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16. a  30.4. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

23.4.
Mezinárodní den památek 
a  sídel od 9 hodin na různých 
místech v  Chomutově

23.4. 
Den Země od 13 hodin 
v  Zooparku Chomutov

24.4.
Pohádka O  chytrém Honzovi 
a  krásné Madlence od 15 hodin 
v  městském divadle

29.4.
Hornický průvod Skok přes kůži 
od 14 hodin v  centru města

30.4.
Sraz historických vozidel 
od 9.30 hodin na parkovišti 
Severočeských dolů

30.4.
Pálení čarodějnic v  rámci 
Rodinného zápolení od 16 hodin 
v  Zooparku Chomutov

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

DESKOHRÁTKY PŘEDSTAVILY 
ŽHAVÉ HERNÍ NOVINKY
Ve velkém sále Chomutovské knihovny se v březnu již pošesté sešli opravdoví hráči. Konaly se totiž 
oblíbené Deskohrátky, tedy přehlídka deskových a karetních her, při které mají návštěvníci možnost 
se vybranou hru naučit, vyzkoušet a případně i vypůjčit v knihovně nebo koupit domů. „Přítomní 
byli dva zástupci výrobců deskových her, kteří představovali své novinky pro letošní rok, také byli 
k dispozici dobrovolníci, kteří návštěvníkům pomáhali pochopit pravidla různých her a hráli s nimi,“ 
uvedla organizátorka Helena Moravcová.

Pokračování na straně 12
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 4 ZOOPARK DNEM ZEMĚ 

ZAHÁJÍ SEZONU, 
PŘIVÍTÁ TAKÉ KOZU 
RÓZU
Dvě velké akce pro veřejnost 
chystá chomutovský zoopark 
na druhou polovinu měsíce.

� aktuality
 5 ORANŽOVÁ VÍKA 

MÁTLA, NYNÍ JSOU 
FIALOVÁ
Na třiceti místech 
v Chomutově mohou lidé 
odkládat jedlé oleje a tuky 
použité v domácnosti.

� rozhovor
 8 MICHAELA KOVALOVÁ: 

JÓGA JE VHODNÁ 
PRO KAŽDÉHO, ALE 
KAŽDÝ NENÍ SCHOPEN 
PŘIJMOUT VŠE, CO 
NABÍZÍ
Michaela Kovalová plánuje 
v Chomutově uspořádat 
historicky první festival jógy. 
Právě tomuto cvičení se 
věnuje řadu let a vidí v něm 
nejen relax a protažení těla, 
ale i životní styl.

� kultura
 12 OBRAZY Z LESŮ 

KRUŠNÝCH HOR 
POMOHOU UKRAJINĚ
Obrazy krás Krušných hor si 
mohou lidé prohlédnout v galerii 
Luca Tisk v Ruské ulici. Svá díla 
tam vystavuje Toša Stojanov.

� historie
 14 KRVAVÝM PROTESTŮM 

PŘEDCHÁZELO OBSAZENÍ 
CHOMUTOVA ARMÁDOU
Po obsazení Chomutova 
začali českoslovenští vojáci 
v následujících týdnech 
strhávat a likvidovat 
symboly odkazující na 
bývalou monarchii nebo na 
habsburský rod.

� školy
 16 OD ZÁŘÍ SE OTEVŘOU 

ČTYŘI PŘÍPRAVNÉ 
TŘÍDY
Základní škola 17. listopadu 
v září otevře čtyři přípravné 
třídy pro děti v posledním 
roce před zahájením 
povinné školní docházky.

� sport
 22 LEVHARTI MAJÍ 

OTEVŘENO I PŘED 
KONCEM SEZONY
Mistrovská sezona finišuje 
a basketbaloví Levharti 
Chomutov začínají sklízet 
ovoce svého snažení, nebo 
si pro to alespoň připravují 
co nejlepší výchozí pozici.

CHCETE MĚ?
Bella je asi 2 roky stará 
kříženka, a to zřejmě rotvajlera. 
Je menšího a drobnějšího 
vzrůstu. Je nedůvěřivá a bázlivá, 
proto potřebuje trpělivý přístup.

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



aktualityaktuality

4 | aktuality

Zákaz provozu starých kotlů 
na pevná paliva od 1. září

Podle zákona o ochraně 
ovzduší bude od 1. září 2022 za 
ekologický považován pouze 
kotel splňující 3. emisní třídu 
a vyšší. Pokud nevíte, do jaké 
emisní třídy váš kotel spadá, pří
slušný údaj najdete na výrobním 
štítku a v dokumentaci ke kotli. 
Případně vám poradí revizní 
technik.

Za používání kotlů 1. či 
2. emisní třídy po daném termínu 
hrozí provozovateli dle zákona 
pokuta až 50 000 Kč. Další po
kutu, opět až ve výši 50 tisíc 
korun, může dostat každý, kdo 
topí nepovolenými palivy, jako 
jsou například odpady, nábytek 
a dřevotříska.

V rámci Nové zelené úsporám 
mohou domácnosti od státu dostat 
takzvané kotlíkové dotace. Letos 
jsou ale určeny pouze pro níz
kopříjmové domácnosti, v nichž 
na jednoho člena připadá za rok 
2020 maximálně 170 900 korun 
čistého příjmu. Na dotaci proto 
dosáhne třeba čtyřčlenná rodina 
se dvěma dětmi a celkovým čis
tým příjmem ne vyšším než 683 
600 Kč za rok. Výše dotace je vel
korysá, příspěvek pokryje až 95 % 
uznatelných nákladů. Dotace tak 
kotel nebo tepelné čerpadlo za
platí téměř v plném rozsahu.

Jako v minulých letech zajiš
ťuje kotlíkové dotace pro náš re
gion Ústecký kraj.

Zoopark Dnem Země zahájí 
sezonu, přivítá také kozu Rózu

Učitelé převzali ocenění 
za svou náročnou práci

Aquasvět bude znovu hostit malé vodomily

Dvě velké akce pro veřejnost 
chystá chomutovský zoopark na dru
hou polovinu měsíce. Předposlední 
dubnovou sobotu oslaví Den Země, 
který je vždy zároveň začátkem 
hlavní sezony. O týden později si 
hlavně rodiny s dětmi připomenou 
tradici filipojakubské noci, tedy pá
lení čarodějnic.

Tradiční oslava Dne Země se 
letos koná v sobotu 23. dubna a za
bere celé odpoledne. Program pro 
všechny generace se ještě piluje, 
určitě ale nebudou chybět zábavné 
soutěže a hry pro děti, komentované 
krmení či ukázky dravých ptáků. 
Zoopark tímto dnem rovněž odstar
tuje hlavní část sezony. „Den Země 
je jedna z našich největších pravidel

ných akcí, takže si na přípravě dá
váme záležet. Už se těšíme, až to vše 
naplno vypukne,“ dodává ředitelka 
zooparku Věra Fryčová.

O týden později bude zoopark 
hostit a spolupořádat jednu z akcí le
tošního ročníku Rodinného zápolení 
– Pálení čarodějnic. Datum akce vy
chází přesně na předvečer filipojakub
ské noci, tedy 30. duben. Akce začne 
v 16 hodin v dětské zoo, u veselého 
hraní a soutěžení samozřejmě nebude 
chybět koza Róza. Ředitelka zooparku 
je podle svých slov hodně zvědavá 
na rozličné dětské masky a převleky. 
„V minulých letech děti chodily 
s opravdu propracovanými a nápadi
tými maskami. Je to vždy hodně zá
bavný podvečer,“ těší se Fryčová.

Vedení města koncem března 
ocenilo učitele z chomutovských 
škol a vzdělávacích zařízení. Stalo 
se tak při příležitosti Dne učitelů 
a také 430. výročí narození Jana 
Amose Komenského. „Jsem hrdý 
na všechny oceněné, moc jim dě
kuji a přeji jim v jejich práci mnoho 
trpělivosti, ale i radosti,“ uvedl při 
slavnostním aktu primátor města 
Marek Hrabáč.

Složitost a náročnost práce učitele 
si vedení města uvědomuje. „Víme, 
že tato práce je především v posled
ních letech komplikovaná, nejprve ji 
ovlivňovala pandemie, nyní i válka. 
Mnoho učitelů dělá daleko více, než 
je vidět, a i za to si ocenění a naše po
děkování zaslouží,“ doplnil náměstek 
primátora Milan Märc.

Učitelé jsou v Chomutově oce
ňováni pravidelně od roku 2009.

Miluje vaše dítě dovádění 
v bazénu? Na příměstském táboře 
v Aquasvětě si ho užije do sytosti. 
Kultura a sport Chomutov již 
spustila přihlášky na čtyři letní 
turnusy, místo je možné rezervo
vat online.

Dva pětidenní běhy jsou na
plánovány na polovinu července 

od 11. do 15. 7. a od 18. do 22. 
7., další dva proběhnou v půlce 
srpna od 8. do 12. 8. a od 15. do 
19. 8. Malí táborníci si každý den 
užijí spoustu zábavných soutěží 
a her ve vodě, odpočinou si pak 
u relaxačních či motivačních her 
v klubovně. Čeká je také výuka 
plavání. Vše samozřejmě pod 

dohledem školených instruktorů 
a instruktorek.

Tábor je určený pro děti od 
6 do 13 let, na každý turnus je 
vyčleněno 25 míst. Cena za jeden 
běh je 2 300 Kč, zahrnuje rovněž 
oběd a pití po celý den. „Přesto je 
dobré přibalit dětem malou sva
činku a také věci na převlečení,“ 

podotýká jednatel Kultury a sport 
Chomutov Radek Holuša.

Na webových stránkách or
ganizace už funguje rezervační 
systém, kde je možné si pod zá
ložkou Prázdniny v Aquasvětě 
termín zamluvit. Poplatek za tábor 
lze po rezervaci uhradit na recepci 
aquaparku do 15. června.
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KRÁTCE
HOTEL PRO HMYZ
Technické služby nainstalovaly 
hmyzí hotel s cedulkou do míst 
pod Armabetonem v Palackého 
ulici. Doplnil již zde umístěná 
ptačí krmítka a budky.

CESTA OPĚT JAKO NOVÁ
Cesta kolem Hamerského 
rybníka, která spojuje cyklo-
stezku mezi tenisovými kurty 
a Bezručovým údolím, je nově 
zpevněná a upravená.

ZÁJEMCI SE MOHOU 
HLÁSIT DO KURZU
V termínu od 25. dubna do 
27. května se uskuteční kva-
lifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách. Více 
informací na telefonním čísle 
474 623 261 nebo e-mailu asis-
tentka@soschomutov.cz.

Tradiční sraz autoveteránů letos 
doplní i historické kočárky

Dobrovolníci uklízeli Chomutov

Poslední sobotu v dubnu se do 
Chomutova sjedou veteráni. Bude se 
opět konat sraz historických vozidel. 
Tradiční je i místo setkání, parkoviště 
Severočeských dolů. Tam přijede asi 
v 10 hodin kolona vozidel čítající ko
lem stovky automobilových a motocy
klových veteránů. Jejich výstava bude 
probíhat do 14 hodin.

Start prvního vozidla na předvá
děcí jízdu bude v pravé poledne, po

slední účastník odstartuje ve 14 hodin. 
Jako vždy bude start komentovaný. Na 
vozidla i účastníky je nachystaná trasa 
s plněním disciplín v délce 60 kilome
trů. Budou projíždět obcemi Blatno, 
Kalek, Boleboř, Jirkov, Červený 
Hrádek, Drmaly, Vrskmaň, Strupčice, 
Pesvice a zpět do Chomutova. „Po 
dvouleté pauze se bude konat sraz 
v plném rozsahu, přijedou i účastníci 
z Německa. Každý divák si přijde na 
své, k vidění budou nejrůznější auto 
i motoveteráni. Představí se i novinky. 
Jaké to budou? Nesmím ani naznačo
vat,“ láká organizátor Zdeněk Prchal 
z Veteran Car Clubu Chomutov.

Doprovodný program bude 
rozšířen o výstavu historických ko
čárků. V cíli jízdy budou vyhodno
ceny a náležitě odměněny nejúspěš
nější posádky.

Opečený špekáček v břiše, ale 
především dobrý pocit na duši mohl 
hřát účastníky sobotní akce Ukliďme 
Chomutov. Jeho hlavní část probíhala 
pod taktovkou magistrátního odboru 
životního prostředí a s podporou 
technických služeb na třech trasách 
v Horní Vsi, z nichž dvě vyčistily 
území vymezené ulicemi Lipská, 
Kostelní, Bezručova a Svahová, třetí 
pak prostor okolo hornoveského hřbi
tova. Všechny trasy zhruba stovku 
příznivců životního prostředí svedly 

do areálu Domovinka, kde se v chlad
ném počasí mohli ohřát u ohně a do
přát si zasloužené občerstvení.

Materiální a technické pod
pory se dostalo i dalším skupinám 
i jednotlivcům, kteří nahlásili a poté 
provedli úklid v jiných částech 
města. Dohromady se tak za jediný 
den z přírody na skládku přesunuly 
více než čtyři tuny odpadu, z čehož 
desetinu tvořily ojeté pneumatiky. 
Největším a nejkurióznějším „úlov
kem” byla odhozená kanoe.

Oranžová víka mátla, nyní jsou fialová

Vyřazené pneumatiky patří 
do míst zpětného odběru

Na třiceti místech v Chomu
tově mohou lidé odkládat jedlé 
oleje a tuky použité v domác
nosti. Dvacet sedm je součástí ve
řejných kontejnerových stání a tři 
jsou ve sběrných dvorech tech
nických služeb. Samotné plastové 
kontejnery o objemu 240 litrů, 
na které si veřejnost od rozšíření 
systému loni v létě zvykla, však 
prošly změnou. „Kontejnery jsou 
černé a dosud měly oranžová 

víka. A právě ta lidi mátla, řada 
z nich má totiž oranžovou barvu 
spojenou se sběrnými nádobami 
na nápojové obaly, i když ty 
se v Chomutově spolu s plas
tem vhazují do žlutých kontej
nerů. Abychom tedy veřejnosti 
usnadnili orientaci a zajistili, 
aby v kontejnerech na olej a tuky 
bylo co nejméně cizích příměsí, 
dohodli jsme se s provozovate
lem systému, že víka vymění za 

fialová,“ vysvětlila důvod Irena 
Netušilová z magistrátního od
boru životního prostředí. Jak 
dodala, změna není jen záleži
tostí Chomutova, postupně k ní 
dochází i v dalších městech.

Nádoby, do kterých se v Cho
mu tově oleje a jedlé tuky sbírají, 
jsou takzvaně chytré. Jako pre
venci proti vandalismu má každý 
z nich čip, který pomocí GPS 
hlásí jeho polohu, a čidlo, které 

hlídá jeho naplněnost. Pokud je 
její optimální míry dosaženo, 
kontejner vyšle signál provozova
teli systému, který zajistí jeho vy
prázdnění. Nádoby mají na čelní 
straně nálepku se základními 
informacemi pro občany a s tele
fonním kontaktem na dispečink. 
Kulatý otvor umožňuje vkládání 
PET lahví s olejem, ale znesnad
ňuje vhazování jiného nežádou
cího odpadu.

Opotřebované pneumatiky po
měrně často končí v komunálním 
odpadu, u kontejnerů, v nejhorším 
případě na černých skládkách v ze
leni. Lepším řešením je odevzdání 
ve sběrném dvoře provozovaném 
technickými službami, ovšem tím 
úplně nejlepším je odložení na tak
zvaném místě zpětného odběru. 
Těch je v Chomutově více než deset.

Zabezpečit na vlastní náklady 
zpětný odběr odpadních pneuma
tik nařizuje výrobcům ustanovení 
§ 97 zákona č. 542/2020 Sb., o vý
robcích s ukončenou životností. 
Podle něho musí v každé obci s po
věřeným obecním úřadem zajistit ale
spoň jedno místo, kde lze vyřazené 
pneumatiky odložit, nejčastěji jsou to 
pneuservisy a autoservisy. Každý mo

torista tam může přivézt a zanechat 
ojeté pneumatiky bezplatně a bez 
vázání na koupi nového výrobku či 
odběr služby, typicky na přezutí auta.

Provozovatelem kolektivního sys
tému svozu a zpracování pneumatik 
je společnost Eltma, na jejímž webu 
www.eltma.cz je zveřejněn seznam 
všech sběrných míst. Z nich se pak 
sebrané pneumatiky odvážejí k dal
šímu zpracování. Materiálovému 
využití předchází separace ocelových 
kordů, textilu a gumového granu
látu. Ocelové kordy jsou dále použity 
v hutním průmyslu, textil například 
do izolačních desek. Z gumového 
granulátu se vyrábějí povrchy pro 
průmysl, jízdárny, tlumicí podložky 
pod koleje, náhrady za kovové po
klopy a další produkty.

Seznam sběrných míst:
•  Autoplus Triga, Lipská 4696
•  Karel Voborník, Tomáše ze 

Štítného 5331
•  Zdeněk Eisner, Kukaňova 5375
•  Miroslav Beňák, Škroupova 3257
•  Demas, Spořická 481
•  STOREX FST, Hálkova 4715
•  AutoESA, Dolní 5
•  CARWORX, Ctiborova 1194
•  Oldřich Procházka, Pražská 

5492
•  Martin Vondruška, Na Moráni 

4878
•  Bodlák František Pneuservis, 

Chomutovská 365, Spořice
•  Tomáš Gubela, Chomutovská 

474, Spořice
•  Petr Paulus, Chomutovská 420, 

Údlice
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Chomutované, jste úžasní. Že v nouzi umíte pomoci, jste dokázali už na začátku pandemie před dvěma 
lety, nyní se vaše solidárnost a obrovské srdce ukázaly znovu. Statisíce na transparentním účtu pro pomoc 
Ukrajincům, tisíce balíků plen, tuny jídla, drogistického zboží, oblečení, nábytek a vybavení domácností.

Nejen to, ale i plno dalších věcí 
dali obyvatelé města válečným 
uprchlíkům. Největší vlna pomoci 
nastala v prvních dnech války, ani 
po měsíci však chuť přispět zcela 
nevymizela a sběrná místa se plní 
dál.

Ruská invaze na Ukrajinu vy
pukla 24. února. Hrůza válečného 
běsnění a obrovská nejistota o bu
doucnost okamžitě přiměly tamní 
obyvatele opustit své domovy a od
jet do bezpečí. Už 26. února začali 
uprchlíci přijíždět do Chomutova. 
„Museli jsme začít fungovat oka
mžitě. Ani stát, ani město nebylo 
na tuto situaci zcela připraveno, 
nikdo nic takového, jako je válka 
v Evropě a vlna uprchlíků, nečekal. 
Pandemie nás na tuto situaci ale tak 
nějak připravila. Záhy tedy začal 
fungovat krizový štáb, vše se řešilo 
rychle a efektivně,“ popsal začátky 
uprchlické krize v Chomutově pri
mátor města Marek Hrabáč.

Město ze svého rozpočtu po
skytlo 750 tisíc korun organizaci 
Člověk v tísni na zajištění humani
tární pomoci Ukrajině. Dále vyčle
nilo deset milionů na náklady města 
spojené s uprchlickou krizí. „Zatím 

nepočítáme, že by byla zapotřebí 
celá tato částka, při první největší 
vlně uprchlíků jsme k zajištění je
jich potřeb vydali ani ne desetinu. 
Z těchto peněz jsme hradili na
příklad provoz vyhřívaného stanu 
a mobilních toalet, občerstvení 
a podobně v době, kdy si vysoké 
počty uprchlíků vyřizovaly doklady 

na úřadě a před budovou se v zimě 
tvořila dlouhá fronta,“ konkreti
zoval náměstek primátora David 
Dinda.

Vedoucí Centra komunitního 
plánování Jana Hronová se ujala 
funkce koordinátorky pomoci 
Ukrajincům. Ocenila, jak moc po
mohli obyvatelé města. „Ihned po 
zveřejnění výzvy se nám přihlásili 
majitelé ubytovacích zařízení, kteří 
zdarma nabídli své prostory k byd
lení uprchlíkům.“

Ke konci března bylo v Chomu
tově evidováno 819 lidí z Ukrajiny 

se statusem uprchlíka, z toho zhruba 
160 využilo nabídky zprostředko
vaného ubytování, ostatní vyhledali 
bydlení sami nebo bydlí u příbuz
ných a známých. „Kapacity uby
tování již máme téměř vyčerpané, 
pokud by se zvýšil počet žadatelů 
o ubytování ze stran uprchlíků, mu
seli bychom je již zakrátko přesou

vat do jiných měst, v krajní situaci 
zřídit nouzové ubytování například 
v tělocvičnách. K takové situaci ale 
doufáme nedojde,“ podotkl primátor 
s tím, že město přistupuje k pomoci 
Ukrajincům s velkým pochopením 
a solidárností, ale střízlivě. „Naše 
pomoc je vždy cílená a přiměřená, 
nikdy není na úkor našich obyvatel. 
Ve spolupráci s dalšími organiza
cemi, například úřadem práce, se 
také soustředíme na to, aby pomoc 
nebyla zneužívaná,“ dodal.

Komunikaci mezi městem 
a uprchlíky ulehčují dobrovolníci 

z Ukrajiny, kteří v Chomutově 
dlouhodobě bydlí a pracují. Ti se 
také zúčastnili hlavně jako překla
datelé setkání Ukrajinců se zástupci 
města a různých organizací. Toho 
se zúčastnilo několik desítek ukra
jinských žen. „Řešili jsme mnoho 
individuálních dotazů, především 
se ženy zajímaly o umístění svých 
dětí do mateřských a základních 
škol a hlavně o pracovní možnosti. 
Překvapilo nás, kolik žen si našlo 
práci již několik dní poté, co do 
Chomutova přišly. Ostatním jsme 
předávali kontakty na zaměstna
vatele, kteří nás s nabídkou vol
ných pozic oslovili,“ uvedla Jana 
Hronová.

Mateřské školy na konci března 
navštěvovalo přes dvacet dětí 
uprchlíků, základní školy jich za
psaly přes stovku. Pět ukrajinských 
dětí je například v základní škole 
Kadaňská. Tři už delší dobu, dvě 
asi tři týdny. „Nová dívka i chlapec 
jsou oba na druhém stupni. Učitelé 
se jim věnují, oprašují ruštinu, ti 
mladší se domlouvají rukama i no
hama, zkoušejí to i anglicky, ale to 
děti moc neumějí. Několikrát do 
týdne mají doučování s panem uči

MUSELI JSME ZAČÍT FUNGOVAT OKAMŽITĚ. ANI 
STÁT, ANI MĚSTO NEBYLO NA TUTO SITUACI ZCELA 
PŘIPRAVENO, NIKDO NIC TAKOVÉHO, JAKO JE 
VÁLKA V EVROPĚ A VLNA UPRCHLÍKŮ, NEČEKAL.

Chomutov pomáhá Ukrajině. 
Lidé opět ukázali solidaritu 
a obrovská srdce
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telem, který umí ukrajinsky, s tím 
se učí děti česky,“ uvedla zástup
kyně ředitele školy Sabina Dudová 
Fiedlerová.

Nové děti jsou v klidu, zatím jen 
sledují výuku, nejsou klasifikované, 
spíše se rozkoukávají. „Chlapec se 
jeví jako velmi inteligentní, jeho 
největším přáním je vrátit se domů. 
Dívenka je usměvavá, rozdává 
úsměvy vůkol. Často se všech na
šich pět dětí z Ukrajiny vyhledává 
o přestávkách. Nezaznamenala 
jsem ze strany českých dětí žádnou 
nevraživost, jen ta jazyková bariéra 
je dělí,“ dodala.

Kapacita škol a školek je dosta
čující. „Rodiče se nemusí být, že 
by na chomutovské děti nezbylo 
místo. Do mateřských a základních 
škol bychom zvládli přijmout ještě 
zhruba jednou tolik dětí uprchlíků, 
co doposud. To znamená přes sto 
dětí,“ uvedl náměstek primátora 
Milan Märc.

OBROVSKÉ SRDCE 
CHOMUTOVANŮ

Opravdu snad již v prvních 
hodinách od začátku válečného 
konfliktu se na město začali ob
racet lidé s nabídkou materiální 
a finanční pomoci. Město tedy 
zřídilo transparentní účet s čís
lem 1235435900297/0100, kam 
mohou i nyní lidé posílat pe
níze. K 30. březnu bylo na účtu 
210 660 korun.

Již dva dny po začátku okupace 
se v Chomutově otevřely brány 
sběrného místa materiální pomoci 
v zooparku. To ve spolupráci s měs
tem inicioval Nadační fond Cesta 
proti bolesti, na který se přímo ob
rátily spřátelené zakarpatské úřady. 
Lidé tam nosili deky, spacáky, tr
vanlivé potraviny, baterie a mnoho 
dalšího. „Zřejmě nejvíce bylo dět
ských plen a výživy, ale i spacáků 
a karimatek, dále darovali různé ob
lečení. V prvních dnech bylo dárců 
opravdu velmi mnoho,“ popsala 
ředitelka zooparku Věra Fryčová.

S organizací tam pomáhali i čle
nové Muzea Na Kočičáku. Chlapci 
přebírali od dárců věci, třídili je, 
umisťovali do krabic a ty nade
pisovali jak česky, tak i ukrajin
sky. K dárcům byli velmi vstřícní 
a ochotní, nebáli se ani těžké práce 
při manipulaci s věcmi.

Už po pár dnech tak mohly vy
razit dodávky s humanitární pomocí 
na Ukrajinu. „Nejprve jsme vypra
vili dvě plné dodávky do záchranné 
stanice do Michalovců, odkud byly 
věci distribuované dále. Tři auta 
vezla pomoc přímo do Zakarpatské 
oblasti,“ doplnil za nadační 
fond Bedřich Fryč. Nyní místo 

v zooparku slouží jako výdejní pro 
uprchlíky, kteří jsou v Chomutově.

V dalších dnech se otevřela 
sběrná místa v Sociálním centru 
Kamínek na Kamenné a také v bu
dově bývalého Telecomu v ulici 
Pod Břízami, která provozuje 
Světlo Kadaň a Charita Most. Obě 
fungují i nyní a lidé tam mohou 
aktuálně nosit především trvanlivé 
potraviny a drogistické a hygie
nické potřeby. „Toho je aktuálně 
nedostatek, avšak stále přijímáme 
i další věci, jako jsou pleny, sunary, 
dětské výživy a podobně,“ doplnila 
Jana Hronová. Věci si mohou přijít 
převzít jen uprchlíci s doporuče
ním koordinátora nebo sociálních 
služeb. Ke zneužívání humanitární 
pomoci však nedochází, uprchlíci si 
vždy s velkou pokorou a poděková
ním berou jen věci, které aktuálně 
potřebují. „Každý se snaží hlavně 
postavit na vlastní nohy. Kdo již 
dostal státní dávky, zaopatřuje se 
s jejich pomocí, další si již kupují 
potraviny a jiné potřeby z výplat. 
Sbírka je ale stále aktuální hlavně 
pro nově příchozí, kterých sice 
nyní razantně ubývá, přesto stále 
přicházejí,“ podotkla Jana Hronová. 
Aktuální informace k potřebám, 
které lidé mohou darovat, jsou 
zveřejňovány na facebookových 
profilech města a Sociálního centra 
Kamínek.

POMOC PRO UKRAJINSKÉ 
DĚTI

Děti z Ukrajiny se již sžívají 
s prostředím chomutovských škol 
a školek, Středisko volného času 
Domeček myslí i na jejich vyžití ve 
volném čase. „Umožnili jsme jim 
navštěvovat kroužky, kde je ještě 
volné místo. Mohou si vybrat asi 
ze sedmi desítek kroužků zaměře
ných na sport, výpočetní techniku, 
rukodělnou tvorbu a dalších. Na 
dopoledne připravujeme komunitní 
setkání ukrajinských matek s dětmi, 
které mohou navštěvovat i dopole
dní program pro nejmenší. Zároveň 
jsme připraveni uspořádat i kurzy 
češtiny, to však záleží na zájmu 
ze strany uprchlíků,“ sdělil ředitel 
Domečku Radoslav Malarik.

Společnost Kultura a sport 
chystá promítání pohádek v ukra
jinštině v kině Svět.

Asi padesát hokejistů z Ukrajiny 
přivítali chomutovští Piráti a umož
nili jim trénovat v Rocknet aréně. 
Na sever Čech přijeli hokejisté roč
níků 2005 až 2015 z pěti různých 
klubů – Družba Charkov, Sďusor 
Charkov, HC Pridněprovsk, HC 
Kryžynka a Sojuz Charkov. Někteří 
se po téměř čtyřiadvaceti hodinách 
v autobuse hned po příjezdu ptali, 

kdy budou moct jít na led. Ti, kteří 
kvůli rychlému odjezdu ze země 
museli odjet bez výstroje, ji dostali 
od Pirátů, aby mohli co nejdřív jít na 
led a aspoň na chvíli zapomenout na 
hrůzy, co se dějí u nich doma.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN 
INFORMACÍ

Město Chomutov spustilo in
formační web ukrajina.chomutov.
cz. Web přináší souhrn nejdůleži
tějších informací, které se týkají 
ubytování uprchlíků z Ukrajiny 

v Chomutově a možností pomoci 
okupované zemi. Údaje jsou pra
videlně aktualizovány na základě 
komunikace s centrálními orgány 
a s Ústeckým krajem. Uprchlíci se 
dozvědí, co je třeba udělat po pří
jezdu do Chomutova, k dispozici 
jsou veškeré kontakty či odkazy na 
příslušné úřady, také odpovědi na 
nejčastější dotazy, dále informace 
k umisťování dětí do škol a školek 
i k možnostem vyžití ve volném 
čase. Informace tam najdou i lidé, 
kteří chtějí pomáhat

MGR. JANA HRONOVÁ, KOORDINÁTORKA POMOCI 
UPRCHLÍKŮM
tel.: 607 055 523
e-mail: j.hronova@chomutov-mesto.cz

BC. LENKA NAGYOVÁ, PORADNA PRO INTEGRACI
tel.: 732 827 155

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY
ukrajina.chomutov.cz
www.helpukraine.cz

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění 
finančních prostředků na tento účet je zobrazeno jméno přispěvova-
tele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na 
sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním vašeho jména 
a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.

TRANSPARENTNÍ ÚČET ČÍSLO: 123-5435900297/0100

SBĚRNÁ MÍSTA 
Sociální centrum Kamínek (Školní pěšina 5249, Chomutov) 
Charita Most (Pod Břízami 5321, Chomutov – bývalý Telecom)
Provozní doba v pondělí a ve středu od 10 do 16 hodin.

VÝDEJNÍ MÍSTA
Zoopark Chomutov (Přemyslova 259, Chomutov) – 774 266 222
Sociální centrum Kamínek (Školní pěšina 5249, Chomutov) – 702 042 648
Charita Most (Pod Břízami 5321, Chomutov – bývalý Telecom) – 603 148 127

Každý příchozí musí mít doporučení koordinátora pro pomoc ukrajinským 
uprchlíkům nebo ze sociálních služeb.
Provozní doba dle domluvy. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

FINANČNÍ SBÍRKA CHOMUTOV POMÁHÁ UKRAJINĚ

SBĚRNÁ  A VÝDEJNÍ MÍSTA 
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Kdy jste se poprvé setkala s jógou, 
jak jste se k ní dostala?

Jako malá holka jsem někde 
viděla jednu z pozic jógy a navští
vila jsem seminář. Už tenkrát jsem 
věděla, že jednou budu předávat 
jógu mezi lidi. Život šel dál a místo 
toho, abych se věnovala věcem, 
které mi dávají doopravdy smysl 
a šla za svým srdcem, snažila jsem 
se přizpůsobit okolí. Jógu jsem po
řád odsouvala, až nastal v životě 
zlom, kdy jsem cítila, že se dokáži 
po hmotné stránce zajistit, nicméně 
mi chybělo vnitřní naplnění. Jako 
bych chyběla já sama sobě. Začala 
jsem s kurzem jógy, otevřela živnost 
a začala ji předávat. Nakonec jsem 
se rozhodla, jak se říká, prásknout 
do stolu, ukončit zaměstnání a vě
novat se jen józe a včelaření na plný 
úvazek. Dává mi smysl se věnovat 
tradičním věcem, kde jsou mnoho
leté zkušenosti a hluboké kořeny. 
Jóga a včelaření jsou tu tisíce let 
a chovám k nim úctu.
Takže dnes už jste jogínka?

Vlastně nemám potřebu si říkat, 
kdo jsem, pomocí nálepek. Žijeme 
ve světě, kdy se hodně nálepku
jeme. Jsem vegetarián, jsem jogín, 
jsem fitnessačka. Já jsem v první 
řadě člověk, jsem žena, jsem Češka 
a jóga je pro mě něco, z čeho si beru 
inspiraci. Nepovažuji se vyloženě za 
jogínku. Označení je moc přímo
čaré, limitující. Nechci se zavazovat 
k nějakému životnímu stylu a pak 
muset plnit nějaké podmínky. Prostě 

vytvářím jakousi inspiraci, kterou 
si mohou lidé dohledat pod názvem 
Život s jógou. Komu se líbí, co vy
tvářím, tak s radostí ať si bere, co 
potřebuje.
Jóga je jak známé cvičení, tak 
i méně známý životní styl. Lze to 
oddělit, nebo jedno k druhému 
patří?

Když jsem začala cvičit, hodně 
jsem cítila své fyzické tělo. Zároveň 
mě však cvičení začalo ovlivňovat 
emočně. Postupně se tělo i já uvnitř 
začala přenastavovat, otevírat a uvol
ňovat. Jóga je fajn jako fyzické cvi

čení, ale je právě velmi úzce spojená 
s vnitřním cítěním. Naučila jsem se, 
že tělo souvisí s duchem. To všichni 
víme, říká se, zdravý duch, zdravé 
tělo. Ctím jednu důležitou zásadu, 
na kterou jsem si časem přišla. Jóga 
je síla a pružnost zároveň, a když je 
mysl propojená s tělem, pak je jasné, 
že jak je silná a pružná mysl, tak je 
i pružné a silné tělo.
Jaký byl pro vás přechod od toho, 
kdo jógu cvičí, k tomu, kdo hodiny 
vede jako lektor?

Již od prvního okamžiku, kdy 
jsem se seznámila s jógou, jsem vě
děla, že ji budu předávat mezi lidi. 
Byla pro mě přirozená. Vnímám 
pozice a kulturu jógy velmi často 

jako přirozenou. Na začátcích při 
vedení lekcí jsem byla samozřejmě 
nervózní, ale většinou to bylo vždy 
při prvním setkávání se s klienty, při 
druhé třetí lekci jsem se s nimi cítila 
uvolněně, protože jsem z nich cítila 
důvěru a oddanost. Tento pocit mi 
dodával klid. Uvědomila jsem si, že 
to, co dělám, má daleko větší smysl. 
Provádím své klienty myšlením nad 
svým tělem, nad svým postojem 
vůči světu. Uvědomila jsem si, že 
nechávám za sebou stopy, které při
spívají k lepšímu, prozářenějšímu 
světu a před mýma očima se mění. 

To mi dodávalo odvahu pokračovat 
dál a věřit v sebe.
Je tedy jóga vhodná pro každého?

Každý je schopen se v józe uvol
nit a přijít si na své. Tím, že začne 
pořádně dýchat, uvolňuje své tělo 
i své emoce. Jóga je vhodná pro 
každého, ale každý není schopen 
přijmout vše, co jóga nabízí. Někdo 
se zkrátka bojí svých emocí, které 
se během cvičení mohou vyplavit, 
nechce je pustit ven, může se bát 
i toho, že když začne měnit sám 
sebe, může měnit i své okolí. To 
může být důvod, proč někdo cvičit 
přestane a není na tom nic špatného, 
nebo prostě není připravený.
Chystáte se uspořádat vůbec první 

festival jógy v Chomutově. Proč?
Připravit takový festival mě láká 

už spoustu let a jsem člověk, který 
když má nějakou touhu v sobě, tak 
za ní musí jít. Je to takový ten pocit 
neochvějné víry, vize, touhy, kterou 
prostě cítím a musím jít za ní, abych 
měla pocit vnitřního naplnění. Je to 
prostě jakýsi motor, který mě po
hání v životě dál. Mým záměrem je 
propojit komunitu lidí kolem jógy 
s veřejností, abychom Chomutov 
probudili v tom smyslu, že se lidé 
dozvěděli o alternativních směrech 
nejen týkající se jógy, nýbrž celkově 
přirozenějšímu životnímu stylu.
Co si pod touto akcí můžeme 
představit, co návštěvníky čeká?

V hlavním altánu v městském 
parku bude hudební scéna, vystoupí 
tam skupina Mantrovníci. Po stra
nách altánu na travnatém prostran
ství se bude cvičit v určených in
tervalech jóga a zacvičit si mohou 
s námi opravdu všichni. Součástí 
programu budou i workshopy, napří
klad na téma aromaterapie, astrolo
gie, šátkování, terapie, koučink a po
dobně. Ve stanu pak budou takzvané 
imtimnější kruhy jako ženské kruhy 
a dále. To je taková soukromnější 
forma workshopu, kterého se účastní 
ti, které dané téma spojuje, zajímají 
se o něj nebo již jsou členy nějaké 
skupiny. Jedná se tedy například 
o ženský kruh, řezbářský, výtvarný, 
kruh mastičkářů nebo výrobců sví
ček. Festival uzavře večerní kaka
ový ceremoniál. 

Michaela Kovalová plánuje v Chomutově uspořádat historicky první festival jógy. Právě tomuto cvičení se 
věnuje řadu let a vidí v něm nejen relax a protažení těla, ale také životní styl. Jak sama říká, jogíni se mohou 
zdát odlišní a jógy jako takové se někdo může i zaleknout. To chce změnit právě prostřednictvím otevřeného 
festivalu. Co znamená žít jógou i na co se mohou 1. května lidé těšit, popsala v následujícím rozhovoru.

Michaela Kovalová:

Jóga je vhodná pro každého, ale každý 
není schopen přijmout vše, co nabízí

NECHCI SE ZAVAZOVAT K NĚJAKÉMU ŽIVOTNÍMU 
STYLU A PAK MUSET PLNIT NĚJAKÉ PODMÍNKY. 
PROSTĚ CHCI ŽÍT S JÓGOU.
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PEVNÁ STANOVIŠTĚ 
(VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ) 

V současné době je ve městě 
zprovozněno 14 stání s pravidelným 
celoročním přistavováním kontej-
nerů. Každé stanoviště je vybaveno 
vlastním harmonogramem přistavo-
vání kontejnerů na velkoobjemový 
odpad, vyjma stanoviště Bělohorská, 
kde jsou kontejnery umisťovány pro-
vizorně. Seznam stanovišť je uveden 
v tabulce.

OBJEDNÁVÁNÍ VELKOOB-
JEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
Možno objednat kontejnery 

o obsahu 1; 6; 9; 10 a 14 m3 na tele-
fonních číslech: 474 651 971, 474 651 
438–9, DISPEČINK mob.: 731 411 775 

v provozních hodinách: celoročně 
od pondělí do pátku 6.30–15.00 hod. 
Možnost objednání odtahu mot. vo-
zidla odtahovou službou po dohodě 
s dispečerem. 
Bližší informace k bodům 
1 a 2 – ved. provozu Ing. Jaroslav 
Dolník, tel.: 474 651 981, mob.: 
731 411 754, e–mail: j.dolnik@
tsmch.cz

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
– SBĚRNÉ DVORY A MÍSTA
Občané města mohou 

ve sběrných dvorech a místech 
odevzdávat zdarma velkoobjemový 
odpad – starý nábytek, pneumatiky, 
elektroodpady – staré spotřebiče, 
nebezpečné odpady. Není nutno tyto 
odpady odkládat na stanoviště ko-

munálního či separovaného odpadu 
a vystavovat se tak postihu za vytvá-
ření černých skládek. Sběrné dvory 
mohou využívat také podnikatelské 
subjekty. TSmCh provozují ve městě 
2 sběrné dvory a 2 sběrná místa:

Sběrné místo – Jiráskova 4597
út, čt: 9.00–18.00; st, pá: 8.00–16.00; 
so: 8.00–16.00; ne: 10.00–13.00

Sběrné místo – Kamenná 5163
po: 12.00 –16.00; st: 08.00–12.00

Sběrný dvůr – U Větrného mlýna 4605
po–pá: 7.00–15.00

Sběrný dvůr – skládka Pražská
1. 11.–31. 3. po až pá: 7.00–15.30
1. 4.–31. 10. po až pá: 7.00–17.00; so: 
7.00–14.00

BIOODPAD
Rodinné domy jsou vybaveny 
kompostejnery o objemu 120 
(140) litrů, sídlištní zástavba 

nádobami objemu 1100 l. Do těchto ná-
dob patří biologicky rozložitelný odpad – 
ořezky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně, 
zejména listí, tráva, shrabky, drobné 
větve, piliny. Všichni obyvatelé města 
mohou zdarma odevzdávat bioodpad na 
kompostárně umístěné v areálu skládky 
v Pražské ul. Otevírací doba viz. sběrný 
dvůr – skládka Pražská a sběrné místo 
Jiráskova. Od roku 2020 je zajištěn odběr 
jedlých olejů a tuků na výše uvedených 
sběrných místech a dále na stanovištích 
v Chomutově viz. www.tsmch.cz.
Informace k bodům 3 a 4 – ved. 
provozu Ing. Marek Pohl, tel.: 474 
651 981, mob.: 731 411 753, e–
mail: m.pohl@tsmch.cz

Březenecká 4750 | 17. listopadu 4793 | Kamenná 5110 | Kamenný vrch 5286
11.4.–14.4. 9.5.–13.5. 6.6.–10.6. 4.7.–8.7. 1.8.–5.8. 29.8.–2.9. 26.9.–30.9. 24.10.–27.10. 21.11.–25.11. 19.12.–23.12.

TSMCH ZAJIŠŤUJÍ: 
› čištění a celoroční údržbu silnic a místních komunikací,
› údržbu veřejné zeleně,
› údržbu veřejného osvětlení a dopravní signalizace,
› provoz odpadového hospodářství, odvoz odpadů a separaci odpadů,
› svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery,
› autodopravu, odtahovou službu,
› pohřební služby (nonstop),
› správu hřbitovů.  

2

3

4

V. Nezvala 4093 | Bělohorská 3446 | Kosmova u garáží | Nové Spořice 4718 
4.4.–8.4. 2.5.–6.5. 30.5.–3.6. 27.6.–1.7. 25.7.–29.7. 22.8.–26.8. 19.9.–23.9. 17.10.–21.10. 14.11.–18.11. 12.12.–16.12.

Skalková 5284 | Výletní 5264 | Písečná 5034
19.4.–22.4. 16.5.–20.5. 13.6.–17.6. 11.7.–15.7. 8.8.–12.8. 5.9.–9.9. 3.10.–7.10. 31.10.–4.11. 28.11.–2.12. 27.12.–30.12.

OBJEDNÁVKY služeb lze dále zajistit na DISPEČINKU: tel.: 474 651 971, mob.: 731 411 775 a 24hod. službě ELEKTRODISPEČINKU mob.: 731 411 785

1

Termíny jsou uvedeny první jeden nebo dva a poslední, ostatní jsou pravidelné dle oblasti svozu – pondělí až pátek , sudý nebo lichý týden. Zelenomodrý  text – kontejnery 1 100 litrů.

VÝVOZNÍ TERMÍNY BIOODPADŮ Z NÁDOB O OBJEMU 120 LITRŮ Z DOMÁCNOSTÍ PRO ROK 2022

Oblast 

1

Hutnická, Šípková, Kamenný vrch – Canaba, Jarní, Jasmínová, Tomáše ze Štítného, Dostojevského, Želivského, Politických vězňů, 
Krátká, Přemyslova, SNP Maroldova, Přísečnická, Scheinerova, Kpt. Jaroše, Kosmonautů, V. Nezvala, A. Muchy,  U  Kamencového  
jezera, Jirkovská, Zadní Vinohrady 4671, Karla Buriana 4645, Kundratická 4398, Selská 3592, Krátká 4316, Politických vězňů 3925, 
Zadní Vinohrady 4671, Karla Buriana 4645, Mostecká 1174

9.3., 23.3.–30.11.
středa

(sudý týden)

Oblast 

2
Čelakovského, Mozartova, Gutenbergova, Vilová, Schubertova, Vaníčkova, Macharova, Kollárova, Škroupova, Jungmannova, 
Moravská, Koperníkova, Jeseniova, Jezerní, Londýnská, Vrchlického, Okrajová, Stromovka, Štefánikovo náměstí, Blatenská 
(spodní část), Buchenwaldská, Zborovská, Palackého 4445 

16.3., 30.3.–7.12.
středa

(lichý týden)

Oblast 

3
Blatenská (po Husovu), Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Jiráskova (po Kostnickou), Husova, Erbenova, Havlíčkova (po 
Kostnickou), Hornická (po Kostnickou), Bezručova (po Kostnickou), Kostnická + zezadu Zengerova, Husova 2900

8.3., 22.3.–29.11.
úterý

(sudý týden)

Oblast 

4
Bezručova (od Kostnické), Hornická (od Kostnické), Jiráskova (od Kostnické) , Havlíčkova (od Kostnické), Roháčova, Václavská, 
Lužická, Děvínská, Potoční, Pod Černým vrchem, Osadní, Luční, Polní, Karlovarská, Černovická, Pražská – od Policie ČR až za 
skládku, Ctiborova, Jugoslávská, Sladkovského, Žerotínova, Svahová 4961, 4956, Černovická 4402, 4466, U Hačky 4718

15.3.,29.3.–6.12.
úterý

(lichý týden)

Oblast 

5

28. října, Arbesova, Beethovenova,  Dolní, Grégrova, Jakoubka ze Stříbra, Karolíny Světlé, Klostermannova, Libušina, Na Bělidle, 
Na Moráni, Na Přikopech, Partyzánská, Puchmayerova, Revoluční, Riegrova, Selská, Šmilovského, Táboritská, U Plynárny, U 
Větrného mlýna, V Přírodě, Vikové–Kunětické, Vodní, Vršovců, Zd. Štěpánka, Zd. Štěpánka 3973, Libušina 3240, Na Moráni 4877,  
Vikové–Kunětické 1952, Riegrova 3643, Arbesova 3764

18.3.,1.4.–9.12.
pátek 

(lichý týden)

Oblast 

6
Barákova, Blatenská – okály, Dobrovského, Jabloňová, Kozinova, Letní, Lipanská, Na Lucině, Na Spravedlnosti, Na Vyhlídce, Pod 
Lesem, Pod Strání, Pod Strážištěm, Šrobárova, Tylova, U Třešňovky, V Zahradách, Ve Stráni, Winterova, Blatenská 4907

7.3.,21.3.–28.11.
pondělí 

(sudý týden)
Oblast 

7
Blanická, Elišky Krásnohorské, Hraničářská, Kosmova, Sadová, Slezská, Sládkova, Sukova, Třebízského, Zdravotnická, Lipská, 
Kostelní, Mýtná, Sadová 4865, TJ Veros Lipská – parkoviště, Slezská 5385

14.3.,28.3.–5.12.
pondělí 

(lichý týden)
Oblast 

8
Adámkova, Alešova, Čermákova, Dvořákova, Karla Čapka, Kmochova, Krušnohorská, Na Průhoně, Podhorská, Resslova, 
Trocnovská, U Filipových rybníků, Višňová, Železniční, Klicperova, Krušnohorská 5630, Adámkova 4647, Alešova 3080

10.3.,24.3.–1.12.
čtvrtek 

(sudý týden)
Oblast 

9 Dukelská, Fibichova, Fügnerova, Kadaňská, Komenského, Kukaňova, Osvobození, Palachova, Sokolská, Št. kpt. Kouby, V Alejích
17.3.,31.3.–8.12.

čtvrtek 
(lichý týden)

Oblast 

10
Bělohorská, Čechova, Max. Gorkého, Daliborova, Haškova, Holečkova, Kochova, Křižíkova, Legionářská, Meisnerova, Mjr. Šulce, 
Rokycanova, nám. Dr. Beneše, Pionýrů, Prokopova, Purkyňova, Rokycanova, Smetanova, Spořická, Školní 3634, Kochova 4986,  
Dr. Janského 4588.

11.3.,25.3.–2.12.
pátek 

(sudý týden)

PEVNÁ STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
M. Pujmanové 4016 | Ak. Heyrovského 4844 | Sokolská 4410 

28.3.–1.4. 25.4.–29.4. 23.5.–27.5. 20.6.–24.6. 18.7.–22.7. 15.8.–19.8. 12.9.–16.9. 10.10.–14.10. 7.11.–11.11. 5.12.–9.12.
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Pozor na uzavírání smluv po telefonu, aneb 
jak na „energošmejdy“

Zdravotní pojišťovna hradí dva HPV testy na 
přítomnost vysoce rizikových typů papilomaviru

Jsem hodně citlivá, válka ve mně vzbudila 
velký strach, nevím si s touto situací rady

Asi se mi podařilo uzavřít smlouvu 
s jinou energetickou společností po 
telefonu, chtěl bych ale zůstat u stá-
vající. Bojím se pokut, které by mi 
tímto mohly vzniknout. Je z toho 
ještě nějaká cesta ven?

Na „energošmejdy“ bohužel stále 
můžeme ve společnosti narazit. Dříve 
bylo běžné, že vás mohli navštívit 
i doma, tomu se ve většině měst po
dařilo zabránit vyhláškou o zákazu 
podomního prodeje. Bohužel je stále 
možné uzavřít smlouvu po telefonu. 
V lednu tohoto roku však vzešla 
v účinnost část novely energetického 
zákona, kterou se bude stát snažit trh 
od „energošmejdů“ čistit.

V tuto chvíli je tedy možné dle no

vely zákona vypovědět smlouvu s do
davatelem energií do 15 dnů od zahá
jení dodávky energie a samozřejmě 
i v době, kdy dodávka energie od no
vého dodavatele ještě nebyla zahájena. 
Dodavatel ani zprostředkovatel po 
spotřebiteli nesmí v tomto případě vy
máhat smluvní pokutu, náhradu škody, 
ani odstupné či jiné poplatky.

Existují také společnosti, kterým 
„jen podepíšete“ plnou moc a oni za 
vás hlídají „nejlepší cenovou nabídku“ 
energetických dodavatelů a sami 
vás na základě plné moci přehla
šují k jiným a jiným společnostem, 
čímž spotřebiteli vznikají pokuty. Dle 
novely jde plnou moc nejen odvolat 
bez sankcí, ale také po roce automa

ticky zanikne, pokud nedojde k jejímu 
odvolání.

Z novely také vyplývá, že o zvý
šení ceny musí být spotřebitel včas 
a adresně informován. Nyní tedy 
nestačí o zvýšení ceny informovat 
pouze na webových stránkách doda
vatele či na jeho pobočce, dokonce 
ani upozorněním, které spotřebitel 
dostane ve svém zákaznickém portálu 
dodavatele. K oznámení musí dojít 
písemnou formou adresovanou přímo 
spotřebiteli.

Od 1. července 2022 dále bude 
nutné pro energetické zprostředkova
tele získat povolení k činnosti, které 
bude udělovat Energetický regulační 
úřad (dále jen ERÚ) a na základě toho 

bude také uveden v registru zprostřed
kovatelů, do kterého bude možné na
hlédnout na stránkách ERÚ. Tímto da
tem také přejde na ERÚ veškerá kon
trola „energošmejdů“, kterou dosud 
vykonává Česká obchodní inspekce.

Od tohoto kroku můžeme očeká
vat, že se situace na energetickém trhu 
zlepší. Nejdůležitější je zůstat stále 
obezřetní a myslet na to, že uzavřít 
smlouvu jde i jakýmsi potvrzením 
v telefonickém hovoru. A pokud se 
dostanete do svízelné situace, je po
třeba ji aktivně řešit, s čímž vám doká
žeme pomoci u nás v Sociální poradně 
Kamenná.

Martina Klausová, DiS
sociální pracovnice SP Kamenná

Byla jsem na preventivní prohlídce 
a paní doktorka mi dělala poprvé 
HPV test, přestože jsem zdravá 
a výsledky z prevencí mám v po-
řádku. Na prohlídce byla i sestra 
a té test nedělala, že není důvod, ale 
může si ho zaplatit. Já nic neplatila. 
Jak je možné, že někomu se dělá 
zdarma a někomu ne? Aneta, 35 let

HPV test se standardně provádí 
v rámci screeningu rakoviny dělož
ního čípku ženám ve věku 35 a 45 let, 
což byl pravděpodobně váš případ. 
Tento test je hrazen zdravotní pojiš

ťovnou a od začátku loňského roku 
je součástí pravidelné gynekologické 
prohlídky ve zmíněném věku.

HPV – lidský papilomavirus, 
je nejčastější sexuálně přenosnou 
infekcí a setká se s ní za svůj život 
až 80 % z nás. HPV rozdělujeme na 
nízce a vysoce rizikové. Test, na který 
se ptáte, je metoda, která zjišťuje pří
tomnost vysoce rizikových typů HPV 
infekce. Díky tomu můžeme lépe 
určit, zda jsou HPV viry u pacienta 
přítomné. Lze tak stanovit vyšší míru 
ohrožení rakovinou. Mimo tento věk 

si HPV test může pacientka uhradit 
ze svých prostředků, pokud k jeho 
provedení není důvod. Takovým 
důvodem může být pozitivní nebo 
podezřelá cytologie (stěr z čípku). 
Pokud je výsledek testu negativní, 
znamená to, že HPV infekce nebyla 
prokázána a riziko vzniku rakoviny 
děložního čípku je dalších 5 až 10 
let nízké. Pokud je test pozitivní a je 
potvrzena infekce vysoce rizikovými 
HPV viry, žena může být ohro
žena vznikem rakoviny. Test je dále 
vhodný pro ženy nad třicet let, které 

chtějí mít jistotu, že nejsou infiko
vané vysoce rizikovým typem HPV 
viru.

Na tomto místě je nutné sdělit, že 
na HPV infekci není lék, léčí se až její 
projevy. Proto je prevence tak důležitá. 
Nejúčinnější prevencí jsou pak očko
vání proti rakovině děložního čípku 
a samozřejmě pravidelné gynekolo
gické preventivní prohlídky, na které 
je nutné chodit.

MUDr. Kamila Žižková,
gynekologicko-porodní oddělení 

Nemocnice Chomutov

Je mi 45 let, jsem šťastně vdaná, 
mám dvě krásné a zdravé děti. 
S manželem si rozumíme. Pracuji, 
v práci jsem spokojená. Osobnostně 
jsem hodně citlivá a dokáže mě roz-
brečet hezká kniha nebo roman-
tický film v televizi. Prozatím to 
nebylo nějak vyhrocené, ale před 
měsícem, když začala válka na 
Ukrajině, jsem úplně zpanikařila. 
Jsem plačtivá, nespím. Když usnu, 
často se budím. Jsem apatická, do 
ničeho se mi nechce. Mám strach. 
Nevím si rady.

Strach je primitivní lidská emoce. 
Jde o důležitou emoci, která je ode
dávna klíčová pro naše přežití. Jde 
o řetězovou reakci v mozku, která 
začíná stresovým stimulem a končí 

uvolňováním hormonů, které způ
sobují rychlé bušení srdce, rychlé 
dýchání, svalové napětí. Strach bystří 
pozornost a připravuje nás na zvlád
nutí rizikové situace. Strach však 
nemusí vždy vyvolat bezprostřední 
ohrožení. Strach je často výtvor naší 
představivosti a nutí nás se obávat 
toho, co zatím neexistuje a existovat 
ani nemusí.

Vědecké studie potvrzují, že exis
tuje jeden strach, který vládne všem 
ostatním. Je to strach z neznáma. Jde 
o obavy z toho, co bude. Tento typ 
strachu dokáže v naší mysli vytvořit 
ty nejhorší scénáře a to v nás způso
buje další obavy, které jsou kořenem 
všech dalších strachů.

Píšete, že jste citlivý, emoční člo

věk. Proto není divu, že vás situace 
na Ukrajině tolik rozrušila. Jsou toho 
plná média, slyšíme to kolem sebe na 
ulici, v obchodě, v autobuse. Denně 
vidíme v televizi hrůzostrašné obrazy. 
Není to obvyklá situace, hroutí se 
z toho i emočně odolní a vyrovnaní 
lidé.

 Co se dá v takových situacích dě
lat? Nejdříve je potřeba identifikovat, 
čeho přesně se bojíte. Bylo by dobré 
si uvědomit, co s tím vy osobně mů
žete udělat a jak to můžete ovlivnit. 
Aktivita v těchto situacích pomáhá. 
Je možné se zapojit do pomoci ostat
ním, pomáhat osobně nebo finančně. 
Doporučuji vám omezit sledování 
médií, včetně sociálních sítí. Najděte 
si někoho, s kým si o tom můžete 

popovídat. Věnujte se fyzické akti
vitě, třeba sportu nebo procházkám 
v přírodě. Zařaďte do svého života 
vitamíny. Začněte tvořit, naučte se 
uvolňovat své tělo svalovou relaxací. 
Dělejte cokoliv, na co se můžete těšit. 
Každý den se zasmějte. Uvědomte 
si drobné i větší každodenní radosti 
a příjemnosti.

Musíte se strachu postavit a udělat 
to navzdory tomu, jak složité, ne
možné nebo šílené se to může v první 
chvíli zdát. A když i tohle nejde, stavte 
se za námi, zkusíme to rozebrat a třeba 
najdeme společné řešení, jak se s pro
blémem poprat.

PhDr. Irina Malinová
rodinný a manželský terapeut

www.curzu.cz
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VE SPOŘICKÉ ULICI ZAČALA 
REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V letošním roce pokračují práce okolo náměstí Dr. Beneše. 
Ke konci loňského roku město nechalo obnovit chodník 
v Čechově ulici a nyní pokračuje ve Spořické. V té stavebníci 
vymění veřejné osvětlení a zrekonstruují chodník. Ten získá 
nový povrch a budou vyměněny chodníkové a sadové 
obrubníky. Ve spodní části ulice vznikne nový záhon s kačírkem 
a keři. Stávající kontejnerové stání bude také zrekonstruováno. 
V ulici během stavby bude částečně zúžen průjezd a bude na 
etapy omezené parkování. Práce skončí v průběhu května. 
Celkem město vyjdou na 3,4 milionu korun. 

ŠKOLA NA PŘÍKOPECH DOSTANE 
NOVOU STŘECHU
Rekonstrukce v základní škole Na Příkopech pokračují. Po opravě 
družiny je na řadě střecha staré budovy a její starší přístavby. 
Po přípravě staveniště, tedy instalaci lešení a přijetí velkých 
bezpečnostních opatření kvůli žákům školy, začaly první práce na 
půdě, kde dělníci opravují krovy. Stavební firma provede kompletní 
rekonstrukci střešního pláště, demontáž staré krytiny, opravu krovu 
a montáž nového střešního pláště. Město za novou střechu zaplatí 
14,5 milionu korun.

ŠATNY MLADÝCH FOTBALISTŮ 
JSOU CELÉ OPRAVENÉ

Odbor majetku města dokončil s nákladem 325 tisíc korun 
poslední etapu opravy šaten a sociálního zařízení pro Junior 

Chomutov Mostecké ulici. Mladí fotbalisté a trenéři budou moci 
využívat již celou budovu šaten. Stavební firma provedla práce na 

rozvodech médií, výměně oken, opravě omítek. Instalovány byly 
ventilátory k nucenému odvětrávání všech prostor a nakoupeny  

veškeré nové zařizovací předměty.
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Znáte osobnost, která si 
zaslouží cenu města?

Deskohrátky 
představily 
herní novinky

Obrazy z lesů Krušných hor 
pomohou Ukrajině

Památky se opět 
otevřou zdarma

Také letos je možné nomi
novat významnou osobnost na 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Veřejnost má čas do konce dubna. 
Nominovaný by měl šířit dobré 
jméno města či pozitivně ovlivňo
vat veřejný život a podobně.

Návrhy musí obsahovat odů
vodnění, proč by osoba měla být 
oceněna, výčet jejích činností 
a zásluh i životopis osobnosti. 

K návrhu musí být připojen kon
takt na navrhovaného i navrhova
tele a v případě nežijící osob
nosti i kontakt na její nejbližší 
příbuzné. Připojit lze i publikační 
přehled nebo novinové články 
o činech navrhovaného. Rada 
statutárního města rozhodne, kdo 
z kandidátů obdrží Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic v roce 2022.

Návrhy je možné zasílat 

do konce dubna na e–mailo
vou adresu s.skubova@chomu
tov–mesto.cz nebo na adresu 
Statutární město Chomutov, 
odbor vnějších vztahů, Silvie 
Škubová, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka 
by měla být označena slovy 
NOMINACE JPL. Více informací 
je k dispozici na webu cenajpl.
chomutov–mesto. cz/ #nominace.

Pokračování ze strany 3.
Deskohrátky se konaly od pátku 

do neděle, první den patřil především 
dětem ze základních škol, víkend pak 
veřejnosti. Na své si přišli jak nejmenší 
hráči, jejichž rodičům byla určena 
i prezentace velké škály her pro danou 
věkovou kategorii, tak i starší děti, kte
rým jistě udělaly radost letošní novinky. 
„Stále patří mezi nejvíce oblíbené hry 
takzvané kooperativní, tedy takové, při 
kterých hráči nesoupeří proti sobě, ale 
spolupracují, aby dosáhli cíle. Poměrně 
nové a také velmi oblíbené jsou úni
kové detektivní hry a letošní úplnou 
novinkou, jejíž zástupce teprve přichází 
na trh, jsou takzvané kreslící hry. Při 
těch hráči využívají tabulek, na kterých 
si smazatelnou fixou odškrtávají tahy 
nebo úkoly a tato mechanika celou 
hru urychluje,“ doplnil zástupce firmy 
Black fire Vít Procházka.

Obrazy krás Krušných hor si mo
hou lidé prohlédnout v galerii Luca 
Tisk v Ruské ulici. Svá díla tam 
vystavuje Toša Stojanov, kterého 
lidé znají také jako chovatele u lach
tanů v chomutovském zooparku. 
Od krásné, ale náročné práce si 
chodí odpočinout do lesů a v těch 
v Krušných horách vznikaly jeho 
malby. „Tyto hory mají pověst zde
vastované krajiny, ale to už dlouho 
není pravda. Jsou tak krásné. Většina 
mých obrazů vznikla přímo tam, 

v plenéru těchto kopců,“ uvedl autor.
Všechna vystavená díla si 

může veřejnost koupit, podpoří tím 
i lidi dotčené válkou na Ukrajině. 
„Rozhodl jsem se polovinu zisku 
z prodeje věnovat organizaci Člověk 
v tísni na podporu válkou postižené 
Ukrajině. Druhou polovinu pou
žiji na nákup potřeb na malování, 
abych mohl tvořit dál,“ vysvětlil 
Toša Stojanov. V malé galerii vysta
vuje několik desítek obrazů. „Jsem 
vděčný jak tiskárně Luca Tisk, tak 

i například restauraci Republika či 
Hřebíkárně, že dávají příležitost 
nám, amatérům, vystavovat. Do vel
kých galerií se pochopitelně nemů
žeme dostat, v Chomutově je však 
několik takových míst, kde ten pro
stor máme a moc nám to pomáhá,“ 
doplnil.

Při vernisáži výstavy vystoupil 
František Červenka, místní hudeb
ník, kterého mohou lidé znát z ka
pely Frankie Paul John nebo reviva
lových Smokers.

Navštívit historické památku v cen
tru města i jeho okolí budou moci lidé 
zdarma v rámci Mezinárodního dne 
památek a sídel. Ten se uskuteční v so
botu 23. dubna mezi 9. a 17. hodinou.

Obyvatelé města i turisté si budou 
moci prohlédnout například historic
kou radnici, kde bude zpřístupněna 
kancelář primátora a náměstka primá
tora či klenotnice. Dále své dveře ote
vřou všechny kostely, muzeum na rad
nici i v hlavní budově s hvězdářskou 
věží, městská věž, galerie a spousta 
dalších.

Březen trávili malí čtenáři 
nad knihou, učili se s ní pracovat

Březen je nejen prvním jarním 
měsícem, ale je také měsícem 
knihy. V dnešní době, kdy i ti nej
menší ovládají techniku mobilů, 
počítačů a tabletů, má kniha své dů
stojné místo. „O zájmu o knihu nás 

přesvědčily děti z mateřské školy 
Abeceda v Blatenské ulici, které si 
do školky postupně přinášely za
jímavé a oblíbené tituly. Děti nám 
dokázaly, že umějí pracovat s kni
hou, uvědomují si pravidla, jak še

trně s knihou zacházet, a využívají 
knihu jako zdroj poznatků,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky Naděžda 
Randáčková.

Děti nosily do školky knihy 
různých žánrů – pohádkové, lepo
rela, encyklopedie i atlasy a uměly 
o svých knihách vyprávět. „Využili 
jsme této možnosti a knihy si pro
hlíželi, povídali si nad obrázky, 
nechali jsme dětem prostor, aby 
mohly dokázat, že své knihy dobře 
znají. Vyprávěli jsme si pohádky 
a tím podněcovali děti k rozšiřo
vání slovní zásoby, vedli jsme je ke 
správné výslovnosti, intonaci řeči, 
ale také umění se vyjadřovat, ne
ostýchat se. V neposlední řadě jsme 
si také pohádky dramatizovali,“ 
konkretizovala učitelka.

Děti si také vyrobily záložky, 
kde mohly uplatnit výtvarné čin
nosti, ale i stříhání a lepení.
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DOMINIKA 
KYLÍŠKOVÁ
Provozuje rehabilitační centrum pro psy. S tímto oborem se 
poprvé setkala, když její fenka jezevčíka začala kulhat na zadní 
končetiny. Hledala způsoby, jak jí pomoci, což ji zavedlo do 
Institutu zdraví zvířat, kde při studiu na vysoké škole studovala 
i rehabilitaci pro zvířata a stala se odborným konzultantem 
a terapeutem. Jak říká, rehabilitace je vhodná pro všechny psy 
nejen po úrazech, operacích nebo při nemocech pohybového 
aparátu, ale je i důležitou součástí prevence a předcházení 
úrazu. Více informací najdete na www.bostonstroubles.cz.

MATĚJ SOBOTA
Už během studia na Střední zdravotnické škole v Mostě v oboru 
sportovní a rekondiční masér se rozhodl, že chce jít vlastní 
cestou a podnikat. S pomocí otce si založil studio a začal ho 
postupně vybavovat. I když je úplně na začátku, tak o klienty 
nouzi nemá. Podle jeho slov si lidé k němu našli cestu. Má 
v repertoáru dvacet druhů sportovních a alternativních masáží 
a stále se chce vzdělávat. Nejbližším cílem je kurz na tejpování. 
Více informací lze získat přes e-mail mates.sobota@email.cz.

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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Krvavým protestům předcházelo 
obsazení Chomutova armádou (2. díl)

Po obsazení Chomutova začali 
českoslovenští vojáci v následují
cích týdnech strhávat a likvidovat 
symboly odkazující na bývalou 
monarchii nebo na habsburský 
rod. Z městské věže tak byl sun
dán císařský orel, který tam byl od 
roku 1651, pomník císaře Josefa 
II. v městském parku byl nalezen 
ve hnoji v kasárnách a tak podobně. 
Pokud se někdo na ulici projevil 
příliš promonarchisticky nebo pro
tičeskoslovensky, měl s čs. vojáky 
problém. Situaci nepomáhal ani fakt, 
že mnoho sporů se následně obje
vilo v místních novinách Deutsches 
Volksblatt vydávaných Německou 
nacionalistickou stranou. Tak se pro
blémy jen vyhrocovaly, místo aby se 
situace uklidňovala. Obě strany své 
chování obhajovaly samozřejmě tím, 
že jsou v právu.

Ale přejděme k samotným de
monstracím. I když byly všechny 
čtyři německé provincie obsazeny 

čs. vojskem, jejich politická vedení 
je nadále prohlašovala za součást 
Německého Rakouska. Počítala 
totiž s tím, že dokud nebude po
depsána mírová smlouva, která 
měla stanovit nové podmínky po 
rozpadu RakouskaUherska, pořád 
existovala šance, že jejich hlav
ním městem bude Vídeň. Proto se 
také v lednu a v únoru v pohra
ničí rozběhla volební kampaň před 
volbami do parlamentu, jenž měl 
přijmout novou ústavu Německého 
Rakouska. To však samozřejmě 
nemohlo československé vedení 
v Praze připustit. Proto vojáci 
dostali příkaz jakoukoliv snahu 
o kampaň potírat. To se povedlo 
a čeští Němci od pořádání voleb 
v pohraničí upustili. Ovšem jako 
symbol vzdoru, který měl přede
vším směřovat do Paříže, kde se 
jednalo o jejich budoucnosti, se 
rozhodli na první zasedací den no
vého vídeňského sněmu svolat ma

sové demonstrace, na nichž budou 
po Praze požadovat právo na se
beurčení. A tímto dnem bylo úterý 
4. března 1919.

Protesty proběhly prakticky 
v každém městě a městečku němec
kého pohraničí, přičemž se jich zú
častnily stovky tisíc obyvatel. Mělo 
se jednat o pokojné vyjádření vůle 
obyvatel samostatně rozhodnout 
o své budoucnosti. Ovšem v situ
aci, kdy se ve městech nacházela 
čs. vojska, což s sebou přinášelo 
časté nacionální spory, byla atmo
sféra mnohde více než výbušná. 
Dobrým příkladem může být i cho
mutovská demonstrace.

Městská kronika z roku 1919 
po pisuje, že neustálé šikanování ze 
strany československých jednotek 
vedlo k radikalizaci chomutovských 
občanů, takže nikdo ten den nezů
stal doma. Všichni byli na náměstí, 
aby pozvedli hlas za svoji svobodu. 
Dav podle odhadů čítal 15 až 20 ti
síc lidí, převážně dělníků z místních 
továren, kteří na náměstí dorazili 
ve velkých zástupech pod rudými 
prapory. Stoupenci občanských 
a nacionálních stran zase nesli 
černočervenorudé prapory a jedna 
obrovská vlajka v německých ná
rodních barvách vlála i z městské 
věže. Z ní byly pouštěny i německé 
bojové písně, mezi nimiž zazněla 
i Wacht am Rein, kterou zpívalo 
celé náměstí. Zajisté lze konstato
vat, že atmosféra byla elektrizu
jící. Během protestů došlo ke sporu 
u československých kasáren. Nad 
vchodem byl totiž obraz Masaryka, 
který protestující dav velmi dráždil. 
Došlo k ostrým hádkám, při nichž 

se ve střílnách objevily kulomety 
mířící na rozzuřený dav. S vypětím 
všech sil čs. důstojníci uklidnili své 
mužstvo a také organizátoři doká
zali vytlačit protestující lidi od ka
sáren. Jeden ze zápisů ve vojenské 
kronice tehdejší posádky popisoval, 
že to bylo až nedůstojné českoslo
venského vojáka zdržet se reakce 
na všechny německé provokace. 
Zůstalo tak jen u nadávek, plivanců 
a výhrůžek. Ke střelbě nedošlo.

Ne všude to tak ale bylo. V sed mi 
městech – Chebu, Kar lových Varech, 
Stříbře, Kadani, Ústí nad Labem, 
Hostinném a ve Šternberku – se stří
lelo a o život přišlo více než 50 lidí. 
Dva z nich byli českoslovenští 
vojáci. Největší počet obětí byl 
zaznamenán při protestu v neda
leké Kadani, celkem 25 zastře
lených a několik desítek vážně 
a lehce zraněných. Velký počet 
obětí byl způsoben výstražnou 
střelbou z kulometu, ovšem kulky 
se odrazily od kamenného dláž
dění na náměstí a zasáhly dav 
přihlížejících žen a dětí u moro
vého sloupu. Mnoho zraněných 
bylo převezeno do chomutovské 
nemocnice, kde se někteří léčili 
i dlouhé měsíce.

Statisícové protesty a de
sítky mrtvých nepřiměly jednací 
strany v Paříži k rozhodnutí, aby 
se „zněmčené“ pohraničí stalo 
součástí Německého Rakouska. 
Ovšem na demonstrace a mrtvé 
se nezapomnělo. O několik let 
později se z nich staly symboly 
a první padlí v boji za osvobození 
sudetských Němců z českosloven
ského područí.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA

KABÁT VOJENSKÉ 
UNIFORMY

Kabát vojenské uniformy 
vysokého důstojníka rakousko
uherské armády patří mezi 
předměty, které byly zrestauro
vány již před 15 lety a poté se 
staly součástí několika výstav. 
Nejrozsáhlejší poškození sta
rých vojenských uniforem je 
způsobeno hmyzem, který na 
uniformách vykouše nespo
čet drobných dírek. Na tomto 

kabátci se poškození nachá
zelo převážně v podpaží. Také 
podšívka kabátu byla na mnoha 
místech rozedřena a rozvolněna 
intenzivním užíváním vojenské 
uniformy.

Kabát je z jemného modrého 
vlněného sukna s jednořadovým 
zapínáním kovovými knoflíky. 
Lemování a podložení klop 
a manžet je z červeného sukna. 
Stojací límec a manžety rukávů 
jsou zdobeny širokou kovovou 

portou. Lemy švů a kapes jsou 
červeně lemovány. Podšívka je 
z bílé tkaniny, ve spodní části 
pod pasem z tkaniny červené.

Kabát vojenské uniformy 
vysokého důstojníka rakousko
uherské armády posloužil 
svému majiteli pravděpodobně 
v první světové válce, které 
předcházely militarismus, naci
onalismus a vytvoření dvou zne
přátelených mocenských bloků. 

Slávka Brůnová

Zázemí kasáren, kde se nacházely stáje pro koně. Někde v těchto místech se 
pravděpodobně nalezla busta Josefa II. z jeho pomníku.
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Dobrovolný svazek obcí Chomu
tovsko vyhlásil 1. ročník výtvarné 
soutěže na téma Můj / Náš svět pro 
děti od 4 do 11 let z obcí a měst na 
Chomutovsku.

Cílem soutěže je vzbudit zájem 
dětí o své okolí. Propojit vnímání 
vlastního světa viděného jejich očima 
a vnímání světa kolem sebe, jak jej 
mohou ve své fantazii měnit, přetvá
řet, spoluvytvářet. „Rádi bychom děti 
povzbudili k tomu, aby popřemýšlely 
o svém okolí, uvědomily si svůj vztah 
k němu a nám předaly své pocity, ná
pady, náměty, zážitky ze svého okolí – 
formou výtvarného zpracování, třeba 
kresbou, malbou či jinou výtvar
nou technikou,“ uvedla specialistka 

pro rozvoj mikroregionu Gabriela 
Rousková. Děti mají za úkol nakres
lit dva obrázky. První obrázek bude 
znázorňovat, co děti vidí, když se po
dívají z okna, a druhý obrázek, co by 
chtěly vidět, když se podívají z okna. 
„Necháme naplno pracovat dět
skou fantazii a těšíme se na výsledné 
práce,“ doplnila Gabriela Rousková.

Do soutěže je přihlášeno pětatřicet 
školských zařízení. Každé vybere tři 
nejlepší dětské práce, které zašle svazku 
obcí. Následně 7. května bude spuštěno 
hodnocení prací na webu www.dso–
chomutovsko. cz. Vítěz bude vyhlášen 
7. června v Chomutovské knihovně při 
vernisáži výstavy soutěžních děl. Ta 
budou k vidění až do 31. srpna.

Hoštění zahraničního studenta přináší benefity

Odborníci se budou v Chomutově 
zabývat chudobou

Potřební lidé najdou oblečení 
a boty na Zdi pomoci

Tibetská vlajka opět zavlála

Mezinárodní nezisková spo
lečnost AFS každoročně v Česku 
přivítá několik studentů z růz
ných zemí světa, kteří po dobu 
svého pobytu žijí v hostitelských 
rodinách. Právě těmito hostitel
skými rodinami mohou být i ty 
z Chomutova.

Hoštění zahraničního studenta 
představuje skvělou příležitost 
pro prohloubení znalostí o jiných 
kulturách, rovněž ale pro sdílení 
té vaší. „Díky hoštění máte šanci 
otevřít se dobrodružství, změnám 
a objevům, především ale můžete 
pomoci budovat pochopení na

příč různými kulturami a podí
let se tak na utváření jednotněj
šího a laskavějšího světa,“ uvedl 
dobrovolník společnosti Matyáš 
Válek.

Studentům je v době příjezdu 
do ČR 15 až 18 let, standardní 
délka pobytu je tři, pět a deset 

měsíců. Hostitelskou rodinou se 
však mohou lidé stát i na měsíc 
nebo dva. AFS pomůže na kaž
dém kroku této jedinečné cesty.

Kdo by se chtěl stát hostitelem 
zahraničního studenta, může více 
informací získat na stránkách afs.
cz nebo e–mailu info@afs.cz.

Sociální služby Chomutov po
řádají odbornou konferenci na téma 
Chudoba a její současné fenomény. 
Uskuteční se v malém sále kina 
Svět 7. dubna od 9.20 hodin.

Na programu je několik pre
zentací a přednášek. První blok se 
bude věnovat chudobě napříč stale

tími, v druhém bloku od 10.20 ho
din se budou odborníci zabývat 
novodobou chudobou a důsledky 
chudoby v reálném světě. Poslední 
blok začne ve 12.15 a představí ná
stroje ke snížení dopadu chudoby. 
Na konci konference se otevře pro
stor pro diskuzi.

Lidé mohou nově pomáhat potřeb
ným darováním oblečení na takzva
nou Zeď pomoci. Jedná se o ote
vřenou skříň s přihrádkami a háčky, 
kam mohou obyvatelé města dávat 
nepotřebné, ale funkční, suché a čisté 
oblečení a boty. Věci si pak mohou 
vzít lidé, kteří je potřebují. „Jedná se 
především o samoživitelky, seniory či 
osoby bez přístřeší. Oblečení či jiné 
věci však mohou posloužit i dalším 
lidem v nouzi,“ uvedla zastupitelka 

města Renata Adamová.
Zeď pomoci se nachází na 

Březenecké, z pravé strany sportovní 
haly. „Prosíme všechny, tedy jak 
dárce, kteří oblečení přijdou na zeď 
dát, tak příjemce, kteří si věci budou 
chtít vzít, aby na místě udržovali 
pořádek. Vyndané věci vraceli zpět 
a pokud se zeď naplní, aby s darová
ním dalších oděvů pár dní počkali,“ 
doplnila vedoucí magistrátního odboru 
sociálních věcí Kamila Faiglová.

Po dvouleté odmlce se v březnu 
před základní školou v ulic Aka
demika Heyrovského zase objevila 
vlajka Tibetu. Stalo se tak v souvis
losti s projektovým dnem, který je 
obvykle určen pro žáky a žákyně 
5. a 9. ročníku. Ti první byli svými 
třídními učitelkami seznamováni 
s historií a kulturou výše uvedené 
země a mimo jiné si vyzkoušeli 
tvorbu mandaly.

Deváťáci byli rozděleni do čtyř 
skupin. První se zabývala srovná
vací studií Tibetu a Ukrajiny, druhá 
pekla tradiční tibetské placičky, 
další zkoumala projevy falešných 
a zavádějících zpráv na internetu 
a poslední vytvářela na náměstí 
před školou velkou mandalu.

Na závěr se všichni sešli a po 
vyslechnutí projevu ředitele školy 
vyvěsili tibetskou vlajku.

Výtvarná soutěž svazku obcí 
ukáže, co děti vidí a co by chtěly
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Děti míří k zápisům do prvních tříd základních 
škol, aktuální informace mají na webech

Od září se otevřou 
čtyři přípravné třídy

Kvůli pandemii odložený  plavecký 
výcvik žáci nyní dokončili

Zápisy do prvních tříd základ
ních škol se budou letos konat 
ve dnech 6. a 7. dubna. Je nutné 
sledovat webové stránky jednot
livých škol, kde budou nejaktuál
nější informace k průběhu zápisů, 
předpokládá se však, že by se měly 
konat tradičním způsobem, tedy za 

osobní účasti dětí a rodičů.
Jednotný termín pro všechny 

chomutovské školy je pro letošní 
rok stanoven na středu 6. a čtvr
tek 7. dubna od 14 do 17 hodin. 
Zápis je povinný pro ty děti, které 
k 31. srpnu 2022 dovrší šestý rok 
věku, a děti, jimž byl v minulém 

roce odložen začátek povinné 
školní docházky o jeden školní 
rok. Osoba, která doprovází dítě 
k zápisu, předloží u zápisu doklad 
o bydlišti a věku dítěte, tedy ob
čanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud by došlo k výraznému 
zhoršení epidemické situace, 

konaly by se zápisy opět online 
formou. Zákonní zástupci dítěte 
se mohou dostavit k zápisu do 
základní školy v příslušném škol
ském obvodu, nebo zvolit jinou 
než spádovou školu, ale v tom 
případě mají při přijímání přednost 
spádoví žáci.

Základní škola 17. listopadu v září 
otevře čtyři přípravné třídy pro děti 
v posledním roce před zahájením po
vinné školní docházky, u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné 
třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně 
budou přijaté děti, kterým byl povo
len odklad povinné školní docházky 
ve školním roce 2022/2023.

Každá ze čtyř tříd má kapacitu 
patnáct dětí. O zařazování do pří

pravné třídy základní školy rozho
duje ředitel školy na žádost zákon
ného zástupce dítěte a na základě 
doporučení školského poradenského 
zařízení.

Žádosti o přijetí mohou rodiče 
dětí směřovat k ředitelce školy Haně 
Horské prostřednictvím telefonu 
474 656 598 a 777 646 450 nebo 
emailem reditelka@1zscv.cz či 
hana.horska@1zscv.cz.

Každým rokem je součástí vý
uky tělesné výchovy v základní 
škole Na Příkopech plavecký vý
cvik žáků 2. a 3. ročníku, ale z dů
vodu pandemie žáci v minulých 
letech výcvik nedokončili. Dostali 
možnost jej absolvovat nyní ve 
4. třídě. Žáci se zúčastnili deseti 
dvouhodinových lekcí, které vedly 
zkušené a kvalifikované instruk
torky plavecké školy.

Cílem kurzu nebylo jen naučit 

co nejvíce žáků plavat, ale také 
rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, 
kladný vztah k vodě a plavání.

K výuce byla používána řada 
moderních metodických pomů
cek a celý program byl sestaven 
tak, aby se žáci nejen učili, ale 
také bavili. Někteří žáci přišli na 
první plavání s obavami, nakonec 
kurz všichni zvládli na jedničku. 
Odměnou jim bylo nejen Mokré vy
svědčení, ale i focení pod vodou.

V učebně přírodopisu 
na Kadaňské žijí 

strašilky, hlídá je kostra

Hodiny přírodopisu v základní 
škole Kadaňská jsou mnohdy 
velmi zajímavé. V březnu se 
v učebně usadily strašilky, ve vý
uce pomáhala i kostra Karel.

Stavbu lidského těla se učili 
osmáci. Díky Karlovi si mohli pro
hlédnout jednotlivé kosti, naučit 
se jejich názvy a polohu v těle. 
„Kontrolovali jsme také správné 
držení těla při vzpřímeném postoji 
a sezení. V závěru jsme zhotovili 
otisk chodidla a hodnotili nožní 
klenbu,“ popsala učitelka přírodo
pisu Michaela Červená.

Šesťákům ze zachtělo mít 
školního mazlíčka. Strhla se velká 

diskuze, které zvířátko si pořídí. 
„Třída se nemohla dohodnout, 
až jsem se přihlásil, že mám 
doma strašilky a ty by mohly být 
vhodné. Většina třídy souhlasila, 
a tak jsem donesl pět strašilek. 
Uvidíme, jak se nám bude chov 
dařit a zda se nám budou úspěšně 
množit,“ uvedl žák šesté třídy 
Daniel Burger.

Strašilky se zabydlely v učebně 
přírodopisu. Je to bizarní hmyz 
tropického původu, mohou vypa
dat jako větvička, list nebo jako 
kus kůry, a tak dokonale splývají 
s prostředím. Jedná se o výlučně 
býložravý hmyz.

Měšťané v bojích 
porazili husity

Páťáci mohou od září 
přestoupit do sportovní třídy

Ještě před jarními prázdni
nami si druháčci ze základní školy 
Duhová cesta udělali krátký výlet 
do muzea. To ještě ale nevěděli, že 
místo odpočívání je čeká český ja
zyk, matematika, prvouka i tělesná 
výchova. „V muzeu na ně čekal 
zajímavý program na téma husit
ských válek. Děti se dozvěděly, kdo 
byli husité a jak vypadal Chomutov 
v této době. Díky zvídavým otáz
kám se toho dozvěděly opravdu 
hodně,“ uvedla učitelka Tereza 
Votýpková.

V druhé části programu se pak 
všichni rozdělili na dvě skupiny – hu
sity a měšťany a bojovali mezi sebou 
o vítězství. V obou skupinách zvítězili 
měšťané.

Základní škola Na Příkopech vy
hlašuje výběrové řízení do sportovní 
třídy 6. ročníku se zaměřením na vše
obecný pohybový rozvoj. Otevřena 
bude od 1. září 2022.

Třída je určena pro chlapce a děv
čata ze současného 5. ročníku. Přihlásit 
se je možné přímo ve škole, na telefonu 
zástupkyně ředitele školy Romany 

Bekové 474 651 418 nebo přes webové 
stránky školy www.3zscv.cz, kde si 
mohou zájemci stáhnout přihlášku, 
vyplnit ji a odeslat na email romana.
bekova@3zscv.cz. Lze také vyplnit při
hlášku elektronicky a později ji doručit 
v papírové podobě do školy.

Přihlášku je nutné odevzdat do 
30. dubna 2022.
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Duhovka zve na zápis 
do prvních tříd

V květnu mohou rodiče 
přihlásit děti do školek

Finále Psychologické olympiády 
bude letos hostit Chomutov

Základní škola a mateřská škola 
Duhová cesta již dvanáct let poskytuje 
vzdělávání ve třídách s menším počtem 
žáků. Ve výuce využívá méně tradiční 
metody a formy práce, nabízí individu
ální přístup, řadu zájmových kroužků 
a podporu nadání.Letos opět otevírá 
dvě třídy prvního ročníku. Proto zve 
zájemce 6. a 7. dubna od 14 do 17 hodin 
k zápisu, který bude také vhodnou příle
žitostí se s touto školou seznámit.

Zápisy dětí k předškolnímu 
vzdělávání pořádá letos Mateřská 
škola Chomutov v první polovině 
května. Od 9. do 13. května budou 
probíhat za osobní účasti rodičů či 
dětí na ředitelství školy v Jiráskově 
ulici. Zájemci mohou přijít mezi 
8. a 14. hodinou. Je možné dítě do 
školky přihlásit i bez osobní účasti, 
a to od 2. do 16. května. Žádost 
o přijetí je ke stažení na webových 
stránkách školy www.mscv.cz. Po 

vyplnění ji lidé mohou odeslat do 
datové schránky školy, emailem 
s uznávaným elektronickým pod
pisem na zapisy@mschomutov.
cz nebo na adresu školy Jiráskova 
4335, 430 03 Chomutov.

K zápisu mohou přihlásit ro
diče děti, které mají trvalý pobyt 
ve školském spádovém obvodu 
a dovrší k 31. srpnu 2022 třetí rok 
věku. Je možné přihlásit i děti z ji
ného spádového obvodu.

V Chomutovské knihovně se 
bude 6. a 7. dubna konat ústřední 
kolo sedmnáctého ročníku Psycho

logické olympiády. Jedná se 
o odbornou soutěž žáků střed
ních zdravotnických škol v denní 

formě vzdělávání. „S ohledem 
na zaměření oborů vzdělávání na 
zdravotnických školách je výuka 
psychologie a komunikace jed
ním ze základních vyučovacích 
předmětů. Psychologie je oblastí 
a komunikace dovedností, které 
budou budoucí zdravotníci a soci
ální pracovníci v profesním životě 
každodenně využívat a potřebovat,“ 
uvedla Marcela Malíková, vedoucí 
učitelka Střední zdravotnické školy 
v Chomutově.

Letošní ústřední motto soutěže 
je Setkání s radostí. Jistě nebylo vy
bráno předmětovou komisí vyučují
cích náhodně. Po dlouhé době, kte
rou žáci strávili na distanční výuce 
v kombinaci s pracovní povinností 
nebo dobrovolnickou výpomocí 
v období epidemie, potřebují cítit 

pozitivní emoce, vracet se ve svých 
myšlenkách k veselým prožitkům 
a užívat si období pohody, stability, 
rovnováhy a pocitů štěstí.

Žáci zpracovávají v průběhu 
školního roku vlastní eseje a prezen
tace na zadané téma, využívají od
borné znalosti včetně terminologie. 
Čerpají z vlastních životních zkuše
ností a vyjadřují svůj pohled na svět. 
Při soutěži samotné musí použít 
i promyšlené komunikační strategie, 
aby během projevu upoutali pozor
nost diváků i odborné poroty.

Soutěž je postupová, ve zdra
votnických školách probíhají třídní 
a školní kola, potom následují kola 
regionální. Nejúspěšnější žáci se 
následně setkají v kole ústředním, 
které letos pořádá chomutovská 
zdravotní škola.

Při Mateřince stovky dětí ukázaly, 
co se ve školce naučily

Děti z mateřských škol z Chomu
tova i okolí se již po dvaadva
cáté sešly při přehlídce vystoupení 
Mateřinka v městském divadle. 
Dvoudenní akce je pro předškoláky 
vyvrcholením jejich celoročního sna
žení ve své mateřince, protože mo
hou rodičům i veřejnosti ukázat, co 
se naučili. Jeviště městského divadla 
se zcela zaplněným hledištěm tomu 
dodává velké vážnosti a důležitosti. 
Aplaus po každém vystoupení je od
měnou všem účinkujícím.

Vystoupení dětí jsou velmi různo
rodá. Někdo tančí, jiný zpívá, k vidění 

jsou i pohádková představení, zazní
vají básničky. „Každý den vystoupilo 
devět mateřinek. Kromě chomutov
ských nás navštívily děti z Klášterce 
nad Ohří, Kadaně či z Prahy. Celkem 
se zúčastnilo přes dvě stě padesát 
dětí,“ uvedla jedna z organizátorek 
Mateřinky Hana Vitešníková.

Součástí Mateřinky je také vý
tvarná přehlídka dětských prací. 
Letos bylo téma indiánské, a tak 
vestibul divadla zaplnily totemy, 
barevné sukně i čelenky a mnoho 
obrázků s náčelníky i krásnými 
indiánkami.
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Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Sever

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Chomutov 88.8 FM |  R-SEVER |  www.vyhrajtetrakturek.cz

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA
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OSMISMĚRKA 21. až 23. dubna uskuteční již 10. ročník veletrhu (tajenka). VTIPY

Přijde synek za otcem. 
„Tati, dostal jsem v testu 2,9.“ 
 „Paráda, a co to bylo za test?“ 
„Test na alkohol a nechali si tvoje 
auto…“

„Vám ukradli kreditní kartu? 
A proč jste to nenahlásil?“ 
 „Protože ten zloděj utrácí míň 
než manželka.“

Chceš být moje sluníčko?  
Tak se ode mě drž 
150 000 000 km daleko!

Tichý muž je přemýšlející muž. 
Tichá žena je obvykle pěkně 
naštvaná.

Baví se dva chlapi u večeře: 
„Hele, Jardo, ta tvoje tchýně je 
hrozná.“ 
„Tak ji nech a sněz jen ty 
brambory.“

Učitelka: „Jak to, že máš domácí 
úkol bez chyb?“ 
Žák: „Tatínek odjel na služební 
cestu.“

Do zverimexu vlítne chlap 
s ledním medvědem na vodítku 
a huláká: „Kde je ten šmejd, co 
mi před rokem prodal bílýho 
křečka?!“

Mějte úctu ke svým rodičům. 
Dokončili školy bez Googlu 
a Wikipedie.ADEPT, ANION, APELY, ATLETKA, DARDA, DESET, DOBRO, DROGA, EGYPT, EROZE, 

FOYER, HEREC, IDIOT, KANADA, LVOUN, NÁLET, OKOVY, PALMY, REGRUT, ŘECKO, 
SKYTH, SVOBODA, ŠMELC, TĚŽAŘ, TLOUK, TYÁTR, VZTEK, ZÁVOD
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 6.4. st 19.00  ROMAN A MICHAELA TOMEŠOVI – koncertní program 
autorských písní a muzikálových hitů

 13.4. st 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – hudební podvečer
 21. až 23.4.  10.00  VELETRH TECHNODAYS – 10. ročník veletrhu
 24.4. ne 15.00  O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE – pohád

ka pro děti
 26.4. út 19.00  ROMANTICKÉ HUDEBNÍ OKAMŽIKY – hudební večer 

Festivalového orchestru P. Macka

 6.4. st 09.30  A3V – GUATEMALA – cestopisná přednáška – Chomutovská 
knihovna

 6.4. st 17.30  RUSKO A UKRAJINA – přednáška – Café Atrium
 6.4. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 9.4. so 09.00  POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY – přírodovědná exkurze – start 

Zátiší, konečná autobusu MHD č. 308
 14.4. čt 09.30  TANEC PRO ŽENY II. – Chomutovská knihovna
 14.4. čt 17.00  S UMĚLCI NA CESTÁCH – přednáška – Café Atrium
 16. a 30.4. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 17.4. ne 07.30  TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – areál mezi Bandou a Kamencovým 

jezerem
 19.4. út 17.00  VĚDOMÉ UMÍRÁNÍ – přednáška – Café Atrium
 20.4. st 09.30  A3V – HISTORIE KRÁLOVSKÉHO MĚSTA KADANĚ – 

Chomutovská knihovna
 20. a 27.4. 18.00  TANČÍRNA KLUBU COUNTRY TANCŮ LASO – veřejnost 

vítána – SVČ Domeček
 23.4. so 09.00  MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – zpřístupnění 

památek zdarma – různá místa v Chomutově
 23.4. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 23.4. so 10.00  ZAHÁJENÍ SEZONY NA KOČIČÁKU – odhalení další zrekon

struované pevnosti, prohlídky po linii, akce pro děti a další program – 
muzeum Na Kočičáku

 23.4. so 13.00  DEN ZEMĚ – Zoopark Chomutov
 23.4. so 18.00  DESKOVÝ STATEK – komediální představení divadla NaOko – 

KASS na Zahradní
 29.4. pá 14.00  SKOK PŘES KŮŽI – hornický průvod – centrum města
 30.4. so 09.30  SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – parkoviště SD
 30.4. so 16.00  PÁLENÍ ČARODĚJNIC – RODINNÉ ZÁPOLENÍ – Zoopark 

Chomutov

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.4. st 16.00  KONCERT POPULÁRNÍHO ZPĚVU – ZUŠ T. G. Masaryka
 7.4. čt 18.00  SAIWALA – Café Atrium
 7.4. čt 18.00  ŽÁCI, UČITELÉ A RODIČE HRAJÍ A ZPÍVAJÍ SPOLEČNĚ – ZUŠ 

T. G. Masaryka
 9.4. so 18.00  VÍTÁNÍ JARA S MADRIGALEM – kostel sv. Ignáce
 11.4. po 17.00  KONCERT PANA UČITELE P. ERNSTA – ZUŠ T. G. Masaryka
 21.4. čt 18.00  VELIKONOČNÍ KONCERT – kostel sv. Ignáce
 23.4. so 15.00  APRIL OPEN AIR – atrium Chomutovské knihovny
 25.4. po 18.30  HRAJEME SI PRO RADOST – ZUŠ T. G. Masaryka
 28.4. čt 18.00  ELDAR – Café Atrium
 28.4. čt 18.00  PODVEČER S KLAVÍREM – ZUŠ T. G. Masaryka
 30.4. so 18.00 MATĚJ KOUDELKA – Jacques café

KONCERTY

 Od 8.4.  5 Z CHOMUTOVA – výstava Květy Novákové, Václava Suchopárka, Jany 
Topinkové, Nadi Hoštové a Jany Svobodové – Městská galerie Jirkov

 Od 12.4.  JAN DINGA – výstava obrazů – galerie Špejchar
 Od 23.4.  VOLYŇŠTÍ ČECHOVÉ – výstava představí příběh volyňských Čechů v regionu 

po jejich příchodu do ČSR v roce 1946 – hlavní budova muzea
 Do 30.4.  NAĎA HOŠTOVÁ – výstava obrazů – Jacques café 
 Do 30.4.  KRUŠNÝ KRAJ BLANKY PITTNEROVÉ – výstava obrazů – Café Atrium
 Do 22.5.  770. VÝROČÍ DAROVACÍ LISTINY MĚSTA CHOMUTOVA – 

vystavení listiny – oblastní muzeum na radnici
 Do 31.5.  JIŽNÍ AMERIKA – výstava fotografií Jiřího Sajnera – galerie Lurago
 Do 12.6.  RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS – 

oblastní muzeum na radnici
 Do 30.6.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 120 

exponátů – Chomutovská knihovna
   PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea česko sloven

ského opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 10 do 
17 hodin.

   STÁLÉ EXPOZICE OBLASTNÍHO MUZEA – detektivní hra Krvavé peníze 
v hlavní budově muzea, Všemu světu na útěchu ve výstavních prostorách radnice, 
lapidárium, kamenné plastiky na Mnišském dvorku u radnice, Fialův pohyblivý 
betlém ve výstavních prostorách radnice.

VÝSTAVY
 6.4. st 17.00 BELLE 18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   20.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 7.4. čt 16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   17.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   19.30 STÍNOHRA
 8.4. pá 16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
   19.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 20.00 TEST
 9.4. so 15.00 JEŽEK SONIC 2
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   19.30 MORBIUS
 10.4. ne 15.00 PROMĚNA 
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   19.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 11.4. po 16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
 12.4. út 17.00 MORBIUS
   18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 20.00 TEST
 13.4. st 14.30 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
   18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   19.30 STÍNOHRA
 14.4. čt 15.00 ZLOUNI 18.00 EOS: VELIKONOCE V UMĚNÍ
   18.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 20.00 VYŠEHRAD: FYLM
 15.4. pá 15.00 ZLOUNI 16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 SEVEŘAN 19.30 VYŠEHRAD: FILM
 16.4. so 15.00 ZLOUNI 16.00 MORBIUS 18.00 SEVEŘAN 19.00 VYŠEHRAD: FILM
 17.4. ne 15.00 PROMĚNA (3D) 16.00 SEVEŘAN
   18.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   19.30 VYŠEHRAD: FILM
 18.4. po 15.00 PŘÍŠERÁKOVI 2
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 CYRANO 19.30 SEVEŘAN
 19.4. út 17.00 STÍNOHRA 18.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20.00 TEST
 20.4. st 17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 18.00 OLGA 20.00 VYŠEHRAD: FILM
 21.4. čt 16.00 MORBIUS 17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
   19.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 19.30 POSLEDNÍ ZÁVOD
 22.4. pá 16.00 PROMĚNA (3D) 17.00 NOTRE-DAME V PLAMENECH
   19.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 23.4. so 15.00 JEŽEK SONIC 2
   16.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
   18.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 24.4. ne 15.00 ZLOUNI 16.00 ZTRACENÉ MĚSTO
   18.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 19.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 25.4. po 17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 18.00 SEVEŘAN
   19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 26.4. út 17.00 TEST 18.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 19.30 VYŠEHRAD: FILM
 27.4. st 17.00 NOTRE-DAME V PLAMENECH 18.00 CYRANO
   20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 28.4. čt 17.00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA 19.00 PROMLČENO
   20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
 29.4. pá 16.00 ZPÍVEJ 2 17.00 MORBIUS 19.00 PROMLČENO
   19.30 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
 30.4. so 15.00 PROMĚNA (3D) 17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
   18.00 PROMLČENO 19.30 NOTRE-DAME V PLAMENECH
 1.5. ne 15.00 ZLOUNI 17.00 PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
   18.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20.00 PROMLČENO

KINO SVĚT

 8. a 9.4. pá 10.45  GRAND PRIX CHOMUTOV 2022 – turnaj v zápase řeckořímském – 
městská sportovní hala

 9.4. so 11.00  WOLVES CHOMUTOV – HBC BLACK WHITE – hokejbal – areál 
Tomáše ze Štítného

 9.4. so 13.30  FC CHOMUTOV – MKF DOBŘÍŠ – fotbal, divize – stadion Zadní 
Vinohrady

 9.4. so 16.00  WOLVES CHOMUTOV – ELBA ÚSTÍ NAD LABEM – hokejbal – areál 
Tomáše ze Štítného

 10.4. ne 09.00  DOROSTENECKÁ SPORTKA – střelnice SSK Chomutov
 10.4. ne 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – HC HVĚZDA PRAHA – hokej, kvalifikace 

o 2. ligu – Rocknet aréna
 11.4. po 18.30  LEVHARTICE CHOMUTOV – USK PRAHA – basketbal, extraliga 

juniorek – městská sportovní hala
 14.4. čt 17.10  ČESKO – NĚMECKO – hokej, přípravný zápas před MS ve Finsku – Rocknet 

aréna
 15.4. pá 15.00  ČESKO – NĚMECKO – hokej, přípravný zápas před MS ve Finsku – Rocknet 

aréna
 20.4. st 09.00  TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – házená – městská sportovní hala
 22.4. pá 18.30  FC CHOMUTOV – SK KLADNO – fotbal, divize – stadion Zadní Vinohrady
 23.4. so 16.00  WOLVES CHOMUTOV – HBC HOSTIVAŘ – hokejbal – areál Tomáše ze 

Štítného
 24.4. ne 09.00  TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKYŇ – házená – městská sportovní hala
 24.4. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ JUNIORKA – střelnice SSK Chomutov
 30.4. so 08.00  MEMORIÁL JAROSLAVA JEZBERY – plavecké závody – Aquasvět
 30.4. so 09.00  TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ – házená – městská sportovní hala
 30.4. so 11.00  WOLVES CHOMUTOV – HBC PERLA ŘETENICE M. L. 1983 – 

hokejbal – areál Tomáše ze Štítného
 30.4. so 14.30  HK CHOMUTOV – NÁCHOD – házená ml. dorostenek – městská 

sportovní hala
  VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každé úterý od 18 hodin, sobotu od 17 hodin a neděli od 

10 hodin na zimním stadionu, aktuální info na www.kulturasport.cz
 CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské sportovní hale
  PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli od 

14 hodin – ZŠ Duhová cesta

SPORT

Pravidelné 
akce

Pravidelné 
akce



servis

servis | 21

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova vypraví 13. dubna Velikonoč-
ní trolejbus. Ten bude vyjíždět ze zastávky Písečná, zdravotní středisko vždy 
dvacet minut po 13., 14., 15., 16. a 17. hodině. Zastavovat bude na Kamenné, 
Březenecké II, v Kundratické a dojede na autobusové nádraží v Chomutově.

V cílové stanici i na autobusovém nádraží v Jirkově budou na děti čekat 
stánky s řemeslníky a v nich si budou moci na základě vstupenky, po malém 
velikonočním rituálu, uplést symbolickou pomlázku a obarvit velikonoční 
vajíčko. V samotném trolejbuse se bude při jízdě odehrávat výuka správného 
šupání, nácvik různých velikonočních říkanek a koled i drobných vědomostí 
o Velikonocích.

Trolejbus bude velikonočně vyzdoben samolepkami s velikonoční tema-
tikou a nápisy na okně. Děti si odnesou vlastnoručně upletenou pomlázku 
a velikonoční vajíčko.

Jízdní řád Velikonočního trolejbusu je k dispozici na webových stránkách 
www.dpchj.cz. Předprodej jízdenek za 30 korun na osobu bude probíhat 
v chomutovském a jirkovském informačním centru.

Jedinečná příležitost se nyní nabízí všem fanouškům literatury. Chomu-
tovská knihovna shání nového kolegu či kolegyni do oddělení beletrie. Kro-
mě práce s knihovním systémem a péče o knižní fond bude mít na starosti 
přípravu některých vzdělávacích a kulturních akcí a v neposlední řadě také 
komunikaci se čtenáři. Nabízená pozice je ideální pro zájemce, kteří jsou 
systematičtí a rádi se setkávají s lidmi. 

Bližší informace jsou k dispozici v sekci aktuality na webu Chomutovské 
knihovny www.chomutovskaknihovna.cz.

DOPRAVNÍ PODNIK VYPRAVÍ 
VELIKONOČNÍ TROLEJBUS

CHOMUTOVSKÁ KNIHOVNA HLEDÁ POSILU
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Hledáte novou práci? 

Přemýšlíte, co po ukončení studia? 
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka,  
CNC strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě,    

truhlář-montér kuchyní, pomocník stavitelství   
A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

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

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

www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 
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www.eures.cz 
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Učitelé oslavili svůj svátek volejbalem

Tým žen šestý v ČR, muži desátí

Levharti mají otevřeno i před koncem sezony, 
nováčci si alespoň užijí soustředění

V předvečer Dne učitelů sehráli 
kantoři z Chomutova a okolí tradiční 
volejbalový turnaj. Jako vždy se hrálo 
ve výkonnostních kategoriích, vítězem 
elitní první skupiny bylo A družstvo 
pořádající Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní aka
demie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov, které turnaj vyhrálo už 
podvanácté.

Letošní ročník byl specifický 
v tom, že se hrálo po dvouleté koro

navirové pauze, s čímž souvisí i nižší 
počet přihlášených týmů. Do análů tur
naje s ojedinělou tradicí se započítaly 
i dva předchozí připravené, ale na po
slední chvíli neodehrané ročníky, proto 
byl letošní ročník započítán už jako 
jedenapadesátý. Poprvé byl turnaj hrán 
i jako Memoriál Josefa Märce staršího, 
čímž organizátoři připomněli jednoho 
ze zakladatelů akce.

Devatenáct týmů bylo jako ob
vykle seřazeno do pěti výkonnostních 

skupin. „Mělo by to být tak, že vítěz 
skupiny by v dalším roce měl hrát ve 
vyšší skupině a naopak poslední tým 
by měl spadnout do nižší skupiny. Ale 
v praxi to úplně udržet nejde, družstva 
je potřeba uspořádat do skupin tak, 
aby měla přibližně stejnou úroveň,“ 
vysvětlil hlavní pořadatel Pavel Straka 
z ESOZ Chomutov.

Kromě čtrnácti družstev škol cho
mutovského okresu se letos zúčastnila 
i dvě mostecká a také tři chomutovské 

celky z jiných oborů, než je školství. 
Pozornost si jako vždy vysloužili „ne
zničitelní“ Jan Třešňák a Josef Dvořák, 
účastníci všech dosavadních ročníků 
od založení turnaje v roce 1972.

Volejbalový turnaj učitelů má i ne
méně tradiční společenskou část. Ta 
letošní proběhla stejně jako v několika 
předešlých letech v Kulisárně u diva
dla, kde při slavnostním vyhlášení byla 
pohárem a diplomem odměněna ví
tězná družstva jednotlivých skupin.

V českobudějovickém padesá
timetrovém bazénu se konalo finále 
Mistrovství České republiky družstev 
v plavání pro rok 2022. V této soutěži 
se utkávají zvlášť týmy žen a týmy 

mužů. Z kvalifikačních bojů, které pro
běhly v únoru, postoupily ženy do tzv. 
1. ligy, tzn. mezi nejlepších osm týmů 
v celé ČR, a to ze sedmého místa. Muži 
se pak z desátého místa zařadili do 

2. ligy, která zahrnuje 9. až 16. nejlepší 
družstvo.

Ženský tým se zúčastnil ve složení 
Simona Kubová, Eliška Doksanská, 
Michaela Malinová, Valentýna 
Studentová, Anežka Doksanská, 
Veronika Zelenková, Markéta Vávrová 
a Kateřina Tautrmanová a po velkém 
boji vylepšil o jedno místo svou postu
povou pozici a skončil celkově šestý. 
Nejvýraznější postavou ženské sestavy 
byla tradičně Simona Kubová, která 
vybojovala pro družstvo nejvíce bodů 
za dvě vítězství na tratích 100 m znak 
a 100 m motýlek a dále za dvě třetí 
místa na 50 m znak a 100 m volný způ
sob. Ale ani ostatní závodnice nezkla
maly a podstatně přispěly ke koneč
nému úspěchu. Před chomutovskými 
plavkyněmi se umístily samé kluby 

z největších českých a moravských 
měst – Ostrava, Plzeň, Brno, Pardubice 
a Praha.

Muži bojovali ve složení Tomáš 
Franta, Jakub Štemberk, Karel Kaška, 
Ondřej Bušek, Tomáš Moravec, Jan 
Valenta, Adam Fencl a Lukáš Selinger 
a v konečném hodnocení potvrdili své 
desáté místo z kvalifikace, tedy druhé 
místo v rámci druhé ligy. Mezi muži 
byl největší oporou tradičně reprezen
tant Tomáš Franta, který vybojoval dvě 
první a dvě druhá místa. Výborně si 
vedli i Jakub Štemberk s jedním vítěz
stvím a dvěma třetími místy a Tomáš 
Moravec, který vybojoval také tři umís
tění mezi prvními třemi závodníky, a to 
na obou prsařských tratích a v poloho
vém závodě na 400 m. Uznání za velmi 
dobré výkony ale patří všem.

Mistrovská sezona finišuje a bas
ketbaloví Levharti Chomutov začínají 
sklízet ovoce svého snažení, nebo si 
pro to alespoň připravují co nejlepší 
výchozí pozici. Možná právě pod 
vlivem levhartích úspěchů leckteré 
dítě nebo jeho rodič zahoří zájmem 
o basketbal. Je vhodná doba připojit 
se k Levhartům, když sportovní kluby 
obvykle své náborové aktivity směřují 
na začátek školního roku?

„U nás je to skoro jedno, dítě se 
zájmem o basketbal rádi přijmeme 
kdykoliv,“ ujišťuje případné zájemce 
šéf klubu Petr Drobný. „Kdo se přidá 
teď, aspoň si v červenci užije sou
středění, na které s mládeží do 15 let 
poprvé vyrážíme do Jáchymova. 
Každopádně nováček má u nás dva 
měsíce bez placení příspěvků, aby se 
rozkoukal a zjistil, jestli ho basketbal 

bude bavit.“
Chomutovský basketbalový klub 

má v dívčí kategorii nejvyšší status 
sportovního centra mládeže a v chla
pecké sportovního střediska. Může 
tak nabídnout maximálně vysokou 
úroveň přípravy, o kterou se stará řada 
zkušených trenérů včetně čtyř profe
sionálních v čele s Petrem Tremlem, 
asistentem u dívčích reprezentací do 
15 a 16 let. Tréninky nováčků pro
bíhají formou hry, výuka basketba
lových dovedností přichází velmi 
zvolna. Basketbalový míč klub půjčí, 
nebo ho v případě zájmu prodá za vý
hodnou klubovou cenu.

Nové děti ve věku od čtyř do 
sedmi let se mohou přidat na trénin
cích, které probíhají každé pondělí od 
16.00 a každou středu od 17.00 ho
din v hale. Starší chlapci do 11 let 

trénují v úterý a čtvrtek od 15.00 ho
din v hale, dívky ve stejném věku pak 
v úterý a čtvrtek od 16.00 hodin v tělo
cvičně průmyslové školy.

Mládež Levhartů Chomutov hraje 
vesměs nejvyšší soutěže, což platí ze
jména o dívkách. V nižších věkových 
kategoriích se Levhartice pravidelně 
účastní národního finále nebo mis
trovství ČR, v kategoriích kadetek 
a juniorek startují v extralize, ženy pak 
v Renomia Ženské basketbalové lize. 
V posledních letech se do vyšších míst 
posunula také chlapecká složka, kte
rou zastřešují muži v druhé nejvyšší 
soutěži – 1. lize. „Dlouho jsme na tom 
pracovali a nyní nás těší současný stav, 
kdy mladí hráči, jedno jestli dívky 
nebo chlapci, mají před sebou vidinu, 
že celou kariéru mohou na vysoké 
úrovni odehrát v Chomutově,“ zdůraz

ňuje Petr Drobný. „Pro ty, kteří z růz
ných důvodů nemohou nebo nechtějí 
hrát vrcholově, máme ale i rezervní 
týmy a nižší soutěže,“ dodává.

Kvalita Levhartů v ženské složce 
neuniká ani trenérům reprezen
tací a počet zástupkyň chomutov
ského klubu v nich neustále narůstá. 
Aktuálně jsou v reprezentačních 
výběrech Bittnerová, Salačová, 
A. Strádalová a Pěničková v kategorii 
U15, Čermáková a M. Staňková v ka
tegorii U16, Kadlecová, J. Staňková 
a Ceralová v kategorii U18. V univer
zitním výběru, který bude mít v blízké 
době v chomutovské hale dvě sou
středění, jsou Kučerová a Krejzová. 
Levhartice už dokonce pronikly do 
ženské reprezentace, jejíž členkami 
jsou odchovankyně klubu Michaela 
Krejzová a Valentýna Kadlecová.



sport fotostrana

Medvědy v chomutovském 
zooparku letos pomohlo probudit 
tři a půl tisíce návštěvníků. Zatímco 
si děti i dospělí užívali program, 
medvědům se z brlohu moc ne
chtělo. Sluníčko a krásné teplo za 
přispění dětského výskotu vytáhlo 
jen medvědici Noru, která neváhala 
a pustila se s chutí do připraveného 

ovocného dortu. Ke sladké po
choutce si nejprve způsobně sedla, 
po chvíli si ale užívala dobrůtky 
vleže a přítomní si ji mohli krásně 
prohlédnout zblízka. Obdivovali 
jak obrovské drápy, mohutné tlapy 
a čenich s velkými zuby, tak ale 
i jemné pohyby, kterými se respekt 
vzbuzující zvíře krmilo. 

Pro děti byly připravené sou
těžní úkoly, po jejichž splnění 
mohly vyhrát velkého plyšového 
medvěda nebo pamětní mince. 
Krásnou jarní sobotu si v zooparku 
všichni užili, na první letošní jízdu 
vyrazila i lokálka Amálka a zřejmě 
největší nápor zažila i nová prolé
zací panda.
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Tisíce lidí přišly do zooparku 
probudit medvědy
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