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každý adventní 
víkend
Vánoční park vždy od 14 hodin 
v městském parku

3.–26.12. 
Ledová aréna vždy od 10 hodin. 
Více na www.chomutov-mesto.cz.

11.12. 
Severočeské farmářské trhy 
na parkovišti u infocentra 
od 8 hodin

18.12.
Kapříkování v parčíku u radnice 
od 11 hodin

31.12.
Silvestr na ledě od 13 hodin 
v Rocknet aréně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHOMUTOVSKÉ GALA 
BYLO LETOS JINÉ, PŘIJELI 
ŠPIČKOVÍ TANEČNÍCI
Trochu jinak byl podtitul letošního ročníku Chomu-
tovského tanečního gala. Změna se týkala organizace celé 
akce kvůli pandemii, letošní ročník byl totiž nesoutěžní. 
„Koronavirus ovlivnil celou organizaci, ale možná 
díky tomu se nám podařilo v Chomutově představit 
čtyři špičkové páry, které by možná za jiné situace 
nepřijely, a diváci si jich navíc užili i proto, že tančily 
sólo, což na běžné soutěži není možné vidět,“ uvedl 
organizátor Jan Tománek. Návštěvníci tak mohli vidět 
tančit několikanásobné mistry České republiky Jonáše 
Tománka a Šárku Kosmákovou, loňské mistry republiky 
do 21 let Jana Metlického s Elou Kasalovou, druhý pár 
z mistrovství Evropy Davida Odstrčila a Taru Bohak nebo 
Tomáše Gála se Sabinou Karáskovou, kteří patří k nejužší 
světové taneční špičce v latinskoamerických tancích. 
V rámci doprovodného programu se představili tanečníci 
chomutovských škol Beethoven D.C. a Stardance nebo 
výherkyně třetí řady soutěže StarDance Dana Batulková.

� aktuality
 5 TECHNICKÉ SLUŽBY 

JSOU PŘIPRAVENÉ NA 
ZIMU
Technické služby ukončily revizi 
všech strojů, které se starají 
o údržbu komunikací v zimě. 
Nyní je připravena jak technika, 
tak pracovníci.

� téma
 6 SPORTCLUB 80 SLAVÍ 

ČTYŘICÍTKU
Kanoistika, softbal, moderní 
gymnastika. Zvláštní 
spojenectví z osmdesátých let 
minulého století se ukázalo jako 
životaschopné.

� rozhovor
 8 KAMIL SLOWIK: SPÁNEK 

JE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ 
POTŘEBA, KDYŽ NENÍ 
USPOKOJENA, SNIŽUJE 
KVALITU ŽIVOTA
Pracoviště spánkové medicíny 
v chomutovské nemocnici 
vzniklo jako součást 
neurologického oddělení 
z důvodu absence zdravotní 
péče o pacienty s poruchou 
spánku.

� minitéma
 9 MĚSTO SE CHYSTÁ 

PROINVESTOVAT 
STAMILIONY, ROZPOČET 
TÍM NEUTRPÍ
Rozpočet města na rok 2022 je 
naplánovaný s přebytkem 
hospodaření vyšším než sto 
milionů korun. Navíc je výrazně 
proinvestiční.

� kultura
 12 SIMONA KUBOVÁ 

NAŠLA KRÁSU MEZI 
STĚNAMI BAZÉNU
Předvánoční knižní trh 
obohatily memoáry, které 
mají velkou šanci fanouška 
chomutovského sportu 
zaujmout.

� historie
 14 ODHALENÁ 

OSOBNOST 
CHOMUTOVA! KDO 
PŘEKLÁDAL BABIČKU 
DO NĚMČINY?
Na počátku října dorazila 
do Oblastního muzea 
v Chomutově obálka 
s nevšední zásilkou.

� sport
 22 V CHOMUTOVĚ SE 

PŘEPISOVALY DĚJINY
České hokejistky dosáhly 
historického úspěchu, 
poprvé budou startovat na 
olympijských hrách.

PODPOŘTE MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás velblouda dvou-
hrbého, až 2,5 metru vysokého stat-
ného přežvýkavce. Ve svých hrbech 
má uloženo až 35 kilogramů tuku, 
který slouží jako zásobárna energie.
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Dlažba na náměstí je vyčištěná, pomohli odborníci

Zoopark vydal vlastní edici vánočních ozdob

Na magistrátu byla zprovozněna Tichá linka

Změna územního plánu bude řešit úpravy nádraží

Technické služby ve spolu-
práci se specializovanou firmou již 
podruhé čistily dlažbu na náměstí 
1. máje, kterou takzvaným driftová-
ním poškodil vandal. „Ke znečiš-
tění došlo dvakrát, nejprve jsme 
černé šmouhy od pneumatik čistili 
sami vlastními prostředky, druhé 
ještě masivnější znečištění jsme již 

museli řešit s odborníky, kteří k ná-
pravě použili speciální technologie 
čištění,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Chomutova Zbyněk 
Koblížek.

Jak první, tak druhé čištění trvalo 
několik hodin. Nejprve samy tech-
nické služby použily běžně čistící 
prostředky a pracovníci dlažbu drhli 

ručně kartáči. Pro druhé vyčiš-
tění použila externí firma speciální 
chemické prostředky s nanotech-
nologií, které nechala na dlažbě 
působit, poté vše čistila párou o tep-
lotě 220 stupňů a kartáči. Následně 
vše spláchla vodou z vapky. „My 
jsme při akci zajišťovali dodávku 
elektřiny, instalaci bezpečnostních 

zábran, protože práce probíhaly na 
komunikaci, a přistavěli jsme kro-
picí vůz, ze kterého firma čerpala 
vodu,“ doplnil provozně-technický 
náměstek Miroslav Šulta.

S pracemi na takovém znečištění 
se technické služby nesetkaly po-
prvé, avšak většinou se jedná o od-
straňování graffiti ze zdí podchodů.

Zoopark Chomutov dává do 
prodeje vánoční koule s motivy ob-
líbených zvířat, a protože jsou ručně 

malované, každá je opravdový uni-
kát. Ozdoby je možné zakoupit i na 
pokladnách.

Může to být výjimečný dárek 
k Mikuláši nebo milé překvapení 
na vánočním stromku. Každopádně 
to bude navýsost originální vá-
noční výzdoba pro všechny, kteří 
mají chomutovský zoopark rádi. 
„Nechali jsme vyrobit celkem pět 
druhů vánočních ozdob s konkrét-
ními zvířaty. Máme charzu, med-
věda, makaka, rysa a plameňáka,“ 
vyjmenovává jednotlivé náměty 
ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Koule jsou mléčně bílé a zvířata 
jsou na nich malována ve stejném 
grafickém provedení, v jakém je 
znají návštěvníci z informačních 
tabulí v areálu. Na druhé straně 
koulí je pak zlatý nápis symbolizu-

jící logo chomutovské zoologické 
zahrady.

Zoopark nechal ozdoby vyrobit 
ve firmě z nedaleké Krupky, která 
se výrobou ručně foukaného skla 
zabývá již tři desítky let. „Stále se 
poohlížíme po něčem, co naše pří-
znivce potěší a nadchne. Myšlenka 
na vlastní edici vánočních ozdob 
si nás okamžitě získala a doufáme, 
že udělá radost i našim návštěvní-
kům,“ dodává k originální předvá-
noční novince Věra Fryčová.

Zoopark nechal vyrobit několik 
stovek koulí v pěti zmíněných dru-
zích, jedna ozdoba stojí 230 korun. 
K dostání jsou klasicky v zooshopu, 
ale také přímo na pokladnách.

Chomutovský magistrát disponuje 
Tichou linkou, která zprostředkovává 
komunikaci s neslyšícími klienty úřadu 
v podobě online tlumočení nebo v po-
době online přepisu.

Úředníci magistrátu mohou vyu-
žívat pro komunikaci s neslyšícím kli-
entem metodu Tiché linky, infoservis 
v budově na Zborovské ulici je pro 
tento účel vybaven tabletem s mobil-
ním připojením, přes který je možné 
zahájit online tlumočení či přepis. 

„Online tlumočení je určené pro osoby 
neslyšící, které používají znakový ja-
zyk, zatímco online přepis je určen pro 
osoby neslyšící a používající psanou 
formu řeči, což bývají například se-
nioři,“ vysvětluje princip obou metod 
Kamila Faiglová, vedoucí odboru soci-
álních věcí chomutovského magistrátu.

Pracovnice infoservisu a vybrané 
pracovnice odboru sociálních věcí jsou 
proškoleny, a tak tlumočení může být 
zahájeno do deseti minut od zadání 

požadavku. Také jsou schopny klienta 
doprovodit do konkrétní kanceláře. 
Požadavek na tlumočení může být 
zadán při neplánované schůzce až po 
příchodu klienta na úřad, nebo do-
předu, pokud je schůzka s neslyšícím 
klientem plánovaná. „Neslyšící klienti 
většinou o Tiché lince vědí a mají s ní 
již zkušenosti. O její dostupnosti na na-
šem úřadě je navíc informuje nálepka 
u vstupu do budovy na Zborovské a na 
infoservisu,“ dodává Faiglová.

Chomutovský magistrát se snaží 
hendikepovaným občanům vycházet 
vstříc dlouhodobě. Již v roce 2011 byli 
pro základní komunikaci ve znakovém 
jazyce proškoleni vybraní úředníci 
a strážníci městské policie.

Provoz Tiché linky zajišťuje tým 
zkušených tlumočníků a přepisovatelů. 
Bezplatně ji provozuje obecně pro-
spěšná společnost Tichý svět. Veškeré 
informace jsou dostupné na www.
tichalinka.cz.

Ve středu 15. prosince od 16 ho-
din se bude konat veřejné pro-
jednání Změny číslo 2 Územního 
plánu Chomutov v zasedací míst-
nosti číslo 13 v budově histo-
rické radnice. Vzhledem k epide-
miologické situaci bude veřejné 
projednání mimo jiné  sdíleno i na 
YouTube, včetně možnosti pokládat 
dotazy občanů, kteří se nezúčastní 
veřejného projednání v zasedací 
místnosti, přes chat. Údaje k při-
pojení budou zveřejněny na webu 

města před veřejným projednáním.
Návrh změny číslo 2 spočívá 

v prověření změny v souvislosti 
s úpravami železniční trati a ploch 
drah v úseku tratě Chomutov město 
– Chomutov a v části železniční 
tratě na Vejprty, železniční stanice 
Chomutov v plochách drážní do-
pravy, které mají vliv i na pozemky 
a objekty jiných vlastníků. Součástí 
změny je i prověření navržených re-
zerv pro umístění zeleně a prově-
ření pozemků pro přemístění jiných 

vlastníků dotčených plánovaným 
záměrem.

Obsahem změny dále bude aktu-
alizace zastavěného území, aktuali-
zace územního plánu podle schvá-
lených aktualizací Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje a Politiky 
územního rozvoje České republiky.

Nejpozději do sedmi dnů ode 
dne veřejného projednání může 
každý uplatnit své připomínky. 
Vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem řešení, oprávněný 

investor a zástupce veřejnosti mo-
hou ve stejné lhůtě uplatnit námitky 
proti návrhu řešení, ve kterých uve-
dou jejich odůvodnění, vymezení 
území dotčené námitkou a uvedou 
údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva. Návrh 
změny číslo 2 územního plánu je 
k nahlédnutí na webových strán-
kách města, ve vstupní hale histo-
rické radnice na náměstí 1. máje 
případně v kanceláři číslo 29A od-
boru rozvoje a investic.
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KRÁTCE
KRIZOVÝ ŠTÁB OPĚT 
JEDNAL
Koncem listopadu se opět sešel 
krizový štáb, aby projednal situ-
aci ohledně nemoci covid-19 na 
Chomutovsku. Vánoční program 
neomezil, vyzývá však návštěvníky 
k dodržování hygienických opatře-
ní a také k ohleduplnosti.

NOVÁ LAVIČKA A VĚTŠÍ 
STÁNÍ
Technické služby v těchto dnech 
zabudovaly novou lavičku v sídlišti 
5. května a rozšířily kontejnerové 
stání v Alešově ulici.

ZÁBAVA NEJEN PRO 
SENIORY
Tradiční předsilvestrovská zábava 
nejen pro seniory se uskuteční 
v městském divadle ve středu 
29. prosince od 17 hodin.

ZVÍŘATA MŮŽETE 
SLEDOVAT PŘES 
WEBKAMERY
Přenos z webkamer zooparku 
mohou lidé sledovat na webových 
stránkách zoopark.cz/navsteva-
-zoo/webkamery. 

JDĚTE ZA LIDMI OD VEDLE
V galerii Lurago mohou lidé do 
21. ledna navštívit interaktivní 
výstavu Lidé od vedle. Ta nabízí 
unikátní možnost vyzkoušet si 
na vlastní kůži, jak se žije lidem 
s hendikepem.

NOSOROŽÍKŮM SE DAŘÍ
Zajímavá situace nastala v areálu 
technických služeb, kde si našel 
vhodné místo chráněný a poměr-
ně vzácný nosorožík kapucínek 
a úspěšně se tam množí.

Sklady jsou plné, stroje zkontrolované. 
Technické služby jsou připravené na zimu

Technické služby ukončily revizi 
všech strojů, které se starají o údržbu 
komunikací v zimě. Nyní je připravena 
jak technika, tak pracovníci. Ve skla-
dech jsou posypové materiály, jako je 
sůl, drť a také ekogrit, který se používá 

k údržbě schodišť. Připravena je také 
solanka. „Sůl zajišťujeme ještě v letním 
období, ostatní materiály dokupujeme 
průběžně i přes zimu podle potřeby. Do 
začátku listopadu jsme sypat ještě ne-
museli, ale samozřejmě počítáme s tím, 
že tato situace brzy nastane. Opět pro-
síme všechny řidiče i chodce, aby přes 
zimu byli opatrní. Stroje a jejich ob-
sluhu vysíláme do ulic ihned, jakmile 
zjistíme takzvanou závadu ve sjízdnosti 
a schůdnosti, avšak nemůžeme být na 
všech místech ihned. To platí hlavně při 
hustém dlouhodobém sněžení,“ upo-
zornil ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Na zimu jsou připravené čtyři 

velké sypače, pět multikár, šest malých 
sypačů, šest vozů pro ruční posyp, tři 
traktory s šípovou radlicí, pět nákla-
ďáků pro odvoz sněhu, tři nakladače 
a jedno dispečerské vozidlo. Zimní 
flotila technických služeb tedy čítá 
třiatřicet strojů. Kromě nich se o ruční 
údržbu komunikací starají zaměstnanci 
organizace a v případě potřeby je nají-
mána externí firma.

Veškerá technika je před zimou 
důkladně kontrolována. Stroje, které 
slouží i v létě, dostanou radlice a další 
pomůcky k posypu či odklízení sněhu, 
vše je vyzkoušeno a případně upra-
veno. „Letos jsme navíc vybavili 
malý nakladač radlicí a násypkou na 

posypový materiál, tu samou výbavu 
jsme pořídili i na malý zametací vůz 
a k traktoru s radlicí jsme dokoupili ná-
sypku na posypový materiál,“ doplnil 
vedoucí provozovny místní komuni-
kace Vladimír Hurník.

Technické služby se starají o sjízd-
nost silnic prvních až třetích tříd na 
území města a o schůdnost chodníků, 
schodišť a lávek. Technik organizace 
v zimě projíždí vytipované úseky 
a když zjistí zhoršenou sjízdnost kvůli 
sněhu nebo námraze, povolává do 
služby připravené pracovníky. Nejprve 
se musí ošetřit hlavní tahy a trasy au-
tobusů a trolejbusů, následují ostatní 
silnice a parkoviště.

Oznamujte závady přes 
aplikaci Mobilní rozhlas

Cítíte se 
bezpečně? 
Vyplňte dotazníkPřeplněné popelnice, nesvítící 

osvětlení či poničené lavičky. Nejen 
to, ale spoustu dalších podnětů a zá-
vad na území města mohou lidé 
jednoduše nahlásit přes aplikaci 
Mobilní rozhlas nebo přes webové 
rozhraní ZmapujTo.

Nahlášení je velmi jednoduché. 
Stačí událost vyfotit, označit polohu 
a odeslat do aplikace. Událost si 
pak sama najde cestu k příslušnému 
úředníkovi nebo do organizace, která 
má nápravu na starosti. Navíc ozna-
movatel i ostatní uživatelé online 
uvidí, v jaké fázi řešení událost je.

Registrace do Mobilního roz-
hlasu je možná přes webové stránky 
www.chomutov.mobilnirozhlas.cz, 
je pro všechny zdarma a je velmi 
jednoduchá. Po rozkliknutí kolonky 
Odebírat informace vyplní uži-
vatel své telefonní číslo a e-mail, 
následně zadá kód, který obdrží ve 
formě SMS zprávy. Následně už si 
každý může ve svém nově vytvoře-
ném účtu nastavit, jaké typy zpráv 
chce odebírat a další možnosti. Je 
vhodné si také nainstalovat aplikaci 
Mobilní rozhlas přímo do chytrého 
telefonu.

Městská policie Chomutov aktu-
álně realizuje průzkum pocitu bez-
pečí obyvatel, jehož cílem je zjistit, 
jak se cítí ve městě bezpečně. Kdo 
se chce průzkumu zúčastnit, může 
vyplnit anonymní dotazník. Ten je 
k dispozici na webových stránkách 
města www.chomutov-mesto.cz.

Výstupy budou využity měst-
skou policií a zástupci města při 
stanovování priorit v otázkách bez-
pečí všech Chomutovanů. Sběr dat 
bude probíhat do 5. prosince.

Kameny zmizelých připomínají 
oběti holokaustu a nacismu

Otužilci mohou 
do vody i o 
svátcíchChomutov se zařadil mezi mnohá 

evropská města, kde lze nalézt tak-
zvané Stolpersteine. Tyto česky 
nazývané kameny zmizelých jsou 
dlažební kostky s mosazným povr-
chem, které se po celé Evropě vsazují 
jako trvalá připomínka do chodníků 
před domy, kde žily oběti holokaustu 
a nacistického režimu. V ulicích 
Chomutova se nyní nachází sedm 
kusů.

Z aktivity manželů Moniky 
a Adama Zwettlerových byla uspo-
řádána sbírka na umístění kamenů 
zmizelých v Chomutově. Mezi oby-
vateli města se vybrala částka, která 
umožnila připomínku osudů sedmi 
Chomutovanů, kteří se stali oběťmi 
nacistického režimu. „V Chomutově 
bohužel některým obětem nebylo 
možné Stolperstein umístit, protože 
ulice, kde žily, už neexistují,“ uvádí 
Monika Zwettlerová. Kameny tak 
v Chomutově mohly být položeny za 
rabína Dr. Emila Krakauera a jeho 
manželku Matyldu na Žižkově ná-
městí, za Bedřicha Hellera a jeho 
matku Ernu v Puchmayerově ulici, 
za Kláru a Maxe Hellerovy v ulici 
28. října a za Markétu Konirschovou 
v Čelakovského ulici před vilou 
Goldmann.

Otužovací sezona na Kamen-
covém jezeře je v plném proudu 
a těší se ohromné oblibě. Otevřeno 
bude i během vánočních prázdnin. 
„Příležitost pro ledovou koupel budou 
mít zájemci i během obou svátečních 
sobot, tedy 25. prosince a 1. ledna,“ 
doplňuje ředitelka Zooparku Cho-
mutov Věra Fryčová, pod níž spadá 
i Kamencové jezero. 

V sobotu je hlavní molo pro otužo-
vání otevřeno vždy od 8 do 12 hodin, 
ve všední dny pak od 16 do 17 hodin.



téma

6 | téma

Kanoistika, softbal, moderní gymnastika. Zvláštní spojenectví z osmdesátých let minulého století 
se ukázalo jako životaschopné. A Sportclub 80 Chomutov díky tomu letos slaví už 40 let existence. 
Začátek tělovýchovné jednoty, jak se v dobách socialismu sportovní kluby v rámci sjednocené 
tělovýchovy označovaly, sahá do roku 1981.

Národní podnik Vodní stavby, re-
alizátor tak významných staveb, jako 
jsou jaderná elektrárna v Temelíně nebo 
části pražského metra, na Chomutovsku 
pak vodní nádrže Nechranice a Jirkov, 
založil krátce předtím v Chomutově je-
den ze svých závodů. A projevil ochotu 
podporovat chomutovský sport.

Petr Doležal, tehdy i dnes šéf 
zdejších kanoistů, ji vyjednal pro svůj 
už tehdy zavedený a dobře fungu-
jící oddíl a také pro oddíl moderní 
gymnastiky, ve kterém se angažovala 
jeho manželka Blanka. Tak vznikla 
Tělovýchovná jednota Vodní stavby 
Chomutov. V roce 1986 se k uvede-
ným sportům přidal softbal, který už 

měl v tu dobu v Chomutově za sebou 
dětské krůčky. „Ředitel Rybák a další 
lidé z managementu byli vychováni 
starými baťovci,“ naráží Petr Doležal 
na fakt, že podnik Vodní stavby 
odvíjel svou historii od Baťovy sta-
vební divize, vzniklé v roce 1939 ve 
Zlíně. „Pro svou podporu stanovili 
pravidla, která byla poplatná způsobu 
fungování této úspěšné firmy. Peníze 
nám nedávali, ale podporovali nás 
v aktivitách, které nám je pomáhaly 
vydělat.“ Členové tělovýchovné jed-
noty tak za úplatu pořádali například 
cvičení žen v městských lázních nebo 
tehdy nevídané týdenní vodácké po-
byty pro veřejnost.

Podpora Vodních staveb se vý-
znamně promítla do sportovišť, na 
kterých jednotlivé složky klubu dodnes 
působí. Do vlastnictví TJ Vodní stavby 
Chomutov se podařilo získat spor-
tovní halu na Březenecké, povedlo se 
zrenovovat loděnici na Kamencovém 
jezeře a vybudovat softbalový stadion 
v Bezručově ulici. S porevolučními 
změnami ale přišla zásadní komplikace. 
Národní podnik Vodní stavby skončil 
a tělovýchovná jednota tak přišla o spo-
lehlivého sponzora. Zareagovala na to 
změnou názvu na současný Sportclub 
80 Chomutov.

ODDÍL KANOISTIKY
Chomutovská kanoistika sbírala 

úspěchy již před vstupem do TJ Vodní 
stavby, tím nejvýraznějším je v roce 
1969 dvojnásobný zisk titulu mis-
tryně světa Jitkou Traplovou, dnes 
Legatovou. Vysokou úroveň si drží do-
dnes, v poslední dekádě se v každoroč-
ním hodnocení českých klubů umisťuje 
okolo páté příčky a to je na oddíl, který 
těží výhradně z kajakářské složky a ne-
provozuje kanoe, mimořádný počin.

Od vzniku klubu v roce 1981 se 
v evropském měřítku prosadila řada 
chomutovských závodníků. Jejich vý-

čet by byl nad možnosti tohoto článku, 
některé ale nezmínit nelze. Marcela 
Krauzová byla dvakrát stříbrná na MS 
juniorů a v roce 2009 se stala mistryní 
Evropy v kanoistickém maratonu. Petr 
Doležal mladší obsadil na mistrov-
ství světa dospělých v maratonu 3., 
8. a 13. místo. Ondřej Bišický si ze 
seniorského mistrovství světa přivezl 
8. místo z dvojkajaku na 200 metrů, 
ve stejné disciplíně byl na ME juniorů 
čtvrtý a na olympiádě mládeže dva-
krát druhý. Současnými juniorskými 
reprezentanty jsou Kateřina Vrbenská, 
Magdalena Petráčková, Veronika 
Hajná, Jakub Remuta a Tomáš 
Fridrych.

Pod většinou úspěchů je pode-
psán šéftrenér Petr Doležal. „V roce 
2017 se na Mistrovství Evropy juni-
orů v rychlostní kanoistice v rumun-
ské Pitesti kvalifikovalo a poté se na 
něm představilo pět mých chomu-
tovských svěřenců – Ondra Bišický, 
Michal Čeřovský, Hynek Urban, 
Tomáš Holopírek a Daniel Pokorný. 
To se ještě nikomu v Česku nepo-
dařilo. To jsem se neubránil dojetí, 
byl to můj životní zážitek. A Michal 
Čeřovský ho ještě umocnil ziskem 
stříbrné medaile na čtyřkajaku,“ vy-

Sportclub 80 
slaví čtyřicítku 
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zdvihl jeden ze svých trenérských 
úspěchů Petr Doležal.

V současné době oddíl čítá 130 
členů, z nichž polovinu tvoří aktivně 
závodící mládež ve věku 8 až 18 let. 
Oddíl se zaměřuje na rychlostní kano-
istiku, ale v posledních letech se věnuje 
i dračím lodím a také v tomto odvětví 
už má úspěšné reprezentanty – účast-
níky a dokonce i vítěze mistrovství 
Evropy a světa.

Sportclub 80 také řadu akcí pořádá. 
Na domovském Kamencovém jezeře 
každoročně celostátní závody mládeže, 

od roku 2015 také závody dračích 
lodí pro hobby posádky z Chomutova 
i širšího okolí. Na Matyldě v Mostě za 
organizačního vedení chomutovských 
kanoistů od roku 2018 už čtyřikrát 
proběhlo MČR v závodě na 5 kilo-
metrů. Bývalá mládežnická reprezen-
tantka Vanda Hrbková pak už deset let 
pořádá oblíbený vodácký příměstský 
tábor nazvaný Léto s Vandou. Pro členy 
klubu, sympatizanty i veřejnost kano-
isté každoročně o Vánocích organizují 
Čokoládový běh.

ODDÍL MODERNÍ 
GYMNASTIKY

Historie moderní gymnastiky 
v Chomutově se začala psát v roce 
1981 zásluhou Jitky Fischerové 
a Blanky Doležalové. Počátek byl 
spojen s hodinami jazzgymnastiky 
v městských lázních, kde probíhaly 
i první tréninky budoucích moderních 
gymnastek. Brzy poté se oddíl stal sou-
částí TJ Vodní stavby, kde měl pro svůj 
rozvoj velmi dobré podmínky.

Zkraje se trenérky rekrutovaly 
především z řad bývalých moderních 
gymnastek a zároveň maminek, které 
přivedly do oddílu své děti. Pomáhaly 
s tréninky a postupně přebíraly role 
trenérek, rozhodčích a funkcionářek. 
Některé z nich zůstaly i po odchodu 
svých dětí a moderní gymnastice pro-

kazují cenné služby dodnes. Jsou to 
především Eva Bachroňová a Věra 
Nedbálková. Sportovně oddíl v de-
vadesátých letech posunulo pětileté 
působení ukrajinské trenérky Valentiny. 
Chomutovská moderní gymnastika se 
po celou dobu existence účastní ofici-
álních soutěží. Od konce osmdesátých 
let se prosazuje na republikové úrovni, 
občas je z toho i medaile z mistrovství 
republiky. Nejúspěšnějšími závod-
nicemi v historii oddílu jsou Jitka 
Nedbálková, Tereza Doksanská, Nina 
Bachroňová, Dita Bachroňová, Klára 

Tilcerová, Michaela Petříková, Zuzana 
Némethová, Lenka Říhová, Kristýna 
Duong Le Hang a Monika Charvátová.

Výrazným pozitivem činnosti od-
dílu je skutečnost, že má tréninkové 
prostory a zázemí ve sportovní hale 
ve vlastnictví SC 80 Chomutov na 
Březenecké. V současné době má oddíl 
moderní gymnastiky 60 členů.

ODDÍL SOFTBALU
Softbal, tehdy v Československu 

nový sport, se v Chomutově začal hrát 
v roce 1982, do Tělovýchovné jednoty 
Vodní stavby Chomutov se zařadil 
v roce 1986. V návaznosti na tohoto 
velkého sponzora a předmět jeho pod-
nikání si softbalisté začali říkat Beavers 
Chomutov.

Právě vstup do silné tělovýchovné 
jednoty byl pro softbalisty po pionýr-
ských začátcích impulsem k provo-
zování jejich sportu se vší vážností. 
Bohuslav Roll starší, Vladimír Kozma, 
Martin Chmelík jsou nejvýraznějšími 
osobnostmi, které dlouholetou prací 
chomutovský softbal pozdvihly na 
evropskou úroveň. Přímo na hřišti se 
o totéž nejvíce zasloužil nadhazovač 
Lubomír Vrbenský, který se vypracoval 
mezi nejlepší hráče světa, díky čemuž 
je dokonce členem Světové síně slávy. 
Stal se oporou „zlaté generace“, která 
jedenáctkrát získala titul mistra repub-
liky a šestkrát vyhrála Pohár mistrů 
evropských zemí. To se dosud nikomu 
nepovedlo a Chomutov je tak histo-
ricky nejúspěšnějším klubem Evropy. 
Nejvyšší českou soutěž Beavers hrají 
od jejího založení v roce 1993.

Tyto úspěchy jsou pro chomutov-
ské softbalisty závazkem, ve kterém 
chtějí pokračovat. Klub má více než 
150 členů, v drtivé většině hráčů do 
18 let. Softbal v Chomutově hrají 
všechny kategorie, od nejmladší U7 po 
seniory – muže i ženy. Na příští sezonu 
2022 bude mít oddíl sedm tréninkových 
skupin a jedenáct týmů.

V letošním jubilejním roce jed-
noty byl na místě původního hřiště 
v Bezručově ulici dokončen nový 
softbalový areál. Vznikl díky podpoře 
města Chomutova a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Má 
světovou úroveň, dvě hřiště a velkou 
hlavní budovu se zázemím, šatnami 
a tělocvičnou uzpůsobenou pro trénink 
nadhozů a odpalů.

„Hlavním cílem klubu je moti-
vovat děti ke sportu a bavit se hrou. 
Jako bonus k tomu pravidelně sbíráme 
úspěchy a medaile napříč kategoriemi,“ 
říká Bohuslav Roll ml., bývalá opora 
chomutovského klubu, nyní trenér 
mládeže. Muži letos skončili v extralize 
druzí a z prestižního evropského tur-
naje ESCM přivezli bronzové medaile. 
Juniorky získaly v extralize třetí místo, 
junioři vyhráli druhou ligu a vybojo-
vali tak postup do extraligy. Kadeti 
byli v extralize rovněž třetí. Úspěchů 
Beavers dosahují i v mladších kategori-
ích, například hráči U11 se bez porážky 

stali mistry republiky.
Pravidelně je několik chomutov-

ských hráčů povoláváno do reprezen-
tačních družstev. „Zdatně tak reprezen-
tují chomutovské barvy po celém světě. 
Často dokonce byli a jsou základními 
kameny užších výběrů, kde se velkou 
měrou podílejí na úspěších České re-
publiky. I díky nim se ze jména Beavers 
Chomutov stal v softbalovém světě po-
jem,“ zdůrazňuje Bohuslav Roll mladší.

HALA NA BŘEZENECKÉ
Významnou roli v historii klubu 

zaujímá sportovní hala na Březenecké, 
ve které je sídlo celého klubu a zázemí 
i tréninkové a závodní prostory zde 
našly i moderní gymnastky. Po celou 
dobu existence haly v ní probíhají ob-
líbená pohybová cvičení pro širokou 
veřejnost. Vhodné podmínky pro svou 
činnost v ní nacházejí i další spor-
tovní kluby, nově například Florbal 
Chomutov. Sportclub 80 Chomutov 
je tak jedním z mála klubů, který své 
prostory nabízí k využití i ostatním 
zájemcům.

SOUŽITÍ POD HLAVIČKOU 
SC 80

Softbal, kanoistika a moderní 
gymnastika – sporty sdružené pod 
hlavičkou Sportclubu 80 Chomutov 
od sebe snad ani víc vzdálené být 
nemohly. Jiné principy sportování, 
odlišné tréninkové metody, rozdílná 
sportoviště v jiných částech města. 
„Fungujeme samostatně, staráme 
se o vlastní sportoviště, máme i sa-
mostatné účetnictví,“ potvrzuje 
maximální autonomii jednotlivých 
oddílů předseda toho kanoistického 
Petr Doležal. „Ale společně tvoříme 
silný subjekt, který má mnohem lepší 
vyjednávací pozici než jednotlivé 
oddíly.“

Soužití tří oddílů je navenek dobré, 
ale jak upozorňuje Gustav Konopka, 
člen výkonného výboru klubu a dříve 
i jeho předseda, má i svá úskalí: 
„Sportovní oddíly by rády do své čin-
nosti zařadily něco pozitivního od těch 
dalších, třeba tréninkové metody, orga-
nizaci soutěží nebo způsoby a nástroje 
fungování, ale jak jsou ty sporty na-
prosto odlišné, tak to ne vždy jde.“

Sportclub 80 Chomutov čtyřicátiny 
neoslaví velkou společenskou akcí, 
jako tomu bylo v případě třicátin. Doba 
tomu nepřeje. Ale v chomutovském 
sportu hraje jednu z hlavních rolí a za 
jeden z nejlépe fungujících klubů je 
považován i v rámci Ústeckého kraje 
a celé ČR. Z této cesty nemíní ustu-
povat. „Ať pokračuje ve sportovních 
úspěších, kterých dosud dosahoval, 
a ať lidé okolo klubu procházejí touto 
těžkou dobou ve zdraví a věci berou 
s nadhledem,“ přeje klubu jeho bývalý 
předseda Gustav Konopka.

FUNGUJEME SAMOSTATNĚ, STARÁME SE O VLASTNÍ 
SPORTOVIŠTĚ, MÁME I SAMOSTATNÉ ÚČETNICTVÍ, 
ALE SPOLEČNĚ TVOŘÍME SILNÝ SUBJEKT, KTERÝ MÁ 
MNOHEM LEPŠÍ VYJEDNÁVACÍ POZICI.
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Jaké byly začátky fungování 
Pracoviště spánkové medicíny?

Provoz pracoviště do podzimu 
roku 2020 byl prakticky postaven na 
dobrovolné a neplacené práci lékaře 
a spánkových laborantek, převážně 
v době osobního volna. Toto se začalo 
částečně měnit od léta 2021, kdy jsme 
tvrdou prací dosáhli na nejvyšší osvěd-
čení od odborné spánkové společnosti 
ČSVSSM.
Kdo se nyní podílí na činnosti 
pracoviště?

Pracoviště je rozděleno na labo-
ratorní a ambulantní část. V současné 
chvíli za provoz laboratoře zodpovídá 
certifikovaná spánková laborantka 
Lenka Merxbauerová. Za ambulantní 
část Michaela Wittmanová, též spánková 
laborantka. O vyšší administrativně-
-provozní činnost se stará naše vrchní 
sestra, opět spánková laborantka, Jiřina 
Nepovímová. Děkuji všem, kteří se 
aktivně podíleli a hlavně podílí na čin-
nosti našeho pracoviště. Za jejich volný 
čas, který tomu věnovali, neustále se 
vzdělávají a i při své náročné práci pro 
neurologické oddělení zvládají udržet 
spánkové pracoviště nejen v chodu, ale 
dále ho rozvíjejí. A druhé poděkování 
patří všem kolegům a kolegyním, kteří 
berou poruchy spánku vážně a věnují se 
svým pacientům i z tohoto pohledu.
Co to je spánek a jaká je jeho opti-
mální doba trvání?

Spánek je něco skvělého. Je to ak-
tivní stav a nedochází tedy k nějakému 
vypnutí těla a mozku. Během spánku 
jsou utlumeny pouze systémy mozku 
zajišťující bdělost a naopak se zapínají 
systémy spánku. Optimálně je spánek 
načasován v rámci dne tak, aby došlo 
k synchronizaci světla a tmy s vnitř-
ním rytmem lidského organismu, tedy 
abychom všichni spali v noci. Pracující 

na směnný provoz prominou. Optimální 
délka spánku se uvádí mezi 7 až 9 ho-
dinami v dospělém věku, u dětí více, 
u seniorů o něco méně. Důležitější než 
délka spánku je pocit po vyspání a ne-
přítomnost ospalosti přes den. Během 
spánku dochází mimo jiné k regeneraci 
organismu, šetření energie, ukládání pa-
měťových stop a úklidu metabolického 
nepořádku v mozku.
Jakými potížemi pacientů se 
zabýváte?

Naše pracoviště zajišťuje kompletní 
péči v oblasti spánkové medicíny ze-
jména pro jižní část Ústeckého kraje 
a podle potřeby pro kraj Karlovarský. 
Nejčastěji se jedná o pacienty s po-
ruchou dýchání ve spánku, přesněji 

s obstrukční spánkovou apnoe, což jsou 
opakované zástavy dechu během spánku 
s následnou poruchou okysličení krve. 
Další velkou skupinu tvoří pacienti s těž-
kou chronickou nespavostí nebo s ab-
normálními pohyby před usnutím, na-
příklad syndromem neklidných nohou, 
nebo během spánku, což jsou například 
periodické pohyby končetin ve spánku 
nebo skřípání zuby. Jsme schopni dia-
gnostikovat a léčit nar kolepsii, námě-
síčnictví nebo poruchy cirkadiánního 
rytmu, což je nevhodné načasování 
spánku v rámci dne.
Jaké jsou příznaky poruch spánku?

Každé spánkové onemocnění má 
svou obvyklou kombinaci příznaků, 
která je vyjádřena u jednotlivých paci-
entů v odlišné intenzitě. Příznaky roz-
lišujeme na noční a denní. Mezi noční 
patří dechové pauzy, probouzení s po-

citem nedostatku vzduchu, abnormální 
chování ve spánku, abnormální zvuky 
ve spánku a další. Denními příznaky 
mohou být ranní bolesti hlavy, sucho 
či pálení v krku, náhlá ztráta svalového 
napětí s pády, mikrospánky nebo výše 
zmíněné nepříjemné pocity v nohou. 
Denní a noční příznaky se kombinují 
s dvojicí hlavních příznaků ve spánkové 
medicíně, a sice nespavostí a nadměr-
nou denní spavostí. Prakticky všichni 
naši pacienti trpí do určité míry oběma 
hlavními příznaky v různém poměru 
a intenzitě.
Jaké jsou důsledky a rizika neléče-
ných poruch spánku?

Spánek je základní lidská potřeba 
a pokud není adekvátně dlouhodobě 

uspokojena, značně snižuje kvalitu ži-
vota všech osob bez rozdílu. Pacienti 
jsou přes den unavení, ospalí či vyloženě 
spí v klidových situacích, jsou velmi 
náladoví, podráždění, mají zhorše-
nou koncentraci a paměť, klesá jim 
zájem o aktivní činnosti, vznikají kon-
flikty v rodině, v práci nebo ve škole. 
Chrápání může narušit i soužití s partne-
rem. Velice často se dozvídáme o oddě-
leném spaní partnerů už v mladém věku, 
čímž dochází mimo jiné i k odcizení se 
v intimní oblasti. Toto jsou důsledky 
spánkových onemocnění, které pacient 
a jeho okolí bezprostředně vnímají v so-
ciálně-ekonomické rovině, ale velmi 
často je vůbec nespojují s nekvalitním 
spánkem.
Jsou i zdravotní dopady?

Ano, zvyšuje se krevní tlak, na-
růstá riziko kardiovaskulárních příhod, 

zhoršuje se obezita, rozvíjí se porucha 
regulace krevního cukru. Často se roz-
víjí deprese a úzkost. Pacienti s epilepsií 
a spánkovou poruchou mohou trpět 
častějšími záchvaty. Velmi závažné jsou 
dopravní nehody způsobené mikrospán-
kem. Když to shrneme, poruchy spánku 
nejen snižují kvalitu života, ale také 
zhoršují nebo vyvolávají chronická one-
mocnění a zkracují dobu dožití.
Kdy by měl pacient již vyhledat 
odbornou pomoc kvůli potížím se 
spánkem?

Úplně jednoduše, když opakovaně 
vnímá svůj spánek jako nekvalitní a ne-
osvěžující. Ovšem za jedné podmínky, 
a sice pokud si vytváří optimální pod-
mínky ke spánku. V zásadě to znamená 
dodržování pravidel spánkové hygieny. 
Jejich seznam, stejně jako další infor-
mace, naleznete na našem webu www.
spanekchomutov.cz.
Co to je obstrukční spánková apnoe 
a jaké má příznaky?

Obstrukční spánková apnoe je 
nejčastější poruchou spánku. Jedná se 
o opakované uzávěry horních cest dýcha-
cích v oblasti hltanu během spánku, které 
trvají minimálně deset sekund i násobně 
více a vedou k omezení proudění vzdu-
chu do a z plic. Důsledkem je snížení 
obsahu kyslíku v krvi a jeho nedostatek 
v orgánech. Aby nedošlo k udušení bě-
hem spánku, tak se pacient musí probudit 
buď kompletně, nebo částečně, kdy se 
dostane z hlubšího spánkového stadia 
do povrchnějšího. Probuzením se zatnou 
svaly hltanu a zprůchodní dýchací cesty 
a dojde k nádechu, někdy až charakteru 
lapání po dechu s prudkým zachrápáním. 
Tyto apnoe se během noci opakují. Naše 
rekordmanka během jedné noci vyvinula 
873 dechových zástav, v průměru 118 za 
hodinu. Tento údaj získáme z výše uve-
dené limitované polygrafie.

Pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici vzniklo v roce 2018 jako součást neurolo-
gického oddělení z důvodu absence zdravotní péče o pacienty s poruchou spánku v jihozápadní části 
Ústeckého a celého Karlovarského kraje. Začátky zcela nového pracoviště byly velmi komplikované, 
nejen z pohledu opakovaných uzavírek kvůli pandemii. O činnostech pracoviště i o poruchách spánku 
samotných hovoří vedoucí lékař Kamil Slowik.

Kamil Slowik:

Spánek je základní lidská potřeba, když 
není uspokojena, snižuje kvalitu života 

OPTIMÁLNÍ DÉLKA SPÁNKU SE UVÁDÍ MEZI 7 AŽ 
9 HODINAMI V DOSPĚLÉM VĚKU. DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ 
DÉLKA SPÁNKU JE POCIT PO VYSPÁNÍ. 
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Rozpočet města na rok 2022 je 
naplánovaný s přebytkem hospodaření 
vyšším než sto milionů korun. Navíc 
je výrazně proinvestiční, do různých 
rekonstrukcí či budování plánuje dát 
město přes tři sta milionů korun.

Město v příštím roce získá na pří-
jmech přes 1,1 miliardy, vydá zhruba 
1,3 miliardy. Schodek přes 187 mi-
lionů pokryje z přebytků z minulých 
let. „Schodek je zapříčiněn vysokými 
investicemi pro rok 2022, které dosa-
hují hodnoty přes 303 miliony korun. 
Rozpočet je tedy výrazně proinvestiční, 
náklady na investice vzrostly o více 
než sto milionů korun oproti minulému 
roku. Rozpočet je vyrovnán přebytky 
z let minulých, mimo jiné zlepšeným 
hospodářským výsledkem za rok 2020, 

který byl převeden do rezervy, a nedo-
končenými akcemi z roku 2021,“ vy-
světlil ekonom města Jan Mareš.

Na výdajové stránce rozpočet 
nejvíce ovlivnila státem nařízená 
valorizace mezd, a to o 1 400 korun 
měsíčně za každého zaměstnance 
ze všech organizací města. Druhým 
nejpalčivějším problémem je nárůst 
cen energií. Město dodávky soutěžilo 
v říjnu letošního roku. Bohužel došlo 
k výraznému nárůstu cen. V případě 
elektřiny se jedná o navýšení nákladů 
o 265 procent a město tedy zaplatí 
o necelých 16 milionů více. U plynu 
byl nárůst ještě razantnější, přesáhl 
tři sta padesát procent z původní 
ceny a zdražil tak v případě potřeb 
Chomutova o více než čtyři miliony. 

Na příjmové stránce lze kladně hod-
notit příjem z DPH, který vyrovnal 
propad na příjmech po zrušení super-
hrubé mzdy.

Sestavení a projednávání rozpočtu 
města pro rok 2022 probíhalo celý 
podzim letošního roku. Požadavky na 
výdajovou stránku výrazně převyšo-
valy možnosti příjmů o 279,3 milionu 
korun. „Navržený rozpočet byl tedy 
kompromisním řešením na zajištění 
chodu města a jeho organizací a roz-
vojových priorit města. Investice jsou 
pro rok 2022 poměrně velkorysé,“ 
dodal ekonom.

Do rozvoje plánuje město inves-
tovat 358,2 milionu korun. Mezi nej-
dražší investice se řadí rekonstrukce 
budovy Chelčického 98, což je bývalá 
okresní vojenská správa. Akce by měla 

vyjít na třicet milionů. Desítky milionů 
korun se chystá město dát do základ-
ních škol, především do vybudování 
nebo modernizace odborných učeben, 
ale i do různých oprav. Celkem více než 
čtyřicet milionů bude stát vybudování 
nových vstupů do areálu Kamencového 
jezera. Ten jižní vznikne v Mostecké 
ulici a bude stát přes 21 milionů, zá-
padní vstup z Přemyslovy ulice bude 
rekonstruován za 19 milionů. Dalších 
sedmnáct milionů bude stát moderni-
zace dopravního hřiště, třináct milionů 
rekonstrukce křižovatky Moravské 
a Cihlářské, deset milionů je v rozpočtu 
připraveno na obnovu povrchů komu-
nikací, osm na veřejné osvětlení a šest 
a půl milionu je vyčleněno na vybudo-
vání nových podzemních kontejnerů na 
Březenecké.

Kromě rozpočtu na příští rok 
schvalovali zastupitelé na listo-
padovém jednání i změnu výše 
poplatku za odpad. Ten je pro roky 
2022 a 2023 stanoven na 800 korun 
za osobu a rok. Město ke zvýšení při-
stoupilo z důvodu zvýšení nákladů 
spojených se systémem odpadového 
hospodářství, respektive zrušení 
poplatku jen za komunální odpad 
a zavedením poplatku za všechny 
druhy odpadů. Obyvatelům města 
však magistrát vyjde vstříc v tom, že 
mohou poplatek hradit čtvrtletně, se 
splatností vždy v posledním měsíci 
kalendářního čtvrtletí.

V novém zákonu o odpadech je 
zrušený poplatek za komunální od-
pad, tak jak jej lidé znali posledních 
dvacet let. Nově se platí poplatek za 
celý systém odpadového hospodář-
ství, tedy nejen za směsný komu-
nální odpad, ale za všechny druhy 
odpadů – komunální, separovaný, 
nebezpečný, bioodpad a podobně. 

Do kalkulace tedy vstupují celkové 
náklady na odpadové hospodář-
ství, vyjma složky živnostenského 
odpadu.

V letošním roce tato kalkulace 
činila 714 korun na osobu, poplatek 
na osobu byl 600 korun a zbytek 
doplácelo město. Kalkulace pro 
příští rok je na 804 korunách s tím, 
že 800 korun je poplatek za osobu 
stanovený jak na rok 2022, tak i na 
rok následující, kdy je předpoklad, 
že se náklady města opět zvýší. 
„Vzhledem k tomu, že v příštím 
roce dojde k dalšímu výraznému 
zdražení skládkovného a ceny za 
tunu uloženého odpadu, včetně pře-
soutěžení zakázky na svoz, rozhodla 
rada města o tom, že se poplatek 
stanoví na dva roky. Závazek do-
tovat nárůst v roce 2023 převzalo 
město,“ vysvětlil Jan Mareš.

Snížit cenu za odpady lze pouze 
snížením produkce odpadu, na což 
tlačí i zákon tím, že každý rok až 

do roku 2026 snižuje objem od-
padu, které mohou obce skládkovat. 
Pokud jej překročí, zohlední se to 
ve vyšším poplatku. Budou-li lidé 
více třídit odpad, je možné, že ob-
jem odpadu v daném roce nepřevýší 
limit a cena se nezvedne.

Bezhotovostně lze  poplatek 
uhra dit na účet číslo 19-
0000626441/0100. Variabilní sym-

boly se nemění. Vyhledávač vari-
abilních symbolů je dostupný na 
stránkách www.chomutov-mesto.cz, 
v nabídce pravého sloupce je ikona 
popelnice s lupou. Dále je možné 
zaplatit přes SIPO nebo osobně na 
magistrátu. Univerzální e-mailová 
adresa pro komunikaci na téma 
poplatku za odpady je odpady@
chomutov.cz.

POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ ZA ROKY 2021/2022:
Daňové příjmy: 836 833 000 / 857 503 000
Nedaňové příjmy: 113 465 600 / 161 867 600
Kapitálové příjmy: 5 000 000 / 11 800 000

POROVNÁNÍ VÝDAJŮ ZA ROKY 2021/2022: 
Běžné výdaje: 949 292 800 / 1 001 089 800
Kapitálové výdaje: 197 692 000 / 303 600 800
Investiční výdaje: 219 613 300 / 358 189 800

POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Město se chystá proinvestovat 
stamiliony, rozpočet tím neutrpí

Chomutov změnil poplatky za odpady
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Jak přežít Vánoce, když je člověk sám

Na koho se mám obrátit, když potřebuji 
zajistit péči o osobu blízkou?

Mám se jít očkovat, když kojím?

Je mi 55 let. Stalo se, že jsem zů-
stala sama bez dětí a partnera, 
širší rodinu mám daleko. Kdysi 
jsem Vánoce milovala, těšila se 
na vánoční atmosféru, koledy, 
svařák, šrumec kolem příprav. 
Poslední léta to mám jinak. 
Bojím se Vánoc, bojím se samoty, 
vadí mi předvánoční honičky lidí 
kolem, fronty v obchodech. Proto 
jdu raději do práce, uzavírám se 
doma a trpím. Je na to nějaká 
rada?

Vánoce patří k nejkrásnějším 
svátkům v roce. Nebo k těm nejde-
presivnějším. Známé koledy se 
mohou snadno proměnit v otravné 
kolovrátky a vánoční zvyky v nu-

cenou zábavu, pokud nemáte na 
Vánoce s kým být. Do tohoto stavu 
se však vůbec nemusíte dostat. 
Člověk, který má kolem sebe milu-
jící rodinu, těžko pochopí, že někdo 
jiný Vánocům neholduje. A že si 
přeje, aby svátky klidu a pohody už 
skončily. Být na Štědrý den sám to-
tiž nemusí být nic příjemného. Ale 
i tak se to dá zvládnout. Uvědomte 
si, že samotu není nutné vždy brát 
jako „tu horší variantu“.

Lidé mají často tendence při-
suzovat Vánocům nejrůznější 
významy, přitom se z toho vytrácí 
spojení „v klidu a pohodě“, které 
pro každého může znamenat něco 
úplně jiného. Než začnete pro-

padat smutku, že váš Štědrý den 
nebude jak podle šablony, řekněte 
si, jak byste si ho užila nejvíce. 
Vždyť je to den jako každý jiný 
a trvá také jen 24 hodin. Variant je 
hodně. Můžete zajet na zahraniční 
dovolenou nebo si objednat rela-
xační wellness, kde si odpočinete 
duší i tělem. Nebo zůstat v ten den 
dlouho v posteli, podívat se na po-
hádky, které jste jako dítě milovala. 
Můžete obejít místa, která jsou pro 
vás důležitá, udělat si generální 
úklid ve své hlavě. Kupte si dárek. 
Zabalte si ho a dejte si ho pod stro-
meček. Rozbalte ho až 24. prosince 
večer, poslouchejte muziku. Přísný 
zákaz čehokoliv smutného, roman-

tické komedie a české pohádky 
jsou naopak doporučeny. Uvařte si 
skvělý oběd, vyrazte na procházku, 
zavolejte kamarádům, zaklepejte 
u sousedů a popřejte jim hezké 
svátky, navštivte půlnoční mši. 
Než se nadějete, bude konec dne, 
vy ulehnete unavená do postele 
a s dobrým pocitem, že jste Štědrý 
den přežila.

Důležité je myslet na to, co 
máte, a nesoustředit se pouze na to, 
co byste chtěli mít. Jakmile se pře-
stanete trápit nad tím, co nemůžete 
změnit, uleví se vám.

PhDr. Irina Malinová
Rodinná a manželská terapeutka

www.curzu.cz

Moje mamka onemocněla a již 
několik měsíců je v nemocnici. 
Nyní jsme byli informováni 
o tom, že v brzké době bude 
propuštěna do domácího léčení. 
Dlouhý pobyt v nemocnici zapří-
činil, že se mamka hůře pohybuje 
a pobyt v domácím prostředí 
sama nezvládne. Mám ještě ses-
tru, se kterou jsme samozřejmě 
ochotny se o mamku postarat, 
ale obě pracujeme a obě máme 
daleko do odchodu do důchodu. 
Na co máme nárok? O co bychom 
si měly požádat, abychom péči 
o mamku zvládly?

S ohledem na popsanou situaci 
můžete využít dvou institutů, a to 
dlouhodobého ošetřovného nebo 
se můžete stát pečující osobou 

o osobu blízkou v rámci přizna-
ného příspěvku na péči. Ovšem 
než se pro jeden z těchto institutů 
rozhodnete, je důležité vědět, jak 
dlouho bude péče o osobu blíz-
kou trvat. Dlouhodobé ošetřovné 
umožňuje osobám, aby pečovaly 
o člena rodiny, u kterého ošetřu-
jící lékař zdravotnického zaří-
zení poskytujícího lůžkovou péči 
(zpravidla nemocnice) rozhodl, že 
jeho zdravotní stav potřebuje po 
propuštění z hospitalizace, která 
byla delší než 7 dní, domácí celo-
denní péči alespoň 30 kalendářních 
dnů. Nárok na dlouhodobé ošet-
řovné vzniká na základě účasti na 
nemocenském pojištění, tzn. pe-
čující osoba musí být zaměstnána. 
Toto ošetřovné mohou čerpat také 

OSVČ. Dlouhodobé ošetřovné lze 
čerpat pouze po dobu 90 kalen-
dářních dnů. O dlouhodobé ošet-
řovné může také zažádat osoba bez 
přímého příbuzenského vztahu, 
avšak je nutné, aby pečující osoba 
a příjemce péče měli společné 
místo trvalého pobytu. Po uplynutí 
90 dnů je možné, aby si o dlou-
hodobé ošetřovné zažádal někdo 
jiný z členů vaší rodiny. Dávku 
dlouhodobého ošetřovného řeší 
a vyplácí okresní správa sociálního 
zabezpečení.

Naproti tomu je příspěvek na 
péči dávkou vyplácenou krajskou 
pobočkou úřadu práce. O příspěvek 
na péči žádá dotyčná osoba, která 
péči potřebuje. Osobou pečující 
o osobu blízkou v rámci přizna-

ného příspěvku na péči se můžete 
stát v případě, že osoba, která péči 
potřebuje, pobírá příspěvek na péči 
ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. 
Je podstatné si uvědomit, že pokud 
jste pečující osobou na základě při-
znaného příspěvku na péči a budete 
muset na určitou dobu vyměnit 
zaměstnání za péči o jinou osobu, 
nepřicházíte o potřebné roky pro 
přiznání důchodu. Péče o osoby zá-
vislé na péči jiné osoby je náhradní 
dobou, která se započítává do doby 
pojištění potřebné pro jeho přiznání 
a kdy stát za vás odvádí zdravotní 
a důchodové pojištění. Záleží tedy 
na vás, jakou z výše uvedených va-
riant zvolíte.

Mgr. Dominika Buriová
Sociální poradna Kamenná

Před měsícem jsem porodila, ko-
jím. V těhotenství jsem se bála 
nechat se očkovat proti covidu, 
ale když vidím, co se děje, my-
slím, že bych se nechat očkovat 
měla. Ale teď zase kojím, nemohu 
uškodit miminku?

Milá maminko, na jednu stranu 
chápu vaše obavy, ale opravdu se 
bát nemusíte. Očkování není v době 
kojení tzv. kontraindikováno a mů-
žete ho klidně absolvovat. Vašemu 
dítěti tím naopak spíše prospě-
jete, protože protilátky, které se po 
očkování vytvoří, přecházejí i do 

mateřského mléka a s jejich pomocí 
budete chráněna nejen vy, ale i vaše 
malé miminko. Příroda to takhle 
zařídila, maminka před porodem 
(a ještě nějakou dobu po porodu) 
chrání dítě pomocí protilátek pře-
cházejících přes placentu a ná-
sledně po porodu pomocí protilátek 
obsažených v mateřském mléku. 
Miminko je tak chráněno proti stej-
nému spektru infekčních nemocí 
jako maminka. Oba se totiž vesměs 
pohybují ve stejném prostředí, imu-
nita dítěte se teprve vytváří a ma-
teřská pomoc je tedy zcela na místě.

Spíše mě mrzí, že nejste očkovaná 
už delší dobu. Chápu, že jste byla 
těhotná, ale sám jsem na tomto místě 
již před několika měsíci psal, že je 
nejen možné, ale i vhodné očkovat 
proti covidu-19 i v těhotenství. Této 
nemoci se totiž neumíme účinně 
bránit a dnes již považujeme za pro-
kázané, že i těhotenství může být co-
videm ohroženo. Bohužel jak vidíme 
v dnešní době, proočkovanost popu-
lace je na nízké úrovni a covid nám 
opět raketově narůstá, dominantně 
mezi neočkovanými. Jak se virus 
v populaci nekontrolovaně množí, 

roste tím nejen počet nemocných, ale 
i pravděpodobnost vzniku nových 
mutací, na které naše nově získaná, 
ale křehká imunita bude krátká.

Mé doporučení pro vás je tedy 
jasné. Neodkládejte očkování už ani 
chvíli a nechte se očkovat co nej-
dříve, když jste to neudělala dosud. 
Ochráníte tím nejen sebe, ale i vaše 
dítě a nepřímo i rodiče a prarodiče, 
kteří se určitě s miminkem budou 
chtít pomazlit.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D. gy-
nekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov
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DALŠÍ CHODNÍK U NEMOCNICE 
JE HOTOVÝ
V Kochově ulici na přelomu října a listopadu proběhla 
rekonstrukce stávajícího chodníku v úseku ulic Prokopova 
až Holečkova. Stavebníci vybourali starou dlažbu, následně 
vybudovali novou konstrukci chodníku s povrchem z betonové 
dlažby. Opravený chodník přímo navazuje na okolní zpevněné 
plochy. Město oprava chodníku vyšla na 420 tisíc korun.

KOSTEL SV. IGNÁCE BUDE MÍT  
DVĚ STŘECHY
Na stávající střechu kostela sv. Ignáce se položí nová. Pro opravu střechy 
kostela byl zvolen postup, kdy se na stávající krytinu připevní nové latě, 
které nahradí původní sejmuté v roce 1992, a na obnovené laťování 
budou položeny keramické bobrovky. Ponechání vodotěsných desek na 
současné střeše zajistí ochranu konstrukce krovu, zamezí případnému 
proniknutí vody do klenby a zabrání tak poškození barokní štukové 
výzdoby a výmalby interiéru kostela. Město do památky investuje 
bezmála pět milionů korun. Práce by měly být hotové do konce roku, ale 
mohou je ovlivnit nepříznivé klimatické podmínky.

MĚSTO OPRAVILO ŠATNY 
A ZÁZEMÍ TJ JUNIOR
Šatny a zázemí na fotbalovém hřišti v ulici Kosmonautů jsou opravené. 
Původní vybavení a povrchy budovy byly v nevyhovujícím stavu. 
Kompletní oprava se týkala i spodních vrstev podlah. Po sejmutí 
starých obkladů a dlažeb začaly práce na rozvodech médií, výměně 
oken, opravě omítek. Instalovány byly ventilátory k nucenému 
odvětrání všech prostor a také byly osazeny veškeré nové zařizovací 
předměty. Celkové náklady akce činí 700 tisíc korun.

OKOLO PARKU BUDOU  
NOVÉ CHODNÍKY

Ještě letos bude dokončena rekonstrukce chodníku v úseku 
Čechova až Spořická v části, která lemuje park Dr. Beneše. V rámci 

rekonstrukce dojde k výměně starého veřejného osvětlení za 
nové. V části parku bude nově vybudováno kontejnerové stání, 

obdobně jako v části zrekonstruované v roce 2019. Obnovené 
chodníky a zpevněné plochy tak budou navazovat a mít nový 

jednolitý povrch kolem celého parku. V příštím roce budou práce na 
chodnících okolo parku pokračovat další etapou ve Spořické ulici. 

Obě etapy město vyjdou na 3,8 milionu korun.
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Den s gotikou ukázal 
život ve středověku

Soubor Krušnohor obhájil 
prvenství v přehlídce

Jak se žilo v období gotiky, zjistili 
návštěvníci muzea. V obou budovách 
byly k vidění zajímavé výstavy, připra-
vený byl i tematický doprovodný pro-
gram. V hlavní budově muzea si lidé 
mohou stále prohlédnout výstavu Mezi 
křížem a kalichem, při Sametovém dni 
s gotikou, který se konal 17. listopadu, 
se navíc mohli zúčastnit workshopu 
a naučit se plstění, které bylo ve stře-
dověku velmi rozšířené. Ve výstav-
ních prostorách muzea na radnici byla 

připravena komentovaná prohlídka 
výstavy Odstíny gotiky – středověké 
interiéry a odívání. Děti i dospělí si 
mohli také vyrobit dekoraci s moti-
vem středověké šablony nebo se pustit 
do pátrání po ornamentech lilie, které 
byly porůznu schované ve výstavním 
prostoru. Výstava trvá do konce ledna 
2022. V podvečerních hodinách byl 
otevřen i kostel sv. Kateřiny s pietním 
místem u obelisku Václava Havla, jako 
paralela k výročí 17. listopadu. 

Folklorní soubor Krušnohor 
z Chomutova zvítězil v regionální 
přehlídce dětských folklorních sou-
borů v Teplé a tím obhájil své pr-
venství z minulé soutěže. „Zatančil 
pásmo Naše polky, ve kterém jde 
o hádku mezi dívkami a chlapci, kdo 
z nich zatancuje novou polku lépe. 
Nakonec to není ani jeden z nich. 
V druhé části pásma se nemohou 

děti dohodnout, jak se polka, kte-
rou si chtějí zatančit, nazývá. Zda 
je to Chomutovská, Jirkovská či 
Údlická,“ popsala za Folklorní sou-
bor Krušnohor Jana Kopřivová.

Toto vítězství zaručilo souboru 
postup do celostátní přehlídky, 
kde bude reprezentovat nejen své 
město, ale i Ústecký a Karlovarský 
kraj.

Simona Kubová našla krásu mezi 
stěnami bazénu, vydala o tom knihu

Předvánoční knižní trh obohatily 
memoáry, které mají velkou šanci 
zaujmout fanoušky chomutovského 
sportu. O své bohaté, ale stále neu-
končené kariéře, o okolnostech, které 
ji přivedly k úspěchům, i o blíz-
kých lidech, kteří jsou pro ni vším, 
totiž píše trojnásobná olympionička 
Simona Kubová. Na knížce s názvem 
Krása mezi stěnami spolupracovala 
se sportovním redaktorem České tele-
vize Stanislavem Bartůškem.
Ještě stále závodíte a reprezentu-

jete. Neunáhlila jste se s psaním 
pamětí?

„Myslím, že ne. Podle mě to byl 
dobrý krok tak nějak uzavřít určitou 
etapu. Samozřejmě tam bude chybět 
aktuální kapitola o mezinárodní pla-
vecké lize ISL, mistrovství Evropy 
a mistrovství světa…“
Jak si mají čtenáři vysvětlit název 
Krása mezi stěnami?

„Já jsem původně chtěla Ode zdi 
ke zdi, ale Standa oponoval, že to zní 
jako bych byla závislá. Tak jsme se 

shodli na tomto. Ono totiž pravidelně 
chodit do bazénu a plavat mezi stě-
nami není úplně jednoduché a najít si 
v tom zábavu a potěšení je ještě těžší. 
Tak proto ten název.“
Řada čtenářů v něm určitě cítí 
dvojsmysl, narážku na vaši fyzic-
kou krásu…

„To jsem nikdy nevnímala, vždy 
jsem na ten název pohlížela z plavec-
kého hlediska. Ale když to někdo cítí 
i takto, tak je to fajn. Zlobit se nebudu 
(smích).“
Co všechno si o vás čtenáři 
v knížce přečtou?

„Knížka je rozdělená do šesti 
kapitol plus olympijské hry, takže 
jich je vlastně sedm. Jsou ve formě 
rozhovoru a každá z nich přibližuje 
nějaké období mého života. Například 
ta o mamce přibližuje moje dětství. 
Snažili jsme se to napsat tak, aby to 
nebylo jen pro plavce, aby tam nebylo 
příliš mnoho čísel a statistik.“
Jaký byl tedy váš záměr?

Tou knížkou jsem chtěla lidem 
přiblížit to, že plavat je vlastně hrozně 
fajn, i když je to monotónní, jedno-
tvárný sport. Také jsem je chtěla moti-
vovat, aby si ve sportu nebo v tom, co 
dělají, našli něco hezkého.“
Když je i o životě, určitě tam 
bude dost chomutovských reálií.

„Nějaké tam samozřejmě jsou, 
hodně se například bavíme o měst-

ských lázních. Takže Chomutovanům 
to bude blízké.“
Jak dlouho jste na knížce 
pracovala?

„Nápad vznikl loni o Vánocích, 
po Novém roce jsem oslovila Standu, 
jestli by do toho se mnou šel, a pak 
jsme sháněli nakladatelství. Psala 
jsem od března do června a pak 
poslední kapitolu o Tokiu v srpnu, 
takže vlastní psaní trvalo tři měsíce 
a kousek.“
Základ textu jste tedy psala vy?

„Ano, všechno jsem napsala já 
a Standa to potom upravil do zábav-
nější a vtipnější formy. Také osekal 
statistické a časové údaje, aby to bylo 
čtivé pro fanoušky, nejen pro plavce, 
kteří jsou do toho ponoření jako já.“
Kde jste na psaní vzala čas?

„Tak různě během dne. Hlavně 
na soustředění, tam mám času nejvíc. 
Je pravda, že jsem byla trochu ve 
stresu, protože jsme samozřejmě měli 
nějaký deadline. Chtěla jsem, aby 
knížka vyšla před Vánoci. Ale jinak 
mě moc bavilo tímto způsobem vzpo-
mínat. Začala jsem si uvědomovat, 
co všechno jsem prožila a dokázala. 
Bylo to vlastně hrozně fajn.“
Máte z knížky, teď když ji držíte 
v ruce, radost?

„Ano, hodně pro mě znamená. Je 
v ní zapsaný celý můj život. Je to ta-
kové moje dítě.“
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NATÁLIE ŠOFROVÁ
PAVLA 
HASENÖHRLOVÁ
Pavla (vlevo) a Natálie (vpravo) jsou mladé optometristky, 
které se snad v té nejnepříznivější době rozhodly splnit si svůj 
sen a otevřít si vlastní optiku. Spojily své zkušenosti z praxe 
i ze zahraničí. Stojí si za tím, že odborné měření zraku je 
stěžejní, a proto se snaží zákazníkovi nalézt to nejlepší řešení 
v souladu s jeho životním stylem. Výběrem vhodných brýlí 
chtějí dosáhnout toho, aby se v nich člověk cítil sebevědomě, 
pohodlně a osobitě. Jejich „la optika" se nachází v Chelčického 
ulici, hned vedle restaurace Pepe Lopez.

MARTIN NAHODIL
V osmnácti letech si nechal udělat první tetování a to ho 
nadchlo natolik, že chtěl sám začít lidem zdobit těla obrázky. 
Koupil si první strojek a začal tetovat kamarády. Tím se učil 
a postupně získával praxi. Než si otevřel vlastní studio, uběhlo 
sedm let. Pět let už se tetováním živí naplno. V této branži je 
podle něj nejdůležitější být co nejvíce jiný oproti ostatním. 
Jeho studio najdete na rohu Revoluční ulice a Husova náměstí.

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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Odhalená osobnost Chomutova! 
Kdo překládal Babičku do němčiny?

Na počátku října dorazila do 
Oblastního muzea v Chomutově 
obálka s nevšední zásilkou. 
Průvodní dopis, psaný v něm-
čině a podepsaný manželi 
Schwarzovými, uváděl, že přilože-
nou vázanou pamětní knihu našli 
v kempu na Rujaně, a protože ob-
sah knihy se váže k Chomutovu, 
poslali ji právě muzeu.

Kniha pod názvem „Našemu 
synu Güntherovi k promoci dok-
tora filozofie“ s datem listopad 
1937 shrnuje Güntherův životo-
pis od jeho prvních krůčků přes 
školní léta až k dobám student-
ským, nezapomíná na Güntherovu 
rodinu a jeho příbuzné i na drobné 
příhody z jeho dosavadního ži-
vota. Je také doplněna fotografiemi 
rodiny, některých událostí i míst 
v Chomutově. Jenže ani jednou 

není v knize vysloveno Güntherovo 
příjmení. Vodítka k pátrání, komu je 
pamětní kniha určena, byla tři: data 
Güntherova narození a křtu a pří-
jmení kmotra, Güntherova dědečka. 
A tak k rozluštění záhady pomohly 
až církevní záznamy uložené v lito-
měřickém archivu.

Pamětní kniha k promoci je vě-
nována Güntherovi Karlu Jarošovi. 
Ten se Wenzelu Jarošovi a Martě 
Wanderové narodil 29. ledna 
1914 v Chomutově a pokřtěn byl 
o více než týden později, 8. února.

Güntherův otec Wenzel, zaměst-
nanec chomutovských železáren, 
pocházel z Kralup u Chomutova, 
kde vyrostl v ševcovské rodině, 
rovněž česko-německé, neboť jeho 
matka byla za svobodna Tirschová. 
Güntherova matka Martha po-
cházela z rodiny chomutovského 

obchodníka s realitami Karla 
Wandnera a jeho ženy Luisy, rozené 
Hammerschmiedové. Oba prarodiče 
z matčiny strany byli novoroze-
nému Güntherovi za kmotry.

Když se Günther narodil, man-
želé Jarošovi bydleli v již neexis-
tujícím domě v dnešní Hálkově 
ulici, nedaleko Mannesmannových 
závodů. Až rok po válce, v lis-
topadu 1919, se i s prarodiči 
Jarošovými přestěhovali do domu, 
který v Blatenské ulici, poblíž diva-
dla, koupili. Tento dům již rovněž 
neexistuje.

Günther Jaroš studoval na cho-
mutovském gymnáziu, většinu let 
ještě v původním „jezuitském“, 
avšak v roce 1933 maturoval již 
v budově gymnázia nového. Poté 
zahájil studia na univerzitě v hesen-
ském Marburku a dokončil je na 

Karlově univerzitě v Praze na pod-
zim roku 1937.

Dle rozhodnutí Landratu v Cho-
mutově ze dne 3. května 1939 začal 
dr. Günther Karl Jaroš používat 
německou podobu svého českého 
příjmení: Jarosch. Pod ním se také 
počátkem května 1944 v Teplicích-
Šanově oženil s Elfriedou Pro vin- 
 skou.

O jeho osudech krátce po válce 
prozatím nic známo není, Jaro-
schovo jméno se objevuje až v sou-
vislosti s překlady českých klasiků 
do němčiny. Zužitkoval tak svůj 
původ z česko-německé rodiny 
i studia slavistiky. V Německu dě-
tem a mládeži překládal pohádky 
Karla Jaromíra Erbena a Boženy 
Němcové, rovněž její Babičku, ši-
roké veřejnosti tam zprostředkoval 
příhody vojáka Švejka a jiné praž-
ské humoresky, ale psal také vlastní 
díla a v nich se zabýval historií, 
uměním i architekturou. Z jeho filo-
zofických úvah citovali mnozí.

Günther Karl Jarosch zemřel 
v roce 1995 v Německu. Jen dílem 
náhody je nyní možné pátrat po 
osudech další pozoruhodné chomu-
tovské osobnosti.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

OBRAZOVÉ HODINY
Mezi veřejnosti neznámé sbír-

kové skvosty chomutovského mu-
zea patří dvoje obrazové hodiny 
z období kolem roku 1850. Vedle 
své hlavní funkce – ukazování 
správného času – zkrášlovaly pří-
bytky někdejších majitelů půvab-
nými krajinkami. Na obrazových 
hodinách vlevo je zachycena 

krajina s věží, na níž je umístěn 
vlastní hodinový ciferník. Obraz 
je ve zlaceném rámu, který má 
rozměry 71× 50 cm. Obrazové 
hodiny vpravo zachycují alpskou 
krajinu a jsou zarámovány v po-
bronzovaném rámu o rozměrech 
47× 38,5 cm.

Mgr. Jan Hirsch
Oblastní muzeum v Chomutově

Ještě jako Günther Karl Jaroš spolu se svou sestrou Fritzi na poslední straně pamětní knihy
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Členové svazu tělesně postižených 
soutěžili o nejlepší džem

Tréninková pracovní místa pomohou 
mladým lidem při začlenění na trh práce

Milostivé léto je šance zaplatit své dluhy

Chomutovská pobočka Svazu tě-
lesně postižených uspořádala pro své 
členy soutěžní odpoledne pod názvem 
Džemování. Do soutěžní ochutnávky 
se mohl přihlásit každý, kdo vyro-
bil domácí džem. Hodnotilo se tedy 
osmnáct druhů výrobků. K ochutnávce 
džemů byly připravené i domácí lívance. 
„Ví tě ze bylo opravdu z čeho vybírat. 
Z klasických džemů nechyběl rybízový, 
meruňkový, borůvkový či višňový, ale 
soutěžily i kombinované druhy, napří-
klad černý bez s rybízem nebo rybízový 
s jablky. Nakonec zvítězil džem Růženy 
Haladové, na druhém místě Naděždy 
Klimešové a na třetím místě Kateřiny 
Martínkové,“ uvedla předsedkyně svazu 
Marta Abtová. Atmosféru soutěžního 
odpoledne dotvořilo klidné a příjemné 
posezení u malého občerstvení s kávou. 
Zájem byl také o návštěvu promítání 
filmu Karel, který měl velký úspěch.

Mladým lidem ve věku 18 až 26 let 
v Chomutově může významně pomoci 
při začlenění na trh práce tréninkové 
pracovní místo, které nabízí nejen 
v Chomutově společnost K srdci klíč. 
Vychází při tom ze zkušenosti, kdy 
mladí lidé často přicházejí na pracovní 
trh nedostatečně připraveni, ne vždy se 
správně orientují v pracovně-právních 

oblastech, chybí jim praxe a potýkají se 
s nereálnými očekáváními.

V projektu je tedy cílem postupné 
zapojování mladých lidí do běžného 
života, uplatnění na volném trhu práce 
prostřednictvím tvoření a posilování 
základních pracovních návyků. Mají 
možnost si vybrat tréninkové pracoviště 
podle dostupné nabídky a svých ak-

tuálních zájmů či zkušeností. Po dobu 
tréninkové práce je s nimi uzavřena 
dohoda o pracovní činnosti, tedy se stá-
vají tréninkovými zaměstnanci K srdci 
klíč. Výhodou je, že stále setrvávají 
v evidenci Úřadu práce ČR a mají tak 
možnost využívat podpory s cílem na-
lézt si vhodné zaměstnání i v průběhu 
tréninkového místa. Ze zkušenosti také 

vyplývá, že ti, kteří se na tréninkovém 
pracovišti osvědčí, mají pak lepší příle-
žitost se uplatnit v zaměstnání u daného 
partnera tréninkového pracovního 
místa.

Zájemci o účast v projektu mohou 
kontaktovat Martinu Fikarovou na 
telefonu 771 128 206 či na e-mailu: 
 fikarova@ksrdciklic.cz.

Během tří měsíců mají fyzické 
osoby šanci zbavit se starých 
dluhů vymáhaných soudním exe-
kutorem. Jde především o dluhy 
vůči státu nebo vůči subjektům, 
kde má stát dominantní posta-
vení. Patří sem například ČEZ, 
zdravotní pojišťovny, vysoké 
školy, města a obce, dopravní 
podniky, knihovny, koncesionář-
ské poplatky, dluhy na daních 
a podobně.

Pokud lidé do 28. ledna 
2022 splatí exekutorovi celou jis-
tinu, tedy původní dlužnou částku 
a k tomu poplatek 907,50 ko-
run a sdělí exekutorovi, nejlépe 
doporučeným dopisem, že chtějí 
využít milostivého léta a aby tedy 
postupoval podle zákona číslo 

286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 
25., tak bude exekuce ukončena. 
Budou tedy osvobozeni od placení 
nákladů na řízení, úroků, poplatků 
z prodlení, odměny exekutora, ná-
kladů exekutora a oprávněného či 
soudních poplatků. V případě, že 
lidé exekuci již delší dobu hradí, 
je třeba u exekutora ověřit, jaká je 
současná výše jistiny. Je možné, 
že část jistiny již byla splátkami 
uhrazena.

Milostivé léto se nevztahuje na 
dluhy, které zatím nejsou v exe-
kuci. Pokud si lidé nejsou jisti, 
jestli se milostivé léto týká i jich, 
potřebují poradit se žádostí nebo 
zjistit, kolik a komu dluží, mo-
hou se zdarma obrátit na dluhové 
poradny.

Magistrát města Chomutova – odbor sociálních věcí
Zborovská 4602, 3. patro č. dveří 322
Tel.: 702 269 915, 702 044 250
E-mail: e.winklerova@chomutov.cz, b.cabalova@chomutov.cz

Oblastní charita Most – dluhové poradenství
17. listopadu 5461, 434 04 Chomutov
Mária Mešková, tel.: 770 157 133
E-mail: andreaova@seznam.cz

Sociální služby Chomutov – Sociální poradna Kamenná
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Martina Babková, tel.: 725 958 894, 702 299 706
E-mail: babkova@soschomutov.cz

Člověk v tísni
Školní 1294/55, 430 01 Chomutov
Radka Laurová, 731 105 517
E-mail: radka.laurova@clovekvtisni.cz

KONTAKTY NA PORADNY:
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Viceprezident firmy i krajská radní navštívili 
chomutovskou střední školu

Střední školu technickou, 
gastronomickou a automobilní 
v Chomutově navštívil viceprezi-
dent firmy Nexen Tire Europe, která 
patří mezi největší výrobce pneu-
matik osobních aut na světě. Firma 
má se školou uzavřenou smlouvu 
o spolupráci.

Viceprezident Cheol Kim se za-
jímal o systém vzdělávání a financo-
vání českého školství, o možnostech 
studia žáků i zaměstnanců firem, kteří 
si chtějí zvýšit kvalifikaci. Firma má 
zájem o vytvoření vzdělávacího sys-
tému, který by pomohl připravovat 
budoucí pracovníky na různých pozi-
cích například logistiky, a to ve spo-

lupráci střední školy a firmy. Ředitel 
školy Jiří Mladý projevil o tuto spo-
lupráci zájem, v následujícím období 
budou tedy probíhat konkrétní jednání 
a příprava celého projektu.

Viceprezident si také se zájmem 
prohlédl dílny odborného výcviku pro 
budoucí pracovníky strojírenských 
a autoopravářských profesí. Návštěva 
byla zakončena prohlídkou pracoviště 
gastronomických oborů s ochutnáv-
kou výrobků, které žáci v rámci od-
borného výcviku vyrábějí.

Chomutovskou střední školu 
navštívila na podzim také radní 
Ústeckého kraje Jindra Zalabáková. 
Účelem návštěvy byla nejen pro-

hlídka školy včetně jejich odlou-
čených středisek a pracovišť, ale 
zejména seznámení se s úrovní 
zabezpečení teoretické a praktické 
výuky v celkem šestadvaceti oborech 
středního vzdělávání, které škola vyu-
čuje. „Seznámila se také se zapojením 
školy do projektů vyhlašovaných 
MŠMT a Ústeckým krajem a také 
s celkovým klimatem ve škole. Škola 
patří mezi nejlépe vybavené střední 
školy Ústeckého kraje, a to ve všech 
oborech, které se na škole vyučují. 
Například žáci strojírenských, země-
dělských i autoopravárenských oborů 
mají do výuky zařazeno absolvování 
svářečských kurzů a v autoškole, 

kterou škola provozuje, absolvují 
kurzy pro získání řidičského opráv-
nění různých skupin. Získané znalosti 
a dovednosti si mohou žáci vyzkoušet 
ve školním autoservisu, na odborných 
pracovištích gastronomických oborů, 
ale i na pozemcích a sadech, které 
škola obdělává,“ uvedl ředitel školy 
Jiří Mladý.

Jindra Zalabáková byla také 
překvapena skutečností, že zejména 
na odborných pracovištích pracují 
mladí učitelé, což dává určitou záruku 
dalšího rozvoje školy a poskytování 
vzdělávání podle požadavků budou-
cích zaměstnavatelů a potřeb rozvíje-
jícího se trhu práce.

Šachisté z Duhovky 
ovládli okresní soutěž

V chomutovském Domečku se 
konalo okresní kolo přeboru škol 
v šachu. Letos byla účast trošku 
menší, ale i tak se zúčastnilo jede-
náct týmů ze sedmi škol. Základní 
škola Duhová cesta vyslala do 
soutěže dva pětičlenné týmy. „Děti 
hrály sedm kol švýcarským sys-
témem. Tempo hry bylo dvakrát 
15 minut bez zápisu. Některé děti 
hrály se šachovými hodinami 
poprvé, ale popraly se s tím ve-
lice dobře. I přes špatný přístup 
kyslíku přes roušky a respirátory 
pracovaly hlavy našich hráčů na 
plné obrátky,“ popsal učitel Patrik 
Nádaský.

Týmu z prvního stupně se poda-
řilo obhájit loňské vítězství. Navíc 
čtyři žáci byli vyhodnoceni mezi 
prvními pěti nejlepšími.

Tým druhého stupně si oproti 
loňsku polepšil a rovněž získal první 
místo. Zde byli dva žáci vyhodnoceni 
mezi pěti nejlepšími. První místo na 
druhém stupni v dívkách obsadila 
stejně jako minulý rok Tereza Vraná, 
která se soubojů s chlapci na šachov-
nici rozhodně nezalekla.

Celý turnaj se nesl v příjemné 
atmosféře a hráči ZŠ Duhová cesta 
si vítěznou euforii dosyta užili. 
Nyní se už těší na krajské kolo 
v Chlumci.

Děti jako laskavci 
obdarovaly pejsky

Výlet do porcelánky připomínají 
dětem vlastní výrobky

Na 13. listopadu připadá Den las-
kavosti a třída U štěňátek z mateřské 
školy Klíček se zapojila do celostát-
ního projektu nadace Karla Janečka 
Jsem laskavec. Tento projekt pomáhá 
nejen dětem vyzkoušet si, jaké to je 
rozdávat radost a šířit laskavost ne-
jen k lidem, ale třeba i ke zvířatům.

Děti s velkou pomocí rodičů do-
nesly spousty dobrot, dek i hraček 
do chomutovského útulku a obdaro-
vali tak ubytované pejsky. „Pěstovat 
v dětech laskavost a vést je k pomoci 
druhým je obzvlášť v dnešní době 
velmi důležité,“ dodala zástupkyně 
ředitelky Renata Prokešová.

Páťáci ze základní školy 
Kadaňská vyrazili na exkurzi do 
porcelánky největšího českého vý-
robce Thun v Klášterci nad Ohří.

V recepci samotné expozice se 
jich ujala průvodkyně, která je nej-
dříve seznámila s historií podniku 
a poté vyrazili přes firemní vzor-
kovnu až do vlastního výrobního 

procesu porcelánu. „Nejvíce se nám 
líbila porcelánová školička, kde 
jsme si mohli vyzkoušet práci de-
koratérů porcelánu a sami si mohli 
ozdobit porcelánový výrobek, který 
nám dlouho bude připomínat naši 
návštěvu. Bylo fajn podívat se za 
zdi starobylé fabriky,“ uvedla uči-
telka Monika Křížková.
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Školní družiny a kluby regionu 
společně vystavovaly

Učitelka španělštiny připravila pro 
žáky zajímavosti i ochutnávku

Žáci školních družin a klubů 
rozzářily výtvarnou tvorbou druhé 
patro Chomutovské knihovny. 
Výstava byla několikrát posunuta 
z důvodů pandemie, nakonec se ji 
však podařilo zrealizovat v listo-
padu. „Je to jedna ze společných 
akcí v rámci předmětové komise 
vychovatelů školních družin a škol-
ních klubů, které pořádají vycho-
vatelky z našeho města i přilehlých 
obcí. Tentokrát měla název Zimní 

výstava chomutovských školních 
družin a klubů,“ uvedla vychova-
telka Hana Hladká.

Díky dětem ze školních dru-
žin a klubů byly prostory v Cho-
mutovské knihovně zahaleny barev-
ným podzimem a krásnou nadchá-
zející zimou. Tvůrčí práce byla 
zaměřena na různé výtvarné tech-
niky. Kreativita a fantazie dětí nezná 
mezí, a proto bylo možné obdivovat 
i práce z přírodních materiálů.

Na základní škole Na Příkopech 
se jako druhý cizí jazyk od 7. roč-
níku vyučuje španělština. Zájem žáků 
o jazyk, kterým se mluví od Filipín 
přes některé země Afriky až po vět-
šinu Latinské Ameriky, se postupně 
zvyšuje.

Učitelka Bertha Condori Ramos 
de Maják připravila krátkou prezen-
taci, v níž žáci návštěvníkům pověděli 

několik zajímavostí o místech, kde 
se mluví španělsky, a pochlubili se, 
co už z jazyka Dona Quijota umí. 
„Také jsme měli možnost zkusit 
velmi chutné peruánské jídlo qui-
nua, které žáci a učitelka pro své 
hosty připravili. Malá výstava z akce 
byla umístěna ve vestibulu školy do 
konce listopadu,“ uvedl ředitel školy 
Miloslav Hons.

Žáci základních škol se zajímali 
o možnosti dalšího vzdělávání

Městská sportovní hala se za-
plnila žáky základních a střed-
ních škol při dvacátém ročníku 
prezentační výstavy středních škol 
Vzdělávání 2022 – Vzdělávejte se 
pro růst. Akci uspořádala Okresní 
hospodářská komora v Chomutově 
a Hospodářská sociální rada 
Chomutovska.

Výstava se konala ve dvou sá-
lech, byla určena především pro 
žáky osmých a devátých ročníků 
základních škol, jejich pedagogy, 
výchovné a kariérové poradce a ro-
diče dětí. Návštěvníci měli možnost 

seznámit se s nabídkou devětadva-
ceti vystavovatelů.

Návštěvnost byla vysoká, cel-
kem přišlo zhruba 1 400 žáků zá-
kladních škol.

S výukou, maturitními i učeb-
ními obory i zajímavostmi ve 
školách seznamovali návštěvníky 
jak pedagogové a ředitelé škol, tak 
i žáci samotní. Nechyběla žádná 
z chomutovských středních škol. 
„Kromě základních informací 
o vzdělávání na našich školách si 
mohli žáci jako zajímavost nechat 
odebrat otisky prstů, zkusit si střílet 

z elektronické pušky, změřit si tuk 
a tlak, prohlédnout si resuscitační 
lůžko, zahrát si hry za drobné od-
měny nebo kamerou prohledat in-
stalatérské trubky a hledat překážku, 
kterou v našem případě tvořila na-
příklad figurka Bořka stavitele nebo 
myš. Hasiči pak ukázali protiche-
mický oblek a další výstroj,“ uvedla 
Gabriela Tenková ze sloučených 
středních škol ESOZ.

Velké zastoupení měly i obory 
Střední školy technické, gastrono-
mické a automobilní. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout zcela nový 
počítačem řízený stroj a zjistit, jak 
se ovládá a co všechno dokáže vyro-
bit. Dále škola připravila praktickou 
ukázku pokojíčku klienta ústavu 
sociálních služeb, cukráři, pekaři 
a řezníci připravili bohaté občers-
tvení, budoucí kadeřnice přítomné 
učesaly, floristky se pochlubily svým 
umem při tvoření květinové vazby. 
Zajímavý byl pro návštěvníky i si-
mulátor řízení osobního automobilu.

Pohyblivými stroji se to hemžilo 
u stánku chomutovské Střední průmy-
slové školy. Jeden robot uměl vylovit 
bonbony z misky, další dokonce sklá-

dal Rubikovu kostku, funkční a velmi 
zajímavý byl model vodní elektrárny. 
Všechny tyto přístroje sestrojili a na-
programovali sami žáci školy.

Velkou výhodou výstavy pro 
rodiče i žáky základních škol je, že 
dostanou všechny informace o škole 
na jednom místě a mohou se na 
cokoli zeptat. U stánku Gymnázia 
Chomutov tak nejčastěji zaznívaly 
dotazy na průběh přijímacích zkou-
šek. „Žáci i rodiče se zajímají o to, jak 
se na zkoušky mohou připravit, do-
zvědí se o našich přípravných kurzech 
i o možnostech online testů na inter-
netu. Dále je seznamujeme se školním 
vzdělávacím programem i s dalším 
uplatněním po škole. Většina žáků 
po maturitě pokračuje ve vzdělání na 
vysoké škole, kdo však již pokračo-
vat nechce nebo nemůže, rozhodně se 
uplatní například v pozicích středního 
managementu,“ popsal ředitel školy 
Jaroslav Zahrádka.

V rámci výstavy se konalo 
také krajské kolo soutěže T-Profi 
– Talenty pro firmy. Toho se zú-
častnilo šest týmů z Chomutova, 
Děčína, Litoměřic, Teplic, Loun 
a Ústí nad Labem.
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Die neue Art einzukaufen.

Nově vše pro lyžování
Prodej

kompletní lyžařský set  
na celou sezónu

Půjčovna

od 990 Kč 

kompletní servis  
lyží a snowboardů

Servis

od 390 Kč www.individualbike.cz

S L E VA

15% Akce platí  
do 31. 12. 2021

Na půjčení / servis /  
prodej lyžařského  
vybavení

u bývalé pekárny
Na Bělidle 1144/16, Chomutov

+420 799 517 841
info@individualbike.cz
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KŘÍŽOVKA Před 50 lety byl v Chomutově prodán první (tajenka). V obchodě jich bylo na prodej pět kusů.

OSMISMĚRKA Mezi Bandou a Kamencovým jezerem se každou neděli koná…

VTIPY

Vlčák se dívá na vánočně 
vyzdobenou jedličku v obýváku 
a zasněně si povzdechne: „Můj 
pán je jednoduše nejlepší. Který 
pes může říct, že má doma 
záchod, a ještě s elektrickým 
osvětlením?”

Děti rozbalují dárek a v tom 
jedno z nich konstatuje: „Je 
vážně trapný, jak mamka s taťkou 
používají stejný balicí papír jako 
Ježíšek.“

Letos žádné Vánoce nebudou. 
Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý 
rok hodný. Umřel smíchy. 

Vojta se ptá kamaráda Hynka: 
„Proč sis k Vánocům přál dvě sady 
vláčků?!” „Protože bych si rád měl 
s čím hrát, i když je doma táta!”

Dvě ženy se baví nad kávou: 
„Včera jsem vzala muže na 
vánoční trhy,“ nadhodí jedna. 
Druhou to zaujme: „Nepovídej, 
a chtěl ho někdo koupit?

„Já jsem si k Vánocům přál 
elektrický vláček. A ty?“ ptá se 
Pepíček své sestřičky. „Já jsem 
si přála tampon, protože s ním 
se dá hrát tenis, plavat, lyžovat, 
jezdit na kole, skákat, běhat.“

AGNÁT, ARIZONA, AUTOR, DVOREC, ETANOL, ETIOP, ETUDY, HELMA, HRNEC, 
KRAUL, KURZY, LANKO, LAZAR, LEMUR, MAZAL, MRVIT, NÁKAZA, RUNDA, SAUNA, 
SBORY, SLZKA, SRNEC, SVAHY, ŠKROB, ŠŤOUCH, ŠVÍCKO, TUPEC, VZNIK, ZDOBA
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 1.12. st 17.00 FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
   18.00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK 19.30 MOJE SLUNCE MAD
 2.12. čt 17.00 TADY HLÍDÁME MY 18.00 KLAN GUCCI 19.30 TADY HLÍDÁME MY
 3.12. pá 16.00 ADDAMSOVA RODINA 2 17.00 TADY HLÍDÁME MY
   19.00 KLAN GUCCI 20.00 RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
 4.12. so 15.00 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 17.00 KLAN GUCCI
   18.45 MATTHEW AUCOIN: EURYDIKA (MET OPERA NEW YORK)
 5.12. ne 15.00 O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
   17.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 18.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   19.30 RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
 6.12. po 17.00 TADY HLÍDÁME MY 18.00 KAREL
   19.30 RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
 7.12. út 17.00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
   19.00  RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
 8.12. st 14.30 KAREL
   17.00 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
   18.00 RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
   19.30 XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 9.12. čt 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 17.00 MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE
   18.30 SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
   19.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
 10.12. pá 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 17.00 KLAN GUCCI
   19.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
 11.12. so 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
   18.00 WEST SIDE STORY 19.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO
 12.12. ne 15.00 O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
   16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
   18.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE 19.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 13.12. po 17.00 KAREL 18.00 WEST SIDE STORY 20.00 TADY HLÍDÁME MY
 14.12. út 16.00 KLAN GUCCI 18.00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
   19.30 POSLEDNÍ NOC V SOHO
 15.12. st 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 18.00 KLAN GUCCI
   20.00 TADY HLÍDÁME MY
 16.12. čt 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 18.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
   20.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 17.12. pá 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
   18.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 19.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 18.12. so 15.00 DRAČÍ PRINCEZNA 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
   18.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 19.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 19.12. ne 15.00 O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
   16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
   18.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 19.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 20.12. po 17.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 19.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
 21.12. út 17.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
   19.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
22.12. st 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 18.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   19.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
 23.12. čt 15.00 DRAČÍ PRINCEZNA 18.00 MATRIX RESURRECTIONS
   19.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 25.12. so 15.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 18.00 MATRIX RESURRECTIONS
   19.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 26.12. ne 15.00 ZPÍVEJ 2 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
   19.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 27.12. po 15.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 16.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
   18.00 MATRIX RESURRECTIONS 19.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 28.12. út 15.00 ZPÍVEJ 2 16.00 MATRIX RESURRECTIONS
   18.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE 19.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 29.12. st 15.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
   18.00 MATRIX RESURRECTIONS 19.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 30.12. čt 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
   18.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
   19.30 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
 31.12. pá 11.00 ZPÍVEJ 2 15.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
   17.00 MATRIX RESURRECTIONS 19.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 1.1. so 15.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
    18.45 JULES MASSENET: POPELKA (MET OPERA NEW YORK)
   19.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
 2.1. ne  15.00 DRAČÍ ZEMĚ 17.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
   18.00 MATRIX RESURRECTIONS 20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

 

 1. a 8.12. 18.00  COUNTRY KLUB LASO – SVČ Domeček
 1.12. st 09.30  A3V – Peru – přednáška – Chomutovská knihovna
 1.12. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 3. – 26.12. 10.00   LEDOVÁ ARÉNA – náměstí 1. máje
 4.12. so 10.00  SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NAUČNÉ TABULE – je věnovaná 

staviteli pevností Františkovi Hiekemu. Na programu je i velká prohlídka 
po linii. Odhalení se koná ve 13 hodin – muzeum Na Kočičáku

 5. ,12., 19.12. 07.30  TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – můžete nakoupit potraviny, drogerii, 
oblečení i elektroniku – areál mezi Bandou a Kamencovým jezerem

 5.12. ne 09.00  NEDĚLNÍ TRŽIŠTĚ S MIKULÁŠEM – zábavné dopoledne pro 
děti  – areál mezi Bandou a Kamencovým jezerem

 5.12. ne 17.00  MIKULÁŠ V DRMALCE – pro rodiče s malými dětmi – Drmalka, 
městský park

 7.12. út 15:00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – Vratislav Kadlec, autorské čtení 
– Chomutovská knihovna

 8.12. st 09.30  A3V – Hledání vnitřního klidu a naplnění života v neklidné době – 
Chomutovská knihovna

 10.12. pá 09.30  VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ZDOBENÍ STROMEČKU – Drmal-
ka, městský park

 11.12. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – parkoviště u turistické-
ho informačního centra

 16.12. čt 13.00  VÁNOČNÍ POSEZENÍ – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 17.12. pá 09.30  VÁNOČNÍ CVIČENÍ – Drmalka, městský park
 18.12. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 22.12. st 10.00  VÁNOCE V ZÁKOPECH – netradiční vzpomínková akce – muze-

um Na Kočičáku
 31.12. pá 10.00  SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA KOČIČÁK – muzeum Na 

Kočičáku
 5., 12., 19. a 26.1. 18.00  COUNTRY KLUB LASO – SVČ Domeček

 
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 1.12. st  20.00  EWA FARNA – Málo se známe 
 14.12. út 19.00  TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT – Mše J. J. Ryby – festivalový 

orchestr P. Macka a jeho sólisté
 15.12. st 19.00  VÁNOČNÍ KONCERT – Big Band Zdenka Tölga – host Hana Holišová
 16.12. čt 17.00  LOUSKÁČEK – vystoupení žáků ZUŠ T. G. Masaryka

MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.12. po 18.00  VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ T. G. Masaryka
 8.12. st 17.00  VÁNOČNÍ KONCERT POPULÁRNÍHO ODDĚLENÍ – ZUŠ T. G. 

Masaryka
 9.12. čt 18.00  VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY – ZUŠ T. G. Masaryka
 11.12. so 14.30  VÁNOČNÍ KOLEDY – vystoupení ZUŠ v OC Chomutovka
 11.12. so 18.00  VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – CO JE TO LÁSKA? – vánoční koncert s 

Bohušem Matušem – kostel sv. Ignáce
 14.12. út 17.00  VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ T. G. Masaryka
 15.12. st 18.00  VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ T. G. Masaryka
 19.12. ne 16.00  ADVENT S EXPERIPENTEM – Jacques café 
 20.12. po 18.00  VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ T. G. Masaryka
 20.12. po 18.30  HRAJEME SI PRO RADOST – ZUŠ T. G. Masaryka
 21.12. út 18.00  VÁNOČNÍ ČAS – ZUŠ T. G. Masaryka
 22.12. st 17.00  HVĚZDIČKY VÁNOC 2021 – ZUŠ T. G. Masaryka

 2.12. čt 16.30  VÁNOČNÍ ZPĚVY – vystoupení dětí ZŠ Hornická
 2.12. čt 18.00  VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ – ZŠ Školní
 3.12. pá 16.30  BRASS BAND – žesťový komorní soubor ZUŠ T. G. Masaryka
 4.12. so 17.00  COPACABAND – hudební vystoupení
 5.12. ne 10.30  MIKULÁŠSKÁ PARTY – dětská vánoční show Divadla Hnedle Vedle
 5.12. ne 16.00  VÁNOČNÍ ALBUM – hudební vystoupení
 9.12. čt 16.30  POHÁDKOVÉ VÁNOCE A ČAS VÁNOČNÍ – vystoupení žáků ZŠ 

Březenecká
 11.12. so 10.30  JAK TO BYLO S JEŽÍŠKEM – dětská vánoční show Divadla Hnedle 

Vedle
 11.12. so 17.00  RETROSEXUALS – hudební vystoupení
 12.12. ne 15.00  VÁNOČNÍ DÁREČEK – pořad pro dospělé Divadla Hnedle Vedle
 12.12. ne 16.30  VÁNOČNÍ MAKOVEC – hudební vystoupení
 13.12. po 16.30  VÁNOČNÍ TĚŠENÍ – vystoupení dětí MŠ Chomutov
 15.12. st 16.30  VÁNOCE S DOMEČKEM
 15.12. st 17.30  ADVENTNÍ KALENDÁŘ – vystoupení žáků ZŠ Zahradní
 17.12. pá 16.30  COUNTRY VÁNOCE – skupiny ALBUM a MAKOVEC
 18.12. so 17.00  UP DOWN BLUES – hudební vystoupení
 19.12. ne 10.30  VÁNOČNÍ SHOW – dětská vánoční show Divadla Hnedle Vedle
 19.12. ne 16.30  BIG BAND ZDENKA TÖLGA – hudební vystoupení
 21.12. út 16.30  SVĚTOVÉ VÁNOCE – vystoupení dětí ZŠ a MŠ Svět Chomutov
 21.12. út 18.00  VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – TŠ STARDANCE
 22.12. st 15.00  TA NAŠE PÍSNIČKA VÁNOČNÍ – vánoční pořad Divadla Hnedle 

Vedle
 22.12. st 17.00  4. CENOVÁ – hudební vystoupení
 23.12. st 16.30  VÁNOČNÍ ÚLET – hudební vystoupení

KONCERTY

CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE - ATRIUM

POZOR! AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONÁNÍ AKCÍ JE NUTNÉ KVŮLI MOŽNÝM 
VLÁDNÍM OPATŘENÍM SLEDOVAT NA WEBECH A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
ORGANIZÁTORŮ.

 Od 17.12.  PRŮNIKY FOREM – výstava obrazů a soch Václava Černého – galerie Špejchar
 Do 10.12.  VILÉM HECKEL – fotografie – galerie Špejchar
 Do 30.12.  ODSTÍNY GOTIKY – stylizované interiéry středověké jídelny a kuchyně, 

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

 Do 30.12.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 120 
exponátů – Chomutovská knihovna

 Do 30.12.  KRAJINY A FIGURY v obrazech, fotografiích, plakátech a v poezii Jana 
Kopeckého – Chomutovská knihovna, galerie Na Síti

 Do 21.1.  LIDÉ OD VEDLE – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem – galerie Lurago
 Do 2.4.  CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM – připomenutí 600 let od 

napadení a dobytí města husity – Oblastní muzeum Chomutov
PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 
československého opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 
10 do 17 hodin.

VÝSTAVYKINO SVĚT
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 1.12. st 09.30  ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ – městský park u Rozária
 4.12. so 10.00  VOX CANTABILIS – adventní koncert – kostel sv. Kateřiny
 4. – 5.12.  14.00  VÁNOČNÍ PARK – hry, zpívání koled, dílničky pro děti, zdobení stromků
 5.12. ne 15.00  MIKULÁŠSKÁ O ČERTECH BEZ ČERTA – kino Svět
 5.12. ne 17.00  MIKULÁŠSKÁ O ČERTECH BEZ ČERTA – kino Svět
 5.12. ne 18.00  2. ADVENTNÍ  KONCERT – kostel sv. Ignáce
 11.12. so 10.00  COMODO – adventní koncert – kostel sv. Kateřiny
 11. – 12.12. 14.00  VÁNOČNÍ PARK – hry, zpívání koled, dílničky pro děti, zdobení stromků
 12.12. ne 18.00  3. ADVENTNÍ KONCERT – kostel sv. Ignáce
 18.12. so 11.00  KAPŘÍKOVÁNÍ V PARČÍKU U RADNICE – chytání vánočních 

kapříků, kapří škola, piškvorky, kapří kuchyně
 18. – 19.12. 14.00  VÁNOČNÍ PARK – hry, zpívání koled, dílničky pro děti, zdobení stromků
 18.12. so 14.00  VÁNOCE VE SKANZENU STARÁ VES
 19.12. ne 15.00  4. ADVENTNÍ KONCERT – Loutna česká a herec František 

Kreuzmann – Chomutovská knihovna
 19.12. ne  18.00  4. ADVENTNÍ KONCERT – kostel sv. Ignáce
 24.12. pá  24.00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – Komorní orchestr města Chomutova 

a Pěvecký sbor Hlahol
 31.12. pá 11.00  SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ – kino Svět
 31.12. pá  13.00  SILVESTR NA LEDĚ – zimní stadion

CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE

 4.12. so 08.00  VÁNOČNÍ TURNAJ – judo – městská sportovní hala
 5.12. ne 16.00  RYTÍŘI KLADNO – HC SPARTA PRAHA – hokej – Rocknet aréna
 12.12. ne 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – TYGŘI KLÁŠTEREC N. O. – hokej – 

Rocknet aréna
 18.12. so 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – IV. kolo – střelnice SSK
 19.12. ne 09.00  STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR – III. kolo – střelnice SSK Chomutov
 19.12. ne 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV – SLOVAN LOUNY – hokej – Rocknet aréna
 21.11. út 18.00  RYTÍŘI KLADNO – MOUNTFIELD HK – hokej – Rocknet aréna
 26.12. ne 18.00  RYTÍŘI KLADNO – HC VERVA LITVÍNOV – Rocknet Aréna

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

Máte problémy v současném 
zaměstnání v Německu?  

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

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

A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

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

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

                                                              
 
Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. 

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

Divadlo získalo na jaro i hry, 
které se teprve chystají

Šíp a Náhlovský přijedou 
rozesmát Chomutovany

Svěží novinky z české divadelní 
scény naplánovala organizace Kultura 
a sport Chomutov na jarní část sezony. 
Diváci se mohou těšit na sedm her, 
z nichž některé ještě nebyly v českých 
divadlech ani uvedeny.

Koronavirová pauza se do re-
pertoáru divadel promítla vyšším 
počtem nově nastudovaných her 
a v Chomutově se toho rozhodli 
využít. „Nasmlouvali jsme sedm 
novinek, z nichž některé uvedeme 
dokonce čerstvě po jejich českých 
premiérách,“ uvedla jednatelka orga-
nizace Věra Fryčová.

Prvním představením je one-wo-
man show s názvem Tak já letim!, 
v níž excelentní herecké sólo rozehrává 
oblíbená herečka Anna Polívková. Ta 
se na pódiu převtělí do upovídané pěta-
čtyřicátnice Susan. Hru uvede chomu-
tovské divadlo v pondělí 31. ledna.

Další novinkou ze stejného di-
vadla je hořká komedie Tři grácie 
z umakartu. Chomutovské divadlo ji 
uvede ve středu 9. února a přivítá tak 
na jevišti Zlatu Adamovskou, Ilonu 
Svobodovou a Anežku Rusevovou.

Co byste poradili synovi, kte-
rému manželka odjela na dovolenou 

s milencem? O tom je francouzská 
komedie Mlčeti zlato. V pondělí 
14. března se v Chomutově před-
staví Jan Čenský, Dana Morávková 
a Svatopluk Skopal.

Druhou čerstvou novinkou bude 
komedie Nikdy není pozdě v hlavních 
rolích s oblíbenou komediální dvojicí 
Václav Vydra a Jana Paulová. Hru má 
chomutovské divadlo naplánovanou 
na středu 23. března.

Jedinou hrou, která se už na čes-
kých jevištích hraje více než dva roky, 
bude Madame Rubinstein v podání 
bravurní Dany Syslové. Představení 
se bude konat v pondělí 4. dubna.

Další dubnovým představením bude 
opět čerstvá novinka. Jde o komedii, 
v níž si známý herec Petr Rychlý střihne 
roli právě zvoleného prezidenta. Hru 
nazvanou nakonec S pravdou ven uvede 
divadlo ve středu 20. dubna.

Poslední hrou plánovanou na první 
pololetí roku 2022 je neobvyklá ko-
medie Tik Tik, kterou má divadlo na 
programu v pondělí 9. května.

Abonentní vstupenky na všech 
sedm představení bude možné za-
koupit v obvyklých předprodejních 
hodinách. 

Takřka dvě hodiny nabité humor-
nými historkami a vtipnými komen-
táři, to je Minipárty s Karlem Šípem, 
která v únoru dorazí i do chomutov-
ského divadla. V zábavné talk show 
doprovází Karla Šípa neméně známý 
bavič Josef Alois Náhlovský.

Oba mají za svá dlouhá herecká 
léta spoustu nevšedních zážitků, 
které umí s vtipem podat. A přes-
tože se svým pořadem objíždějí 
republiku už déle než deset let, je-
jich humor zůstává živý a aktuální. 
„Základem naší talk show je im-

provizace a chce to lehkou ruku,“ 
přiznal už před pár lety Karel Šíp 
v rozhovoru před jedním takovým 
vystoupením. „Kdyby to bylo příliš 
klopotné a vypocené, humor by 
přestal fungovat.“

Svůj dar pobavit i improvizací 
dokazují oba komici také v závě-
rečné části pořadu, kde mají prostor 
pro své dotazy i diváci. 

V chomutovském divadle vy-
stoupí dvojice bavičů ve středu 
16. února 2022, začátek je v 19 ho-
din. Vstupenky už jsou v předprodeji.



sport

22 | sport

V Chomutově se přepisovaly dějiny

Bobři v extralize 
obhájili stříbro

VEKI Boxerský klub zabojoval, 
pohár primátora zůstal doma

Tiger Fight Club si ověřil, že patří ke světové špičce

České hokejistky dosáhly historic-
kého úspěchu, poprvé budou startovat 
na olympijských hrách. Významnou 
měrou k tomu přispěl i Chomutov, kde 
se olympijská kvalifikace za účasti čtyř 
týmů uskutečnila.

Družstvo pod vedením trenéra 

Tomáše Paciny kvalifikaci zvládlo na 
jedničku. Češky porazily Norsko 3:1, 
Polsko 16:0 a na závěr v přímé bitvě 
o účast na olympiádě Maďarsko 5:1. 
„Je to splněný sen, obrovský úspěch 
pro ženský hokej a úžasný zážitek,“ 
okomentovala postup na olympiádu ka-

pitánka týmu Alena Mills.
Zápasy v Rocknet aréně se hrály 

před solidní diváckou kulisou, která 
byla pro český ženský hokej svátkem. 
Při rozhodujícím utkání s Maďarkami 
(na snímku radost Češek ze vstřele-
ného gólu) povzbuzovalo domácí tým 
1 853 fanoušků. Alena Mills si pochva-
lovala, že to týmu dodávalo potřebnou 
energii: „Odměňovali nás potleskem po-
každé, když se nám povedla nějaká sou-
hra nebo střela na bránu. Doufáme, že 
na ženský hokej budou fanoušci chodit 
i nadále, a také doufáme, že jsme k žen-
skému hokeji přitáhli i nějaké nové.“

Český tým se na rozhodující bitvy 
pečlivě připravoval v proticovidové 
bublině, na severu Čech prožil čtrnáct 
dní. Kromě tréninků byly na programu 
i teambuildingové aktivity a dva pří-
pravné zápasy. „Užívala jsem si tu ka-
ždý den,“ líčila Alena Mills. „S holkama 
jsme měly obrovskou zábavu, přestože 

jsme nikam nemohly. Bylo nám jedno, 
jestli máme zápas nebo trénink, ka-
ždý den jsme jely naplno a hrozně si 
to užívaly. Celé dva týdny, které jsme 
v Chomutově strávily, byly úžasné.“ 
Slova kapitánky doplnila obránkyně 
Pavlína Horálková. „Ani jsme necítily, 
že jsme v nějaké bublině. Tým, zimák 
a postel, to nám ke spokojenosti sta-
čilo,“ řekla se smíchem.

Česká republika bude mít v žen-
ském hokejovém turnaji pod pěti 
kruhy zastoupení poprvé v historii. 
V Chomutově ale Češky podaly vynika-
jící výkony a ukázaly velkou sílu, proto 
se v Pekingu chtějí porvat o medaile. 
„Když už na olympiádu jedeme, tak 
chceme udělat co nejlepší výsledek. 
Postup na olympiádu je teprve začá-
tek. Chceme ženský hokej posunout 
ještě dál,“ prohlásila kapitánka úspěš-
ného družstva Alena Mills. Turnaj žen 
v Pekingu odstartuje 3. února 2022.

Softbalisté Beavers Chomutov 
jsou po roce opět druzí nejlepší 
v České republice. Zatímco loni 
nad jejich síly byli havlíčkobrodští 
Hroši, letos se museli sklonit před 
Žraloky z Ledenic. I přes zklamání 
z neúspěšného finále ale v chomu-
tovském táboře panuje spokojenost.

„Do finále jsme vstoupili rázně, 
Ledenice jsme smázli 7:0, ale pak se 
nám na to nepodařilo navázat. Mrzí 
nás, že se titul nepovedlo dotáhnout. 
Druhé místo dvakrát po sobě není 
ale neúspěchem,“ hodnotil finále 
kouč Jan Řápek.

Beavers tak za sebou mají další 

úspěšnou sezónu. Nejprve v létě 
po deseti letech opět přivezli me-
daile z evropského poháru, když na 
softbalovém Superpoháru skon-
čili na třetím místě. Druhá medaile 
přišla z české extraligy. Ta je pro 
Chomutovské navíc jasným zname-
ním, že jsou usazeni zpět mezi elitou.

„Po odchodu naší zlaté gene-
race bylo těžké navázat na klubové 
úspěchy, nějaký čas jsme se trápili, 
ale poslední roky je vidět, že k nám 
soupeři přistupují jako k jednomu 
z favoritů soutěže. Věřím, že na to 
navážeme hned příští rok,“ dodává 
Řápek.

Boxerský turnaj mládeže O pohár 
primátora města Chomutova proběhl 
v městské hale. Pořádající VEKI 
Boxerský klub Chomutov na něm při-
vítal třináct dalších klubů z Čech. Přes 
takovou konkurenci hráli prim právě 
domácí bojovníci. Šéftrenér Vladimír 
Šťastný, trenér Jan Kováč a asistent 
Zdeněk Bubnár sestavili družstvo z po-
loviny z nováčků. Někteří zkušenější 
borci neměli soupeře, protože trenéři 
ostatních klubů se proti nim báli posta-
vit své závodníky. „Body jsme dostali, 
ale kluci byli naštvaní, že se v domá-
cím prostředí nemohli předvést,“ mrzí 
šéftrenéra Šťastného. Po sečtení vý-
sledků přípravky, kadetů a juniorů byli 

nejlepší právě jeho svěřenci. „Je vidět, 
že jsou dobře připraveni – fyzicky, 
psychicky i takticky. Bojovali jako lvi 
za Chomutov a zvítězili.“ Turnaj si 
nenechal ujít primátor města Marek 
Hrabáč, který s potěšením předal pohár 
domácímu klubu.

Turnaj měl i doprovodný program, 
který zabavil zejména mladší účastníky. 
Jeho celkovou vysokou úroveň chválili 
zástupci všech klubů. „Příští rok na 
podzim plánujeme turnaj uspořádat 
znovu, chtěl bych z toho udělat tradici. 
A jestli se v ringu najde někdo lepší, 
rádi mu pohár předáme,“ háže rukavici 
soupeřům předseda VEKI Boxerského 
klubu Libor Kundrát.

Tiger Fight Club Chomutov má za 
sebou povedený podzim. Ze dvou světo-
vých soutěží se vrátil s tituly, medailemi 
a vědomím, že bojové umění jeho repre-
zentantů patří k absolutní světové špičce.

První prověrkou byly Světové 
hry bojových umění World Games 
2021 v rakouském Wagrainu, kam se 
sjelo 1 200 závodníků ze 47 zemí a čtyř 
kontinentů. Soutěžilo se v kickboxu, 
sport jiu jitsu, grapplingu, MMA, orien-
tálním boxu, karate, taekwondo a kung-
-fu. V rámci her probíhalo mistrovství 
světa World Martial Arts Committee & 
WKU World Kickboxing and Karate 

Union a také World Sport Jiu Jitsu 
Organizacion.

Zástupci Tiger Fight Clubu, naplňu-
jíce myšlenku allkampf-jitsu o univer-
zálnosti bojovníka, soutěžili v několika 
bojových stylech, přesto se umísťo-
vali mezi tamními specialisty vždy 
na medailových místech. Výsledkem 
je 13 zlatých medailí a titulů mistra 
světa (3× Patrik Poc, 2× Jan Michanek 
ml., Petra Cinová, Jan Michanek st., 
František Rajčan, 1× Dominik Jan 
Ilkov a Antonie Chytrová), 9 stříbrných 
a 12 bronzových medailí. Tato bilance 
znamenala první místo mezi kluby, za 

Chomutovem zůstaly i reprezentace jed-
notlivých zemí.

„Naprostou dominanci jsme před-
vedli v sebeobranných disciplínách, což 
je doménou allkampf-jitsu. Ve všech ka-
tegoriích, do kterých jsme nastoupili, se 
před nás nikdo nedostal. Posbírali jsme 
všechny zlaté medaile a většinu stříbr-
ných a bronzových,“ konstatoval Martin 
Matouš, prezident Tiger Fight Clubu 
a současně jeho nejzkušenější reprezen-
tant. V chomutovském týmu byly děti 
od 12 let, junioři a dospělí až do 59 let.

Potvrzení skvělé formy se závod-
níkům Tiger Fight Clubu Chomutov 

dostalo na Světovém poháru organi-
zací WMAC a WKU v rakouském 
Bregenzu, kam dorazilo 1 023 soutě-
žících ze 120 klubů a dvanácti zemí. 
Šestičlenná reprezentace Tiger Fight 
Clubu přivezla 7 zlatých (2× Karolína 
Čermáková, Dominik Jan Ilkov a Jan 
Michanek ml., 1× Jan Michanek st.), 
8 stříbrných a 3 bronzové medaile. 
Mezi kluby obsadil Tiger Fight Club 
Chomutov 6. místo. „Za náš klub je to 
velký úspěch a po dlouhé koronavirové 
přestávce potvrzení, že naši závodníci 
mají světovou úroveň,“ zhodnotil obě 
akce Martin Matouš.
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Ve městě začaly Chomutovské 
Vánoce. Přestože vládní nařízení 
zkomplikovalo zahájení akce, 
připravený je bohatý program 
zohledňující všechna hygienická 
opatření i předvánoční touhy dětí 
a dospělých. Krátce před tiskem 
prosincových Chomutovských 

novin platil naplánovaný program 
Vánoční park, tedy různé akce pro 
děti v městském parku o každém 
adventním víkendu, dále bohatý 
program v atriu Chomutovské 
knihovny o víkendech i ve všední 
dny a adventní koncerty v kos-
tele sv. Ignáce. V jednání bylo 

umístění ledové plochy a stánků 
s velkými rozestupy do měst-
ského parku. Toto je však nyní 
nutné ověřit na stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz nebo na 
městském facebookovém profilu, 
kde najdete vždy ty nejaktuálnější 
informace.
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Chomutov rozzářily 
Vánoce 
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