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� aktuality
 4 SOFTBALISTÉ DOSTALI 

NOVÉ HŘIŠTĚ
Chomutovští softbalisté 
dostali sportovní areál 
světové úrovně. Nové hřiště 
ihned po slavnostním 
otevření otestovali.

� aktuality
 5 TAKÉ PNEUMATIKY 

SE DAJÍ TŘÍDIT 
ZODPOVĚDNĚ
Motoristé jistě nyní jako 
každý podzim řeší výměnu 
pneumatik. Není to 
jednoduchá záležitost, vždyť 
je nutné zvažovat kvalitu, 
druh nebo dezén.

� rozhovor
 8 MONIKA VEJDĚLKOVÁ: 

PĚSTOUNY SE MOHOU 
STÁT MANŽELÉ, 
BEZDĚTNÉ PÁRY 
I JEDNOTLIVCI
V našem kraji chybí náhradní 
rodiče pro desítky dětí. 
Hledají se proto noví 
pěstouni, kterými se mohou 
stát právě Chomutované.

� kultura
 12 SKEJUŠAN OSLAVIL 

TŘICET LET VELKÝM 
SETKÁNÍM
V září se uskutečnilo třicáté 
setkání spolku Folklorní 
soubor Skejušan.

� historie
 14 KNIHA KLÍČ NABÍZÍ 

POHLED NA VÁLEČNÝ 
CHOMUTOV OČIMA 
NĚMECKÉHO CHLAPCE
Na podzim Oblastní muzeum 
v Chomutově nabídne 
veřejnosti českou verzi knihy 
Klíč s podtitulem Příběh 
chlapce z gymnázia ve městě 
pod Krušnými horami.

� neziskovky
 15 MILOSTIVÉ LÉTO 

ODPOUŠTÍ ČÁST 
DLUHŮ V EXEKUCI
Desítky tisíc lidí mají nyní 
příležitost vymanit se 
z dluhové pasti. Byl totiž 
schválen návrh na takzvané 
milostivé léto.

� sport
 22 BEAVERS KRALOVALI 

KATEGORII DO 11 LET
Softbalová mládež Beavers 
Chomutov patří už delší 
dobu k republikové špičce, 
hráči kategorie U11 však 
letos v tuzemských soutěžích 
doslova neměli konkurenci.

11.11.
Pietní akt ke Dni válečných 
veteránů od 11 hodin 
u pomníku v Lipské ulici

11.–14.11.
Finálová olympijská 
kvalifikace v ledním hokeji žen 
2022 v Rocknet aréně

17.11. 
Pietní akt ke Dni boje za 
svobodu a demokracii 
a Mezinárodní den studentstva 
od 10 hodin v městském parku

21.11. 
Chomutovské taneční gala 
trochu jinak s Janem Onderem 
od 16 hodin v městském 
divadle

28.11
•  První adventní koncert od 

18 hodin v kostele sv. Ignáce
•  Otevření Vánočního trhu 

a zahájení programu 
Chomutovských Vánoc od 
9 hodin na náměstí 1. máje

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Don je zhruba desetiměsíční kří-
ženec bulla. Je to hravý, energický, 
učenlivý a přátelský pes vhodný 
k aktivním lidem do domku se 
zahradou. 

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

VELETRH PŘEDSTAVIL ŠKOLY, 
FIRMY I VOZY NA VODÍK
Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala 9. ročník veletrhu Technodays. Hlavním cílem 
prezentačního veletrhu je motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou 
veřejnost ke studiu technických a řemeslných oborů, což studentům zajistí bezproblémové profesní 
uplatnění v regionu. Při letošním ročníku veletrhu se představilo dvaatřicet vystavovatelů nejen 
z Ústeckého kraje, v prostorách salónku městského divadla se konal seminář na téma Alternativní zdroj 
energie – Vodík a jeho využití. Součástí veletrhu Technodays byly i venkovní expozice, které zahrnovaly 
představení oborů Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Oba dny veletrhu 
byly návštěvníkům k dispozici zkušební jízdy vozů na vodík. Veletrh byl doplněn o bohatý doprovodný 
program v podobě virtuální reality a autogramiády a talk show s hvězdami TikToku.
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MILOSTIVÉ LÉTO ZBAVÍ 
DLUHU
Máte dluhy a chtěli byste je řešit? 
Takzvané milostivé léto potrvá 
do 28. ledna 2022. Se vším pora-
dí pracovnice ze Sociální porad-
ny Kamenná na telefonu 725 958 
894, 702 299 706 nebo emailu: 
poradna@soschomutov.cz.

TICHÁ LINKA POMÁHÁ 
V KOMUNIKACI
Chomutovský magistrát nově 
provozuje Tichou linkou, která 
zprostředkovává online komu-
nikaci s neslyšícími klienty úřadu 
v podobě online tlumočení nebo 
přepisu.

KAMENY PŘIPOMÍNAJÍ 
OBĚTI HOLOKAUSTU
Chomutov se zařadil mezi 
mnohá evropská města, kde lze 
nalézt tzv. Stolpersteine. Dlažeb-
ní kostky s mosazným povrchem 
se vsazují jako trvalá připomínka 
do chodníků před
domy, kde žily oběti holokaustu 
a nacistického režimu.

Mladí bunkráci přivítali 
vzácnou návštěvu

V říjnu navštívili Muzeum 
čs. opevnění z let 1936–1938 Na 
Koči čáku vzácní hosté, rektorka 
Univerzity obrany v Brně brigádní 
generálka Zuzana Kročová a vo-
jenský historik a ředitel Památníku 
Lidice Eduard Stehlík.

Vzácnou návštěvu provedli po 
Kočičáku a části naučné stezky 
nejmladší členové, a to mladí 
bunkráci. V rámci prohlídky byly 
vystrojeny a vyzbrojeny tři objekty 
z roku 1936 a 1937 včetně osádek. 
Hostům byly představeny i naučné 
tabule, velký dojem na ně udělala 
letos odhalená tabule Osobnosti 
Pěšího pluku 46.

Na závěr prohlídky proběhly 
malé posezení a diskuze, během 
které mladí i starší členové muzea 
pokládali návštěvě dotazy. Eduard 
Stehlík ukončil diskuzi poutavým 
povídáním o roce 1938 a o událos-
tech v Lidicích. „Byl to pro nás oba 
mimořádný zážitek, protože jsme 
měli možnost setkat se s lidmi, kteří 
odvádějí obrovský kus práce, a to 
nejen při záchraně zdejší linie čes-
koslovenského opevnění z let 1936-
1938, ale zejména při výchově 
nejmladší generace. Za vše, co 
dosud dokázali, jim patří můj obdiv 
a obrovský dík,“ řekl po návštěvě 
Eduard Stehlík.

Otužilcům se otevře jezero

Softbalisté dostali nové hřiště

Na Kamencové jezero se vrací 
atraktivní otužovací soboty. Letos 
bude areál pro milovníky zimního 
koupání otevřen tři dny v týdnu 
„Otužování je pořád ohromně ob-
líbené a propadá mu stále více lidí. 
Jdeme tomuto trendu naproti a při-
pravili jsme pro zájemce rozšířenou 
možnost užít si ledové vody v na-
šem jezeře,“ uvedla Věra Fryčová, 
ředitelka Zooparku Chomutov, pod 

nějž Kamencové jezero spadá.
Série otužovacích akcí začala 

v sobotu 23. října, kdy byl areál ote-
vřený celé dopoledne, tedy od 8 do 
12 hodin. A stejné je to každou další 
sobotu. „Kromě toho ale budeme 
otevírat také každé úterý a čtvrtek 
od 16 do 17 hodin, kdy si budou 
moci lidé přijít rovněž zaplavat,“ 
dodává ředitelka.

Otevřený bude pouze vchod 

z Přemyslovy ulice, vstupné se 
platit nebude. Do vody se bude 
vstupovat výhradně z hlavního 
mola, na kterém bude také místo na 
převlečení.

Teplota vody v Kamencovém 
jezeře se aktuálně pohybuje mezi 
jedenácti a dvanácti stupni Celsia. 
S blížící se zimou se bude snižovat, 
například při premiéře loni v únoru 
měla kolem čtyř stupňů.

Chomutovští softbalisté dostali 
sportovní areál světové úrovně. 
Nové hřiště ihned po slavnost-
ním otevření otestovali. Softbalisté 
využívají k tréninku i zápasům 
hřiště u základní školy Akademika 
Heyrovského již déle než pětadvacet 
let, nyní bylo kompletně zrekonstru-
ováno. Práce na modernizaci vyšly 
na dvaačtyřicet milionů korun.

Nové je hřiště v jižní straně spor-
toviště, tedy blíže k základně klubu. 

Vzniklo tam mimo jiné zcela nové 
osvětlení, což umožňuje hrát večerní 
zápasy nebo pořádat mezinárodní 
turnaje. V areálu byla také posta-
vena nová dvoupodlažní budova se 
šatnami, sociálním zařízením, ba-
rem, kanceláří, posilovnou a malou 
tělocvičnou. Prvního slavnostního 
nadhozu se ujal náměstek primá-
tora David Dinda a ihned poté začal 
zápas čtvrtfinále mužské extraligy 
mezi Chomutovem a Joudrs Praha.

V nemocnici začala stavba nového pavilonu
V chomutovské nemocnici byla 

zahájena výstavba nového pavi-
lonu. Nemocnice má být podle 
celorepublikové koncepce páteřní, 
s urgentním příjmem II. typu. 
Proto tam směřují peníze na vý-
stavbu pavilonu, kde kromě ur-
gentního příjmu vzniknou operační 
sály, centrální sterilizace a „ji-
pová“ lůžka.

Výstavba pavilonu s cenou díla 
bezmála 834 milionů korun bude 
v areálu Nemocnice Chomutov 

probíhat do poloviny prosince 
roku 2023. Investiční akce bude 
částečně financována z dotačních 
zdrojů a z finanční investiční pod-
pory Ústeckého kraje.

Předmětem investičního zá-
měru je výstavba nového pavilonu 
s urgentním příjmem, kde bude pět 
ambulancí, rentgen, pět expektač-
ních lůžek a takzvaný crash room, 
dále pět operačních sálů, centrální 
sterilizace, deset lůžek jednotky 
intenzivní péče a stejný počet na 

anesteziologicko-resuscitačním od-
dělení i technické a administrativní 
zázemí. Novostavba je navržena 
jako samostatně stojící objekt, 

avšak s provozním a technickým 
propojením na stávající pavilon C 
a nadzemním spojovacím korido-
rem do stávajícího pavilonu D.
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KRÁTCE
VÝZDOBA SE PŘIPRAVUJE
Technické služby již začaly s in-
stalací vánoční výzdoby. Přípravy 
budou probíhat do prvního ad-
ventního víkendu.

KRMÍTKA PRO PTÁČKY
V uplynulých dnech pracovníci 
technických služeb obnovili záhon 
v Palackého ulici a nyní instalují ve 
městě krmítka, do kterých budou 
moci lidé sypat zrní pro ptáčky.

PŘIJĎTE NA VÁNOČNÍ 
KONCERT
V pátek 26. listopadu od 18 hodin 
proběhne v Galerii Špejchar 
Vánoční koncert pěveckého sboru 
VOX CANTABILIS. Komorní pěvecký 
sbor je zaměřen na interpretaci děl 
především renesančních autorů.

DO SKLEPENÍ ZA ČERTY
V pondělí 29. listopadu ve 14 hodin 
otevřou své brány Pekelné sklepy 
ve Špejcharu. Po dobu dvou týdnů 
se budou moci malí i velcí odvážliv-
ci vydat do sklepa za čerty. 

V kostele svatého Ignáce se 
kompletují varhany z Karolina

Za driftování na náměstí dostal muž podmínku, 
škodu na dlažbě musí nahradit

V barokním kostele svatého Ignáce 
z Loyoly se začátkem října kompleto-
vala část varhan, kterou městu navrátilo 
pražské Karolinum.

V dubnu letošního roku se do cho-
mutovského kostela svatého Ignáce 
vrátily po 73 letech barokní varhany 
z první poloviny 18. století, které v něm 
byly umístěny až do roku 1948. Stroj 
k varhanám zůstává dál v pražském 
kostele sv. Vojtěcha, avšak barokní 
skříň již nyní přijel do Chomutova se-

stavit varhanář Josef Hroch ze Zábřehu. 
„Pečlivě jsme studovali dochované 
dobové snímky, abychom určili správné 
umístění varhan, což se nám nakonec 
podařilo,“ uvádí Bedřich Fryč, ředitel 
Chomutovské knihovny, která kostel 
svatého Ignáce spravuje.

Varhanní skříň je tedy nyní sesta-
vena v druhém oblouku nad presbytá-
řem kostela napravo a čeká, až do ní 
bude navrácen i celý stroj, aby varhany 
byly kompletní.

Chomutovské náměstí 1. máje se 
v poslední době stalo častým terčem 
úmyslného ničení dlažby takzvaným 
driftováním aut. Jen záhy po tomto ne-
kalém jednání byl chomutovským sou-
dem za trestný čin poškození cizí věci 
odsouzen muž cizí státní příslušnosti.

Byl zadržen 17. října ve večer-

ních hodinách při této prostoduché 
zábavě ve svém BMW a strávil dvě 
noci v cele předběžného zadržení. Už 
20. října stanul před soudem. Tam si 
vyslechl obvinění z trestného činu po-
škození cizí věci a následně byl pravo-
mocně odsouzen. Odnesl si podmínku 
a povinnost nahradit vzniklou škodu. 

„Možná některé okolo nás baví, když 
mohou dokola ničit majetek a práci 
druhých. Mají pocit, že zrovna na ně 
je zákon krátký. Ale tak to není. Díky 
perfektní práci městské i státní policie 
přišel pro pachatele okamžitě zaslou-
žený trest,“ uvedl Marek Hrabáč, pri-
mátor města.

Poplatky za psy bude možné hradit přes SIPO
Odbor ekonomiky Magistrátu 

města Chomutova od roku 2022 při-
chází s možností pro občany města 
platit pravidelné poplatky ze psa pro-
střednictvím služby SIPO, která umož-
ňuje sdružit všechny platby domác-
nosti do jedné.

Pokud se občané města do konce 
ledna 2022 zaregistrují k platbě po-
platku ze psů přes SIPO, nebudou jej 
muset chodit platit osobně. „Naši kli-
enti, kteří prostřednictvím SIPO platí 
poplatek za odpady, nás žádali o mož-

nost hradit tímto nástrojem také po-
platek ze psů,“ vysvětluje Jan Mareš, 
vedoucí ekonomického odboru magist-
rátu, jak k této inovaci město dospělo.

Klient se nemusí o nic starat, 
předpis platby mu zajistí v rozhodný 
měsíc sám úřad. Přechod na platbu 
pomocí SIPO navíc usnadňuje to, že 
zájemci mohou změnu provést pou-
hým zasláním vyplněného formuláře 
„Registrace k poplatku ze psů – platba 
přes SIPO“ a scan dokladu SIPO na 
e-mailovou adresu pes@chomutov.

cz. Samozřejmě lze ale změnu provést 
i osobně, a to v kanceláři č. 229 v bu-
dově magistrátu ve Zborovské ulici. 
SIPO se dokládá platebním dokladem 
nebo zřizovací listinou SIPO a požado-
vaný formulář je ke stažení na webo-
vých stránkách města v dokumentech 
odboru ekonomiky, sekce poplatek 
ze psů.

S dotazy se mohou lidé obrátit na 
správce poplatku ze psů na telefonu 
474 637 283 nebo přes e-mail pes@
chomutov.cz.

Také pneumatiky se dají třídit zodpovědně
Motoristé jistě nyní jako každý 

podzim řeší výměnu pneumatik. Není 
to jednoduchá záležitost, vždyť je nutné 
zvažovat kvalitu, druh nebo dezén. 
K těmto otázkám po výměně přibude 
další – kam vyhodit staré pneumatiky?

Rozhodně pneumatika nepatří do 
komunálního odpadu a už vůbec nepa-
tří do přírody. Likvidace pneumatiky 
je přitom snazší, než si mnozí z nás 
myslí. Tato služba je totiž obsažena 
již v její ceně při zakoupení a výrobci 
a dovozci pneumatik jsou povinni 
zřizovat místa jejich zpětného odběru. 
Těmi nejsou sběrné dvory města, 

které jsou spíše pojistkou proti čer-
ným skládkám z pneumatik, ale jsou 
to vybrané pneuservisy, autoservisy 
nebo prodejny pneumatik, kde mo-
toristé mohou pneumatiky bezplatně 
a bez ohledu na značku odkládat. 
V Chomutově a jeho nejbližším okolí 
je takových míst více než deset a je-
jich seznam je uveden na webu www.
eltma.cz v záložce sběrná místa. Síť 
provozuje společnost Eltma, která ná-
sledně zajišťuje odvoz opotřebovaných 
pneumatik k dalšímu zpracování.

Materiálovému využití předchází 
separace ocelových kordů, textilu a gu-

mového granulátu. Ocelové kordy jsou 
dále použity v hutním průmyslu, textil 
například do izolačních desek. Z gu-
mového granulátu se vyrábějí povrchy 
pro průmysl, jízdárny, tlumicí podložky 
pod koleje, náhrady za kovové poklopy 
a další produkty.

Provozovatel sběrného místa ne-
smí vázat zpětný odběr pneumatiky na 
koupi nového výrobku či odběr služby, 
typicky na přezutí auta. Pokud chcete 
odpovědně třídit odpad, je nutné to 
správně dělat i v případě pneumatik.
Seznam sběrných míst:
Autoplus Triga, Lipská 4696

Karel Voborník, Tomáše ze Štítného 
5331
Zdeněk Eisner, Kukaňova 5375
Miroslav Beňák, Škroupova 3257
Demas, Spořická 481
STOREX FST, Hálkova 4715
AutoESA, Dolní 5
CARWORX, Ctiborova 1194
Oldřich Procházka, Pražská 5492
Martin Vondruška, Na Moráni 4878
Bodlák František Pneuservis, 
Chomutovská 365, Spořice
Tomáš Gubela, Chomutovská 474, 
Spořice
Petr Paulus, Chomutovská 420, Údlice
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28. 11. 2021
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA  

17.00 – 17.35  OLGA LOUNOVÁ + PĚVECKÝ SBOR COMODO + OHŇOSTROJ

28. 11. – 23. 12. 2021  9.00 – 19.00
VÁNOČNÍ TRH 

s doprovodným programem

4. - 5. 12., 11.- 12. 12., 18. - 19.12. 2021  14.00 – 17.00  
VÁNOČNÍ PARK  

hry, zpívání koled, dílničky pro děti, zdobení stromků

 

18. 12. 2021 11.00 – 17.00
KAPŘÍKOVÁNÍ V PARČÍKU U RADNICE

chytání chomutovských vánočních kapříků, 
kapří škola, piškvorky, kapří kuchyně

18. - 22. 12. 2021 10.00 –18.00
VÁNOČNÍ KOPEC 

bobování přímo na náměstí 1. máje

24. 12. 2021 11.00 – 15.00 
ŽIVÝ BETLÉM + VÁNOČNÍ TRH
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Opravdu nádherné, pestré a nabité Chomutovské Vánoce čekají letos na všechny obyvatele města 
i jeho návštěvníky. Je připraven program, který zřejmě nemá v historii městských vánočních oslav 
obdoby, kromě tradičních akcí na náměstí se opět připojí i zábava v parčíku za radnicí a zcela nově 
bude kouzlo Vánoc dýchat i z celého městského parku.

Vše začne první adventní neděli 
v 9 hodin ráno vánočním trhem na 
náměstí 1. máje, od 17 hodin vy-
stoupí Olga Lounová, pěvecký sbor 
COMODO a večer vyvrcholí rozsví-
cením vánoční výzdoby a ohňostro-
jem. Trh se pak bude konat každý 
den až do Štědrého dne.

Lidé letos nepřijdou ani o oblí-
bené Kapříkování. To se bude konat 
v sobotu 18. prosince v parčíku za 
radnicí. Děti si budou moci ulovit 
chomutovského vánočního kapra, 
navštívit kapří školu nebo si zahrát 
piškvorky. Dospělí ochutnají nej-
různější kapří pochoutky. Od soboty 
až do středy 22. prosince, vždy od 
10 do 18 hodin se budou moci děti 
vyřádit na zasněženém kopci na ná-
městí 1. máje.

O Štědrý den zaplní náměstí 
Živý Betlém od 11 do 15 hodin.

S vánočním programem v centru 
města jsou spojené uzavírky náměstí 

a některých okolních ulic pro mo-
toristy. Vše bude dopředu označeno 
dopravními značkami.

VÁNOCE V MĚSTSKÉM 
PARKU

Novinkou v programu letošních 
Chomutovských Vánoc bude pro-
gram v městském parku. Všechny 
návštěvníky tam přivítá zcela nová, 
krásná vánoční výzdoba, program 
se bude odehrávat ve třech altánech. 
V hlavním altánu jsou připravené 
vystoupení, pohádky, koncerty a po-
dobně, vyřezávaný altán a prostor 
rozária bude patřit vánočním strom-
kům, které budou zdobit děti, a v al-
tánu v aquariu bude Betlém s živými 
zvířátky. Občerstvení v parku je za-
jištěno ve stánku i v Rozmarýnu ve 
Zmrzlinárně Drmaly. Každý víkend 
budou probíhat jízdy na ponících 
a v případě příznivého počasí i jízdy 
vánočního vláčku.

Program ve Vánočním parku za-
čne 4. prosince ve 14 hodin. Přijde 
Mikuláš s čerty a anděly, vystoupí 
Čertovská kapela, břišní tanečnice 
a připravené jsou i ohňová show 
a čertovský kankán.

V neděli 5. prosince se mohou 
děti těšit na divadelní pohádku, 
kreativní dílny, zdobení stromků, 
hudební vystoupení i mikulášskou 
nadílku.

Další adventní víkend, v sobotu 
11. prosince od 14 hodin návštěvníci 
opět shlédnou pohádku, zazpívají si 
koledy, budou vyrábět ozdoby. V ne-
děli je pak připravené interaktivní 
představení pro děti od 14 hodin, ně-
kolik hudebních vystoupení a další 
doprovodný program.

Poslední adventní víkend bu-
dou parkem znít hlavně klasické 
i moderní koledy, děti i dospělí 
se dozví zajímavosti o vánočních 
zvycích z domova i ze zahraničí. 
Samozřejmostí už bude zdobení 
stromků, jízda na ponících nebo ve 
vláčku, tvořivé dílny a další dopro-
vodný program. Vše vyvrcholí v ne-
děli 19. prosince v 16 hodin vystou-
pením Jakuba Machuldy, nejlepšího 
českého Elvise Presleyho.

Program se pak do parku vrátí 
ve čtvrtek 6. ledna, kdy přijdou Tři 
králové a vystoupí Bára Ladrová 
s Andělskou školou tance.

PITÍ DO HRNÍČKŮ – ZERO 
WASTE

Veškeré pití, které si lidé zakoupí 
během vánočního programu jak na 

náměstí, tak i v parku, mohou dostat 
do zálohovaných porcelánových 
hrnečků a přispět tím k ochraně 
životního prostředí nepoužíváním 
plastů. Záloha bude ve výši padesáti 
korun. Lidé si pak mohou hrneček 
s motivem Chomutovských Vánoc 
ponechat nebo jej vrátí do označe-
ného samostatného stánku a dosta-
nou zálohu zpět. Podpořit myšlení 
zero waste – nulový odpad však 
mohou i tím, že si přinesou sebou 
svůj vlastní hrneček a budou nápoje 
dostávat do něj.

V KLIDU VE SKANZENU
Vánoční program chystá le-

tos i skanzen Stará Ves. V sobotu 
18. prosince se budou konat pohád-
kově poklidné Vánoce. Poklidné 
však neznamená, že se budou ná-
vštěvníci nudit. Ve vánočně nazdo-
beném areálu si vyzkouší některé 
staročeské vánoční tradice, včetně 
oblíbeného lití olova. Připravená 
bude také hojně navštěvovaná díl-
nička, kde si každý může vyro-
bit vánoční dekoraci podle svého 
vkusu. Na stolech nebude chybět 
cukroví, pohodovou atmosféru do-
plní veselá hudba od místní skupiny 
Makovec a zajímavým zpestřením 
bude návštěva hraběnky. „Věříme, 
že necelý týden před Štědrým dnem 
se jistě každý rád na chvíli zastaví, 
odpočine a vychutná si ducha sku-
tečně pohodových Vánoc, kterého 
ve skanzenu dokážeme vykouzlit,“ 
pozvala ředitelka zooparku Věra 
Fryčová.

Chomutovské Vánoce budou nádherné, 
svítit a vonět bude park i skanzen

28. 11. 2021
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA  

17.00 – 17.35  OLGA LOUNOVÁ + PĚVECKÝ SBOR COMODO + OHŇOSTROJ

28. 11. – 23. 12. 2021  9.00 – 19.00
VÁNOČNÍ TRH 

s doprovodným programem

4. - 5. 12., 11.- 12. 12., 18. - 19.12. 2021  14.00 – 17.00  
VÁNOČNÍ PARK  

hry, zpívání koled, dílničky pro děti, zdobení stromků

 

18. 12. 2021 11.00 – 17.00
KAPŘÍKOVÁNÍ V PARČÍKU U RADNICE

chytání chomutovských vánočních kapříků, 
kapří škola, piškvorky, kapří kuchyně

18. - 22. 12. 2021 10.00 –18.00
VÁNOČNÍ KOPEC 

bobování přímo na náměstí 1. máje

24. 12. 2021 11.00 – 15.00 
ŽIVÝ BETLÉM + VÁNOČNÍ TRH
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Kolik pěstounů aktuálně chybí?
V Ústeckém kraji se počet nově 

nahlášených dětí do evidence náhradní 
rodinné péče pohybuje ročně okolo 
dvou stovek. Žádostí o dlouhodobou, 
ale i o přechodnou pěstounskou péči 
je však každoročně velmi málo, de-
set až dvacet, a zdaleka nepokrývají 
skutečnou potřebu pěstounů. Největší 
problém je nalézt pěstouny pro děti 
staršího školního věku, sourozenecké 
skupiny, děti se zdravotním znevýhod-
něním nebo pro děti jiného etnika.
Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát každý, kdo 
má dost sil, chce pomoci potřebnému 
dítěti a je ochoten projít odborným 
posouzením krajského úřadu, který 
rozhoduje o zařazení do evidence 
a následně provádí zprostředkování 
pěstounské péče. Předpokladem pro 
úspěšné zařazení zájemce o pěstoun-
skou péči do evidence žadatelů vhod-
ných stát se pěstouny je prokázání dob-
rého zdravotního a psychického stavu, 
stabilních rodinných poměrů, vhod-
ných bytových podmínek, schopností 
a ochoty spolupracovat s původní ro-
dinou dítěte, schopností a ochoty spo-
lupracovat s příslušnými úřady, ochoty 
dále se vzdělávat v oblasti výchovy 
a péče o dítě a trestní bezúhonnost.
Může být pěstoun i jednotlivec?

Ano, pěstouny se mohou stát 
jak manželé s vlastními dětmi, tak 
i bezdětné páry, homosexuální páry 
nebo osoby bez partnera či partnerky. 
Podstatné je, že jsou ochotni pomoci 
dětem se specifickými potřebami, které 
se ocitly bez své vlastní rodiny, a mo-
hou jim poskytnout podporu, zázemí, 
lásku, péči a domov do té doby, než si 
rodiče upraví své podmínky a mohou 

se o své děti znovu starat. Od přechod-
ných pěstounů se navíc očekává rodi-
čovská a výchovná zkušenost.
Pokud se rozhodnu, že chci být pěs-
tounem, co mě v prvních okamžicích 
čeká?

V prvé řadě je potřeba, aby se zá-
jemce o pěstounskou péči obrátil na 
sociálního pracovníka obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností přísluš-
ného podle místa svého trvalého byd-
liště. Zde budou zájemci poskytnuty 

všechny potřebné informace a pomoc 
se sepsáním žádosti o zařazení do evi-
dence žadatelů vhodných stát se pěs-
touny. K žádosti bude muset žadatel 
doložit potřebné dokumenty – zprávu 
o zdravotním stavu, údaje o ekono-
mických poměrech, údaje o sociálních 
poměrech, fotografie rodiny a rodin-
ného prostředí. Sociální pracovnice 
po předložení dokladů provede u ža-
datele sociální šetření. Poté zaujme 
stanovisko k žádosti a postoupí kopii 
spisové dokumentace na krajský úřad. 
Ten následně provede odborné posou-
zení, jehož součástí je i psychologické 
posouzení a absolvování přípravy 
k přijetí dítěte do rodiny.
Může si pěstoun zadat nějaké poža-
davky, například o jak staré dítě by 
se chtěl starat?

V případě dlouhodobé pěstounské 
péče mají žadatelé možnost vyjádřit se, 
jaké dítě si přejí převzít do péče – podle 
věku, pohlaví, etnika a dle tolerance 
k zátěžím v anamnéze dítěte. Dítě přijí-

mají do péče na základě vlastního roz-
hodnutí a po předchozím seznámení se 
s dítětem a s jeho rodinnou a zdravotní 
anamnézou. V případě přechodné pěs-
tounské péče žadatelé nemají možnost 
vyjádřit se, jaké dítě si přejí převzít do 
péče. Přijímají do péče dítě, které aktu-
álně nemůže zůstat v rodině a potřebuje 
zajistit pomoc a péči do doby, než se 
vyjasní, zda se vrátí do původní rodiny, 
nebo se pro něj bude hledat jiná forma 
náhradní rodinné péče.

Pěstoun není zákonným zástupcem 
dítěte, co to tedy v praxi znamená?

Pěstoun má svěřené dítě do péče, 
vychovává ho, dítě u něj bydlí a on se 
o ně stará stejně jako rodiče v běžných 
rodinách. Nemá však rodičovskou od-
povědnost, práva a povinnosti rodičů 
vykonává pouze přiměřeně a nemá ani 
vyživovací povinnost vůči svěřenému 
dítěti.
Jaké jsou povinnosti pěstouna vůči 
dítěti?

Pěstoun je povinen o dítě pečovat, 
vychovávat ho. Zároveň je povinen udr-
žovat, rozvíjet a prohlubovat sounáleži-
tost dítěte s osobami blízkými, zejména 
s rodiči, a umožnit styk dítěte s rodinou 
a osobami blízkými, pokud o to projeví 
zájem. Současně je povinen průběžně si 
zvyšovat znalosti a dovednosti v oblasti 
výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 ho-
din v době 12 kalendářních měsíců po 
sobě jdoucích.
Může pěstoun chodit při péči o dítě 
do zaměstnání?

V případě dlouhodobé pěstoun-
ské péče ano. V případě přechodné 
pěstounské péče to není vyloučeno, 
ale z praxe vyplývá, že s ohledem na 
časovou vytíženost přechodných pěs-
tounů a převažující péči o děti do 3 let 
věku k tomuto není prostor. Žadatel 
o přechodnou pěstounskou péči se po 
zařazení do evidence krajského úřadu 
stává tzv. profesionálním pěstounem, 
tedy výkon pěstounské péče je pro 
něj obdobou běžného zaměstnání, 
za což každý měsíc pobírá „plat“ ve 
formě odměny pěstouna, a to i v době, 
kdy zrovna o žádné dítě nepečuje. 
Pokud jsou však žadateli o přechod-
nou pěstounskou péči manželé, pobírá 
odměnu pěstouna jenom jeden z nich 
a druhý z manželů se věnuje běžné 
pracovní činnosti.
Na co vše má pěstoun nárok?

Pěstounům jsou vypláceny dávky 
pěstounské péče – odměna pěstouna, 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
a jednorázový příspěvek při převzetí 
dítěte. Za určitých podmínek mohou 
požádat i o příspěvek na zakoupení 
osobního motorového vozidla. Od no-
vého roku dojde k systémovému rozli-
šení zprostředkované a nezprostředko-
vané pěstounské péče. V případě zpro-
středkované pěstounské péče státem 
bude pěstounům nadále vyplácena od-
měna pěstouna, která je považována 
za „plat“ a jejíž výše bude od ledna 
2022 zvýšena. V případě nezprostřed-
kované pěstounské péče (např. osoby 
dítěti příbuzné, známé, blízké) bude 
pěstounům vyplácena sociální dávka 
příspěvek při pěstounské péči, která 
není považována za „plat“. Příspěvek 
při převzetí dítěte bude nově vyplácen 
i přechodným pěstounům.

V našem kraji chybí náhradní rodiče pro desítky dětí. Hledají se proto noví pěstouni, kterými se mohou stát 
právě Chomutované. Kdo se může stát pěstounem, jaké podmínky musí splňovat a co všechno ho čeká, 
uvedla Monika Vejdělková z odboru sociálních věcí krajského úřadu. V rozhovoru upozornila na skupiny dětí, 
pro které je největší problém najít pěstouny, ale také na to, jaké odměny pěstounům náleží.

Monika Vejdělková:

Pěstouny se mohou 
stát manželé, bezdětné 

páry i jednotlivci

V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE MAJÍ 
ŽADATELÉ MOŽNOST VYJÁDŘIT SE, JAKÉ DÍTĚ SI 
PŘEJÍ PŘEVZÍT DO PÉČE
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Město Chomutov spustilo pro 
své občany novou, velmi zajíma-
vou službu Mobilní rozhlas. Díky 
tomu se informace z dění ve městě 
dostanou k lidem do jejich mobilu 
takřka okamžitě. Aplikace však na-
bízí ještě více různých služeb.

Hlavním cílem Mobilního roz-
hlasu je zlepšení a zefektivnění 
komunikace mezi obyvateli města 
a samosprávou. Kdo se do služby 
zaregistruje, bude do aplikace ve 
svém chytrém telefonu, do SMS 
zprávy nebo e-mailu dostávat in-
formace z radnice. Zároveň však 
může i uživatel posílat zprávy rad-
nici. K lidem se tak ihned dostanou 
novinky z úřadu, upozornění na 
krizové situace, pozvánky na akce 
a na účast v různých anketách, 
upozornění na splatnost poplatků 
a podobně.

Naopak k úředníkům se bu-
dou od lidí dostávat oznámení 
v takzvaném Systému hlášení zá-
vad a podnětů, například o černé 

skládce, nefunkčním osvět-
lení, rozbité lavičce či oplocení. 
Jednoduše tuto událost vyfotí, 
označí polohu a odešlou do apli-
kace. Událost si pak sama najde 
cestu k příslušnému úředníkovi 
nebo do organizace, která má ná-
pravu na starosti. Navíc oznamo-
vatel i ostatní uživatelé online 
uvidí, v jaké fázi řešení událost je.

Registrace do Mobilního 
rozhlasu je možná přes webové 
stránky www.chomutov.mobilni-
rozhlas.cz, je pro všechny zdarma 
a je velmi jednoduchá. Po rozklik-
nutí kolonky Odebírat informace 
vyplní uživatel své telefonní číslo 
a e-mail, následně zadá kód, který 
obdrží ve formě SMS zprávy. 
Následně už si každý může ve 
svém nově vytvořeném účtu nasta-
vit, jaké typy zpráv chce odebírat 
a další možnosti. Je vhodné si také 
nainstalovat aplikaci Mobilní roz-
hlas přímo do chytrého telefonu, 
mnoho funkcí je s pomocí této 

aplikace přehlednějších a jedno-
dušších. Jedna registrace do služby 
je navíc funkční pro více měst či 
obcí, ze kterých chce uživatel do-
stávat informace. Obyvatel Jirkova 
tedy může dostávat informace 
z Chomutova, protože se mu mo-
hou hodit třeba při cestě do práce. 
Je také možné, aby například pří-
buzní seniorů z Chomutova bydlící 
v jiném městě dostávali informace 
odtud a mohli třeba maminku nebo 
babičku zpravovat o odstávkách 
a podobně. Zprávy z jednotlivých 
měst se nemísí dohromady, jsou 
přehledně oddělené.

Mobilní rozhlas je vhodný i pro 
nevidomé nebo slabozraké, těm 
pak všechna oznámení zasílá for-
mou hlasové zprávy.

Kdo chce kontaktovat magistrát, 
jednoduše v aplikaci klikne na pro-
střední ikonu fotoaparátu na dolní 
liště a ihned se mu otevře nabídka, 
ze které může vybrat, zda chce na-
hlásit ztracené zvíře nebo předmět, 

pohřešovanou osobu, podat hlášení 
o nepříjemné situaci v ulicích města 
nebo poslat pochvalu. Může se také 
podívat na Mapu podnětů, zda se 
již jeho potíží úřad nezabývá z pod-
nětu někoho jiného. Doplňkovými 
službami je pak přehled kontaktů 
na různé instituce ve městě či tipy 
na výlet.

•  Rychlá a jednoduchá komuni-
kace úřadu s lidmi a naopak

•  Služby jsou zdarma
•  Možnost nahlášení problémů 

ve městě
•  Kontrola nad řešením nahlá-

šených událostí
•  Přehled řešených událostí
•  Možnost získávání informací 

z různých měst
•  Vhodný i pro nevidomé 

a slabozraké
•  Rychlá registrace na www.

chomutov.mobilnirozhlas.cz

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas pomáhá k lepší 
komunikaci lidí s magistrátem
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Jak probíhá oddlužení osob omezených ve 
svéprávnosti? Náročně na čas, ale se zvýhodněním

Jak se připravit na první prohlídku u gynekologa

Souhlasila jsem s nevěrou, teď toho lituji

Po smrti matky jsem se stal 
opatrovníkem svého bratra, 
který má omezenou svéprávnost. 
Věděl jsem, že matka s bratrem 
se nacházejí ve složité finanční 
situaci a mají dluhy, ale netušil 
jsem, že situace je tak závažná. 
Po převzetí funkce opatrov-
níka jsem zjistil, že bratr má 
několik exekucí a některé mu 
jsou strhávány z jeho invalid-
ního důchodu, a přesto dosa-
hují závratných částek. Jelikož 
bratr žije se mnou v mém domě, 
tak mám strach, že k nám domů 
přijde exekutor a zabaví mi 
majetek. Jak mohu tuto situaci 
řešit? Mohou i osoby omezené ve 
svéprávnosti podat návrh na po-
volení oddlužení?

Ano, i osoby omezené ve své-
právnosti mohou podat návrh na 
povolení oddlužení, a to za podmí-
nek stanovených zákonem. Podle 
insolvenčního zákona mají osoby 
pobírající invalidní důchod II. a III. 
stupně zvýhodnění a mohou se 
oddlužit za 3 roky. Po dobu zpra-
cování a po celou dobu oddlužení 
budete jako opatrovník svého opat-
rovance zastupovat. 

Musíte počítat s tím, že proces 
zpracování, podání a schválení ná-
vrhu na povolení oddlužení může 
být časově, ale i administrativně 
náročný, a to v závislosti na míře 
omezení opatrovance. Jelikož jste 
ve svém příběhu blíže nepopsal stu-
peň invalidního důchodu ani úkony, 
v jakých je bratr omezený, mohou 

při řešení oddlužení nastat dvě si-
tuace. Lepší situací mám na mysli 
to, že váš bratr nemá omezení při 
nakládání s finančními prostředky 
a vy nemusíte žádat opatrovnický 
soud o schválení podání návrhu na 
povolení oddlužení. Pokud je opat-
rovanec rozsudkem soudu omezen 
při nakládání se svými finančními 
prostředky, budete muset k opat-
rovnickému soudu podat návrh na 
povolení úkonu za opatrovance 
a čekat, zda tento úkon opatrov-
nický soud schválí.

Paradoxem je, že návrh na po-
volení úkonu za opatrovance musíte 
podat až poté, co ke krajskému 
soudu podáte návrh na povolení 
oddlužení, protože nedílnou sou-
částí návrhu na povolení úkonu je 

právě odeslaný návrh na povolení 
oddlužení. Rozhodování o povolení 
úkonu za opatrovance může trvat 
3 měsíce a déle. Druhým parado-
xem je, že nedílnou součástí návrhu 
na povolení oddlužení je právě 
rozsudek o schválení úkonu v po-
době podání návrhu na povolení 
oddlužení. 

Připravte se na to, že při ře-
šení této situace je nutné se obrnit 
trpělivostí, protože než dojde ke 
schválení povolení úkonu za opat-
rovance, tak může být podaný ná-
vrh na oddlužení zrušen. Avšak je 
důležité vědět, že ihned po obdržení 
rozsudku o povolení úkonu můžete 
podat nový návrh na oddlužení.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Chtěla jsem se zeptat, od kdy by 
se mělo chodit na gynekologii 
a jak probíhá gynekologická pro-
hlídka? Je mi 21 let a ještě jsem 
na vyšetření nikdy nebyla.

Od patnácti let má každá žena 
jednou za rok nárok na bezplatnou 
preventivní prohlídku na gynekolo-
gii. Nejpozději by se k takové pro-
hlídce měla dostavit před zahájením 
sexuálního života, a to zejména 
kvůli prevenci rakoviny čípku.

Na prohlídku se nemusíte nijak 
speciálně připravovat, jen je vhodné 
naplánovat vyšetření mimo men-
struaci. Nejprve vás gynekolog vy-
zpovídá, odebere anamnézu, zeptá 

se na poslední menstruaci (hlásíte 
první den posledních měsíčků) a na 
váš aktuální zdravotní stav či pří-
padné obtíže.

Po vstupním pohovoru vás 
lékař vyzve ke svlečení. Některé 
ženy preferují převléknutí do 
sukně nebo mají na zakrytí ruč-
ník, ale ani jedno není nutností. 
Gynekologická prohlídka probíhá 
na gynekologickém křesle, kte-
rému říkáme „koza“. V této poloze 
je gynekolog schopen zkont-
rolovat zevní genitál a provést 
gynekologické vyšetření v zrca-
dlech. Nejprve se prohlíží děložní 
čípek kolposkopem a následně se 

odebere tzv. cytologie, což je stěr 
buněk z čípku. Právě kvůli tomuto 
vyšetření je prevence v každém 
věku tolik důležitá a neměla by 
se podceňovat. Díky kolposkopii 
a cytologii lékař dokáže odhalit 
změny na děložním čípku, které 
mohou vést k rakovině.

Dále se provádí vyšetření pal-
pační, tedy prsty, a podle potřeby 
ještě ultrazvukové. Gynekolog by 
vás měl informovat také o sa-
movyšetření prsu nebo vyšetření 
prsu na vaše přání provést. Od 
pětačtyřiceti let má žena jednou za 
dva roky nárok na mamografické 
vyšetření prsů. Žádanku na toto 

vyšetření vám může vypsat právě 
gynekolog.

Ze zkušenosti mohu říci, že nej-
horší diagnózy si většinou odnášejí 
právě ženy, které tyto prohlídky 
i několik desítek let zanedbávaly 
a navštívit lékaře je donutil až pro-
jev pokročilého onemocnění.

Gynekologické prohlídky se ne-
musíte obávat. Pokud máte obavy, 
sdělte je svému lékaři a společně 
jistě najdete řešení. Přeji hodně 
štěstí a příjemnou zkušenost s první 
návštěvou.

MUDr. Kamila Žižková,
gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Chomutov

Jsme manželé 15 let, vychová-
váme dvě děti. Zpočátku bylo vše 
super, stavěli jsme dům, já jsem 
se věnovala dětem. Když děti tro-
chu povyrostly a já začala chodit 
do práce, najednou jsme zjistili, 
že si s manželem nemáme co říct. 
I intimně jsme vzájemně ochladli. 
V jedné hádce mi to manžel vyčetl 
a já mu řekla, že si může na sex 
někoho najít. Nenapadlo mě, že se 
toho chytí a uskuteční to. Když po 
večerech začal mizet z domu, uho-
dila jsem na něj a on to přiznal. 
Řekl ale, že jsem mu to dovolila. 
Že city v tom nejsou a jedná se jen 
o fyziologickou potřebu. Teď toho 
lituji a nevím, co mám dělat. 

Partnerské soužití je celoživotní 
práce, bylo by chybou si myslet, že 
máme v tom druhém stoprocentní 
jistotu. Oba se měníme, rosteme, do-
spíváme, mění se nám životní priority, 
máme pocit, že on nebo ona jsou jiní 
než na začátku vztahu, očekáváme od 
toho druhého změnu, ale zapomínáme, 
že i my se měníme, že i ten druhý oče-
kává od nás totéž. Na jednu stranu je 
pro všechny ideál věrný vztah, na dru-
hou stranu víme, že je to spíš výjimka, 
když žádný z partnerů neklopýtne. 
A vy jste mu v tom pomohla. Bylo chy-
bou, když jste manželovi nevěru do-
volila. Určitě jste to nemyslela vážně, 
ale stalo se. Muž je lovec od přírody, 
a proto se s lehkostí vaší nabídky ujal. 

Otázkou je, co dál. Věřit mu, 
odpustit, zapomenout? Jak vrátit na-
bouranou důvěru? Určitě to nebude 
snadné, ale znám páry, kterým se to 
podařilo. Pozitivní je, že manžel ne-
věru přiznal, nezapíral, vysvětlil, proč 
se to stalo. Bylo by na místě si spolu 
promluvit, vše si vyříkat a domluvit se 
na dalším soužití. Ať to zní jakkoli, to, 
co se stalo, může váš vztah obohatit. 
Měli byste se naučit hlídat své hranice, 
více jeden druhému naslouchat, občas 
si nastavit zrcadlo. Vnést do intimního 
života trochu více romantiky, uvol-
nění, těšit se z blízkosti partnera. Zajít 
na dobrou večeři, wellness, pořídit si 
hezké spodní prádlo. A dávat si pozor 
na to, co občas řekneme.

Motivy k nevěře se velmi liší, 
stejně jako reakce na ni a její možné 
následky. Některé aférky jsou dů-
sledkem vzdoru. Jiné se pro změnu 
přihodí, když vůbec žádný odpor ne-
klademe. Jeden člověk překročí čáru 
jen proto, aby si zašpásoval, zatímco 
druhý se snaží najít cestu ven. Nevěra 
je alarm, který nás upozorňuje, že si 
něco v našem vztahu naléhavě žádá 
pozornost. 

Pokud by se vám ani přes obou-
strannou snahu nepodařilo vztah obno-
vit, můžete se s manželem nebo sama 
obrátit na odbornou pomoc. 

PhDr. Irina Malinová
manželská a rodinná poradkyně

www.curzu.cz 
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ŠKOLKA MÁ NOVOU KOTELNU
V rámci opravy kotelny v mateřské škole Blatenská byla 
demontována stávající dosluhující technologie a nahrazena 
novou moderní. Kotelna je nyní vybavena dvěma 
stacionárními plynovými kondenzačními kotli. Jednotlivé 
kotle jsou osazeny vlastní automatikou. První z nich je 
doplněn o modul kaskádního řízení kotlů pro obsluhu dvou 
samostatných okruhů ústředního topení. V kotelně jsou 
zajištěny výstupy topné vody pro dvě samostatné větve. 
Příprava teplé vody je zajištěna zásobníkovým ohřívačem teplé 
vody. Celkové náklady opravy činí více než milion korun.

KROMĚ OSVĚTLENÍ SE LIPSKÁ 
DOČKÁ ZELENÉHO PÁSU 
A NOVÝCH POVRCHŮ
V současné době finišuje rekonstrukce veřejného osvětlení v Lipské 
ulici. V rámci investiční akce bude navíc doplněn postranní zelený 
pás v úseku od autoservisu k Hraničářské ulici. Stávající chodník je 
velice široký, což ho umožňuje zúžit a doplnit souvislý zelený pás, 
který zajistí vláhu stávajícím i plánovaným stromům. Zároveň oddělí 
chodce od rušného provozu. Rovněž se také dosáhne vsakování 
většího množství srážkových vod do podloží. Po skončení všech prací 
město počítá s obnovou povrchu chodníků, která by měla být hotova 
do konce května následujícího roku.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V JARNÍ 
ULICI UŽ ZVLÁDNE PŘÍVALY DEŠTĚ

Částku 1,15 milionu korun vydalo město za zkapacitnění dešťové 
kanalizace na Březenecké u Penny marketu směrem do Jarní ulice. 

V rámci investice byla zrekonstruována část stávající dešťové 
kanalizace. V řešeném úseku byla sjednocena dimenze potrubí 

na DN 300, aby byl zajištěn bezproblémový odvod stávajícího 
množství srážkových odpadních vod ze zpevněných ploch  

a od domů v Jarní ulici.
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Mezinárodní festival krátkých ani-
movaných filmů s názvem Anishort, 
představí již po sedmé výběr nejlep-
ších krátkých snímků z celého světa. 
Festival probíhá především ve vel-
kých městech Evropy, ale původně se 
jedná o chomutovský projekt. Sedmý 
ročník této akce se proto uskuteční 
také v chomutovském kině Svět, a to 
24. listopadu od 18 hodin ve velkém 
sále.

Letos se dohromady přihlásilo 
přes 1 600 filmů z více než 100 zemí. 
Organizátoři z nich tentokrát vybrali 
pouze 18 nejzajímavějších. Ve výběru 

jsou díla ze 13 zemí. Největší zastou-
pení má Francie, ale k vidění budou 
také například filmy z Argentiny, 
Německa, Dánska, Polska, Maďarska 
nebo Korey.

Návštěvníci se tak mohou těšit na 
pestrý výběr příběhů, žánrů i rozlič-
ných technik animace.

Diváci jako vždy budou moci po 
projekci hlasovat, který snímek se jim 
líbil nejvíce. Rozhodnou tak o vítězi 
kategorie Cena diváků za nejlepší 
film. Nejlépe hodnocený pak získává 
trofej festivalu. „Jde nám přede-
vším o kvalitní výběr filmů. Chceme 

divákům vždy nabídnout jen to nej-
lepší, co v animaci za poslední roky 
vzniklo. Něco, co je zaujme a bude 
bavit. Něco, co ještě nikdy neviděli,“ 
řekl Petr Kocourek, hlavní organizá-
tor festivalu.

Poznejte život hendikepovaných 
lidí odvedle v galerii Lurago

Výlet do světa lidí s hendikepem 
umožňuje výstava v galerii Lurago 
s názvem Lidé odvedle. Interaktivní 
expozice je určena především žá-
kům škol, rozhodně je však zají-
mavá i pro dospělé návštěvníky.

Tématem výstavy je cestování 
hendikepovaných lidí, především 
zrakově a sluchově postižených 
a také vozíčkářů. Návštěvníci si 
mohou zkusit, jak si balí věci do 
kufru slepý člověk, jak si vybírá cíl 
dovolené, jak chodí s bílou hůlkou, 
kupuje si jízdenky či dárky pro své 
blízké a také jak se pohybuje po 

městě nebo v přírodě. Dále jsou 
k dispozici simulace zrakových vad. 
V roli hluchého člověka pak žáci 
zkusí opět nakupovat, cestovat auto-
busem nebo získávat informace od 
druhého. Jako vozíčkáři se budou 
pohybovat po frekventované ulici, 
přejíždět přechod, najíždět do au-
tobusu, ale také si zkusí obsluhovat 
vozík s hendikepovaným člověkem.

K vidění i vyzkoušení jsou různé 
pomůcky pro hendikepované a také 
informační tabule se zajímavostmi. 
Výstava Lidé odvedle probíhá do 
21. ledna.

Skejušan oslavil třicet let 
velkým setkáním

V září se uskutečnilo třicáté setkání 
spolku Folklorní soubor Skejušan. 
Kvůli pandemii nemohlo proběhnout 
již v minulém roce. Jubilejní setkání 
obohatil soubor Kozáci Vltavy z Prahy 
a za vietnamskou komunitu zazpí-
val moderátor Pham The Guang. Na 
ukulele zahrála a k tomu zpívala ta-
lentovaná mladá dívka Denisa Mária 
Kösztnerová. „Atmosféra byla vynika-
jící, účastníků setkání bylo sto dvacet. 
Škoda jen, že z magistrátu nepřišel 
nikdo. Na setkání přijeli například 
Rusíni z Trskotovic a z vesnic v okolí 
Chomutova. Zmiňovaní Kozáci si 
získali všechny účastníky a měli obrov-
ský aplaus,“ uvedla vedoucí souboru 
Kateřina Romaňáková.

Soubor Skejušan zavzpomínal 
na své začátky a vytáhl staré trumfy, 
například Blahoslavení nebo Čepení 
nevěsty. Také byla připravena velká 
tombola a občerstvení. Následovala 
zábava, při níž se tančilo a zpívalo až 
do nočních hodin. „Podle ohlasů se to 
všem líbilo a chtěli by tuto akci opa-
kovat každý rok, ale už jsme zestárli 
a nestačíme na to. Snad že by to vzala 
mládež do vlastních rukou a my starší 
bychom jim radili a pomohli,“ po-
steskla si vedoucí.

Soubor reprezentuje město 
Chomu tov dlouhodobě, letos například 
na festivalech v Rožnově pod Rad-
hoštěm, v Chodově, v Ostravě-Porubě 
či ve Vrskmani.

Nejlepší krátké animované filmy 
promítne kino Svět

Výstava zavede do světa 
legend o husitech

Letos si Chomutov připomíná 
600 let od jedné z největších tragédií, 
které město potkaly v jeho historii. 
V březnu roku 1421 byl Chomutov 
napaden, dobyt a posléze zplund-
rován husitskými vojsky. Dobytí 
Chomutova je historicky vnímáno 
jako jeden z největších masakrů na ci-
vilním obyvatelstvu, kterého se husité 
kdy dopustili.

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravilo k připomenutí této udá-
losti výstavu Chomutov mezi křížem 
a kalichem. Ta připomíná nejen histo-
rické skutečnosti staré šest století, ale 

zavede malé i velké návštěvníky do 
světa legend, které jsou spojeny s pů-
sobením husitů v regionu.

Výstava se koná v hlavní budově 
muzea a potrvá do 2. dubna příštího 
roku.

ABONMÁ DO DIVADLA 
JE V PRODEJI
Lež, Milionový údržbář a Me-
siáš. To je trojice divadelních 
představení, které v listopadu 
a prosinci uvede chomutovské 
divadlo. Již je možné si zakou-
pit lístky na všechny tři hry 
v rámci divadelního abonmá 
nebo jednotlivé vstupenky na 
vybrané kusy.
Tři zmíněné komedie tvoří 
podzimní část nové divadelní 
sezony. Abonmá do prvních 
čtyř řad stojí 1 050 korun, další 
řady a přístavky jsou za 960 
korun. Všechna představení 
začínají v 19 hodin.

KRÁTCE
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ZDENĚK KMONÍČEK
Po ukončení hokejové kariéry v 1993 začal podnikat 
v malířských a natěračských pracích. Ty ho bavily dlouho 
před tím a dá se říci, že koníček se mu stal zaměstnáním. 
Začínal s malováním bytů, přidaly se nátěry střech a postupně 
přibývaly zakázky nejen počtem, ale i rozsahem. O deset 
let později si řekl, že o barvách toho ví už hodně a otevřel 
prodejnu barev, která sídlí v Lipské ulici. Při prodeji sází na 
kvalitní poradenství jak pro profesionály, tak běžné zákazníky, 
kteří si chtějí sami vymalovat či něco natřít. Více na www.
studiocolors.cz.

MICHAL A SOŇA 
REDAIOVI
Manželé si otevřeli před pěti lety hospodu, ta se začala 
postupně zabíhat. Z počátku se v ní nevařilo, ale štamgasti 
jídlo začali vyžadovat, tak se rozběhla i kuchyň. K hospodě se 
přidaly romské zábavy a country bály, na které se připravovalo 
občerstvení. Lidem chutnalo, tak se manželé rozhodli otevřít 
v Centralu non stop bistro s fastfoodovým jídlem a rozvozem 
po Chomutově. Jeho otevření bylo také odpovědí na 
koronavirovou pandemii, protože prodávat jídlo přes okénko 
snad bude povoleno vždy.

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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Kniha Klíč nabízí pohled na válečný 
Chomutov očima německého chlapce

Na podzim Oblastní muzeum 
v Chomutově nabídne veřejnosti 
českou verzi knihy Klíč s podtitu-
lem Příběh chlapce z gymnázia ve 
městě pod Krušnými horami. Knihu 
napsal Gert Schrötter a původně 
ji v roce 2003 vydalo mnichovské 
nakladatelství Universitas in der 
Langen Müller.

Gert Schrötter byl Chomutovan 
(1929–2020), do zimy 
1944/1945 student chomutovského 
gymnázia, a jeho alter egem je 
v knize Andreas, svědek nezvrat-
ného zlomu v dějinách města 
Chomutova. Ústřední děj knihy 
je vymezen sedmiletým obdobím 
mezi léty 1939 a 1946: Andreasovo 
idylické dětství nejprve ukončí po-
čátek válečného běsnění, které zpo-
čátku chlapec prožívá jen mimoděk, 
protože ho rozptylují jiné záleži-
tosti, ať už je to dovádění se spolu-

žáky, zkoumání možností fotogra-
fického přístroje, chov akvarijních 
ryb nebo první láska. Značit ba-
revnými špendlíky v mapě postup 
nebo ústup wehrmachtu v Evropě 
a Africe ho přestane brzy bavit 
a není to jen kvůli matčiným oba-
vám, otcovým starostem a rozpo-
ložení ani pro zachmuřenost rodin-
ných přátel. I samotného Andrease 
začne ovládat skepse dříve, než 
ucítí opravdový strach. Při výcviku 
v mládežnické domobraně je spíše 
nešikovný, ale nevyhýbá se noční 
pohotovostní službě, v níž prožije 
nejeden nálet na město. Svět ko-
lem něho se mění příliš rychle, až 
nepochopitelně, a Andreas proto 
raději osedlá kolo a toulá se v okolí 
rodného města nebo vyjíždí do hor, 
k rodinné chatě. Sotva šestnáctiletý 
předčasně dospívá. Jeho město již 
nepatří ani jemu, ani jeho spoluob-

čanům, ochromeni masakrem ve 
sklárně se chlapci a muži podvo-
lují příkazu a vyhnáni z města jsou 
nuceni pochodovat k saské hranici. 
Avšak nepodařený divoký odsun 
určí další měsíce Andreasova ži-
vota. Než se mu poštěstí shledat se 
s rodiči v Německu, je nucen snažit 
se přežít v táboře nucených prací.

Andreasův příběh je zá-
roveň poutavým průvodcem 
Chomutovem, jeho ulicemi 
a zákoutími. Popisuje je v po-
době, jakou měly do května roku 
1945. A tak se čtenář projde 
Andreasovou rodnou Kantovou 
ulicí (dnes 28. října), ulicemi 
Vinnou (Mostecká), Ke střel-
nici (Jakoubka ze Stříbra), 
Gluckovou (Puchmajerova), 
Nádražní, Dlouhou (Palackého), 
Blatenskou, Richarda Wagnera 
(Školní), Fichtovou (Zborovská), 
Zvonovou (Heydukova), 
Schillerovou (Čelakovského), ulič-
kou Gymnazijní (v současnosti 
nepojmenována, je mezi náměstím 
1. máje a tržnicí) a navštíví náměstí 
Německých rytířů (Žižkovo ná-
městí) a Goethovo náměstí (náměstí 
Dr. Beneše), na jehož rohu stál 
Hotel Weimar, ve kterém dnes sídlí 
Generali Česká pojišťovna. Andreas 
čtenáře zavede i na hlavní chomu-
tovské náměstí, avšak snad proto, 
že v Andreasově době neslo jméno 
říšského vůdce, přímo je nepojme-
novává, nazývá jej pouze Markt čili 
tržiště, přeneseně velké náměstí.

S Andreasem lze putovat 
i mezi svahy Bezručova údolí až 
k Třetímu mlýnu, jenž již bohužel 
neexistuje, na louky a pole mezi 
Chomutovem a Březencem, samo-
zřejmě ke Kamencovému jezeru, 
ale i do horské vsi Radenova, k vý-
hledu na poutní kostel v Květnově 
i do krajiny pod Krušnými horami. 
Na poslední „výšlap“ se Andreas-
Gert po boku tisíců chomutovských 
mužů vydává z Chomutova až do 
Nové Vsi v Horách a zpět dolů, do 
Záluží u Litvínova.

Stručný životopis Gerta 
Schröttera je v knize uveden a vy-
plývá z něj, že kniha není autoro-
vým ojedinělým literárním poči-
nem. V Německu po válce dokončil 
gymnazijní studia a již krátce nato 
začal psát. Nejprve pracoval pro 
malé noviny, ale již od poloviny 
50. let působil jako zodpovědný 
redaktor ve velkém deníku v Ulmu 
a byl jím až do konce svého profes-
ního života. Ještě ve vysokém věku 
cestoval jako reportér po celém 
světě a zužitkoval přitom zejména 
svoji vášeň z mládí – fotografování.

Vydání knihy Klíč pomohl 
spolek Förderverein Mittleres 
Erzgebirge – Komotauer Land 
e. V., v jehož čele je již od roku 
2004 paní Hedwiga Gemmrig-
Helmichová, a podpořil jej cho-
mutovský Spolek Němců a přátel 
německé kultury, Kulturverband. 
Překladu knihy se již v roce 
2014 ujal Ing. Milan Kostkan.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

ROKOKOVÝ SEKRETÁŘ 
RODINY PLATZŮ

Sbírky chomutovského muzea 
obsahují statisíce předmětů. Ale 
ne u každého z nich je dosta-
tečně známa jeho minulost. To 
ovšem není případ horní části 
rokokového sekretáře ze 2. polo-
viny 18. století. Tento mobiliář 
kdysi patřil rodině Platzů, která 
žila v domě č. p. 308 v dnešní 
Říční ulici (dříve Ledergasse) 
v Kadani. Tato ulice vede podél 
Ohře pod kadaňským hradem. 
Dům č. p. 308 již bohužel ne-
stojí, nicméně ho spolu s jeho 

obyvateli připomíná výše uve-
dený sekretář z hnědě mořeného 
dubového dřeva. Má rozměry 
82 x 93 x 28 cm a je zdoben jed-
noduchou lidovou řezbou (hře-
bínky, voluty) ve štítě a na čelech 
zásuvek, jež jsou opatřeny litými 
mosaznými úchytkami. Otevírání 
zásuvek bylo důvtipné. Nejprve 
se musela otevřít centrální dvířka 
a pak uvolnit dřevěné západky, 
teprve poté bylo možné zásuvky 
otevřít. Sekretář byl v roce 
2019 kompletně zrestaurován.

Jan Hirsch
Oblastní muzeum v Chomutově

Langegasse, dnešní Palackého ulice
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Sázení stromů spolky baví

Milostivé léto odpouští část dluhů v exekuci

Význam stromů pro životní pro-
středí ve městech si dnes uvědomuje 
každý. Dva spolky v Chomutově 
šly ale dál a ve spolupráci s magist-
rátním odborem životního prostředí 
a s technickými službami hodnotné 
stromy ve městě vysadily. Jejich 
zásluhou roste nový cedr atlaský ve 
Zborovské ulici a šest javorů babyk 
v ulici Vítězslava Nezvala.

Účastníci Cyklojízdy sázejí ve 
městě stromy už od roku 2010. 
„A děláme to rádi, protože každý 
nový strom znamená méně pra-
chu a více stínu a také je to takový 
blok proti nesmyslnému betono-

vání,“ zdůrazňuje hlavní pořada-
tel akce Aleš Hrebeniak ze spolku 
Kuprospěchu. Cyklojízdu vnímá 
jako rodinný happening, jako příle-
žitost k připomenutí, že to jde i bez 
auta, že do práce nebo na výlet lze 
vyrazit i na kole. Mladé stromky 
díky Cyklojízdě rostou například 
v Riegrově a Bezručově ulici, 
na Březenecké, v Čelakovského 
a u Aquasvěta. Letošní cedr atlaský 
zdobí záhon před magistrátní budo-
vou ve Zborovské ulici. „Je jich už 
docela hodně, dokonce přemýšlíme, 
že bychom příští Cyklojízdu vedli 
po místech, kde jsme stromy sázeli,“ 

usmívá se Aleš Hrebeniak. „Vím, 
že v některých rodinách vysazené 
stromky sledují a že to připomínají 
dětem ve stylu: Koukej, tady je ten 
stromeček, který jsme před rokem 
sázeli. Vidíš? Roste jako ty.“

Naopak první vysazené stromky 
mají na kontě účastníci společného 
sázení v rámci ukončení festivalu 
Obnaženi. „Iniciátorkou byla vý-
tvarnice Dáša Šubrtová, která měla 
instalaci šesti železných stromů 
u cyklostezky v Blatenské ulici. 
Líbila se jí představa, že místo 
těchto, které musela odinstalo-
vat, bude ve městě vysázeno šest 

živých. A my jsme se pro tuhle 
myšlenku nadchli,“ říká Tereza 
Dvořáková, předsedkyně Ženského 
spolku, který se na pořádání festi-
valu Obnaženi podílel. Šest javorů 
babyk pro dosadbu aleje podél 
atletického stadionu na Zadních 
Vinohradech zaplatil senátor 
Přemysl Rabas, který se sázení také 
zúčastnil, stejně jako výtvarnice 
Šubrtová nebo například bývalý pri-
mátor Daniel Černý. „Zjistili jsme, 
že sázení nás baví. Chtěli bychom 
z toho udělat tradici a v Chomutově 
sázet stromy i nadále, každý pod-
zim,“ dodává Tereza Dvořáková.

Desítky tisíc lidí mají nyní pří-
ležitost vymanit se z dluhové pasti. 
Byl totiž schválen návrh na tak-
zvané milostivé léto. To probíhá do 
28. ledna.

Díky schválení milostivého léta 
budou lidem, kteří spadli kvůli dlu-
hům u státních institucí do exekuce, 
odpuštěny veškeré úroky, poplatky 
advokátům či penále. Na dlužní-
kovi tak bude pouze zaplatit jistinu 
a 908 korun exekutorovi za uzavření 
exekuce. Milostivé léto tak před-
stavuje šanci pro lidi vymanit se ze 

svých dluhů a začít znovu normální 
život. „Milostivé léto je unikátní pří-
ležitost. Za poslední roky si nepama-
tuji podobnou šanci pro lidi, kteří se 
rozhodnou vyřešit svůj dluh,“ uvedl 
dluhový expert organizace Člověk 
v tísni Daniel Hůle.

V mnoha případech dochází 
k tomu, že původní pohledávka se 
během několika let zcela neúměrně 
zvýší. Například z 1 500 korun 
za neuhrazenou pokutu u doprav-
ního podniku se dluh může snadno 
vyšplhat až na 60 tisíc korun, tedy 

čtyřicetkrát tolik. „V řadě případů 
je příslušenství nemravně vysoké 
vinou špatných zákonů, které zde 
byly. Například mnoho let byl 
úrok z prodlení za dlužné nájemné 
devadesát procent ročně. Když si 
představíme, že by si někdo bral 
úvěr v bance a ta že by chtěla ta-
kový úrok, tak by měl pocit, že 
se úplně zbláznila,“ uvedl Hůle 
s tím, že v řadě případů se exekuce 
nevymáhaly třeba roky. A reálné 
náklady zas tak velké nebyly. „Ale 
exekutoři to nenesou s chutí, nesou-

hlasí se změnou, ale takto rozhodli 
politici,“ dodal. Milostivé léto tak 
představuje šanci pro desítky tisíc 
lidí a odhaduje se, že díky ní budou 
škrtnuty až miliardy korun.

Odpuštění příslušenství se 
týká pouze exekucí vymáhaných 
soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto 
nevztahuje. Dlužník nesmí být 
v insolvenci. O pomoc při zapojení 
se do milostivého léta mohou lidé 
požádat dluhové poradce Člověka 
v tísni.

Foto: Miloš Štáfek Foto: Jan Březina

Tělesně postižení absolvovali 
rekondiční pobyt

Místní organizace Svazu tělesně 
postižených v Chomutově usku-
tečnila v září rekondiční  pobyt 
v rekreačním středisku ve Sloupu 
v Čechách.

Během týdenního pobytu 
účastníci navštívili Skleněný dům 
v Novém Boru, zámek a muzeum 

v Zákupech, nechyběly ani denní 
vycházky do okolí Skalního hradu či 
Lesního divadla. „Jedno odpoledne 
bylo věnováno sportovnímu zápo-
lení v družstvech. Děkujeme touto 
cestou městu Chomutov za jeho fi-
nanční přispění,“ doplnila předsed-
kyně organizace Marta Abtová.
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Chomutovští učitelé převzali ocenění
V reprezentativních prostorách 

gotického kostela svaté Kateřiny se 
při příležitosti Mezinárodního dne 
učitelů uskutečnily dva slavnostní 
akty pro pedagogy působící v cho-
mutovských mateřských, základ-
ních i středních školách.

Nejdříve náměstek primátora 
Milan Märc uvítal do jejich funkcí 
začínající učitele a zároveň se 
rozloučil s těmi, kteří po letech obě-
tavé pedagogické práce odcházejí 
do důchodu. Následně v odpoled-
ních hodinách proběhl slavnostní 
akt udělování plaket Jana Amose 
Komenského za mimořádnou pe-
dagogickou činnost. Při něm bylo 
oceněno 21 chomutovských peda-

gogů. „Jan Amos Komenský věděl, 
že vzdělávání nikdy nekončí a je 
neustálé. Tato pravda se v posled-
ních měsících projevila více než 
kdy jindy. Rodiče byli postaveni do 
role učitelů a díky domácí výuce si 
uvědomili náročnost učitelské pro-
fese a byli překvapeni, co vše musí 
učitel zvládat,“ ocenil práci kantorů 
Milan Märc, náměstek primátora 
pro školství.

Květinu, dárek, pamětní list 
a plaketu obdrželi ocenění peda-
gogové od primátora města Marka 
Hrabáče a jeho náměstků Davida 
Dindy a Milana Märce. O dopro-
vodný kulturní program se posta-
rala Zuzana Sochrová, učitelka 

zpěvu z chomutovské ZUŠ T. G. 
Masaryka, která z kostelní ora-
toře zazpívala Ave Maria Franze 
Schuberta v moderním aranžmá od 
Céline Dion. Na závěr zazpívaly 

žákyně studující na téže škole zpěv. 
Sofie Hertelová píseň Don‘t know 
why od Norah Jones a Arianna 
Salvequartová píseň O šípkových 
růžích od Heleny Vondráčkové.

Výlet na hrad nebyl 
jen o vzdělávání

Babí léto, romantické místo, 
malebný hrad, příjemná atmosféra. 
Takový byl výlet tříd sedmého roč-
níku ze základní školy Akademika 
Heyrovského. „Navštívili jsme hrad 
Seeberg u Františkových Lázní, 
který zde dnes stojí především díky 
srdíčku a obětavosti těch, kteří za-
rytě nechtěli hrad nechat v osm-
desátých letech dvacátého století 
zbourat. S kastelánkou jsme poznali 
téměř všechna zákoutí hradu, jeho 
historii, pokochali jsme se černou 
kuchyní, rytířským sálem, mučír-
nou, která mučírnou vlastně nebyla, 
nádvořími a hradním příkopem, kde 
jsme tvořili erby, vymýšleli jsme 
dramatizaci k českým dějinám, se 

smíchem sledovali opravdu vytu-
něné představení Romeo a Julie 
a také jsme stříleli z kuše a luku, 
vrhali jsme nože, setkali jsme se 
s hrázděním, hospodářskými bu-
dovami s ukázkou zemědělského 
náčiní či nádherných truhel, včetně 
čeledníku, kde jsme našli i místo na 
oddech,“ popsala učitelka Blanka 
Housková.

Výlet nebyl jen vzdělávací akcí, 
ale přinesl žákům mnohem víc. 
„Třeba poznání, že ve více

lidech se to lépe táhne a když se 
třída umí domluvit, pobavit, užít si 
společně různé aktivity, je to výhra. 
Výlet na Seeberg všem vřele dopo-
ručujeme,“ dodala učitelka.

Světlo Kadaň podporuje žáky se znevýhodněním

Uplynul rok a půl od zahájení 
projektu Podpora žáků při studiu 
v Chomutově. Tímto projektem 
se organizace Světlo Kadaň snaží 
během tří let podpořit žáky se so-
ciokulturním znevýhodněním, kteří 
jsou ohroženi předčasným odcho-
dem ze vzdělávání. „Chceme jim 

pomoci k navazujícímu středo-
školskému studiu a v udržení se na 
studiích a tím je po ukončení studia 
začlenit do společnosti. Během do-
savadní realizace se nám podařilo 
zapojit do projektu šestapadesát 
žáků. Se šestatřiceti žáky probíhaly 
individuální konzultace, pracovali 

jsme s osmnácti rodiči, čtyřem žá-
kům jsme pomohli s výběrem vhod-
ného oboru a motivovali je k ná-
stupu do prvního ročníku střední 
školy,“ uvedla koordinátorka pro-
jektu Eva Richterová.

Dalším dvaadvaceti žákům ze 
střední školy bylo poskytováno 
poradenství zaměřené na udržení 
se na škole a splnění kvalifikačních 
požadavků, se čtyřmi žáky členové 
Světla pracovali v rámci přípravy 
na závěrečné zkoušky. „Za největší 
úspěch považujeme, že od začátku 
projektu v lednu 2020 s naším při-
spěním šest klientů školu úspěšně 
dokončilo,“ dodala Eva Richterová.

V náročných obdobích letošního 
i předchozího roku poskytoval spolek 
Světlo Kadaň individuální pod-
poru a pomoc v úspěšném zvládnutí 

školní docházky, ve studiu, ale také 
potřebnou techniku k distanční výuce 
a internetové připojení. Pravidelnou 
podporu v době distanční výuky 
využívalo deset žáků. „Dále jsme 
zrealizovali workshopy pro žáky 
i rodiče, letní aktivitu Škola hrou 
a exkurze k zaměstnavatelům a na 
odborná pracoviště, jako například 
do barber shopu, na Policii ČR, do 
prádelny, šicí dílny, Pracovní agen-
tury CoreCenter a také na úřad práce. 
Celkem se těchto aktivit zúčastnilo 
pětadvacet žáků a devět rodičů,“ sdě-
lila koordinátorka projektu.

Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
v rámci operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a také 
ze státních fondů Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.
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Den evropských jazyků 
oslavili v Hornické

Vodíkový exponent měřili žáci i u piva

Děti z nízkoprahů ukázaly svůj talent

Olympiádu si užily 
děti i rodiče

V základní škole Hornická se 
konal Den evropských jazyků, a to 
formou projektového dne.

Ráno se do výuky online připojil 
John Smith z USA, který by rád po-
znal evropské státy, ale potřeboval 
pomoc. Evropu nezná a má strach, 
aby se tu neztratil. „Každé třídě 
byl tedy v online losování přidělen 
jeden evropský stát a jeden evrop-

ský jazyk a každá třída pro Johna 
Smithe připravila souhrn informací 
o daném státě a připravila jednodu-
chý slovníček,“ popsala ředitelka 
školy Ivana Dudková

Dále se konala přímo v prosto-
rách školy výstava prací a žáci hla-
sovali o té nejpovedenější. Zároveň 
byly výtvory žáků zveřejněny na 
školním Facebooku.

Před výukou se děti ze zá-
kladní školy Kadaňská divily, 
proč si pan učitel v ruce nese 
pivo. Nebyla to jediná zvláštní 
pomůcka, která se jim pak ho-
dila při hodině. “Další byla Pepsi 
Cola, ocet, destilovaná voda, čaj, 
cukr a sůl. Nebyl to seznam pro 
víkendový nákup, ale kapaliny, u 
kterých jsme měřili pH. Anglicky 
potential of hydrogen, latinsky 

pondus hydrogenia a česky vodí-
kový exponent, tedy číslo, kterým 
se vyjadřuje, zda kapalina rea-
guje kysele, nebo zásaditě. Voda 
má pH neutrální, hodnota je 7. 
Všechny kapaliny, které mají hod-
notu pod 7, jsou kyselé. Kapaliny 
s hodnotou nad 7 jsou zásadité,” 
vysvětlil učitel Jan Kužminski.

Všechny ingredience pro děti 
byly připravené, kromě piva, které 

jim dopoledne doporučila uči-
telka chemie. Protože se jednalo 
o výzkum a pivo bylo zajímavým 
artefaktem, zaběhl učitel před od-
poledním vyučováním do prodejny 
s potravinami a jedno pivo donesl. 
“Pivo jsme však neochutnávali, 
pouze jsme mu změřili pH. Měření 
začalo u hořkého čaje, pokračovalo 
přes sladký i slaný čaj, Pepsi Colu, 
pivo a ocet,” dodal učitel. 

Letos již podesáté se sešly děti z níz-
koprahových center a dětských domovů 
při soutěži Talent 2021/2022, kterou 
pořádá organizace Světlo Kadaň. Sál v 
kulturním domě KASS zaplnily desítky 
účinkujících. “Celkem bylo přihláše-
ných téměř šedesát dětí, které ukázaly 
svůj talent při šestatřiceti vystoupe-
ních. Sjely se k nám z celé republiky, 
například z Velkého Meziříčí, Krásné 
Lípy, Ústí nad Labem a samozřejmě z 
Chomutova a okolních měst. Nově se 
zúčastnili i vystupující z výchovného 
ústavu,” uvedla organizátorka Renata 
Adamová.

Děti zpívaly, tančily, hrály diva-

dlo, ale také ukázaly, jak umí malovat 
nebo vyrábět různé krásné věci. Ne 
všichni přijeli osobně, a tak byl prostor 
i pro odvysílaná videa s nahrávkami. 
“Chápeme, že v dnešní době se ně-
kteří nemohou nebo nechtějí dostavit 
na akci, které se účastní více lidí, 
proto jsme soutěžícím umožnili i tuto 
formu prezentace,” doplnila Renata 
Adamová.

V porotě usedl náměstek primá-
tora města Chomutova Milan Märc, 
místostarosta Kadaně Jan Losenický, 
vedoucí Centra komunitního plánování 
Jana Hronová a předseda organizace 
Světlo Kadaň Jan Hudák. Ti vybrali 

dvacet nejlepších vystoupení, která se 
představí v hlavním kole soutěže.

Cílem soutěže Talent je podpořit 
snahu dětí ze znevýhodněného pro-

středí, umožnit jim sebeprezentaci a 
ukázat, že smysluplně trávit volný čas 
například trénováním tance nebo zpěvu 
se jim vyplatí.

V mateřské škole Blatenská 
bylo pro děti a jejich rodiče připra-
veno zábavné sportovní odpoledne 
v duchu olympijských her. Počasí 
bylo víc než příznivé, nálada všech 
účastníků skvělá a radost ze sporto-
vání byla vidět v dětských očích.

Ke spokojenosti přispělo i to, že 
do dění se společně s dětmi zapojili 
i jejich rodiče a svým dětem pomá-

hali a povzbuzovali je. Odměnou 
dětem byl sladký koláček, který pro 
ně připravily kuchařky. „Děkujeme 
všem zaměstnancům mateřské 
školy za přípravu zábavného odpo-
ledne a rodičům a dětem za účast. 
Těšíme se na další společné akce, 
pokud nám to situace v rámci mož-
ností dovolí,“ uvedla zástupkyně ře-
ditelky školy Naděžda Randáčková.

Součástí vzdělávacího procesu jsou i kuchařky
Nejen učitelé, ale i domovnice 

a kuchařky jsou nedílným článkem 
řetězu potřebných lidí, kteří zajiš-
ťují chod mateřské školy Abeceda 
v Blatenské ulici. „Naše kuchařky 
mají svou práci velice rády, své 
povinnosti si plní víc než dobře 
a v jejich zájmu je dětem připravit 
jídlo zajímavě a líbivě. Samozřejmě 
vždy se zřetelem na zásady správné 
výživy a plnění výživové pyra-
midy zdraví,“ pochválila kolegyně 

zástupkyně ředitelky Naděžda 
Randáčková.

Stravování ve školce tak umož-
ňuje dětem ochutnat nové pokrmy 
a potraviny, které možná rodiče 
doma nepoužívají. Jáhly, pohanka, 
kuskus, chia semínka a další ne-
tradiční potraviny jsou součástí 
jídelníčku. „Protože se jí i očima, 
mám velkou radost, když se objevují 
ozdobené svačinky, kdy předložíme 
dětem pečivo s obrázky z ovoce 

a zeleniny. Našim kuchařkám ne-
dělá problém nakrájet zeleninu na 
proužky, půlměsíčky, použít vykra-
jovátko a na chléb, toast nebo večku 
vytvořit obrázek smajlíka, autíčka, 
sluníčka nebo halloweenskou pří-
šerku,“ popsala zástupkyně.

Každodenní součástí dětských 
svačinek je ovocně-zeleninový bu-
fet, kdy děti mají na výběr

minimálně pět druhů ovoce a ze-
leniny. I zde mají kuchařky bujnou 

fantazii a nacházejí možnosti, jak 
děti motivovat k ochutnání. Také při 
sestavování jídelníčku si kuchařky 
dávají práci a jídla se snaží v duchu 
tradičních svátečních dnů pojmeno-
vat, čímž také děti motivují k jídlu. 
„Těší mě, že vždy na konci školního 
roku se najde nejeden rodič, který 
ocení práci nejen učitelů, ale právě 
si vzpomene, že domovnice a ku-
chařky jsou také naší nedílnou sou-
částí,“ dodala Naděžda Randáčková.
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ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

POKLADNÍ/PRODAVAČE

možnost práce i brigádně

HLEDÁME
PRO PENNY  CHOMUTOV/JIRKOV

OD 29 000 Kč DO 30 800 Kč

OD 25 000 Kč DO 26 700 Kč

Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

40 H/TÝDEN

40 H/TÝDEN

Nakupujte hezky česky

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.
V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

Hledáte novou práci? 
Přemýšlíte, co po ukončení studia? 

23. a 30. listopad 2021 
 je od 08:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin 

 Poradenský den 
Individuální pohovory „Život a práce v Německu“ 

 i bez předem domluvené schůzky,  
hovoříme i česky 

Přijďte a informujte se o volných pracovních místech v regionu 
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: Gastronomie, CNC 
strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní,.. 
 
Kde?  -  Agentur für Arbeit (Úřad práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43        

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Prosím sebou doklad o tom, že jste byli očkováni nebo jste prodělali 

v posledních 180 dnech covid, nebo test né starší 24 h. 
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 

 

 
 
                                                              

 

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. 

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

-10 %
SLEVA

s kódem
OKAYChomutov

Přijďte si 
pro akční slevu

OKAY.CZOKAY Chomutov (Kaufl and Otvice)

OKAY je zpět 
v Chomutově
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KŘÍŽOVKA Před 105 lety chomutovská posádka složila na náměstí slavnostní přísahu rakouskému (tajenka).
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 3.11. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 3., 10., 17., 23.11. st 18.00 TANEČNÍ KLUB LASO– SVČ Domeček
 4.11. čt 19.00  KDYŽ BLESK UDEŘÍ – Divadlo Na Oko – KASS
 6.11. so 10.00 HUBERTOVA JÍZDA – jízdárna zooparku
 7.,14.,21. a 28.11. ne 07.30  TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – areál mezi Bandou a Kamencovým 

jezerem
 9.11. út 14.00  SETKÁNÍ S ING. JINDROU ZALABÁKOVOU – Starobylá 

radnice
 9. a 10.11.  13.00 VZDĚLÁVÁNÍ 2022 – městská sportovní hala
 9.11. út 14.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – Ludmila Kábrtová – Cho-

mutovská knihovna
 9. a 10.11.  08.00  ZÁBAVNÁ SHOW S ILUSTRÁTOREM ADOLFEM 

DUDKEM – Chomutovská knihovna
 10.11. st 13.00 A3V – Chomutovská knihovna
 10.11. st 14.00  TALENTY PRO FIRMY – Krajské kolo soutěže T-Profi – městská 

sportovní hala
 11.11. čt 11.00  DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – pietní akt – pomník 

v Lipské ulici
 13. a 21.11.  10.00  TECHNICKÝ KLUB – otevřená dílna – SVČ Domeček
 13. a 27.11. so  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje, 

parkoviště U Městských mlýnů
 13.11. so 14.00 RICHARD ŠULKO – autorské čtení – Kostel sv. Kateřiny
 15.11. po 15.00 KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – Chomutovská knihovna
 17. 11. st 09.00  CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK – 30. ročník pěvecké soutěže 

– SVČ Domeček
 17.11. st 10.00  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZI-

NÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA – pietní akt – městský park, 
pomník Obětem válek

 17.11. st 10.00 DEN S GOTIKOU – oblastní muzeum
 18.11. čt 13.00  AKTUALITY Z REGIONU – setkání SONS – Chomutovská 

knihovna
 19.11. pá 08.00  CHOMUTOVSKÉ DĚJINY – HUSITSKÁ REVOLUCE – 

21. ročník soutěže Regionální dějiny – SVČ Domeček
 19.11. pá 17.00 NEJSEM PSYCHOPAT – beseda – Café Atrium
 20.11. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST 

– Chomutovská knihovna
 23.11. út  17.00 MALOVÁNÍ NA KAMENY – Café Atrium
 24.11. st 09.30 A3V – Chomutovská knihovna
 25.11. čt 16.00 BOOKSTART – Chomutovská knihovna
 28.11. ne 09.00  CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE 2021 – v 9 hodin otevření 

Vánočního trhu, v 17 hodin vystoupí Olga Lounová a pěvecký sbor 
COMODO, ohňostroj, rozsvícení vánoční výzdoby města – náměstí 
1. máje

 30.11. út  19.00 MUŽŮM NEPŘÍSTUPNO – Divadlo Na Oko – KASS

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 7.11. ne 19.00  PODZIMNÍ ZASTAVENÍ – W. A. Mozart a ti druzí – Chomutovské 
hudební večery Festivalového orchestru P. Macka

 10.11. st 17.00  VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY – hudební podvečer
 4.11. čt 15.00  FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH – nedělní pohádka pro děti 
 21.11. ne 16.00  CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA TROCHU JINAK S JANEM 

ONDEREM – zábavné odpoledne plné tance 
 24.11. st 19.00  MELANIE SCHOLTZ TRIO – koncert
 25.11. čt 19.00  MILIÓNOVÝ ÚDRŽBÁŘ – divadelní představení

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Od 12.11.   ODRAZY DUŠE – PETRA POSPÍŠILOVÁ – Café Atrium
 Od 29.11.   PEKELNÉ SKLEPY VE ŠPEJCHARU – do 12. prosince – sklepy Špejchar
 Do 9.10.   AKVARELY JINDŘICHA VYTISKY – hlavní budova muzea
 Do 15.10.    100 RETROSPEKTIVA – výstava obrazů Vladimíra Šavla – galerie Špejchar
 Do 31.10.   JSME SOUČÁSTÍ – výstava spolku Masopust – Café Atrium
 Do 19.11.   JAN KOPECKÝ – KRAJINY A FIGURY – v obrazech, fotografiích, plakátech 

a v poezii – Chomutovská knihovna, Na síti
 Do 30.11.   VÝSTAVA OBRAZŮ – díla Květy Novákové, Václava Suchopárka, Libora 

Jellúše – Jacques café
 Do 30.11.   ZIMNÍ VÝSTAVA CHOMUTOVSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

A KLUBŮ – Chomutovská knihovna
 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 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.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 3.11. st 17.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 19.30 KAREL
 4.11. čt 16.00 ETERNALS 17.00 ETERNALS (3D 20.00 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
 5.11. pá 16.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 17.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
   18.30 ETERNALS (3D) 19.30 ETERNALS
 6.11. so 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 16.00 ETERNALS 18.00 ETERNALS
   20.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
 7.11. ne 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 16.00 ETERNALS 18.00 ETERNALS (3D)
   20.00 KAREL
 8.11. po 17.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 18.00 POSLEDNÍ SOUBOJ
   19.30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
 9.11. út 17.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 18.00 DUNA (3D)
   19.30 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
 10.11. st 14.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 17.00 KAREL
   18.00 ETERNALS (3D) 20.00 RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS
 11.11. čt 16.00 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   18.30 DUNA 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 12.11. pá 16.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   18.30 POSLEDNÍ SOUBOJ 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 13.11. so 15.00 DRAČÍ ZEMĚ 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   19.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 14.11. ne 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
   18.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 15.11. po 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 18.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 16.11. út 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 18.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT 20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 17.11. st 15.00 ADDAMSOVA RODINA 2 17.00 KAREL 18.00 DUNA
   20.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 18.11. čt 16.00 KAREL 17.00 HLAS LÁSKY 19.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
   20.00 ZTRACENI V RÁJI
 19.11. pá 16.00 DUNA (3D 17.00 ZTRACENI V RÁJI
   19.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 20.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO
 20.11. so 15.00 100% VLK 17.00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ (3D)
   18.00 HLAS LÁSKY 19.30 KAREL
 21.11. ne 15.00 SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
   16.00 ADDAMSOVA RODINA 2 18.00 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
   19.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 22.11. po 17.00 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ 18.00 HLAS LÁSKY 19.30 ZTRACENI V RÁJI
 23.11. út 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 18.00 ETERNALS 19.30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
 24.11. st 16.00 DUNA 18.00 ANISHORT: NEJLEPŠÍ KRÁTKÉ ANIMOVANÉ FILMY
   19.30 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
 25.11. čt 16.00 ENCANTO 17.00 BUDIŽ VODA 19.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
   20.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 26.11. pá 16.00 ENCANTO 17.00 SNOW FILM FEST 19.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 27.11. so 15.00 ENCANTO (3D) 16.00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
   18.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 28.11. ne 15.00 SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 17.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
   18.00 KLAN GUCCI 20.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 29.11. po 17.00 KAREL
   18.00 FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
   20.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 30.11. út 17.00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
   18.00 KLAN GUCCI 20.30 NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ

 
KINO SVĚT

 4.11. čt 16.00  ČESKO–DÁNSKO – přátelské utkání žen v ledním hokeji – Rocknet arena
 5.11. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – basketbal – městská sportovní hala
 6.11. so 13.00  CHOMUTOV–ČESKÁ LÍPA – florbalové utkání juniorů – městská sportovní hala
 7.11. ne 11.00  CHOMUTOV–ÚSTÍ – florbalové utkání juniorů – SH Březenecká
 7.11. ne 16.00  CHOMUTOV–Č. BUDĚJOVICE – florbalové utkání mužů – městská sportovní 

hala
 11.11. čt 12.00  POLSKO–MAĎARSKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – 

Rocknet arena
 11.11. čt 16.00  ČESKO–NORSKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – Rocknet 

arena
 13.11. so 15.00  CHOMUTOV–LIBEREC – florbalové utkání žen – SH Březenecká
 13.11. so 16.00  POLSKO–ČESKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – Rocknet 

arena
 13.11. so 20.00  MAĎARSKO–NORSKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – 

Rocknet arena
 14.11. ne 13.00  CHOMUTOV–TURNOV – florbalové utkání žen – SH Březenecká
 14.11. ne 16.00  ČESKO–MAĎARSKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – Rocknet 

arena
 14.11. ne 16.00  CHOMUTOV–BULLDOGS BRNO – florbalové utkání mužů – městská 

sportovní hala
 14.11. ne 20.00  NORSKO–POLSKO – olympijská kvalifikace v ledním hokeji žen 2022 – Rocknet 

arena
 17.11. st 09.00  VELKÁ CENA 17. LISTOPADU – vzduchová pistole – střelnice SSK
 17.11. st 13.30  CHOMUTOV–ÚSTÍ – florbalové utkání juniorů – městská sportovní hala
 17.11. st 16.30  CHOMUTOV–START 98 – florbalové utkání mužů – městská sportovní hala
 17.11. st 18.00  RYTÍŘI KLADNO–HC ENERGIE KARLOVY VARY – Rocknet aréna
 17.11. st 19.30  LEVHARTICE CHOMUTOV–KARA TRUTNOV – městská sportovní hala
 19.11. pá 19.30  LEVHARTICE CHOMUTOV–BK STRAKONICE – městská sportovní hala
 20.11. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA III. kolo – střelnice SSK
 21.11. ne 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV–ROUDNICE N/L – krajské utkání – Rocknet arena
 26.11. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV–SOKOL VYŠEHRAD – městská sportovní 

hala
 27.11. so 07.00  20. ROČNÍK CHOMUTOVSKÉ BRUSLE – Rocknet arena
 27.11. so 15.00  CHOMUTOV–SOBĚSLAV – florbalové utkání žen – městská sportovní hala
 27.11. so 18.00  CHOMUTOV–TORPEDO HAVÍŘOV – florbalové utkání mužů – městská 

sportovní hala
 28.11. ne 09.00  STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR I. kolo – střelnice SSK
 28.11. ne 11.00  CZECH WRESTLING CHOMUTOV – městská sportovní hala
 28.11. ne 16.00  PIRÁTI CHOMUTOV–LOVOSICE – krajské utkání – Rocknet arena
 28.11. ne 16.30  CHOMUTOV–TÝN – florbalové utkání žen – SH Březenecká
 30.11. út 18.00  RYTÍŘI KLADNO–BK MLADÁ BOLESLAV – Rocknet arena

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

SPORT

Pravidelné 
akce
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 5., 12., 19. a 26. 11. 17.00  ŽIVÁ HUDBA NA PIANO – Jacques café 
 5.11. pá 22.00  DJ ROXTAR – Klub DOLE
 6.11. so 19.00  MOLLY THE BLOOM – Jacques café 
 6.11. so 22.00  MATĚJ KOUDELKA – Klub DOLE
 9.11. út 20.00  UNDERGROUND COMEDY – Klub DOLE
 12.11. pá 22.00  BERT & FRIENDS – Klub DOLE
 13.11. so 18.00  ADÉLA RADIMCOVÁ – Jacques café
 13.11. so 20.00  KONZERT XXII – Kulisárna u divadla
 13.11. so 22.00  EXPERIPENT – Klub DOLE
 16.11. út 18.00  SWING PARTY BAND – Café Atrium
 18.11. čt 18.00  KONCERT ELDAR – Café Atrium 
 19.11. pá 20.00  FELIX SLOVÁČEK – Klub DOLE
 20.11. so 22.00  TCHEICHAN – Klub DOLE
 26.11. pá 18.00   VÁNOČNÍ KONCERT VOX CANTABILIS – galerie 

Špejchar
 26.11. pá 21.00  LUCIE REVIVAL – Klub DOLE
 27.11. so 22.00  ECHONAUT – Klub DOLE
 28.11. ne 18.00   1. ADVENTNÍ KONCERT – komorní sbor AURUM – kostel sv. 

Ignáce

KONCERTY
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Beavers kralovali kategorii do 11 let

Šermířské úspěchy už nesbírají 
pouze děvčata

Softbalová mládež Beavers 
Chomutov patří už delší dobu k re-
publikové špičce, hráči kategorie 
U11 však letos v tuzemských sou-
těžích doslova neměli konkurenci. 
Tečku za jejich skvělou sezonou 
udělal zisk titulu mistrů České 
republiky.

Republikový šampionát na-
vazoval na dlouhodobou soutěž, 
kde za Chomutov startovaly dva 
celky, chlapecký a dívčí. Oba 
své skupiny vyhrály, k finálo-
vému turnaji MČR však mohl jen 
jeden. „Sestavili jsme společný, 
kde bylo šest děvčat a pět kluků,“ 
informoval Bohuslav Roll, je-
den z asistentů hlavního trenéra 
Martina Chmelíka. „Samozřejmě 
jsme mysleli na medaili, ale mezi 

čtrnácti týmy byly ještě další tři, 
které mohly usilovat o zlato,“ 
dodal k ambicím před třídenním 
šampionátem.

Na hřišti Joudrs Praha si ale 
Beavers vedli stejně suverénně 
jako v celé sezoně. V základní sku-
pině vysoko porazili Tempo Praha 
i Piranhas Beroun, ve čtvrtfinále 
jasně přehráli Painbusters Most 
a v semifinále ještě vyšším rozdí-
lem Olympii Blansko. Ve finále 
na chomutovské softbalisty čekali 
taktéž neporažení Eagles Praha, ale 
ani s nimi Beavers neměli slitování 
a po vítězství 13:3 se mohli rado-
vat ze zlatých medailí. „Všechny 
jsme přehráli o třídu, celkové 
skóre 53:7 mluví za všechno,“ do-
plnil na dokreslení dominance cho-

mutovského týmu Bohuslav Roll. 
O kralování Beavers U11 svědčí 
také fakt, že vyhráli i první vrchol 
sezony, turnajovým způsobem na 
chomutovském hřišti pořádaný 
Pohár ČSA, čímž získali ceněný 

a málo vídaný double.
Ve stejné době jako U11 hráli 

finálový turnaj MČR i chomutov-
ští kadeti U16. Byli také úspěšní, 
za třetí místo získali bronzové 
medaile.

Fencing club Chomutov, který pů-
sobí při SVČ Domeček Chomutov, opět 
zabodoval na mistrovství České repub-
liky v šermu, a to ve své silné disciplíně 
šermu šavlí. K úspěchům v obvyklých 
kategoriích se tentokrát přidal zisk titulu 
mezi muži a bronz mezi žáky.

O cenný úspěch v nejprestižnější 
mužské kategorii se postaral Jan Fučík, 
který do Chomutova přestoupil zhruba 
před rokem. „Úplně jsme s jeho titulem 
nepočítali, ale finále zvládl na jed-
ničku. Potvrdil tím, že se mu u nás daří 
restartovat svoji kariéru,” uvedl ředitel 
Domečku Radek Malarik.

O další medailová místa se po-
staral tradičně silný tandem Karolína 
Bechyňová - Natálie Zralíková. 
Společně ovládly soutěž juniorek, kde 
ve finále Zralíková porazila o rok mladší 
Bechyňovou a poprvé se v této kate-
gorii radovala z titulu, a společně také 

obsadily dělené třetí místo mezi ženami. 
Sedmnáctiletá Karolína Bechyňová na-
víc získala titul mezi kadetkami.

K medailové žni přispěly 
i žačky, Edita Majerníková a Zuzana 
Moravcová získaly dělené třetí místo. 
Spolu s Karolínou Bechyňovou pak 
vybojovaly stříbro v soutěži družstev 
kadetek a s Valentýnou Menšíkovou 
medaili ze stejného kovu v soutěži žá-
kovských družstev. Poslední medaili, 
bronzovou, si na krk pověsil Tomáš 
Jaroš mezi žáky. „To je docela hezký 
výsledek. O nás se ví, že jsme úspěšní 
v dívčích kategoriích, takže teď kvi-
tujeme, že po delší době máme na 
stupních vítězů kluka,” potěšilo trenéra 
Alexandra Klejnera.

Tři tituly, tři druhá a pět třetích míst 
zařadilo Fencing club Chomutov mezi 
pět nejúspěšnějších klubů celého šer-
mířského šampionátu.

Úspěšný start gymnastek 
SK GYM Chomutov

Hokejistky budou u nás bojovat o olympiádu

Chomutovský pohár v moderní 
gymnastice byl pro závodnice SK 
GYM Chomutov první příleži-
tostí poměřit síly s konkurencí po 
rok a půl dlouhé covidové pauze. 
Vzhledem k tomu bylo před sou-
těží obtížné odhadnout připrave-
nost na závodní sezonu.

Žádné zklamání ale nepři-
šlo, naopak, trenérka Kateřina 
Vomastová byla mile překvapena. 
„Naše závodnice udržely tempo 
s nejlepšími gymnastkami, při-
vezly dvě medaile a další dvě nás 
jen těsně minuly. Většina děvčat 
chybovala, ale i tak jim to stačilo 
na velmi pěkná umístění,“ potě-
šila Kateřinu Vomastovou forma 
jejích svěřenkyň.

První soutěžní start zažila 
šestiletá Štěpánka Tejmlová 

a za krásně zacvičenou sestavu 
získala první místo. Bronzovou 
příčku obsadila zkušená závod-
nice Karolína Fröhlichová (na 
snímku), která cvičila sestavu 
s míčem. Jen těsně unikla medaile 
Elisabeth Šepelákové, která se 
dopustila chyby na konci sestavy, 
i Kateřině Slivkové. Velmi pěkné 
výkony podaly Kateřina Veselá, 
Terezie Dvořáková, Štěpánka 
Milerová, Michaela Kučerová 
a Valentýna Hoffmannová. 
„Všechna děvčata si zaslouží 
pochvalu. A velké poděkování 
patří také městu Chomutov, které 
oddíl v těžkých dobách podpo-
řilo a pomohlo tak k úspěšnému 
návratu našich gymnastek na sou-
těžní koberec,“ ocenila Kateřina 
Vomastová.

Příznivci ledního hokeje v Chomu-
tově nestrádají. Nabídku Pirátů s jejich 
střeleckými dostihy a extraligového 
Kladna v čele s Jaromírem Jágrem v po-
lovině tohoto měsíce ještě rozšíří repre-
zentace žen a její boj o olympijské hry. 
Olympijského turnaje v ledním hokeji 
žen v Pekingu v únoru 2022 se zúčastní 
deset týmů. Sedm už je známých, tři 
vzejdou z kvalifikací, které se uskuteční 
v Česku, Německu a Švédsku od 11. do 
14. listopadu. Českou skupinu hostí 
Chomutov a spolu s českými repre-

zentantkami budou o jedno postupové 
místo usilovat Polky, Norky a Maďarky. 
Český tým se ve sportovním areálu na 
Zadních Vinohradech připravuje už 
od pondělí 1. listopadu. Zítra a v pá-
tek má na programu přátelská utkání 
s Dánskem, pak krátké soustředění na 
horách, ale rozhodující část pobytu 
v Chomutově začne 11. listopadu, kdy 
se uskuteční první zápas s Norskem. 
“Věřím, že 11. listopadu budeme sto-
procentně připraveni a že se nám podaří 
poprvé v historii postoupit na olympi-

ádu. Zároveň doufám, že nás domácí 
fanoušci poženou kupředu,“ říká hlavní 
trenér českého národního týmu žen 
Tomáš Pacina.

Vstupné stojí jednotně 150 korun 
a fanoušci za tuto cenu mohou vidět 
vždy oba zápasy v rámci každého hra-
cího dne. „Moc si vážíme toho, že se 
v našem městě uskuteční tak významná 
reprezentační akce. Hokej má mezi 
chomutovskými fanoušky výsadní po-
stavení a věřím, že mnoho z nich přijde 
podpořit české reprezentantky v cestě 

za vysněným postupem na olympi-
ádu,“ říká první náměstek primátora 
města Chomutov David Dinda, který 
se podílel i na tvorbě oficiálního loga 
kvalifikace. 

Rozpis zápasů olympijské 
kvalifikace v Chomutově: čtvr-
tek 11. listopadu, 12:00 Polsko–
Maďarsko, 16:00 Česko–Norsko, 
sobota 13. listopadu, 16:00 Polsko–
Česko, 20:00 Maďarsko–Norsko, 
neděle 14. listopadu, 16:00 Česko–
Maďarsko, 20:00 Norsko–Polsko
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Do dlabání dýní se v chomu-
tovském zooparku pustily desítky 
malých strašidel. Oslavy hallo-
weenu si tam užily při strašidel-
ném reji, ve kterém nechyběly 
smrtky, čarodějnice, zombie, 
duchové a mnoho dalších zá-
hrobních monster. Kdo měl dýni 

hotovou, dal ji k obdivu na vý-
stavu a mohl si zaskotačit při živé 
hudbě oblíbené kapely 4. cenová, 
nechat si na obličej namalovat ně-
jaký strašidelný motiv, občerstvit 
se a pak vyrazit na strašidelnou 
cestu. Té se v průvodu s lampi-
ony zúčastnily celé rodiny a bály 

se společně. Na cestě totiž potkali 
čarodějnice při vaření lektvaru, 
zombie, strašidla ve středověké 
mučírně, vodníka a mnoho dalších 
krvechtivých potvor. Kdo se ze 
stezky vrátil ve zdraví do Dětské 
zoo, užil si na závěr večera ohňo-
vou show. 
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Strašidla se sešla 
v zooparku




