na náměstí omezen provoz a parkování. Výkop začne od 
rozvaděče u radnice, následně povede v chodníku okolo 
kostela sv. Kateřiny, bude pokračovat přes vozovku v místě 
bývalé ČSOB směrem k horní části parkoviště. Pak se rozvětví 
směrem dolů po obou stranách parkoviště. Po trase se budou 
osazovat výsuvné sloupky se zásuvkami. Zároveň v ulici 
Chelčického a u odbočky do ulice Jakoubka ze Stříbra budou 
vybudovány výsuvné mechanické sloupky jako zábrana vjezdu 
na náměstí v době pořádání akcí. Investiční akce vyjde na 4 
miliony korun.

NOVÉ ŠATNY I KLUBOVÉ 
PROSTORY PRO SPORTOVCE
Sportoviště v ulici Dr. Jánského prochází mohutným rozvojem. Budou 
zrekonstruovány a vybudovány šatny, sociální zázemí, skladové prostory, 
vnitřní i venkovní klubové prostory pro rozvoj sportujících dětí a mládeže 
fotbalového klubu Junior Chomutov. Ten má sportoviště dlouhodobě 
v nájmu a získal dotaci na rekonstrukci od ministerstva školství ve výši 
8,2 milionu korun. S financováním pomohlo klubu i město částkou 3,5 
milionu korun. Nové zázemí budou využívat také malí sportovci z klubu 
Florbal Chomutov, žáci ze základní školy Na Příkopech, kde jsou sportovní 
třídy, a předškoláci z mateřských škol, kteří budou docházet do areálu na 
sportovní dny.

CHODNÍKY, VOZOVKA I OSVĚTLENÍ 
V NOVÉM KABÁTĚ
V Krátké ulici právě město provádí rekonstrukci. Stávající chodníky 
budou odstraněny a vozovka odfrézována. Chodníky budou 
nahrazeny novými, s povrchem z betonové dlažby. Jejich šířka zůstane 
stejná, směrem do vozovky budou instalovány betonové obrubníky. 
Všechny příjezdy k domům zůstanou zachovány. Součástí stavby je 
také nové veřejné osvětlení a kontejnerové stání. V závěru stavby 
budou provedeny konečné terénní úpravy a zatravnění navazující 
zeleně. Rekonstrukce by měla být dokončena do poloviny září a město 
vyjde na necelé čtyři miliony korun.

VODOLYŽAŘSKÝ VLEK JE 
PO REKONSTRUKCI

Na přelomu června a července byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce 
a modernizace vodolyžařského vleku na vodní nádrži Banda. Práce 

byly prováděny nad vodou i pod ní. Modernizován byl elektromotor, 
rozvaděč, regulační technika, ostatní ovládací prvky a mechanické 

části. Dodavatel prací vyměnil vlečná lana a seřídil sloupy. Pod vodou 
pak probíhala rekonstrukce kotvení napínacích sloupů a úprava 

stávajících kotevních prvků umístěných na břehu. Práce prováděla 
specializovaná firma a rekonstrukce stála město 3,4 milionu korun bez 
DPH. Vlek provozuje soukromý nájemce na základě nájemní smlouvy.
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Při Dni evropského dědictví budou 
zdarma přístupné památky

Historické i technické památky 
ve městě se při Dni evropského 
dědictví otevřou veřejnosti zdarma. 
Budovu radnice, galerie, kostely 
a další místa si lidé budou moci 
prohlédnout 19. září.

V budově starobylé radnice 

bude k vidění výstava Kachle sedmi 
staletí / Svět kachlových kamen ve 
výstavních prostorách oblastního 
muzea. Expozice představuje vývoj 
kachlů a kachlových kamen v seve
rozápadních Čechách od gotiky až 
po počátek 20. století. Ukazuje širo

kou škálu technik a motivů, které se 
při výrobě kachlů používaly. Jejich 
umělecká výzdoba odráží nábožen
ský i společenský život konkrét
ního historického období a jeho 
duchovní i světské hodnoty.

V patře radnice lidé vstoupí 
do rytířského sálu, dále mohou 
nahlédnout i do kanceláře primá
tora, oratoře slečen nebo klenot
nice, jejíž strop zdobí freska ze 
16. století s nakresleným příběhem 
o putování Tobiáše. Kvůli pokladu 
ho jeho otec Tobit poslal na cestu 
do města Média, ze které se vrátil 
nejen s bohatstvím, ale také s no
vou ženou Sárou, kterou zbavil 
prokletí. Příběh Tobiášovy legendy 
je zaznamenán na obrazcích na 
fresce, která je dochována z roku 
1590. Byla dvakrát restaurována, 
a to v roce 1885 a 1976. Kromě le
gendy zaznamenává také objevení 
Ameriky. Součástí obrazů je i zob

razení božstev a čtyř základních 
ctností, které by měl křesťan mít, 
a to naděje, lásky, spravedlnosti 
a moudrosti.

Den evropského dědictví ote
vře zdarma také kostely sv. Kate
řiny, Nanebevzetí Panny Marie, 
sv. Igná ce či sv. Barbory. Dále v je
zuitském areálu budovu oblastního 
muzea, hvězdářskou věž, galerie 
Špejchar a Lurago. Otevřený bude 
i kostel sv. Ducha.

Lidé budou moci navštívit i pa
mátky technického rázu, například 
Železniční depozitář Národního 
technického muzea, ve kterém 
kromě expozice stovky kolejo
vých vozidel uvidí také výstavu 
Chomutov ve století páry konanou 
u příležitosti 150 let železnice na 
Mostecku a Chomutovsku. Dále 
budou návštěvníci vítáni i v Prvním 
občanském pivovaru nebo v Muzeu 
Na Kočičáku.

Chomutovany čeká po 
suchém létě kulturní gejzír

Divadlo, koncerty, pohádky, 
speciální filmová promítání. 
Společnost Kultura a sport při
chystala na září pro Chomutovany 
pořádnou porci kulturního vyžití. 
Po suchu způsobeném krizí po něm 
bude jistě žízeň.

Pracovníkům městské organi
zace se například podařilo zajistit 
náhradní termíny pro většinu akcí, 
které byly zrušeny během jarní ko
ronavirové krize. Když se k tomu 
připojil dopředu plánovaný pod
zimní program, vznikl solidně za
plněný a lákavý kulturní kalendář. 
„Hudba, divadlo, filmy – pro kaž
dého máme něco,“ těší se na obno
vený kulturní život jednatelka spo
lečnosti Věra Fryčová. „Doufáme 
jen, že ho nenaruší další omezení. 
Lidé už by si měli užít kulturu 
v klidu a vychutnat si ji,“ dodala.

Podzimní část divadelní sezony 
začne hned v pátek 4. září. Na toto 
datum byla přeložená roman
tická komedie Na Zlatém jezeře, 
v níž hrají hlavní role Ladislav 
Frej a Simona Stašová. Také další 

představení je přeložené z jara. 
V pondělí 7. září rozehraje Daniela 
Choděrová show pro jedinou he
rečku – zábavné pojetí věčného 
souboje mužů a žen s názvem 
Cavewoman.

Třetím kusem uvedeným na jevi
šti chomutovského divadla pak bude 
fraška slavného britského autora 
Raye Cooneyho Na poslední chvíli, 
ve které alternují oblíbení herci 
Václav Vydra, Jan Čenský, Josef 
Carda či Jana Boušková. V tomto 
případě si zaškrtněte datum 24. září. 
Z jarního termínu se na podzim 
podařilo přeložit i komedii plná zá
měn a zmatků Plnou parou, v níž se 
představí třeba Lenka Vlasáková, 
Miroslav Etzler nebo Jan Dolanský. 
Divadlo ji uvede 6. října.

Na všechna zmíněná představení 
platí jak jednorázové lístky, tak i abo
nentní vstupenky, které si diváci kou
pili již před začátkem sezony.

Rodiny s dětmi mohou za zába
vou vyrazit hned první zářijový ví
kend. V sobotu 5. září jsou všichni 
pozváni do Rodinného centra 

Rozmarýn na odpolední Pohádkový 
park s Pepe a Pipi. Hned druhý den 
bude v divadle k vidění pohádka 
v podání Dobře naladěného diva
dla z Prahy. Jmenuje se Princezna 
Čokoláda a čaroděj v ní pomůže 
zmlsané princezně, které ze všech 
sladkostí bolí bříško a zoubky.

V divadle si užijí i milovníci 
klasického tance, ve středu 9. září 
mohou vyrazit na oblíbený taneční 
podvečer – Večerníček nejen pro 
seniory.

Mimořádným zážitkem bude 
koncert slovenské vokální kapely 
Fragile se Soňou Norisovou, který 
je naplánován na středu 30. září. 
Skupina složená z výrazných pě
veckých osobností přiveze do 
Chomutova svůj klasický repertoár 
– osobitým způsobem interpretuje 
známé světové hity bez použití 
hudebních nástrojů, tedy a cappe
lla. Posluchači se dočkají také dvou 
koncertů přeložených z jara, bigbí
tový nářez přiveze Brutus 2. října 
a příznivce country a bluegrassu 
potěší Malina Brothers, kteří v di

vadle zahrají v úterý 8. října.
Také v kině Svět už mají pro 

diváky přichystáno několik výji
mečných zážitků. Na pomezí filmu 
a divadla se pohybuje projekt Film 
naživo, při němž se na plátna kin 
přenáší živý přenos z představení, 
které divadelní soubory odehrávají 
speciálně v nejrůznějších exteriérech. 
Posledním kusem letošní série bude 
hra Tajný agent z repertoáru Divadla 
Na zábradlí, promítaný ve středu 
9. září. Jde o příběh o ruských agen
tech provokatérech a fatálním osudu 
jedné rodiny s nimi propojené, který 
herci rozehrají v prostředí unikátní in
dustriální cihlové architektury brněn
ského historického vodojemu.

Hned ve třech termínech (10., 
11. a 13. září) pak kino přinese také 
záznam koncertu kapely BTS, sou
časného korejského Kpopového 
fenoménu. Snímek Break The 
Silence: The Movie přibližuje život 
kapely po celou dobu jejich turné. 
Všech sedm členů upřímně vypráví 
své osobní příběhy, které nikdy 
předtím nevyjádřili.
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MILUŠE 
SCHUBERTOVÁ
Před osmi lety byla se synem na Červeném hrádku, kde byl 
velikonoční jarmark a stánek s pletenými věcmi z motaného 
papíru. Práce ji velice zaujaly. Náhoda tomu chtěla, že se 
dočetla, že v chomutovském Domečku otevřeli kurz, kterého 
se zúčastnila. Začala s vlastní tvorbou věcí z motaného papíru. 
Na internetu si našla skupinu žen z několika měst, které 
pořádají pravidelné srazy takzvaných Motalinek. Ty si předávají 
zkušenosti z motání. Její výrobky si lze objednat jen přes 
e-mail zajicek5290@seznam.cz.

MARTINA 
FOJTÍKOVÁ
Před třiadvaceti lety skončila mateřskou dovolenou a v té 
době u kamarádů v Norimberku navštívila malou hospůdku, 
kde grilovali steaky za barem a hosté mohli sledovat práci 
kuchaře. V hlavě ji blesklo, že by to byl dobrý podnikatelský 
záměr, a otevřela v Chomutově Steak Bar. Ani po 23 letech se 
konkurence nebojí, sází na rodinnou atmosféru restaurace 
a především na dobré reference hostů. Restaurace bez 
problému přežila i dobu koronavirové krize.

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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Zvířata a rostliny hrály v lidových 
pověrách Chomutovska zajímavé role

Zvířata a rostliny sehrávaly v ži
votě našich předků mnohem větší 
roli než dnes. V Krušných horách 
a Podkrušnohoří tomu nebývalo 
jinak. Zdejší hospodáři měli rádi na
příklad vlaštovku. Tento posel jara 
do domu přinášel štěstí, chránil před 
požárem a úderem blesku. Zvláště 
šťastné bylo, když si tento opeřenec 
udělal hnízdo na vnější zdi domu 
(horská obec Blatno v okr. Chomutov 
a již zaniklá obec Albrechtice v okr. 
Most). Pověry se vázaly i k domá
címu ptactvu. Pokud před zahájením 
nějaké důležité cesty člověku přes 
cestu přeběhla jako první slepice, 
měl mít dotyčný štěstí. Zkřížilali mu 
cestu kočka nebo zajíc, neměl od této 
cesty očekávat nic dobrého (zaniklá 
horská ves Pohraniční poblíž Hory 
Svatého Šebestiána). Jestli se kočka 
čistila, přišel host ze směru, kam se 
dívala. Potkalli poutník bělouše, při
neslo mu to štěstí (jen si musel třikrát 
plivnout do dlaní).

Když zjara člověk potkal nejdříve 
plazící se zvíře, např. hada nebo 
červa, znamenalo to neštěstí. Setkalli 
se s letícím nebo běžícím zvířetem, 
měl mít štěstí (Černice, dnes sou
část Horního Jiřetína na Mostecku). 
Proběhnulli zajíc vesnicí, vzplál ně
kde poblíž požár (Boleboř a zaniklá 
obec Gabrielina Huť, která se nachá
zela nedaleko Kalku). Přeskákalali 
přes ulici veverka zleva doprava, 
neměl člověk vůbec štěstí, v opačném 
případě štěstí měl.

Obecně nenáviděným obojživel
níkem bývala ropucha, protože ji lidé 
považovali za zakletou čarodějnici. 
Slyšelli člověk na jaře poprvé kukat 
kukačku a měl přitom v tašce pe
níze a chleba, potom měl mít peněz 
a chleba dostatek po celý nadcháze
jící rok. V případě tohoto opeřence 
se rovněž počítalo, kolikrát zakuká. 
Tolik let ještě člověk měl být živ.

Mnoho pověr bylo spojeno s pa
vouky. Na většině míst našeho kraje 

bylo v různých variantách rozšířeno 
pořekadlo: „Pavouk zrána přináší 
bídu a starosti, pavouk dopoledne 
přináší štěstí následující den, pavouk 
v poledne přináší štěstí a svatbu, pa
vouk večer přináší štěstí a dary“.

Vidělli člověk černého motýla, 
znamenalo to smutek. Krtek přiná
šel podzemní poklady. Peněženky 
z krtčí kůže nikdy nezůstaly prázdné. 
Netopýry pokládali lidé za nosi
tele a průvodce zlých duchů, kteří 
se zaplétají do vlasů a škodí lidem. 
Užovka obecná měla jako tzv. do
mácí had kravám vysávat mléko. Na 
druhou stranu přinášela do domu, ve 
kterém se zdržovala, štěstí a proto se 
jí dávala do sklepa miska s mlékem, 
aby dům neopustila.

Významnou roli v lidových po
věrách sehrávaly rostliny, jmeno
vitě u krásného pohlaví. Především 
kopretiny. Stačilo jim trhat okvětní 
lístky a ptát se: „Miluje mne z celého 
srdce, s bolestí, trochu, vůbec ne.“ 
A člověk se přesně dozvěděl, jak to 
s jeho láskou vypadá. O čtyřlístku 
je známo, že přinášel štěstí. Trny na 
šatech znamenaly ctitele. Břečťan 
v pokoji s sebou přinášel do domu 
starost. V Mezihoří lidé myslili, že 
přináší požehnání. Palmové větvičky 
za zrcadlem ochraňovaly dům před 
neštěstím, na poli způsobily, že pše
nice vyrostla vysoko. A na ochranu 
před kletbou a začarováním setby se 
na pole přinášela posvěcená palmová 
ratolest, na které byla svěcenou kří
dou udělána tři znamení kříže. Pole 
se poté ještě kropilo svěcenou vodou. 
Věnce a březové větvičky ze svátku 
Božího těla ochraňovaly dům před 
úderem blesku, přičemž byly větévky 
pověšeny ve stáji a na půdě. Pokud 
se nasypala před dveře domu tráva, 

udrželo toto opatření všechny zlé 
duchy v dostatečné vzdálenosti od 
příbytku. Tráva pro husy rostla dobře, 
když člověk zasel sůl. Pokud člověk 
nakrmil slepice pepřem, snášely čer
vená vajíčka. Když kvetl černý bez, 
přestávaly prý slepice klást vajíčka 
a krávy dávaly méně mléka (samota 
Menhartice, dnes část obce Křímov 
a obec Spořice). Když ořechy velmi 
rozkvetly, mělo se narodit mnoho 
dětí. Pokud měl lískový keř hodně 
plodů, pak měla být v následujícím 
roce bohatá nadílka dětí. Když člověk 
přinesl domů šípky, měl nejprve tři 
kousky dát do hrnce a teprve potom 
jít do světnice a tam je vysypat na 
stůl, aby příslušný šípkový keř nad
cházející rok rodil alespoň tolik jako 
letos.

A na závěr dvě smutné pověry. 
Strom, na kterém se někdo oběsil, 
prý brzy uschnul. A staří lidé varovali 
malé děti, aby netrhaly květy sasanky 
hajní, protože by tato činnost mohla 
přivodit brzkou smrt jejich rodičů 
(Křímov). Naštěstí je svět lidových 
pověr už minulostí, moderní člo
věk jim nevěří a připomíná si je jen 
z nostalgie.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

BAROKNÍ KLAPAČKA 
NOVICIÁTU 
FRANTIŠKÁNSKÉHO 
KLÁŠTERA

Dalším tajemstvím depozitáře 
Oblastního muzea v Chomutově je 
záhadný předmět, který je uložen 
v podsbírce Etnografie pod inven
tárním číslem R 448. Je obdélného 
tvaru, má rozměry 47 x 27 cm a je 
osazen kovovými prvky svádějí
cími k domněnce, že jde o jakási 

čtyři železná držadla malých dví
řek. Není tomu tak. Tento sbírkový 
exponát se kdysi uchopoval za 
dřevěnou boční část a úkolem ko
vových částí bylo lomozit. Je to 
totiž barokní klapačka z 18. sto
letí z noviciátu františkánského 
kláštera Čtrnácti sv. pomocníků 
v Kadani. Latinský nápis se zašif
rovaným chronogramem na přední 
straně klapadla IVs RaCzae CaeCa 
VoX noCte noVeLLos ChorVM 

strepitans eXCitat Ire IVbet pro
zrazuje kromě přesné datace 
1750 i někdejší funkci předmětu. 
Lomozením této desky za noci pro
bouzeli místní františkáni novice 
a přikazovali jim odejít do chóru, 
kde se nad ránem účastnili modlitby 
matutinum, tzv. jitřní hodinky. Tím 
v klášteře mezi adepty na vstup do 
řádu udržovali kázeň a pořádek.

Jan Hirsch
Oblastní muzeum Chomutov



historie poradna, neziskové organizace

poradna, neziskové organizace | 15

Interiér Café Atria se změní díky darům

SDílna nově nabízí prostor 
k volnému tvoření

Chráněná kavárna Café Atrium 
dostane nový kabát. Díky veřejnosti 
i klientům spolku Masopust si ná
vštěvníci budou vychutnávat kávu 
i domácí zákusky ve zcela novém 
interiéru. „Začátkem letošního roku 
jsme vyzvali naše přátele, podporo
vatele i širokou veřejnost, aby nám 
darovali dřevěné židle, které jsou 
již nevyužité nebo nějak poško
zené. Sešlo se nám jich asi sedm 
desítek, což je více, než jsme če

kali. Dobrovolníci a přátelé spolku 
Masopust společně se zaměstnanci 
a později i klienty služeb se od dubna 
pustili do renovace, proběhly i dva 
workshopy pro veřejnost,“ popsala 
vedoucí sociálněterapeutické dílny 
Jana Matoušková.

Postupně zrenovovali šestadvacet 
židlí, které společně s novými stolky 
utvoří interiér kavárny. K nátěru 
zvolili barvy šedou, hnědou a tyrky
sově modrou v kombinaci s přírodní 

barvou dřeva. I další věnované židle 
klienti Masopustu zrenovují a dále 
třeba věnují potřebným nebo prodají 
zájemcům.

Nový interiér kavárny bude veřej
nosti představený 19. září od 14 ho
din a připravený je i doprovodný 
program. Děti se budou moci se
známit s prací se dřevem v truhlář
ských dílničkách, přítomným zahraje 
k poslechu TEA JAY IVO a kapela 
4. cenová a zahájena bude i výstava 

fotografií zachycujících židle. „Tyto 
snímky od uměleckých fotografů si 
budou moci lidé zakoupit, stejně tak 
jako deset židlí, které nám zreno
vovali místní umělci a která budou 
představené při této akci,“ pozvala 
Jana Matoušková. Součástí programu 
bude i ochutnávka nové vegetarián
ské nabídky Café Atrium. Výtěžek 
aktivit bude použit na provoz kavá
ren, kde nacházejí zaměstnání lidé se 
zdravotním postižením.

SDílna na Husově náměstí se 
v září ještě více otevířá veřejnosti. 
Každou druhou středu je totiž na tři 
hodiny k dispozici všem zájemcům 
o tvoření, aniž by jejich činnost 
měla konkrétní zaměření. „SDílna 
byla otevřena dvakrát v týdnu 

a vždy bylo tvoření zaměřené napří
klad na kresbu a malbu, krasopsaní 
nebo nějaké dekorování. Nyní dáme 
lidem prostor k vlastnímu tvoření 
a hlavně k předávání různých zku
šeností nebo nápadů. Mohou se 
sejít různé generace a vzájemně 
si představovat zajímavé techniky 
tvorby, nebo například přijdou ka
marádky a v příjemné atmosféře 
si dají čaj a ozdobí si kabelku,“ 
uvedla lektorka Mirka Marková.

Návštěvníci při vstupu zaplatí 
padesát korun, dále mohou přinést 
nějaký materiál k tvoření, to však 
není podmínkou. Pro svou tvorbu 
mohou využít vše, co se v SDílně 
nachází. „Máme spoustu věcí, které 
jsou k tvoření potřeba. Na příklad 
barvy, papíry, modelovací hmo tu, 
pedig, ubrousky, plst, filc, dřevěné 
odřezky, kleště a mnoho dalšího,“ 
dodala lektorka. 

Volné tvoření nazvali organizá
toři Otevřené šuplíky. Ty se budou 
konat vždy každou druhou středu 
od 17 do 20 hodin. Tento měsíc 
tedy ještě 16. a 30. září.

Hlídejte si zdravotní a sociální pojištění
Každý, kdo má příjem z výdělečné 

činnosti – zaměstnání nebo podnikání, 
musí hradit sociální a zdravotní pojiš
tění. Za zaměstnance odvádí pojištění 
zaměstnavatel, živnostníci a pod
nikatelé si ho platí sami. Když ale 
příjmy ze zaměstnání nebo podnikání 
nemáte, například studujete, jste na 
úřadu práce nebo na rodičovské do
volené, účast na sociálním pojištění se 
vás netýká, jelikož ho za vás platí stát.

Jenže právě účast na sociálním 
pojištění, přesněji na jedné z jeho 
složek – důchodovém pojištění – je 
vedle dosažení důchodového věku 
základní podmínkou pro přiznání sta

robního důchodu.Pokud si nejste jistí, 
kolik odpracovaných let vám aktuálně 
chybí, nebo si jen chcete zkontrolovat, 
zda váš zaměstnavatel za vás řádně 
odvádí sociální pojištění, obraťte se na 
Českou správu sociálního zabezpečení 
(dále ČSSZ). Jednou ročně můžete po
žádat o zaslání informativního listu dů
chodového pojištění, který shrnuje doby 
pojištění, jež u vás ČSSZ eviduje. Za to, 
že vám ČSSZ tento informativní list vy
staví, nehradíte žádný poplatek.

O zaslání přehledu se žádá buď 
prostřednictvím tiskopisu, který lze 
stáhnout na webových stránkách ČSSZ, 
nebo písemnou formou s uvedením rod

ného čísla, jména, příjmení a adresy, na 
kterou má být informativní list zaslán.

V případě úhrady zdravotního 
pojištění musíte komunikovat se svojí 
zdravotní pojišťovnou. Veškeré dů
ležité informace vám budou sděleny 
osobně na pobočce nebo písemně 
můžete zažádat o přehled přeplatků 
a nedoplatků nebo o přehled plátců 
zdravotního pojištění. V dnešní mo
derní době má mnoho zdravotních 
pojišťoven zřízené aplikace, do kte
rých se lze pomocí chytrého telefonu 
nebo PC přihlásit a zkontrolovat si, 
zda náhodou nemáte nedoplatky na 
zdravotním pojištění. Zároveň zde 

vidíte plátce pojištění, ale také přehled 
vykázané péče za různá období a výši 
poplatků a doplatků za léky. 

Rada na závěr – podle zákona má 
každý z nás ohlašovací povinnost. 
Z tohoto důvodu není vhodné spoléhat 
na druhé (zaměstnavatele nebo úřady), 
že příslušnou změnu, která ve vašem 
životě nastala, danému orgánu nahlásí. 
Proto změníteli jméno, příjmení, ad
resu trvalého bydliště, zaměstnavatele 
nebo zahájíte/ukončíte samostatně vý
dělečnou činnost a podobně, vždy tuto 
změnu s příslušným dokumentem.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Inzerce
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Téměř tři desítky sportovních klubů 
potvrdily účast na Chomutovském 
festivalu sportu. Ten se uskuteční 
v neděli 6. září od 10 hodin v areálu 
Kamencového jezera u velkého mola. 

Malí i dospělí návštěvníci si budou 
moci zahrát hokej, florbal, fotbal, vo
lejbal, basketbal, stolní tenis, zkusit 
si gymnastické prvky, bojová umění, 
vzpírání a mnoho dalších sportovních 
činností. „Nově se festivalu zúčastní 
šermíři a šachisté z Domečku a také 
klub TJ ZŠ SPV, který se zaměřuje na 
sportovní hry. Pro děti, které si vyzkouší 
sporty u všech přítomných klubů, jsou 
připravené účastnické medaile,“ pozvala 
organizátorka akce Zuzana Kroutilová.

Celým dnem budou provázet mo
derátor Petr Říbal a DJ Lukáš Budai. 

Návštěvníci si budou moci užít i do
provodný program, například vystou
pení akrobatických jezdců na kolech či 
koloběžkách JF miniramp show, lezců 
na stěně, hlavně pro děti jsou pak při
pravené různé nafukovací sportovní 
atrakce.

Cílem festivalu je představit rodi
čům a dětem možnosti sportovního 
vyžití ve městě, nabídnout ukázky 
sportů, které si mohou na místě 
i vyzkoušet, a přinést jim všechny 
potřebné informace od trenérů i spor
tovců přímo na místě.

Děti mohou 
prožít den 
se skauty

Opravy a investice ve školách zabraly celé 
léto, někde skončí až v září

Skautské středisko Český lev 
Chomutov pořádá 5. září od 9 do 
14 hodin Den se skauty. Přijít poznat 
činnost skautů mohou chlapci i děv
čata od 2. do 8. třídy se svými rodiči. 
Sraz je u Povodí Ohře, s sebou si mo
hou účastníci přinést buřty ke svačině.

Skautování nabízí dítěti partu dob
rých lidí, kamarádů, příležitost prožít 
život aktivně a smysluplně. V dnešní 
době se skautský program stává atrak
tivnějším, zajímavějším pro součas
nou generaci.

V základních i mateřských školách 
v těchto dnech končí nebo budou brzy 
dokončené nejrůznější opravy a inves
tice. Na některých se začalo pracovat 
v době uzavření škol kvůli prevenci 
šíření nového typu koronaviru, jinde 
byly opravy v plánu o prázdninách.

Dvě nová mlhoviště jsou pro
vozu v mateřských školách Jiráskova 
a Zahradní. Na konci prázdnin tam 
probíhala finální úprava povrchu s gra
fikou a osazovala se mlžítka. Investice 
si vyžádala přes 500 tisíc korun.

V základní škole Na Příkopech 
probíhá od července do konce září sa
nace školní družiny. „Provádění sanací 
vychází ze stavebně vlhkostního prů
zkumu, který byl v objektu proveden 
v lednu 2020. Při tomto průzkumu 
byla zjištěna zvýšená, vysoká a velmi 
vysoká vlhkost všech obvodových 
i vnitřních nosných stěn. Závěrem 
tohoto průzkumu byla doporučení 
provést hydroizolaci podlah, drenáž, 
injektovat stěny v úrovni podlah 
a opatřit objekt sanačními omítkami, 

což se momentálně provádí,“ uvedla 
Kateřina Vránová z magistrátníhood
boru rozvoje a investic.

Stavebně se tedy zasahuje do 
podlah, stěn, provádí se rekonstrukce 
sociálního zařízení. Na WC budou 
osazeny montované kabiny, nové 
obklady, dlažba. Injektáže budou 
probíhat i na venkovním zdivu, spolu 
s drenáží kolem celého obvodového 
zdiva části budovy družiny.

Součástí rekonstrukce je i výměna 
vnitřních a venkovních dveří, bude 
také provedena instalace nového zvon
kového tabla, mikrofonem a kamerou 
v prostoru stávajícího zvonkového 
tabla. Celkové náklady jsou 3,5 mili
onu korun.

Hřiště u základní školy Kadaňská 
dostane do konce září nové oplocení 
a branku. „Jedná se o oplocení z ploto
vých panelů 3D PVC v zelené barvě. 
Součástí je i dvoukřídlová vstupní 
a dvoukřídlová vjezdová brána. Bude 
provedena přípojka nízkého napětí, 
u které bude položena jako přípolož 

volná chránička pro sdělovací kabel,“ 
popsal Pavel Melichar z odboru roz
voje a investic. Tyto úpravy budou stát 
přes 563 tisíc korun.

Odbor majetku města v době 
letních prázdnin dokončoval opravy 
započaté v době epidemie a zahájil 
další plánované opravy. „Je opravená 
elektroinstalace v kuchyni a přileh
lých prostorách mateřské školy v ulici 
Dostojevského, vyměněna okna 
včetně parapetů v mateřské škole 
v ulici Jiráskova, dokončena oprava 
sociálního zařízení a část oplocení 
areálu u mateřské školy v Prokopově 
ulici,“ sdělila Ivana Nováková z od
boru majetku města.

V základní škole Zahradní byla 
dokončena výměna spojovacích 
dveřních stěn v chodbách, v základní 
škole Na Příkopech oprava rozvodů 
studené a hydrantové vody, v zá
kladní škole Písečná oprava sociálních 
zařízení a v základní škole Školní 
rekonstrukce malé tělocvičny. „Dále 
proběhla oprava instalačního kanálu 

včetně potrubí a zastropení v základní 
škole Ak. Heyrovského, oprava pod
lah v základních školách 17. listopadu 
a Březenecká, rekonstrukce sociálního 
zařízení pro Český skaut – Junák 
v prostorách budovy v Havlíčkově 
ulici a oprava střechy a přípojky 
studené vody v Základní škole spe
ciální a Mateřské škole Palachova. 
U základní školy Kadaňská byla za
hájena oprava hřiště,“ doplnila Ivana 
Nováková.

Den zvířat  
zoopark neškrtnul

Už odnepaměti zve chomutov
ský zoopark první říjnovou sobotu na 
oslavu Dne zvířat. A letos tomu ne
bude jinak. V organizaci se pustili do 
plánování oblíbené akce, a to i přes 
hrozbu dalších omezení.

Den zvířat je jedna z nejnavště
vovanějších akcí, každý rok se na ni 
těší celé rodiny. A zoopark je nechce 
o tuto radost připravit. „Prožíváme 
letos zvláštní sezonu, plnou nejistoty. 
Ale rozhodně jsme nad ní nezlomili 
hůl,“ podotýká ředitelka zooparku 
Věra Fryčová. „Přesný program 

ještě opatrně pilujeme, ale rozhodně 
chceme akci uskutečnit,“ dodala.

Termín oslav letos vychází na so
botu 3. října. Odpoledne v zooparku 
bude jako vždy plné atrakcí a soutěží 
pro děti, pochopitelně nebude chybět 
živá hudba či divadlo. Účast přislíbily 
i další spolky a organizace, které se 
připojí se svým doprovodným pro
gramem. Pravidlem také je, že Den 
zvířat uzavírá hlavní sezonu a v tento 
den tedy naposledy probíhají komen
tovaná krmení nebo vyjížďky zoo
vláčkem Amálkou a Safari expresem.

Festival sportu letos rozšíří nabídku 
sportů, přihlásily se nové kluby
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Žáci základních škol se zapojili do výtvarné 
soutěže Nezapomeneme, pořádají i výstavu

Vlak bude varovat před 
dopady drogové závislosti

Tábory bavily stovky dětí Kámen se otevře 
návštěvníkům

Odbor školství byl osloven 
zástupci Svazu měst a obcí s na
bídkou účasti pro chomutovské 
školy ve výtvarné soutěži s názvem 
Nezapomeneme, kterou vyhlásily 
Univerzita Karlova, Slovenský inštitút 
v Praze a spolek W@ART k uctění 
75. výročí konce 2. světové války 
a k připomínce holocaustu.

Hlavní myšlenkou této soutěže 
bylo, aby děti nezapomněly na tragické 
období našich dějin. Žáci základních, 
středních i studenti vysokých škol měli 
tvořit díla na téma Holocaust nebo na 

téma Osvobození vlasti. Cílem je vést 
žáky k zamyšlení se nad tehdejšími 
dramatickými situacemi při odboji či 
při osvobozování, spojenými často 
s hrdinstvím a obětováním životů. 
„Tragické události 2. světové války 
nesmí být nikdy zapomenuty. Je třeba 
varovat především mladé lidi před 
nebezpečím opakování takovýchto 
událostí. Proto jsem velmi ráda, že se 
celkem sedm chomutovských škol do 
soutěže aktivně zapojilo. Konkrétně se 
jedná o školy Kadaňská, Březenecká, 
Zahradní, Písečná, Na Příkopech, 

Školní a základní uměleckou školu,“ 
uvedla vedoucí odboru školství 
Martina Kalová.

Původně měla být výstava in
stalována v dubnu, ale vzhledem 
k okolnostem byla přesunuta na září. 
Bylo vytvořeno 46 děl, která budou 
na výstavě vystavena. Řada prací byla 
dětmi dotvořena doma, poté co došlo 
k uzavření základních škol. Z těchto 
prací bylo 16 děl vybráno do užšího 
výběru a byly tudíž odeslány organi
zátorům celostátní soutěže. „Aby však 
naše výstava o tato díla nebyla ochu

zena, zajistili jsme jejich repliky. Velký 
zájem o zapojení se do soutěže svědčí 
o tom, že se této nelehké problematice 
naše školy intenzivně věnují,“ dodala 
vedoucí.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
9. září v 16 hodin v galerii Lurago 
a potrvá do 26. září. Český svaz bo
jovníků za svobodu výstavu doplnil 
o reálné materiály té doby a vernisáž 
výstavy pak doplní vzpomínkami vá
lečných veteránů. Výstava je dále do
plněna putovní výstavou Lidičtí muži 
v boji za svobodu.

Na vlakovou stanici v Chomutově 
přijede 8. a 9. října Revolution train. 
Vlak slouží k prezentaci programu 
sloužícího jako prevence užívání ná
vykových látek dětmi a mladistvými. 
Každý den od 8 do 14.20 hodin je pro
gram určený pro žáky škol, od 15.30 
do 18 hodin se může přijít podívat 
široká veřejnost.

Multimediální vlaková souprava 
je unikátním nástrojem, který přináší 
novou formu všeobecného preventiv
ního programu skrze interaktivní a zá
žitkové vzdělávání. Cílem vlakového 
programu je prostřednictvím zapojení 

všech lidských smyslů efektivně za
působit na návštěvníka vlaku, na jeho 
pohled na legální i nelegální drogy, 
závislosti a inspirovat jej k pozitivním 
životním volbám.

Vlakovou soupravu tvoří celkem 
šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny 
do podoby multimediálních sálů, v nichž 
se v několika rovinách odehrává příběh 
o příčinách, vývoji a důsledcích drogové 
závislosti. Návštěvníci protidrogového 
vlaku tímto příběhem procházejí a díky 
možnostem interaktivních technologií se 
aktivně stávají jeho účastníky.

Vstup je pro všechny zdarma.

Téměř sedm stovek dětí 
z Chomu tova i okolí si letos užilo 
příměstské tábory pořádané hned 
několika organizacemi. Někde byla 
kapacita zcela naplněná, jinde pár 
volných míst zbývalo. Na své si 
přišli malí milovníci sportu, přírody, 
historie, vody i zvířat.

Muzeum Na Kočičáku pořádalo 
čtyři turnusy táborů, při kterých 
se mladí dobrodruzi učili přežívat 
v přírodě, seznamovali se s histo
rií a pobyt trávili především venku. 
Toto si užilo celkem 130 dětí. 
„Kapacita zájmu stačila, nikoho 
jsme nemuseli odmítat. S takovou 
účastí jsme velmi spokojeni,“ uvedl 
předseda muzea Jiří Piramovský.

V Domečku se při příměstských 
táborech sešlo celkem 127 dětí, 
připraven byl pro ně rozmanitý 
program. Kapacita táborů byla napl
něna, jen se na poslední chvíli odhlá
silo pár dětí ze zdravotních důvodů. 
„Poptávka po našich táborech byla 

i v letošním roce veliká a zdaleka 
jsme nedokázali uspokojit všechny 
zájemce. Jsou tábory, které byly na
plněny ihned po zveřejnění,“ sdělil 
ředitel organizace Radoslav Malarik.

Společnost Kultura a sport organi
zovala příměstské tábory v Aquasvětě 
a také Miniškolu sportu. Oba tábory 
navštívilo celkem přes dvě stě dětí. 
V Aquasvětě se mohly naučit plavat 
nebo si užít vodní radovánky, ve spor
tovní hale se seznamovaly s různými 
druhy sportů.

Za zvířaty do zooparku se podí
valo 211 milovníků přírody. Zjistili, 
jak se o zvířata pečuje, některá si 
mohli pohladit nebo je nakrmit.

Příměstský tábor v oblastním 
muzeu nesl název Stopy člověka 
v přírodě, zúčastnilo se jej dvacet dětí 
od 6 do 14 let. „Jeho kapacita byla tak 
plně využita a odmítli jsme dalších 
pět dětí, které by se rády tábora také 
zúčastnily,“ doplnila organizátorka 
Slávka Brůnová.

Klub Kámen pro děti, mládež 
a mladé dospělé se letos zúčastní 
již popáté kampaně Týden nízko
prahových klubů. V úterý 22. a ve 
středu 23. září vždy od 10 do 16 
hodin se tedy klub otevře veřej
nosti. Návštěvníci se budou moci 
neformálně seznámit se zařízením, 
popovídat si s pracovnicemi klubu 

nebo si jen prohlédnout prostory 
a nabídku aktivit, které nabízí. Klub 
Kámen se nachází v ulici Školní 
pěšina 5249.

Klub Kámen – SC Kamínek 
funguje v Chomutově od roku 2013 
a jeho služby zajišťuje spolek Světlo 
Kadaň za podpory Ústeckého kraje 
a města Chomutova.

Inzerce
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Pracoviště Chomutov,
                            Škroupova 1397/48, Tel: 474 334 386

ŽÁDNÉ DLOUHÉ ČEKACÍ  
TERMÍNY, UŽ ŽÁDNÉ VEDRO.

CENOVÁ KALKULACE A KONZULTACE 
JSOU ZCELA ZDARMA.

NÁŠ TÝM SE VÁM ZVLÁDNE  
NAPLNO VĚNOVAT CELÉ LÉTO. 

SPECIÁLNÍ LETNÍ SLEVA 

20 %

Společnost Ekoservis Chomutov s.r.o. Vám nabízí dodávku a montáž klimatizačních jednotek TOSHIBA  
pro byty, domy a komerční prostory. Nyní se speciální letní slevou 20 %.

Neváhejte nás kontaktovat na telefonu 739 276 515 nebo na e-mail duchkova@ekoservis.cz
Další obory ve kterých působíme: vzduchotechnika, průmyslové chlazení, tepelná čerpadla, jádrové vrtání.  

Poskytujeme dodávku, montáž, servis i opravy.

WWW.EKOSERVIS.CZ
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KŘÍŽOVKA Před padesáti lety byla v září zahájena výuka v Střední (tajenka).

OSMISMĚRKA Knihovna na začátku září pořádá (tajenka).

VTIPY

Učitel: „Jak to, že zas nemáš 
domácí úkol?!“ 
Žák: „Omlouvám se, ztratil jsem 
ho, když jsem se popral s jedním 
klukem, který tvrdil, že nejste ten 
nejlepší učitel na celé škole.“

„Výborně, Pavle,“ chválí učitel 
žáka, „domácí úkol je napsaný 
bez chyb. Jsi přesvědčen, že 
tvému otci nikdo nepomáhal?”

„Pane učiteli, smím mluvit, když 
se mě nikdo na nic neptá?“ 
„Ne, to není slušné.“ 
„Tak se mě zeptejte, jestli vám 
náhodou před školou někdo 
nekrade auto.“

Potkají se dva spolužáci na hřišti: 
„Proč nejsi ve škole?“ 
„Mám těžkou angínu.“ 
„Se mnou je to horší — mám 
zápal plic!"

AFEKCE, ALENA, DIETA, ETAPY, FILMY, HÁRAT, HAVEŤ, HOLIČ, IONTY, 
KONTO, KREMPY, KRŮTA, NAJMĚ, NÁLEVY, PLANCK, PLOŠKA, SLAVIT, 
STARCI, ŠKUBAN, TĚŽCE, VESTA, VODIČ, VOLIČ, VÝKAL, VZTEK

AUTOBAZAR
KŠV CHOMUTOV

Přijďte si vybrat z naší 
široké nabídky ojetých vozů.

NOVĚ OTEVŘENO 
7 DNÍ V TÝDNU

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VOZŮ 
HYUNDAI A OPEL

Desítky předváděcích 
a 2letých vozů.

Obchodní zóna 250, Otvice

Inzerce
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 5. a 19.9.  08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – stadion v ul. Mostecká 
za sportovní halou

 9., 16., 23. a 30.9. 18.00  TANEČNÍ KLUB LASO – country tance – Středisku volného času
 15.9.  út 09.30  NORDIC WALKING NA ČERVENÝ HRÁDEK – pořádá 

Chomutovská knihovna – sraz na horním parkovišti Zooparku pod silnicí 
I/13

 16.9.  st 16.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – spisovatel Pavel Kolmačka – 
Chomutovská knihovna

 17.9.  čt 13.00  LITERÁRNÍ ČTENÍ – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 19.9.  so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 22.9.  út 17.00  ČESKÝ BANÁT – přednáška Jiřího Řeháka, který 30 let cestuje po 

Balkáně a 10 let pomáhá krajanům v české části Banátu – Chomutovská 
knihovna 

 23.9.  st 17.00  ALZHEIMER CAFE – přednáška spojená s představením knihy 
BLUDIŠTĚ JMÉNEM ALZHEIMER – Café Atrium

 26.9.  so 10.00  SVÁTEK SENIORŮ V MUZEU – v 10 hodin komentovaná 
prohlídka historického centra města s návštěvou výstavy Architektura 
v krajce, ve 14 komentovaná prohlídka výstavy Prvním vlakem do 
Chomutova, celý den budou probíhat v prostorách muzea kreativní dílny 
pro bystré hlavy a šikovné ruce – oblastní muzeum, hlavní budova

 26.9.  so 14.00  KRESBY SMYČCEM – hudebně výtvarná dílna – galerie Špejchar
  PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVOD-

CEM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves
  BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST – každou neděli od 10 hodin v Rocknet 

aréně
  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea Na 

Kočičáku se v srpnu konají vždy v sobotu od 10 do 17 hodin

 5.9. so 15.30  POHÁDKOVÝ PARK S PEPE A PIPI – odpoledne plné zábavy, her 
a soutěží pro celou rodinu

 2.9. st  17.00  OTEVŘENÉ ŠUPLÍKY
 8.9.  út  18.00  AKVAREL
 15.9.  út  18.00  KRESBA TUŽKOU
 16.9.  st  17.00  OTEVŘENÉ ŠUPLÍKY

 22.9.  út  18.00  AKVAREL
 23.9.  st  17.00  SUCHÁ VAZBA
 30.9.  st  17.00  SCRAPBOOK

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN 

SDÍLNA

 4.9. pá 19.00  NA ZLATÉM JEZEŘE
 7.9. po 19.00  CAVEWOMAN

MĚSTSKÉ DIVADLO

 10.9.  čt 16.00  KONCERT KE DNI HORNÍKŮ – velký hornický dechový orchestr SD, 
atrium Chomutovské knihovny

 11.9.  pá 19.30  KLAVÍREM MEZI ŽÁNRY – Martin Rufer, klavírní recitál – Café atrium
 12.9.  so 15.00  INDIAN SUMMER OPEN AIR – vystoupí Noční klid, Hot pants, 

D o k r u h u, ENVPLS a MANON MEURT – atrium Chomutovské knihovny
 30.9. st 19.00  FRAGILE A SOŇA NORISOVÁ – městské divadlo

KONCERTY

 Od 3.9.   ARCHITEKTURA V KRAJCE – výstava připomínající dvacetileté výročí 
založení Klubu šitá krajka – kostel sv. Kateřiny

 Od 3.9.   ŽIDLE 100× JINAK – výstava fotografií přátel spolku Masopust – Café Atrium
 Od 8.9.   SVĚT Z KOSTIČEK – svět složený z lega, k vidění až 120 exponátů složených 

z kostek – vernisáž výstavy 8. září v 9 hodin – Chomutovská knihovna
 Od 9.9.   NEZAPOMENEME – vernisáž výstavy regionální výtvarné přehlídky k uctění 

75. výročí konce 2. světové války a ke vzpomínce na holokaust – galerie Lurago
 Od 10.9.   MŮJ SVĚT, MÁ RADOST – OBRAZY A BÁSNĚ – obrazy a básně 

Karla Antonického, klienta Domova pro seniory Písečná, vernisáž výstavy 10. září 
v 10 hodin – Chomutovská knihovna

 Od 25.9.   V ZAHRADĚ – JIŘÍ JANDA – výstava volného výběru z projektů Jiřího Jandy, 
společným motivem je především Okamžik, Událost a Záznam – galerie Špejchar

 Do 19.9.   RŮST V MIZENÍ – vernisáž výstavy Pavlíny Valdové – galerie Špejchar
 Do 20.9.   VÝSTAVA OBRAZŮ KVĚTY NOVÁKOVÉ – restaurace Republika
 Do 30.9.   SAMI SEBOU – J. ŠPORGY – galerie Město
 Do 30.9.   UNFOCUSED – výstava fotografií – kostel sv. Ignáce
 Do 24.10.   KACHLE SEDMI STOLETÍ, SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN – oblastní 

muzeum, radnice
 Do 31.10.   VŮNĚ DÁLEK – výstava obrazů Evy Čermákové, vernisáž výstavy 6. září ve 

14 hodin – Jacques café
 Do 1.11.   CHOMUTOV VE STOLETÍ PÁRY: Dějiny chomutovského železničního uzlu 

v datech, 150. výročí železnice na Chomutovsku – Železniční depozitář Národního 
technického muzea

 Do 28.11.   PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA – výstava k příjezdu prvního vlaku 
do Chomutova v říjnu 1870 – oblastní muzeum, hlavní budova

VÝSTAVY

Pravidelné akce

 2.9 st 17.00 NOVÍ MUTANTI 19.00 TENET
 3.9 čt 17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ 18.00 TENET 20.00 NOVÍ MUTANTI
 4.9 pá 16.00 MULAN (3D) 18.00 NOVÍ MUTANTI 19.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
 5.9 so 14.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (3D) 17.00 MULAN
   20.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
 6.9 ne 14.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
   20.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
 7.9 po 17.00 TENET 19.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
 8.9 út 17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ 19.00 MULAN
 9.9 st 14.30 3BOBULE 18.00 TENET 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 10.9 čt 16.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ 18.00 ŽENSKÁ POMSTA
   19.00 BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
 11.9 pá 16.00 SCOOB! 18.00 KRAJINA VE STÍNU
   19.00 BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
 12.9 so 14.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 17.00 ŽENSKÁ POMSTA
   20.00 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: TAJNÝ AGENT
 13.9 ne 14.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 17.00 BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
   19.00 KRAJINA VE STÍNU
 14.9 po 17.00 ŽENSKÁ POMSTA 19.00 KRAJINA VE STÍNU
 15.9 út 17.00 KRAJINA VE STÍNU 19.00 ŽENSKÁ POMSTA
 16.9 st 17.00 HAVEL 19.00 ŠARLATÁN
 17.9 čt 17.00 DĚDA, POSTRACH RODINY 19.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
 18.9 pá 16.00 DĚDA, POSTRACH RODINY 18.00 ŽENSKÁ POMSTA
   19.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
 19.9 so 14.00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
   17.00 ŽENSKÁ POMSTA 19.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
 20.9 ne 14.00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
   17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ 19.00 KRAJINA VE STÍNU
 21.9 po 17.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE 19.00 ŠARLATÁN
 22.9 út 17.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 19.00 KRAJINA VE STÍNU
 23.9 st 17.00 MULAN 18.00 RYTMUS: TEMPOS 20.00 NOVÍ MUTANTI
 24.9 čt 17.00 MULAN (3D) 18.00 BÁBOVKY 20.00 BÁBOVKY
 25.9 pá 16.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 BÁBOVKY 19.00 BÁBOVKY
 26.9 so 14.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 KRAJINA VE STÍNU
   18.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE 20.30 BÁBOVKY
 27.9 ne 14.00 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
   17.00 DĚDA, POSTRACH RODINY 18.00 BÁBOVKY 20.00 MULAN
 28.9 po 14.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 17.00 TENET 19.00 BÁBOVKY
 29.9 út 17.00 ŠARLATÁN 19.00 BÁBOVKY
 30.9 st 17.00 BÁBOVKY 18.00 POSTIŽENI MUZIKOU 20.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ 

 
KINO SVĚT

 4. až 6.9. 11.00  MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍCH ŽÁKŮ V NÁRODNÍ HÁZENÉ – 
sportovní areál v Cihlářské ulici

 5.9. so 10.00  VOLTIŽNÍ ZÁVODY – jízdárna zooparku
 5.9. so 17.00  CHOMUTOV – SLOVAN HAVÍŘOV – florbalové utkání mužů – 

sportovní hala Mánesova
 6.9. ne 10.00  CHOMUTOVSKÝ FESTIVAL SPORTU – prezentace sportovních 

klubů pro děti – Kamencové jezero
 11.9. pá 10.15 FC CHOMUTOV – FK LOUNY – fotbalové utkání – letní stadion
 12.9. so 09.00  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – v rychlopalné a libovolné 

pistoli – střelnice SSK Chomutov
 12.9. so 12.00  STREET HARD WORKOUT BATTLE 2020, WSWCF 

ACADEMY SW WORLD CUP 2020, STAGE CHOMUTOV – 
Kamencové jezero

 13.9. ne 09.00  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – ve sportovní a standardní 
pistoli – střelnice SSK Chomutov

 18. a 19.9. VELKÁ CENA CHOMUTOVA – plavecké závody – Aquasvět
 20.9. ne 15.00  CHOMUTOV – PETROVICE – florbalové utkání mužů – sportovní 

hala Mánesova
 25. 9. pá FC CHOMUTOV – SK SLANÝ – fotbalové utkání – letní stadion
 26.9. so 11.00  VELKÁ CENA CHOMUTOVA – judo – sportovní hala Mánesova
 26.9. so  CHOMUTOV – LIBEREC – florbalové utkání žen – sportovní hala 

Mánesova
 27.9. ne 16.30  PIRÁTI CHOMUTOV – LOVOSICE – hokejové utkání krajské ligy 

mužů – Rocknet arena
 27.9. ne  CHOMUTOV – TURNOV – florbalové utkání žen – sportovní hala 

Mánesova
 28.9. po 18.00  CHOMUTOV – JAROMĚŘ – florbalové utkání mužů – sportovní 

hala Mánesova

SPORT

   Zrušená divadelní představení se podařilo přeložit na nové termíny v září 
a říjnu. Na všechna zmíněná představení platí jak jednorázové lístky, tak 
i abonentní vstupenky, které si diváci koupili již před začátkem sezony.

 4.9.  NA ZLATÉM JEZEŘE – Romantická komedie, v níž hrají hlavní role Ladi-
slav Frej a Simona Stašová.

 7.9.   CAVEWOMAN – Daniela Choděrová rozehraje show pro jednu herečku. 
Jde o pokračování kultovní inscenace Caveman, při níž jsou diváci pozváni 
do “jeskyně” hlavní hrdinky, která pak s nimi v odlehčeném duchu sdílí své 
starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho 
pravého.

 6.10.  PLNOU PAROU – Komedie plná záměn a zmatků, v níž se představí třeba 
Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler nebo Jan Dolanský.

 15.10.  FANTASTICKÁ ŽENA – Zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které 
by měla mít ideální partnerka.

 29.10. RŮŽE PRO ALGERNON – V inscenaci září Jan Potměšil.

PŘESUNUTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK 
V HISTORICKÉM CENTRU 
MĚSTA A JEHO OKOLÍ 
ZDARMA
SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2020
9.00–17.00 HODIN
(není-li uvedeno jinak)

Budova starobylé radnice
Expozice Oblastního muzea v Chomutově
Klenotnice – Tobiášova legenda
Rytířský sál, Kancelář primátora
Oratoř slečen

Kostel sv. Kateřiny
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (14.30–17.00)
Městské informační centrum

Jezuitský areál
Expozice Oblastního muzea v Chomutově
Hvězdářská věž Oblastního 
 muzea v Chomutově (10.00–16.00)
Kostel sv. Ignáce
Městská galerie Špejchar
Galerie Lurago

Chrám sv. Ducha, Hálkova ul. (10.00–14.00)
Kostel sv. Barbory, Lipská ul. (13.00–15.00)

TECHNICKÉ PAMÁTKY
Železniční depozitář NTM v Chomutově, 

Černovická ul., za OC Globus (9.00–17.00)
První občanský pivovar v Chomutově 

(10.00–17.00) Pivovar Karásek & Stülpner, 28. října 1081/19 

Muzeum československého opevnění 
z let 1936–1938 „Na Kočičáku“ (10.00–17.00)

20minut cvičení
1× týdně

Nejefektivnější cvičení
současnosti
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   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

VYŘEŠTĚ DVB-T2!
Televize přes satelit 

nebo internet ZDARMA!
Tel.: 778 880 006
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Levharti chtějí diváky bavit

Světová soutěž vymaže gravitaci KNH Chomutov 
o titul mistra

Dobrý start 
fotbalistů

Velká očekávání mají před startem 
sezony basketbaloví Levharti. K že
nám, které nastoupí ke své druhé se
zoně v elitní ŽBL, se totiž na výsluní 
dostali i muži, kteří po administrativ
ním postupu do 1. ligy budou takto 
vysoko hrát poprvé od roku 2013.

Výborné sedmé místo z předchozí 
nedohrané sezony budou Levhartice 
v té nadcházející chtít minimálně 
zopakovat. K několika změnám 
v kádru došlo, ale osu týmu se poda

řilo udržet. Jediná zásadní výměna 
se odehrála na postu rozehrávačky. 
„O Elišku Žílovou jsme stáli, ale bo
hužel dala přednost Slávii. Naštěstí 
se nám povedlo přivést Kateřinu 
Bartoňovou, olympioničku z Londýna 
2012 a účastnici mistrovství Evropy 
i světa. Je to úplně jiný typ roze
hrávačky. V její osobě jsme získali 
obrovské zkušenosti a lídra týmu. 
Věřím, že s ní bude naše hra ještě 
lepší,“ uvedl trenér Tomáš Eisner na 

adresu 30leté posily ze Slovanky MB.
Příprava týmu začala 1. srpna, 

po týdnu v domácích podmínkách 
se družstvo přesunulo do Janova nad 
Nisou, kde kombinovalo posilo
vání v přírodě a tělocvičnu. „Rozjeli 
jsme přípravu dřív, tak doufám, že 
se to projeví na výkonnosti,“ dodal 
Tomáš Eisner, který současně trénuje 
i chomutovské juniorky. Asistenta 
u týmu ŽBL mu nově bude dělat 
Ondřej Matýs. Oba by chtěli dávat 
větší šanci mladým hráčkám, není to 
však jednoduché. „V širším kádru je 
jich víc a některé už příležitost ukázat 
se dostaly, ale stále jsou na čekačce. 
Dobře se jeví Valentýna Kadlecová, ta 
si o minuty v ŽBL říká výrazně,“ vy
zdvihl 16letou oporu mládežnických 
reprezentačních výběrů Tomáš Eisner.

Družstvo Levhartic nyní čeká 
turnaj v Brně, kde jeho soupeřem 
budou Ružomberok a KP Brno, 
a 10. září doma přípravné utkání proti 
Slavii Praha. Prvním ostrým zápasem 
bude v pátek 25. září domácí duel 
s Ostravou.

Muži na jaře suverénně vyhráli 
základní část 2. ligy, o očekávaný spor

tovní postup je ale připravilo anulování 
sezony. Přesto budou díky výměně 
soutěží s Opavou B druhou nejvyšší 
soutěž hrát. „Podařilo se nám udržet 
všechny opory, pokračovat tak budou 
jak Jakub Houška a Luboš Stria, tak 
Vladimír Dolanský nebo Jan Jiříček. 
K tomu k nám přicházejí další kvalitní 
hráči Jakub Bažant a Arasch Dušek,“ 
informoval jednatel BK Levharti 
Chomutov Petr Drobný, který rov
něž potvrdil pokračující spolupráci 
s Armexem Děčín. Také muži po týdnu 
v Chomutově absolvovali soustředění 
v Janově nad Nisou, v době uzávěrky 
CHN už za sebou měli i dvě přípravná 
utkání – výhru nad Turnovem a prohru 
s Děčínem. K ambicím mužstva pro 
nadcházející sezonu, kterou Levharti 
odstartují 20. září v Písku, Petr Drobný 
poznamenal: „Chceme se udržet 
v první lize. Současně chceme přilákat 
diváky a předvádět jim kvalitní bas
ketbal a dobrou show. A to platí i pro 
družstvo žen.“

Chomutov si jako hrací den pro 
obě složky zvolil pátek se začátkem 
zápasů od 19.30 hodin na velkém sále 
městské sportovní haly.

Street workout je atraktivní nejen 
pro ty, kteří ho provozují a jimž po
máhá formovat těla, tedy převážně pro 
teenagery a mladé lidi, ale přitažlivý je 
i pro diváky. Druhou zářijovou sobotu 
budou moci tento sport založený na 
cvičení s vahou vlastního těla příznivci 
pohybu a estetiky vidět v tom nejatrak
tivnějším balení. Na Kamencovém je
zeře totiž proběhne WSWCF Academy 
Street Workout World Cup 2020.

„Jedná se o historicky první soutěž 
ve freestylu konanou v rámci seriálu 
světového poháru pod World Street 
Workout and Calisthenics Federation 
v České republice. Tato soutěž je výji
mečná také tím, že byla zařazena pouze 
mezi pět soutěží, ze kterých vítěz 
postupuje na světový pohár v příš
tím roce. A protože na světový pohár 
postupuje i vítěz mistrovství světa, 
dá se říct, že významem bude soutěž 
v Chomutově na úrovni mistrovství 
světa,“ vysvětluje hlavní pořadatel 
Rostislav Vošický, jinak manažer Street 
Hard Workers Chomutov.

Světovou úroveň soutěže na pláži 
Kamencového jezera samozřejmě 
nejvíce zajistí její účastníci. Mezi nimi 
jsou ve street workoutové komu
nitě proslulá jména a nicky jako Erik 

Barsi, Christian Innocenti, Alessio 
Fiumara (všichni tři Itálie), Vitaly 
Pavlenko a Kostya Shapoval (oba 
Ukrajina), Bar in sky (Německo), 
Goku (Velká Británie), Fernando Selby, 
David Nguyen (oba Dánsko), Rico 
Mesa (Kolumbie), Adam Chmielecki 
(Polsko), Siddharth Tyagi (Indie), 
Venema Carmen a Hendry Kooistra 
(oba Nizozemí). Také v porotě zased
nou světové hvězdy, a to Korash Kabir, 
Latwist, Šimon Forrai a Aleš Fišer.

Soutěžit se bude v kategoriích 
ženy, muži do 70 kg a muži nad 70 kg, 
dále je soutěž vypsaná i pro mládež 
do 15 let. Battle se odehraje na písčité 

pláži Kamencového jezera 12. září od 
13 hodin. Vítěz příští rok pojede bo
jovat o světový pohár, první tři obdrží 
zajímavé finanční odměny.

„Soutěž je věnovaná pouze kate
gorii freestyle, která je divácky nejzají
mavější. Na Kamencovém jezeře tento 
den nebude fungovat gravitace, a to 
doslova. Atleti budou létat vysoko nad 
hrazdy a těla budou držet v polohách, 
která neodpovídají zemské tíži,“ láká 
diváky Rostislav Vošický.

Soutěž podpořilo i město Chomu
tov. Novinky v přípravě i soutěž samot
nou mohou zájemci sledovat prostřed
nictvím sociálních sítí.

 Národní házenkáři KNH Chomu
tov pořádají třídenní turnaj Mistrovství 
České republiky v národní házené 
starších žáků. Akce měla proběhnout 
už v červnu, ale kvůli protikoronavi
rovým opatřením byla přesunuta na 
4. až 6. září. Ve sportovním areálu 
v Cihlářské ulici se o titul republi
kového šampiona utká šest družstev. 
Severomoravskou oblast bude zastu
povat TJ Chropyně, jihomoravskou 
oblast SK Autonot Jihlava, výcho
dočeskou oblast TJ Sokol Podhorní 
Újezd, středočeskou oblast TJ Sokol 
Bakov nad Jizerou, západočeskou 
o blast TJ Božkov a severočeskou 
o blast domácí borci KNH Chomutov.

Fotbalisté FC Chomutov mají za 
sebou dobrý start do divizní soutěže. 
V Brandýse n. L. brali po penalto
vém rozstřelu dva body za výhru 3:2, 
doma pak díky gólům Příhonského 
v 80. a 81. minutě otočili výsledek 
a vyhráli nad Meteorem Praha 2:1.
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Na startu Chomutovského půl
maratonu se letos seřadilo přes 530 
běžců, dalších 175 mladých nadějí 
se zapojilo do dětských soutěží. 
Rekord z roku 2018 se překonat 
nepodařilo, přesto byl výsledný čas 
vítěze závodu velmi dobrý. „Počasí 
bylo letos pro půlmaraton jako stvo
řené, pod mrakem, nepršelo, nebylo 
vedro. To jistě přispělo i k vysoké 
návštěvnosti ze strany veřejnosti na 
náměstí i fanoušků podél tratě, kteří 
pro běžce vytvořili skvělou atmo
sféru,“ uvedl náměstek primátora 
David Dinda.

Časomíra se při čtvrtém roč
níku Chomutovského půlmaratonu 
poprvé zastavila na jedné hodině, 
sedmnácté minutě a sedmačtyři
cáté vteřině, když cílem proběhl Jan 
Flašar z Českých Budějovic. „Trať 
se mi velmi líbila, je pestrá, různo
rodá. V zooparku jsem se kochal 
zvířaty. Bohužel se mi tam stala 
nepříjemnost, když jsem při běhu 
vrazil do dvou žen. Moc se jim za 
to omlouvám, bylo to nepříjemné. 
Dále se mi však již běželo dobře,“ 
uvedl vítěz.

Nejrychlejší ženou byla Petra 

Bulecová ze Žatce, ta doběhla v čase 
1:31:50.

Při letošním ročníku Chomu
tovského půlmaratonu mohli lidé 
přispívat Nadačnímu fondu Šance 
onkoláčkům, potažmo i jedenáctile
tému Davidovi Kundertovi, který se 
zotavuje z akutní formy leukémie. 
„David si moc přeje běžecký pás, 
aby mohl po náročné patnáctiměsíční 
léčbě znovu začít trénovat a časem 
znovu začít hrát jeho milovaný bas
ketbal,“ uvedla maminka Michaela 
s tím, že velmi děkuje všem, kteří při
spěli fondu jakoukoli částkou.
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Chomutovský půlmaraton: 
Stovky závodníků, dobré časy 
a pomoc onkoláčkům




