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Volná místa:

• Skladník – zásobovač
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky – disponent
• Technik kvality – elektro
• Technik prototypové výroby
• Technolog
• Inženýr kvality 

Staňte se součástí našeho ZF týmu  
a zašlete nám Váš životopis.

Pracujte  
v popředí automobilových inovací  
ve společnosti ZF, jedním z předních  
světových dodavatelů v automobilovém  
průmyslu. V současné době posilujeme  
náš tým v Klášterci nad Ohří.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.  
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7., 14. a 28.7.
Promenádní koncerty 
od 16.30 hodin v altánu 
v městském parku

10. a 24.7. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

10.7.
Odpoledne s muzeem 
Na Kočičáku od 15 hodin 
v městském parku

11.7.
Taneční odpoledne se 
Stardance od 15 hodin 
v městském parku

15.7.
Loutkové divadlo Kašpárek 
a hodná víla Jarmila 
od 10 hodin v letním kině

23. a 24.7. 
Pohádkové safari od 14 hodin 
v zooparku

24.7. 
AKce Uhájíme Chomutov 
od 10 hodin v městském parku

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

FESTIVAL OBNAŽENI 
ZAČAL VÝSTAVAMI
Výstavou čtyř výtvarných instalací začal osmnáctý ročník 
multižánrového festivalu Obnaženi. U cyklostezky na Štefánikově 
náměstí je k vidění šestice zrezivělých stromů, které jsou dílem 
Dagmar Šubrtové. V městském parku je vystavena socha 
Návštěva Josefa Šporgyho doplněna fotografickým cyklem Dana 
Černého a jeho hostů. Minimalistická instalace Individualita Jany 
Nuslauerové se nachází v uličce Příční. Instalace Můj dům Jiřího 
Němce a Terezy Zemanové je k vidění v podchodu pod kruhovým 
objezdem v Palackého ulici. Kompletní program je zveřejněn na 
www.obnazeni.cz

� aktuality
 4 OBRÁZKY ZDOBÍ 

PROSTOR POD 
KRUHÁKEM
V rámci třetího ročníku 
participativního rozpočtu 
město zrealizovalo další návrh 
z projektu Společně tvoříme 
Chomutov.

� téma
 6 Z MĚSTSKÉHO PARKU SE 

MÁ STÁT ZELENÁ ČTVRŤ 
PLNÁ ŽIVOTA
Zelené srdce města pulzující 
každodenní energií místních 
lidí. Tak by mohlo vypadat 
opuštěné místo po fotbalovém 
stadionu v centru Chomutova.

� rozhovor
 8 KAREL ŽIŽKA: UMĚNÍ 

NABÍZÍ ZCELA JINÉ 
VNÍMÁNÍ SVĚTA
Základní umělecká škola 
T. G. Masaryka v Chomutově 
vzdělává žáky v pěti oborech. 
Učit se tam mohou mladí 
hudebníci, tanečníci, výtvarníci, 
dramatičtí tvůrci i počítačoví 
grafici.

� minitéma
 9 KAMENCOVÉ JEZERO: 

NOVÉ VSTUPY S LEPŠÍM 
PARKOVÁNÍM A ZAČÁTEK 
VELKÉ REVITALIZACE
Do areálu Kamencového jezera 
vedou dva zcela nové vstupy 
z parkoviště u Aquasvěta. Řidiči 
právě na tomto parkovišti 
najdou snáze místo na 
zaparkování.

� kultura
 12 VĚRA VLČKOVÁ A JOSEF 

ZÁSTAVA PŘEVZALI 
CENU JIŘÍHO POPELA
Nositelka tradice paličkované 
krajky Věra Vlčková a kapelník 
Hornického dechového orchest-
ru Josef Zástava obdrželi letošní 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic.

� historie
 14 CHOMUTOVSKÉ 

GYMNÁZIUM JE 
NEJSTARŠÍ V KRAJI, 
SLAVÍ 430 LET
Letos slaví chomutovské gym-
názium 430. výročí od svého 
založení, což z něho dělá nejen 
nejstarší gymnaziální instituci 
v Ústeckém kraji, ale také jed-
no z nejstarších v republice.

� sport
 22 DOBRÉ VÝKONY NA ME 

STVRDIL ZISK TITULU 
MISTRA REPUBLIKY
První vrcholnou seniorskou 
akci má za sebou Marek 
Douda, paraatlet postižený 
spastickou diparezou dolních 
končetin.

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. 
Buvol domácí, nazývaný také 
vodní, je mohutný tur pocházející 
z Asie. Ve své domovině je pomoc-
níkem například při obdělávání 
rýžových polí, v Itálii se z jeho mléka 
vyrábí známý sýr mozzarella.
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Zajištění důkazů mají na starosti policisté 
z oddělení kriminalistické techniky

Oddělení kriminalistické techniky 
je tvořeno kolektivem osmi poli-
cistů, kteří nejprve sloužili na růz-
ných pozicích v rámci základních 
útvarů. Svou kariéru u policie začínali 
od základu, tedy takzvaně na ulici, 
pak se vypracovali na zpracovatele 
spisů a dále pokračovali jako pomocní 
technici. V současné době mají tedy 
u policie již nějaký ten rok odslou-
žený. Oddělení vede podporučík Petr 
Kubík, který nastoupil k policii v roce 
1992. Patnáct let sloužil u policie 
v Jirkově, v Chomutově je od roku 
2007. Oddělení převzal po Františku 
Heierovi, který jej za dobu svého 
dlouholetého působení vytáhl na sou-
časnou dobrou úroveň. Petr Kubík teď 

pokračuje v jeho dobré práci.
Teritoriem působnosti tohoto oddě-

lení je celý okres Chomutov. „Hlavní 
náplní kriminalistického technika 
je fotografická a video dokumentace 
míst trestných činů, dále vyhledávání 
a následné zajištění kriminalistických 
stop. Na rozdíl od televizních kolegů 
v různých seriálech my stopy z míst 
trestných činů pouze vyhledáme, zdo-
kumentujeme a zajistíme. Následně 
je odesíláme na odbor kriminalistické 
techniky a expertiz v Ústí nad Labem, 
kde je experti z různých odvětví vy-
hodnotí,“ upřesnil vedoucí oddělení 
Petr Kubík.

Policisté oddělení kriminalis-
tické techniky vyjíždějí například 

k případům vloupání do objektů, 
vozidel anebo k napadení, které řeší 
základní útvary policie, ale i k závaž-
nějším trestným činům, které již řeší 
služba kriminální policie a vyšetřo-
vání. Mezi ně patří například loupeže, 
náhlá úmrtí, ublížení na zdraví nebo 
znásilnění. „V neposlední řadě vyjíž-
díme jako členové krajské výjezdové 
skupiny i k těm nejzávažnějším trest-
ným činům, jako jsou vraždy. Každý 
policista našeho oddělení musí projít 
kurzem kriminalistického technika, 
kde se naučí vše potřebné, aby mohl 
práci kriminalistického technika vyko-
návat. Učí se správnému způsobu fo-
tografování, vyhledání a zajištění stop 
a na závěr skládá závěrečnou zkoušku. 

Poté pracuje půl roku pod dohledem 
zkušeného technika,“ doplnil vedoucí.

Na tuto práci se nehodí každý. Kdo 
má slabší žaludek, komu vadí zápachy 
nebo pohled na krev, v oddělení pra-
covat nemůže. „I v naší práci se však 
dějí úsměvné historky. Třeba když 
při ohledávání vloupání do sklepní 
kóje za námi přišla starší paní a ptala 
se, kdy už konečně vytáhneme ten 
sprej, který po nastříkání ukáže siluetu 
pachatele, jako to dělají v televizi. 
Museli jsme jí vysvětlit, že takový 
sprej mají opravdu jen v televizi,“ za-
vzpomínal Petr Kubík.

Zájemci o práci u policie se mo-
hou hlásit na telefonních číslech 
974 433 400 nebo 974 438 401.

Obrázky zdobí 
prostor pod 

kruhákem

V rámci třetího ročníku partici-
pativního rozpočtu město zrealizo-
valo další návrh z projektu Společně 
tvoříme Chomutov. „Cílem jednoho 
z vítězných nápadů bylo zkulturnění 
podchodu pod hlavním kruhovým 
objezdem. Dva tubusy zdobí ob-
rázky dětí z našich základních škol 
a jeden tubus patří tvorbě malířky 
Nadi Hoštové,“ uvedl náměstek 
primátora Milan Märc. „Hlavním 
tématem tvorby jsou zajímavá místa 
v našem městě a jeho okolí, ale také 
poděkování zdravotníkům, záchraná-
řům a všem dobrovolníkům v době 
koronaviru. Věříme, že kolemjdoucí 
zvelebení podchodu potěší a veselé 
obrázky jim zpříjemní den,“ do-

dala koordinátorka projektu Tereza 
Rödlingová.

Navrhovatelem projektu na zlepšení 
vzhledu podchodu byl Martin Kosina. 
„Jsem rád, že se realizace povedla. 
Je to současně impuls pro všechny 
obyvatele města, kteří stále váhají, 
že se díky nim něco ve městě může 
změnit. Není to složité. Jde jen o to mít 
dobrý, realizovatelný nápad,“ uvedl.

Kromě dětí se na výzdobě pod-
chodu podílela také malířka Naďa 
Hoštová, která ztvárnila nejatraktiv-
nější místa ve města a dílo doplnila 
krátkými pohádkovými povídkami. 
„Jsem nadšená z vitrín, které jistě ob-
rázky dětí i ty moje ochrání. Vypadá 
to velmi pěkně,“ doplnila.

Zoopark se změní 
v Pohádkové 
safari

Chomutovský zoopark spustil před-
prodej jízdenek na tradiční Pohádkové 
safari. Opatřit si je můžete i online. 
Nevšední výpravy po areálu s ná-
dechem kouzel a nadpřirozena jsou 
připravené na pátek a sobotu 23. a 24. 
července. V jízdách se budou pravidelně 
střídat Safari Expres a vláček Amálka. 
Začínat bude terénní Safari Expres první 
jízdou ve 14 hodin a poté bude vyjíždět 
vždy v celou hodinu až do osmi večer. 
Od 14.30 pak vždy po hodině vyrazí na 
stejnou trasu zoovláček, až do poslední 
jízdy ve 20.30 hodin. Jízdenky si již 
lidé mohou koupit online přes webové 
stránky zooparku nebo přímo na po-
kladnách. Platí zároveň jako vstupenka 
do zooparku v daný den.

Po padesáti letech bude bazén 
základní školy zrekonstruován

Rada města Chomutova zahájila 
výběrové řízení na zhotovitele re-
konstrukce bazénu na základní škole 
Hornická, která je plánovaná na le-
tošní léto. „Bazén si po úctyhodných 
padesáti letech provozu zaslouží roz-
sáhlou rekonstrukci. Doposud se vždy 
dočkal pouze běžné údržby,“ řekl ná-
městek primátora Milan Märc.

Stávající bazén byl uveden do pro-
vozu spolu s objektem základní školy 
v roce 1973. Po dobu pěti desetiletí 
byla průběžně prováděna základní 
údržba spolu s opravami a výměnou 
technologického zařízení bazénu. 
Poslední velkou investicí byla re-
konstrukce šaten a sprch a dále bylo 
nutné zařadit do plánu investic také 

kompletní rekonstrukci bazénové haly 
včetně bazénové technologie. „Projekt 
zahrnuje novou ocelovou nerezovou 
vložku, která bude osazena do stáva-
jící betonové konstrukce bazénu. Bude 
provedena také výměna bazénové 
technologie včetně úpravy vody. Dále 
proběhne výměna strojního zařízení 
ve strojovně spolu s kompletní výmě-
nou rozvodů, kanalizace a elektroin-
stalace. V bazénové hale dojde k vý-
měně topných těles, vzduchotechniky 
a elektroinstalace s osvětlením osaze-
ným v podhledu,“ doplnil náměstek 
primátora David Dinda.

Rekonstrukcí projde také zázemí 
pro cvičitele, hala s osoušeči vlasů 
a sklad pro ukládání vysušených po-

můcek a materiálů. V rámci stavby 
dojde v řešených prostorách k výměně 
dlažeb, obkladů, dveřních výplní, dále 
budou provedeny opravy omítek stěn 
a stropů s novou výmalbou. I v těchto 
prostorách bude provedena nová 
elektroinstalace.
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JAROMÍR JÁGR HLEDÁ 
AZYL V CHOMUTOVĚ
Vzhledem k rekonstrukci 
kladenského stadionu, hledá 
Jaromír Jágr azyl pro své Rytíře 
Kladno. O případném pronáj-
mu chomutovské hokejové 
arény se nyní jedná.

KLUB SENIORŮ OPĚT 
V PROVOZU
V červnu se v DPS Merkur kona-
lo první jednání Klubu seniorů 
po rozvolnění. Přítomní si na-
plánovali další letošní aktivity.

PÍSKOVIŠTĚ JE PRYČ, 
LAVIČKY PŘIBYLY
Technické služby v těchto dnech 
vybouraly staré pískoviště 
v Borové ulici a instalovaly nové 
lavičky do ulice Dostojevského.

KRÁTCEMladí fotbalisté mají nové šatny 
a zázemí za dvanáct milionů

Nová hřiště, hvězdárna a další projekty 
se uskuteční díky hlasům veřejnosti

Jezírko na Březenecké čistí bakterie

Koncem června bylo slavnostně 
otevřeno nové zázemí fotbalo-
vého hřiště v ulici Dr. Janského. 

Rekonstrukce a výstavba nových ša-
ten, klubovny, prádelny i potřebných 
skladovacích prostor proběhly v re-
kordním čase šesti měsíců. Město 
spolu s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy poskytlo 
významnou dotaci, aby se projekt 
uskutečnil. „Kvalitní zázemí často 
rozhoduje o tom, jestli děti vůbec 
začnou sportovat. Mám radost, 
že jsme podmínky pro naše fotba-
lové naděje výrazně vylepšili,“ řekl 
David Dinda, náměstek pro rozvoj 
a investice.

Rekonstrukcí a přístavbou ob-
jektu vznikly prostory pro osm šaten 
se sprchami, WC pro návštěvníky 
areálu, šatna pro rozhodčí, kancelář, 
klubovny. A v neposlední řadě také 

prádelna a sklad pro nářadí a tré-
ninkové pomůcky. „Záměrem bylo 
rozšířit kapacity objektu tak, aby 
vyhovovaly aktuálním potřebám 
sportovců a návštěvníků sportovního 
areálu. Současně také abychom splnili 
požadavky fotbalové asociace,“ řekl 
Radek Zaťko, předseda mládežnic-
kého spolku Junior Chomutov.

Zázemí využijí nejen fotbalisté, ale 
také žáci základní školy Na Příkopech, 
kde jsou sportovní třídy. Na sportovní 
dny budou do areálu docházet i děti 
z mateřských škol.

Celkové investiční náklady 
přesáhly 12 milionů korun. Město 
poskytlo necelé 4 miliony, zbytek 
pokryla dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

V rámci 4. ročníku participativního 
rozpočtu realizuje město Chomutov 
nápady obyvatel za pět milionů korun. 
Do hlasování se letos aktivně zapojilo 
rekordních 4 132 lidí, což je dvakrát 
více než v minulosti. „Poprvé jsme 
zveřejňovali i průběžné výsledky. 
Lidé viděli, jak si jejich oblíbené ná-
pady stojí, a mohli ještě zvýšit úsilí 
k oslovení hlasujících. I proto jich asi 
nakonec hlasovalo tolik. Všem děku-
jeme a rovnou se pouštíme do příprav 
vítězných projektů,“ uvedl David 

Dinda, náměstek primátora pro rozvoj 
a investice.

Z třiadvaceti realizovatelných ná-
vrhů jich v hlasování zvítězilo devět. 
„Nyní se návrhy dopracují do finální 
podoby menších projektů a s realizací 
se začne v roce 2022,“ doplnila koor-
dinátorka projektu Tereza Rödlingová.

Díky hlasům veřejnosti tak 
vznikne hvězdárna na louce u bý-
valého kina Oko, ve které bude 
Astronomická společnost Chomutov 
rozvíjet nadšení mladé generace pro 

technické a přírodovědné obory. 
Dojde také ke zlepšení podmínek 
v psím útulku v Beethovenově ulici, 
kde přibudou ve výběhu velké klády 
a kameny pro zpestření zábavy 
venčících se psů. Realizován bude 
také návrh na renovaci rybníkové 
cesty za restaurací Hřebíkárna. 
V Bezručově ulici vnikne odpo-
činkové místo nejen pro seniory 
z Centra denních služeb Merkur. 
Změny nastanou i na bývalém fot-
balovém stadionu za lázněmi. Tam 

bude postaveno nové street workou-
tové hřiště a také parkourové hřiště. 
Rekonstrukce se díky veřejnosti 
dočkají venkovní tribuny v areálu 
Cihla v Cihlářské ulici, pro malé 
děti vznikne nové hřiště na trav-
naté ploše u garáží za restaurací 
Kamenčák a na hřbitově u zadního 
vstupu bude vyměněna brána za no-
vou, kovanou.

Podrobné informace o projektu 
a výsledcích jsou na webu www.na-
schomutov.cz.

Jak se zbavit usazenin ze dna 
vodní plochy bez použití těžké 
techniky? Existuje elegantní řešení, 
zlikvidovat bláto totiž dokážou také 
bakterie. V těchto dnech už se činí 
v půlhektarovém betonovém jezírku 
na Březenecké.

„Jedná se o ekologickou metodu, 
v praxi už vyzkoušenou a osvěd-
čenou, ale v Chomutově ji testu-
jeme poprvé. Jejím prostřednictvím 
se dá vrstva organického bahna 
snížit v průměru o dvacet centimetrů 
ročně,“ říká vedoucí magistrátního 
odboru životního prostředí Dagmar 
Mutinská. Při výběru vhodného ře-
šení odbor zvažoval i vytěžení usaze-
nin pomocí sacího bagru, ale kromě 
pětinásobných finančních nákladů 
proti hovořila i nutnost zadržení zví-
řené vody, protože ta dále protéká 

zooparkem, konkrétně i expozicí 
lachtanů.

Metoda spočívá v sypání spe-
ciální bakteriální směsi na hla-
dinu, a to v množství vypočítaném 
podle rozlohy dané vodní plochy. 
Rozprašování probíhá v šesti termí-
nech, přičemž dávka směsi se snižuje. 
Bakterie ve vodě kromě usazenin 
redukují i množství fosforu, škodli-
vých plynů amoniaku a sirovodíku, 
dále odbourávají sinice a výrazně sni-
žují množství zelených řas. Dochází 
ke stabilizaci rozpuštěného kyslíku 
a ke zvýšení průzračnosti vody. „Při 
úbytku dvaceti centimetrů organic-
kých usazenin ze dna se v přepočtu 
na půl hektaru plochy jedná o odstra-
nění jednoho tisíce kubických metrů 
bahna, na jehož odvezení by bylo po-
třeba zhruba 125 plně naložených ná-

kladních automobilů,“ přidává další 
argument ve prospěch bakteriální 
směsi Jiří Tomášek, jednatel dodava-
telské firmy.

Aplikací směsi do jezírka 
na Březenecké byli pověřeni pra-
covníci provozovny veřejné ze-

leně Technických služeb města 
Chomutova. „Množství sedimentu 
v jezírku budeme průběžně sledovat. 
Když budeme spokojeni, použijeme 
příští rok bakterie i na vyčištění je-
zírka v městském parku,“ dodává 
Dagmar Mutinská.
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Zelené srdce města pulzující každodenní energií místních lidí. Tak by mohlo vypadat opuštěné místo 
po fotbalovém stadionu v centru Chomutova. Vedení města chce kompletně revitalizovat městský park 
a začlenit do něho prostor bývalého stadionu.

„Máme před sebou skvělou příle-
žitost výrazně rozšířit plochu parku 
a současně vytvořit v samotném 
centru novou zelenou čtvrť plnou 
společenského života, odpočinku 
a městského bydlení,“ říká David 
Dinda, náměstek primátora pro roz-
voj a investice města.

Detailní prezentaci najdou lidé 
na speciálním webu www.chomu-
tovskypark.cz.

Plán vychází ze studie, kterou 
pro město zpracovali architekti 
Tomáš Jiránek a Marek Lehmann. 
Pracují v ní s komplexní obnovou 
a rozšířením stávajícího městského 
parku o více než pětinu jeho sou-

časné rozlohy. Přirozenou formou 
by se k parku měl přičlenit prostor 
bývalého fotbalového a atletického 
stadionu. „Navrhujeme tady novou 
vodní plochu, jejíž část bude sloužit 

jako okrasná s rostlinami a zároveň 
jako čistící zóna. Část volné hladiny 
má potřebnou hloubku i k příleži-
tostnému koupání, pokud o to bude 
zájem,“ popisuje architekt Tomáš 

Jiránek. Současně bude tato partie 
parku více sportovní a počítá s aty-
pickým běžeckým oválem o délce 
400 metrů i se sprinterskými rovin-
kami pro rekreační běžce. Počítá 

se také s velkým dětským hřištěm, 
které doplní rozšířené centrum 
Rozmarýn.

Koncepce navrhuje urbanizo-
vat prostor stávajícího parkoviště 
za sportovní halou, kde by mohlo 
vzniknout zhruba šedesát měst-
ských bytů v první energeticky 
aktivní budově ve městě. V útro-
bách bytového domu by se nachá-
zely technologie pro hospodaření 
s vodou v celém parku a přilehlém 
okolí. Pod zemí pak bude místo pro 
zhruba dvě stovky vozidel rezidentů 
i návštěvníků.

Po dokončení revitalizace a no-
vých výsadeb vyrostou v centru 
města až stovky nových stromů. 
Biodiverzitu by měly podpořit nové 

květnaté louky, které jsou více 
odolné proti suchu a lépe zachycují 
srážky. Ty navíc budou svedeny ze 
všech střech v okolí přímo do parku, 
kde se s vodou bude dále hospodařit 
v rámci pěstební péče a pravidelné 
údržby.

Město chce své plány financo-
vat zejména z dotačních prostředků. 
„Dlouhodobě se v tomto směru při-
pravujeme na vypsání nových výzev 
v rámci evropských i národních do-
tačních programů. Máme v úmyslu 
poskládat financování z různých 
dotačních zdrojů. Už dnes máme 
přislíbeno několik desítek milionů 
korun,“ říká Hana Nováková, ve-
doucí odboru rozvoje a investic.

Studie nového městského parku 
navazuje na záměr přeměny býva-
lých lázní. Z téměř deset let chátra-
jící budovy se může stát multi-
funkční objekt, jehož srdcem bude 
moderní knihovna s aktivitami v ob-
lasti neformálního a zážitkového 
vzdělávání.

ZELEŇ V PARKU
V parku se nachází přes tisíc 

stromů. První byly vysazeny již 
kolem roku 1840. Druhová skladba 

VZHLEDEM K ROZŠÍŘENÍ PLOCHY MĚSTSKÉHO 
PARKU DOJDE TAKÉ K ROZSÁHLÉ NOVÉ VÝSADBĚ, 
POČÍTÁ SE MIMO JINÉ I S PROVĚŘENÍM MOŽNOSTI 
ZALOŽENÍ NOVÉ STROMOVÉ ALEJE.

Z městského parku se má 
stát zelená čtvrť plná života 
Počítá se s relaxem, sportem, zábavou i bydlením
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stromů je skutečně různorodá. Roste 
tam několik druhů borovic, javorů, 
jeřábů, dubů, lip, topolů, ale i ji-
nanů, katalp, jírovců, bříz, vrb, lísek 
a dalších.

Pro park jsou také typické velké 
travnaté plochy. V nové koncepci 
jsou travnaté plochy rozděleny na 
plochy, kde bude udržován klasický 
parkový trávník, a na plochy květ-
natých luk, které nevyžadují tak 
intenzivní údržbu. Květnaté louky 
se stále častěji stávají součástí ve-
řejného prostoru. Jejich výhody se 
jeví nesporně – vyšší počet kvetou-
cích rostlin poskytuje potravu nejen 
motýlům, včelám a čmelákům, ale 
i mnoha dalším druhům hmyzu. 
I založení menších kvetoucích ploch 
tak může podpořit biodiverzitu rost-
lin. Výhodou květnatých luk je také 
větší odolnost proti suchu, vyšší 
porost méně vysychá a půda je tak 
schopná lépe zachytit srážky.

Vzhledem k rozšíření plochy 
městského parku dojde také k roz-
sáhlé nové výsadbě, počítá se mimo 
jiné i s prověřením možnosti zalo-
žení nové stromové aleje v ulicích 
Mánesova a Mostecká. V místě 
rozšířeného parku vzniknou dva 
takzvané boskety, tedy prostory 
s přírodním zastřešením tvořeným 
korunami stromů.

VODA V PARKU
Stávající jezírko bude zachováno 

jako okrasné s vodními rostlinami, 
nově však bude sloužit k zachytá-
vání dešťové vody z horních partií 
parku.

V ploše bývalého fotbalového 
hřiště vznikne nová vodní plocha, 
která je navržena ze třech částí. Dvě 
části slouží jako okrasná plocha 
s rostlinami a zároveň jako čistící 
zóna. Třetí část je volnou vodní 
hladinou s potřebnou hloubkou, 

která může sloužit příležitostně i pro 
koupání.

Systém hospodaření s dešťo-
vou vodou počítá také s akumulační 
nádrží umístěnou pod novou zástav-
bou, kde bude shromažďovat deš-
ťové vody z okolních staveb.

MĚSTSKÉ BYDLENÍ
Koncepce navrhuje urbanizo-

vat prostor stávajícího parkoviště 
za sportovní halou. Je zde navržena 
výstavba bytového domu na půdo-

rysu nepravidelného U, otevřeného 
směrem k jihu. Bytový dům do-
tváří křižovatku ulic Čelakovského 
a Mostecká.

Směrem do ulic je navržena uza-
vřenější fasáda prolomená místy lo-
džiemi a schodišti, směrem do parku 
a vnitrobloku je fasáda více otevřená 
a prosklená s velkorysými okny 
a výhledy směrem do parku a k cen-
tru města. V domě je navrženo cel-
kem 58 městských nájemních bytů 
v dispozicích 2+kk až 5+kk.

Tomáš Jiránek: Park byl založený před sto 
lety, je dospělý, ovšem dynamicky stárne

Jedním z architektů, kteří při-
pravovali studii nového parku, je 
Tomáš Jiránek. V rozhovoru uvádí, 
jak jeho práce probíhala, co bylo cí-
lem a jak vidí současnou i budoucí 
podobu parku.
Proč je zapotřebí celková revita-
lizace parku, jaké nedostatky má 
současný park?

Městský park Chomutov, jak 
dnes pracovně nazýváme projek-
tový záměr, vnímáme jako urbani-
sticko-krajinářskou vizi. Celostní, 
komplexní. Tedy nejde pouze o ze-
leň versus nezeleň. Jde nám o kva-
litu života v centru Chomutova 
v mnoha souvislostech včetně 
historické kvality, kterou místo ne-
pochybně mělo. Původní chomu-
tovský městský park je kvalitní ve 
svém základu. Založen byl před 
více než sto lety velice velkoryse 
a na vysoké krajinářské i urbanis-
tické úrovni. V sedmdesátých letech 
byl upraven profesorem krajinář-
ské architektury Ivarem Otrubou. 
Dnes je dospělý, ovšem dynamicky 
stárne. Vedle toho je zde dnes ne-

funkční prostor bývalého stadionu. 
Zbyla jen vzpomínka na dříve také 
kvalitní funkční zázemí města. 
Prostor je sevřen důležitými měst-
skými ulicemi a třídami. Součástí 
místa jsou velice významné spo-
lečenské budovy. Bývalé lázně, 
městské divadlo, sportovní hala. 
Ale také několik škol všech stupňů 
včetně gymnázia. Tedy my před-
stavujeme celý prostor jako veliké 
parkové náměstí, společenskou 
a rekreační křižovatku. Se všemi 
nedostatky, funkčními i estetic-
kými, bychom se rádi vypořádali 
v předložené celkové vizi.
Co pro vás bylo základní myšlen-
kou při tvorbě studie?

Základem je krajinářsky řešený 
prostor. Tedy park v hlavní a pri-
oritní městské funkci. Tak, aby 
nebylo za patnáct let poznat, že se 
dnes jedná o dvě zcela nesourodé 
poloviny. A do tohoto parku chceme 
integrovat dnešní stavby, které mají 
a mohou mít svůj životaschopný 
potenciál. Městské lázně, sportovní 
halu, městské divadlo, vodní prvky 

a podobně. Včetně připomínky 
původního atletického stadionu. 
Nadto jsme do místa bývalého pod-
zemního bunkru umístili bytový 
dům s podzemním parkováním pro 
residenty, návštěvníky sportovní 
haly, eventuálně veřejnost. Park 
a městské centrum musí žít také po 
osmnácté hodině, kdy se zavřou 
úřady a obchody. Proto musí být za-
bydlené. Součástí koncepce je také 
práce s vodou a vodními prvky.
Má revitalizovaný park do bu-
doucna ještě další potenciál 
k rozvoji?

Dovolím si zde nastínit jednu 
naši zásadní zkušenost. Každá 
investice do kvality veřejného pro-
storu, tedy ulic, promenád, nábřeží, 
náměstí a parků se vyplatí přiro-
zeným startem a chutí do života 
místa. Moc bychom si přáli, aby 
toto bylo rovněž startem pro mnoho 
aktivit v místě. Sportovní akce, 
společenské akce, kulturní zážitky, 
hry, drobnější i vážnější podnikání 
v místě, wellness, fitness, kavárny, 
drobná občerstvení pro návštěv-

níky, rodiny, školní akce a spor-
tování dětí i dospělých. Investici 
do kvality prostředí zde vnímáme 
především jako investici do kvality 
života. Z parku mají lidé odcházet 
psychicky odpočatí a zrelaxovaní.
Jak těžké bylo skloubit odpočin-
kovou a relaxační zónu se spor-
tovní i obytnou částí v ne příliš 
rozlehlém prostoru?

Městský park je veliké území. 
Je dost veliké na aktivní odpočinek 
včetně městského fitness prostoru 
pod nebem. Ale je také dost veliké 
na nalezení intimity a klidu. Nadto 
ve stínu korun starých i nových 
stromů. Role kvalitní vegetace ve 
městech stoupá. Je zde místo pro 
mnoho typů vegetačních prvků 
včetně nových stromořadí v ulicích 
a třídách kolem parku. Život do 
městského parku dodají přede-
vším lidé. Ti, kteří park užívají 
a starají se o něj. Nebojím se, že 
by nebyl prostor pro všechny. Bál 
bych se spíše, že park bez lidí může 
být smutný. To nesmíme v centru 
Chomutova dopustit.
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Nelze se nezeptat – jak jste pře-
žili dobu covidovou, jak jste 
fungovali?

Samozřejmě, jako na všech 
ostatních školách, fungovali jsme 
složitě. Na druhou stranu se nám 
letos již podařilo dostat do on-line 
prostředí všechny umělecké obory, 
tedy i ty, u nichž je on-line výuka 
náročná. To je hlavně taneční, vý-
tvarný či dramatický obor. I z toho 
důvodu byl odliv žáků menší, než 
jaký by se dal předpokládat.
Chystáte na nový školní rok ně-
jaké změny nebo novinky?

Nepředpokládám nějaké zásadní 
novinky. Cílem bude vrátit se k naší 
tradiční činnosti, která vedle výuky 
spočívá také v pořádání umělec-
kých projektů, koncertů, výstav 
a podobně. Především pak chceme 
přesvědčit nové zájemce, že umíme 
vyučovat i v prostředí ne zcela 
běžném.
Do kterých oborů se mohou ještě 
hlásit noví členové?

Přijímáme žáky stále ještě do 

všech uměleckých oborů. Jsme 
velká škola, naše nabídka je tedy 
velmi pestrá a nyní je ještě stále 
možnost hlásit se do všech oborů.
Jak se mají přihlásit a je to 
možné i o prázdninách?

Noví žáci se mohou stále hlásit, 
tedy i o prázdninách. Ideální způ-
sob je přes on-line přihlášku, která 
je na našem webu www.zuschomu-
tov.cz, nebo telefonicky, což bude 

ale v době prázdnin složitější. My 
budeme tyto přihlášky registrovat 
a samozřejmě se s novými zájemci 
spojíme.
Jaké jsou podmínky přijetí žáka?

Podmínky pro přijetí jsou dány 
naší vyhláškou, tedy vykonáním 
talentové zkoušky. Kritéria pro tuto 
zkoušku jsou k dispozici také na 
našich webových stránkách.

Zapojujete se za běžné situace do 
nějakých soutěží, festivalů, akcí ji-
ných uměleckých škol a podobně?

Samozřejmě, zapojujeme se 
do soutěží, festivalů či jiných akcí 
a nebo je sami pořádáme. I v le-
tošním specifickém roce jsme 
zaznamenali tři velké úspěchy na-
šich žáků v uměleckých soutěžích, 
i když normálně soutěže neprobí-
haly. Náš mladý klavírista vyhrál 

svou kategorii na mezinárodní sou-
těži Prague Junior Note 2021 a dvě 
naše flétnistky vyhrály své katego-
rie v soutěži Teplické flautohry. To 
dokládá, že umíme posouvat žáky 
v jejich vývoji i v on-line vzdělá-
vání. Velký dík za to patří přede-
vším jejich učitelům. Předpokládám 
také, že v příštím roce se vrátíme 
k pořádání naší tradiční Letní filhar-

monie. Čekáme již jen na potvrzení 
smlouvy u saské banky.
Přijímáte nové členy i do aka-
demie seniorů? Za jakých 
pod mí nek?

Přijímáme, podmínkou je pou-
 ze volné místo u našich učitelů. 
Způsob přihlašování je stejný jako 
u běžných žáků s tím, že akademie 
začíná až od října.
Jak podle vás umělecké vzdě-
lání může ovlivnit život a rozvoj 
dítěte?

Naznačím dvě roviny. Ta první je 
bezprostřední, že žádný z nás rodičů 
nemůže dopředu predikovat u svých 
dětí, kterou cestou se v dospělosti vy-
dají. Je tedy dobře, že mnozí rodiče 
spojují umělecké vzdělávání napří-
klad se sportem. Je to samozřejmě 
často obtížné, ale dáváme tím dítěti 
na výběr. No a ta druhá je obecná. 
Umění přece nabízí zcela jiné vní-
mání světa, než je třeba sezení za po-
čítačem či dávání gólů, a přináší ra-
dost nejen posluchačům či divákům, 
ale především samotnému umělci.

Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově vzdělává žáky v pěti oborech. Učit se tam mohou 
mladí hudebníci na nepřeberné množství nástrojů, tanečníci, výtvarníci, dramatičtí tvůrci i počítačoví 
grafici. Po letošních i loňských zkušenostech je škola již schopna kvalitně učit i ve formě distanční výuky. 
Kdyby nastalo opětovné uzavření školy kvůli pandemickým opatřením, žáci o vzdělání nepřijdou. Právě 
o tom, ale i o plánech a úspěších školy a zápisu nových žáků hovořil ředitel školy Karel Žižka.

Karel Žižka:

Umění nabízí zcela 
jiné vnímání světa 

I V LETOŠNÍM SPECIFICKÉM ROCE JSME 
ZAZNAMENALI TŘI VELKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍCH.
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Kamencové náměstí – Vznikne v Přemyslově ulici. Architekti ve svém 
plánu počítali s úpravou prostranství současného parkoviště a vybudo-
vání otevřeného prostoru v místě současného vstupu. Obě místa bude 
nadále opticky oddělovat stromová alej, současně je ale propojí pěší 
zóna. Celé náměstí a vstup budou bezbariérové.

Náměstí Otvická hráz – Druhý vstup do areálu z otvické hráze bude 
upraven ve stejném stylu jako Kamencové náměstí. Tam také vznikne 
náměstí, tentokrát s názvem Otvická hráz, bude i podobně rozdě-
lené na prostor parkoviště a otevřené prostranství. Součástí budou 
dva vstupní objekty, ve kterých budou šatny, kóje pro kola a sociální 
zázemí. Plochy pro parkování opět pokryjí štěrkové trávníky s novými 
stromy.

Sportovní náměstí – Dva nové vstupy do areálu jsou u Aquasvěta. 
Vznikne tam Sportovní náměstí, opět bude vzhledově ladit s ostatními, 
ale zde bude dominantou velké parkoviště až pro 350 vozů. U vstupu 
opět vyroste vstupní budova se zelenou střechou, ve které se budou 
nacházet pokladna, kóje pro kola, recepce, vrátnice, sociální zázemí 
a podobně.

Revitalizace zeleně – V celém areálu Kamencového jezera i před jed-
notlivými vstupy bude kompletně upravená zeleň. Krajinářští architekti 
se rozhodli plně respektovat současné uspořádání zeleně a plánují 
ji pouze zrevitalizovat, omladit, případně více zpřístupnit veřejnosti. 
Přestože se v areálu nacházejí různé druhy dřevin v různém uspořá-
dání, chtějí architekti celý prostor sjednotit motivem dubu, který se 
odráží v dubové aleji u hlavního vstupu.

PROMĚNY AREÁLU A OKOLÍ

Kamencové jezero: nové vstupy s lepším 
parkováním a začátek velké revitalizace

Do areálu Kamencového jezera 
vedou dva zcela nové vstupy z par-
koviště u Aquasvěta. Řidiči právě 
na tomto velkokapacitním parko-
višti najdou snáze místo na zapar-
kování. Parkoviště u spodní brány 
do areálu v Přemyslově ulici se za-
plní rychleji a řidiči pak nechávají 
stát vozy i mimo vyznačená místa, 
za což jim hrozí postih. U nových 
vstupů vznikne i nová recepce 
kempu. „Jižní vstupy přinesou nový 
komfort přijíždějícím turistům, 
kteří míří do autokempu. Současně 
ale také místním, kteří mohou vy-
užít velké parkoviště u Aquasvěta. 
Obyvatelé ulice Tomáše ze Štítného 
naopak získají více klidu, protože 
stávající vjezd do kempu mezi by-
tovými domy bude zrušen,“ řekl ná-
městek primátora David Dinda.

V rámci vstupu z Mostecké 
ulice je navržena nová vstupní bu-
dova, kde bude recepce autokempu. 
Přijíždějící návštěvníci se k re-
cepci dostanou novou komunikací 
z kruhového objezdu u Aquasvěta. 
Na stávající pochozí plochu před 
Aquasvětem bude napojeno nové 
prostranství pro pěší. Návštěvníci 
budou moci využít i uzamykatelné 
cykloboxy a sociální zázemí.

Parkoviště před Aquasvětem 
bude rozšířeno o dalších 53 par-

kovacích míst. „Vznikne tam nej-
větší parkoviště pro návštěvníky 
Kamencového jezera. Stane se tak 
hlavní plochou pro automobily ři-
dičů, kteří mnohdy složitě hledají 
parkovací místa v přilehlých uli-
cích,“ doplnil David Dinda.

S výstavbou objektu se počítá 
od září letošního roku a s předáním 
hotové stavby pak před začátkem 
rekreační sezóny roku 2022.

PRÁCE NA REVITALIZACI
Práce na jižních vstupech 

do areálu budou probíhat para-
lelně s činností v Přemyslově ulici, 
kde bude zahájena revitalizace 
Kamencového jezera a jeho okolí. 
Podle návrhu architektů Zbyňka 
Ryšky, Jana Skoupého a Denisy 
Kyselicové, kteří v roce 2018 zví-
tězili v architektonické soutěži, 
se jako první začne měnit právě 
prostranství a vstup z Přemyslovy 
ulice. V září by měly práce začít. 
„Revitalizace areálu Kamencového 
jezera a zejména také veřejného 
prostranství v jeho okolí bude nej-
větší investicí města v letošním 
roce,“ uvedl náměstek primátora 
pro rozvoj a investice David Dinda.

V rámci investiční akce vy-
roste v Přemyslově ulici nový 
veřejný prostor, který nese název 

Kamencové náměstí. Jeho sou-
částí bude nejen nově vybudovaný 
vstup do areálu Kamencového 
jezera a současně do letního kina, 
ale také objekt historické pokladny 
coby vzpomínky na historii jezera. 
Celá plocha před vstupem do are-
álu bude vybudována jako pěší 
zóna. Rekonstrukcí projde stávající 
parkoviště, kde bude k dispozici 
143 parkovacích míst, která budou 
nově tvořena štěrkovým trávní-
kem. Společně s novým vstupním 
objektem budou vybudovány také 
uzamykatelné kóje pro jízdní kola. 
Rekonstrukcí projdou i přilehlé 
ulice Maroldova a Přísečnická. 
„V návaznosti na strategický 
dokument o přizpůsobení města 
Chomutova změně klimatu zde 
řešíme hospodaření s dešťovou vo-

dou. Velké plochy nepropustných 
asfaltových povrchů nově nahra-
díme propustnými. Vstupní objekt 
bude mít zelenou střechu s aku-
mulační schopností a také dojde 
k výsadbě nové zeleně,“ upřesnil 
náměstek primátora David Dinda.

Stavební práce jsou napláno-
vané na druhou polovinu letošního 
roku a budou pokračovat i v ná-
sledujícím roce. Veškerá stavební 
činnost by měla probíhat převážně 
mimo hlavní letní sezónu, kdy 
na Kamencové jezero přichází 
nejvíce návštěvníků. Celková in-
vestice dosahuje zhruba 50 milio-
 nů korun.

PLÁŽ BEZ BAHNA
První prázdninový den byla 

znovu pro veřejnost otevřena oblí-
bená písčitá otvická pláž. Ta byla 
pár týdnů zavřená kvůli čištění 
přilehlého dna. Odtěžené bahno 
nahradila vrstva jemného písku. 
A dočkají se rovněž milovníci na-
hého koupání, pro které se opět 
zpřístupní tamní nudapláž.

Specializovaná firma v místě od 
jara odbahňovala dno. Usazeniny 
odsával speciální bagr na plovou-
cím zařízení, a to na ploše asi 8 tisíc 
metrů čtverečních. Šlo o investiční 
akci města, které na ni uvolnilo ne-
celých sedm milionů korun.

Koncepce a další informace jsou 
k dispozici na www.nasejezero.cz.
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Poznejte rozdíly mezi dohodou o pracovní 
činnosti a dohodou o provedení práce

Jak si najít a udržet dlouhodobý vztah

Náhradní výživné pro děti 
pomůže samoživitelům

Vzhledem ke změnám, které 
se odehrávají hlavně v důsledku 
mimořádných protiepidemic-
kých opatření vlády, dochází 
k útlumu v některých oblastech 
na trhu práce a na druhé straně 
k prosperitě v jiných oblas-
tech. Tento jev má dopad na 
mnoho z nás. Někteří se ocitají 
v situaci, kdy jim zaměstnava-
tel v rámci zachování existence 
procentuálně snižuje plat, jiní 
přicházejí o zaměstnání úplně. 
Někdy tak lidé řeší, že nechtějí 
odcházet ze zaměstnání, které 
jim vyhovuje, ale příjmy pro ně 
nejsou dostačující, jindy není 
snadné po ztrátě zaměstnání na-
jít nové. 

Nejen pro překlenutí výše 
zmiňovaných situací by nám 
mohlo pomoci vědět, na co si 
dát u těchto většinou dočas-
ných výdělků pozor. Přivydělat 
si můžete na základě dohody 
o pracovní činnosti či dohody 
o provedení práce. Každá z nich 
má ale svá specifika.

V případě, kdy si budete po-
třebovat přivydělat při zaměst-
nání, můžete volit z daných 
variant například dle časové 
flexibility a délky trvání. U do-
hody o provedení práce neřešíte 
časové rozložení pracovní doby 
do týdnů, nesmíte ale odpraco-
vat více než 300 hodin za rok. 
Dohoda o pracovní činnosti 

stanovuje, že nesmíte odpraco-
vat více než 20 hodin za týden, 
ale ročně není objem odpraco-
vaných hodin nijak omezen. Na 
rozdíl od dohody o provedení 
práce je možné dohodu o pra-
covní činnosti sjednat na dobu 
určitou i neurčitou. Ani u jedné 
z dohod nevzniká nárok na pří-
platky (přesčas, práce v noci…) 
a dovolenou. 

Je nutné si také pohlídat, 
kdy je vám odváděno sociální 
a zdravotní pojištění. Zatímco 
u dohody o provedení práce za 
vás zaměstnavatel začíná odvá-
dět toto pojištění až od příjmu 
nad 10 000 Kč měsíčně, u do-
hody o pracovní činnosti se na 

něj vztahuje povinnost odvádět 
daná pojištění již od 2 999 Kč 
měsíčně. 

V situaci, kdy přijdete o za-
městnání a budete v evidenci 
úřadu práce jako uchazeč, nabízí 
se vám též možný přivýdělek, 
ale pouze na dohodu o pracovní 
činnosti a jen do výše výdělku 
7 600 Kč měsíčně. Pokud vám 
ale v té době náleží podpora 
v nezaměstnanosti, není možno si 
přivydělat vůbec. V takové chvíli 
je nutné zvážit, zda se vám víc 
vyplatí přerušit čerpání podpory 
v nezaměstnanosti a dočerpat ji 
později, či v čerpání pokračovat. 

Martina Klausová, DiS.
sociální pracovnice SP Kamenná

Je mi 32 let, mám za sebou ně-
kolik nepovedených vztahů. Zdá 
se mi, že si vybírám stejné typy. 
Ráda bych se v životě usadila, 
měla manžela, děti, rodinu a za-
tím se mi to nedaří. Zkoušela 
jsem seznamku, ale ani tam jsem 
nebyla úspěšná. Co dělám špatně, 
můžete mi poradit?

Příčiny, proč nedokážete mít 
vztah, se v drtivé většině případů 
odvozují už z raného dětství. Většina 
lidí, kteří mají tento problém, ne-
mohou mít vztah nebo si nedokážou 
vztah udržet, neprožívala v dětství 
dostatek blízkosti a jistoty ze strany 

rodičů. Tím se ani nenaučili, jak 
se vlastně ve vztazích chovat. Jsou 
i lidé, a není jich málo, kteří než 
aby trpěli tím, že je vztahy zraňují, 
dobrovolně se rozhodnou, že žádné 
vztahy mít nebudou.

Otázka je, zda máte problém 
se s někým seznámit, nebo vám 
vztahy dlouho nevydrží. 

Možná patříte k lidem, kteří 
mají problém se seznamováním 
jako takovým. Hodně se podce-
ňují, stydí se a mají problém mluvit 
s druhými. Jsou přesvědčeni, že 
nemají svému potenciálnímu pro-
tějšku co nabídnout. Jsou to zpravi-

dla lidé, kteří si sami sobě vnucují 
názor a zaujímají postoj, že druhé 
nepotřebují, že si bohatě vystačí 
sami. Jsou mezi nimi ale i tací, kteří 
si velmi dobře uvědomují, že sami 
sebe blokují, a po vztahu hodně 
touží a mrzí je, že nedokážou mít 
vztah.

Pokud máte problémy, že se 
sice seznámíte, navážete vztah, ale 
pak ve vztahu nedokážete vydržet, 
určitě je dobré se s tímto problé-
mem novému protějšku svěřit. Je 
samozřejmě možné, že to nebude 
chtít akceptovat a rozejde se s vámi. 
V tom případě to pak není partner, 

se kterým se můžete posouvat. 
Pokud s vámi ale partner zůstane, 
dává tím najevo, že vás akcep-
tuje. Jedině takto máte naději, že 
společně můžete situaci zvládnout 
a naučit se žít ve vztahu. Pokud 
vám to má vydržet, musíte spolu 
umět trávit čas a hlavně komuniko-
vat. Všímejte si, jak partner reaguje 
v různých situacích, jaké jednání 
mu vadí, na jaká slova je alergický 
a co ho naopak spolehlivě uklidní. 

A když i to nejde, můžete se na 
nás obrátit na adrese www.curzu.cz. 

PhDr. Irina Malinová
Akreditovaná manželská poradkyně

Od července se stavá 
účinným zákon o náhrad-
ním výživném pro nezaopat-
řené dítě, který byl schvá-
len Poslaneckou sněmovnou, 
Senátem a podepsán pre-
zidentem České republiky. 
Náhradní výživné by tak mělo 
zajistit, aby samoživitelé a sa-
moživitelky měli jistotu ve 
vyplácení výživného. Stát se 
po dobu nejvýše dvou let po-
stará o to, aby nezaopatřené 
děti dostávaly výživné, které 
jim druhý rodič neplatí. 

Aby však toto výživné bylo 
přiznáno, musí se samoživitelé 
aktivně podílet na řešení této 
situace. První podmínkou pro 
přiznání náhradního výživného 
je podání návrhu na exekuci či 
soudního výkonu rozhodnutí. 
Nestačí tak pouze skutečnost, 
že daná osoba výživné neplatí, 
nebo rozsudek ukládající vy-
živovací povinnost. Druhou 
podmínkou je, že dítě musí mít 
trvalé bydliště na území České 
republiky, pokud zákon nesta-
noví jinak. 

Rodiče budou žádosti podá-
vat Úřadu práce České repub-
liky, který rozhodnutí o při-
znání náhradního výživného 
vydá nejpozději ve lhůtě 30 dnů. 
Samoživitelka či samoživitel bu-
dou muset dokládat neplnění vy-
živovací povinnosti každé čtyři 
měsíce úřadu práce. Náhradní 
výživné bude vypláceno ve 
stejné výši, jaká byla stanovena 
soudem, avšak maximálně do 
částky 3 000 Kč. Pokud rodič 
bude výživné platit pouze čás-
tečně, tak zbývající částku stát 

nezaopatřenému dítěti doplatí.
V případě vymáhání výživ-

ného v zahraničí musí být také 
k žádosti přiložen doklad o po-
dání návrhu na výkon rozhod-
nutí nebo žádost o vymáhání vý-
živného prostřednictvím Úřadu 
pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí. Ačkoli může náhradní vý-
živné pro neplatící rodiče zna-
menat ztrátu motivace v jakém-
koli navýšení příjmů, pro samo-
živitele to bude značná úleva. 

Mgr. Dominika Buriová
Sociální poradna Kamenná
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STOLNÍ TENISTÉ MAJÍ MODERNÍ 
TOALETY A SPRCHY
V červnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení TJ Baník 
Březenecká v krytu civilní obrany v Zahradní ulici. V loňském roce 
byly zprovozněny nové sprchy, které město vyšly na 248 tisíc 
korun. Původní prostory sprch byly nevyhovující svým zastaralým 
vybavením, vyměněn byl i zásobník TUV. Stavební práce byly 
specifické, protože se jedná o kryt a veškeré konstrukce jsou 
železobetonové. Opravy toalet žen vyšly na 302 tisíce a mužů 
na 397 tisíc korun. Při úpravách toalet byly sníženy podhledy. 
Odstraněny byly nevyhovující plechové příčky mezi toaletami, 
původní elektroinstalace či dveřní křídla.

NA BŘEZENECKÉ MAJÍ DVĚ NOVÁ 
MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
V Dřínovské ulici město nechalo vybudovat dvě místa pro přecházení. 
Stavební firma provedla úpravu chodníku včetně zúžení vjezdu 
z Dřínovské ulice k obchodnímu centru. Součástí prací, které město 
vyšly na téměř 300 tisíc korun, bylo také vytvoření nové zpevněné 
plochy pro kontejnery.

V PAVILONU ZŠ PÍSEČNÁ 
ZAČÍNAJÍ OPRAVY

V základní škole v ulici Písečná město zahájí na začátku prázdnin 
rekonstrukci sociálního zařízení v prvním patře pavilonu A. Původní 

vybavení sociálního zařízení a zastaralé keramické obklady včetně 
dlažby budou vybourány. Umyvadla sloužící strávníkům jídelny 

budou přemístěna na jiné vyhovující místo, nově vzniklý prostor 
bude do budoucna využit pro odkládání ošacení. Během uzavření 

školy kvůli koronavirovým opatřením byly ve školní kuchyni 
s jídelnou opraveny obklady stěn a vymalovány stěny.
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Věra Vlčková a Josef Zástava 
převzali Cenu Jiřího Popela

Euroregion 
předá cenu

Kabáti předvedou v Chomutově 
pěkný cirkus, turné bude ve stanu

ExperiPent odstartoval Léto 
plné hudby ve Dřeváku

Letní kino pro děti: Loutkové 
divadlo a zpíváníčko

Nositelka tradice paličkované 
krajky Věra Vlčková a kapelník 
Hornického dechového orches-
tru Josef Zástava obdrželi letošní 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 
Slavnostní předání proběhlo 
ve sklepení kostela sv. Kateřiny.

První oceněnou osobností byla 
nositelka tradice paličkované krajky 
Věra Vlčková. Její zásluhou byla 
navrácena znalost paličkování 
po roce 1945 do Krušných hor. 
Předávání ceny se kvůli zhorše-
nému zdravotnímu stavu nemohla 

zúčastnit, zastoupil ji syn Ludvík 
Vlček. „Přestože bylo mé dětství 
plné paličkování, krajek a další 
jemné práce, nikdy mi to nevadilo. 
Preferoval jsem tedy spíš jemné 
práce typu stavebnice Merkur, ale 
některé výrobky jsem s mamin-
kou dělal. Bavilo mě síťování, 
takže jsem si vyrobil například 
houpací síť, nebo drhání, touto 
technikou jsem také leccos zkusil,“ 
zavzpomínal.

Druhým oceněným je kapelník 
Hornického dechového orches-
tru Josef Zástava. V letošním roce 
oslaví dvacet let v čele tohoto or-
chestru a také úctyhodné osmdesáté 
narozeniny. Ocenění města si Josef 
Zástava zasloužil díky úzké spo-
lupráci s městem. Účastní se pro-
menádních koncertů v městském 
parku a udržuje tradici dechové 
hudby. „Když z orchestru odešli 

dva kapelníci, dostal jsem nabídku, 
abych dělal kapelníka já. Dost 
jsem se rozmýšlel, ona je to práce 
náročná. Musím shánět termíny, pe-
níze, nové členy, těch organizačních 
věcí je mnoho. Získání této ceny 
si vážím, i když jsem to ještě zcela 
nevstřebal,“ popsal své pocity.

Při slavnostním ceremoniálu 
proběhl i křest publikace 15 let 
Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, kte-
rou město Chomutov vydalo v mi-
nulém roce. „Shromáždit medai-
lonky všech oceněných nebylo jed-
noduché, protože informace o nich 
se hlavně v začátku předávání ceny 
nearchivovaly. Se žijícími osob-
nostmi nebyl problém, navštívili 
jsme je a vše dali dohromady, ale 
u nežijících oceněných jsme museli 
hledat v archivech nebo navštěvovat 
pozůstalé,“ popsal práci na přípravě 
knihy autor Michal Bečvář.

Euroregion Krušnohoří/Erzge-
birge předá v letošním roce již 
pojedenácté Cenu Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge. Cena 
je určena osobnostem, které svojí 
angažovaností významným způ-
sobem přispěli k udržení a rozvoji 
tradic regionu a mají významný 
podíl na vytváření podmínek 
a dobrých vztahů v přeshraniční 
spolupráci.

Návrhy s krátkým zdůvodně-
ním mohou lidé zasílat do 15. září 
letošního roku na e – mail ko-
necna@euroreg.cz. Více informací 
je k dispozici na www.euroreg.cz.

Žádná polotučná show, ale po-
řádný nářez. Tak prý bude vypadat 
letošní koncert Kabátů v Chomutově, 
slibuje to sama skupina. „Lidé se mo-
hou těšit na pořádný rockový vejprask 
ve fascinujícím prostředí nenapodo-
bitelné koncepce. Celé turné je totiž 
koncipované do regulérního cirkuso-
vého stanu, byť hodláme vyrolovat 
boční plachty,“ uvedl manažer sku-
piny Karel Honsa.

Koncert s názvem Cirkus Kabát 
se bude konat 7. září od 20 hodin 
na travnaté ploše u zimního stadionu.

Cappella kvintet ExperiPent vy-
stoupil po půlroční odmlce před do-
mácím publikem na terase restaurace 
Dřevák u Kamencového jezera a tím 
začal program Léto plné hudby. „Jsme 
velmi rádi, že jsme po takové době 
zase měli možnost vystupovat před 
lidmi a navíc hned u jedné z význam-
ných chomutovských dominant,“ řekl 
umělecký vedoucí tělesa Pavel Zmátlo.

Diváci si kromě posezení v příjem-
ném prostředí měli možnost vychut-

nat různorodý program složený také 
ze známých skladeb jako Kiss from 
a Rose od Seala, Stingovy skladby 
Englishman in New York nebo italské 
skladby Bella Ciao, kterou někteří 
mohou znát ze seriálu Papírový dům. 
Koncert byl realizován za finanční pod-
pory statutárního města Chomutova.

ExperiPent si mohou přijít lidé 
poslechnout i v neděli 11. července 
do městského parku, kde od 19 hodin 
vystoupí ve velkém altánu.

Chomutovské letní kino začalo 
hlavní filmovou sezonu, kromě 
toho ji ale v červenci dvakrát zpes-
tří dopolední představení pro děti. 
Ve čtvrtek 15. července to bude lout-
kové divadlo, o čtrnáct dní později 
29. července kabaret plný písniček.

S loutkami přijede Sváťovo 
dividlo, které rozehraje pohádku 
vhodnou už pro děti od dvou let – 
Kašpárek a hodná víla Jarmilka. 
Vystoupení je protkáno písněmi 

a hádankami a děti se do něj ak-
tivně zapojí.

Během Zpívánkového kabaretu, 
jak se jmenuje druhé interaktivní 
představení, vyčarují dvě předsta-
vitelky Liduščina divadla z kou-
zelného klobouku tři příběhy podle 
písniček. Děti budou během vystou-
pení napovídat a na závěr se mohou 
zúčastnit společného tanečku.

Obě dětská představení začínají 
v 10 hodin.
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JAROSLAV KŘIVAN
Do podnikání se pustil před 23 lety, kdy po odchodu z VTŽ 
Chomutov založil firmu FAEN, s.r.o., jejíž hlavní činností je 
údržba bytů a domů pro vlastníky. Vsadil na poctivé řemeslo 
a to se vyplatilo. Díky referencím se rádius klientů z Chomutova 
rozšířil do Kadaně, Mostu, Meziboří, Slaného a dokonce až 
do Prahy. Během dlouhých let zažil v údržbě bytů snad vše. 
Od zcela vyhořelých domů až po úplně vytopené paneláky, 
z jejichž vchodů tekla voda proudem. Z podnikatelského 
hlediska ho nejvíce trápí, že příliš nepřicházejí noví řemeslníci. 
Více na www.faen.cz.

KAMIL ŠTAJGL
Vyučený autoelektrikář a následně marketér v reklamní 
agentuře se už dva roky zabývá čištěním koberců, sedaček 
a interiérů aut. Chová anglické buldoky, kteří mu zašpinili 
sedačku, tak si koupil stroj na čištění. Práce ho tak chytla, že 
se jí začal postupně věnovat naplno. Zkušenosti z reklamy 
mu pomohly rozjet vlastní byznys. Na čištění ho baví hlavně 
údiv klientů po vyčištění starých sedaček či koberců. Kontakt 
najdete na www.odbornecisteni.cz.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Chomutovské gymnázium je 
nejstarší v kraji, slaví 430 let

Letos slaví chomutovské gymná-
zium 430. výročí od svého založení, 
což z něho dělá nejen nejstarší gym-
naziální instituci v Ústeckém kraji, 
ale také jedno z nejstarších gymnázií 
v České republice. Nezbývá než po-
gratulovat a alespoň velmi stručně se 
seznámit s historií nejstarší chomutov-
ské školy.

Duchovním otcem gymnázia 
byl Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší 
hofmistr Českého království, tedy 
jeden z nejvyšších zemských poli-
tiků. Chomutovské panství, jehož 
valná většina poddaných vyznávala 
protestantskou víru, získal v roce 
1588 a hned se pustil do jeho rekato-
lizace. Z města se mělo stát cent-
rum katolické misijní činnosti pro 
protestantské Podkrušnohoří. Úporná 
Lobkovicova snaha vrátit do města 
katolickou víru nakonec skončila po-
vstáním proti němu samému, ale to je 
jiná část příběhu.

Jedním ze symbolů Lobkovicovy 
rekatolizace se stalo založení jezu-
itského gymnázia roku 1591. O rok 
později byla při jezuitské koleji zalo-
žena dokonce i univerzita, jež měla 
stejná práva a výsady jako podobné 
univerzity v Evropě. Chomutov 
se tímto stal univerzitním městem. 
Rozvoj vysoké školy však překa-
zilo pozdější Lobkovicovo zatčení 
Rudolfem II., a to pro podezření 
z vlastizrady. Jezuitské gymnázium 
ovšem pokračovalo dál a v prvních 
desetiletích zažívalo prudký nárůst 
žáků. Těžilo především z toho, že bylo 
jediné v širokém dalekém regionu. Na 
ústav se zapisovali synové šlechticů, 
bohatých měšťanů či panských úřed-
níků. Studium tedy bylo spjato se spo-
lečenským statusem rodiny. Studenti 
přicházeli z blízkého regionu, ale 
i z dalších zemí rakouského císařství, 
jako bylo Rakousko, Slezsko, Uhry, 
a také z Lužice či Vestfálska.

Dočasnou změnu ve správě 
gymnázia způsobilo stavovské 
povstání. V důsledku toho byli 
roku 1618 z království vypově-
zeni jezuité, aby se opět po bitvě na 
Bílé hoře mohli vrátit. Konkrétně 
v Chomutově to znamenalo, že jim 
byla vrácena jezuitská kolej, jíž bě-
hem jejich nepřítomnosti spravovali 
místní měšťané a výuka byla po 
tuto dobu vedena v protestantském 
duchu. Město dále muselo jezuitům 
zaplatit náhrady za způsobené škody 
a navíc si řád mohl levně zakoupit 
pozemky a jiné majetky po měšťa-
nech, kteří opustili město po prohra-
ném povstání, když odmítali nadále 
žít v katolickém státě.

Stavba koleje byla odvislá od si-
tuace v Českém království a samot-
ném městě. Před stavbou nejprve 
majitel Chomutova vykoupil několik 
parcel v jihovýchodním cípu ná-
městí, zbořil na nich stojící domy 
a 14. srpna 1590 nechal slavnostně 
položit základní kámen budoucího 
areálu. Nejprve se stavba pod dozo-
rem jezuitů utěšeně rozrůstala, ovšem 
výrazné zpomalení zapříčinilo zatčení 
Jiřího Popela z Lobkovic a následné 
spory jezuitů s měšťany, v nichž 
Tovaryšstvo Ježíšovo tahalo za kratší 
konec. Výsledkem bylo, že se v první 
fázi před počátkem třicetileté války 
dostavěla budova gymnázia a koleje 
(dnes Oblastní muzeum v Chomutově 
a galerie Špejchar), která sloužila 
jezuitům jako provizorní kostel. 
Zbytek rozsáhlého komplexu zůstal 

rozestavěn. Napomohl k tomu i velký 
městský požár v roce 1598, který 
zničil prakticky vše, co se do té doby 
postavilo. Druhá stavební fáze se roz-
běhla až v roce 1663. Architektonicky 
se jí ujal Carl Lurago, jenž za několik 
let dokončil stavbu kostela sv. Ignáce 
(Ignác z Loyoly byl zakladatelem 
Tovaryšstva Ježíšova) a následně byla 
dostavěna i vlastní kolej.

Gymnázium mělo nejdříve čtyři 
základní třídy, v nichž byla výuka 
odstupňována podle toho, jak se 
studenti učili latinu, tedy od počátku 
výuky cizího jazyka ke složitější látce 
(rudimenta, principia, grammatica, 
syntaxis). Později přibyly 5. a 6. třída 
(poetika a rétorika), po nichž mohli 
nadaní studenti přejít na univerzitu, 
obvykle filozofickou fakultu, a pokud 
měli zájem či případně úkol od své ro-
diny, dokončili studium na teologické 
fakultě. Takto byli připraveni na dráhu 
jezuitského kněze. Ne každý se samo-
zřejmě věnoval této dráze.

Mezi známé absolventy zdejší 
školy patřili například Franz Kreibich, 
meteorolog a kartograf, jenž jako 
první v Čechách zpracoval podrobné 
mapy jednotlivých krajů, či Franz 
Josef Gerstner, průkopník fyzikálních 
věd a zakladatel pražské polytechniky, 
dnes známé jako ČVUT.

Velká změna pro školu nastala 
v důsledku zrušení jezuitského řádu 
roku 1773. To vyvolalo velký úbytek 
žáků, po kterém o pět let později přišlo 
zrušení gymnázia jako takového…

Pokračování v dalším čísle CHN.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PÁSOVÁ PILA PANHANS
Zajímavým sbírkovým před-

mětem chomutovského muzea je 
pásová pila zn. Anton Panhans 
z první poloviny 20. století. 
Součástí podsbírky Etnografie 
se stala v roce 2012. Muzeum 
tehdy oslovil její poslední majitel 
z obce Lánov u Vrchlabí (tedy 
z „druhého konce republiky“), 
který ji muzeu daroval za odvoz. 
Na myšlenku oslovit naše mu-
zeum ho přivedl firemní štítek 
s německým nápisem „Anton 
Panhans, Werkzeugfabrik, 
Klösterle a/Eger“, jenž se docho-
val na spodní části tohoto stroje. 

Z nápisu vyplývá, že pila byla 
vyrobena v továrně na výrobu 
nástrojů a strojů Antona Panhanse 
(1894–1974) v Miřeticích (dnes 
součást Klášterce nad Ohří). 
Pila tedy kdysi byla převe-
zena z Miřetic na Klášterecku 
do Lánova na Trutnovsku. 
Její přibližné rozměry jsou 
120x110x200 cm a i po rozmon-
tování na dvě části je velmi těžká. 
Skládá se z litinové pracovní 
desky, dřevěného rámu a jiných 
zajímavých součástí. Jen motor 
chybí. Ten daroval předchozí ma-
jitel někomu jinému…

Mgr. Jan Hirsch

Budova gymnázia před 1. světovou válkou
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U bývalých lázní vykvete symbol 
kampaně Rozsviťme Česko

Nenahrávejte lupičům v době dovolených, 
připomínají chomutovští strážníci

Sympatickým výstupem – 
vysázením záhonu sluneč-
nic – se ve veřejném prostoru 
Chomutova podruhé připomněla 
osvětová kampaň Nadačního 
fondu Impuls nazvaná Rozsviťme 
Česko. Ta veřejnost trvale upo-
zorňuje na roztroušenou sklerózu 
a na problémy, které tato nemoc 
způsobuje.

U připraveného záhonu na 
okraji městského parku se sešli 
členové Unie Roska – regionální 
organizace Roska Chomutov, která 
pacienty s roztroušenou sklerózou 
sdružuje, a společně slunečnice 
vysázeli. Předsedkyně regionální 
organizace Šárka Hniličková-
Vargová vysvětlila, proč je sym-

bolem kampaně právě slunečnice: 
„Její jadérka představují jednotlivé 
členy, okvětní lístky pak aktivity 
nadačního fondu a pacientských 
organizací. Stonek symbolizuje 
zdravou populaci, o níž se lidé 
s roztroušenou sklerózou potřebují 
opřít, a listy zase podané ruce ro-
din a přátel.“

Akce se také zúčastnili zástup-
kyně Nadačního fondu Impuls 
Marcela Nováková a náměs-
tek primátora Chomutova Milan 
Märc, který se zapojil i přímo 
do sázení. Výsadbu technicky 
zajistil odbor životního prostředí. 
Slunečnice, v tomto případě jde 
o trvalky, by záhon u bývalých 
lázní měly zdobit několik let.

V rámci Evropského dne proti 
vloupání do obydlí připomínají 
chomutovští strážníci základní pra-
vidla zabezpečení objektů. Podle 
dlouhodobých statistik se pacha-
telé dostávají do obydlí nejčastěji 
překonáním vstupních dveří, přes 
balkon nebo okny, která nechá-
vají lidé v době své nepřítomnosti 
často nezabezpečená. K nezvané 
návštěvě mnohdy napomáhá právě 
ponechání otevřené okenní venti-
lace či mikroventilace. Vloupání 
se do obydlí a jeho vykradení přes 
mikroventilaci může pachateli trvat 

kolem jedné minuty. „Základem 
efektivního zabezpečení obydlí 
je proto zamykání a zavírání oken. 
A to i ve chvílích, kdy si člověk 
odejde z domova jen na moment 
pro něco do obchodu nebo jde 
vynést odpadky. Je proto vhodné 
si návyk zamykání osvojit a zau-
tomatizovat, protože samotné pře-
konání obyčejných nezamčených 
dveří trvá do pěti sekund, u bezpeč-
nostních nezamčených dveří trvá 
zloději otevření pouhých patnáct 
sekund,“ apeluje na důležitost zá-
kladního zabezpečení zamykáním 

preventistka chomutovských stráž-
níků Iva Ejim.

Prevence proti vloupání se roz-
hodně vyplatí, je proto důležité 
o zabezpečení obydlí přemýš-
let ideálně již při jeho výstavbě. 
Pokud to již není možné, doporu-
čují strážníci s odborníky kon-
zultovat vhodný systém bezpeč-
nostních prvků pro byt či dům. 
Kombinovat lze mechanické za-
bezpečení s prvky elektronického 
zabezpečení.

Před odchodem nebo odjezdem 
z domova by lidé neměli na svou 

nepřítomnost upozorňovat napří-
klad na sociálních sítích. Cennosti 
je dobré schovat do bezpečí, na-
příklad k důvěryhodné osobě nebo 
do banky. Majitelé bytů či domů 
mohou také požádat sousedy, aby 
vybírali schránku nebo zalévali 
květiny. Hlavní však je vždy uza-
mknout všechny vstupy do bytu 
či domu.

Více informací k zabezpečení 
svých objektů jsou pro všechny zá-
jemce dostupné v mobilní aplikaci 
Zabezpečte se nebo na webových 
stránkách www.stopvloupani.cz.

Tichý svět pomáhá neslyšícím
Organizace Tichý svět posky-

tuje sociální služby osobám se slu-
chovým postižením. Klientům 
pomáhá ve výběru vhodného 
lékaře v okolí, ve výběru různých 
pomůcek, při podání žádosti o pří-
spěvek na kompenzační či zvláštní 
pomůcku, v nácviku práce s telefo-
nem či počítačem a v řadě dalších 
oblastí. Služby jsou poskytované 
zdarma.

Posláním služby sociální re-
habilitace v organizaci Tichý svět 
je zvyšování sociálních návyků 
a dovedností u osob se sluchovým 
a kombinovaným postižením, což 

vede k jejich samostatnosti a za-
členění do společnosti slyšících. 
Služba je určena klientům ve věku 
od 16 let.

Posláním služby odborného 
sociálního poradenství je podporo-
vat osoby se sluchovým a kom-
binovaným postižením při řešení 
nepříznivých životních situací 
a hájit jejich práva. Služba je ur-
čena klientům bez omezení věku 
a je možné ji využít v sociální 
a právní poradně.

Posláním tlumočnické a přepi-
sovatelské služby Tichého světa 
je umožnit bezbariérovou komuni-

kaci osobám se sluchovým posti-
žením a osobám s kombinovaným 
postižením, které ovládají český 
znakový jazyk nebo komunikují 
prostřednictvím psaného českého 
jazyka. Služba je určena klientům 
bez omezení věku. Je poskytována 
fyzicky a také on-line prostřed-
nictvím webu nebo mobilních 
aplikací.

Začínající ztrátu sluchu lze 
rozpoznat například tím, že osoba 
špatně slyší v hlučném prostředí, 
ostatní jí říkají, že má moc na-
hlas televizi, může slyšet různé 
bzučení, syčení nebo hučení a také 

se dívá lidem na ústa, aby lépe 
porozuměla.

Organizace poskytuje také 
Tichou linku. To je sociální služba, 
která zajišťuje on-line komunikaci 
s neslyšícími, ohluchlými a nedo-
slýchavými pomocí znakového ja-
zyka nebo prostřednictvím přepisu 
mluvené řeči. Pro využívání služby 
je zapotřebí mít zařízení připo-
jené na internet s webkamerou 
a mikrofonem.

Kontakt na vedoucí konzul-
tantku Michaelu Bílkovou je přes 
tel. číslo 725 986 101, e -mail 
je michaela.bilkova@tichysvet.cz.
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Žáci z Kadaňské patřili ve výtvarné soutěži mezi 
nejlepší, odměnou jim byl zábavný program

Student chomutovského gymnázia vyhrál 
olympiádu v anglickém jazyce

Žáci základní školy Kadaňská 
se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlá-
šené Státním zdravotním ústavem 
Ruku v ruce ke správné hygieně 
rukou. „Správné mytí rukou jsme 
si rádi oprášili. Připomněli jsme si, 
proč je důležité mýt si správně ruce. 
Všechny tyto zkušenosti se nám staly 
inspirací pro vznik krásných obrázků. 
Některé byly spojeny i s pokusem 

s vodou. Kouzlo ztratit viry a bakterie 
z rukou na obrázku ovládají jen naši 
třeťáci. Právem si tedy děti vysloužily 
být mezi třemi nejlepšími,“ sdělila 
učitelka Tereza Vosáhlová.

Odměnou malým výtvarníkům 
byly diplomy, drobné ceny, ale i ná-
vštěva zástupkyň zdravotního ústavu, 
které přijely do školy s bohatým pro-
gramem. Děti si při něm opět nacvi-

čily správné mytí rukou. Kontrolou 
pod UV lampou si ověřily, zda si ruce 
umyly správně. „Dalším pokusem 
zase zjišťovaly, jak daleko umíme 
kýchnout. Jako správní detektivové 
se speciální baterkou hledaly pouhým 
okem neviditelnou špínu kolem nás. 
V druhé části programu děti čekalo 
krásné loutkové představení k pre-
venci proti kouření. Na vlastní oči vi-

děly, jak vypadá dehet a co může ku-
řákovi v těle způsobit. Také je překva-
pila krásně kvetoucí rostlinka tabáku, 
jehož listy se suší a pak v cigaretách 
kouří,“ popsala učitelka.

Závěr programu patřil hře s kost-
kou a úkoly, ale i scénkám, při 
kterých se samotné děti staly herci 
a vyzkoušely si, jak mají odmítnout 
cigaretu.

 Cenného úspěchu, kterým udělal 
radost nejen sobě, ale i své škole, 
dosáhl Roman Fiala z 2. A Gymnázia 
Chomutov. Po prvenstvích ve škol-
ním, okresním i krajském kole zvítě-
zil i v celostátním finále olympiády 
v anglickém jazyce.

Vzhledem k epidemické situaci 
se i celostátní kolo konalo on-line. 
Hlavní a závěrečnou disciplínou byl 
rozhovor se členy komise, při kte-
rém se obě strany viděly jen skrze 
obrazovky monitorů. Studenta cho-
mutovského gymnázia ale ztížené 

podmínky nerozhodily, a to přede-
vším díky zkušenostem z podobných 
soutěží, kterých se pravidelně účastní 
od druhého stupně základní školy. 
Jeho písemná cvičení i rozhovor 
nakonec komise vyhodnotila jako 
nejlepší. „Vlastně mě to i docela pře-
kvapilo, protože jsem dostal takové 
nešťastné téma – štěstí. O tom jsem 
měl mluvit osm minut. Trochu jsem 
vařil z vody a říkal si, že to na vítěz-
ství asi nebude, zvlášť když jsem čle-
nům komise pořádně neviděl do ob-
ličeje a nemohl se orientovat podle 

jejich reakcí. Nakonec jsem byl 
příjemně překvapen,“ říká Roman 
Fiala, který se anglickému jazyku 
věnuje od dětství. „V angličtině jsem 
sledoval filmy a četl knihy, napří-
klad Harryho Pottera. Když jsem 
byl starší, účastnil jsem se hodin pří-
pravy ke zkouškám Cambridge v ja-
zykovém centru Medou v Jirkově, 
které mi toho daly asi nejvíc a díky 
kterým jsem Cambridge certifikáty 
také získal. Nesmím zapomenout 
na skvělé učitelky angličtiny na zá-
kladce, Dagmar Skálovou a později 

Michaelu Jarešovou. Dík patří i mojí 
současné učitelce angličtiny Marcele 
Tichotové, která mě také skvěle 
připravila.“

Přes zjevné vlohy Roman Fiala 
svou budoucnost s anglickým ja-
zykem pravděpodobně nespojí: 
„Přemýšlel jsem i nad učitelem ang-
ličtiny, ale zaměřuji se víc na ma-
tematiku a fyziku, takže spíš budu 
studovat ČVUT nebo matematicko-
-fyzikální fakultu. Angličtina tam 
ale bude hrát také roli, je to taková 
užitečná dovednost.“

Děti z mateřinky vypluly na školní plavbu
V mateřské škole v Palachově 

ulici se děly věci. Letní dusné 
odpoledne, uprostřed zahrady 
postavená loď a u ní velká sláva. 
Téměř třicet předškoláčků bylo 
pasováno na zdatné školáky. „Tým 
Palachovky si zahrál na námořníky, 
námořní důstojníky a korvetní ka-
pitány. Děti v pruhovaných tričkách 
zdatně plnily úkoly, prokazovaly 
svoji zručnost a odvahu. Společně 
s rodiči rozvazovaly námořnické 
uzly, uklízely palubu, sbíraly poklad 
z vodních kádí jen pomocí nohou 

a přecházely po prkně nad vodní 
hladinou plnou hladových žraloků,“ 
uvedla ředitelka školy Jana Sejnová.

Protože bylo opravdu tropické 
parno, všichni se s radostí osvě-
žovali nejen v mlhovištích, ale 
také pod vodními rozstřikovači. 
„Společné námořnické zvolání 
Ahój vyprovodilo malé plavčíky 
na školní plavbu. Přejeme všem, 
aby se na tom životním rozbou-
řeném moři vždycky zdatně udr-
želi a dopluli co nejdál,“ dodala 
ředitelka.

Deváťáci strávili 
den na jezeře

Den na vodě si ještě před prázd-
ninami užili deváťáci základní 
školy ve Školní ulici. Ve spolupráci 
s oddílem kanoistiky Sportclubu 
80, a tedy za dohledu zkušených 
vodáků děti na vlastní kůži zažily, 
jak rychle jede dračí loď, když celá 
posádka spolupracuje a všichni 
zaberou najednou. „Žáci si také 
si zkusili jízdu na kajaku určeném 
na sjíždění divokých říčních peřejí. 

Každý si mohl na kánoi vyzkoušet 
roli zadáka, který loď ovládá, nebo 
roli háčka, který sedí vpředu a za-
dák na něj většinou svádí všechnu 
vinu za to, že loď nejede tam, 
kam on chtěl,“ uvedl učitel Luděk 
Hrbek. „Některým posádkám 
se povedl i eskymácký obrat, byť 
zatím jen ta první část, tedy obrat 
lodi dnem vzhůru. Tu druhou část 
se třeba ještě naučí.“
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Druháky z Hornické čekalo 
odpoledne plné zábavy

Předškoláci si užili Festival rodiny

Jedna červnová sobota byla 
pro druháky ze základní školy 
Hornická jiná než ty ostatní. 
Se svými rodiči, sourozenci a ka-
marády si děti vyjely do Výsluní, 
kde strávily odpoledne plné spor-
tování a soutěžení. „Pro děti byla 
připravena lesní stezka s úkoly, 
na kterou se vydala vždy tříčlenná 
družstva. Děti si mohly vyzkoušet 
i střelbu ze vzduchovky. Kdo byl 

šikovný, vystřílel si sladkost,“ po-
psala učitelka Věra Antoňová.

Dále byl dětem po celou dobu 
akce k dispozici skákací hrad, 
houpačky, pískoviště, dětský stan 
s tunelem a míče. Překvapením byl 
příjezd hasičského auta, které udě-
lalo pro děti atrakci v podobě pěny. 
Pro děti bylo připravené i občerst-
vení a nemohlo chybět ani opékání 
buřtů.

I mateřská škola Kamarád byla 
v tomto roce organizací, které 
se dotklo vládní nařízení, a tak 
se všem dětem i učitelkám v době 
jejího uzavření po dnech stráve-
ných spolu stýskalo. „Když jsme 
po dlouhém měsíc a půl trvajícím 
uzavření školu otevřely, čekalo nás 
ještě sice omezení, ale to už nás 
nemohlo zastavit. V květnu i červnu 
proběhly krásné akce. Za nejzda-
řilejší považujeme zapojení školy 
do celorepublikové akce Festival 
rodiny, při které se spojil Den ma-
tek, Den rodiny i Den otců v jednu 
velkou oslavu. Do projektu jsme 
se přihlásily s akcí Město, kde žiji 
s rodiči,“ uvedla zástupkyně ředi-
telky Jana Benešová.

Na zahradě školy děti  plni ly 
úkoly na stanovištích, které se te-
maticky pojily s místy v Cho-
mutově a jeho okolí. Děti vylezly 
na městskou věž, skládaly obrázky 
zvířat v lesoparku, lovily ryby 
v otvickém rybníku, trefovaly 
se do branky jako Piráti, kutaly uhlí 
a podobně.

Svůj úkol dostali i rodiče. Z vý-
letů za krásami města a okolí po-
sílali fotografie, z kterých učitelky 
poté udělaly prezentaci.

Červen ve škole Kamarád začal 
oslavami Dne dětí. Děti slavily den 
s pomyslnými kamarády z celého 
světa. Stanoviště, kde děti plnily 
úkoly, bylo motivováno různými 
zeměmi. „Například házely mexic-

kým kloboukem, tančily indián-
ské tance, lovily ryby v Grónsku. 
Následující den pak čekala děti tra-

diční dopravně-bezpečnostní akce 
školy Pozor, červená,“ doplnila 
zástupkyně.

Prevenci užívání drog v Chomutově 
podpořil Protidrogový vlak

Zajímavou formu prevence uží-
vání drog nabídl chomutovským žá-
kům a veřejnosti Protidrogový vlak. 
V něm se návštěvníci dozvěděli, jak 
vypadá život se závislostí na drogách, 
kam jdou peníze za ně utracené i jak 
se drogám vyhnout. „Prevence jako 
taková nemá měřitelný výsledek, 
věříme však v to, že se v dobrém pro-
jeví v dalších letech přímo v ulicích 
Chomutova. Cílem našeho preventiv-
ního programu je mimo jiné i oddálit 
věk experimentování s drogami, pro-
tože jak z našich dotazníků vyplývá, 
děti se s nimi setkávají již v nízkém, 
nevyspělém věku,“ uvedl autor pro-
jektu Pavel Tůma.

Protidrogový vlak má šest vagonů, 
v nich je osm interaktivních místností 
a čtyři kinosály. Nejprve skupina dětí 
vyplní anonymní dotazník, ve kterém 

uvádí, zda již nějaké zkušenosti s dro-
gami mají. „Výhodou je, že se u nás 
děti cítí uvolněněji než ve škole pod 
dohledem pedagoga. Víme, že jsou 
otevřenější. Výsledky těchto dotaz-
níků analyzujeme a předáváme k dis-
pozici městům a krajům,“ vysvětlil 
Pavel Tůma.

V prvním vagonu začíná pro-
mítaný příběh, který je založený 
na skutečné události. V něm vystu-
puje parta přátel, která zkouší různé 
drogy, následkem je vážná autone-
hoda, kterou způsobí jejich kamarád 
pod vlivem alkoholu a drog, a také 
závislost, které jeden chlapec z party 
nakonec podlehne. Film je promítaný 
po částech, na konci každé se plátno 
zvedne a za ním je reálně zobrazená 
situace. „V baru se tak děti dozví, 
komu posílají peníze utracené za al-

kohol a cigarety i co by si za ně mohli 
koupit. U situace tragické autonehody 
zjišťujeme možnosti, jak by se jí dalo 
předejít, dále si děti vyzkoušejí po-
byt za mřížemi, u výslechu nebo 
ve squatu,“ popsal autor projektu 
s tím, že lektoři děti upozorňují 

i na to, že je to často blízký kamarád, 
který dítěti drogu poprvé nabídne, 
aniž by to třeba myslel špatně.

Preventivní program ve vlaku byl 
určený pro děti z druhého stupně zá-
kladních škol, středoškoláky, ale také 
školní preventisty či rodiče.

Sportovní kluby se sejdou 
s dětmi při festivalu

Desítky sportovních klubů na 
jednom místě – to je Chomutovský 
festival sportu, který se uskuteční 
v neděli 5. září od 10 hodin v areálu 
Kamencového jezera u velkého mola. 
Cílem akce je představit rodičům a dě-
tem možnosti sportovního vyžití ve 
městě, nabídnout ukázky sportů, které 
si mohou na místě i vyzkoušet, a přinést 
jim všechny potřebné informace od tre-
nérů i sportovců přímo na místě.

Jednotlivé kluby budou mít prostor 
pro ukázky činnosti nejen u svého sta-
noviště, ale také na pódiu při rozhovoru 
s moderátorem akce. Návštěvníci se se-
tkají také s úspěšnými chomutovskými 
sportovci a budou si moci od nich nechat 
podepsat fotku. Připraven bude i dopro-
vodný program. Sportovní kluby, které 
se chtějí akce zúčastnit a představit se ve-
řejnosti, se mohou přihlásit do 11. srpna 
na e -mail z .kroutilova@chomutov.cz.
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KŘÍŽOVKA Před 190 lety poničl požár pět domů a věž městského opevnění v dnešní (tajenka).
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OSMISMĚRKA V červenci se bude v zooparku konat velmi oblíbená akce (…) safari. VTIPY O DOVOLENÉ 

„Ondro, koupil jsi během 
dovolené nějaké suvenýry?” 
„No, nakoupil jsem jich hodně, 
ale na zpáteční cestě jsme to 
všechno vypili.“

„Jak hodláš strávit dovolenou?” 
„Ještě nevím. Můj vedoucí mi 
určí, kdy mohu jet, a moje žena 
zase, kam mám jet.“

Ptá se zájemce o zájezd 
v cestovní kanceláři před 
placením: „A prosím vás, jste 
pojištěni proti úpadku?” 
Úřednice se na něj konejšivě 
podívá a povídá: „Nebojte se, to 
se dozvíte na letišti!”

„Miláčku, rád bych si zopakoval 
tu krásnou dovolenou před 
20 lety.“ 
„Aly my jsme spolu jen 19 let!” 
„No právě.“

Rodina jede na dovolenou. 
Manžel srovnává na perónu řadu 
zavazadel a zabručí k manželce: 
„Ještě jsme měli vzít mrazák!” 
„Nedělej hloupé vtipy!” 
„Jaké vtipy? Na mrazáku zůstaly 
jízdenky!”

„Pane Novák, vypadáte hrozně – 
už jste byl na dovolené?” 
„Právě že byl.“ 
„A kde?” 
„Dva dny na dně propasti 
a potom dva měsíce v nemocnici!”

BÝČEK, CELER, ELEMI, HLEDÍ, HYDRA, HYMNA, KAŠKET, KLOPA, KRČEK, 
KUPEC, LEMUR, LÍHNĚ, MALŠE, MEDEK, PAPÍR, PEKLO, PEVNĚ, PIANO, 
POVÍDKY, PUCHÝŘ, RIKŠA, ROVNĚ, TEPNA, TILEK, TRATĚ, VĚŠÁK, VÝPOČET
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 7.7.  st 16.30  HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD - promenádní koncert - altán 
v městském parku

 7.7.  st 20.00  KLAVÍRNÍ VEČER - Luboš Hána - restaurace Dřevák
 9.7. pá 18.00  RETROSEXUALS - hudební večer - městský park 
 9.7.  pá 19.00  PRAGO UNION, PSH - koncert v rámci festivalu Otevřeno - letní kino
 11.7.  ne 19.00  EXPERIPENT - hudební večer - altán v parku
 14.7.  st 16.30  VESELÁ KRUŠNOHORSKÁ MUZIKA - promenádní koncert - altán v parku
 16.7.  pá 16.30  MONSTER MEETING: TRAKTOR & DYMYTRY - letní kino
 16.7. pá  20.00  WAN MEN SONK AKUSTICKY - restaurace Dřevák
 18.7. ne 16.00  COPACABAND, JAZZ COMBO, ÚLET - hudební odpoledne - městský park
 21.7.  st 16.30  STAROČESKÁ DECHOVKA - promenádní koncert - altán v parku 
 21.7.  st 17.00  A-SESSION - ARCUS A ALBUM - Chomutovská knihovna, atrium
 23.7. pá 19.00  ZDENĚK IZER + LUCIE REVIVAL - hudební večer - Domovinka
 25.7. ne 15.00  BIG BAND ZDENKA TÖLGA - promenádní koncert - altán v parku
 28.7.  st 16.30  VESELÍ MUZIKANTI - promenádní koncert - altán v parku
 30.7. pá 19.00  SMOLA A HRUŠKY, FAST FOOD ORCHESTRA, V3SKA - koncert 

v rámci festivalu Otevřeno - Hřebíkárna

KONCERTY

POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JE 
PO DESETI LETECH POTŘEBA PRODLOUŽIT
Vodoprávní úřad chomutovského magistrátu vyzývá majitele čističek odpadních vod, aby 
si zkontrolovali, zda jim už nevypršela platnost povolení k vypouštění odpadních vod. To se 
standardně vydává na deset let. Nejpozději šest měsíců před uplynutím lhůty je každý majitel 
povinen požádat o prodloužení povolení.
Formuláře Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho 
změnu a Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho 
změnu jsou ke stažení na webu města www.chomutov-mesto.cz pod odborem životního 
prostředí v sekci Formuláře. Každý žadatel k vyřízení žádosti potřebuje také stanovisko správce 
povodí, tedy státního podniku Povodí Ohře.

 7.7. st 17.00 ANNY 18.00 OČISTA NAVŽDY 19.00 GODZILLA VS. KONG
 8.7. čt 11.00 MAXINOŽKA 2 17.00 UBAL A ZMIZ 18.00 BLACK WIDOW (3D)
   19.30 SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE 
 9.7. pá 16.00 LUCA 17.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9 19.00 BLACK WIDOW 
 10.7. so 15.00 MAXINOŽKA 2 17.00 BLACK WIDOW 19.00 UBAL A ZMIZ
 11.7. ne 15.00 MAXINOŽKA 2 17.00 UBAL A ZMIZ 18.00 BLACK WIDOW (3D)
   19.30 MATKY
 12.7. po 17.00 BLACK WIDOW (3D 19.00 UBAL A ZMIZ
 13.7. út 17.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
   19.00 BLACK WIDOW 
 14.7. st 14.30 BÁBOVKY 17.00 BLACK WIDOW 19.00 MATKY
 15.7. čt 16.00 SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 
   18.00 ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD 
   19.00 ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
 16.7. pá 16.00 SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 17.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
   19.00 ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ 
 17.7. so 15.00 RAYA A DRAK (3D) 17.00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
   19.00 ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
 18.7. ne 15.00 RAYA A DRAK 17.00 BOŽE, TY SEŠ HAJZL 
   18.00 ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD 19.30 NIKDO 
 19.7. po 16.00 SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 19.00 NIKDO 
 20.7. út 17.00 ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD 19.00 CHYBY
 21.7. st 17.00 CHYBY 18.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ 
   19.30 BOŽE, TY SEŠ HAJZL 
 22.7. čt 11.00 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
   16.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 19.00 ROZHNĚVANÝ MUŽ
 23.7. pá 16.00 CROODSOVI: NOVÝ VĚK 18.00 UBAL A ZMIZ
   19.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
 24.7. so 15.00 CROODSOVI: NOVÝ VĚK (3D)
   17.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
   18.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 19.30 UBAL A ZMIZ
 25.7. ne 15.00 MAXINOŽKA 2 17.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
   18.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 19.30 CHYBY
 26.7. po 17.00 ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD 
   20.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
 27.7. út 17.00 SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 19.00 ROZHNĚVANÝ MUŽ
 28.7. st 17.00 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 19.00 ROZHNĚVANÝ MUŽ 
 29.7. čt 16.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   19.00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
 30.7. pá 16.00 EXPEDICE: DŽUNGLE 3D 18.00 SLEČNA BESTIE
   19.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
 31.7. so 15.00 RAYA A DRAK (3D) 17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   19.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 15.00 RAYA A DRAK
 1.8. ne 17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 18.00 EXPEDICE: DŽUNGLE 
   20.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 

 7.7. st 22.00 NIGHTLIFE: NA TAHU 
 8.7. čt 22.00 PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY  
 10.7. so 22.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
 14.7. st 22.00 NAPĚTÍ 
 15.7. čt 10.00 KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA JARMILKA
 17.7. so 22.00 BÁBOVKY
 21.7. st 21.30 PINOCCHIO
 22.7. čt 21.30 SMEČKA
 23.7. pá 21.30 BÁBOVKY
 28.7. st 21.30 MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
 29.7. čt 10.00 ZPÍVÁNKOVÝ KABARET 21.30 MSTITEL
 30.7. pá 21.30 TICHÝ SPOLEČNÍK
 31.7. so 21.30 BÁBOVKY

 

 

KINO SVĚT

LETNÍ KINO

 18.7.  ne 9.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – V. kolo – střelnice 
SSK

 24.7.  so 9.00  BRICOSTAV CUP – závod v libovolné pistoli – střelnice SSK

  PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli 
od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta

  VODNÍ VLEK WAKEPARK CHOMUTOV – v provozu od 15. 6. do 14. 9., 
pondělí až pátek od 12 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin

SPORT

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

Máte problémy v současném  
zaměstnání v Německu?

Chcete více informací k tématu
„Život a práce v Německu“?

Kontaktujte mne na níž uvedený Email
Uveďte své telefonní číslo – spojím se s vámi 

hovořím i česky
Váš EURES-poradce z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

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

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

 Od 12.7.  ODON BRUMMEISEN – vyšívané obrazy na motivy světových malířů – 
Chomutovská knihovna, Na síti

 Od 20.7.  OD VEČERA DO RÁNA – výstava obrazů a soch Michala Novotného – galerie Špejchar
 Do 10.7.  KRAJINY SOUČASNÉ A MINULÉ – Vladimír Novák, výstava obrazů – galerie Špejchar
 Do 31.7.  50 LET CHOMUTOVSKÝCH ANDĚLŮ – hlavní budova muzea
 Do 19.8.  FOTO – výstava fotografií Františka Turečka – galerie Lurago
 Do 30.9.  SVĚT Z KOSTIČEK – k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega – 

Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení
 Do 5.9.  REKULTIVACE – výtvarná instalace v rámci festivalu Obnaženi – Štefánikovo nám. 
 Do 5.9.  NÁVŠTĚVA – Josef Šporgy a Dan Černý – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – městský park u bývalých lázní
 Do 5.9.  INDIVIDUALITA – Jana Nuslauerová – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – Příčná ulice
 Do 5.9.  ZRÁNÍ – Jiří Němec a Tereza Zemanová – výtvarná instalace v rámci festivalu 

Obnaženi – podchod kruhového objezdu u Lidlu
 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 

  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 
TECHNICKÉHO MUZEA – 4. 6. až 4. 7. a 10. 9. až 31. 10. je přístupný od pátku do 
neděle, 6. 7. až 5. 9. je přístupný od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.

  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea československé-
ho opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 10 do 17 hodin.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce
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 10., 24.7. so 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 10.7. so 15.00  ODPOLEDNE S MUZEEM NA KOČIČÁKU – městský park
 11.7. ne 15.00  TANEČNÍ ODPOLEDNE SE STARDANCE – altán v parku
 15.7. čt 10.00  KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA JARMILA – loutkové divadlo – letní 

kino
 17.7. so 16.00  POHÁDKOVÉ ŘÁDĚNÍ – Zbyněk Drda a Divadlo Hnedle Vedle – 

městský park
 23.7.  pá 14.00  POHÁDKOVÉ SAFARI – Zoopark Chomutov
 24.7.  so 10.00  UHÁJÍME CHOMUTOV – akce k výročí dobytí Chomutova husity – 

městský park
 24.7. so 14.00  POHÁDKOVÉ SAFARI – Zoopark Chomutov
 24.7. so 20.00  ROZMARNÉ LÉTO – v rámci festivalu Otevřeno – Kamencové jezero
 25.7  ne 20.00  ROZMARNÉ LÉTO – BONUS – v rámci festivalu Otevřeno – Kamen-

cové jezero
 27.7.  út 09.00  HRAJEME SI V KAŽDÉM VĚKU – hraní her, aktivní dopoledne 

s dětmi i bez nich – Chomutovská knihovna, atrium
 29.7. čt 10.00  ZPÍVÁNKOVÝ KABARET – letní kino
 31.7. so 15.00  ODPOLEDNE S MUZEEM NA KOČIČÁKU – městský park
 31.7.  so 16.00  POPELKA – divadelní představení – městský park
 31.7.  so 21.30  LETNÍ KINO SE STEZKOU ODVAHY – od 21.30 promítání českého 

rodinného filmu na bývalém fotbalovém hřišti, následuje hrůzostrašná stezka 
odvahy jen pro ty nejstatečnější – městský park a bývalý fotbalový stadion

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE
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Kubová a Omarov míří do Tokia

Levhartice jsou extraligové 
už i v kategorii juniorek

Malý a Šulc 
mají zlato

Dobré výkony na ME stvrdil zisk titulu mistra ČR

Přitažlivost nadcházejících olym-
pijských her v Tokiu pro Chomu tovany 
zvyšuje fakt, že se jich zúčastní dva 
chomutovští sportovci. Zatímco plav-
kyně Simona Kubová pojede pod olym-
pijské kruhy závodit už potřetí a účast 
v Tokiu měla zajištěnou jako vůbec 
první český sportovec, zápasník Artur 
Omarov vybojoval letenku do Japonska 
na poslední chvíli a na olympiádě bude 
po deseti letech úporné snahy startovat 

poprvé. Oba olympionici před odletem 
na největší sportovní svátek poodhalili 
své plány.

„Kdyby se olympiáda konala v pů-
vodním termínu loni, měla bych na ní fi-
nálové ambice, tedy být mezi nejlepšími 
osmi. Ale letos mi to zatím nevychází, 
nedokážu se dostat do té správné 
formy. Takže momentálně neumím 
říct, co můžu očekávat,“ krčí rameny 
Simona Kubová, která poplave závod 

100 m znak. „Byla bych šťastná, kdyby 
se mi podařilo přiblížit se minutě, a ne-
smírně šťastná, kdyby se mi podařilo 
čas stlačit pod ní. Semifinále by bylo 
úžasné…“ Na start stovky se plavkyně 
Slávie Chomutov postaví 25. července, 
semifinále se koná 26. července a finále 
ještě o den později. Ve hře, i když prav-
děpodobnost je malá, jsou i Simoniny 
účasti v závodě na 200 m znak a také 
v kraulové štafetě 4×100 m.

Pandemie koronaviru olympi-
ádu v Tokiu nejen o rok posunula, ale 
také ji sváže přísnými protiepidemic-
kými opatřeními. Simona Kubová, 
která má za sebou hry v Londýně 
2012 a v Riu de Janeiro 2016, může 
srovnávat: „Bude to úplně jiná olym-
piáda. Ale i tak se moc těším, určitě 
to zase bude skvělý zážitek.“

Reprezentant v řeckořímském zá-
pase Artur Omarov na cestě k vysněné 
olympiádě prokázal obrovskou bojov-
nost a zarputilost. A stejně naladěný 
vyhlíží i Tokio. „Nejedu se do Tokia 
podívat, stejně to tam bude svázané 

striktními pravidly. Jedu udělat co nej-
lepší výkon, chci tam urvat medaili,“ 
říká s odhodláním. Je přesvědčený, 
že šance na úspěch je reálná. „Mám tam 
patnáct soupeřů, sedm z nich jsem pora-
zil, dva ještě ne, s ostatními jsem se za-
tím neutkal. Šance na medaili je velká. 
Je to prostě jiný turnaj, kde i ta největší 
esa mohou vypadnout v prvním kole. 
Stalo se to víckrát, že vítězové olympi-
ády nebo mistři světa paradoxně vypadli 
s někým, s kým to nikdo nečekal. Stalo 
se to i mně, že na turnaji, kde jsem byl 
outsider, se mi povedlo porazit mistra 
Evropy a potom i mistra světa. Ono 
to jde! Porazíte mistra Evropy i mi-
stra světa, který dva roky neprohrál. 
Vy tuhle jedničku stopnete! Když ten-
hle borec skončil v prvním kole kvůli 
mně, proč by to nešlo i v olympijském 
turnaji? Takže věřím, že se můžu probo-
jovat až do finále a to pak může dopad-
nout jakkoliv.“

Zápasnický turnaj v Tokiu proběhne 
1. až 3. srpna, Artur Omarov se ve váze 
do 97 kg představí 2. a 3. srpna.

Basketbalovému klubu Levharti 
Chomutov se podařilo vystavět po-
slední schůdek k ŽBL. Řadu nejvyš-
ších soutěží od žákyň až k ženám nyní 
zkompletovaly juniorky. Díky povedené 
kvalifikaci budou i ony od příští sezony 
hrát extraligu.

Pro juniorky byl postup nejvyšší 
prioritou. Do Jablonce nad Nisou 
odcestovaly už pod vedením nového 
trenéra Petra Tremla a v sestavě i s hráč-
kami ŽBL Valentýnou Kadlecovou, 
Johanou Staňkovou a Lucií Ceralovou. 
Levhartice turnaj zvládly bravurně, 
všechny čtyři soupeře jasně přehrály 

a slavily postup. „O extraligu jsme 
usilovali už v poslední kvalifikaci před 
dvěma lety. Teď jsme rádi, že se nám 
postup povedl. V minulosti, když nám 
dívčí extraliga U19 chyběla, se stávalo, 
že talentované holky odcházely právě 
proto, že zde neviděly dostatečnou 
soutěž, ve které by se mohly rozvíjet,“ 
řekl šéf BK Levharti Chomutov Petr 
Drobný. Postupem do extraligy junio-
rek U19 klub splnil poslední podmínku 
pro udělení statutu Sportovního centra 
mládeže.

Do kvalifikací o extraligu, speciálně 
vypsaných Českou basketbalovou fede-

rací, Levharti vyslali i juniory a kadety. 
Kadeti U17, kterým šlo hlavně o pomě-
ření sil s kvalitními soupeři, v Ústí nad 
Labem oba zápasy prohráli a nepostou-
pili. Stejně dopadli v Opavě junioři, 
kteří už ambice na postup měli. Chyběl 
jim ovšem jeden z klíčových hráčů 
a také přislíbené posily z Děčína. Po 
třech porážkách si Levharti připsali vý-
hru až v posledním zápase proti vítězům 
celé kvalifikace Jižním Supům Praha. 
„Kluci nezklamali, bohužel doplatili na 
úzký kádr. Sehrát čtyři utkání ve dvou 
dnech bylo o to náročnější,“ okomento-
val bilanci juniorů Petr Drobný.

Chomutovští softbalisté Marek 
Malý a Milan Šulc jedou na ví-
tězné vlně. I díky jejich výko-
nům jsou muži Beavers, v době 
uzávěrky CHN, na špici tabulky 
extraligy na 2. místě jen o skóre 
za Mostem. S ještě lepší bilancí se 
vrátili z právě skončeného mist-
rovství Evropy, kde český tým ani 
jednou neprohrál a popáté v řadě 
získal zlaté medaile. Právě Marek 
Malý a Milan Šulc patřili ke klíčo-
vým hráčům dramatického finále 
proti Dánsku, když svými odpaly 
a prvním bodem zaveleli k obratu 
z 0:2 na konečných 4:2.

První vrcholnou seniorskou akci 
má za sebou Marek Douda, paraatlet 
postižený spastickou diparezou dolních 
končetin. Na Mistrovství Evropy v pa-
raatletice v polské Bydhošti skončil 
jedenáctý a dvanáctý.

Přestože limit pro účast splnil 
jen ve vrhu koulí, nakonec mu bylo 
v Polsku umožněno závodit i v hodu 
oštěpem, kde obsadil jedenáctou 
příčku. Dvanáctého místa v soutěži 
koulařů dosáhl díky novému osobnímu 
rekordu. „Chtěl jsem nasát atmosféru 

a dokázat, že na takovou akci patřím 
a že se mnou může seniorská repre-
zentace počítat i do budoucna,“ uvedl 
22letý závodník VTŽ Chomutov, 
který byl ve startovním poli výrazně 
nejmladší. „Cítil jsem se dobře, v této 
sezoně se mi daří, moje výkony jdou 
nahoru,“ dodal.

Důkazem výborné formy Marka 
Doudy byl následně zisk premiérového 
titulu mistra republiky v hodu diskem, 
tedy v disciplíně, která se na mistrov-
ství Evropy bohužel nevypisuje.
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Festivaly, koncerty, divadelní 
představení, zábava pro děti. To vše 
bude bavit návštěvníky akcí, které 
začaly v červnu a potrvají po celé 
léto. „Chomutovské slavnosti byly 
z důvodu pandemických opat-
ření zrušeny. Rozhodli jsme se ale 
během celého léta uspořádat více 
menších akcí, které nabídnou kul-
turní program pro návštěvníky na-
příč generacemi a současně podpoří 
hlavně místní umělce,“ upřesnil ná-

městek primátora David Dinda.
Ta pravá zábava nastane 

v létě. Každý víkend v červenci 
a srpnu se budou moci návštěv-
níci těšit na pestré oživení teplých 
dní. Koncerty a divadelní před-
stavení proběhnou v městském 
parku, na náměstí 1. máje, v areálu 
Domovinka, v oblastním muzeu 
nebo v atriu městské knihovny.

Lidé se mohou těšit napří-
klad na koncerty dechové hudby, 

promenádní koncerty, odpoledne 
s taneční školou Stardance nebo 
s členy Muzea Na Kočičáku, oblí-
bené Pohádkové safari v zooparku 
a mnoho dalšího.

Poměrně bohatý kulturní i zá-
bavní program začal s postupným 
vládním rozvolněním již v červnu, 
připravovat akce začaly kromě 
města i další organizace. Lidé 
si mohli užít například festivaly 
Otevřeno a Obnaženi, které potrvají 

také v letních měsících, dále byl 
zpřístupněný železniční depozitář, 
galerie Chomutovské knihovny, 
oblastní muzeum i to na Kočičáku 
přivítaly první návštěvníky a na své 
si přišli i milovníci koncertů nebo 
divadelních představení. 

Podrobný program červenco-
vých i srpnových akcí je k dispozici 
v plakátech v Chomutovských no-
vinách či na webu nebo facebooko-
vém profilu města. 
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Chomutov ožil, bavte 
se po celé léto!




