
 

Městské akce 
vás baví, 
vy pomáháte str. 9

Rozhovor 
s organizátorem 
Setkání veteránů str. 8 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
9 měsíčník statutárního města Chomutova

Chomutovský 
půlmaraton: Padly 
dva rekordy

1. září 2021  mestochomutov |  chomutov.cz | www.chomutov-mesto.cz



inzerce

2 | inzerce

Rozmanitá nabídka

Příjemné prostředí

Pohodová neděle
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Tržiště Chomutov

Vstup 20 Kč, děti do 15 let zdarma 

KAŽDOU NEDĚLI 7:30-13:00

 

Začínáme 1.8.2021/Celoroční provoz 

Info pro prodejce/rezervace míst +420 733 747 718

Kamencové jezero 

Velký otvický rybník 

(Banda) 
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TRŽIŠTĚ

CHOMUTOV

 

Od 16. září na našem salonu

2 vozu
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3.9.
Zahájení školního roku akcí Hurá 
do Domečku v SVČ Domeček od 
16.30 h

4. a 18.9. 
Severočeské farmářské trhy od 
8 hodin na náměstí 1. máje

4. a 5.9.
Festival sportu a jídla od 11 h na 
Kamencovém jezeře

8.9. 
Koncert ke Dni horníků v atriu 
Chomutovské knihovny od 16 h

18.9.
Den evropského dědictví od 9 h 
v různých památkách města

18. a 25.9.
Komentovaná prohlídka města 
s architektem od 13 h od městské 
věže

19.9.
Charitativní festival Párty pomáhá 
od 13 hodin v areálu letního kina 
a Kamencového jezera

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Rexík je asi 9 let starý německý 
ovčák. Je to poslušný a přátelský 
pes, který má rád ostatní psy. Je 
zvyklý na život v bytě, ale dobře 
mu bude i v domku se zahradou 
s přístupem do domu.

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.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
OTEVŘE PAMÁTKY ZDARMA
V rámci Dne evropského historického dědictví se v sobotu 18. září zdarma otevřou historické 
a technické památky, aby umožnily zájemcům nahlédnout do často nepřístupných interiérů a odkryly 
zajímavé prostory. V Chomutově budou moci lidé zdarma navštívit Rytířský sál, klenotnici, kancelář 
primátora a oratoř slečen v budově historické radnice, dále kostely sv. Kateřiny, nanebevzetí panny 
Marie a sv. Barbory, také městskou věž, chrám sv. Ducha a celý Jezuitský areál s budovou oblastního 
muzea, Hvězdářskou věží, kostelem sv. Ignáce, galeriemi Špejchar a Lurago. Přístupné budou také 
technické památky, tedy železniční depozitář, První občanský pivovar a Muzeum Na Kočičáku.

Pokračování na str. 4

� aktuality
 4 SOCIÁLNÍ PORADNA 

NABÍZÍ ASISTOVANÝ 
KONTAKT
V době velmi vysoké míry 
rozvodovosti a slábnoucí 
soudržnosti rodiny jsou děti 
často vychovávány pouze 
jedním rodičem nebo v režimu 
střídavé péče.

� aktuality
 5 PSI V ÚTULKU BUDOU 

V ZIMĚ V TEPLE DÍKY 
NOVÝM DŘEVĚNÝM 
BOUDÁM
Sedmadvacet nových dřevěných 
bud dostal darem chomutovský 
psí útulek. Nahradily tak již 
dosloužilé dřevotřískové boudy.

� rozhovor
 8 ZDENĚK PRCHAL: 

LETOS BUDE VÍCE ČASU 
PROHLÉDNOUT SI 
VETERÁNY A POHOVOŘIT 
S MAJITELI
Parkoviště u Severočeských 
dolů zaplní i letos automobiloví 
a motocykloví veteráni. V sobotu 
18. září se totiž bude konat 
Setkání veteránů v Chomutově 
2021.

� minitéma
 9 MĚSTSKÉ AKCE VÁS BAVÍ, 

VY POMÁHÁTE
Festival sportu doplní Food 
festival, Párty pomáhá podpoří 
hendikepované děti.

� kultura
 12 ODLOŽENÁ DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ 
ZHLÉDNOU DIVÁCI 
BĚHEM ZÁŘÍ
Co týden, to možnost jít 
do divadla. Kultura a sport 
Chomutov naplánovala 
čtyři odložené divadelní 
hry hned na první měsíc po 
prázdninách.

� historie
 14 PRVNÍ ZMÍNKY 

O SEDLÁŘÍCH 
A ŘEMENÁŘÍCH 
V CHOMUTOVĚ 
POCHÁZEJÍ Z ROKU 1406
Kožedělnou výrobou se 
odedávna zabývali sedláři, 
řemenáři a uzdaři.

� školy
 16 KRUŠNOHORSKÉ 

ŠLÁPOTY OPĚT VYRAZÍ 
NA POCHOD
Již čtrnáctý ročník turistického 
pochodu Krušnohorské 
šlápoty se uskuteční v sobotu 
18. září.
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Sociální poradna nabízí 
asistovaný kontakt

Znovu mezi makaky: Zoopark otevřel dřevěnou 
vyhlídku uprostřed opičího výběhu

Den evropského dědictví otevře památky zdarma

V době velmi vysoké míry rozvo-
dovosti a slábnoucí soudržnosti rodiny 
jsou děti často vychovávány pouze 
jedním rodičem nebo v režimu střídavé 
péče. Běžně panuje po rozchodu či roz-
vodu mezi rodiči vzájemná nepřekona-
telná nevraživost, a tak vlastní rozpad 
rodiny pocítí mnohem citelněji děti, 
ale také ten z rodičů, který je nemá ve 
své péči. „Omezování kontaktu může 
vyústit až k významnému narušení 
vztahů. V zájmu dítěte je, aby mělo 
možnost stýkat se s oběma rodiči, 

a to i za situace, kdy spolu nedokážou 
komunikovat. V takových případech 
může pomoci takzvaný asistovaný 
kontakt,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov Alena Tölgová.

Rodiče se při tomto kontaktu ne-
musí vůbec setkat, neboť předání pro-
běhne na neutrální půdě a provede jej 
nezaujatý odborník. Asistovaný kontakt 
lze také využít, když má jeden z rodičů 
soudně omezený styk s dítětem a může 
se s ním setkávat pouze pod dohle-
dem pověřené osoby nebo když se obě 

strany delší dobu spolu nesetkaly, a tak 
je u dítěte reálný předpoklad obav a ne-
jistoty ze setkání, což by mohlo vést 
k ohrožení jeho psychické pohody.

Dítě a rodič tak spolu mohou trávit 
čas bezpečně, vzájemně se poznávat 
a pozvolna budovat či posilovat vzá-
jemný vztah a směřovat tak k možnosti 
setkávání bez asistence.

Asistovaný kontakt je v současné 
době poměrně nedostupnou, ač vzhle-
dem ke společenskému vývoji potřeb-
nou službou, proto Sociální poradna 

Kamenná rozšířila své činnosti právě 
o tuto službu. Asistované kontakty pro-
bíhají v příjemném, dětem přizpůsobe-
ném interiéru a v přilehlých venkov-
ních prostorách, kde jsou umístěny 
herní prvky.

Služba je poskytována bez-
platně v průběhu celého kalendářního 
týdne a v předem dohodnutém čase. 
Kontaktní osobou je sociální pracov-
nice Renata Pašková na telefonním 
čísle 601 053 316 nebo e-mailové ad-
rese paskova@soschomutov.cz.

Pokračování ze strany 3
Také Oblastní muzeum v Chomu-

tově umožní volný vstup do svých 
stálých expozic a právě probíhajících 
výstav, a to od 9 hodin. V hlavní bu-
dově muzea na Palackého ulici bude 
do 17 hodin kromě vyhlídkové věže 
zpřístupněna výstava kreseb a akvarelů 
chomutovského výtvarníka Jindřicha 
Vytisky a před budovou bude po 
celý den i večer probíhat pozorování 
Slunce a noční oblohy. V prostorách 
muzea na radnici bude příchozím ote-
vřena výstava Odstíny gotiky – interi-

éry středověku a stálé expozice včetně 
Mnišského dvorečku a kostela sv. 
Kateřiny, a to až do 22 hodin.

Návštěvníci mohou aktivně prožít 
v muzeu i závěr dne při Muzejní noci 
gotiky, kdy se návštěvníci přenesou 
do časů středověku. Už od 16 hodin si 
mohou zájemci v kostele sv. Kateřiny 
vyzkoušet, jak se psalo gotickým pís-
mem, jakým způsobem se zdobil ná-
bytek, nebo si mohou dotvořit repliky 
dobových kachlů. Každý z příchozích 
může také zapojit svou fantazii a po-
dílet se na vzniku společné malované 

okenní vitráže a gotické skříně. Malí 
i velcí návštěvníci určitě ocení vy-
stoupení skupiny historického šermu 
Milites, která předvede umění boje 
muže proti muži, a to hned dvakrát – 
od 19 a 21 hodin, opět v kostele sv. 
Kateřiny. Příjemnou a hlavně stře-
dověkou atmosféru jistě navodí i hu-
dební skupina Arcus, jejíž vystoupení 
od 20 hodin ukáže krásu a rozmani-
tost středověké hudby a přiblíží ná-
vštěvníkům dobové hudební nástroje. 
Chybět nebudou ani malé ochutnávky 
středověké kuchyně, doplněné infor-

macemi o potravinách a pochutinách 
typických pro období gotiky.

Ve výstavních prostorách muzea 
na radnici probíhá už od června vý-
stava Odstíny gotiky, která seznamuje 
návštěvníky s různými interiéry stře-
dověkého obydlí. Během Muzejní noci 
se od 18 hodin uskuteční její komen-
tovaná prohlídka s kurátorem výstavy. 
Zájemci si určitě rádi prohlédnou 
i stálou expozici středověkého umění 
Všemu světu na útěchu, která ve své 
kategorii patří k nejrozsáhlejším v se-
verozápadních Čechách.

Jedna z nejoblíbenějších atrakcí 
v chomutovském zooparku je opět 
přístupná. Díky kompletně zrekon-
struované vyhlídce včetně visutých 
lávek mohou návštěvníci znovu sle-
dovat dovádivé makaky přímo upro-
střed jejich výběhu.

Původní vyhlídku museli děl-
níci rozebrat, byla totiž ve špatném 
technickém stavu. Na jejím místě 
vyrostla nová a pevnější dřevo-

stavba, která respektuje původní 
myšlenku i vzhled. „Dvě visuté 
lávky jsou stejně jako ty původní ze 
dřeva a provazů, vyhlídkové věže 
máme nově dvě namísto původní 
jedné. Jedna má stříšku, druhá je 
nekrytá,“ dodává podrobnosti k nově 
otevřené atrakci ředitelka Zooparku 
Chomutov Věra Fryčová.

Lávky jsou na první pohled 
stabilnější než ty původní, pochozí 

lávka není z kulatin, ale prken. Také 
provazová síť na místě zábradlí pů-
sobí bezpečněji a je hustější. Kmeny, 
ze kterých je stavba sestavena, jsou 
navíc ozdobeny jednoduchými 
domorodými motivy. Celá stavba 
vyšla na necelé dva miliony korun, 
zoopark ji financoval z investičního 
příspěvku od města.

Oblíbená vyhlídka byla nepří-
stupná zhruba rok. Stavbu pro-
táhly opožděné dodávky materiálu 
a komplikace spojené s protiepide-
mickými opatřeními. „Mrzelo nás, 
že jsme kvůli tomu propásli letošní 
hlavní sezonu,“ přitakává Fryčová, 
ale jedním dechem dodává, že teď 
už se zase všichni těší. „Máme ra-
dost, že se návštěvníci zase dosta-
nou do bližšího kontaktu s našimi 
opičáky a užijí si jejich skotačení ve 
větvích.“

Další srpnovou novinkou, která 
obohatila areál zooparku, je čtrnáct 

nových rozcestníků. Nové směrovky 
jsou jednoduché, kovové, černé 
s bílými nápisy. Celkem už jich je 
po areálu sedmnáct. „Respektují náš 
nový vizuál a odkazují návštěv-
níky nejen k občerstvení, dětským 
atrakcím nebo východům, ale hlavně 
k výběhům a expozicím konkrétních 
zvířat. K pandám, charzám, roso-
mákům, medvědům, dravcům a dal-
ším a dalším,“ doplňuje ředitelka. 
Původní dřevěné rozcestníky už byly 
ve špatném stavu a často dokonce 
nečitelné.

Hlavní sezona zooparku s roz-
šířenou otevírací dobou pokra-
čuje ještě celé září, jen zoovláček 
Amálka a Safari expres už budou 
jezdit pouze o víkendech. „Věříme, 
že bude ještě spousta příležitostí 
zoopark navštívit a nové atrakce si 
užít,“ uzavírá ohlédnutí za hlavními 
srpnovými novinkami ředitelka Věra 
Fryčová.
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KRÁTCE
SENIOŘI MAJÍ O TÁBOR 
ZÁJEM
Chomutovská knihovna připravila 
na září příměstský tábor pro se-
niory s rozmanitým programem. 
Kapacita je již zcela naplněná, 
knihovna však chce tábor zopa-
kovat.

HLEDAJÍ SE HERCI
Divadlo Na Oko vypsalo konkurz 
na obecné doplnění ansámblu 
i na konkrétní role. Podrobné in-
formace jsou k dispozici na www.
divadlonaoko.cz/konkurzy.php.

OPĚT NA KROUŽKY
Od pondělí 6. září začínají v Do-
mečku kroužky. Přijďte si vybrat 
ze široké nabídky. Více informací 
na www.domecek-chomutov.cz.

DO KNIHOVNY 
ZA ANDERSENEM
Chomutovská knihovna připravila 
na  8. října pro své malé čtenáře 
Noc s Andersenem. Děti se na akci 
mohou hlásit do 29. září, přihlášky 
jsou k dispozici v dětském oddělení.

LASO ROZTANČÍ 
KAŽDÉHO
V chomutovském Domečku se od 
září opět rozjíždí oblíbený taneční 
klub Laso. Účastníci se schází 
každou středu od 18 hodin, vítají 
mezi sebou i hosty z veřejnosti.

POCHOD PROVEDE 
KRUŠNOHOŘÍM
Chomutovští skauti pořádají 
18. září tradiční turistický pochod 
Krušnohorské šlápoty. Jsou 
připravené dvě trasy, startuje se 
v 8 hodin od ZŠ Duhová cesta 
v Havlíčkově ulici.

Psi v útulku budou v zimě v teple 
díky novým dřevěným boudám

Sedmadvacet nových dřevěných 
bud dostal darem chomutovský psí 
útulek. Nahradily tak již dosloužilé 
dřevotřískové boudy. „Nové boudy 
byly potřeba. Tyto jsou bytelné a před-
pokládáme, že zde vydrží mnoho let. 
Díky zateplení se navíc zvýší pohodlí 
a komfort pejsků v zimním období,“ 
uvedla Eliška Štefanová, která útulku 
pomáhá dlouhodobě. Díky ní se 
o potřebě nového vybavení dozvěděl 
jednatel společnosti Severočeské ka-
menolomy a pískovny Jiří Čech. „Také 
mám velmi rád zvířata, v minulosti 
jsme poskytovali dary i jiným útulkům 

a zoologickým zahradám, o pomoci 
chomutovskému útulku jsme tedy ne-
museli dlouho přemýšlet. Navíc můj 
kamarád je výborný truhlář, a tak jsem 
věděl, že boudy, které vyrobí, budou 
kvalitní a psi se v nich budou cítit 
skvěle,“ řekl.

Psům v útulku již nové boudy 
slouží. Dvě jsou opravdu velkých roz-
měrů pro vzrostlé rasy, patnáct je střed-
ních a deset malých. Dřevo je ošetřené 
speciálním nátěrem, aby nepodlehlo 
vlhkosti, protože kotce v útulku je za-
potřebí vymývat. Tvrdé dřevo by mělo 
odolat i případnému kousání psů.

Kašna za radnicí je znovu plná vody

Moderní technologie pomáhají 
v charitativních projektech

Věž v barvách trikolory připomene výročí 
založení Československé obce legionářské

Vypadalo to, že se v letošním 
roce kašna za chomutovskou rad-
nicí vody nedočká. Dno bazénku 
mělo značné vady na kráse a město 
Chomutov začalo řešit jeho 
opravu. „Kašna za radnicí k na-
šemu městu neodmyslitelně patří 
a bylo dost smutné, že začátkem 
léta nebyla v provozu. Nyní jsme 
kašnu provizorně opravili tak, aby 
znovu dělala radost návštěvníkům 

parčíku,“ uvedl primátor města 
Chomutova Marek Hrabáč.

Zaměstnanci magistrátu opra-
vili praskliny betonovou stěrkou, 
dno natřeli penetrací a na závěr 
vnitřní stěny ošetřili vrstvou ba-
zénového nátěru. Nyní je kašna 
znovu v provozu a společně s fon-
tánou zkrášluje příjemné pro-
středí v parčíku za chomutovskou 
radnicí.

Projekt KlokTex zahrnuje 
stovky kontejnerů na oděv a obuv 
rozmístěných po celé České re-
publice. Věci vhozené do kon-
tejneru jsou z části používané 
na charitativní účely, dostá-
vají je potřební lidé a také děti 
z Klokánku. Město Chomutov 
se do projektu pomoci zapojilo 
již před lety. V rámci projektu se 
musí velmi efektivně řešit provoz 

celého systému, tedy výroba kon-
tejnerů a svoz a třídění odevzda-
ného textilu a obuvi, aby náklady 
s tím spojené nepřevýšily přínosy 
celého projektu. Proto byly nyní 
kontejnery v Chomutově osazené 
monitorovacími čidly. Kontejner 
bude tedy vyvážen vždy až ve 
chvíli, kdy bude plný. Současně 
s optimalizací nákladů svozu 
dojde díky chytré logistice také 

ke snižování emisí. „Projekt byl 
spuštěn s cílem pomoci těm, kteří 
naši pomoc potřebují. Díky všem 
dárcům oblečení a obuvi jsme již 
finančně podpořili charitativní 
organizace částkou převyšující 
tři miliony korun. Tuto pomoc 
se budeme i přes nelehké období 
snažit nadále navyšovat,“ řekla 
jednatelka společnosti Pavlína 
Klementová.

Československá obec legi-
onářská slaví 100 let od svého 
založení. „V pátek 3. září bude 
v rámci tohoto výročí nasvícena 
barvami české trikolory budova 
Národního muzea v Praze. Město 
Chomutov se k oslavám význam-
ného jubilea symbolicky připojí. 

Barvami české trikolory nasvítíme 
chomutovskou věž na náměstí 
1. máje. Vzdáme tak hold všem 
veteránům a členům této orga-
nizace,“ uvedl primátor města 
Chomutova Marek Hrabáč.

V meziválečném Česko slo ven-
sku tvořilo největší veteránskou 

organizaci 50 tisíc členů. Od oku-
pace v roce 1939 bylo uskupení až 
do roku 1945 zrušeno a část členů 
se zapojila do protinacistického 
odboje. Následný nástup komuni-
stického režimu organizaci znovu 
protiprávně zrušil a obnovit se ji 
podařilo teprve po pádu totality.
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Pátý ročník Chomutovského půlmaratonu se pyšní hned dvěma pokořenými rekordy. Padl absolutní vítězný 
čas z druhého ročníku a rekordní čas štafety ze třetího ročníku. V závodu letos přibyla nová trať, naopak při 
starém zůstala pečlivá organizace akce a úžasní fanoušci po celé trati i při startu a v cíli na náměstí 1. máje. 

Nejrychlejším běžcem jak letoš-
ního ročníku, tak i všech předcho-
zích se stal Jakub Stejskal z Kadaně. 
S časem 1:15:27 pokořil rekord 
z roku 2018 o třináct vteřin. Navíc 
Chomutovský půlmaraton vyhrál už 
v roce 2019 a o rok dříve byl druhý. 
„Trať tedy už znám, nečekalo mě 
žádné překvapení. Navíc bylo dobré 
počasí a neměl jsem po cestě žádná 
krizová místa, takže se mi běželo 
moc dobře,“ uvedl bezprostředně po 
doběhu do cíle.

O necelých šest minut po vítězi 
doběhl druhý nejrychlejší běžec 
hlavního závodu Michal Zbuzek. 
Půlmaraton pro něj nebyl novinkou, 
ale chomutovskou trať běžel poprvé. 
„Popravdě jsem poslední měsíc moc 
netrénoval, takže jsem takový vý-
sledek nečekal. Hodně mi pomohlo, 
že byla po cestě spousta fanoušků 
a povzbuzovali, to je perfektní,“ řekl 
v cíli.

Překvapením byl doběh štafety 
mezi prvním a druhým nejrych-
lejším běžcem hlavního závodu. 
Tým ve složení Pavel Ryzák, Jakub 
Patúc a Jiří Patík v kategorii štafety 
nad 120 let zvládl trať uběhnout za 
1:19:11, čímž pokořil rekord ve své 

kategorii z roku 2019 o více než tři 
a půl minuty.

Následoval doběh nejrych-
lejší ženy, kterou se stala Nikola 
Trousilová s časem 1:30:43. Se svou 
soupeřkou Ivanou Vávrů, jež skon-
čila v cíli druhá, se během závodu 
několikrát vzájemně předběhly a do 
konce nebylo jasné, která zvítězí. 
„Běžím půlmaraton v Chomutově 
potřetí a vždy jsem měla krizovku 
v posledních dvou kilometrech. Letos 
to ale díky Ivče bylo naopak, krize 
přišla hned na začátku. Nejprve bě-
žela přede mnou a u zooparku jsem ji 
předběhla, tím nastala pro mě ta nej-
obtížnější část trati, než mě v esíčku 
u Bezručova údolí opět předběhla 
ona a já už se jí pak jen držela a před-
běhla jí kousek před cílem. Vlastně jí 
tedy musím poděkovat, že mi dělala 
skvělého tahače,“ popsala vítězka.

Hlavní závod, tedy jednadvacet 
kilometrů dlouhá trať, byla rozdělena 
podle věku do tří ženských kategorií, 
čtyř mužských a kategorie veteránů. 
Celkem se hlavního závodu zúčast-
nilo 222 jednotlivců.

Štafetové týmy byly složené ze 
tří běžců, kteří se střídali po sedmi 
kilometrech. Rozdělené byly do 

dvou kategorií – do 120 let a nad 
120 let. Zmiňovaný tým nad 120 let 
pokořil rekord, vítězný tým mladší 
kategorie ve složení Vojtěch Malý, 
Vojtěch Malý a Lukáš Ryneš zaběhl 
čas 1:27:04.

Štafet se ve starší kategorii zúčast-
nilo třiadvacet týmů a ve druhé pět-
atřicet týmů, celkem tedy běželo ve 
štafetách 493 závodníků. Jednu z etap 
„zaběhl” i nejmladší účastník celého 
závodu – osmiměsíční Maxmilián. 
„Tatínek běžel poslední etapu štafety, 
a protože je zvyklý běhat s kočárkem 
při tréninku, nemohl mu chybět ani 
při závodu,“ vysvětlila maminka.

Na každého účastníka čekala 
v cíli účastnická medaile. „Každý rok 
máme jiné, opět jsou parádní. V ka-
ždé kategorii jsou pak ocenění běžci 
na prvních třech místech a ti dosta-
nou medaile podle umístění a pěkné 
věcné dary,“ uvedl náměstek primá-
tora a člen organizačního týmu David 
Dinda s tím, že finanční odměny na 
vítěze Chomutovského půlmaratonu 
nečekají. „Byla by to motivace pro 
běžce z daleka, aby přijeli, odběhli si 
závod a dostali peníze. To nechceme. 
Náš půlmaraton je určený především 
pro sportovce z Chomutova a okolí, 

kteří poběží hlavně pro radost. Tím 
tady vzniká unikátní přátelská atmo-
sféra jak mezi běžci, tak i mezi fa-
noušky, kterou si účastníci pravidelně 
chválí,“ dodal.

KAMENCOVÝ OKRUH
Běžci, kteří se ještě necítili na 

hlavní jednadvacetikilometrovou 
trať nebo neměli parťáky do štafety, 
mohli letos poprvé zvolit Kamencový 
okruh – sedm a půl kilometru dlou-
hou trať, která tvoří zároveň první 
etapu hlavního závodu, a tak všichni 
běžci mají společný start, po určitých 
kilometrech se oddělí od hlavního 
pelotonu a vracejí se zpět do cíle na 
náměstí 1. máje.

Nejrychlejším běžcem této trati se 
stal hráč kanadsko-americké NHL, 
hokejista původem z Chomutova 
David Kämpf. Doběhl v čase rovných 
31 minut. „Neměl jsem žádný určený 
čas, nejsem běžec, takže jsem spoko-
jený,“ smál se v cíli, sám překvapený 
z vítězství i z náskoku, který měl 
před druhým běžcem. „Chomutovský 
půlmaraton jsem běžel dvakrát ve 
štafetě, nyní jsem zkusil nový okruh. 
Rád tuto skvělou akci podpořím svou 
účastí,“ dodal.

Chomutovský půlmaraton:  
Padly dva rekordy, pokřtěná je nová trať 
a fanoušci opět excelovali
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Minutu a šest vteřin za vítězem 
Kamencového okruhu doběhl Lukáš 
Bartoň. „Běželo se mi parádně, 
akorát kopečky a schody byl trochu 
nápor, ale jinak skvělá trať. Tuto 
vzdálenost jsem dříve běhal závodně, 
tak jsem si to chtěl zase oživit a je 
z toho krásné druhé místo,“ uvedl 
v cíli. Třetí doběhl Jaroslav Bystřický 
v čase 33:28.

Nejrychlejší ženou Kamencového 
okruhu byla s časem 39 minut a sedm 
vteřin Anna Nezbedová, následovaná 
Kateřinou Kotrčovou, která doběhla 
o 27 vteřin později. „Je to pro mě 
obrovský úspěch. Závodím sice na 
kole, ale tohle byl můj první běžecký 
závod. Maximálně jsem si ho užila, 
je to nádhera běžet po rodném městě. 
Po celé trati byli fanoušci, bubny, 
muzika, tleskali nám i kolemjdoucí, 
to je prostě skvělá atmosféra,“ sdělila. 
Třetí v tomto závodu mezi ženami 
byla Ladislava Turčanová.

Kamencový okruh byl rozdělený 
podle věku do třech ženských a třech 
mužských kategorií. Celkem se ho 
zúčastnilo 97 běžců.

PŘÍPRAVY A ORGANIZACE
V loňském roce poprvé připravili 

organizátoři pro účastníky půlmara-
tonu tři tréninky, a protože to u běžců 
sklidilo úspěch, letos se přípravné 
tréninky opakovaly. Opět s hojnou 
účastí desítek běžců. „Někdo třeba 

trať nezná a chce si ji vyzkoušet, pro 
jiné je to forma tréninku. Za svou si 
tuto činnost vzali Běžci Chomutov, 
kteří tréninky organizují, a vlastně 
je skvělé, že si za svůj už vzali celý 
Chomutovský půlmaraton, moc 
nám pomáhají s organizací a některé 
činnosti už dělají sami. Účastníci se 
s nimi setkají nejen při těchto pří-
pravných trénincích, ale dělají vodiče 
i v samotném závodu. Jsou nám již 

výrazným partnerem,“ popsal spolu-
práci David Dinda.

V rámci hlavního závodu 
k žádné změně trasy oproti loň-
skému roku nedošlo. Vedla z ná-
městí 1. máje ke Kamencovému 
jezeru, dále přes skanzen Stará 
Ves do zooparku, běžci se pak přes 
město přesunuli do Bezručova 
údolí, které proběhli a pak se jím 
vraceli do cíle. Občerstvovací sta-
nice, co se počtu týče, zůstaly také 
bez změny. Letos se však organi-
zátoři rozhodli trochu změnit jejich 

formu na předávkách, u každé byl 
relaxační koutek jak pro závodníky, 
kteří se připravovali na svou část 
závodu, tak pro fanoušky, kteří při-
šli běžce podpořit.

Tradičně byly připravené i dět-
ské závody, kterých se zúčastnilo tři 
sta závodníků mladších patnácti let. 
Trasy byly vedeny kolem náměstí 
1. máje. Podle věku byl odstupňován 
počet okruhů, které museli malí zá-

vodníci absolvovat. Vzdálenosti dět-
ských tras se pohybovaly od 100 do 
810 metrů.

VÝSLEDKY HLAVNÍHO 
ZÁVODU
Hlavní závod ženy A (2002–1982)
1. Nikola Trousilová 1:30:43
2. Ivana Vávrů 1:31:39
3. Petra Žáčková Kadeřábková 
1:38:02
Hlavní závod muži A (2002–1982)
1. Jakub Stejskal 1:15:27 
2. Michal Zbuzek 1:21:22 
3. Franz Sprung 1:22:55
Hlavní závod ženy B (1981–1972)
1. Carmen Wolf 1:33:27
2. Hana Hahn 1:36:17
3. Kateřina Brožová 1:43:24
Hlavní závod muži B (1981–1972)
1. Michal Šupol 1:21:31
2. Ladislav Doležal 1:28:54
3. Jaroslav Nový 1:29:25
Hlavní závod ženy C (1971–1962)
1. Marta Nikolič 1:31:04
2. Barbora Prchlíková 1:42:27
3. Lenka Novotná 1:45:05
Hlavní závod muži C (1971–1962)
1. Luděk Hrbek 1:29:15
2. Dušan Prokeš 1:31:35
3. Miroslav Patera 1:36:40
Hlavní závod muži D (1961–1952)

1. Jaroslav Šťastný 1:36:35
2. Milan Bartl 1:43:31
3. Pavel Frič 1:44:22
Hlavní závod veteráni (1951 
a starší)
1. Milan Koller 1:55:16
2. Jiří Vaníček 2:15:20
3. František Večeřa 2:20:50

VÝSLEDKY 
KAMENCOVÉHO OKRUHU
Kamencový okruh – nejrychlejší 
muži
1. David Kämpf 31:00
2. Lukáš Bartoň 32:06
3. Jaroslav Bystřický 33:28
Kamencový okruh – nejrychlejší 
ženy
1. Anna Nezbedová 39:07
2. Kateřina Kotrčová 39:34
3. Ladislava Turčanová 40:13

VÝSLEDKY ŠTAFET
Štafeta do 120 let
1. Vojtěch Malý, Vojtěch Malý, 
Lukáš Ryneš 1:27:04
Štafeta nad 120 let
1. Pavel Ryzák, Jakub Patúc, Jiří 
Patík 1:19:11

Kompletní výsledky jsou k dispo-
zici na www.stopnito.cz.

NÁŠ PŮLMARATON JE URČENÝ PŘEDEVŠÍM PRO 
SPORTOVCE Z CHOMUTOVA A OKOLÍ, KTEŘÍ POBĚŽÍ 
HLAVNĚ PRO RADOST. TÍM TADY VZNIKÁ UNIKÁTNÍ 
PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA.

Vítěz pátého ročníku Chomutovského půlmaratonu Jakub Stejskal
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V čem bude program odlišný od 
předchozích ročníků? Dotkne se 
změna programu i návštěvníků?

Podzimní akce bude v mnohém 
odlišná. Je jiný název, program, 
počet účastníků. Díky covidovým 
omezením jsme o dva ročníky srazů 
přišli, proto pořádající Veteran car 
club Chomutov přišel s touto akcí. 
Smyslem je se sejít, ukázat veterány 
široké veřejnosti po delší vynucené 
odmlce. Hlavní dějství se bude ode-
hrávat na parkovišti Severočeských 
dolů, kde bude od osmi hodin pro-
bíhat příjem vozidel a následně i je-
jich výstava. Návštěvníci budou mít 
více času si veterány prohlédnout, 
nafotit, pohovořit s majiteli.
Je v plánu předváděcí jízda?

Ano, start prvního vozidla je 
naplánován na 12 hodin, poslední 
vozidlo odstartuje kolem 13. hodiny. 
Cíl bude u hotelu Arena. Účastníky 
čeká trasa dlouhá zhruba šedesát ki-
lometrů, která povede z Chomutova 
přes Zelenou, Lideň, Vysokou do 
Místa a dále přes Kadaň do Března 
zpět do Chomutova. Tentokrát bude 
poloviční počet účastníků a nepřije-
dou účastníci z Německa. Na trase 
nebudou posádky plnit soutěžní 
úkoly a sbírat trestné body, je pro ně 
připraven spíše zábavný program.
Takže účastníci ze zahraničí 
nepřijedou?

Tentokrát kvůli nejrůznějším 
omezením zahraniční účastníci ne-
přijedou. Mrzí nás to, ale bohužel, 
taková je realita.
Co se vlastně v auto-moto oblasti 
považuje za veterána?

Veterán je vozidlo vyrobené před 
více než třiceti lety, ve stavu jako 
když vyjelo z fabriky nebo jak vy-
padalo v době běžného provozu. Ne 
každé vozidlo staré třicet a více let 
je veterán.
Takže to neznamená, že čím je vo-
zidlo starší, tím je vzácnější?

Problematika veteránů je velmi 
složitá. Rozhoduje mnoho faktorů – 
stáří, země původu, počet vyrobe-
ných a dochovaných vozidel, stav, 
historie vozidla, jedinečnost.
Setkání organizujete řadu let. Je 
něco, co vás ještě může překvapit?

Za více než 25 let pořádání 
srazů už jsme získali mnoho zkuše-
ností a poznatků, umíme impro-
vizovat a poradit si s nenadálými 
situacemi.

Jak dlouho dopředu se sraz 
plánuje?

Za normálních podmínek jeden 
ročník skončí, organizace dalšího 
začíná. Organizace tohoto setkání 
začala v polovině června letošního 
roku.
Jak se srazy vyvíjely v čase – čím 
se nejvíce odlišuje první ročník od 
šestadvacátého?

Na úplném počátku byly srazy 
doprovodným programem tehdejších 
Podnikatelských trhů v Chomutově. 
Na to už si málokdo vzpomene. 
Tehdy přijeli jen kamarádi v počtu 

10 až 15 vozidel. Postupně jsme 
počty účastníků navyšovali na 50, 
potom na 70, až se počet ustálil na 
stovce účastníků v kategoriích auto 
a moto. Jsme limitováni prostorem 
a časem. Jen pro zajímavost – pro 
rok 2020, tedy těsně před covidem, 
se stovka účastníků přihlásila za tři 
dny! Takový je zájem ve veterán-
ských kruzích o sraz v Chomutově.
Mění se i chování a požadavky 
návštěvníků?

Návštěvníci jsou ukáznění, cho-
vají se slušně, ohleduplně a to je 
dobře. Děkujeme jim za to.
Kolik lidí je k organizaci třeba 
a co má kdo na starosti?

Organizaci srazu má na starosti 
osm členů klubu. Za ta léta už máme 
činnosti rozdělené, každý ví, co má 

zařídit. Při vlastním srazu je pořa-
datelů kolem padesáti. Někdo je na 
příjmu, někdo na parkovišti, nejvíce 
jich je na trati na disciplínách. Často 
jsou zapojeni rodinní příslušníci 
posádek a příznivci veteránů. Bez 
pochopení a tolerance v rodině orga-
nizaci srazů dělat nelze. Za to patří 
rodinám obrovský dík.
Jak jste se k organizování srazů 
dostal, od kdy a proč k veterá-
nům tíhnete?

V bývalých válcovnách jsem 
pracoval s kolegou – veteránistou. 
Jel na sraz veteránů do Litoměřic 

a mezi řečí jsem se zmínil, že se 
tam pojedu s rodinou podívat. 
Půjčil mi vjezdové povolení do 
areálu, kde se sraz konal. V pon-
dělí jsem mu ho chtěl vrátit, on to 
odmítl se slovy "Už si ho nech, jseš 
náš". A bylo to! V tu dobu, tedy 
v devadesátých letech, začaly vzni-
kat srazy veteránů i v Chomutově. 
Následně jsem se stal plnohodnot-
ným členem výboru, dnes zastávám 
post místopředsedy klubu. Veterány 
jsem obdivoval od svého dětství, po 
revoluci se nabídly jiné možnosti. 
Konaly se srazy, začal jsem pozná-
vat majitele veteránů. Nyní jsem 
i testačním komisařem, setkávám 
se s majiteli vozidel při testacích. 
Je báječné neustále poznávat his-
torická vozidla, techniku, historii 
vozidel i celých značek, poznávat 
majitele.
Do věku veteránů "dospívají" už 
i automobily, které byly v době 
začátku srazů novinkami. Vy 
máte o každém kousku velký pře-
hled. Znamená to, že se musíte 
stále něco učit, nebo to jde tak 
nějak samo?

I veteráni jsou součástí naší 
historie. Některé byly na poukaz, 
na některé se stály fronty a dávaly 
se za ně úplatky, některé se vozily 
po revoluci ze Západu. Novinky 
v automobilovém i motocyklovém 
odvětví až tak nesleduji, zajímají 
mě, až když jim je třicet a více let. 
Veteránský svět je velmi rozmanitý 
a bohatý, že se každý má stále co 
učit. I to je na něm krásné – neu-
stále vidět a dozvídat se nové věci.

Parkoviště u Severočeských dolů zaplní i letos automobiloví a motocykloví veteráni. V sobotu 18. září 
se totiž bude konat Setkání veteránů v Chomutově 2021. Příznivci a tradiční návštěvníci akci znají 
pod názvem Sraz veteránů, změna souvisí s pandemií koronaviru. Program bude trochu odlišný a bez 
veteránů z ciziny, menší měřítko celé akce však přináší i výhody. O letošním již šestadvacátém setkání 
majitelů vozů z minulého tisíciletí hovořil místopředseda Veteran car clubu Chomutov Zdeněk Prchal.

Zdeněk Prchal:

Letos bude více času prohlédnout 
si veterány a pohovořit s majiteli 

PRO ROK 2020 SE STOVKA ÚČASTNÍKŮ PŘIHLÁSILA 
ZA TŘI DNY! TAKOVÝ JE ZÁJEM VE VETERÁNSKÝCH 
KRUZÍCH O SRAZ V CHOMUTOVĚ.
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Městské akce vás baví, vy pomáháte
Festival sportu doplní Food festival, Párty pomáhá podpoří hendikepované děti

V září připravilo město hned 
dvě zábavné akce většího rozsahu. 
Festival sportu letos doplněný 
o Food festival bude nově dvou-
denní akce, při Párty pomáhá se bu-
dou opět konat koncerty oblíbených 
kapel a výtěžek ze vstupného již 
podruhé pomůže potřebným.

Areál Kamencového jezera bude 
napěchovaný sportovci a dobrým 
jídlem hned první zářijový víkend. 
„Tradiční Festival sportu znovu 
nabídne dětem i jejich rodičům 
přehlídku všech sportovních aktivit 
v našem městě. Letos poprvé bude 
jeho součástí také Food festival 
a program bude připraven na celý 
víkend,“ uvedl náměstek primátora 
David Dinda.

Čtvrtý ročník Festivalu sportu 
proběhne letos poprvé ve dvou 
dnech. V sobotu 4. září zahájí ví-
kendový program Food festival 
a pětadvacet stánků s jídlem z růz-
ných koutů světa. V rámci dopro-
vodného programu je připravena 
Miniramp show, při které jezdci na 
kolech i koloběžkách předvedou 
své triky v maximálních výškách.

V neděli 5. září od 10 do 16 ho-
din proběhne hlavní sportovní část 
festivalu. K vidění bude kromě 
dvou desítek sportovních klubů 
také Slackshow, dechberoucí show 
plná letů a salt. Celý víkend budou 
v areálu k dispozici nafukovací 
atrakce. Rozmanitým programem 
tradičně provede moderátor Lukáš 
Budai. Vstup je po celý víkend 
zdarma.

PÁRTY POMŮŽE ADAMOVI 
A MÍŠE

V neděli 19. září od 13 ho-
din město Chomutov odstartuje 
charitativní hudební festival pro 
celou rodinu. Párty pomáhá II, 
která podpoří hendikepované děti 
Adama a Míšu, proběhne v areálu 
Kamencového jezera a v letním 
kině. „Stejně jako v loňském roce, 
tak i letos chceme přispět těm, co 
to potřebují. Prostřednictvím dvou 
hudebních scén chceme přilákat 
všechny věkové kategorie a vybrat 
peníze pro Míšu a Adama,“ uvedl 
náměstek primátora Milan Märc.

Na Kamencovém jezeře vy-

stoupí kapely Wishlist, Molly the 
Bloom a Copacaband. Stage v let-
ním kině přivítá skupiny Smokers, 
The Tap Tap, divadelní předsta-
vení pro děti v podání souboru 
Komedianti na káře a na závěr se 
představí kapela Mňága a Žďorp.

Vstupné se bude vybírat za-
koupením veselého náramku, a to 
v minimální hodnotě 100 korun. 
„Výtěžek následně rozdělíme mezi 
Míšu, která si moc přeje benecykl, 
a Adama, který potřebuje intenzivní 

hiporehabilitační pobyt,“ upřesnil 
náměstek.

Program doplní stánek Chomu-
tovské knihovny, kde návštěvníci 
naleznou výtvarnou dílnu a pre-
zentaci deskových her. A nebudou 
chybět ani nafukovací atrakce, kdy 
z celkové tržby bude polovina daro-
vána také dětem.

Vstup na festival bude umožněn 
pouze vchodem do letního kina. 
Předpokládaný konec akce je ve 
21 hodin.
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Chci při zaměstnání studovat vysokou školu 
a nechci si kvůli škole vyčerpat dovolenou

Vyšetřovat prsa by si měla každá dospělá 
žena, a to i v těhotenství a při kojení

Vracím se do zaměstnání po dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, na co mám nárok?

Jsem zaměstnaná a přihlásila jsem 
se ke studiu na vysoké škole. Nyní 
mi škola zaslala rozvrh hodin 
a já zjistila, že výuka se nekoná 
o víkendu, jak bylo slibováno, ale 
převážná část přednášek je na-
plánovaná v pracovní dny. Nechci 
si kvůli škole vyčerpat veškerou 
dovolenou. Může mě zaměstnava-
tel uvolnit ze zaměstnání z důvodu 
studia na vysoké škole?

Zákoník práce říká, že studium 
na vysoké škole je považováno za 
rozšíření původní kvalifikace. Avšak 
v tomto případě se posuzuje, zda 

rozšíření kvalifikace je v souladu 
s potřebami zaměstnavatele. V praxi 
to znamená, že pokud pracujete jako 
účetní a přihlásila jste se ke studiu 
na pedagogické fakultě, není rozší-
ření vaší kvalifikace v souladu s po-
třebami zaměstnavatele, a tudíž vás 
nemusí ze zaměstnání uvolnit. V ty 
dny, kdy máte naplánované před-
nášky nebo zkoušky, byste musela 
v práci čerpat dovolenou, indispo-
ziční, náhradní či neplacené volno.

Jestliže jste se přihlásila ke 
studiu, jehož obor je v souladu 
s potřebami vašeho zaměstnava-

tele, můžete se zaměstnavatelem 
uzavřít kvalifikační dohodu. Na 
základě kvalifikační dohody se za-
městnavatel zavazuje v souvislosti 
se zvýšením kvalifikace umožnit 
zaměstnanci účast na školeních a ji-
ných formách vzdělávání, případně 
uhradit další náklady, které se vzdě-
láváním souvisejí. Pro zaměstnance 
z této dohody vyplývá to, že se za-
městnavateli „upíše“, že po domlu-
venou dobu toto zaměstnání neo-
pustí. Maximální doba, na kterou se 
může zaměstnanec zaměstnavateli 
upsat, je pět let a začíná se počítat 

od okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kvalifikace.

Kvalifikační dohoda musí být 
uzavřena písemně, jelikož si v ní za-
městnavatel a zaměstnanec vymezují 
práva a povinnosti, které vyplývají 
z jejího porušení. Za porušení kva-
lifikační dohody se považuje napří-
klad podání výpovědi zaměstnan-
cem. Pro zaměstnance to znamená, 
že bude muset uhradit náklady, které 
zaměstnavateli vznikly v důsledku 
čerpání volna za účelem studia.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
sociální pracovnice SP Kamenná 

Gynekolog se mě na kontrole 
ptal, jestli si vyšetřuji prsa. V ro-
dině žádné onemocnění prsu ne-
máme, měla bych i tak provádět 
samovyšetření? Popřípadě jak?

Rakovina prsu je nejčastěj-
ším nádorem žen a jeho výskyt 
stále stoupá. Ročně se jedná 
o téměř sedm tisíc pacientek. 
Nejohroženější jsou ženy po 
40. roku věku, ale týká se i mlad-
ších žen a rozhodně nejsou ohro-
žené jen ženy s pozitivní rodin-
nou anamnézou. Včasná diagnóza 
výrazně zvyšuje úspěšnost léčby, 

proto i samovyšetření, jakožto 
sekundární prevence, má své neza-
stupitelné místo.

Vyšetřovat by se měla každá 
žena po dosažení dospělosti, a to 
i v těhotenství a při kojení.

Nejlépe je provádět samovy-
šetření každý měsíc po menstru-
aci (5. až 10. den cyklu) nejprve 
vestoje před zrcadlem (zvedněte 
ruce a prsa nejprve prohlédněte), 
poté začněte s vyšetřením. Použijte 
bříška prstů, postupujte po malých 
kousíčcích například od bradavky 
do periferie. Začněte jemně a opa-

kujte se silnějším tlakem a celý po-
stup opakujte i vleže. Kontrolujte 
také podpaží a oblasti pod klíční 
kostí. Nakonec bradavku jemně 
zmáčkněte.

Všímáme si bulky, vyklenutí, 
zesílení kůže (pomerančová kůže), 
vtažení kůže, její barvy, svědění, 
ekzému, změny na bradavkách 
(vpáčení, výtok, zduření apod.), 
změny tvaru nebo velikosti prsu.

Pokud máte nějaké pochyb-
nosti nebo jste něco zpozorovala, 
kontaktujte svého gynekologa 
nebo praktického lékaře, ti by 

vás měli odeslat do specializo-
vané ambulance. Nepanikařte, ne 
každá změna znamená rakovinu, 
může jít o cystu, zánět a po-
dobně. Až v 80 % se nejedná o nic 
závažného.

Ženy od 45 let bez známek one-
mocnění prsu mají vždy jednou za 
dva roky nárok na mamografické 
vyšetření, které hradí pojišťovna. 
Žádanku vypisuje gynekolog nebo 
praktický lékař.

MUDr. Kateřina Žižková,
gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov

Chtěla bych požádat o radu. Končí 
mi pracovní neschopnost. Léčím 
se dlouhodobě s páteří. Jsem po 
několika operacích a zatím vše 
nasvědčuje tomu, že léčba bude 
pokračovat. Obvodní lékař mi 
řekl, abych si požádala o invalidní 
důchod. Chtěla bych se zeptat, jak 
to bude se mnou ve vztahu s mým 
zaměstnavatelem. Nevím, jestli se 
budu moct vrátit do práce (pracuji 
v továrně). Musí mi zaměstnavatel 
držet místo? Mám nárok na něja-
kou úlevu nebo odstupné, pokud 
by mě chtěl propustit? 

Obecně vzato, invalidní důchod 
vám nezabraňuje i nadále pracovat. 
Jak naznačujete, je důležité, aby vaše 
zaměstnání nebylo v rozporu s va-
ším zdravotním stavem. Doporučuji, 
abyste požádala svého zaměstnava-

tele o provedení mimořádné lékařské 
prohlídky u závodního lékaře, který 
posoudí vaši způsobilost k výkonu 
práce. V případě, že vás závodní 
lékař shledá dlouhodobě zdravotně 
nezpůsobilou pro výkon vaší práce, je 
zaměstnavatel povinen převést vás na 
jinou práci.

Pokud vás zaměstnavatel ne-
může převést na jinou práci, pro 
kterou budete zdravotně způsobilá, 
ani jinak upravit pracovní pod-
mínky, nezbývá mu nic jiného, než 
vás propustit. Trvejte v takovém 
případě na výpovědi, která vám vždy 
zaručuje dvouměsíční výpovědní 
dobu. Zaměstnavatel musí vždy 
uvést důvod, pro který vám výpověď 
z pracovního poměru dal. V případě, 
že by změna zdravotního stavu pro-
kazatelně souvisela s výkonem práce 

(tzn. doložíte lékařskými zprávami 
či jinými důkazy, že trvalé onemoc-
nění páteře bylo způsobeno pracovní 
zátěží), jedná se o tzv. nemoc z po-
volání. V takovém případě máte ná-
rok na odstupné ve výši minimálně 
12 platů (jedná se o výpověď dle 
§52, písm. d) zákoníku práce). Pokud 
vaše onemocnění s výkonem práce 
nesouvisí (případně ho neprokážete), 
máte stále nárok na dvouměsíční vý-
povědní dobu, nikoliv však již na od-
stupné (jedná se o výpověď dle §52, 
písm. e) zákoníku práce). Je dobré 
vědět, že pokud v této situaci ukončíte 
pracovní poměr dohodou (tzn. dob-
rovolně ukončíte pracovní poměr 
jejím podepsáním), ztrácíte nevratně 
nárok na vše výše uvedené. Ukončit 
pracovní poměr dohodou je možné 
pouze a výhradně s vaším souhlasem. 

Pokud budete ohrožena ztrátou 
zaměstnání a potřebujete pomoct 
s jeho udržením či získáním no-
vého, můžete také využít pracovní 
rehabilitace. Zabezpečuje ji Úřad 
práce ČR ve spolupráci s dalšími 
odborníky. V rámci pracovní re-
habilitace lze poskytnout podporu 
pro vás i vašeho zaměstnavatele – 
například při změně kvalifikace, 
úpravě pracovních podmínek či 
zapracování na jinou práci. Pro vy-
užití pracovní rehabilitace nemusíte 
čekat, až pracovní poměr skončí. 
Žádost lze podat ještě v době tr-
vání pracovního poměru. Dokonce 
i v době dočasné pracovní neschop-
nosti. Více informací na www.pra-
covnirehabilitace.cz 

Mgr. Petr Džambasov
Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. 
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NÁMĚSTÍ HLÍDÁ KAMERA
Na přání místních obyvatel nechalo město instalovat 
bezpečnostní kameru na náměstí Dr. Beneše a zapojit ji do 
kamerového dohledového systému městské policie. Strážníci 
budou sledovat veřejný pořádek na náměstí a dopravní situaci. 
Kamera již funguje třetí týden a celkové náklady na pořízení 
vyšly na sto tisíc korun.

ŽÁCI MAJÍ NOVÉ PODLAHY
Na začátku prázdnin odbor majetku zahájil opravy nášlapných 
vrstev podlah chodeb a podest v ZŠ a MŠ 17. listopadu. Součástí 
bylo i vybourání původní popraskané a opotřebované dlažby včetně 
podkladních vrstev. Po vybourání dlažeb a soklů byly broušeny 
a frézovány spodní vrstvy podlahy. Následně některé plochy 
vyrovnány cementovou směsí a v celé ploše stěrkou s vláknem. Žáci 
od září budou chodit po krytině z PVC s celoplošným podlepením. 
Město rekonstrukce podlah vyšla na 620 tisíc korun.

VNITROBLOK BUDE JAKO NOVÝ
Do konce září by měla skončit rekonstrukce komunikací ve 

vnitrobloku Zdeňka Štěpánka. Radnice v sídlišti nechává 
rekonstruovat stávající přístupové komunikace a zčásti buduje 

nové silnice a parkovací stání, chodníky a veřejné osvětlení. Pro děti 
vznikne malé dětské hřiště. Práce, které začaly v červenci, budou 

město stát devět milionů korun. 
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Odložená divadelní představení 
zhlédnou diváci během září

Obnaženi chystají ozvěny festivalu

Sidonová nechá 
nahlédnout do 
svého trianglu

Co týden, to možnost jít do di-
vadla. Kultura a sport Chomutov 
nenechala nic náhodě a po zkuše-
nostech s opakovaným zavřením 
divadel naplánovala čtyři odložené 
divadelní hry hned na první měsíc po 
prázdninách.

První bude tragikomický příběh 
Růže pro Algernon podle nejslav-
nější sci-fi povídky Daniela Keyse. 
V roli mentálně postiženého mladíka 
Charlieho v ní exceluje Ladislav 
Potměšil. Termín tohoto představení 
museli chomutovští organizátoři 
odkládat už třikrát, původně se mělo 
odehrát na jaře 2020. Teď je naplá-
nované na čtvrtek 2. září.

Natřikrát byla odložená také 
současná komedie Fantastická žena, 
jejíž zápletka se točí okolo vlastností, 
které by měla mít ideální partnerka. 
Příběh dvou kamarádů ve středním 
věku, jejichž životy zamíchá tajuplná 
seznamka a doslova fantastická žena, 
se naplno rozjede hlavně v druhé 
polovině. Diváci, kteří již hru vi-
děli, oceňují především skvělé za-
hraný ženský part (alternují Patricie 
Stolaříková a Diana Šoltýsová). 
V Chomutově je představení naplá-

nované na středu 8. září.
Další týden, konkrétně v pon-

dělí 13. září, doplní klasická diva-
delní představení trochu jiný druh 
vystoupení, a sice talkshow Kafe 
u Osmanyho. Devadesát minut 
plných neuvěřitelných historek ze 
života známého módního návr-
háře Osmany Laffity moderuje 
Eva Decastelo, dalším hostem je 
Michaela Gemrotová, operní pěv-
kyně nominovaná na cenu Thálie za 
muzikál Evita.

Pak už se program zase vrátí do 
ryze divadelních kolejí, ve středu 
22. září rozehrají Václav Kopta 
a Josef Polášek originální „western 
z Bohnic”, jak zní podtitul hry Butch 
Cassidy a Sundance Kid. Dva kama-
rádi touží prožívat stejná dobrodruž-
ství jako dva zmínění hrdinové di-
vokého Západu – přepadení, střílení 
i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že 
místo pistolí vytáhnou třeba rohlík 
a když prchají divokou jízdou na 
koni, prostě se sami promění v koně. 
Jejich protihráčem je zkušená sestra 
v podání Simony Vrbické, přicháze-
jící vždy v nečekaném okamžiku.

Čtvrtým představením, které 

muselo být rovněž několikrát odlo-
ženo, je pak komedie z dílny Divadla 
Bolka Polívky Odhalená pravda. Šest 
žen se představí v trochu nezvyklé 
roli pole dance tanečnic, kromě 
sportovních výkonů však excelují 
také v těch hereckých. Všechny 
se sejdou na kurzu pole dance ve 
venkovské tělocvičně, kam každá 
dorazí s jiným cílem – shodit pár 
kil, udržet si chlapa nebo si ho najít. 
Nakonec všechny spojí základní 
myšlenka, a sice že stojí za to čelit 
nepřízni osudu, ať jakkoli krutému. 
Chomutovské jeviště se v tuto tělo-
cvičnu promění ve čtvrtek 30. září.

Poslední ze série představení, 
které nebylo možné odehrát loni 
na podzim ani letos na jaře, je part-
nerská bláznivá komedie Klíče na 
neděli. Tu Kultura a sport zařadila 
do programu na následující měsíc, 
konkrétně 20. října. Hra plná trapasů 
a nedorozumění, které pramení z do-
savadní nespokojenosti dvou man-
želských párů, vrcholí v poznání, že 
štěstí nakonec najdou zase doma.

Všechna představení začínají 
v 19 hodin, vstupenky je již možné 
zakoupit v předprodeji.

Letošní festival Obnaženi s té-
matem Zrání má za sebou hlavní 
festivalový týden, během kterého 
byly k vidění různé druhy umění ve 
veřejném prostoru města, v kos-
tele sv. Kateřiny, v kavárně Café 
Rouge nebo v atriu Chomutovské 
knihovny.

V srpnu proběhlo zahájení spolu 
s vernisáží výstavy Víti Jakoubka 
Zrání aneb 25 let v pohybu. První 
víkend byl věnován rodinám 
s dětmi, které se mohly zúčastnit 

výtvarného workshopu Individualita 
nebo interaktivního představení 
souHra spolku Ostružina. „Ohlasy 
na souHru byly nadšené a všichni 
z malého sálu divadla, kde souHra 
probíhala, odcházeli plni zážitků 
a s úsměvem na tváři,“ uvedla orga-
nizátorka Jana Nuslauerová.

Součástí festivalu byl i work-
shop slam poetry, který vedl přední 
česky slamer Dr. Filipitch. Ten zá-
roveň provázel celým večerem slam 
poetry, který se konal o pár dní poz-

ději v atriu Chomutovské knihovny 
a který byl současně kvalifikací 
na mistrovství ČR ve slam poetry. 
„Překvapením večera byl výstup 
čtyř účastníků workshopu, kteří 
sebrali odvahu a mezi profesionály 
vystoupili se svým prvním slamem, 
který vznikl právě po dílně s Dr. 
Filipitchem. Během večera se napl-
něné atrium bavilo a i tento večer se 
nesl především ve veselém duchu,“ 
doplnila organizátorka.

Program následujících dní byl 
více k zamyšlení než k zasmání, 
ale téma Zrání krásně naplnil. 
Konal se například Večer tanečních 
filmů, taneční představení Markéty 
Vacovské Odloučení v kostele sv. 
Kateřiny, u experimentů na síd-
lišti Březenecká a u Armabetonu 
v Palackého ulici skupina jedenácti 
tanečníků s kruhy přinesla do ve-
řejného prostoru současný tanec. 
Program hlavního festivalového 
týdne skončil literárně-hudebním 
večerem Čtení z Turnových hájů.

Po krátké pauze organizá-
toři chystají ještě ozvěny festi-
valu Obnaženi, které proběhnou 

3. září a 9. října. V pátek 3. září 
bude v 18 hodin v nových prosto-
rách galerie Město pod kruhovým 
objezdem u autobusového ná-
draží vernisáž výstavy výtvarnice 
Dagmar Šubrtové a ekologa Tomáše 
Gremlici. Výstava s názvem Místa 
života přiblíží šest vybraných 
příkladů více či méně úspěšných 
rekultivací v Ústeckém kraji. Po 
vernisáži bude následovat k tomuto 
tématu také přednáška obou autorů 
od 19.30 v Café Rouge.

Sochařka a kurátorka Dagmar 
Šubrtová, která za výstavou stojí, 
také iniciovala poslední akci letoš-
ního 18. ročníku festivalu Obnaženi, 
a to happening pro veřejnost se sá-
zením stromů. „K této akci zveme 
všechny zájemce, kteří chtějí pod-
pořit zeleň ve městě, aby v sobotu 
9. října v 16 hodin dorazili na Zadní 
Vinohrady v Chomutově a přidali se 
ke společné výsadbě šesti nových 
stromů. Ty budou jakousi pozitivní 
odpovědí na instalaci Rekultivace, 
která poukazuje na negativní as-
pekty zásahů člověka do krajiny,“ 
dodala Jana Nuslauerová.

Výbor pro národnostní menšiny 
při statutárním městu Chomutov po-
řádá 14. září od 17 hodin v kostele sv. 
Kateřiny autorské čtení Soukromý 
triangl. Vlasta Rut Sidonová je cho-
mutovská rodačka, která často pobývá 
pod Krušnými horami, v Praze a také 
v Liberci. Tento její soukromý triangl 
určuje témata povídek, esejí a básní, 
které píše. Třicet let pracuje v soci-
álních službách na Židovské obci 
v Praze. Otevírá tedy témata, kterým 
se dnes Židé i ostatní lidé smějí nebo 
nad nimiž pláčou.

Čtení zpestří Josef Gušlbauer, skla-
datel, muzikant, zpěvák, autor hudby 
k divadelním hrám. Miluje blízký 
kontakt s posluchači a umí s nimi 
i promlouvat.
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LANG NGUYEN VAN
DUNG PHAM THI
Lang Nguyen Van přijel do tehdejšího Československa v roce 
1988 na práci do VTŽ. Když ubývala práce, začal přemýšlet 
o založení firmy, což se nakonec stalo v roce 1994. Dnes ji 
vede se svou paní Dung Pham Thi. Už tehdy si řekli, že chtějí 
prodávat luxusnější módu.  Dodavatele si pečlivě vybírají. 
A vyplácí se to. Zákazníci se pravidelně vrací a už v jejich 
obchodě oblékají i své děti. Obchod Jeans-shop najdete 
v Palackého ulici.

MARTIN MATOUŠ
Od mala lyžoval, k bojovým uměním se dostal v 18 letech 
a věnuje se jim již přes čtyřicet let. Je učitelem sebeobrany 
na střední škole, profesionálním trenérem bojových umění, 
osobním fitness trenérem a výživovým poradcem. Zároveň 
je zakladatelem a prezidentem Českého svazu Allkampf-
Jitsu, držitelem mistrovského stupně 6. Dan a trojnásobným 
mistrem Evropy. Po celé ČR založil a metodicky vede desítky 
škol bojových umění. V Chomutově založil Tiger Relax Club, 
v němž vyučuje a vede velkou bojovou školu a fitness centrum, 
ve kterých pomáhá žákům a klientům získat sebevědomí, buď 
výukou sebeobrany a boje nebo formováním postavy.  
Další informace najdete na www.tigerclub.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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První zmínky o sedlářích a řemenářích 
v Chomutově pocházejí z roku 1406

Kožedělnou výrobou se odedávna 
zabývali sedláři, řemenáři a uzdaři. 
Sedláři zhotovovali sedla, chomouty 
a potahovali kůží stolice, truhly, vozy 
i kočáry, řemenáři krájeli řemeny 
a uzdaři vyráběli uzdy. Kůže pro další 
zpracování si tito řemeslníci připra-
vovali buď sami, nebo je nakupovali 
u koželuhů a jirchářů.

Sedláři a řemenáři jsou v Chomu-
tově poprvé písemně zmiňováni 
v roce 1406. Bližší informace o nich 
máme až z berní ruly, což byl soupis 
majetku poddaných vyhotovený pro 
daňové účely v polovině 17. sto-
letí. Odtud se dozvídáme, že v roce 
1655 provozovali v Chomutově 
svoji živnost dva sedláři a řemenáři. 
Prvním byl Řehoř Tkadlec, který se 
živil pouze svým řemeslem, a dále 
Jan Los, jenž žil na chomutovském 
předměstí a vedle své živnosti obhos-
podařoval také 7,2 strychů polností 
a choval 1 prase. Kromě uvedených 
řemeslníků žil a pracoval ve městě 
také uzdař jménem Adam Rost. 

Ten měl navíc 15 strychů polností, 
1 krávu a 3 svině.

Také v polovině 18. století žili 
a pracovali v Chomutově jenom dva 
sedláři a řemenáři. Jedním z nich byl 
Jan Florian Gerstner (1730–1783), 
řemenářský mistr z domu č. p. 75 na 
Dolním předměstí (dnešní Hálkova 
ulice), otec nejslavnějšího chomu-
tovského rodáka Františka Josefa 
Gerstnera – autora projektu první 
koněspřežné železnice na evropském 
kontinentu (vedla z Český Budějovic 
do rakouského Linze) a zakladatele 
první vysoké technické školy v habs-
burské monarchii (Pražské polytech-
niky). Jméno druhého sedlářského 
a řemenářského mistra neznáme. 
Později, po rozpadu a zrušení cechů 
a založení živnostenských spole-
čenstev (1859), se sedlářská činnost 
diferencovala na práci sedlářskou, 
řemenářskou, brašnářskou, na výrobu 
cestovních kufrů atd.

Vůbec nejpodrobnější informace 
o chomutovských sedlářích a řemená-
řích pocházejí z 1. poloviny 20. století. 
Jejich život a práci lze přiblížit na 
příkladu jednoho z nich – sedlářského 
mistra Aloise Fränzla (1886–1937), 
jehož otec přišel do Chomutova v roce 
1857 a byl cihlářem. O Aloisově 
dětství a mládí mnoho nevíme. První 
zprávy máme až z jeho dospělosti. 
V roce 1909 se oženil. Vzal si za man-
želku Marii Schelnerovou, dceru pěsti-
tele chmele z Holetic u Žatce. S ní měl 
celkem pět dětí. Dochovala se rodinná 
fotografie, na které je vyfocen spolu 
s chotí a čtyřmi dětmi. Nejmladší, 

Heinrich, na fotografii není. Narodil se 
až v roce 1921.

Před 1. světovou válkou Fränzlovi 
bydleli ve Vodní ulici a Alois byl 
zaměstnán v Mannesmannových zá-
vodech, kde vyráběl řemeny do stroj-
ních převodovek. Po roce 1918 se 
přestěhoval s rodinou do pronajatých 
prostor domu č. p. 21 v Dlouhé ulici 
(dnešní Palackého), osamostatnil se 
a zařídil si zde sedlářskou dílnu s ob-
chodem, v němž v době největšího 
rozkvětu zaměstnával dva až tři učně. 
Zajišťoval nejrůznější opravy, ale vy-
ráběl i předměty zcela nové, hlavně 

pro potřeby venkovských hospodář-
ství a místních pivovarů. Opravoval 
kožené potahy židlí a sofa, stříšky 
dětských kočárků či potahy pro hos-
podářská zvířata, koňské chomouty 
atd. Vůbec největší a nejzajímavější 
zakázku svého života získal v roce 
1934 od chomutovské městské rady. 
Dostal za úkol vyrobit sportovní 
vybavení pro nedávno postavenou 
sportovní halu (Jahnturnhalle) v ulici 
Albrechta Dürera (dnes Mánesova). 
Výroba medicinbalů, žíněnek a dal-
šího sportovního náčiní pak velmi 
obohatila rodinný rozpočet rodiny 
Fränzlů.

Sedlářský mistr Alois Fränzl býval 
v důsledku zranění, které si přivo-
dil v 1. světové válce, často churavý, 
a proto 8. října 1937 v pouhých 51 le-
tech náhle zemřel, čímž se také uzavřela 
historie jednoho chomutovského sedlář-
ského rodu (syn Heinrich nebyl plnoletý 
a nemohl proto živnost po otci převzít).

Mgr. Jan Hirsch,
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PŘEDCHŮDKYNĚ 
SVĚTOZNÁMÉ 
STAVEBNICE LEGO

Ve sbírce chomutovského 
muzea je od roku 2004 také „před-
chůdkyně“ světoznámé staveb-
nice LEGO – alespoň pokud jde 
o popularitu a všestrannost. Jedná 
se o tzv. „kotvovou“ stavebnici, 
kterou od 80. let 19. století začal 
prodávat pod ochrannou známkou 
„ANKER“ (KOTVA) Friedrich 
Adolf Richter. Sídlo jeho firmy 
bylo v Lipsku a pobočka ve Vídni. 
Hračka byla určena opravdu pro 
každý věk i společenskou vrstvu. 
Děti i dospělí ze stavebnice mohli 

vybudovat repliky typických bu-
dov, např. rozhlednu, kašnu či 
pavilon. Základním prvkem byly 
kostičky z umělého kamene vy-
robeného z křídy, písku a lněného 
oleje. V „muzejní“ stavebnici je 
zahrnuto několik tvarů: krychle, 
kvádry, sloupy, oblouky, tašky 
a střechy. Mají cihlově červe-
nou, tmavě šedou a žlutou barvu. 
Jejich rozměry jsou různé, výška 
většiny z nich je kolem 25 mm). 
Stavebnice je vedena v pod-
sbírce Etnografie pod inventár-
ním číslem Et 1005 a je uložena 
v původní krabici o rozměrech 
33 × 23 × 4,5 cm. V 60. letech 

20. století se zdálo, že „kotvová“ 
stavebnice neustojí konkurenci sta-
vebnic z pestrobarevných umělých 

hmot, ale úspěšně jim čelí i dnes. 
Mgr. Jan Hirsch 

Oblastní muzeum v Chomutově

Obrázek převzatý z publikace M. Janotky 
a K. Línharta Řemesla našich předků

Koňský chomout, etnografická podsbírka 
Oblastního muzea v Chomutově

Sedlářský mistr A. Fränzl s rodinou (1918), zleva doprava děti Marianne, Anna, Anton a Rose
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Sluchátko nabízí pomoc 
psychoterapeuta po telefonu

V Chomutově probíhá výzkum o postavení 
rodiny ve společnosti, zaštiťuje ho univerzita

Terapeutická linka Sluchátko je 
organizace nabízející profesionální 
psychoterapii po telefonu zdarma. 
Poskytuje zcela unikátní službu za-
loženou na dostupnosti, nízkopra-
hovosti a přístupnosti všem napříč 
republikou.

Po vytočení čísla 212 812 540 
v provozní době linky je volající 
automaticky spojen s jedním z psy-
choterapeutů. Ten se mu bude až 
padesát minut věnovat. Klient zů-
stane v anonymitě.

Terapeut bude naslouchat a ne-
bude volajícího nijak soudit. „Může 
pomoci lépe pojmenovat, co aktu-
álně prožíváte, dodat sílu a pomoci 

najít další směřování. Pokud budete 
mít zájem, můžete se spolu domlu-
vit na dalším hovoru a rezervovat 
si termín své distanční psychotera-
pie,“ uvedla zakladatelka organi-
zace Marie Malinová.

Nyní na lince pracuje přes třicet 
psychoterapeutů, kteří prošli akre-
ditovaným psychoterapeutickým 
výcvikem a splňují kvalifikační 
kritéria členství v ČAP a dalších 
profesních organizacích. Zároveň 
jim je k dispozici sedm supervi-
zorů, kteří jim poskytují neustálou 
podporu. „Průběžně hledáme další 
odborníky, kteří by se k nám přidali 
a pomáhali s námi těm, kteří to po-

třebují,“ doplnila Marie Malinová.
Sluchátko nabízí velmi vstříc-

nou pracovní dobu. Lidé mohou 
volat v pondělí mezi 10. až 12., 
15. až 18. a 19. až 21. hodinou. 
V úterý a ve středu jsou psychote-
rapeuti k dispozici od 10 do 12 a od 
15 do 18 hodin, ve čtvrtek od 10 do 
12 a od 15 do 20 hodin. Pokud klient 
nemůže zavolat na linku v provoz-
ních hodinách, je mu k dispozici jed-
noduchý formulář na webu linkaslu-
chatko.cz. Po jeho vyplnění se mu 
jeden z terapeutů linky ozve zpět.

Terapie je dostupná všem. „Ti, 
kteří se stydí nebo si nejsou jistí vy-
hledáním pomoci, u nás najdou vel-

kou míru anonymity. Ti, kteří o te-
rapii mnoho nevědí a nevěří v její 
přínosy, si na Sluchátku mohou 
terapii vyzkoušet a najít směr, který 
jim nejvíce vyhovuje. A těm, kteří 
ve svém okolí psychoterapeuta ne-
najdou, se po telefonu otevře cesta 
do světa terapie nejen na lince, ale 
i ve formě doporučení navazující 
terapie, pokud o ni klient projeví 
zájem,“ vysvětlila zakladatelka.

Nejčastějšími problémy, s ja-
kými se na linku klienti obracejí, 
jsou úzkosti, deprese, stres, ztráta 
v rodině, úmrtí blízkého člověka, 
vztahy s partnerem, rozchody, 
vztahy v rodině a problémy v práci.

Výzkumná agentura SC&C ve 
spolupráci s Masarykovou uni-
verzitou v Brně realizuje v těchto 
dnech a týdnech sběr dat meziná-
rodního výzkumu Generations and 
Gender Programme s podtitulem 
Současná česká rodina.

Výzkum zjišťuje, jak si ve 

společnosti vede současná rodina, 
jakému typu lidí a rodin se daří 
lépe a jakému hůře. Dále napří-
klad, zda se rodina dokáže poučit 
z čerstvých zkušeností i z dávnější 
minulosti tak, aby se jí v budoucnu 
vedlo lépe. Těmto otázkám a mno-
hým dalším se věnuje výzkum, do 

nějž bylo vybráno i několik adres 
v Chomutově.

Výzkum je zaměřen na vě-
kovou skupinu 18 až 69 let. 
Konkrétní respondenti ve vybra-
ných domácnostech se určují podle 
předem daného klíče. Vybraná 
osoba pak má možnost dotazník 

vyplnit on-line, nebo s tazate-
lem. Vyplněním dotazníku vzniká 
respondentovi nárok na odměnu 
ve výši pět set korun. Tu vyplácí 
hlavní garant projektu Masarykova 
univerzita v Brně.

Podrobné informace jsou k dis-
pozici na www.scac.cz/ggp.

Svazek obcí pomohl bouří 
poničené obci Stebno

Obce Chomutovska zareagovaly 
téměř okamžitě na hrozivou situ-
aci v obci Stebno na Podbořansku, 
kde podobně jako na jižní Moravě 
řádila v červnu ničivá vichřice. 
Rozhodly se obci Stebno věno-
vat finanční dar ve výši 170 tisíc 
korun. „Ihned druhý den ráno po 
ničivých událostech na Moravě 
a Podbořansku se obrátil na mana-
žerku Dobrovolného svazku obcí 
Chomutovsko starosta Miloš Pavlík 
z Údlic s návrhem pomoci postiže-
ným obcím. Oslovili jsme všechny 
starostky a starosty členských obcí 
svazku a ti zareagovali všichni 
kladně. Byli ochotni okamžitě po-
skytnout dar ve výši pět až dvacet 
tisíc korun,“ uvedla manažerka 
svazku Lenka Kynčilová.

Bylo rozhodnuto, že finanční 
dar svazku bude směřovat do obce 
Stebno. Podařilo se přímo kontakto-
vat Miroslava Brdu, starostu města 
Kryry, jehož částí je i obec Stebno. 
Manažerky kanceláře připravily 
návrh darovacích smluv, svolaly mi-
mořádné jednání rady svazku z dů-
vodu schválení rozpočtového opat-
ření, na základě kterého lze finanční 
prostředky vydat z rozpočtu svazku 
na daný účel. Na základě darova-
cích smluv jednotlivé obce složily 
finanční částku na účet svazku a pak 
už byla celá částka 170 tisíc korun 
poskytnuta městu Kryry. Starosta 
s díky dar pro obec Stebno přijal.

Obce ve svazku pracují na 
mnoha společných projektech. 
Starostky a starostové se setkávají na 

akcích, které kancelář svazku orga-
nizuje. A setkávají se také s kolegy 
z podobných svazků obcí, vyměňují 

si cenné rady a zkušenosti, a proto 
také ani na chvíli neváhali postižené 
obci přispěchat na pomoc.
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Děti i dospělí zpívali 
společně s Heidi Janků

Chomutovští malí tenisté 
postoupili na mistrovství republiky

Do parku děti přilákal 
bublifuk i hudba

Chomutov ožil při 
tanci v přírodě

Pořádnou jízdu prázdninami 
připravila pro dětské publikum zpě-
vačka Heidi Janků. Malí zpěváčci 
a tanečníci s ní v městském parku 
prožili velmi zábavné odpoledne.

Heidi Janků nejprve přítomné roz-
pohybovala písněmi s letní a prázdni-
novou tematikou, poté je naučila ta-

nec z Tahiti. Pro děti byly připravené 
rozmanité soutěže o sladké odměny. 
Kromě toho si však s Heidi mohly na 
pódiu zazpívat i popovídat.

Odpolední koncert v rámci pro-
gramu Chomutov žije zpestřilo svými 
písněmi a vystoupením i divadlo 
Hnedle vedle.

Malí chomutovští babytenisté 
po hladkém vítězství ve skupině C 
Memoriálu Z. Kocmana, kde bez 
ztráty bodu porazili babytenisty 
z Loun, Žatce a z Března u Loun, 
postoupili do krajského finále.

Zde opět jen vítězili, když 
porazili děti z LTC Litvínov 5:1, 
dále družstvo TK Doksy 5:1 a na-
konec překvapivě i malé tenisty 
LTK Liberec také 5:1. Tímto ví-
tězstvím si zajistili účast na mist-
rovství ČR, které se bude konat už 
tento měsíc v Prostějově. Tam se 
utkají s nejlepšími tenisty ve věku 
7 až 9 let z takových klubů, jako 
jsou Sparta Praha, ČLTK Praha, 
TC Brno, TK Agrofert Prostějov 
a další.

Chomutov budou reprezento-
vat Kristýna Bardovcy, Vojtěch 
Riegl, Václav Červený, Jakub 
Čihák a František Jedlička.

Pořádně rušno bylo v městském 
parku při zábavné akci pro děti 
Provázkový bublifuk a cukrová vata. 
Desítky dětí nejrůznějšího věku se 
bavily jak pohybem, tak i kreativními 
činnostmi. „Připravili jsme například 
jízdu na koloběžce, spoustu tanečních 
aktivit, vytváření obrovských bublin 
nebo fotografování se a dovádění 
s naším lišáckým maskotem,“ popsal 
Marek Fottr z agentury MKF-PRO, 

která akci spadající pod letní program 
Chomutov žije zajišťovala.

Známé dětské písně podkreslo-
valy výskot malých účastníků, ze kte-
rých se díky namalovaným obličejům 
staly víly, princezny, motýli a další 
zvířátka nebo pohádkové bytosti. 
S rozzářenými obličeji si děti domů 
odnášely vlastnoručně vyrobené zá-
ložky, letadélka, náramky, masky či 
obrázky.

Kdo má jen trochu tanečního du-
cha, rozhodně nechyběl v polovině 
srpna v městském parku. Právě tanec 
se stal hlavním tématem prázdnino-
vého odpoledne. Přítomní si nejprve 
mohli zatančit při koncertu kapely 
Flashdance, poté zhlédli taneční vy-
stoupení mladých nadějí z Taneční 

školy Stardance a Beethoven DC. 
Komu v tu dobu ještě pohyb k srdci 
nepřirostl a přece jen potřeboval své 
kreace trochu vyladit, zúčastnil se 
tanečního workshopu se Šachynou.

Taneční den připravilo 
město v rámci letního programu 
Chomutov žije.

Krušnohorské 
šlápoty opět 

vyrazí na pochod

Již čtrnáctý ročník turistického 
pochodu Krušnohorské šlápoty 
se uskuteční v sobotu 18. září. 
Pro letošní rok jsou připravené 
dvě trasy. Třináctikilometrová 
povede z Orasína přes Jirkov do 
Chomutova a dvacetikilometrová 
z Černic přes Jezeří, Vysokou Pec 
a Jirkov do Chomutova.

Start je naplánovaný od základní 
školy Duhová cesta v Havlíčkově 
ulici mezi 8. a 10. hodinou. 
Účastníci budou na výchozí místa 

vyváženi historickým autobu-
sem. Kdo půjde delší trasu, musí 
jet autobusem v 8.30 hodin, další 
spoj v 10 hodin veze jen turisty na 
kratší trasu. Po cestě je k dispozici 
i skautské občerstvovací stanoviště, 
kde je možné opéct si buřty a v cíli 
čeká na účastníky bramboračka.

Akci pořádá Junák – český 
skaut, středisko Český lev 
Chomutov. Podrobnosti jsou na 
webu www.pochod.junak-chomu-
tov.cz.
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Léto plné zážitků zajistily 
příměstské tábory

Obrovský zájem dětí i jejich ro-
dičů o příměstské tábory se potvrdil 
i letos. Náplň pětidenních turnusů 
byla velmi pestrá a užili si ji starší 
i mladší školáci.

Muzeum Na Kočičáku je v pořá-
dání příměstských táborů již zkuše-
ným organizátorem a že děti pobyt 
v přírodě baví, dokazují ti, kteří se 
každým rokem rádi vracejí. Nejinak 
tomu bylo i o těchto prázdninách. 
Jak pro již zkušené táborníky, tak 
pro nováčky je tábor v kopcích 
a lesích okolo muzea náročnější 
a s jasnými pravidly. Pět turnusů 
bylo zaměřeno na historii, přírodu, 
přežití a pohyb v přírodě.

Příměstské tábory v Chomu-
tovské knihovně se také staly 
oblíbenou a vyhledávanou akcí. 
Stěžejní náplní táborů je tvoření po-
mocí zajímavých tvůrčích technik 
s cílem nejen se něco nového na-
učit, ale také se při tvoření pobavit. 
Samozřejmostí jsou pro táborníky 
hry v herně, kterou má knihovna 
k dispozici, procházky a výlety. 
Letos se obou turnusů tábora zú-
častnilo čtyřicet dětí ve věku od 
osmi do jedenácti let.

Dva turnusy byly také v cesto-
vatelském duchu, děti absolvovaly 
i celodenní výlet do úštěckého mu-
zea čertů, národní přírodní památky 

Peklo u České Lípy a na pohádkový 
zámek v Horní Libchavě.

Táborníky v oblastním muzeu 
čekaly letos náročné úkoly – za-
chránit lidstvo a vrátit se do pra-
věku. Červencový záchranářský 
turnus hravou, ale přitom i poučnou 
formou dětem představil činnost 
složek Integrovaného záchranného 
systému ČR. První den se děti se-
znamovaly a povídaly si o historii 
Červeného kříže, ukázaly a vyzkou-
šely si několik technik první po-
moci. Účastníci také navštívili jir-
kovské hasičské muzeum, trénovali 
svá těla v tanečním studiu Kamily 
Hlaváčikové nebo v Jump aréně. 

U kynologů se dozvěděli mnoho 
zajímavého o psech a měli možnost 
pozorovat je při práci. Strážník 
městské policie z Jirkova povídal 
táborníkům o své práci i o prevenci 
kriminality. Poslední den děti na-
vštívily Muzeum Na Kočičáku.

Tématem druhého tábora ob-
lastního muzea byla historie období 
středověku a raného novověku. 
Táborníci podnikli cestu do středo-
věku a pokusili se z panošů vycvičit 
udatné rytíře. Prvním úkolem pa-
nošů bylo seznámit se se středově-
kými památkami města. Prohlédli 
si starobylou radnici, kostel sv. 
Kateřiny a jeho podzemí. Navštívili 
gotickou expozici muzea a krás-
nou výstavu gotického nábytku. 
Další den měli za úkol dobýt hrad 
Hněvín, kde se porozhlédli i v dílně 
magistra Kelleyho. V mosteckém 
muzeu nejen zhlédli, ale také si 
vyzkoušeli techniky středověkého 
boje. Měli také možnost prohléd-
nout si zbraně z depozitářů i osahat 
repliky těchto zbraní. Na programu 
byl také výlet do Kadaně a jejího 
Muzea čarodějnic nebo do středo-
věkého města Chebu, kde prozkou-
mali hrad s ukázkou sokolnictví 
a navštívili muzeum, kde si vy-
zkoušeli práci středověkého písaře.

Poslední den se panoši připra-
vovali na pasování. Dopoledne si 
vyrobili sváteční pláště a meče. 
Odpoledne před zraky rodičů pro-
běhlo na radnici v expozici mu-
zea slavnostní pasování na rytíře. 
Všech jednadvacet panošů zdárně 
prošlo sedmi ctnostmi správného 
rytíře.

Pokračování na straně 23
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Společnost SNOP 
nabírá další zaměstnance

 Málo kdo ví, že Francouzská 
společnost Snop, která má více 
než 44 výrobních závodů po celém 
světě, právě teď nabírá v našem 
regionu do svých řad další zaměst-
nance. Ucházet o místo se může 
každý, komu není cizí zodpovědný 

přístup a kdo chce kariérně růst. 
Investice do rozvoje lidských 
zdrojů jsou pro společnost samo-
zřejmostí. Jednotlivé závody jsou 
špičkově technologicky vybaveny 
a pro své zaměstnance vytváří 
čisté a bezpečné prostředí.

 V ČR působí firma Snop 
již přes dvacet pět let a je zde 
zastoupena čtyřmi závody, které 
se nachází v Písku, Pohořelicích, 
Mladé Boleslavi a v roce 2019 
zahájila výrobu v Klášterci nad 
Ohří v průmyslové zóně Verne, 

kde se nyní rozšiřuje závod o další 
výrobní haly. Hlavní výrobní tech-
nologií kláštereckého závodu je 
lisování dílů za tepla s následným 
laserovým ořezem a svařováním 
za pomoci moderních robotů. 
Automobilové díly z kláštereckého 
závodu jsou součástí nových elek-
tromobilů Volkswagen, Peugeot či 
Renault.

 „Náš závod má v lokalitě 
chomutovského okresu velkou 
budoucnost. Jeho postupné rozši-
řování zajistí nejen vznik nových 
pracovních příležitostí, ale záro-
veň umožní navázat spolupráci 
s dalšími regionálními partnery,” 
říká ředitel kláštereckého závodu 
Petr Šnobl. 

 Přehled o volných pozicích lze 
najít na www.snop.cz. Virtuální 
prohlídka kláštereckého závodu je 
možná prostřednictvím aplikace 
Google mapy.

POJD HRÁT HOKEJBAL!
NEVÁHEJ A PRIDEJ SE! NÁBOR NOVÝCH DETÍ UŽ  OD 6 LET!

KONTAKTY NA TRENÉRY: +420 737 057 657, +420 792 330 035

ˇ ˇ

EMAIL: KLUB@WOLVESCHOMUTOV.CZ WWW.WOLVESCHOMUTOV.CZ/NABOR
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KŘÍŽOVKA Před 95 lety byla zahájena výuka v první (tajenka), v budově dnešní ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka.

JE
D

N
O

D
U

C
H

É 

ST
Ř

ED
N

Ě T
ĚŽ

K
É

T
Ě

Ž
K

É

Vy
pl

ňt
e 

m
říž

ku
 ta

k,
 a

by
 k

až
dá

 řa
da

, s
lo

up
ec

 i 
bu

ňk
a 

3×
3 

ob
sa

ho
va

la
 č

ís
la

 1
–9

 b
ez

 o
pa

ko
vá

ní
.

OSMISMĚRKA 18. září se při Dni evropského dědictví otevřou historické památky… VTIPY

Kdy tě škola nejvíce osvítí? 
Když začne hořet.

Otec čte synovu žákovskou 
knížku: „Matematika pět…“ 
Prásk, dá synovi facku. 
„Čeština pět…“ Prásk, opět facku. 
„Zpěv jednička…“ Prásk, další 
facka… 
Syn: „Ale jak to? Vždyť jsem měl 
jedničku!“ 
Otec naštvaně prohodí: „Tak tobě 
bylo po dvou koulích ještě do 
zpěvu?!“

Anička se vrací domů ze školy: 
„Mami, já už se tam nevrátím.“ 
„A proč ne?“

„Paní učitelka nic nezná. Pořád se 
nás na něco ptá.“

Učitelka napsala žákovi do 
žákovské knížky: 
„Smrdí, umývat!“ 
Otec odepsal: 
„Učit, nečuchat!“

Před školou visí cedule: 
„Řidiči, pozor, nepřejeďte děti!“ 
Druhý den na ceduli přibylo: 
„Počkejte si na učitelku!“

Ptá se učitel dějepisu: 
„Co víme o lidech, kteří žili ve 
starověku?“ 
„Že už všichni umřeli.“AKARA, ASIAT, AZTÉK, DIETA, GENERÁL, HNIDA, HONIČKA, KLOPS, KORAL, 

KOVÁK, KRTEK, LEŽENÍ, LUPEN, MENZA, NÁPORY, NÁRAZ, OLOVO, PAUZA, 
RAJON, SEKUNDA, SLÍDA, SOSNA, SYREČEK, TADEÁŠ, VÁLKY, ZDĚNÝ, ZNÁMKY
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PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 2.9. čt 19.00  RŮŽE PRO ALGERNON – divadelní představení, náhradní termín
 5.9. ne 15.00  O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH – 

pohádka pro děti a jejich rodiče
 8.9. st  19.00 FANTASTICKÁ ŽENA – divadelní představení, náhradní termín 
 13.9. po 19.00  KAFE U OSMANYHO – zábavná talkshow, účinkují Osmany Laffita, 

Michaela Gemrotová, Eva Decastelo, náhradní termín 
 21.9. út 19.00 AIMÉE ALLEN QUARTET – koncert americké jazzové zpěvačky
 22.9. st 19.00  BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – divadelní představení, 

náhradní termín 
 26.9. ne 15.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – pohádka pro děti
 30.9. čt 19.00 ODHALENÁ PRAVDA – divadelní představení, náhradní termín

MĚSTSKÉ DIVADLO

 7.9. út 20.00  CIRKUS KABÁT 2021 – open air turné – parkoviště u Rocknet arény
 8.9. st 16.00  KONCERT KE DNI HORNÍKŮ – Velký hornický dechový orchestr SD – 

atrium Chomutovské knihovny
 9.9. čt 16.00  KONCERT KE DNI HORNÍKŮ – Velký hornický dechový orchestr SD – 

Merkur
 10.9. pá 19.00  LUBOŠ HÁNA IV. – klavírní večer – restaurace Dřevák
 11.9. so 15.00  INDIAN SUMMER OPEN AIR – Vystoupí Noční klid, Do kruhu DUO, Hot 

Pants, High Five, Kuba Alexa & Quite Quiet – atrium Chomutovské knihovny
 15.9. st 19.00  13. KOMNATA – atrium Chomutovské knihovny
 16.9. čt 17.00  BIG BAND ZDENKA TÖLGA – promenádní koncert – hudební altán 

v parku

KONCERTY

 Od 2.9.  MOJE MĚSTO CHOMUTOV – PROČ HO MÁM RÁD? – výstava prací 
žáků chomutovských ZŠ a MŠ – galerie Lurago

 Od 3.9.  MÍSTA ŽIVOTA – Dagmar Šubrtová a Tomáš Gremlica – vernisáž výstavy 
v rámci festivalu Obnaženi začne 3. září v 18 hodin – galerie Město

 Od 7.9.   100 RETROSPEKTIVA – výstava obrazů Vladimíra Šavla – galerie Špejchar
 Od 8.10.  KVĚTA NOVÁKOVÁ – výstava k 80. narozeninám autorky, společně 

s Václavem Suchopárkem a Liborem Jellúšem – Jacques Café
 Od 28.9.  ALFA – výstava fotografií Milana Pecha – kostel svatého Václava, Výsluní 
 Do 5.9.  REKULTIVACE – výtvarná instalace v rámci festivalu Obnaženi – Štefánikovo 

náměstí 
 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 30.9.  SVĚT Z KOSTIČEK – k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega – 

Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení
 Do 30.9.  ODON BRUMMEISEN – vyšívané obrazy na motivy světových malířů – 

Chomutovská knihovna, Na síti
 Do 9.10.  AKVARELY A KRESBY JINDŘICHA VYTISKY – hlavní budova muzea 

v Palackého ulici
 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 – do 5. 9. je přístupný od úterý do neděle, od 10. 9. 
do 31. 10. je přístupný od pátku do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
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

Pravidelné 
akce

 1.9. st 17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 18.00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
   20.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
 2.9. čt 17.00 AFTER: TAJEMSTVÍ 18.00 ZÁTOPEK 20.00 ATLAS PTÁKŮ
 3.9. pá 16.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 17.00 AFTER: TAJEMSTVÍ
   19.00 ATLAS PTÁKŮ
   20.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
 4.9. so 15.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (3D)
   17.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
   18.00 ATLAS PTÁKŮ 20.00 AFTER: TAJEMSTVÍ
 5.9. ne 15.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
   17.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH (3D)
   18.00 AFTER: TAJEMSTVÍ 20.00 ATLAS PTÁKŮ
 6.9. po 17.00 ATLAS PTÁKŮ
   18.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
    19.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
 7.9. út 17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 18.00 ZÁTOPEK
   20.00 ATLAS PTÁKŮ
 8.9. st 17.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH (3D)
   18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 20.00 ATLAS PTÁKŮ
 9.9. čt 17.00 JEDINĚ TEREZA 18.00 CESTA DOMŮ 20.00 JEDINĚ TEREZA
 10.9. pá 16.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (3D) 17.00 JEDINĚ TEREZA
   19.00 JEDINĚ TEREZA 20.00 ZHOUBNÉ ZLO
 11.9. so 15.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 CESTA DOMŮ
   18.00 JEDINĚ TEREZA 19.30 ZHOUBNÉ ZLO
 12.9. ne 15.00 DRAČÍ ZEMĚ 17.00 AFTER: TAJEMSTVÍ 18.00 CESTA DOMŮ
   20.00 JEDINĚ TEREZA
 13.9. po 17.00 ZHOUBNÉ ZLO 18.00 REMINISCENCE 20.00 JEDINĚ TEREZA
 14.9. út 14.30 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
   17.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 20.00 CESTA DOMŮ
 15.9. st 17.00 ATLAS PTÁKŮ 18.00 STINGL - MALÝ VELKÝ OKIMA
   19.30 TEMNÝ DŮM 
 16.9. čt 17.00 ZELENÝ RYTÍŘ 18.00 CESTA DOMŮ 20.00 MARŤANSKÉ LODĚ
 17.9. pá 16.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH 17.00 ZÁTOPEK
   19.00 ZELENÝ RYTÍŘ 20.00 MARŤANSKÉ LODĚ
 18.9. so 15.00 AINBO: HRDINKA PRALESA 17.00 MARŤANSKÉ LODĚ
   18.00 JEDINĚ TEREZA 19.30 ZHOUBNÉ ZLO
 19.9. ne 15.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
   17.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
   18.00 ZELENÝ RYTÍŘ 20.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
 20.9. po 17.00 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH (3D)
   18.00 ZÁTOPEK 20.00 JEDINĚ TEREZA
 21.9. út 17.00 VEČÍREK 18.00 CESTA DOMŮ 19.30 ATLAS PTÁKŮ
 22.9. st 17.00 LÁSKA POD KAPOTOU 18.00 AFTER: TAJEMSTVÍ
   19.30 TEMNÝ DŮM 
 23.9. čt 17.00 NEBE 18.00 ZBOŽŇOVANÝ 20.00 OASIS KNEBWORTH 1996
 24.9. pá 16.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 REMINISCENCE
   19.00 ZBOŽŇOVANÝ 20.00 ZBOŽŇOVANÝ
 25.9. so 15.00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (3D) 17.00 ZELENÝ RYTÍŘ
   18.00 ZBOŽŇOVANÝ 20.00 ZBOŽŇOVANÝ
 26.9. ne 15.00 DRAČÍ ZEMĚ 17.00 ZBOŽŇOVANÝ
   18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 19.30 ZBOŽŇOVANÝ
 27.9. po 17.00 ZBOŽŇOVANÝ 18.00 MARŤANSKÉ LODĚ 19.30 ZBOŽŇOVANÝ
 28.9. út 15.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 17.00 ZBOŽŇOVANÝ
   18.00 CESTA DOMŮ 19.30 ZBOŽŇOVANÝ
 29.9. st 17.00 ZÁTOPEK 18.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
   20.00 ZBOŽŇOVANÝ
 30.9. čt 16.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT 18.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT 20.00 MINUTA VĚČNOSTI 

 
KINO SVĚT

 1.9. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna 

 3.9. pá 16.30  HURÁ DO DOMEČKU aneb DOMEČKOVSKÉ TROLLENÍ – zaháje-
ní nového školního roku – hry, soutěže, nafukovací atrakce, malování na obličej, 
opékání špekáčků, od 20.30 letní kino Trollové – SVČ Domeček

 3.9. pá 19.30  MÍSTA ŽIVOTA – přednáška v rámci festivalu Obnaženi – Cafe Rouge

 4. a 18.9.  08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje

 4. a 5.9. 11.00  FESTIVAL SPORTU A JÍDLA – festival pro celou rodinu s doprovodným 
programem – Kamencové jezero

 9.9. čt 15.00  DEN S MLADÝMI BUNKRÁKY – náborový den – muzeum Na Kočičáku

 10.9. pá 17.00  ROZKVETLÝ MASOPUST – workshopy, prodej výrobků dílny Mezi námi, 
prodej květin Vykvetlo, stánek charitativního obchodu ADRA, burza pokojových 
květin, 18.00 květinová módní přehlídka, 19.00 vystoupí hudební skupina 4. 
cenová – atrium Chomutovské knihovny

 14.9. út 16.00  MOJE MĚSTO CHOMUTOV – PROČ HO MÁM RÁD? – slavnostní 
vyhodnocení nejlepších výtvarných děl žáků ZŚ a MŠ, v programu vystoupí 
EXPERIPENT a Erik Šamko – galerie Lurago

 15.9. st 17.00  PŘEDNÁŠKA ALZHEIMER CENTRA – Café Atrium

 16.9. čt 09.00  KRUŠNOHORSKÝ BYZNYS DAY – v 9 hodin seminář o odpadech a je-
jich využití a zpracování v městském divadle, dále program Obchodní partnerství 
společnými silami aneb Jak na odpady trochu jinak – skanzen Stará Ves

 16.9. čt 13.00  LITERÁRNÍ ČTENÍ – setkání SONS – Chomutovská knihovna

 18.9. so 09.00  DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zpřístupnění historických a technic-
kých památek ve městě zdarma – různá místa ve městě

 18.9. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – Chomutovská knihovna

 18.9. so 09.30  TÁTO, MÁMO, POJĎ SI HRÁT – sportovní den nejen rodičů s dětmi – 
zahrada ZŠ a MŠ Palachova

 18.9. so 10.00  SETKÁNÍ VETERÁNŮ – výstava historických vozidel – parkoviště SD

 18. a 25.9. 13.00  HISTORIE CHOMUTOVA V TERÉNU – komentovaná prohlídka města 
s architektem J. Pachnerem – sraz u městské věže

 18.9. so 16.00  MUZEJNÍ NOC GOTIKY – oblastní muzeum

 18.9. so 10.00  MOBILISACE NA KOČIČÁKU 1938 – historicko-branná akce pro rodiny 
s dětmi – muzeum Na Kočičáku

 19.9. ne 13.00  PÁRTY POMÁHÁ – charitativní festival – areál Kamencového jezera a letní-
ho kina

 20. a 27.9. 18.00  TANEČNÍ KURZ DAGMAR KNÍŽETOVÉ – městské divadlo

 22.9. st 17.00  NOC LITERATURY – čtení v kapli Božího hrobu (kostel sv. Ignáce, krypta), 
v muzeu, v Café Rouge, v městské věži a v lapidáriu muzea

 23.9. čt 17.00  STRAŠÁK FEŠÁK – pohádka pro děti – atrium Chomutovské knihovny

 23.9. čt 17.00  SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – Klára Vlasáková, autorské čtení – Cho-
mutovská knihovna

 25.9. so 15.00  LOKALES – 1. ročník nabídne výborné pitivo, lahodné pochutiny, nějaké kusy 
originálního oblečení a k tomu bude hrát hudba od místních Dj’s, vše místní – 
atrium Chomutovské knihovny

TANEČNÍ KLUB LASO – každou středu od 18 do 20 hodin – veřejnost vítána – 
SVČ Domeček

TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – každou neděli od 7.30 do 13.00 – můžete nakoupit po-
traviny, drogerii, oblečení i elektroniku, můžete se i zapojit do prodeje a vrátit do oběhu 
věci, které už doma nevyužijete – areál mezi Bandou a Kamencovým jezerem
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 3.9. pá 18.30  FC CHOMUTOV – SK SLANÝ – fotbalové utkání – letní stadion
 4.9. so 09.00  VOLTIŽNÍ ZÁVODY – jezdecká hala zooparku
 9.9. čt 18.00  PIRÁTI CHOMUTOV – BÍLINA – přípravné hokejová utkání – 

Rocknet aréna
 10.9. pá 18.00  RYTÍŘI KLADNO – HC RIDERA VÍTKOVICE – extraligové 

hokejové utkání – Rocknet aréna
 11.9. so 09.00  PŘEDŠAMPIONOVÝ ZÁVOD – sportovní pistole – SSK Chomutov
 11.9. so             PIRÁTI CHOMUTOV – CHEMNITZ – přípravné hokejové utkání – 

Rocknet aréna
 12.9. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – VII. kolo – SSK 

Chomutov
 12.9. ne 14.00  FLORBAL CHOMUTOV – SOKOLOV – florbalové utkání mužů 

U21 – sportovní hala
 14.9. út 18.00  RYTÍŘI KLADNO – MOUNTFIELD HK – extraligové hokejové 

utkání – Rocknet aréna
 17.9. pá 18.30  FC CHOMUTOV – SK ŠTĚTÍ – fotbalové utkání – letní stadion
 18.9. so 18.00  FLORBAL CHOMUTOV – ÚSTÍ – florbalové utkání muži A – 

sportovní hala
 19.9. ne 13.30  RYTÍŘI KLADNO – HC VERVA LITVÍNOV – extraligové hokejové 

utkání – Rocknet aréna
 24.9. pá 18.00  RYTÍŘI KLADNO – HC OCELÁŘI TŘINEC – extraligové hokejové 

utkání
 25.9. so 16.00  FLORBAL CHOMUTOV – ČESKÁ LÍPA – florbalové utkání žen – 

sportovní hala Březenecká
 26.9. ne 14.00  FLORBAL CHOMUTOV – ÚSTÍ NAD LABEM – florbalové utkání 

žen – sportovní hala Březenecká
 26.9. ne 16.00  RYTÍŘI KLADNO – PSG BERANI ZLÍN – extraligové hokejové 

utkání – Rocknet aréna
 26.9. ne 17.00  FLORBAL CHOMUTOV – FD TEPLICE – florbalové utkání mužů 

U21 – sportovní hala
 28.9. út 17.00  FLORBAL CHOMUTOV – SLOVAN HAVÍŘOV – florbalové 

utkání mužů A – sportovní hala

 PARKOUR, STREET WORKOUT – tréninky v úterý od 16 hodin, v neděli 
od 14 hodin – ZŠ Duhová cesta
 VODNÍ VLEK WAKEPARK CHOMUTOV – v provozu do 14. 9., pondělí 
až pátek od 12 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin
 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
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Hledáte novou práci? 
Přemýšlíte, co po ukončení studia? 

21. a 28. září 2021 
 je od 08:00 do 11:00 

 a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno 

 Job Café  
Individuální pohovory „Život a práce v Německu“ 

 i bez předem domluvené schůzky,  
hovoříme i česky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Úřad práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
Přijďte a informujte se o volných pracovních místech v regionu        

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Pokud jste byli očkováni, uzdraveni nebo jste v současné době testováni, 

přineste prosím důkaz o tom s sebou. 
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)“. 
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SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021
9.00–17.00 HODIN (není-li uvedeno jinak)

BUDOVA STAROBYLÉ RADNICE
Expozice Oblastního muzea v Chomutově /9.00–22.00/

18.00 – komentovaná prohlídka výstavy Odstíny gotiky 
Rytířský sál, Tobiášova legenda a klenotnice, kancelář primátora, oratoř slečen

KOSTEL SV. KATEŘINY /9.00–22.00/
Muzejní noc gotiky – doprovodný program s ochutnávkou středověké kuchyně /16.00–22.00/:

16.00 – gotické tvoření v kostele sv. Kateřiny
19.00 – šermířská skupina MILITES 
20.00 – hudební skupina ARCUS
21.00 – šermířská skupina MILITES 
21.30 – hudební skupina ARCUS a komentovaná prohlídka 

výstavy Odstíny gotiky

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE /13.00–17.00/
KOSTEL SV. BARBORY, Lipská ul. /13.00–15.00/ 
MĚSTSKÁ VĚŽ

CHRÁM SV. DUCHA, Hálkova ul. /10.00–14.00/

JEZUITSKÝ AREÁL
Expozice Oblastního muzea v Chomutově

Pozorování Slunce a noční oblohy před muzeem
Hvězdářská věž Oblastního muzea v Chomutově

doprovodný program
22.00 – noční výstup na Hvězdářskou věž

Kostel sv. Ignáce
Galerie Špejchar
Galerie Lurago

Mediální partner: Rengl s. r. o.

DEN
EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
V CHOMUTOVĚ
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK V HISTORICKÉM 
CENTRU MĚSTA A JEHO OKOLÍ ZDARMA

DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
Setkání veteránů – výstava historických vozidel

parkoviště SD a. s. /10.00–12.00/
Historie Chomutova v terénu

komentovaná prohlídka města
sraz u Městské věže /13.00–14.00/

TECHNICKÉ PAMÁTKY
Železniční depozitář NTM v Chomutově, 

Černovická ul., za OC Globus
První občanský pivovar v Chomutově 

Pivovar Karásek & Stülpner, 28. října 1081/19  /10.00–17.00/ 
Muzeum československého opevnění 
z let 1936–1938 „Na Kočičáku“ /10.00–17.00/

MOBILIZACE NA KOČIČÁKU – historicko-branná 
akce pro rodiny s dětmi /10.00–17.00/
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Kadlecová přispěla 
k šestému místu na MS

Mladé kanoistky 
na vrcholných 
světových akcích

Valentýna Kadlecová je ne-
jen velkou nadějí basketbalového 
Chomutova, ale i české reprezentace. 
Její dres obléká od nejnižší kategorie 
U15, bývá lídrem družstva a pravi-
delně hraje za vyšší věkové katego-
rie. Nejinak tomu bylo minulý měsíc, 
kdy 17letá Levhartice výbornými vý-
kony přispěla ženské reprezentaci do 
19 let k šestému místu na mistrovství 
světa v maďarském Debrecínu.

Češky ve skupině porazily 
Mali kontumačně 20:0, prohrály 
s Kanadou 71:79 a vyhrály nad 

Japonskem 63:58. Díky skóre 
postoupily do vyřazovací části 
z první příčky. Následně přehrály 
Brazílii 74:64, podlehly Maďarsku 
71:78 a nečekaně porazily Španělsko 
66:63. V souboji o 5. místo opět 
nestačily na Kanaďanky 61:72. 
Chomutovský talent nastupoval 
v základní sestavě, odehrál všech 
šest zápasů a v každém na palu-
bovce strávil v průměru přes 23 mi-
nut. Nastřílel 65 bodů, což je téměř 
11 na zápas. V této statistice byla 
Kadlecová v českém týmu třetí nej-

lepší. „Statistiky jsem nesledovala. 
Hrály jsme týmově, každá z nás od-
vedla svou práci a díky tomu jsme 
šesté na světě,“ raduje se Valentýna 
z úspěchu, který před šampionátem 
očekával málokdo. „Nejlépe jsem 
se cítila proti Japonsku. Výhra nad 
Japonkami nás vynesla na první 
místo ve skupině a díky tomu jsme 
v osmifinále dostaly Brazilky. Když 
jsme i nad nimi vyhrály, zajistilo nám 
to umístění mezi prvními osmi. A to 
bylo skvělé, to jsme nečekaly!“

Protože nastupovala proti mnohdy 
o dva roky starším protihráčkám, 
bude moci Valentýna Kadlecová na 
šampionátu žen U19 hrát i za dva 
roky – pokud se na něj česká repre-
zentace probojuje. Teď si 183 cm 
vysoká basketbalistka užívá krátkého 
volna, po kterém naskočí do přípravy 
družstva žen BK Levharti Chomutov. 
„Mistrovství světa pro mě bylo vý-
bornou zkušeností, z evropského 
basketbalu jsem se dostala do toho 
světového. Dost mě to basketbalově 
posunulo, připadám si teď ve všem 
lepší,“ avizuje před další sezonou 
v chomutovském dresu.

Kanoisté SC 80 Chomutov po-
dávají další důkaz o tom, že se jim 
výchova mládeže daří na jedničku. Na 
zářijové vrcholné akce totiž vysílají 
tři děvčata.

Z mistrovství republiky na pře-
lomu července a srpna si klub přivezl 
řadu medailí a také tři cenné nomi-
nace. Osmnáctiletá Kateřina Vrbenská 
(na snímku v popředí) si vyjela účast 
na juniorském mistrovství světa, 
které se uskuteční v portugalském 
Mortimeru. Magdalena Petráčková 
a Veronika Hajná se zase díky výsled-
kům na MČR zúčastní Závodu olym-
pijských nadějí v Račicích, který bude 
neoficiálním mistrovstvím světa pro 
kanoisty do 17 let.

Levharti se připravují na ligu a těší se na diváky
Chomutovský basketbal se v po-

sledních letech vypracoval na nejvyšší 
úroveň jak v ženské, tak v mužské 
kategorii. Muži hrají druhou nejvyšší 
soutěž, ženy tu úplně nejvyšší. V ex-
traligách působí i kadetky a juni-
orky. Takováto souběžná kvalita řadí 
Chomutov i v rámci celé České re-
publiky k absolutní špičce. A Levharti 
se těší, že vrcholový basketbal už bez 
koronavirových omezení budou moci 
v nadcházející sezoně konečně před-
vést divákům.

Ženský tým prošel před třetí sezo-
nou v ŽBL řadou změn. Ta největší 
se udála na trenérských postech, 
odkud odešli hlavní kouč Tomáš 
Eisner i jeho asistent Ondřej Matýs. 
Zejména u dlouholetého trenéra 
Levhartic Eisnera to byla změna 
nečekaná. „S Tomášem jsme jednali 
o možnosti sloučit jeho trenérskou 
pozici s uvolněnou pozicí sportovního 
manažera. Pro fungování týmu by to 
z našeho pohledu byl určitě přínos, 
na druhou stranu si uvědomujeme 
náročnost a neobvyklost takového 
spojení, a proto plně respektujeme 
Tomášovo odmítnutí našeho konceptu 

a následné přijetí nabídky trénování 
v jiném klubu. Tomáš pro naši organi-
zaci odvedl obrovský kus práce a naše 
aktuální pozice je z velké části jeho 
zásluha,“ uvedl Jakub Kadlec, jedna-
tel klubu a současně nový sportovní 
manažer.

Trenérskou taktovku převzal 
53letý Tomáš Pavelka z Frýdku-
Místku, kde trénoval mládež. K ve-
dení žen v nejvyšší soutěži ho oprav-
ňují trenérská profi licence a me-
zinárodní licence FIBA a zároveň 
i zkušenosti z předešlých angažmá, 
zejména těch zahraničních. „Největší 
úspěch mojí trenérské kariéry je asi 
mistr Afriky s Al Ahly, je to něco 
jako naše Euroliga,“ vzpomíná na 
velký úspěch Pavelka. V Chomutově 
převzal částečně obměněné druž-
stvo, ze kterého odešly Kateřina 
Rokošová, Jitka Eisnerová, Veronika 
Aulichová, Barbora Čmejrková 
a Anna Merhautová. Naopak 
klub si ohlídal opory Kateřinu 
Bartoňovou, Michaelu Krejzovou, 
Terezu Vorlovou, Zuzanu Kučerovou 
i vycházející hvězdu Valentýnu 
Kadlecovou. Na rozehrávačský post 

přivedl Markétu Löflerovou, o případ-
ném dalším doplnění kádru se jedná. 
Možným zdrojem je USK Praha. 
„Nejlepší český klub v ženské katego-
rii k nám na zkoušku uvolní několik 
mladých hráček a další pak v sezoně 
na rozehrání,“ informuje Jakub 
Kadlec. „Ještě víc prostoru mezi že-
nami budou dostávat naše talentované 
juniorky, z nichž některé jsou mládež-
nickými reprezentantkami. Budou mít 
dost příležitostí se předvést, dokonce 
očekáváme, že sezona bude zlomová 
ve smyslu, že odchovankyně pře-
váží nad importovanými hráčkami,“ 
dodává. Současně přiznává, že bude 
obtížné zopakovat historický úspěch 
z předchozí sezony, kdy Levhartice 
vybojovaly třetí místo v Českém po-
háru a páté v ŽBL. Těžkou zkouškou 
bude ligový start, kdy Levhartice bu-
dou muset čelit síle Hradce Králové, 
KP Brno, USK Praha a Žabin Brno, 
tedy kompletní čtveřici celků, které 
v tabulce skončily před Chomutovem.

V mužském týmu pro 1. ligu se 
toho v letní pauze mnoho nezmě-
nilo, přestože Levharti v loň-
ské sezoně stihli odehrát pouze 

tři soutěžní zápasy – dva ligové 
a jeden pohárový. Trenér Radek 
Holuša bude nadále spoléhat na 
matadory Jakuba Houšku a Luboše 
Striu, opory Vladimíra Dolanského 
a Jana Jiříčka, několik hostujících 
hráčů z Děčína a také na talento-
vaného Nestora Boyka. „V mi-
nulé sezoně si v dresu děčínského 
áčka v Kooperativa NBL vybudo-
val slušné jméno, ale teď po ná-
vratu bude hrát jen za Chomutov,“ 
zdůrazňuje Jakub Kadlec. Novou 
posilou z Děčína je další z ikon 
nejvyšší soutěže, 38letý Robert 
Landa. „Když k tomu připočítáme 
naše juniory U19, máme k dispo-
zici docela silný tým,“ je si vědom 
Jakub Kadlec. „Proto je naším cílem 
hrát kvalitní a pro diváky atraktivní 
basketbal a pohybovat se v popředí 
tabulky.“

Hracím dnem mužů i žen bude 
pátek. Jakub Kadlec a celé vedení 
klubu věří, že sportovní veřejnost si 
páteční večery pro basketbal vyhradí. 
„Doufám, že na nás fanoušci přes 
koronavirovou pauzu nezapomněli 
a budou nás chodit podporovat.“
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Pokračování ze strany 17
Kultura a sport Chomutov připra-

vila na léto také oblíbený příměstský 
tábor Miniškola sportu. Přichystáno 
bylo celkem šest týdenních turnusů. 
Miniškola sportu probíhá už déle než 
patnáct let. Od pondělí do pátku čekal 
na děti program plný pohybu, ať už 
v hale, nebo venku pod širým nebem. 
Účastníci si vyzkoušeli různé sporty 
a navštívili několik areálů, od spor-

tovní haly přes atletický stadion až po 
lezeckou arénu. 

Pestrou nabídku využili i účastníci 
táborů chomutovského Domečku. 
Při 4teens si děti užily laser game, 
escape, bowling, lanový park či 
dovádění v aquaparku. Výlety a výš-
lapy zavedly přítomné do zooparku, 
porcelánky a zámeckého parku 
v Klášterci nad Ohří, do Děčína a na 
další zajímavá míst. Život zvířat při-

blížil příměstský tábor Farma.
Sedm pětidenních táborových 

turnusů strávili školáci v zooparku. 
V programu se objevily všechny zá-
žitky, které nabízí areál zooparku i jeho 
okolí – krmení zvířat, jízdy na poní-
cích, jízda Safari expresem i zoovláč-
kem nebo koupání v Kamencovém 
jezeře. Děti navštívily také psí útulek 
či záchrannou stanici pro handicapo-
vaná zvířata.
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Léto plné zážitků zajistily 
příměstské tábory




