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Od 29.3.  
Vystavení darovací listiny 
k 770. výročí města Chomutova 
ve výstavních prostorách 
muzea na radnici

9. a 10.3.
Přehlídka dětských 
vystoupení Mateřinka 2022 od 
14.30 v městském divadle

23.3.
Divadelní komedie Nikdy není 
pozdě od 19 hodin v městském 
divadle

5. a 19.3. 
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

7.3.
Vzpomínkové setkání 
u příležitosti 172. výročí 
narození T. G. Masaryka od 
12 hodin v parčíku T. G. M.

18. až 20.3. 
Chomutovské deskohrátky 
od 9 hodin v Chomutovské 
knihovně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

SPORTOVNÍ BAZÉN 
V AQUASVĚTĚ JE 
V PROVOZU
Jako první se po plánované rekonstrukci Aquasvěta otevřel 
v polovině února pro návštěvníky pětadvacetimetrový 
sportovní bazén. V provozu je od pondělí do pátku 
od 6 do 8 hodin, poté od 9 do 21 hodin, v sobotu a v neděli 
od 9 do 21 hodin. S omezením je třeba počítat v době tréninku 
TJ Slávie, kdy je sportovní bazén zcela uzavřen veřejnosti. 
Rozpis drah i aktuální návštěvnost je k dispozici na webu 
www.kultura-sport.cz. Aquasvět má od února také nového 
vedoucího. Stal se jím Karel Ton, kterého veřejnost zná jako 
dlouholetého vedoucího areálu Kamencového jezera. Nyní 
se bude starat o bezproblémový chod bazénů a relaxačního 
centra.

� aktuality
 4 VEŘEJNOST MŮŽE 

PŘIPOMÍNKOVAT ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Formou veřejné vyhlášky byl na 
úřední desce zveřejněn Návrh 
zprávy o uplatňování Územního 
plánu Chomutov za uplynulé 
období se zadáním změny 
územního plánu.

� téma
 6 CHOMUTOV SLAVÍ 770 

LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 
ZMÍNKY
Darovací listina z roku 
1252 je prvním dokladem 
o Chomutovu. Je možné ji 
považovat za první zmínku 
o městě.

� rozhovor
 8 LUCIE ČERVENKA: 

UMĚNÍ, RUČNÍ PRÁCE 
I SLUŽBY VEŘEJNOSTI 
SE MOHOU PROPOJIT 
V TISKÁRNĚ
Obraz bez rámu je nahý. To je 
heslem Lucie Červenky, která od 
září v chomutovské Ruské ulici 
provozuje tiskárnu Luca Tisk se 
specializací na rámování obrazů 
a fotografií.

� minitéma
 9 CHOMUTOV CHCE 

USKUTEČNIT TRADIČNÍ 
ZÁPISY DĚTÍ DO ŠKOL
V Chomutově se ve dnech 6. 
a 7. dubna uskuteční zápisy žáků 
do prvních tříd základních škol. 
Pokud to epidemická situace 
dovolí, měly by proběhnout 
tradičním způsobem.

� kultura
 12 FUNKČNÍ POČÍTAČOVÁ 

HERNA V MUZEU? KDYŽ 
JE RETRO, TAK KLIDNĚ
V muzeu na radnici bude 
od 10. března možné 
navštívit interaktivní výstavu 
Retrogaming – počátky 
osobních počítačů u nás.

� historie
 14 KRVAVÝM PROTESTŮM 

PŘEDCHÁZELO 
OBSAZENÍ CHOMUTOVA 
ARMÁDOU
Březnové protesty v roce 
1919, které proběhly ve 
„zněmčeném“ pohraničí 
nedávno ustanovené Republiky 
československé, patřily 
k nejmasovějším protestům.

� sport
 22 JAN ZABYSTŘAN NA 

OH: KDYŽ DOJEL DO 
CÍLE, STÁLO TO ZA TO
S rozporuplnými pocity se 
z olympijských her v Pekingu 
vrátil jediný chomutovský 
zástupce, lyžař Jan Zabystřan.

CHCETE MĚ?
Bella je asi 2 roky stará 
kříženka zřejmě rotvajlera men-
šího a drobnějšího vzrůstu. Je 
nedůvěřivá a bázlivá, potřebuje 
trpělivý přístup.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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V DUBNU SE BUDOU 
KONAT ZÁPISY
V Chomutově se ve dnech 
6. a 7. dubna uskuteční zápisy 
žáků do prvních tříd základ-
ních škol. Měly by proběhnout 
s osobní přítomností dětí. Více 
informací mají školy na svých 
stránkách.

NOMINUJTE OSOBNOST 
NA CENU JIŘÍHO 
POPELA Z LOBKOVIC
Do konce dubna mohou lidé 
letos již poosmnácté nomino-
vat osobnost na Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic. Návrhy je 
možné zasílat na e-mailovou 
adresu s.skubova@chomutov-
-mesto.cz.

VÝSTAVA UKÁŽE 
HISTORICKÉ POČÍTAČE
V muzeu na radnici bude od 
10. března možné navštívit in-
teraktivní výstavu Retrogaming 
– počátky osobních počítačů 
u nás, která přenese návštěv-
níky do pravěku počítačové 
techniky.

DESKOHRÁTKY 
SE VRACÍ
Po vynucené dvouleté pauze 
mají milovníci deskových 
her možnost opět zavítat na 
Chomutovské deskohrátky. 
Hrát se bude velkém sále Cho-
mutovské knihovny od 18. do 
20. března.

Veřejnost může připomínkovat 
změny územního plánu

Kamencové jezero hledá 
pomocníky na novou sezónu

Formou veřejné vyhlášky byl na 
úřední desce zveřejněn Návrh zprávy 
o uplatňování Územního plánu 
Chomutov za uplynulé období se za-
dáním změny územního plánu. Návrh 
zprávy je zveřejněn také v elektro-
nické podobě na adrese www.cho-
mutov-mesto.cz/cz/uzemni-plan. Do 
16. března může každý uplatnit u po-

řizovatele písemné připomínky.
Více informací se zájemci do-

zví na oddělení úřadu územního 
plánování odboru rozvoje a inves-
tic, který sídlí v budově historické 
radnice v 1. patře v kanceláři 29A. 
S Marcelou Hergethovou zde bude 
možné konzultovat připomínky ke 
zprávě o uplatňování územního plánu 

a nápomocna bude také s podáním 
případné připomínky.

Po zpracování došlých připomí-
nek, vyjádření a podnětů uplatněných 
v uvedených lhůtách bude Návrh 
zprávy o uplatňování územního 
plánu Chomutov za uplynulé období 
předložen Zastupitelstvu statutárního 
města Chomutova ke schválení.

Léto se zdá být daleko, ale pří-
pravy na koupací sezónu jsou již 
v plném proudu. Kamencové jezero 
proto posiluje svůj tým a hledá zá-
jemce na pozice plavčíků a brigád-
níky na pomoc při údržbě areálu.

Práce plavčíka na světově uni-
kátním jezeře je bezesporu atrak-
tivní příležitost, zájemci ale musí 
splňovat alespoň základní nároky. 
A nejde jen o fyzickou zdatnost, 
tedy dobré plavce. „Důležitá je také 
spolehlivost, pracovní kázeň a do-
chvilnost,“ doplňuje Věra Fryčová, 
ředitelka Zooparku Chomutov, pod 
nějž Kamencové jezero spadá.

Potřebné kurzy zajistí přímo 
Kamencové jezero, finanční od-
měna je 120 Kč za hodinu u stan-
dardních plavčíků a 130 Kč v pří-

padě mistrů. „Směny na jezeře 
je možné si plánovat a v případě 
spokojenosti se nabízí také mož-
nost spolupráce do dalších sezón,“ 
dodává Jan Klučerovský, vedoucí 
Kamencového jezera.

Kromě plavčíků hledá Kamen-
cové jezero do kolektivu rovněž 
brigádníky na práci v areálu, a to 
od dubna do září. Volná je pozice 
uklízečky, což představuje úklid 
chatek a sociálního zařízení, a rov-
něž místo údržbáře, který bude mít 
na starosti zejména sekání a údržbu 
zeleně, svoz komunálního odpadu 
a drobné opravy v areálu.

Zájemci o zmíněné pozice se 
mohou hlásit na telefonním čísle 
734 852 759, a to v pracovní dny od 
8 do 16 hodin.

Město zve na akci Ukliďme Chomutov, 
koná se začátkem dubna

Blížící se jaro vybízí k úklidu ne-
jen doma, ale i v přírodě. Iniciativou, 
která úklid v městské i příměst-
ské zeleni zastřešuje, je kampaň 
Ukliďme Česko. Město se k ní přidá 
akcí Ukliďme Chomutov v hlavní 
celorepublikový úklidový den, tedy 
v sobotu 2. dubna od 9 hodin.

Úklid opět organizují pracov-
níci magistrátního odboru životního 
prostředí ve spolupráci s technic-
kými službami. Po letech uklízení 
okolo zooparku bude letos odpadu 
zbaven prostor v Horní Vsi mezi 
Lipskou a Bezručovou ulicí a také 
okolo hornoveského hřbitova. 
Připraveny jsou tři trasy, přičemž 
výchozím bodem bude parkoviště 
v Mýtné ulici. První trasa obejde 
kurty Verosu, z obou stran pokryje 

prostor podél Chomutovky a vyčistí 
zeleň v Kostelní ulici, pod kostelem 
sv. Barbory. Druhá trasa povede od 
parkoviště v Mýtné opačným smě-
rem, tedy k vodárně. Bude kopíro-
vat Chomutovku, obejde Hamerský 
rybník, vyčistí prostor u garáží 
a pod vodárnou vyjde na Lipskou 
ulici, po které účastníci už jen se-
jdou k výchozímu bodu. Třetí trasa 
je nejjednodušší, a tudíž nejvhod-
nější pro rodiny s dětmi. Výchozím 
bodem bude parkoviště v Kosmově 
ulici. Trasa pokryje plochu vedle 
hřbitova, podél trati povede k že-
lezničnímu přejezdu v Kmochově 
ulici, projde Alešovu až k podchodu 
proti Resslově ulici a vyčistí vel-
kou plochu zeleně mezi tratí a ulicí 
Elišky Krásnohorské. Všechny 

trasy vyvedou účastníky poblíž 
volnočasového areálu Domovinka, 
kde bude připraveno závěrečné po-
sezení s občerstvením a opékáním 
špekáčků na ohništi.

Organizátoři účastníkům tra-
dičně zajistí pytle na odpadky, 
rukavice a bodáky. Naplněné pytle 
pak pracovníci technických slu-
žeb odvezou k likvidaci. K úklidu 
města se samozřejmě mohou přidat 
i další spolky a skupiny na vlast-
ních trasách, i je pořadatelé akce 
Ukliďme Chomutov vybaví potřeb-
nými prostředky. K jejich zajištění 
by ale organizátoři potřebovali ales-
poň rámcově vědět počet účastníků. 
Proto žádáme zájemce, aby svou 
účast nahlásili na e-mail d.mutin-
ska@chomutov.cz.
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SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Muzikálová pohádka v podání 
Metropolitního divadla Praha se 
odehraje 13. března od 15 hodin 
v městském divadle.

NEZMAŘI VYSTOUPÍ 
V DIVADLE
Koncert populární folkové 
kapely Nezmaři si jejich příz-
nivci užijí v divadle 17. března 
od 19 hodin.

BTS V KINĚ SVĚT
Přímý přenos koncertu BTS 
PERMISSION TO DANCE ON 
STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING 
přímo ze Soulu promítne kino 
Svět 12. března od 9.45.

Chomutov přivítal Honzíka 
Hrušku, první letošní miminko

Technické služby začnou svážet bioodpad dříve
Technické služby letos začnou 

o několik týdnů dříve než v loňském 
roce svážet bioodpad. Lidé totiž bio-
odpad třídí více a technické služby jim 
tak vyhoví v jejich přání dřívějšího za-
hájení svozu. „Bioodpad budeme svá-
žet ve dvoutýdenním intervalu, jednou 
za měsíc pak budeme nádoby vymý-

vat,“ uvedl ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek. 
Svoz začne 7. března.

Bioodpad je z nádob odvážen na 
kompostárnu, kde je stávající tech-
nologií materiálově využíván pro 
výrobu kompostu. „Mytí nádob pro-
bíhá pomocí speciální mycí nástavby 

na svozovém vozidle. Po vysypání 
odpadu se dovnitř nádoby vsunou 
vysokotlaké trysky, které ji proudem 
vymyjí. Mytí probíhá čistou užitkovou 
vodou bez přidaných chemikálií,“ do-
plnil vedoucí provozovny hospodaření 
s odpady Marek Pohl. Kvalitu třídění 
bioodpadu hodnotí jako velmi dobrou, 

do hnědých nádob lidé podle jeho slov 
většinou nevhazují odpad, který tam 
nepatří.

Nádoby jsou určené například 
pro posekanou trávu, malé větve ze 
stromů, další rostlinný zahradnický 
odpad, dále například slupky od ovoce 
a zeleniny, skořápky a podobně.

Chomutov spustil sbírku pro Ukrajinu

Křižovatku ulic Moravská 
a Cihlářská uzavře rekonstrukce

Přímá prosba, přímá pomoc. Lidé 
z Chomutova, Jirkova a okolí mo-
hou pomoci ukrajinským rodinám 

v Zakarpatské oblasti, které utíkají před 
válečným běsněním ve své zemi a o po-
moc přímo požádaly.V Chomutově se 
pro sbírku uvolnil velký sklad Zooparku 
Chomutov. Ten stojí za správní budo-
vou, takže vjezd bude možný hlavní 
branou z Přemyslovy ulice a hned za ní 
je nutné zatočit vpravo. V Jirkově bude 
možné potřebné věci vozit do garáží 
vedle budovy městského úřadu. Oba 
sklady budou otevřené od 9 do 18 ho-
din, a to do odvolání.

Lidé mohou darovat například 
spacáky, deky, hygienické potřeby, 
trvanlivé potraviny, baterky či pevné 
pláštěnky. „Nechceme posílat kami-
onem stovky kilometrů něco, co se 
dá koupit kousek za hranicemi. Proto 
žádáme všechny, aby do skladů nosili 
opravdu jen to, co jsme s koordinátory 
domluvili,“ požádal David Dinda, ná-
městek primátora.

V případě potřeby je možné 
v Chomutově kontaktovat koordiná-

tora v zooparku na telefonním čísle 
703 149 059.

Chomutov založil také sbír-
kový účet na pomoc válkou zasa-
žené Ukrajině. Lidé mohou po-
sílat finanční příspěvky na konto 
123-5435900297/0100. Účet je 
transparentní.

Sbírku uvedli do pohybu lidé z jir-
kovského nadačního fondu Cesta proti 
bolesti, kterým zakarpatské úřady ofi-
ciální prosbu adresovaly. 

Od 8. března bude uzavřena 
světelná křižovatka ulic Moravská 
a Cihlářská z důvodu rozsáhlých 
rekonstrukcí, které potrvají až do 
konce srpna. Bude se jednat o sou-
činnost prací několika subjektů, a to 
společností Severočeská vodá-
renská společnost, GasNet, ČEZ 
Teplárenská a samotného statutárního 
města Chomutova. „Proběhne zde 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 
plynovodu, topného kanálu a na zá-
věr křižovatky jako takové,“ uvedla 
Dominika Hájková, koordinátorka 
technické infrastruktury z odboru roz-
voje a investic.

Jedna z nejvíce vytěžovaných kři-
žovatek ve městě bude nově vybavena 

chytrou světelnou signalizací, která 
bude automaticky upřednostňovat 
jednotlivé dopravní proudy. „Okolní 
zástavba nám neumožňuje zázraky, 
přesto se našel prostor pro vybudování 
samostatných odbočovacích pruhů 
a chytrých semaforů, které umí regu-
lovat dopravu podle aktuální situace. 
Bude také možné preferovat průjezdy 
vozů městské hromadné dopravy,“ 
doplnil David Dinda, náměstek primá-
tora pro oblast rozvoje a investic.

Od 8. března do 8. července by 
měly probíhat stavební práce spo-
jené s rekonstrukcí sítí, následně 
do 31. srpna práce na rekonstrukci 
samotné křižovatky. Pro řidiče bude 
označeno celkem šest objízdných tras.

1.  Moravská – křižovatka u čerpací 
stanice Shell – silnice I/13 – silni-
ce III/01313 Rooseveltova – Bez-
ručova – Zborovská – Blatenská 
– Moravská

2.  Moravská – křižovatka u čerpací 
stanice Shell – silnice I/13 – 
silnice III/01313 ul. Roosevelto-
va -- Bezručova – Zborovská – 
Čelakovského

3.  Moravská – Blatenská – Zborov-
ská – silnice I/13 Lipská – silnice 
I/13 – Moravská

4.  Čelakovského – Zborovská – 
silnice I/13 Lipská – silnice I/13 – 
Moravská

5.  Moravská – Blatenská – Pod Strá-
žištěm – Březenecká – Moravská

6.  Koperníkova – Vrchlického – 
Cihlářská

OBJÍZDNÉ TRASY

Při slavnostním vítání občánků 
města Chomutova byl přivítán i první 
chomutovský občánek letošního roku 
Jan Hruška. Ten se narodil v chomu-
tovské porodnici 4. ledna ve 23.42 ho-
din rodičům Kristýně a Janovi. 
Slavnostního aktu zápisu do pamětní 
knihy byli přítomni i prarodiče malého 
Honzíka.

Náměstek primátora Milan Märc 
mamince předal květinu, finanční dar 
města ve výši pět tisíc korun a dárky 
pro syna, kterému přečetl úryvek 
z Malého prince od Antoine de Saint-

Exupéryho. „Přeji vám, aby vám malý 
Honzík oplácel vaši lásku a aby z něj 
vyrostl zdravý a spokojený občan na-
šeho města,“ popřál šťastným rodičům 
Milan Märc.

Že se Honzík stane prvním letoš-
ním miminkem Chomutova, nikdo 
nečekal. „Podle termínu se měl narodit 
až v polovině ledna, takže si pospíšil. 
Když nám řekli, že je prvním letošním 
občánkem, bylo to velké překvapení,“ 
uvedla maminka Kristýna Recmanová 
s tím, že Honzík je i prvním mimin-
kem šťastných rodičů.
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Darovací listina z roku 1252 je prvním dokladem o Chomutovu. Je možné ji považovat za první zmínku 
o městě, letos tedy od této události uplyne 770 let. V duchu třináctého století se budou konat letošní 
Chomutovské slavnosti, zajímavé připomenutí chystá i oblastní muzeum.

Jak ve 13. století vypadal 
Chomutov a kdy přesně vznikl, 
není zcela jasné. Historici vychá-
zejí z různých zdrojů, analogií 
ze svých logických úvah, většina 
z nich však není archeology potvr-
zená, ale ani vyvrácená. „Zhruba 
ve 20. či 30. letech 13. století tu 
zřejmě jistý Načerat vybudoval 
vlastní dvorec s kostelem zasvě-
ceným svaté Kateřině. Alespoň do 

této doby jsou datovány nejstarší 
stavební prvky kostela. Zda tuto 
lokalitu osídlil ještě někdo jiný 
před ním, není jasné. Každopádně 
místo bylo vybrané strategicky. 
Přestože se tu nacházely hvozdy 
a bažiny a tehdejší obyvatelé Čech 
se těmto končinám vyhýbali, vedla 
tudy obchodní stezka z Prahy 
do Lipska,“ popsal historik Jiří 
Kopica.

Lidé nejprve obsadili nejúrodnější 
oblasti ve vnitrozemí, postupně však 
muselo dojít i k osidlování okrajo-
vých částí království, kde byly nároč-
nější podmínky pro zemědělství. Tak 
tomu bylo i na chomutovském pan-
ství, kde postupně rostl počet obyva-
tel, začaly se tu díky obchodní stezce 
konat trhy a původně malá osada se 
postupně rozvíjela právě kolem kos-
tela s panským sídlem.

Těžko lze nyní uvažovat, proč se 
v polovině třináctého století Bedřich 
rozhodl svého panství vzdát. 
Nejspíše v tom hrálo roli více dů-
vodů. Jedním z nich byl pro tehdejší 
dobu hlavní cíl lidského snažení, 
a sice spasení vlastní duše po smrti. 
A odevzdání majetku duchovnímu 
řádu bylo takovou pomocí, jak se 
Bohu zalíbit. Dalším důvodem bylo, 
že Bedřich nejspíše neměl přímé 
potomky, a tak nemohl svůj maje-
tek odkázat jim, pokračovatelům 
rodu. Neodevzdal však svůj majetek 

církvi, jak by se dalo předpokládat, 
ale řádu německých rytířů. Opět 
lze jen spekulovat, proč zrovna jim. 
Nejspíše během svého života s nimi 
musel přijít do kontaktu a jejich ko-
nání, tedy boj za křesťanskou víru, 
ho přesvědčilo o tom, že budou ti 
praví noví majitelé. Nejprve jim ma-
jetek slíbil odevzdat až po své smrti, 
nakonec ho daroval dříve. Co s ním 
bylo poté, není jasné. Jelikož je ale 
v darovací listině jasně formulovaná 
podmínka, že bude při návštěvě 
Chomutova vždy uvítán a pohoštěn, 
očividně odešel dožít jinam.

Řád německých rytířů město pře-
vzal a velmi rychle začal rozvíjet. 
„Není se čemu divit, rytíři byli ma-
jetní, šikovní obchodníci a hospo-
dáři, kteří již v té době měli mnoho 
panství po celé Evropě. Měli tedy 
i zkušenosti se zakládáním a roz-
vojem měst. V případě Chomutova 
pomohl fakt, že zde už byla zave-
dená obchodní stezka. Na přelomu 

PŘESTOŽE SE TU NACHÁZELY HVOZDY A BAŽINY 
A TEHDEJŠÍ OBYVATELÉ ČECH SE TĚMTO KONČINÁM 
VYHÝBALI, VEDLA TUDY OBCHODNÍ STEZKA 
Z PRAHY DO LIPSKA.

Chomutov slaví 770 let 
od první písemné zmínky

Nákres podoby panství Bedřicha Načeratce. Autor: Jaroslav Pachner
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70. a 80. let 13. století nechal řád 
přestavět kostel do velkolepé po-
doby, vedle vyrostla komenda, což 
byla kombinace kláštera a kasáren, 
jelikož členové řádu byli Kristovými 
rytíři, kteří se účastnili skutečných 
bojů,“ uvedl Jiří Kopica. Zhruba 
v místě dnešního Žižkova náměstí 
bylo hospodářské zázemí. Toto 
bylo sídlo řádu, které bylo společně 
s Chomutovem ve 14. století obe-
hnáno hradbami. Město se začalo 
rozkládat v místě dnešního náměstí 
1. máje. Řád nechal obyvatelům 
vybudovat farní kostel, protože ten 
v panství navštěvovat nemohli, a tak 
vyrostl dodnes zachovaný kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.

V průběhu 14. století se z tržní 
vesnice stalo menší středověké 

město s jasnou parcelací, uliční sítí, 
radnicí, špitálem, městskou radou, 
rychtářem a magdeburským právem. 
V čele stál dědičný rychtář a městští 
konšelé, ale konečné slovo měl vždy 
chomutovský komtur, tedy velitel 
komendy řádu. Město bylo také obe-
hnáno hradbami s městskými bra-
nami. Horní brána stála v prostoru 
dnešního Žižkova náměstí, dolní 
brána stála ve vyústění dnešní Ruské 
ulice ven z centra města. Těmito 
branami procházela kupecká stezka 
z Německa do Prahy. Tyto brány 
doplňovala Mostecká brána stojící 
vedle dnešní restaurace Hradčany.

Kromě města samotného vzkvé-
tala i jeho pověst a postavení v po-
rovnání s okolními městy. Řád totiž 
postupně vytvořil poměrně bohaté 

dominium, tedy ucelené panství, 
sahající od města až k hranicím 
s Německem. V Načetíně se pak 
nacházel strážní hrad, ze kterého 
byla hlídána cesta obchodníků 
z Německa a naopak.

Z chomutovského panství se nako-
nec stalo přirozené a bohaté centrum 
řádu německých rytířů v Čechách, 
kde sídlil zemský komtur. Rozvíjet 
město se úspěšně dařilo i v konkurenci 
okolních královských měst – Mostu, 
Kadaně, Žatce, která měla podporu 
panovníka. Při budování panství vy-
užívali rytíři podpory králů a šlechty, 
kteří byli častými donátory němec-
kého řádu. Díky napojení na dálkovou 
obchodní cestu bohatli i obyvatelé.

Síla a nezávislost řádu byla 
ale nakonec trnem v oku králi 

Václavu IV. „Vymyslel si speciální 
daň v takové výši, že ji řád nebyl 
schopen platit. Tím se dostal do 
dlužného postavení a král chtěl jako 
splátku město Chomutov. Roky ještě 
řád díky své síle dokázal odolá-
vat, nohy mu však podrazila drtivá 
porážka u Grunwaldu, po které ze 
silného řádu zbyl pouhý stín. Na to 
král řád vykázal ze země, díky čemuž 
mu do klína spadl všechen řádový 
majetek. Jelikož ho však v tom roce 
1411 nezískal zrovna oprávněně, až 
do roku 1488 byl v zemských des-
kách ještě jako majitel města zapsán 
řád rytířů. To napravil po několika 
předchozích vlastnících města až 
Beneš z Veitmile a poddanské město 
Chomutov tak patřilo svému majiteli 
i de iure,“ doplnil historik.

Výročí města připomenou 
Chomutovské slavnosti i muzeum

Do třináctého století přenesou 
veřejnost letošní Chomutovské slav-
nosti, kromě toho chystá oslavy vý-
ročí i oblastní muzeum, které kromě 
tradiční výstavy faksimile darovací 
listiny připravuje i doprovodný 
program.

Chomutovské slavnosti se budou 
letos konat 21. a 22. května v měst-
ském parku. Jejich součástí bude 
připomenutí nejen první písemné 
zmínky o městě, ale také dalších 
významných událostí, například do-
bývání Chomutova husity nebo doby, 
kdy byl královským městem.

Sobotní večer bude patřit vystou-
pení kapely Jenny.cz a ohňovému vy-
stoupení. Připravené jsou také rytíř-
ský turnaj na koních, šermířské bitvy, 
ukázky obléhacího stroje trebuchet, 
ponožková bitva pro děti, šermířské 
ležení s možností vyzkoušet si brnění 
a různé dovednosti.

Nebudou chybět dobová vystou-
pení, divadlo pro děti, kejklíři, taneč-
nice, sokolníci a další doprovodný 
program včetně historického tržiště. 
Ve spolupráci s muzeem je připraven 
zábavný soutěžní kvíz o městě pro 
soutěžní týmy, které si budou chtít 
vyzkoušet a ověřit své znalosti nejen 
z historie města, ale i ze současnosti.

Oblastní muzeum se bude výro-
čím zabývat již od března. V pondělí 
29. března bude zahájena výstava 
faksimile darovací listiny z roku 1252. 
V rámci Mezinárodního dne památek 
a sídel 23. dubna bude tato výstava 
komentovaná. Faksimile je věrná 
kopie originálu listiny, která je ulo-
žena v archivu řádu německých rytířů 
v Berlíně. Faksimili vytvořil v roce 
2005 restaurátor David Frank z Prahy.

Při městských slavnostech bude 
opět výstava doplněna o odborný 
výklad, navíc bude připraven zá-

bavný program pro děti, které budou 
moci navštívit dílnu písaře a vy-
zkoušet si napsat text středověkým 
písmem za použití brka. Seznámí 

se také s řádem německých rytířů. 
Zájemci pak budou moci navštívit 
běžně nepřístupné sklepení radnice, 
které bylo základem komendy řádu.

Nákres dalšího vývoje komendy, již je 
vidět podoba s dnešním kostelem svaté 

Kateřiny. Autor: Jaroslav Pachner

Faksimile darovací listiny z roku 1252

Jsou dvě teorie. Podle jedné 
je název odvozený od slova 
chomútné, což je název pro 
daň odvozený od koňského 
chomoutu. Daň byla vybírána 
za zboží, které do království 
přiváželi obchodních. Městečko 
totiž mohlo sloužit na obchodní 
stezce i jako místo pro výběr cla. 
Druhou možností je název od-
vozený od jména jeho zaklada-
tele, což byla v této době běžná 
praxe. Osadu tedy ještě před 
Načeratem mohl založit kdosi 
jménem Chomut či Chomuta. 

Dějiny řádu začínají v roce 1190. Jeho členové byli původně laičtí 
bratři, kteří se starali o nemocné ve špitálu ve Svaté zemi. Ten za-
ložili brémští a lübečtí obchodníci. V roce 1199 byli bratři pověřeni 
papežem Inocencem III. bojem proti pohanům. Lazaretní bratrstvo 
se přeměnilo v rytířský řád a začalo sdružovat německé rytíře, kteří 
dosud působili v řadách frankofonních johanitů.
Řád ale neměl šanci se ve Svaté zemi prosadit, a tak na počátku 
13. století svoje aktivity směřoval do Evropy. Byl pozvaný do Uher 
bojovat proti Kumánům, ale nakonec byl vyhnán, jelikož chtěl 
území, jež patřilo původně králi. Uspěl však v Polsku v boji proti po-
hanským Prusům. Vybudoval na jejich území vlastní stát. V průběhu 
14. století se dostal do války s Polskem, v roce 1410 prohrál bitvu 
u Grunwaldu. Poté řád postupně slábl, až v roce 1525 jeho velmistr 
přestoupil na luterství. 

JAK VZNIKL NÁZEV HISTORIE ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
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Otevřít si vlastní tiskárnu byl váš 
sen. Jaká byla cesta k jeho splnění?

Studovala jsem grafický design na 
střední škole, kde mě oslovil předmět 
dějiny umění. Právě umění mě začalo 
velmi zajímat a co se historie týče, 
je umění úzce spjato s rámováním. 
A k tomu zas neodmyslitelně patří tisk. 
Celé se to tedy spojilo v myšlenku ote-
vřít si vlastní tiskárnu. Po škole jsem 
tedy nastoupila do tiskárny, několik 
jsem jich vystřídala a sbírala jsem zku-
šenosti. Až když jsem měla pocit, že 
mám vytyčený cíl a zaměření, vstou-
pila jsem do podnikání a otevřela jsem 
si vlastní tiskárnu.
Jenže ta vaše není zcela typická, čás-
tečně je to výstavní síň děl místních 
umělců. I to byl záměr?

Ano, od začátku jsem chtěla, aby 
se u mě v tiskárně setkávali umělci. Už 
se to vlastně děje. Při zahájení provozu 
tiskárny jsme tu měli malou vernisáž 
fotografií aktů Daniela Černého, každý 
měsíc nyní expozici měníme. Zatím 
vždy byly prodejní. Tímto se vzájemně 
poznáme a také prostřednictvím vý-
stav propojujeme umělce s veřejností 
a tiskárnou.
Když zůstaneme chvilku u umělců, 
jak funguje spolupráce s nimi?

Pokud se s umělcem teprve sezna-
muji, snažím se od něj na zhruba hodi-
nové schůzce dostat informace o tom, 
jak obraz vznikl, jaké pro něj bylo ob-
dobí, kdy tento obraz vznikl, nebo proč 
použil zrovna tyto barvy. Rám nemusí 
zrovna s barvami ladit, někdy mohou 
být jak barvy, tak i styl rámu naprosto 
kontrastní. Někteří umělci právě toto 
chtějí, aby třeba u moderní malby 
byl barokní rám. Občas jim ukazuji 
i jinou cestu, než byla jejich původní 
představa. Někteří si zase zakládají na 

minimalismu, kde vše musí ladit a být 
perfektní. Samotný rám můžeme vy-
brat společně, nebo to nechají na mně. 
To je různé. Chtěla bych, aby si odtud 
odnášeli svá díla zarámovaná přesně 
tak, jak chtěli. A to už se v podstatě 
děje. Už jsem schopna se na umělce 
naladit a odhadnout, jaký rám použít, 
aby seděl nejen k obrazu, ale i k samot-
nému autorovi. S některými jsme se 
už tak spojili, že mi tu nechají své dílo 
a více informací mi nemusí dávat.
Jaké rámy jsou nyní v kurzu?

Nyní jsou moderní velmi tenké lišty 
z hliníku. Dřevo začíná trochu ustupo-
vat, přestože je hliníkový rám dražší. Je 
však lehce studený a velmi dobře pů-

sobí v dnešních minimalistických mo-
derních interiérech. Práce s hliníkem 
je o mnoho náročnější, jako materiál je 
měkčí, avšak například u velkoformá-
tových obrazů je bytelnější než dřevo.
Dřevěné rámy tedy chtějí spíše lidé, 
kteří v uvozovkách našli obraz po 
babičce a chtějí mu dát nový šmrnc?

To se stává poměrně často. Přijdou 
lidé, že mají doma starý obraz a chtějí 
mu dát nový rám. Buď se jim ten starý 
už nelíbí, nebo je poškozený. Můžeme 
ho vyretušovat a poopravit, nebo dáme 
obrazu zcela nový rám, který společně 
vybereme. Poměrně často také dá-
váme do rámu nějaké staré kolorované 
fotografie.
Nakolik je rámování manuální 
práce?

To je jen ruční práce, samozřejmě 
používá se řezačka na sklo, která práci 

rozhodně usnadní, ale i tam je to čás-
tečně ruční práce člověka, který s ní 
musí umět manuálně zacházet, roz-
hodně to není automatizované. To vím 
velmi dobře, protože jsem rozsekala 
nespočet tabulí skla, než jsem si vše 
vypilovala. A samotné rámování už je 
jen o práci člověka.
Jak dlouho trvá jedno dílo?

Asi dvě hodiny čistého času.
Od rámování k tisku. Na co se dá 
vytisknout obraz či fotka, jaké jsou 
možnosti?

Nejčastěji tiskneme na plátno, 
ale modernějším dílům sluší i papír. 
Fotografie se také mohou tisknout na 
plexisklo, odlehčenou galerijní desku, 

PVC desku, magnet. Vlastní potisk 
můžeme dát i na velkoformátovou 
fototapetu.
Máte zkušenosti i ze zahraničí. 
Jaké jsou rozdíly v požadavcích či 
v možnostech tiskáren v porovnání 
s cizinou?

Zdejší klientela si příliš neumí před-
stavit výsledný produkt, musíme jim 
ukazovat co nejvíce návrhů, vzorků, 
náhledů, aby si udělali představu a vy-
brali si. Také se málo orientují v no-
vých možnostech tisku. V zahraničí je 
to jiné. Lidé tam přijdou do tiskárny 
s jasnější představou a s konkrétními 
požadavky, čímž se ve výsledku mo-
hou odlišovat od konkurence, ale ta pr-
votní myšlenka zůstává. Nechávají více 
mluvit odborníky a nebojí se investovat 
do inovativní reklamy nebo propagace. 
Lidé, vyjímaje většinu umělců, se pak 

i většinou obávají moderních věcí, drží 
se klasiky. A to je škoda. Umělci jsou 
víc bohémové a zkoušejí nové věci. Je 
to ale samozřejmě individuální.
Jaké jsou tedy nové trendy 
a možnosti?

Jak už jsem zmiňovala, lidé si 
někdy nedovedou představit, co 
všechno je tiskárna schopna nabíd-
nout. Umíme například vyrobit velmi 
originální dárky. Připravovali jsme 
například k narozeninám takové 
noviny, ve kterých byly články, foto-
grafie a různé zajímavosti z daného 
roku. Umíme je upravit na míru pro 
každého. Zajímavostí je také tisk 
svatebních oznámení nebo různých 
pozvánek na plexisklo, je to velmi 
působivé a zůstane to jako památka. 
Na plexisklo můžeme vytisknout 
i světelnou reklamu, která je decentní 
a líbivá. Moderní jsou také různé pro-
dukty z pískového skla, které je ale 
poměrně drahé, takže můžeme sklo 
polepit pískovou fólií, která je také 
krásná a cenově dostupnější. Ta se 
nejčastěji používá na polepy výloh. 
Umíme ale také například připravit 
polepy na zrcadla. To se dělá na míru, 
klient si přenese zrcadlo, vymyslíme 
grafiku a pak mu tu zrcadlo takto vy-
zdobíme. Je to velmi zvláštní a moc 
hezké oživení interiéru. Navíc nás 
to moc baví a výsledek stojí za to. 
Zajímavým evergreenem jsou mag-
netky s fotkou, to je velmi žádaný 
produkt. Také nyní letí takzvaný 
merch, což je designově sladěná řada 
produktů na jedno téma. Například 
tvoříme hudebním skupinám vše od 
loga přes samolepky až po vlajky. 
Začali jsme vyrábět i magnetické 
vstupenky, takže lidem po koncertu 
zůstane designová magnetka.

Obraz bez rámu je nahý. To je heslem Lucie Červenky, která od září v chomutovské Ruské ulici provozuje 
tiskárnu Luca Tisk se specializací na rámování obrazů a fotografií. Zabývá se však i dalšími velmi 
zajímavými a moderními činnostmi, které by lidé od tiskárny nečekali. Jaké to je dát tradičnímu řemeslu 
nové trendy a přidanou hodnotu rychlých a flexibilních služeb, uvedla v následujícím rozhovoru.

Lucie Červenka:

Umění, ruční práce i služby veřejnosti 
se mohou propojit v tiskárně 

OD ZAČÁTKU JSEM CHTĚLA, ABY SE U MĚ V TISKÁRNĚ 
SETKÁVALI UMĚLCI. PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAV 
PROPOJUJEME UMĚLCE S VEŘEJNOSTÍ A TISKÁRNOU.
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Chomutov chce uskutečnit tradiční 
zápisy dětí do základních škol

V Chomutově se ve dnech 
6. a 7. dubna uskuteční zápisy žáků 
do prvních tříd základních škol. 
Pokud to epidemická situace dovolí, 
měly by proběhnout tradičním způ-
sobem, tedy za osobní účasti žáků 
a jejich rodičů. „Vzhledem k uvolňu-
jícím se opatřením jsme se rozhodli, 
že letos již zkusíme zápisy realizovat 
v tradiční formě. Kontakt pedagoga 
s dítětem je velkým pomocníkem při 
odhadu školní zralosti dítěte. Oslovila 
jsem naše školy a ty tuto informaci 
kvitovaly s povděkem,“ uvedla 
Martina Kalová, vedoucí odboru 
školství.

Jednotný termín pro všechny cho-
mutovské školy je pro letošní rok sta-
noven na středu 6. a čtvrtek 7. dubna 
od 14 do 17 hodin. Zápis je povinný 
pro ty děti, které k 31. srpnu 2022 do-
vrší šestý rok věku, a děti, jimž byl 
v minulém roce odložen začátek po-
vinné školní docházky o jeden školní 
rok. Osoba, která doprovází dítě 
k zápisu, předloží doklad o bydlišti 
a věku dítěte, tedy občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Pokud by došlo k výraznému 
zhoršení epidemické situace, konaly 
by se zápisy opět online formou. 
„Doufáme, že to nebude nutné, ale 
každopádně prosíme rodiče, aby sle-
dovali před vlastním zápisem stránky 
školy, kde se zápisu zúčastní, tam 
budou zveřejněny nejaktuálnější in-
formace,“ dodala vedoucí.

Zákonní zástupci dítěte se mohou 
dostavit k zápisu do základní školy 
v příslušném školském obvodu, nebo 
zvolit jinou než spádovou školu, ale 
v tom případě mají při přijímání před-
nost spádoví žáci.

ŠKOLSKÉ OBVODY 
SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL

OBVOD Č. 1 – ZŠ ZAHRADNÍ
Borová, Jasmínová, Kamenný 

vrch, Lesní, Růžová, Skalková, 
Šípková, Výletní, Zahradní;

OBVOD Č. 2 – ZŠ NA 
PŘÍKOPECH

Alfonse Muchy, Arbesova, 
Boženy Němcové, Čelakovského, 
Dostojevského, Grégrova, Hálkova, 
Heydukova, Husovo náměstí, 
Karla Buriana, Klostermannova, 
Kosmonautů, Kpt. Jaroše, Krátká, 
Krokova, Křivá, Libušina, Mánesova, 
Maroldova, Mostecká, náměstí 

1. máje, Na Příkopech, Nerudova, 
Okrajová, Partyzánská, Patočkova, 
Politických vězňů, Přemyslova, 
Příkopy, Přísečnická, Puškinova, 
Raisova, Revoluční, Riegrova, 
Selská, Scheinerova, Sklepní, 
Sluneční, SNP, Stromovka, Tomáše 
ze Štítného, Tovární, Tyršova, 
U Kamencového jezera, Ulička, 
Viléma Blodka, Vinohradská, 
Vítězslava Nezvala, Zadní 
Vinohrady, Želivského, území obce 
Černovice a území obce Málkov;

OBVOD Č. 3 – ZŠ 
KADAŇSKÁ

Adámkova, Alešova, Čermákova, 
Černovická, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské, Fibichova, Fügnerova, 
Hraničářská, Kadaňská, Karla Čapka, 
Karlovarská, K Lesíku, Klicperova, 
Kmochova, Komenského, Kosmova, 
Krušnohorská, Kukaňova, Lipská – 
část od kostela svaté Barbory smě-
rem do centra města, Luční, Matěje 
Kopeckého, Nádražní, Na Průhoně, 
Osadní, Osvobození, Palachova, Pod 
Černým vrchem, Podhorská, Polní, 
Potoční, Resslova, Samota, Sokolská, 
Št. kpt. Kouby, Trocnovská, 
U Filipových rybníků, U Hačky, 
5. května, Úzká, V Alejích, Višňová, 
Železniční;

OBVOD Č. 4 – ZŠ PÍSEČNÁ
Jirkovská, Kamenná, Písečná, Pod 

Břízami, Šichtův důl, Školní pěšina;

OBVOD Č. 5 – ZŠ HORNICKÁ
Bachmačská, Bezručova – část 

od křižovatky s ulicí Zborovská 
po křižovatku s ulicí Kostnická, 
Blatenská – část od křižovatky s ulicí 
Zborovská po křižovatku s ulicí 
Husova, Buchenwaldská, Cihlářská, 
Erbenova, Gutenbergova, Havlíčkova 
– část od křižovatky s ulicí Husova 
po křižovatku s ulicí Kostnická, 
Hornická – část od křižovatky s ulicí 
Šafaříkova po křižovatku s ulicí 
Kostnická, Husova, Jeseniova, Jezerní, 
Jiráskova – část od křižovatky s ulicí 
Šafaříkova po křižovatku s ulicí 
Kostnická, Jungmannova, Kollárova, 
Koperníkova, Kostnická – část od 
křižovatky s ulicí Bezručova po kři-
žovatku s ulicí Jiráskova, Lidická, 
Londýnská, Macharova, Marie 
Pujmanové, Moravská, Mozartova, 
Rooseveltova, Schubertova, 
Šafaříkova, Škroupova, Štefánikovo 
náměstí, Tolstého, Václavská – část 
od křižovatky s ulicí Husova po kři-

žovatku s ulicí Kostnická, Vaníčkova, 
Vilová, Vrchlického, Za Zborovskou, 
Zborovská;

OBVOD Č. 6 – ZŠ ŠKOLNÍ
(škola, ve které jsou vedle běž-

ných tříd zřízené také třídy podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona)

Beethovenova, Bělohorská, 
Ctiborova, Čechova, Daliborova, 
Dolní, Dr. Janského, Dukelská, 
Edisonova, Farského, Haškova, 
Holečkova, Husitská, Chelčického, 
Jakoubka ze Stříbra, Jugoslávská, 
Karolíny Světlé, Kochova, Křižíkova, 
Legionářská, Maxima Gorkého, 
Meisnerova, Mjr. Šulce, Na Bělidle, 
náměstí Dr. Beneše, Na Moráni, 
náměstí T. G. Masaryka, Palackého, 
Pionýrů, Poděbradova, Pražská, 
Příční, Puchmayerova, Purkyňova, 
Prokopova, Rokycanova, Ruská, 
Sladkovského, Smetanova, Spořická, 
Školní, Šmilovského, Táboritská, 
U Městských mlýnů, U Plynárny, 
U Větrného mlýna, Vikové-
Kunětické, Vodní, Vodních staveb, 
V Přírodě, Vršovců, Wolkerova, 
Zdeňka Štěpánka, Žižkovo náměstí, 
Žerotínova, 28. října;

OBVOD Č. 7 – ZŠ 
AKADEMIKA 
HEYROVSKÉHO

Akademika Heyrovského, 
Barákova, Bezručova – část od 

křižovatky s ulicí Kostnická 
do Bezručova údolí, Blanická, 
Blatenská – část od křižovatky s ulicí 
Husova po křižovatku s ulicí Pod 
Lesem, Děvínská, Dobrovského, 
Gerstnerova, Havlíčkova – část 
od křižovatky s ulicí Kostnická 
po křižovatku s ulicí Lužická, 
Hornická – část od křižovatky 
s ulicí Kostnická po křižovatku 
s ulicí Akademika Heyrovského, 
Jabloňová, Jiráskova – část od kři-
žovatky s ulicí Kostnická po kři-
žovatku s ulicí Lužická, Kostelní, 
Kostnická – část od křižovatky 
s ulicí Jiráskova po křižovatku s ulicí 
Václavská, Kozinova, Lipanská, 
Lipská – část od Kostela svaté 
Barbory po konec obce, Lužická, 
Mýtná, Na Lucině, Na Spravedlnosti, 
Na Vyhlídce, Pod Lesem, Pod Strání, 
Roháčova, Sadová, Seifertova, 
Sládkova, Slezská, Sukova, Svahová, 
Šrobárova, Třebízského, Tylova, 
U Třešňovky, Václavská – část 
od křižovatky s ulicí Kostnická 
po křižovatku s ulicí Lužická, 
V Zahradách, Ve Stráni, Winterova, 
Zdravotnická, Zengerova;

OBVOD Č. 8 – ZŠ 
BŘEZENECKÁ

Březenecká, Dřínovská, 
Holešická, Hutnická, Jarní, 
Kundratická, Kyjická, Letní, Pod 
Strážištěm, Stavbařská, 17. listopadu.
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Mám nový vztah a dcera z prvního 
manželství se mi odcizuje

Proč mám dluh na zdravotním pojištění, když 
od svých18 let pobírám invalidní důchod?

Těhulky, přijďte na předporodní semináře

Jsem vdaná dva roky, s man-
želem máme roční holčičku, na 
této úrovni je vše v pořádku. Ale 
z předchozího vztahu mám 9le-
tou dceru, která se mi poslední 
dobou vzdaluje. Nemá ráda 
mého současného manžela, ráda 
tráví čas se svým otcem, s kte-
rým máme dohodu o rozšířeném 
upraveném styku. Otec dítěte 
v poslední době zvažuje střída-
vou péči na základě přání dcery. 
Mám z toho výčitky svědomí. 
Kde dělám chybu?

V životě dítěte mají oba rodiče 
důležitou roli. Jejich láska a péče 
je potřebná k tomu, aby potomek 
vyrostl v silnou osobnost. Tak jako 
každá dívka potřebuje matku, která 
ji naučí být ženou, potřebuje také 

otce, který jí poskytne potřebnou 
ochranu a pocit bezpečí. Matka 
se o dítě stará už od narození, je 
oporou, bezpečným přístavem i ka-
marádkou. Otec by měl naučit dítě 
zdravému sebevědomí, disciplíně 
i vytrvalosti. A proto nese otec vý-
razný podíl na tom, jak bude vypa-
dat budoucí život jeho dcery. Díky 
otci si dívka utváří hodnoty sama 
o sobě, uvědomuje si rozdíl mezi 
mužstvím a ženstvím a získává 
jakýsi základní vzor muže, kterým 
se následně řídí. I když se vám 
nepodařilo společné soužití, pro 
dceru i nadále zůstáváte nejdůleži-
tějšími lidmi v jejím životě.

Píšete, že jste vdaná dva roky 
a že dcera nepřijala vašeho nového 
manžela. Toto může být jeden 

z problémů, který dcera vnímá. 
Za prvé dva roky není tak dlouhá 
doba, za druhé pro dceru je to cizí 
člověk. Další problém je narození 
sourozence, na kterého dcera může 
žárlit. Může se cítit odstrčená, ne-
milovaná, odsunutá na třetí kolej. 
Je to hodně změn v životě 9letého 
dítěte. U vlastního otce může mít 
pocit, že je na prvním místě. Otec 
má na dceru určitě víc času, protože 
nemusí jako vy pečovat o novoro-
zence. Když je s ním, věnuje se jí 
naplno. Zkuste si s dcerou o tom 
promluvit. Řekněte jí, jak se cítíte. 
Dejte jí najevo, jak moc ji milujete 
a jak je pro vás důležité, aby byla 
šťastná a spokojená. Dejte jí najevo 
lásku a jistotu. Objímejte ji, když je 
k tomu příležitost, oceňujte, podpo-

rujte. Promluvte i s manželem, pře-
hodnoťte vztah mezi ním a dcerou, 
třeba i tam objevíte skryté mož-
nosti. Travte spolu večery, choďte 
na procházky, vymýšlejte hry, které 
by vás jako rodinu mohly sblížit.

Oceňuji, že se jako rodiče do-
kážete shodnout na střídavé péči 
a vyhovíte přání dcery. Tím ji do-
kazujete, že na ni oba myslíte a je 
pro vás důležité, aby byla spoko-
jená a šťastná. Ani toto řešení ne-
musí být konečné. A když si i tak 
nebudete vědět rady, přijďte za 
námi. Naše poradna je bezplatná 
a využít našich služeb můžete 
i anonymně.

PhDr. Irina Malinová,
rodinný terapeut,

www.curzu.cz

Od svých 18 let pobírám plný 
invalidní důchod, nyní je to 
invalidní důchod III. stupně. 
Pokud vím, tak v tomto případě 
za mě po celou dobu zdravotní 
pojištění hradí stát. Nyní mi 
přišel exekuční příkaz, na je-
hož základě mi Česká správa 
sociálního zabezpečení provádí 
srážky z mého invalidního dů-
chodu, a to ve prospěch zdra-
votní pojišťovny. Jak se mohlo 
stát, že mám exekuci? S kým 
mám celou záležitost konzulto-
vat? Opravdu budu muset exe-
kuci zaplatit?

Důležité je vědět, že exekuce 
nespadne jako blesk z čistého 

nebe. Než je nařízena, tak tomu, 
kdo má někde nějaký nedopla-
tek, přijdou nejdříve upomínky. 
Konkrétně zdravotní pojišťovna 
dlužníkům zasílá výkazy nebo 
přehledy přeplatků a nedoplatků. 
Ve vašem případě mohlo dojít 
k několika událostem, které za-
příčinily vznik dluhu. Mohlo 
se jednat jen o administrativní 
chybu. Zároveň mohlo dojít k ně-
jakému závažnějšímu problému, 
který vznikl například v důsledku 
přechodu od jedné zdravotní po-
jišťovny k druhé, a tuto změnu 
jste vy, jako pojištěnec, neoznámil 
ošetřujícímu lékaři nebo lékařům 
a oni vykazovali zdravotní péči 

na zdravotní pojišťovnu, kde již 
nejste evidován. Bohužel neplnění 
ohlašovací povinnosti (nehlášení 
důležitých změn) a časté střídání 
zdravotních pojišťoven je nej-
častějším důvodem vzniku dluhu 
a nedoplatků na zdravotním po-
jištění u osob, kterým zdravotní 
pojištění hradí stát.

Zdravotní pojišťovna jako 
oprávněný (ten, komu má být 
dluh uhrazen) má možnost podat 
k exekutorovi návrh na zasta-
vení exekuce, pokud se prokáže, 
že nařízená exekuce je neopráv-
něná. Proto doporučuji, abyste 
se co nejdříve spojil se zdravotní 
pojišťovnou a odpovědným pra-

covníkům popsal problém, který 
řešíte. Pracovníci pojišťovny vám 
sdělí kroky, které budete muset 
učinit. Počítejte s tím, že budete 
muset zdravotní pojišťovně zaslat 
písemné vyjádření k celé situaci 
a svá tvrzení doložit důkazy. Na 
základě tohoto vyjádření bude 
pojišťovna zkoumat, zda nařízená 
exekuce je oprávněná, či nikoliv. 
Pokud se prokáže, že nařízená 
exekuce je oprávněná, budete ji 
muset uhradit, buď za pomoci srá-
žek z důchodu, nebo jednorázově 
v plné výši, pokud máte našetřený 
dostatečný finanční obnos.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.
Sociální poradna Kamenná

Chtěla jsem se zeptat, jestli cho-
mutovská nemocnice pořádá 
nějaké předporodní kurzy. Jsem 
ve 20. týdnu těhotenství a po-
malu se začínám připravovat.

Gynekologicko-porodnické 
oddělení chomutovské nemocnice 
pořádá bezplatné předporodní se-
mináře každou druhou a čtvrtou 
středu v měsící v 5. patře budovy 
D. Tento kurz vedou naše mladé 
lékařky a porodní asistentky, se 
kterými se můžete na porodním 

oddělení setkat. Náplní semináře 
je povídání v přátelské atmosféře 
o tom, jak u nás probíhá před-
porodní péče, porody a péče po 
porodu. Odpovídáme na dotazy, 
poukazujeme na těhotenské ne-
duhy, které by se neměly pod-
cenit, vysvětlujeme, jak poznat 
kontrakce a kdy obecně vyrazit do 
porodnice.

Pomáháme také s tím, co si 
s sebou sbalit, se sepsáním porod-
ního přání, bavíme se o možnos-

tech, které během porodu nabí-
zíme, a odkazujeme také na naše 
laktační poradkyně, které vám 
jsou k dispozici nejen na oddělení 
šestinedělí, ale už v prenatální 
poradně. Dále probíhá prohlídka 
prostor těhotenských poraden, 
kde mimo jiné provádíme také 3D 
a 4D ultrazvuky, a pokud to situ-
ace dovolí, končíme prohlídkou 
porodního sálu. Délka semináře 
obvykle nepřesáhne dvě hodiny.

Seminář je pro těhotné ženy 

v kterémkoli týdnu těhotenství. 
Můžete přijít i s doprovodem, vše 
ovšem za předpokladu dodržení 
protiepidemických opatření.

Termíny seminářů a veškeré 
aktuální informace k chodu naší 
porodnice naleznete také na face-
bookových stránkách oddělení 
nebo nově také na instagramu 
( @ porodnicechomutov).

Budeme se na vás těšit.
Gynekologicko-porodnické oddělení

MUDr. Kamila Žižková
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BÝVALÁ VOJENSKÁ SPRÁVA 
BUDE REKONSTRUOVÁNA
V letošním roce začne celková rekonstrukce objektu 
bývalé Okresní vojenské správy v Chelčického ulici. V rámci 
rekonstrukce bude zachován účel využití objektu, dům bude 
po rekonstrukci opět sloužit jako administrativní budova. 
Provádět se budou úpravy k zamezení vnikání vlhkosti, dále 
proběhne celková oprava fasády, rekonstrukce vnitřních 
prostor, výměna oken a dveří a kompletní výměna rozvodů. 
Již s předstihem byla zdemolována zeď ohraničující vnitřní 
dvůr objektu a také byla odstraněna garáž. Vzniklý dvůr bude 
nově otevřen do ulice U Městských mlýnů, bude osázen 
stromy a pod jeho povrchem bude umístěna retenční nádrž 
pro zadržování dešťové vody ze střechy objektu. Budova bude 
dalším sídlem magistrátu a bude sloužit Chomutovanům pro 
vyřizování jejich záležitostí.

LETOŠNÍ NEJVĚTŠÍ AKCÍ 
BUDOU VSTUPY DO AREÁLU 
KAMENCOVÉHO JEZERA
Na jaře budou vyhlášena zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby 
vstupních prostranství do areálu Kamencového jezera v Mostecké 
a Přemyslově ulici. V rámci vstupu z Mostecké ulice je navržena nová vstupní 
budova, kde bude recepce autokempu. Návštěvníci budou moci využít 
i uzamykatelné cykloboxy a sociální zázemí. V rámci investiční akce vyroste 
v Přemyslově ulici nový veřejný prostor, který nese název Kamencové 
náměstí. Jeho součástí bude nejen nově vybudovaný vstup do areálu 
Kamencového jezera a současně do letního kina, ale také objekt historické 
pokladny coby vzpomínky na historii jezera. Celá plocha před vstupem 
do areálu bude vybudována jako pěší zóna. Rekonstrukcí projde stávající 
parkoviště. Město předpokládá, že oba nové vstupy by měly přivítat první 
návštěvníky na začátku léta příštího roku. 

DĚTI DOSTANOU NOVÉ 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Jednou z největších investičních akcí letošního roku bude 
rekonstrukce dopravního hřiště za Domovinkou. V průběhu 

akce budou obnoveny asfaltové plochy. V areálu vzniknou nové 
cyklostezky, veřejné osvětlení, kamerový systém, nové zázemí 

včetně učebny, skladu a toalet. Přímo na hřišti se děti mohou těšit 
na nové semafory. Pro pohodlí budou vysazeny záhony, stromy 

a keříky, vytvořena piknik loučka a pořízeny nové lavičky. Součástí 
bude také propojení dopravního hřiště s Domovinkou.  

Investice bude stát téměř 20 milionů korun.
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Významné osobnosti může veřejnost 
nominovat na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic

Do města, vztahů i duše zavedou díla Prchlíkové

Do konce dubna mohou lidé letos 
již poosmnácté nominovat osobnost 
na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Její 
získání je podmíněno šířením dobrého 
jména města, pozitivním ovlivněním 
veřejného života ve městě a podob-
nými skutky.

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by osoba měla být oceněna, 
výčet jejích činností a zásluh i životo-
pis osobnosti. K návrhu musí být při-
pojen kontakt na navrhovaného i navr-
hovatele a v případě nežijící osobnosti 
i kontakt na její nejbližší příbuzné. 
Připojit lze i publikační přehled nebo 
novinové články o činech navrhova-

ného. Rada statutárního města roz-
hodne, kdo z kandidátů obdrží Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic v roce 2022.

Návrhy je možné zasílat do konce 
dubna na e-mailovou adresu s.sku-
bova@chomutov-mesto.cz nebo na 
adresu Statutární město Chomutov, 
odbor vnějších vztahů, Silvie Škubová, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 
Obálka by měla být označena slovy 
NOMINACE JPL. Více informací je 
k dispozici na webu cenajpl.chomutov-
-mesto.cz/#nominace.

V loňském roce cenu převzaly 
dvě osobnosti, Věra Vlčková a Josef 
Zástava.

Věra Vlčková je nositelkou tra-
dice paličkované krajky. Zasloužila se 
o to, aby se do Krušných hor po roce 
1945 opět vrátila znalost paličkování. 
V roce 1969 Školský ústav umělecké 
výroby začal uvažovat o obnově ruční 
výroby krajek v Krušných horách. 
Věra Vlčková dostala nabídku učit 
paličkovat v Krušnohoří a po krátkém 
váhání ji přijala. Tak vznikla první 
pobočka Školského ústavu umě-
lecké výroby ve Vejprtech a následně 
v Chomutově. V těchto pobočkách 
učila kromě paličkování techniku šité 
krajky a ruční výšivky.

Významnou cenu města pře-

vzal také Josef Zástava, kapelník 
Hornického dechového orchestru 
Severočeských dolů. Přes dvacet let 
je v čele hornické kapely, úzce spo-
lupracuje s městem Chomutov, a to 
nejen při tradičních promenádních 
koncertech v městském parku, ale také 
při dalších důležitých společenských 
akcích. Ocenění města mu náleží za 
dlouholetou činnost v hudební oblasti 
a udržování tradic dechové hudby.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
uděluje město od roku 2005. Při 
prvním ročníku ji získalo hned deset 
osobností. Celkem cenu obdrželo již 
57 osobností.

Tři různé styly obrazů Sylvy 
Prchlíkové si mohou lidé nyní pro-
hlédnout v galerii Lurago. Vystavuje 
tam svá díla, která vznikala během 
posledních patnácti let, jedná se 
o průřez její tvorbou.

Výstava nese název Obrazy 
a keramika, dominantou jsou však 
právě malovaná díla. Na první 
pohled zaujmou velkoformátové 
obrazy městeček. Jedná se o nos-
talgické pohledy do minulých časů, 

obrazy jsou milé, barevné a velmi 
detailní. Vytvořit je trvá i celý rok. 
Odměnou je však pro diváka vhled 
do města plného uliček, zákoutí, lidí 
i zvířat, do nejmenší linky velmi 
pečlivě namalovaného.

Autorka se dále zabývá mezilid-
skými vztahy a také je komponuje 
do svých obrazů. To je druhá sku-
pina děl, která jsou k vidění. Obrazy 
zachycují milenecké dvojice, přá-
tele, soužití s partnerem i život se 

zvířaty. Vše je velmi empatické 
a z obrazu jdou jasně vyčíst pocity.

Třetí sérii obrazů tvoří moderní 
abstraktní výjevy, a to jak obrazců, 
tak i postav či zvířat. Jsou hravé, 
barevné a na první pohled jednodu-
ché. Mají však svou hloubku a nutí 
k zamyšlení.

Vernisáž výstavy měla velmi 
vysokou návštěvnost, zahájil ji 
hudební doprovod Dua Melos. 
Výstava potrvá do 25. března.

Funkční počítačová herna v muzeu? 
Když je retro, tak klidně

V muzeu na radnici bude od 
10. března možné navštívit interak-
tivní výstavu Retrogaming – počátky 
osobních počítačů u nás, která přenese 
návštěvníky z dnešní doby téměř do-
konalé grafiky, zvuku či 3D techno-
logií do úplného pravěku počítačové 
techniky. Těšit se lze i na hernu, atrak-
tivní doplňky z rukou žáků chomutov-
ské základní školy a mnoho jiného.

Jádro výstavy tvoří putovní 
zápůjčka z Regionálního muzea 

v Litomyšli s množstvím předmětů 
dobové výpočetní techniky, a to od 
samotných počátků až do konce 90. let 
20. století. K vidění bude mnoho po-
čítačů, herní konzole, staré časopisy, 
zapomenutá datová média a spousta 
jiných předmětů. Nebudou chybět na-
příklad první notebook na světě značky 
Epson, japonské počítače Sharp, 
americké IBM či Commodore, český 
Didaktik, herní konzole Ninetendo 
nebo Sega.

Očekávanou samozřejmostí je 
několik typů počítačů Atari, jelikož 
jak by jistě řekl nejeden počítačový 
uživatel či hráč, kdo neměl Atari, jako 
by nežil.

Největší fandy a bývalé i současné 
uživatele a hráče jistě potěší i množství 
poutavě zpracovaných panelů k his-
torii a zajímavostem vývoje počítačů 
a her. Pamětníci si také při pohledu 
na dobové stroje a vybavení určitě 

vzpomenou na nutnou dávku trpěli-
vosti, kterou bylo potřeba se obrnit při 
užívání tehdejších počítačů, ať už šlo 
o hraní her nebo běžnou práci se sou-
bory a dokumenty.

Tyto pocity si bude možné na 
výstavě připomenout i naživo, a to 
v jedinečné herně čili Pařanském 
doupěti s několika dobovými počítači 
a herními konzolemi, na kterých jsou 
nahrány stovky starých her v původní 
verzi. V porovnání s dnešní pre-
cizní grafikou se mladším návštěv-
níkům nejspíše budou tehdejší hry 
zdát velmi jednoduché, až neumělé. 
Pravděpodobně již nebudou schopni 
představit si radost, s jakou se tehdejší 
hráč pomocí joysticku či klávesnice 
strefil míčem do branky, zastřelil nepří-
tele či přeskočil nebezpečnou vzdále-
nost v arkádové plošinovce. Ale právě 
o tom je výstava Retrogaming, která 
jistě přispěje k propojení generací a na-

láká do chomutovského muzea širokou 
škálu návštěvníků všech věkových 
kategorií.

Nad rámec samotné zápůjčky li-
tomyšlského muzea, jejíž součástí je 
i zmíněná herna, se chomutovské mu-
zeum rozhodlo zapojit do výstavy další 
prvky, které celou výstavu oživí a do-
tvoří její netradiční atmosféru. Kromě 
vtipné a odlehčené instalace pokojíčku 
tehdejšího pařana jde zejména o monu-
mentální výtvor z rukou žáků základní 
školy Ak. Heyrovského pod vedením 
Miroslavy Beranové, a sice barvami 
hýřící velkoformátovou stěnu s motivy 
starých počítačových her.

Výstavu s hernou bude možné 
navštívit do 12. června. U školních ko-
lektivů a větších skupin je nutná před-
chozí rezervace u lektorky Markéty 
Löblové Spěváčkové na telefonu 775 
870 974 či e-mailu loblova@muzeum-
chomutov.cz.
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RENATA 
WIEDNEROVÁ
Celý profesní život je kadeřnicí. Vlohy pro toto povolání zřejmě 
získala od svého dědy, který byl holičem. Po vyučení byla rok 
zaměstnána. Ale lákalo ji mít vlastní kadeřnictví. Po mateřské 
před 27 lety se proto vrhla do podnikání. Od začátku chtěla, 
aby její kadeřnictví bylo pro celé rodiny. A to se jí podařilo, 
protože mezi zákazníky má tři generace rodin. Říká, že její 
zákazníci jsou skvělí, a je ráda, že se u ní také dobře cítí. 
To se ukázalo v době koronakrize, kdy na otevření počkali 
a vrátili se. Nově nabízí pedikúru. Kadeřnictví Reny sídlí v ulici 
17. listopadu 4614.

MILAN KILIÁN
Hned po revoluci začal podnikat. Vyučený elektromechanik 
začínal jako servisák praček. Tak si zvykl jezdit po zákaznících. 
Následně s kolegy přidali sklenářské služby, ty nakonec 
zvítězily a staly se jeho hlavním povoláním. O skle a řemeslu za 
dvaatřicet let praxe ví vše. Dělá veškerou sklenařinu, zrcadla, 
akvária, nábytková skla až po zasklívání velkorozměrových 
ploch a na zakázkách se setkal i se speciálním pochozím sklem. 
Více na www.kiliangroup.cz.

VÝZVA
Znáte místního malého 
podnikatele, ke kterému 
už roky rádi chodíte 
nakupovat nebo 
využíváte jeho služby 
a mělo by se o něm 
více vědět? Napište 
nám na adresu pavlina.
nevrla@gmail.com nebo 
zavolejte na číslo 774 
564 894. Těšíme se na 
nová setkání.
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Krvavým protestům předcházelo 
obsazení Chomutova armádou 

Březnové protesty v roce 1919, 
které proběhly ve „zněmčeném“ 
pohraničí nedávno ustanovené 
Republiky československé, patřily 
k nejmasovějším protestům za dobu 
její existence. Dnes však prakticky ni-
kdo netuší, proč během úterý 4. března 
vyšlo do ulic několik set tisíc lidí, 
včetně občanů Chomutova, a proč jich 
bylo v sedmi městech více než padesát 
zastřeleno.

Vznik Československa v roce 
1918 je dnes obecně vnímán jako 
datum, které všichni jeho obyvatelé 
přivítali s nadšením. Zapomíná se 
však na to, že v pohraničí žily více 
než tři milióny českých Němců, kteří 
i po rozpadu Rakouska-Uherska vi-
děli centrum svého státu ve Vídni, 
nikoliv v Praze. Takže zatímco se 
nově vzniklý československý národ 
radoval z vlastního státu, političtí 
zástupci českých Němců ještě v říjnu 
vyhlásili čtyři provincie, které se měly 
automaticky stát součástí Německého 
Rakouska (dnešní Rakousko). Opírali 
se přitom o právo na sebeurčení vlast-

ního národa, což byl stejný argument, 
který použili čeští politici při vyhlášení 
Československa.

Jedním z těchto  nezávislých útvarů 
byla i provincie Deutsch böhmen, 
která se rozkládala od Chebu až po 
Jablonec. Hlavním městem se stal 
Liberec, kde sídlila vláda provin-
cie. V jejím čele ve funkci zemského 
hejtmana působil Rudolf Lodgman 
von Auen. Z logiky věci vyplývá, že 
součástí provincie Deutschböhmen byl 
také Chomutov. Vedení města za pod-
pory obyvatel prohlásilo Chomutov za 
součást provincie a odmítlo být sou-
částí Československa.

Českoslovenští zástupci v Praze 
však z mnoha důvodů nemohli připus-
tit, aby nově vzniklá republika přišla 
o své pohraničí. Proto od listopadu 
začala všechny čtyři provincie obsa-
zovat československá armáda. Ta byla 
tvořena dobrovolníky, obvykle sokoly, 
a bývalými příslušníky rakousko-uher-
ské armády. Ti tak často stanuli proti 
příslušníkům jednotek Volkswehru, 
což byla branná moc Deutschböhmen, 

jež měla zajistit klid na ulicích a ubrá-
nit provincii proti vpádu čs. jednotek. 
Později začali armádu posilovat i legi-
onáři z Francie a Itálie.

Obsazení Deutschböhmen probí-
halo v relativním klidu. Výjimku tvořil 
nedaleký Most, kde se koncem listo-
padu po příjezdu československých 
vojáků strhla regulérní bitva. Ve stejný 
čas se střílelo i při obsazování Louky 
u Litvínova, což byl tehdejší důležitý 
železniční uzel. Do obrany nádraží 
zasáhla i chomutovská jednotka 
Volkswehru o síle jedné roty, přičemž 
v nastalých bojích padli dva příslušníci 
této jednotky a několik jich bylo zra-
něno. Běžně se však místní Volkswehr 
po příjezdu československých vojáků 
vzdal a byl následně rozpuštěn, pří-
padně byli českoslovenští vojáci do 
města přímo pozváni vedením města, 
které tak reagovalo na hladové bouře 
vyvolané totálním nedostatkem zásob 
u většiny obyvatel.

Po jednom takovém divokém 
rabování přijeli Čechoslováci do Ústí 
nad Labem, kam je pozvala tamní 

radnice. Do podobné situace se dostal 
i Chomutov. Na počátku listopadu 
1918 lidé dvakrát vnikli do kasáren 
v dnešním jezuitském areálu, kde 
sebrali vše, co jim mohlo pomoci 
přežít nadcházející zimu. Okresní 
hejtman se obával, že příštím cílem 
už by mohly být soukromé obchody 
nebo přímo domácnosti, a proto po-
žádal tehdy ještě funkční místodrži-
telství v Praze o pomoc. Ovšem vláda 
Deutschböhmen si byla vědoma, že 
příjezd vojáků by se rovnal obsazení 
města silami věrnými Praze. Proto 
žádost zrušila a okresního hejtmana 
sesadila. A v reakci na to byl vytvo-
řen místní Volkswehr. Ten se pak sna-
žil udržovat klid a pořádek. A to až 
do 16. prosince, kdy Chomutov ob-
sadilo zhruba 600 československých 
vojáků. Aby se předešlo potenciál-
ním problémům, byla mezi oběma 
stranami uzavřena dohoda stanovující 
podmínky pobytu vojska ve městě. 
To byla ovšem teorie, praxe se ubí-
rala jinudy.

Pokračování v příštím čísle

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

PORTRÉT FRANTIŠKA 
JOSEFA GERSTNERA

Muž, který se dívá z obrazu, je 
asi nejvýznamnější chomutovský 
rodák František Josef Gerstner. 
Dnes ho známe především jako 
autora koněspřežné dráhy vedoucí 
z Českých Budějovic do Lince. 
Ostatně tak byl i zachycen na 
obrazu, v jehož pozadí můžeme 
vidět jeden z povozů koněspřežné 
dráhy. 

F. J. Gerstner (1756-1832) 
se narodil v Chomutově jako 
syn řemenářského mistra 

Floriana Gerstnera a Marie Anny 
Enghertové, dcery řezníka. Brzy 
se projevilo jeho všestranné na-
dání. Vystudoval chomutovské 
jezuitské gymnázium, pražskou 
univerzitu a Pražskou stavovskou 
inženýrskou školu. Dále studoval 
astronomii a matematiku a pra-
coval ve hvězdárnách ve Vídni 
a Praze. 

V roce 1789 byl jmenován 
řádným profesorem vyšší mate-
matiky a jeho myšlenky se stále 
více obracely k praktickým vě-
cem. Zabýval se projektem na 

propojení Vltavy s Dunajem, aby 
byla usnadněna doprava zboží, re-
alizovaná dosud pomocí forman-
ských vozů. Od plánů na průplav, 
který by musel mít 240 zdymadel, 
nakonec upustil. K efektivnější 
přepravě navrhl stavbu koňské 
dráhy. V roce 1808 vypraco-
val projekt kolejové tratě mezi 
Vltavou a Dunajem, který reali-
zoval jeho syn František Antonín 
a Rakušan Mathias Schönerer. 
Jejího zprovoznění 1. 8. 1832 se 
František Josef Gerstner nedožil. 

Radek Zozulák

Pohled na chomutovské náměstí ve 30. letech 20. století. Masarykova kasárna, před nimiž 
probíhal ostrý spor o obraz, je vidět vpravo včetně nápisu nad vchodem.

Podstavec, který zbyl po pomníku 
Josefa II. v městském parku. V pozadí 
dnes již zbouraný evangelický kostel.
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Na Kočičák pokaždé jinak, muzeum 
připravilo různé prohlídky

Skejušan si užil oslavy masopustu v maskách

Zvládat svůj vztek může pomoci 
psychoterapeut, není třeba obav

Muzeum Na Kočičáku připravilo 
na letošní sezónu hned několik mož-
ností prohlídek pevností a naučné 
stezky. Základní prohlídka trvá půl 
hodiny a návštěvníci se podívají do 
zrekonstruovaného objektu nového 
typu číslo 10. Prohlídka s názvem 
Malá trasa je o třicet minut delší, 
zahrnuje prohlídky tří zrekonstruo-
vaných objektů a ukázku překážek 
a polního opevnění. Velká trasa je 
dvouhodinová a dvoukilometrová 
procházka muzeem, lidé nahlédnou 
do pěti pevností a kromě ukázky 
překážek a polního opevnění je čeká 
i ukázka německých zkoušek na čes-
koslovenském opevnění.

Ze zcela jiného soudku je 
prohlídka s názvem Pevnosti na 

Chomutovsku, při které pobudou 
návštěvníci v muzeu celých pět ho-
din. Stihnou si prohlédnout vše, co 
muzeum nabízí, a na závěr si ještě 
posedí u ohně a opečou si buřty.

Muzeum umožňuje i mimořádné 
prohlídky mimo pravidelné termíny 
na objednávku pro pět a více osob, 
zábavně i poučně jsou připravené pro-
gramy pro školy. Všechny prohlídky 
a výklady jsou velmi odborně vedené, 
a to jak ze strany zkušených členů mu-
zea, tak i od mladých bunkráků, kteří 
v únoru prošli školením průvodců.

Objednávky vyřídí a více in-
formací podá předseda muzea Jiří 
Piramovský na telefonu 731 696 066 
nebo na e-mailu jiri.piramovsky@
seznam.cz.

Folklorní soubor Skejušan připravil 
oslavy masopustu. V polovině února 
se několik desítek členů souboru i jeho 
přátel sešlo v restauraci Luna a veselí 
před zahájením půstu mohlo začít. 
Téměř každý návštěvník přišel v masce, 
a to jak v té tradiční masopustní, tak 
i v jiných, leckdy velmi vtipných. K vi-
dění tak byli šašci, námořník, voják, 
pirát, lékařka, nestydatá žena v muž-
ském těle a hned několik zvířat nebo 
tradičních folklorních krojů. Tančilo se, 
hodovalo a o zábavu nebylo nouze.

Folklorní soubor Skejušan z Cho-
mutova již déle než čtvrt století přenáší 

rusínské tradice dalším generacím 
a seznamuje s nimi i širokou veřej-
nost. Téměř tři desítky členů souboru 
z Chomutova, Klášterce nad Ohří, 
Kadaně, ale i vzdálenějších měst pra-
videlně nacvičují hudební i dramatická 
vystoupení. Mají v repertoáru sto pa-
desát písniček, hrají nejrůznější scénky, 
které dokumentují rusínské tradice 
a historii. Lidé při vystoupeních vidí, 
jak vypadají rusínské námluvy, svatba, 
šlapání zelí a mnoho dalších běžných 
i méně obvyklých činností. Často také 
organizují různé akce, třeba jako letošní 
masopust.

V poslední době se často potý-
kám se záchvaty vzteku. Dost se 
stydím za to, že se neumím nějak 
lépe ovládat. Můj partner je z toho 
nešťastný. Není na něco takového 
vůbec zvyklý. Plánovali jsme ro-
dinu, ale bojím se, že dokud se 
nezklidním, nejsem ani schopná 
se o dítě postarat. Zkoušela jsem 
počítat do deseti i nějaké techniky 
zaměřené na dýchání, pomohou mi 
ale jen málokdy. K psychiatrovi jít 
nechci, protože se obávám, že by se 
o návštěvě mohli dozvědět v práci 
a smáli by se mi, že jsem blázen.

I takové problémy pomáhá řešit 
organizace Triaspekta v rámci svých 
terapeutických služeb. „V poslední 
době mě oslovuje relativně velký po-
čet žen s podobným příběhem. Občas 
žijeme v domnění, že agrese a vztek 
je jaksi mužská záležitost a žen se 
příliš netýká. To není zcela pravda. 
Průvodcem při řešení podobných 
problémů může být psychoterapeut. 
Ten s klientem bude hovořit o situa-
cích a faktorech, které mohou být pro 
spuštění agresivní reakce rizikové,“ 
uvedla psychoterapeutka Triaspekty 
Jana Tussetschlägerová.

Ač se zdá, že hněv přichází 
ráz naráz, většinou se při hlub-
ším zkoumání podaří nalézt jeho 
prvotní signály v době, kdy jsou 
ještě rozumově kontrolovatelné a je 
možné se rozhodnout, jakým způ-
sobem v danou chvíli zareagovat. 
„Některým klientům pomáhá emoci 
pojmenovat. Říci nahlas nebo ale-
spoň v duchu: Jsem naštvaný, což 
se může stát signálem například 
k tomu odejít z vypjaté situace. Je 
to věc, která se dá poměrně dobře 
naučit. Klienti pak třeba říkají: Teď 
se zlobím. Potřebuji se jít uklid-

nit. Omlouvám se. Promluvíme si 
zítra?” popsala jedno z možných 
doporučení psychoterapeutka.

Zároveň se jako velmi cenné 
jeví také pozorovat, kdy klienta 
vztek takzvaně nepřeválcuje a po-
daří se mu jej zvládnout. „Určitě se 
najdou chvíle, i když jich třeba není 
mnoho, kdy jsme my sami i naše 
okolí očekávali, že přijde výbuch, 
a ono nic. S klienty pak hledáme 
v terapii odpovědi na to, co se v tu 
chvíli stalo, co bylo jinak, jak se to 
dá využít i v jiných situacích,“ do-
plnila Jana Tussetschlägerová.
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Na táboře v zooparku se z dětí stanou malí 
přírodovědci, už lze podat přihlášku

Mateřinka letos bude. Děti už se 
připravují na svá vystoupení

Tolik očekávané termíny let-
ního tábora v zooparku jsou venku. 
Příměstský tábor pro malé milov-
níky přírody bude mít sedm turnusů 
a děti během nich čeká opět spousta 
zábavy a dobrodružství.

Pětidenní tábory v oblíbené zoo-
logické zahradě jsou každý rok obsa-
zené velice rychle. A letos tomu za-
jisté nebude jinak. „Na letní tábor už 
se nás rodiče ptají od ledna, v únoru 
dotazů ještě přibylo. Nikdo nechce 
propásnout svůj termín,“ potvrzuje 

s úsměvem ohromný zájem ředitelka 
Zooparku Chomutov Věra Fryčová.

Táborníci pokaždé stráví část 
dne přímo v areálu zooparku, mezi 
zvířaty. Budou je moci důkladně 
pozorovat, od chovatelů se o nich 
dozvědí leccos zajímavého a ně-
která si dokonce sami nakrmí. Kluci 
a holky se zabaví při nejrůznějších 
hrách, soutěžích a kvízech, ale také 
se dozvědí a naučí něco nového. 
„Seznámí se s faunou a flórou naší 
krajiny, ponoří se do světa hmyzu, 

vyzkouší si odlévání stop nebo si 
vyrobí památeční předměty,“ jme-
nuje z tábornického programu Matěj 
Kynšt z Ekocentra zooparku, které 
program připravuje. Na každý tur-
nus bude přichystaná také tematická 
celotáborová hra. „Věříme, že se 
děti budou z našeho tábora vracet 
domů nadšené a plné zážitků a pří-
běhů,“ dodává ředitelka Fryčová.

Tábor je určený pro děti od 
šesti do třinácti let, v každém běhu 
bude maximálně třicet účastníků. 

Pětidenní turnus vyjde na 2 400 Kč 
s tím, že cena obsahuje i jídlo a pití 
během dne. Přihlášky už jsou pří-
stupné na webových stránkách 
zooparku, platba je možná online 
nebo na pokladně zooparku. Nutné 
je zaplatit nejpozději do konce 
května, jinak bude místo uvolněno 
náhradníkům. Pokud budou mít 
rodiče k táboru jakékoli dotazy, 
mohou kontaktovat pracovníky 
zooparku na e-mailu prazdniny@
zoopark.cz.

Po delší odmlce se vrací 
festival dětských vystoupení. 
Mateřinka 2022 se uskuteční 
v městském divadle ve dnech 
9. a 10. března. Začátek je vždy 
od 14.30 hodin. Celkem se zú-
častní 255 dětí ze 17 mateř-
ských škol z Chomutova, Kadaně 
a Klášterce nad Ohří. „Je to již 
22. ročník, a tak se nám letos 
krásně sešly samé dvojky. Ovšem 
toto číslo neoznačuje naše děti 
a jejich milé učitelky, to jsou totiž 
jedničky. Děti společně s učitel-
kami připravovaly svá vystoupení 
na tento dvoudenní festival s chutí 
a odhodláním ukázat to nejlepší 
z hudebních, hudebně-pohybo-

vých a dramatických vystou-
pení,“ uvedla organizátorka Jana 
Pézrová.

Úsměv malých herců, taneč-
níků a zpěváků je tou nejlepší 
odměnou dospělým. Jejich od-
měnou je zase pochvala a po-
tlesk. „Proto vás srdečně zveme, 
přijďte je podpořit v jejich úsilí. 
Vždyť jim tak dáváme my všichni 
najevo, že jsou skvělí, a oni si 
tak do budoucna odnesou kladný 
vztah k hudbě, tanci i dramatice. 
Vyplní si tak svou aktivitou v této 
oblasti volný čas, což je jedním 
z pilířů pro prevenci sociálně 
patologických jevů,“ pozvala 
organizátorka.

Vejce, hmyz i hračky 
zkoumali badatelé 

ze základní školy

Odborné předměty se nejlépe 
učí pomocí pokusů. Přesně tak k vý-
uce přírodopisu a fyziky v únoru 
přistupovali učitelé základní školy 
Kadaňská.

Sedmáci využili znalostí z hodin 
fyziky, aby v přírodopise dokázali 
poznat, zda je běžně vypadající va-
jíčko syrové, uvařené, čerstvé nebo 
zkažené. „Kromě toho jsme pozo-
rovali také povrch skořápky lupou, 
vnitřní stavbu vejce a dokazovali 
přítomnost vápníku ve skořápce. 
Někteří žáci doma zkoušeli dostat 
vejce ven ze skořápky, aniž by ji 
porušili,“ popsala učitelka Michaela 
Červená.

Velmi zajímavá byla i badatelská 
hodina, při které šesťáci používali 
mikroskop propojený s počítačem. 
„Zapojení bylo celkem náročné 

a zabralo nám téměř celou první 
hodinu z odpoledního vyučování. 
Na druhou hodinu jsme si vypůjčili 
preparáty z přírodopisu a zkoumali 
jsme je až čtyřistakrát zvětšené. 
Viděli jsme části včely – nohy, kří-
dla, sosák, žihadlo. Dále tasemnici, 
řezy buňkami, řasy či mechy,“ uvedl 
učitel Jan Kužminski.

Zábavná a velmi poučná byla 
i hodina fyziky. „Děti vyráběly na-
příklad zábavnou hračku z krabičky 
od sýrů, která se vracela z místa na 
místo, díky kusu papírku a kance-
lářské sponce zase létající hračku 
nebo za pomoci jen malé PET 
lahve, kancelářské sponky, kusu 
brčka a vody se nám sponka s brč-
kem díky mačkání pet lahve pohy-
bovala nahoru a dolů,“ doplnil Jan 
Kužminski.
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Přihlaste děti na letní Miniškolu sportu

Třeťák jako farmář, šesťačka jako 
lékařka. Žáci si zkusili různá povolání

Nauč mě řeč robotí Středoškoláci soutěžili 
v odborných dovednostech

Blíží se teprve začátek jara, 
přesto už je nejvyšší čas napláno-
vat dětem zajímavý program na 
letní prázdniny. Skvělou volbou je 
chomutovská Miniškola sportu, při 
níž holky a kluci stráví spoustu času 
pohybem a na čerstvém vzduchu. 
Rezervační systém už běží.

Miniškola sportu je koncipovaná 
jako příměstský tábor, přichystáno 
je celkem šest pětidenních turnusů. 
První začíná 11. července, pak budou 
tábory probíhat každý týden až do 
poloviny srpna. Kapacita každého 

běhu je maximálně 25 dětí. „Na 
našich internetových stránkách už 
jsme spustili rezervační systém, kde 
mohou rodiče své děti na vybraný tá-
borový běh přihlásit,“ dodává k tomu 
jednatel Kultury a sportu Chomutov 
Radek Holuša.

Od pondělí do pátku čeká děti 
program plný sportu. Pod dohledem 
místních trenérů si vyzkoušejí různé 
aktivity a navštíví několik areálů, od 
sportovní haly přes atletický stadion 
až po lezeckou arénu. Kluci a holky 
stráví maximum času venku. „Když 

neprší, přesouváme ven i aktivity, 
které jsou normálně plánované 
v hale. Jdeme do parku, na hřiště, 
prostě ven na vzduch,“ potvrzuje 
vedoucí sportovní haly Kateřina 
Chytrová s tím, že týdenní program 
se vždy mírně přizpůsobuje i věkové 
struktuře skupiny. Tábor je určený 
pro děti od šesti do třinácti let.

Velkou oblibu si mezi dětmi zís-
kaly také páteční celodenní výlety. 
Venkovní akvapark v Klášterci nad 
Ohří, stezka Maxipsa Fíka v Kadani, 
lezecká aréna v Jirkově, cyklový-

let Bezručovým údolím nebo Laser 
Game v Mostě, to jsou jen některé 
z nich. „Snažíme se vždy domlu-
vit s dětmi, co by je nejvíc bavilo. 
Chceme, aby si závěrečný výlet co 
nejvíc užili,“ říká Chytrová.

Cena za pětidenní turnus zahr-
nuje také obědy zajištěné v restau-
raci v městském divadle. Poplatek za 
tábor lze po rezervaci uhradit na po-
kladně sportovní haly, veškeré další 
informace se zájemci dozví na webo-
vých stránkách Kultury a sportu 
Chomutov.

Kluci jako malí chtěli jezdit 
s kamionem, pracovat jako popeláři, 
aby se mohli vozit vzadu na voze, 
některé holky snily o kariéře baletky, 
veterinářky, ti větší snílci se chtěli 
stát kosmonauty, princeznami nebo 
fantastickými vynálezci. Základní 
škola Duhová cesta chtěla pozved-
nout hravého ducha žáků a zároveň 
si udělat malý průzkum toho, o čem 
sní, a tak připravila projektový den 
Dream Jobs.

Proto se ten den na chodbách a ve 
třídách potkávaly lékařky, veterinářky, 

zubařky, cukrářky, letušky, farmářky, 
policisté a policistky, ale také zloději, 
advokáti, sportovci i sportovkyně, 
modelové i modelky, vojáci a po-
dobně. „Takže rocková hvězda, které 
se na zádech houpala elektrická ky-
tara, už vás ani trochu nepřekvapila,“ 
doplnil učitel David Švorc.

Ve vyučovacích hodinách byly 
často úlohy motivovány různými po-
voláními, jejich prostředím, nároky, 
pomůckami nutnými k jejich výkonu, 
aby představy nabyly přiměřeně raci-
onální podobu.

Základní škola Zahradní se 
zapojila do dotačního programu 
vyhlášeného statutárním městem 
Chomutov. A jelikož jde o školu 

s rozšířenou výukou jazyků, téma 
projektu bylo jasné: dovednosti 
žáků obohatí další řeč – řeč robotí.

Po úspěšném schválení pro-
jektu městem škola pořídila sadu 
ozobotů a Sphero koule. Jádro 
projektu pak probíhalo v kroužku 
iPadů, který vedou učitelka 
Monika Charvátová a vychova-
telka Ilona Václavíčková. Žáci 
se zde začali učit programovat, 
a protože se do toho vrhli s nadše-
ním, brzy mohli nabyté zkušenosti 
předávat dál nejen kamarádům ve 
škole a v družině, ale i předškolá-
kům z přilehlých mateřských škol.

„Chtěli bychom velmi poděko-
vat městu Chomutov za finanční 
podporu projektu. Poděkování pa-
tří také naší skvělé paní ředitelce 
Libuši Slavíkové, která dokáže 
zajistit finanční prostředky, díky 
kterým můžeme realizovat naše 
nápady a tím obohacovat výuku,“ 
uvedla Monika Charvátová.

U příležitosti sedmdesátého vý-
ročí založení SOŠ energetické a sta-
vební, OA a SZŠ Chomutov přiví-
tala škola zástupce energetických 
škol z Česka i Slovenska na sedma-
dvacátém ročníku Mezinárodní pře-
hlídky odborných dovedností.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
– silnoproud a slaboproud. Soutěž 
se skládala z praktických doved-
ností a teoretické části. V kategorii 
silnoproud měli žáci za úkol montáž 
lištové elektroinstalace na sádrokar-
tonovou stěnu. Součástí instalace 
byla tři svítidla ovládaná kombinací 
přepínačů 5-6-6 a tři zásuvky.

V kategorii slaboproud žáci 
kompletovali regulovatelný napá-
jecí zdroj. Teoretické znalosti si 
ověřili na počítači pomocí testu ob-
sahujícím padesát otázek z elektro-
niky, elektrotechniky a norem. Žáci 
z osmi škol soutěžili v družstvech 
i jednotlivcích.

Soutěž proběhla ve spolupráci 
s Českým svazem zaměstnavatelů 
v energetice a byla realizována pod 
záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Jana Schillera a primátora města 
Chomutova Marka Hrabáče, který 
nejúspěšnějším soutěžícím předal 
hodnotné ceny. 
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KŘÍŽOVKA Lékař Závodu Julia Fučíka v březnu roku 1952 doporučil horníkům, aby pili místo osmistupňového piva (tajenka).
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OSMISMĚRKA Chomutov letos oslaví 770 let od (tajenka) o městě. VTIPY

Český turista byl přistižen 
hotelovým detektivem při 
krádeži. Nešťastného Čecha 
načapali, jak na záchodě 
odmontovává sociální zařízení. 
Nešťastník se bránil tím, že chtěl 
manželce udělat radost, neboť si 
přála, aby jí z dovolené u moře 
přivezl velkou mušli.

Policista zastaví v noci silně 
podnapilého občana a ptá se: 
„Kampak, občane, kampak?“ 
„Kam by, na přednášku,“ 
odpovídá těžkým hlasem chodec. 
„Teď, ve tři hodiny ráno?“ 
„Je vidět, že vůbec neznáte moji 
starou!“

„Od té doby, co jsem si tě vzal, mi 
připadáš víc a víc jako šroub…“ 
„Proč zrovna jako šroub?“ 
„Protože bez matky jsi naprosto 
neschopná!“

Baví se dva přátelé: 
„Co uděláš, když načapeš jiného 
muže v posteli se svou ženou?“ 
„Nakopu mu jeho psa a zlámu 
mu bílou hůl.“

Přišel novopečený otec do 
porodnice s pugétem a povídá 
manželce: 
„Jé, miláčku, tak my máme 
chlapečka. A komu je podobnej?“ 
„Ále, toho stejně neznáš…“

DEMAGOG, DÍLKO, DVEŘE, EMOCE, FALZA, FARMA, FIKCE, CHLEBA, 
KAČER, KOREK, LOUČE, MAZAL, NAJMĚ, OZALID, SAFÍRY, SJEZD, SNAHA, 
ŠLACHA, TABÁK, TELEFON, TORBA, TRDLO, VŮDCE, VZNIK, ZEBRA, ZUBEC
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 2., 9., 16.,      18.00 TANČÍRNA KLUBU COUNTRY TANCŮ LASO – SVČ Domeček 
23. a 30.3.           
 2.3. st 09.30  A3V – ZA BRANOU DO MINULOSTI II. – přednáška – Chomutov-

ská knihovna
 2.3. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – přednáška – Chomutovská knihovna
 5.3. so 09.30  DEN POEZIE – okresní soutěžní přehlídka dětských recitátorů – Chomu-

tovská knihovna
 5. a 19.3.       08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje 
 7.3. po 12.00  VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 172. VÝROČÍ 

NAROZENÍ T. G. MASARYKA – parčík T. G. M.
 10.3. čt 16.00  BATOSNĚNÍ – divadelní představení pouze pro účastníky projektu 

Bookstart – Chomutovská knihovna
 10.3. čt 17.00  ŽELEZNICE VE MĚSTĚ CHOMUTOV II. – přednáška – Chomutov-

ská knihovna
 10.3. čt 17.00  ŽIVOT V JEDNODUCHOSTI ANEB JAK ŽÍT NYNÍ – přednáška 

– Café Atrium
 12.3. so 10.00  OTEVŘENÁ DÍLNA – TECHNICKÝ KLUB – SVČ Domeček
 12.3. so 10.00  DEN V KRYTU – prohlídka základny Muzea Na Kočičáku v CO krytu 

Havlíčkovka – ZŠ Duhová cesta
 14.3. po 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – kroužek tvůrčího psaní pro děti a mládež 

– Chomutovská knihovna
 16.3. st 09.30  A3V – HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ NA CHOMUTOVSKU 

– přednáška – Chomutovská knihovna
 16.3. st 17.00  JAN ŽIŽKA, CHOMUTOV A SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 

V ROCE 1421 – přednáška – hlavní budova muzea
 18.3. pá 17.00  DEPRESIVNÍ A ÚZKOSTNÉ PROPADY – přednáška – Café Atrium
 18. až 20.3.       09.00  CHOMUTOVSKÉ DESKOHRÁTKY – volné hraní deskových her, 

turnaje, herna pro veřejnost – Chomutovská knihovna
 19.3. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – Chomutovská knihovna
 19.3. so 10.00  OTEVŘENÁ DÍLNA – TECHNICKÝ KLUB – SVČ Domeček
 20.3. ne 07.30  TRŽIŠTĚ CHOMUTOV – areál mezi Bandou a Kamencovým jezerem
 21.3. po 14.30  TVŮRČÍ PSANÍ PRO RADOST – kurz tvůrčího psaní pro dospělé – 

Chomutovská knihovna
 25.3. pá 16.30  SOCIALIZACE PSŮ – praktická přednáška – Drmalka v městském 

parku
 26.3. so 14.00  PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ – Zoopark Chomutov

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 3.3. čt 18.00  KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ – ZUŠ 
 5.3. so 19.00  NORTH BOHEMIAN QUARTET – jazz, fusion, funk – Jacques café
 10.3. čt 18.00  JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ – ZUŠ 
 12.3. so 19.00  JACKOB – Jacques café 
 19.3. so 19.00  VAPA ACOUSTIC DUO – Jacques café
 25.3. pá 18.00  PETRA BORNEROVÁ TRIO – Café Atrium
 26.3. so 19.00  COPACABAND – Jacques café 
 31.3. čt 18.00  KONCERT UČITELŮ – ZUŠ 

KONCERTY
 2.3. st 17.00 ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO 18.00 TOVE 19.30 UNCHARTED
 3.3. čt 16.00 BATMAN 18.00 BATMAN 20.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
 4.3. pá 16.00 BATMAN 17.00 SMRT NA NILU 20.00 BATMAN 
 5.3. so 15.00 ZPÍVEJ 2 16.00 BATMAN 18.00 BATMAN 20.00 VEM SI MĚ
 6.3. ne 15.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 16.00 BATMAN 18.00 BATMAN 20.00 PES
 7.3. po 16.00 BATMAN 17.00 BATMAN 20.00 BELFAST
 8.3. út 16.00 BATMAN 18.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 20.00 SRDCE NA DLANI
 9.3. st 14.30 SRDCE NA DLANI 17.00 IDENTITA ES 18.00 BATMAN 
   20.00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
 10.3. čt 16.00 PROMĚNA 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 19.00 UNCHARTED
   20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 11.3. pá 16.00 PROMĚNA (3D 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
   19.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20.00 VŘÍSKOT
 12.3. so 09.45 BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING
   15.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
   18.45 RICHARD STRAUSS: ARIADNA NA NAXU 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 13.3. ne 15.00 PROMĚNA (3D) 16.00 BATMAN 18.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
   20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 14.3. po 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 18.00 SMRT NA NILU 19.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 15.3. út 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 18.00 UNCHARTED 19.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 16.3. st 16.00 BATMAN 18.00 BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 17.3. čt 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 17.00 HAUTE COUTURE
   19.00 AMBULANCE 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 18.3. pá 16.00 ZPÍVEJ 2 17.00 UNCHARTED 19.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 20.00 AMBULANCE
 19.3. so 15.00 PROMĚNA (3D) 16.00 BATMAN 18.00 AMBULANCE 20.00 IDIOT
 20.3. ne 15.00 PROMĚNA 17.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 18.00 AMBULANCE
   20.00 PES
 21.3. po 17.00 UNCHARTED 18.00 HAUTE COUTURE 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 22.3. út 17.00 PES 18.00 BATMAN 19.30 VEM SI MĚ
 23.3. st 17.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 18.00 IDIO 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 24.3. čt 16.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 17.00 ZTRACENÉ MĚSTO 19.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
   20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
 25.3. pá 16.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA 19.00 ZTRACENÉ MĚSTO
 26.3. so 15.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 16.45 GIUSEPPE VERDI: DON CARLOS
   17.30 ZTRACENÉ MĚSTO 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
 27.3. ne 15.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 17.00 UNCHARTED
   18.00 ZTRACENÉ MĚSTO 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
 28.3. po 17.00 PES 18.00 ZTRACENÉ MĚSTO 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
 29.3. út 17.00 SRDCE NA DLANI 18.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 19.30 ZTRACENÉ MĚSTO
 30.3. st 17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 18.00 AMBULANCE 19.30 ZTRACENÉ MĚSTO
 31.3. čt 16.00 JEŽEK SONIC 2 17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 19.00 MORBIUS
   20.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

 
KINO SVĚT

 2.3. st 09.00  FLORBAL CHOMUTOV – turnaj základních škol – městská sportovní hala
 4.3. pá 18.00  RYTÍŘI KLADNO – BK MLADÁ BOLESLAV – lední hokej, extraliga – Rocknet 

arena
 4.3. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – BASKETBAL OLOMOUC – basketbal, 

1. liga mužů – městská sportovní hala
 5.3. so 09.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – finále všech kategorií – střelnice SSK Chomutov
 5.3. so 10.00  HANDBALL KLUB CHOMUTOV – HK SLAVIA VŠ PLZEŇ – házená – 

městská sportovní hala
 5.3. so 13.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – KP BRNO – basketbal, extraliga juniorek – 

městská sportovní hala
 5.3. so 16.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – SLOVANKA – basketbal, ŽBL – městská 

sportovní hala
 5.3. so 20.00 FLORBAL CHOMUTOV – play off muži – městská sportovní hala
 6.3. ne 10.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV – BK ŽABINY BRNO – basketbal, extraliga 

juniorek – městská sportovní hala
 6.3. ne 13.00 FLORBAL CHOMUTOV – play off junioři – městská sportovní hala
 6.3. ne 14.00 FLORBAL CHOMUTOV – play off ženy – sportovní hala Březenecká
 6.3. ne 14.00  SK ERVĚNICE JIRKOV – ČESKÉ BUDĚJOVICE – volejbal – městská 

sportovní hala
 6.3. ne 16.00 FLORBAL CHOMUTOV – play off muži – městská sportovní hala
 6.3. ne 18.00  FC BANÍK CHOMUTOV – DALMACH TURNOV – futsal – městská 

sportovní hala
 6.3. ne 20.00  FC BANÍK CHOMUTOV – FŠ LITVÍNOV – futsal muži B – městská sportovní hala
 8.3. út 18.00  RYTÍŘI KLADNO – HC SPARTA PRAHA – lední hokej, extraliga – Rocknet arena
 11.3. pá 19.30  BK LEVHARTI CHOMUTOV – BASKET BRNO – basketbal, 1. liga mužů – 

městská sportovní hala
 12.3. so 11.00  HANDBALL KLUB CHOMUTOV – DHK LOKOMOTIVA LIBEREC – 

házená – městská sportovní hala
 12.3. so 13.30  HANDBALL KLUB CHOMUTOV – TJ SOKOL BĚLÁ P. B. – házená – 

městská sportovní hala
 12.3. so 14.30 FC CHOMUTOV – FK BRANDÝS NAD LABEM – fotbal, divize – letní stadion
 13.3. ne 09.00 FLORBAL CHOMUTOV – turnaj starší žáci B – městská sportovní hala
 13.3. ne 13.30  SPOLEK CHOMUTOVSKÁ LIGA MALÉHO FOTBALU – finálový turnaj – 

městská sportovní hala
 18.3. pá 09.00  BK LEVHARTI CHOMUTOV – BK VIVIDBOOKS PARDUBICE – 

basketbal, 1. liga mužů – městská sportovní hala
 19. a 20.3. 08.00  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY AVZO – ve všech vzduchovkových 

disciplínách – střelnice SSK Chomutov
 19.3. so 08.00  TURNAJ JUDO – městská sportovní hala
 19.3. so 09.00 FLORBAL CHOMUTOV – turnaj přípravka – městská sportovní hala
 20.3. ne 09.00 HANDBALL KLUB CHOMUTOV – přípravka – městská sportovní hala
 26.3. so 09.00 FLORBAL CHOMUTOV – turnaj juniorky – městská sportovní hala
 26.3. so 15.00 FC CHOMUTOV – FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA – fotbal, divize – letní stadion
 27.3. ne 09.00 FLORBAL CHOMUTOV – turnaj elévky – městská sportovní hala

SPORT

 9. a 10.3. 14.30  MATEŘINKA 2022 - festival pódiových vystoupení dětí mateřských škol
 13.3. ne 15.00  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ - muziká-

lová pohádka pro děti a jejich rodiče
 14.3. po 19.00  MLČETI ZLATO - konverzační komedie o poznání, že některým 

tématům je moudré se vyhnout.
 15.3. út 08.30  O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI A TŘÍDĚ NÍZKÝCH KAMA-

RÁDŮ - představení pro školy
 15.3. út 19.00  SVĚT EVERGREENŮ, POPULÁRNÍCH MELODIÍ, ŠLÁGRŮ 

A HUDEBNÍCH LAHŮDEK NAŠICH I SVĚTOVÝCH 
SKLADATELŮ – koncert Festivalového orchestru Petra Macka 

 17.3. čt 19.00 NEZMAŘI - koncert
 23.3. st 19.00 NIKDY NENÍ POZDĚ - divadelní komedie
 30.3. st 17.00 VEČERNÍČEK NEJEN PRO SENIORY - hudební podvečer

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Od 10.3.  RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS – 
oblastní muzeum na radnici

 Od 29.3.  770. VÝROČÍ DAROVACÍ LISTINY MĚSTA CHOMUTOVA – 
vystavení listiny – oblastní muzeum na radnici

 Do 25.3.  OBRAZY A KERAMIKA – výstava Sylvy Prchlíkové – galerie Lurago
 Do 31.3.  SETKÁNÍ – výstava obrazů z pozůstalosti Miroslava Proška, malíře, grafika 

a výtvarného pedagoga na ústecké univerzitě – galerie Špejchar
 Do 31.3.  ÚTĚKY – výstava fotografií Jany Zeithammerové – Café Atrium
 Do 2.4.  CHOMUTOV MEZI KŘÍŽEM A KALICHEM – připomenutí 600 let od 

napadení a dobytí města husity – muzeum v Palackého ulici
 Do 30.4.  NAĎA HOŠTOVÁ – výstava obrazů – Jacques café 
 Do 30.6.  SVĚT Z KOSTIČEK – procestujte s námi svět složený z lega, k vidění až 

120 exponátů – Chomutovská knihovna

PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea českoslo ven-
ského opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku vždy o víkendech od 10 do 17 hodin.
STÁLÉ EXPOZICE OBLASTNÍHO MUZEA – detektivní hra Krvavé peníze 
v hlavní budově muzea, Všemu světu na útěchu ve výstavních prostorách radnice, 
lapidárium, kamenné plastiky na Mnišském dvorku u radnice, Fialův pohyblivý 
betlém ve výstavních prostorách radnice.

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce
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Rosomáci mají mláďata, 
pozorujte je online

Petr Čornej bude přednášet o Žižkovi

Vůbec poprvé za delší než pět-
advacetiletou historii chovu se páru 
rosomáků sibiřských v Zooparku 
Chomutov narodila mláďata. „Byla to 
neděle. Kolega mi volal, že bych si měla 
přijet poslechnout něco k rosomákům,“ 
líčí překvapivý, ale radostný okamžik 
chovatelka Marcela Horáčková. „Hned 
jak jsem dorazila a zaposlouchala se, 
nebylo pochyb. Samici jsme neviděli 
a z boudy bylo slyšet živé pískání. 
Rosomáci mají mladé.“

Oznámení hned obletělo zoopark 
a všechny rozveselilo. „Je to pro 
nás všechny neskutečně radostná 
zpráva a pokud se vše vydaří, bude 
to i ohromný chovatelský úspěch,“ 
raduje se z potomků oblíbených še-
lem ředitelka zooparku Věra Fryčová. 
„Nemůžeme se dočkat, až se nám i ná-
vštěvníkům ukážou, což ale bude ještě 
chvilku trvat.“

Mláďata o sobě dala poprvé vědět 
v polovině ledna, a to právě pískáním 
a kňučením ve vystlané boudě. A ještě 
dlouhé týdny tam zůstanou schovaná, 
v přírodě z nory vylézají po dvou až 
třech měsících od narození. „Samice 
Scadi svá mláďata urputně brání, z cel-
kem milé rosomačky je teď napružený 
drak,“ dodala chovatelka.

Příroda je často nekompromisní, 

takže narození mláďat ještě nemusí 
znamenat úspěšný odchov. „Je to 
úspěch, radost i nervozita zároveň. 
Přeci jen je to pro nás všechny po-
prvé,“ přitakává vedoucí zoologie 
Miroslav Brtnický. Stejně jako ostatní 
v zooparku ale věří, že všechno do-
padne dobře. Je důležité dát samici 
i mláďatům co nejvíc klidu.

Hlavičku malého rosomáčka 
mohou lidé spatřit třeba i prostřed-
nictvím webkamery, kterou zoopark 
nainstaloval do výběhu a namí-
řil přímo na pelíšek. Živý přenos 
je dostupný na www.zoopark.cz/
navsteva-zoo/webkamery/.

Oblastní muzeum v Chomutově zve 
16. března od 17 hodin na přednášku 
profesora Petra Čorneje s názvem Jan 
Žižka, Chomutov a severozápadní Čechy 
v roce 1421. Vstupenky budou v prodeji 
na místě před akcí.  Přesně v den 601. 
výročí dobytí města husity se účastníci 
přednášky seznámí s průběhem husit-
ského tažení do severozápadních Čech 
a konkrétně s okolnostmi útoku na město 
Chomutov 16. března 1421, při němž 
došlo k masakru katolického obyvatel-
stva. V širším kontextu bude věnována 
pozornost osobnosti husitského hejtmana 
Jana Žižky z Trocnova a jeho vojenským 

akcím v severozápadních Čechách. 
Přednáška je pořádána jako doprovodný 
program k výstavě Chomutov mezi kří-
žem a kalichem, která probíhá v hlavní 
budově muzea a potrvá do 2. dubna. 

Petr Čornej je přední český historik 
pozdního středověku, zvláště husitské 
doby. Je autorem mnoha knih, nejnověji 
zejména vysoce ceněné, 850 stran číta-
jící monografie Jan Žižka: Život a doba 
husitského válečníka z roku 2019. Za 
mimořádné literární dílo, vydané u pří-
ležitosti 600. výročí začátku husitské 
revoluce, obdržel autor prestižní cenu 
Magnesia Litera 2020.
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Jan Zabystřan na OH: Když dojel 
do cíle, stálo to za to

Chlapci U13 
sbírali nejen 
body, ale i peníze

Plavci Slávie v Litoměřicích 
posouvali osobní rekordy

S rozporuplnými pocity se z olym-
pijských her v Pekingu vrátil jediný 
chomutovský zástupce, lyžař Jan 
Zabystřan. Předstartovní představy se 
mu naplnit nepodařilo, ale ukázal ob-
rovský potenciál. Dvě nejpovedenější 
jízdy mu přinesly uznání, bohužel 
nikoliv úspěch.

S mírnou nadsázkou se dá říct, že 
když už Jan Zabystřan dojel do cíle, 
stálo to za to. Pětadvacátým místem 
v úvodním super G vylepšil o patnáct 
příček svůj nejlepší výsledek z před-
chozí olympiády a naznačil možnosti 
pro tu probíhající. V následující alpské 
kombinaci překvapil bravurně zvlád-

nutým sjezdem, kterým se zařadil na 
9. místo a vzbudil veliká očekávání, 
protože následující slalom je jeho 
silnější disciplínou. Bohužel při jízdě 
na riziko vyjel z tratě a byl diskvali-
fikován. Možná i vinou psychického 
otřesu nedojel do cíle ani v násle-
dujících dvou disciplínách – obřím 
slalomu a slalomu. Až v posledním 
paralelním týmovém závodě si spravil 
náladu, když porazil čerstvého bron-
zového medailistu z obřího slalomu 
a úřadujícího mistra světa Mathieu 
Faivreho. Ovšem českému týmu 
to nepomohlo, s Francouzi prohrál 
1:3 a vypadl.

Před olympiádou vkládal cho-
mutovský závodník největší naděje 
do alpské kombinace. Jak už bylo 
řečeno, skvěle rozjetý závod ale skočil 
velkým zklamáním. „Viděl jsem tam 
nějakou šanci na medaili, tak jsem do 
toho šel,“ přibližuje Jan Zabystřan své 
úvahy před smolným kombinačním 
slalomem. „Sjezd se mi povedl a na 
slalom jsem dobrej, tak jsem si řekl, 
že pojedu na plný plyn, zkusím co 
nejlepší výsledek a třeba se ta medaile 
povede. Nedovedu říct, jestli by byla, 
protože někteří soupeři jeli opravdu 
skvěle, ale do pátého, šestého místa by 
se to s dobrou jízdou určitě povedlo.“ 
Na trati slalomu ale Zabystřan ne-
zvládl levotočivou zatáčku, ve které 
mu podjela vnitřní lyže, a následoval 
pád. „Kdybych to sjel jakkoliv, do 
patnáctého místa bych se dostal. Ale 
říkal jsem si, že chci cítit, že jsem tam 
nechal všechno a že jsem si šel pro 
životní výsledek. Kdybych to teď jel 
znova, udělal bych to stejně. Prostě 
kdybych byl desátý, moc by mě to ne-
uspokojilo, protože bych si vyčítal, že 
jsem nejel na sto procent…“

Spoustu zážitků má Jan Zabystřan 
z olympijského života. Sice ho 
znepříjemňovalo časté testování 
a omezovala ho protikoronavi-

rová opatření, ta ovšem nebyla 
absolutní. Účastníkům her napří-
klad bylo umožněno cestovat do 
ostatních olympijských vesnic a na 
ostatní sportoviště. „Před odjezdem 
se autobus zapečetil a odpečetil se 
až v další olympijské vesnici, takže 
všechny dohromady tvořily jednu 
bublinu,“ prozrazuje Zabystřan, 
který takto z Jen-čchingu vyrazil do 
Čang-ťia-kchou za reprezentačními 
kolegy z akrobatického lyžování. 
„Biatlon mi tentokrát nevyšel, ale 
zase tam byla strašná zima, takže 
stát někde u trati by stejně bylo utr-
pení. Nakonec jsem se radši díval 
v televizi.“ Chomutovský lyžař sa-
mozřejmě také fandil ženské části 
reprezentace v čele s Ester Ledeckou, 
ta zase držela palce jemu. „Bohužel 
jí medaile nevyšla, chyběl kousíček. 
Na druhou stranu ukázala, že na to 
má, že minulá olympiáda nebyla ná-
hoda,“ chválí hvězdnou olympijskou 
„obojživelnici“ Zabystřan. Spolu 
s ostatními českými reprezentanty se 
také zúčastnil slavnostního zakončení 
olympijských her. „Po výsledkové 
stránce to nebylo takové, jaké jsem 
si to představoval, ale celkově byla 
olympiáda neskutečným zážitkem,“ 
uzavírá 24letý chomutovský lyžař. 

Získávat jen ligové body, to je pro 
mladé softbalisty Beavers Chomutov už 
málo. Chlapci U13 se spolu se svými 
trenéry Tomášem Kosem a Bohuslavem 
Rollem před sezonou domluvili, že 
budou „sbírat“ ještě peníze. „Dohodli 
jsme se, že podle celoročního snažení, 
to znamená podle získaných bodů, bu-
dou trenéři i rodiče přispívat do kasičky 
a že shromážděné peníze pak věnujeme 
na charitu,“ upřesňuje trenér Bohuslav 
Roll. A protože byli Beavers ve své 
soutěži úspěšní, ve společném banku se 
sešlo 9 600 korun.

Softbalisté se pak přes ředitele 
Chomutovské knihovny Bedřicha 
Fryče zkontaktovali s maminkou 
vážně nemocných dětí a celou částku, 
která jí situaci trochu ulehčí, jí předali. 
Tým tak navázal na podobnou před-
loňskou akci a současně počítá s tím, 
že charitativní cíl bude mít i letošní 
sezona.

Dvaadvacet mladých plavců 
Slávie Chomutov z ročníků 2008 
až 2011 se zúčastnilo tradičního zá-
vodu Litoměřický kalich. Zaplavali 
spoustu kvalitních výkonů a některé 
z nich ozdobili osobními rekordy.

V ročníku 2008 byli nejlepšími 
plavci v kategorii děvčat Kateřina 
Tautrmanová, která všechny starty 
dovedla na stupně vítězů – pětkrát 
skončila na druhém místě a dvakrát 
na třetím. V kategorii chlapců to 
byli Lukáš Selingr, který byl jednou 
první v osobním rekordu a čtyři-
krát druhý, a Jan Kubišta, který ze 
sedmi startů byl šestkrát na stup-
ních vítězů – jednou první, dvakrát 
druhý a třikrát třetí. Z daného roč-
níku se závodů zúčastnily i Laura 
Rychlíková a Nela Kužílková.

Ročník 2009 reprezentovali tři 
chlapci, z nichž nejúspěšnější byl Jakub 
Lehnert, který v každém ze svých 
sedmi startů skončil v první desítce 

a zaplaval i několik osobních rekordů. 
Dalšími účastníky byli Adrian Pajdič 
a Denis Pecháč, kteří plavali na úrovni 
1. a 2. desítky a v některých startech si 
také vytvořili osobní rekordy.

Nejpočetnější kategorií byl ročník 
2010, kde startovalo deset plavců. 
Nejúspěšnější byl v současné době 
jeden z největších talentů Slávie 
Chomutov Tobias Student, který se 
v sedmi startech vždy umístil na stup-
ních vítězů. Čtyřikrát skončil první, 
dvakrát druhý a jednou třetí. Úspěšný 
byl i Šimon Studnička, jednou druhý 
a dvakrát třetí ze sedmi startů. Jedno 
třetí místo si připsal také Matěj 
Vokatý. Jmenovaní plavci dosáhli 
i řady osobních rekordů.

V kategorii děvčat ročníku 
2010 byla nejúspěšnější Barbora 
Šůrková, jež si ze sedmi startů vy-
plavala jedno třetí místo a v dalších 
startech skončila v první desítce. 
Také Tereza Altmanová, Michaela 

Fröhlichová, Petr Ječmen, Lukáš 
Ječmen, Ondřej Mikš, Jakub Sýkora 
dosáhli mnoha osobních rekordů 
s umístěním do desátého místa.

V nejmladší kategorii ročníku 
2011 startovali čtyři plavci, z nichž 
nejúspěšnější byl Adrian Lehnert, 
který ze sedmi startů byl šestkrát 
první a jednou druhý. Damián 
Pecháč byl ze sedmi startů čtyři-
krát třetí, Tomáš Vachulka jednou 
třetí a jinak vždy do 10. místa, 
kam se vešly také všechny vý-
kony Dominika Rabocha. Všichni 
si v některých startech zaplavali 
osobní rekordy.

Na závodech bohužel vinou co-
vidu-19 a karantén chybělo Slávii 
několik dobrých plavců. Přesto 
v pořadí oddílů skončil chomu-
tovský klub na druhém místě za 
celkovým vítězem Autoškodou 
Mladá Boleslav. Třetí místo obsadil 
Plavecký klub Děčín.
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První letošní farmářské trhy 
na náměstí 1. máje si i přes velmi 
nepříznivé počasí nenechaly ujít 
stovky lidí. Zlákaly je hlavně za-
bijačkové pochoutky, které nabí-
zelo hned několik řezníků. Svou 
chuť si tedy našel každý. Nouze 
nebyla o jitrnice, jelita, prejt, tla-

čenku a mnoho jiných pochoutek. 
Lidé si je mohli odnést domů, ale 
také se občerstvit na místě. 

Zabijačkové trhy zahájily le-
tošní sezónu farmářských trhů na 
náměstí. Budou se konat každou 
druhou sobotu, nyní tedy nejblíže 
5. března. V sobotu 11. června 

bude náměstí vonět sladce při ja-
hodových slavnostech, 15. října 
přiláká vůně štrůdlu při jableč-
ných slavnostech. V závěru pod-
zimu se trhy tradičně přesunou na 
parkoviště u turistického infor-
mačního centra, tam se budou ko-
nat 26. listopadu a 10. prosince. 
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Náměstí vonělo zabijačkou, 
vítr návštěvníky neodradil




