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8. a 9.11.
Výstava Vzdělávání 2023 
od 13 hodin v městské 
sportovní hale

11.11. 
Den válečných veteránů od 
11 hodin v parku v Lipské ulici

12. a 26.11. 
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

17.11. 
Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva od 10 hodin 
u pomníku Obětem válek 
v městském parku

20.11. 
Chomutovské taneční gala 
trochu jinak od 16 hodin 
v městském divadle

27.11. 
·  Chomutovské Vánoce od 

10 hodin v městském parku
·  1. adventní koncert v kostele 

sv. Ignáce oc 18 hodin

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Wiky je temperamentní mladý 
pes, k lidem je přátelský, ale 
je i tvrdohlavý. Je to pes, který 
potřebuje unavit psychicky 
i fyzicky, proto je vhodný 
k velmi aktivním lidem. 

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.

DO KNIHOVNY SI PŘIŠLI LIDÉ HRÁT
V Chomutovské knihovně se v říjnu sešli milovníci deskových a karetních her. Konala se tam totiž 
oblíbená akce Hrajeme si s Blackfire. „Už devět let půjčuje knihovna deskové hry, dvakrát do roka pak 
pořádáme akci, při které si mohou lidé přijít zahrát nejrůznější hry a také se seznámit s novinkami, 
tentokrát od vydavatelství Blackfire,“ uvedla Helena Moravcová z Chomutovské knihovny. K dispozici 
bylo hráčům mnoho stovek her, na své si přišly již nejmenší děti, ale i starší či dospělí. Kdo měl chuť, 
mohl se zúčastnit hned dvou turnajů, a to ve hrách Dobble a Výbušná koťátka. Zástupci vydavatelství 
také seznamovali návštěvníky s pravidly nových her.

� aktuality
 4 ČTYŘI STROMKY 

DOPLNILY DŘEVĚNOU 
INSTALACI
Sídliště Březenecká má o jedno 
pohledné místo navíc. Na 
prostranství mezi poštou a sídlem 
městské policie byla vztyčena 
instalace Tváří v tvář, nově prostor 
dotvářejí čtyři stromky.

� aktuality
 5 DO MILOSTIVÉHO 

LÉTA SE ZAPOJILA 
I CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ
Do akce Milostivé léto II se 
zapojila i akciová společnost 
Chomutovská bytová. 

� téma
 6 DO ZOOPARKU NA 

PODZIM? OBDOBÍ 
JE NEJLEPŠÍ PRO 
POZOROVÁNÍ. 
ROZHODNĚ JE NA CO 
KOUKAT
Návštěva zooparku s cílem 
krásné procházky a skotačení 
dětí je nejvhodnější v letních 
měsících, kdo však rád pozoruje 
zvířata v akci, musí tam zamířit 
za chladnějšího počasí.

� rozhovor
 8 JITKA PÁNKOVÁ 

A GABRIELA 
GRÜNDLEROVÁ: NEJSME 
TU JEN PRO TURISTY
Vstupenka, zvoneček, kniha, 
dětské body a vykrajovátka. Víte, 
co spojuje tato slova? Informační 
centrum v ulici U Městských 
mlýnů v Chomutově.

� kultura
 12 NA RADNICI BUDOU 

K VIDĚNÍ BÍLKOVY SOCHY 
NADŽIVOTNÍ VELIKOSTI
Oblastní muzeum připravilo ve 
spolupráci s rodinou Bílkových 
výstavu nadživotních dřevěných 
soch akademického sochaře 
Michaela Bílka.

� historie
 14 VELKOLEPÝ DOKLAD 

O UDĚLENÍ ČESTNÉHO 
OBČANSTVÍ SI 
STAROSTA SCHIEFER 
ZASLOUŽIL
Mezi předměty výstavy pořá-
dané v příštím roce ke 100. vý-
ročí založení chomutovského 
muzea bude jeden z exponátů 
podsbírky Nových dějin.

� fotogalerie
 23 VE SKLEPENÍ KOSTELA 

STRAŠILI ČERTI I ZOMBÍCI
Ve sklepení kostela sv. Kateřiny 
se v říjnu usídlily strašidelné 
bytosti, lákaly návštěvníky 
k neřestem a probouzely 
v nich strach i odvahu.
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Chomutov další čtyři roky po-
vede primátor Marek Hrabáč (ANO 
2011). Zvolen byl na říjnovém 

ustavujícím zasedání zastupitelstva, 
které se sešlo v novém složení po 
zářijových volbách. Zvoleni byli 

také dva náměstci primátora, prv-
ním náměstkem bude nadále David 
Dinda, druhým Milan Märc (oba 
NOVÝ SEVER).

Počet členů zastupitelstva byl 
stanoven na pětatřicet. Třináct 
míst obsadili členové hnutí ANO 
2011, šest má PRO Chomutov, 
po pěti NOVÝ SEVER a SPD 
a po dvou členech KSČM, STAN 
a Chomutovská koalice.

Jedenáct členů bude mít městská 
rada. Radními se stali kromě primá-
tora a náměstků Milan Petrilák, Jiří 
Weber, Jiří Touška, Pavel Tůma, 
Filip Šimek, Valentina Klimešová 
(všichni ANO 2011), Karel 
Lipmann a Martin Bocian (oba 
NOVÝ SEVER).

Dále byly zřízeny výbory zastu-
pitelstva města Chomutova a ná-
sledně zvoleni jejich předsedové. 
Finančnímu výboru bude předse-
dat Petra Matlachová Koníčková, 
kontrolnímu výboru David Palán. 
Výbor pro národnostní menšiny 
povede stejně jako v uplynulém 
volebním období Renata Adamová 
a výbor pro výchovu a vzdělávání 
Jan Micka.

Novinkou, kterou první zase-
dání nového zastupitelstva města 
přineslo, bude od roku 2023 zveřej-
ňování anonymizovaných materiálů 
do zastupitelstva se sedmidenním 
předstihem na webu města, aby 
se s nimi mohla seznámit i široká 
veřejnost.

Otužilci se mohou koupat 
v Kamencovém jezeře

Rodiny se v říjnu s Rózou 
vydaly na Kočičák

Pod stromečkem může být 
letos vstupenka do divadla

Pietní akt připomněl 
založení Československa 

Otužování na Kamencovém jezeře 
bude pokračovat i letos. Obavy z toho, 
zda se s otužováním v letošním roce 
začne, vyvolaly stavební práce u hlav-
ního vchodu do areálu. Ty komplikují 
i přístup k hlavnímu molu, kde otužo-
vání vždy probíhalo. Varianta se ale na-
šla snadno – otužilci budou vcházet do 
vody na druhé straně jezera. „Vyčlenili 
jsme k tomu první molo od otvické 
pláže, kde je i budka plavčíka,“ upřes-
nila Věra Fryčová, ředitelka Zooparku 
Chomutov, pod nějž Kamencové jezero 
spadá. Právě ve směru od Bandy bude 
také otevřený jediný vstup.

Otužovací akce budou probíhat 
třikrát v týdnu, hlavním dnem bude 
sobota. To bude brána areálu otevřená 
vždy od 8 do 12 hodin. V úterý a čtvr-
tek se pak bude možné do ledové vody 
ponořit mezi 15. a 16. hodinou. „Čas 
jsme museli posunout, protože se bude 
brzy stmívat a u malého mola není 

možnost nasvícení,“ vysvětlila drobnou 
změnu oproti loňsku ředitelka. Pro 
plavce bude připravené sociální zaří-
zení i převlékací stany.

Poprvé se areál otužilcům otevřel 
koncem října a místní nadšenci už se 
nemohli dočkat. Zoopark s nimi na 
pořádání akce pravidelně spolupracuje, 
letos ji pořádá společně se skupinou 
Otužování Chomutov. „Přijít mohou 
klidně i začátečníci, kteří chtějí otužo-
vání teprve vyzkoušet. Místní komu-
nita jim bude ochotně nápomocná,“ 
pozvala do ledové vody jedna z orga-
nizátorek otužování na jezeře Daniela 
Rotová.

Teplota vody v Kamencovém 
jezeře se aktuálně pohybuje okolo dva-
nácti stupňů Celsia, s blížící se zimou 
se však bude rychle snižovat až k bodu 
mrazu. V menších bazéncích na vel-
kém mole letos občas i zamrzala a bylo 
třeba ji prosekat.

Naučnou stezku Muzea Na Koči
čáku prošli v říjnu účastníci Rodinného 
zápolení. Vyrazili od bunkru na Březe
necké a lesem došli až k samotnému 
muzeu, kde na ně čekal zábavný pro-
gram. Po cestě museli pročítat naučné 
tabule a informace, které se z nich do-
zvěděli, zapisovali do soutěžního lístku. 
Dozvěděli se tak například, jakým způ-
sobem byl poničen objekt číslo 11, v ja-
kém koncentračním táboře byl vězněn 
stavitel František Hieke nebo kde začí-

nal a končil chomutovský úsek řopíků. 
U Muzea Na Kočičáku si mohly 

rodiny zastřílet ze vzduchovky, zkusit 
najít miny, zdolat překážkovou dráhu 
a mnoho dalšího. 

Rodiny se s kozou Rózou a kozlí-
kem Rozmarýnkem letos sejdou ještě 
26. listopadu při bruslení v Rocknet 
aréně, v neděli 4. prosince budou spo-
lečně zdobit vánoční stromeček a letošní 
rok zakončí 17. prosince při slavnostním 
losování. 

Pod vánočním stromečkem mo-
hou letos Chomutované najít vstu-
penky do divadla nebo na koncert. 
Společnost Kultura a sport zahájila 
předprodej vstupenek na tři koncerty 
a divadelní představení konající se 
v příštím roce. Kdo by chtěl potěšit 
své blízké tímto dárkem, může za-
koupit všechny vstupenky najednou 
nebo si vybrat konkrétní akci.

Vstupenky jsou již dostupné 
na Večer pro dva s Jaroslavem 

Svěceným, který se bude konat 
6. ledna, na divadelní předsta-
vení Deštivé dny naplánované na 
11. ledna, dále na březnový koncert 
Lenky Filipové a dubnový koncert 
Dana Bárty.

Všechny akce se budou konat 
v městském divadle, kde je možné 
vstupenky zakoupit v pondělí a ve 
středu mezi 9. a 17. hodinou nebo 
v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 
14 hodin.

V pátek 28. října si lidé připo-
mněli 104. výročí založení samostat-
ného Československého státu a 101. 
výročí založení Československé 
obce legionářské v parku T. G. 
Masaryka ve Školní ulici. Vedení 
města a zástupci různých organizací 
položili věnce a květiny k pomníku 

prvního prezidenta Československé 
republiky. Při pietním aktu pří-
tomní zavzpomínali na události 
předcházející vzniku samostatného 
Československa a v souvislostech 
se přenesli až do současnosti, pietu 
uctili minutou ticha a zazněla také 
česká hymna.

Marek Hrabáč je dále primátorem
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KRÁTCE
LED SVÍTIDLA ŠETŘÍ
Technické služby nainstalovaly do 
standardních svítidel 27 úspor-
ných LED zdrojů jako náhradu za 
vysokotlaké sodíkové výbojky. 
V porovnání s klasickými výbojka-
mi mají třetinovou spotřebu.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
POMÁHÁ VÍCE
Pečovatelská služba má prodlou-
ženou pracovní dobu, a to denně 
od 7 do 21 hodin. Nabízí mimo 
jiné pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu. 
Kontakt na sociální pracovnici je 
728 766 648.

LIDEM SLOUŽÍ NOVÉ 
LAVIČKY
Technické služby zabudovaly dvě 
nové lavičky v ulici Za Zbo-
rovskou a osm nových laviček 
a dva odpadkové koše na nově 
postaveném hřišti pro seniory 
v Bezručově ulici.

PORADNA POMŮŽE 
S DOKUMENTY
Sociální poradna na Kamenné 
mimo jiné zdarma pomůže se 
sepsáním návrhu na úpravu vý-
chovy a výživy nezletilého dítěte. 
Kontakt na sociální pracovnice je 
601 053 229 a 601 053 316.

PROŘEZÁVKA I NOVÁ 
VÝSADBA
V ulici Na Moráni a v Pražské 
prořezaly technické služby suché 
větve na topolech, do různých zá-
honů ve městě vysadily dvouleté 
květiny.

SNOW FILM FEST V KINĚ 
SVĚT
Ty nejlepší filmy o zimních 
sportech bude kino Svět promítat 
25. listopadu od 17 hodin. Pásmo 
špičkových filmů je o extrémním 
lyžování, zimním lezení a dalších 
zimních radovánkách.

Stav potkanů zredukuje deratizace
S příchodem chladného období 

roku město rozjíždí pravidelnou 
plošnou deratizaci a vyzývá maji-
tele a provozovatele nemovitostí ke 
společnému postupu. Plošný zásah 
proti potkanům zahájila specializo-
vaná deratizační firma na veřejných 
místech ve středu Chomutova, po-
kračovat bude po sídlištích směrem 
k Jirkovu.

V topných kanálech, výmě-
níkových stanicích a ve veřejné 
kanalizační síti už prostřednictvím 

deratizátorů potkany hubí i spo-
lečnosti Severočeské vodovody 
a kanalizace a Actherm Distribuce. 
Nyní je čas, aby se přidali i ostatní 
– pro podnikatele, bytová družstva, 
společenství vlastníků bytů i pro 
jednotlivé majitele rodinných domů 
je provádění deratizace ze zákona 
povinné. Městem organizovaná a fi-
nancovaná deratizace bude probíhat 
až do února. „Využíváme chladného 
počasí, během něhož se potkani 
zdržují v norách a jejich nejbližším 

okolí. Díky tomu se jim výrazně 
snižují možnosti obživy, takže si 
mnohem ochotněji berou návnady,“ 
říká vedoucí odboru životního pro-
středí Dagmar Mutinská a zdůraz-
ňuje, že v boji proti přemnoženým 
hlodavcům je klíčová čistota okolo 
popelnic a kontejnerů.

Řádově desítky zákroků proti 
potkanům proběhly i v předchozích 
obdobích roku, vždy se však jednalo 
o lokální zásahy na základě ozná-
mení občanů.

Chomutovské Vánoce budou opět v parku 
a ještě krásnější než v loňském roce

Lidé budou na přednášce hledat 
své kořeny v rodokmenu

Upozornění pro 
majitele kotlů 
na pevná paliva

Chomutovské Vánoce se letos bu-
dou opět konat v městském parku. Loni 
si přesunutí vánočního trhu a programu 
z náměstí do parku vyžádala pande-
mická opatření, vše se však vydařilo na 
jedničku a ohlasy lidí byly velmi pozi-
tivní, nic tedy nebrání v tom park využít 
i letos. Oproti loňsku bude krásnější, 
rozzáří ho totiž více světelné výzdoby.

Chomutovské Vánoce začnou 27. lis-
topadu od 10 hodin, kdy bude otevřen 

vánoční trh, ledová aréna pro bruslaře, 
Ježíškova pošta a poprvé budou moci 
lidé rozeznít zvoničku štěstí. V 17 hodin 
vystoupí v altánu v parku pěvecký sbor 
COMODO, po proslovu vedení města 
vypukne ohňostroj. Zhruba v 17.30 bude 
rozsvícena vánoční výzdoba a stromy 
v parku, rozsvítí se i velký vánoční 
strom, městská věž, kašna a další vý-
zdoba na náměstí 1. máje, a také vý-
zdoba v parčíku u radnice.

Na vánočním trhu v parku se 
nápoje budou podávat ve vánočním 
hrnku, který bude zálohovaný 50 ko-
runami. Při zakoupení zaplatí zákaz-
ník za hrnek, a když se rozhodne ho 
vrátit, dostane zálohu zpět. Lidé si 
ho však mohou nechat i na památku 
jako suvenýr.

Vánoční trh bude přístupný od 
27. listopadu do 23. prosince mezi 
10. a 19. hodinou, o Štědrém dni ještě 

od 11 do 15 hodin. Ledová plocha ve 
stejném termínu a navíc od 25. prosince 
do 6. ledna od 10 do 19 hodin. Od za-
čátku prosince do Štědrého dne se bude 
v parku konat další doprovodný pro-
gram v hudebním altánu, 24. prosince 
park zaplní živý betlém.

Chomutovské Vánoce zakončí 
6. ledna Tříkrálová jízda, která v 16 ho-
din vyjede ze zooparku a zamíří do 
městského parku.

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravuje na čtvrtek 10. listopadu od 
17 hodin přednášku Lenky Peremské 
s názvem Jak sestavit rodokmen.

Vystudovaná historička, archeo-
ložka a žurnalistka Lenka Peremská 
se v současné době zabývá přede-
vším sestavováním rodokmenů pro 
zájemce z řad široké veřejnosti. Do 
Chomutova přijede s poutavou před-
náškou, věnovanou právě rodokme-
nům a otázce rodinného původu. Lidé 
tak budou hledat odpovědi na otázky, 

kdo jsou, odkud pocházejí a jaké 
jsou jejich kořeny, čím se živili jejich 
předci a jakým způsobem žili. Odbor životního prostředí magistrátu 

upozorňuje na posun termínu zákazu 
topení v kotlech na pevná paliva horších 
než 3. třídy provozovaných v rodinných 
a bytových domech, případně ve stav-
bách pro rodinnou rekreaci. Termín zá-
kazu se v těchto případech z původního 
1. září 2022 posouvá na 1. září 2024. 
Naopak původní termín platí pro kotle 
na pevná paliva v ostatních objektech, 
typicky těch, které slouží k podnikání.

Do akce Milostivé léto II se zapojila i akciová společnost Chomutovská bytová. Lidé, kteří u ní mají dluh, 
mohou o oddlužení příslušného exekutora zažádat do 15. listopadu. Akci lze využít na všechny exekuce, 
které byly zahájeny před 28. říjnem 2021 a jsou vedeny u Chomutovské bytové i Statutárního města 
Chomutova. Velmi důležitým krokem je informovat soudního exekutora, že dlužník žádá o zahájení postupu 
podle příslušného zákona. Pokud dlužník své dluhy nezná, požaduje po příslušném exekutorovi také vyčíslení 
své dlužné jistiny. „Máte-li zájem či uvažujete-li o využití této vládní akce, neváhejte kontaktovat příslušný 
exekutorský úřad, a to písemně doporučeným dopisem nejpozději do 15. listopadu letošního roku,“ uvedla 
Milada Šimková z právního úseku Chomutovské bytové. Více informací je k dispozici na telefonu 607 059 
086 či na e-mailu m.simkova@chomutovska-bytova.cz.
Milostivé léto je vládní akce zaměřená na vyrovnání veřejnoprávních dluhů bez poplatků za platby sankcí 
a exekuci. Dlužník pak platí pouze základní jistinu a jednorázový poplatek. Akce je určena pouze fyzickým 
osobám, které nejsou v insolvenci a jejichž dluh je vymáhán soudním exekutorem.

DO MILOSTIVÉHO LÉTA SE ZAPOJILA I CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ



téma

6 | téma

Návštěva zooparku s cílem krásné procházky a skotačení dětí je nejvhodnější v letních měsících, kdo však 
rád pozoruje zvířata v akci, musí do zooparku zamířit za chladnějšího počasí, třeba právě teď na podzim, 
kdy jsou zvířátka více aktivní. Návštěvníky navíc nyní čeká mnoho nových pohledů, a to jak na expozice, 
tak na obyvatele v nich. 

Jednou z největších atrakcí 
letošní zimy a možná i celé příští 
sezony bude nové medúzárium. 
Zoopark ho plánuje otevřít v ně-
kdejším pavilonu nočních živočichů 
u spodní pokladny a ředitelka Věra 
Fryčová předpokládá, že první ná-
vštěvníky tu přivítají už začátkem 
prosince. „Momentálně čekáme 
na dodání akvárií, nějaký čas nám 
zabere příprava správného vodního 
prostředí, které medúzy potřebují,“ 
vysvětlila.

I ve vodní říši se zoopark bude 
držet své zásady chovat výhradně 

zvířata z oblasti Palearktu. Půjde 
tedy o medúzy, které žijí přede-
vším ve Středozemním, Baltském 
či Severním moři, teoreticky je 
však možné přemýšlet také o okra-
jových oblastech Rudého moře či 
Atlantiku. Chovatelé mají v plánu 
do Chomutova pořídit několik 
druhů těchto žahavců, například 
kouzelné měsíční medúzy, aktivní 
medúzy cannonball nebo majestátní 
blue blubber, které svým tvarem 
připomínají hřívu lva.

Zoopark si při přípravě me-
dúzária dává záležet i na atmo-

sféře, takže prostor bude setmělý 
s barevně podsvícenými akvárii. 
„Chtěli jsme pro návštěvníky při-
pravit něco atraktivního, proto jsme 
se inspirovali ve Francii a v Loro 
parku na Tenerife, který patří k nej-
lepším zoologickým zahradám na 
světě,“ uvedla ředitelka.

Není to však jediná akce, na 
kterou zoopark soustředí svou 
podzimní pozornost. Vrhne se na-
příklad i na opravy voliér u sovic 
či ibisů, na víkend před Štědrým 
dnem pak chystá pro návštěvníky 
ještě jednu akci – speciální adventní 
krmení. Podrobnosti zveřejnění bě-
hem listopadu.

POZOROVÁNÍ NOVÝCH 
ZVÍŘAT

Podzimní návštěvníci zooparku 
jistě budou moci zahlédnout i zcela 
nové tváře. V expozicích se již na-
plno rozkoukala letošní mláďata, po 
desítkách let se vrátily vydry. Ty si 
zoopark přivezl ze záchranné sta-
nice Huslík u Poděbrad. „Už delší 
dobu jsme chtěli vydry pořídit. Jsou 
to zdánlivě obyčejná zvířata, ale 
v přírodě není vůbec samozřejmé je 

spatřit,“ podotkla ředitelka zooparku 
Věra Fryčová. Jak doplnila, chomu-
tovské vydry jsou velice mladé, do 
záchranné stanice se dostaly loni jako 
opuštěná mláďata.

Expozici, která dříve sloužila bob-
rům, museli pracovníci zooparku pro 
vydry upravit. Zkušenosti získali na-
příklad v plzeňské zoo, kterou navští-
vili letos v květnu. „Přeci jen, vydry 
jsou mrštnější zvířata než bobři, takže 
jsme některá místa museli lépe za-
bezpečit,“ upřesnil vedoucí zoologie 
Miroslav Brtnický.

Expozice se nachází pod bazé-
nem tuleňů, kde je zaručená tekoucí 
voda. Pro většinu návštěvníků jsou 
vydry novinkou, ačkoli podle histo-
rického archivu to není pro zoopark 
premiéra. „Dohledali jsme, že vydry 
se tu chovaly v době lesoparku na za-
čátku 80. let. A pak až nyní,“ dodala 
ředitelka.

Vydra říční je jediným druhem 
vydry, který se vyskytuje přímo na 
území České republiky. Zároveň je 
tu vedena jako zvláště chráněná coby 
silně ohrožený druh.

Stádo skotského náhorního skotu 
se letos rozrostlo o dvě mláďata. 

Do zooparku na podzim? 
Období je nejlepší pro pozorování. 
Rozhodně je na co koukat
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Nejprve se narodila holka jménem 
Kristýna, za dva dny přišel na svět 
sameček, kterému chovatelka dala 
jméno Tom.

ZAJÍMAVĚJŠÍ EXPOZICE
Kdo v posledních dnech navštívil 

skanzen Stará Ves v chomutovském 
zooparku, nemohl přehlédnout nově 
postavenou dřevěnou ohradu před 
hrázděným statkem. Spokojeně si 
v ní hopsá pět králíků, které sem pra-
covníci zooparku před pár dny vypus-
tili. Ohrada je zároveň malou atrakcí, 
přes den je totiž volně přístupná.

Zoopark chová králíky už dlouhé 
roky na dvoře staročeského statku, 
a to v běžné králíkárně. Teď se roz-
hodl, že jim postupně vytvoří svobod-
nější prostředí. Ohrada ve skanzenu 
je první vlaštovkou. „Před víkendem 
jsme do ní vypustili pět králíků, čtyři 
samice a jednoho samce. Hned, jak 
z beden vyhopsali, začali nadšeně 

nový domov prozkoumávat,“ popsala 
ředitelka zooparku Věra Fryčová. 
Jde o domácí králíky různých ple-
men, poskakuje tu například klasický 
český strakáč, o něco větší plemeno 
je třeba moravský modrý.

Výběh s metrovou ohrádkou 
může být zajímavou atrakcí přede-
vším pro děti, přes den totiž bude 
volně otevřená. „Už jen pohled 
zvenku na hopsající králíky se dětem 
bude určitě líbit, ale mohou klidně 
vejít i dovnitř a ušáky si pohladit,“ 
dodala ředitelka. Nabádá jen rodiče, 
aby na své ratolesti dohlíželi. Nejen 
aby byli opatrní ke zvířatům, ale také 
aby nestrkali prsty králíkům přímo 
před čumák a neriskovali kousanec.

Ohradu vybudoval chovatel 
zooparku Todor Stojanov, který má 
s domácími zvířaty bohaté zkuše-
nosti. Výběh je velký zhruba šest na 
šest metrů, v jednom z rohů je pří-
střešek. Je sice obehnaný elektrickým 
ohradníkem, ten se však bude zapínat 

jen na noc. Leckoho může překvapit, 
že výběh je vysypaný pískem, přes-
tože stojí na travnaté louce. „Králíci 
by trávu během pár dní stejně vy-
žrali až na hlínu,“ vysvětlil chovatel. 
„Písek je měkčí a také lépe saje vodu, 
takže při deštích tu zvířata nebudou 
mít blátivo,“ dodal.

Chomutovský zoopark se letos 
pustil i do stavebních úprav venkov-
ních terárií v pavilonu plazů a obojži-
velníků. A nejsou zdaleka kosmetické 
– podél současné budovy vede nově 
vybudovaný tunel a závěrečná expo-
zice želv bahenních se o podstatný 
kus rozšířila. „Dosavadní venkovní 
expozice sice chovu stále vyhovo-
valy, ale nebyly už příliš atraktivní 
a z technického hlediska měly do 
ideálu také daleko,“ vysvětlila původ 
myšlenky na renovaci terárií ředitelka 
zooparku Věra Fryčová.

Návrh nové podoby venkovního 
prostoru zpracoval architekt Jiří 

Gábriš, který přestavoval podobnou 
expozici například i v plzeňské zoo. 
Chomutovská terária jsou zastřešená 
volně průchozím širokým tunelem, 
který je rozšířený do zaoblené části 
pro želvy bahenní. „Tunel jednak za-
jistí, že se návštěvníkům nelesknou 
skla terárií, a také se díky zastínění 
tolik nepřehřívají vodní nádrže v ex-
pozicích,“ popsal architekt.

Rovněž vnitřek terárií dostal 
atraktivnější podobu, je tam více 
místa pro zeleň i vodní plochu. 
Počítá se i s drobnějšími technic-
kými úpravami, které zjednoduší 
práci chovatelům, například při za-
krývání terárií na zimu. Je dokonce 
možné, že díky úpravám budou 
moci hadi a želvy zimovat přímo 
v expozicích.

V nových expozicích žije zmije 
obecná, suchozemské želvy a želvy 
bahenní. Jejich velké a zhruba metr 
hluboké jezírko je asi nejatraktiv-
nější novinkou uvnitř expozic.

ZÁBAVA I NA PODZIM
Podzimní sezónu odstarto-

val zoopark prvního října při Dni 
zvířat. Letošním oslavám počasí 
zrovna nepřálo. I tak si ale do cho-
mutovského zooparku našly cestu 
stovky lidí, kteří se proti podzim-
nímu dešti vyzbrojily deštníky, 
pláštěnkami a kapucemi. Program 
se sice musel mokru trochu přizpů-
sobit, návštěvníkům to ale radost 
nezkazilo a o hlavní atrakce nepři-
šli. Divadlo 100 opic hrálo i pro 
malé skupinky dětí, kapela Meet 
Your Street ve statku i pro pár tles-
kajících dospělých a celé rodiny 
s dětmi si užily jízdy zoovláčkem 
či poslední letošní vyjížďku Safari 
Expresu. Děti navíc mohly získat 
vstupenku zdarma, když přinesly 
drobný vysloužilý elektrospotře-
bič a odevzdaly ho u pokladny. 
Tříděním odpadu tak podpořily 
životní prostředí a zvířata v něm. 
O to se zoopark snaží dlouhodobě. 
Ve svém areálu už například nechce 
jednorázové plastové kelímky, a tak 
si nechal vyrobit trvanlivé vratné 
kelímky s vlastním motivem, kte-
rými chce do budoucna nahradit 
všechny jednorázové kelímky podá-
vané ve stáncích.

Konec října patřil v zooparku 
všem příšerám, konala se totiž oblí-
bená halloweenská akce Strašidelná 
zoo. Letos byla obrovská návštěv-
nost, do Dětské zoo zamířilo přes 
čtyři tisíce lidí, většina v nápadité 
masce. Společně pak mohli malí 

i velcí vydlabat dýni, soutěžit či 
tančit. Po setmění návštěvníci vyra-
zili do lampionového průvodu, po 
cestě kolem Dětské zoo je zlobila 
strašidla. Večer ukončila ohnivá 
show.

NÁVŠTĚVA ZAKLADATELE
Se současnou podobou a provo-

zem zooparku je spokojený i jeho 
zakladatel. V září si staré známé 
i neznámé prostory po letech opět 
prohlédl. Walter Markel založil 
chomutovský zoopark v 70. letech 
minulého století. Zakladatel a první 
ředitel zooparku už vzhledem ke 
svému věku areál pravidelně ne-
navštěvuje, s projížďkou po areálu 
včetně příjemného povídání na 
závěr ale souhlasil. „Mohu říci, že 
je to tady moc pěkné. Od vstupní 
brány až po statek ve skanzenu. Je 
vidět, že tu o to dobře pečují,“ po-
chvaloval si Walter Markel dnešní 
podobu zooparku. Chválil například 
nové expozice či čistotu v areálu.

Potěšena z jeho slov byla samo-
zřejmě i ředitelka Věra Fryčová, 
která vzácnou návštěvu prová-
zela. „Provezli jsme pana Markela 
i s jeho dlouholetým kolegou 
Pavlem Roučem takřka všude, 
včetně skanzenu Stará Ves,“ po-
psala ředitelka. „Příjemné pak bylo 
i následné povídání o začátcích 
zooparku, jeho rozvoji i plánech do 
budoucna. Věřím, že tu pan Markel 
nebyl naposledy a naše pozvání 
zase někdy přijme,“ dodala.

JAKO ZOOLOGICKÁ ZAHRADA MYSLÍME NA 
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PROTO JSME SE 
ROZHODLI S JEDNORÁZOVÝM PLASTEM V NAŠICH 
STÁNCÍCH POSTUPNĚ SKONCOVAT.
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Co je hlavním posláním informačního 
centra?

Jitka Pánková: Jak název napovídá, 
poskytovat informace. To je však jen 
část naší práce. Odpovídáme na otázky 
lidí týkající se výletních cílů, kulturních 
a společenských akcí a z mnoha dalších 
oblastí. Kromě toho ale také prodáváme 
propagační předměty, vstupenky, spolu-
pracujeme na akcích města, umožňujeme 
lidem tisknout či kopírovat dokumenty 
nebo připojit se na wifi síť. Toto všechno 
dělíme na půl mezi turisty a návštěvníky 
města a naše obyvatele. To je asi to, co 
málokdo ví.
Myslíte tím, že poskytujete služby 
i místním?

Jitka Pánková: Ano. Jsou stále lidé, 
kteří jsou přesvědčeni, že tu jsme jen 
pro turisty, případně někteří ani neví, že 
Chomutov má své informační centrum.
Co tedy nabízíte Chomutovanům? 
Proč by k vám měli zajít?

Gabriela Gründlerová: Je toho mnoho. 
Jak říkala kolegyně, mohou si u nás 
nechat vytisknout dokumenty nebo si 
něco okopírovat, také se mohou zdarma 
připojit na internet. Kupují si tu ale 
i vstupenky na akce města nebo na akce 
jiných organizátorů přes Ticketstream 
a ColosseumTicket. Kromě toho však 
u nás dostanou i veškeré aktuální infor-
mace o těchto akcích.
Jste tu tedy spíše pro ty, kteří nemají 
přístup k internetu?

Jitka Pánková: Právě že vůbec ne. 
Informace z internetu nemusejí být aktu-
ální. Navíc někdy lidé nevědí, kde mají 
informace hledat. U nás dostanou i zku-
šenost, mohou se doptat i na věci, které 
na internetu nenajdou. Například se nás 
místní poměrně často ptají na provozovny, 
které se někam přesunuly, také chtějí kon-
takty například na právníky a notáře, zají-

mají se, zda některé restaurace či jiné pro-
vozovny ještě fungují a podobně. Setkali 
jsme se se situací, kdy byly na internetu 
u jedné akce dva zahajovací časy, takže se 
nás lidé ptali, jaký platí.

Gabriela Gründlerová: Navíc se u nás 
místní dozví informace i o akcích a vý-
letních cílech v jiných městech. Máme tu 

opravdu hodně různých tiskovin z měst 
a obcí od německé strany Krušných hor 
až po Ústí nad Labem nebo Děčín.
Kupují u vás místní i propagační před-
měty města?

Gabriela Gründlerová: Většinou 
k nám přijdou pro nějakou informaci 
nebo pro vstupenku a všimnou si, že 
tu nabízíme i mnoho zajímavých věcí 
nebo v tomto období i vánočních dárků. 
Mnohdy bývají překvapeni, co všechno 
nabízíme.
Vánoční dárky?

Jitka Pánková: Ano. Máme mnoho 
velmi zajímavých knih. Nejvíce lidé 
chtějí knihu o Chomutovu se spoustou 
nádherných fotografií, to může být krásný 
dárek třeba pro rodiče nebo prarodiče. 
Nově nabízíme také velmi zajímavou 
knihu s názvem Velká kronika o hnědém 
uhlí. Mnoho obyvatel města pracuje nebo 
pracovalo na dolech a tato kniha pro ně 
bude velmi zajímavá. Tradičně nabízíme 
knihu o historii železnice. A mnoho dal-
ších publikací. Pod stromeček mohou 
lidé koupit i trička s velmi pěknou gra-
fikou Chomutova, máme i dětská body, 
deštníky, hrnečky nebo vkusné obrázky 
města, které mohou sloužit jako dekorace. 
Samozřejmostí jsou nástěnné, stolní nebo 

dětské kalendáře. Opravdu je na výběr 
z mnoha věcí.

Gabriela Gründlerová: Vánoční ale 
máme i adventní kalendáře. Ty jsou zají-
mavé. Mohou být pro děti i pro dospělé. 
V ozdobné papírové krabičce jsou různé 
dominanty města, které jdou složit do troj-
rozměrných schránek. Do těch pak mohou 

dát lidé třeba malé sladkosti nebo dárečky. 
Opět s motivy městských dominant máme 
i vykrajovátka na cukroví. Dále pohledy 
a přání, punčochy k zavěšení, dřevěné 
louskáčky, zvonečky, hrnky nebo vánoční 
čokolády a mnoho dalšího.
Od služeb pro místní se přesuneme 
k turistům. Co nabízíte jim?

Gabriela Gründlerová: Návštěvníci, 
kteří přijedou odjinud, chtějí nejčastěji sa-
mozřejmě tipy na výletní cíle, stejně často 
pak tipy na restaurace. Kromě toho, že 
jim dáme informace o všech památkách 
a zajímavostech ve městě i okolí, umíme 
jim také naplánovat trasy a okruhy, pokud 
o to mají zájem. Nenasměrujeme je tedy 
jen na jedno místo, ale popíšeme pěší, 
cyklistickou trasu nebo i s využitím místní 
dopravy. Upozorníme je na další cíle 
k návštěvě nebo k vidění, cestou doporu-
číme i nějakou restauraci nebo ubytování. 
Většina si ráda koupí turistickou známku, 
vizitku, mapu, pohled nebo něco podob-
ného na památku.
Líbí se turistům v Chomutově?

Jitka Pánková: Nejčastěji chválí 
mnoho zážitků v jednom místě. Máme 
tu spoustu nej, to si možná málokterý 
Chomutovan uvědomuje. Jedinečné 
jezero, nejrozlehlejší zoopark, nejdelší 

údolí, největší železniční depozitář, 
nejvyšší most pro bungee jumping. Ale 
hlavně se tu turistům líbí, že je mnoho 
památek v samotném centru. Málokteré 
město má tři kostely na náměstí, v bez-
prostřední blízkosti dvě věže, zajímavý 
jezuitský areál s muzeem, knihovnou 
a galeriemi, historickou radnici. 

Gabriela Gründlerová: Chválí si i blíz-
kost hor, kam jim také umíme naplánovat 
výletní trasu, třeba i s návštěvou německé 
strany. Pravdou ale je, že si turisté spíše 
přejí zůstat ve městě a mít vše rychle 
a snadno dostupné. Takže jim samo-
zřejmě vyhovuje i část Zadních Vinohrad 
se sportovními areály, kempem, kinem 
a jezerem.
Je něco, co v infocentru ještě chybí 
nebo na čem nyní pracujete?

Jitka Pánková: Servis v oblastech, 
které máme zajišťovat, dokážeme jistě 
pokrýt celý. Chtěli bychom však více 
zapojit soukromé organizátory akcí nebo 
poskytovatele ubytování a provozovatele 
restaurací, abychom od nich dostali jejich 
propagační letáčky nebo jiné materiály, 
které můžeme místním i turistům posky-
tovat. Zdarma jim je umístíme k nám do 
infocentra a zdarma je budeme poskytovat 
lidem. Je to pro ně možnost velmi snadné, 
ale přitom účinné propagace. Popravdě se 
ale s přílišnou ochotou nesetkáváme.

Gabriela Gründlerová: Nabídku 
našich služeb i předmětů se snažíme ino-
vovat a modernizovat neustále. Každý 
rok je u nás více novinek. Zhruba v druhé 
polovině listopadu budou k dispozici nové 
kalendáře města na příští rok, aktuálně 
pracujeme na nové mapě, která by byla 
šitá na míru našim potřebám, byly by 
v ní tedy přehledně zobrazené chomu-
tovské památky a výletní cíle. Chceme, 
aby mapa byla graficky pěkně ztvárněná 
a přehledná.

Vstupenka, zvoneček, kniha, dětské body a vykrajovátka. Víte, co spojuje tato slova? Informační centrum v ulici 
U Městských mlýnů v Chomutově. Jen těžko se dá najít jiné místo s tak širokou škálou předmětů a služeb. 
K tomu tam lidé dostanou opravdu mnoho nejrůznějších informací. Předpoklad, že informační centrum je 
určené především turistům, přitom v Chomutově už dávno neplatí. Služby pro Chomutovany a pro turisty se 
dělí půl na půl. Co všechno informační centrum nabízí, kdy tam mají směřovat kroky veřejnosti i co by leckdo 
v infocentru nečekal, prozradily jeho pracovnice Jitka Pánková a Gabriela Gründlerová.

Jitka Pánková a Gabriela Gründlerová:

Nejsme tu jen pro turisty, v infocentru najdou 
i Chomutované radu či vánoční dárek 

NEJČASTĚJI CHVÁLÍ MNOHO ZÁŽITKŮ V JEDNOM 
MÍSTĚ. MÁME TU SPOUSTU NEJ, TO SI MOŽNÁ 
MÁLOKTERÝ CHOMUTOVAN UVĚDOMUJE.
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Naučené vzorce chování často přebíráme od 
svých rodičů, spoustu věcí děláme automaticky

Pupečníková krev může výrazně pomoci 
v budoucím životě, odběr je bezbolestný

I v rodině se vyplatí smlouva o zápůjčce

Jsem podruhé šťastně vdaná. Z prv-
ního manželství mám dvanáctiletého 
syna a z druhého šestiletou holčičku. 
S dětmi neřeším velké problémy, ale 
čím dál častěji mám pocit, že nezvlá-
dám nastupující synovu pubertu. 
Občas je drzý, odmlouvá, jindy mi 
neodpovídá na otázky a přehlíží 
mě, je náladový. Já se pak v urči-
tých okamžicích přestávám ovlá-
dat. Zvyšuji hlas, nadávám, pláču. 
V těchto situacích mívám pocit, že 
syna nemám ráda, a pak toho lituji 
a mám výčitky. Ve škole se mu ale 
daří, dělá nám radost. Vždycky 
jsem si představovala, že se ke svým 
dětem budu chovat jinak, než se 
chovala moje matka ke mně, že naše 
vztahy budou více přátelské a ote-
vřené. Bohužel na sobě pozoruji, 
že jednám úplně stejně jako moje 
matka a čím dál více se v ní pozná-

vám. Moc mě to mrzí a chci to změ-
nit. Dá se s tím něco dělat?

Váš problém není ojedinělý. Často 
se nám stává, že v dětství zažijeme situ-
ace, ve kterých se nám nelíbilo chování 
našich rodičů a dáme si předsevzetí, 
že tohle svým dětem nebudeme dělat. 
A ejhle, najednou se sami slyšíme, jak 
mluvíme a chováme se jako naši rodiče. 
Jedná se o takzvané naučené vzorce 
chování, které by nám měly zjednodu-
šovat život a díky nimž děláme spoustu 
věcí automaticky. Ne vždy nám ale ži-
vot usnadňují.

Vzorec chování můžeme definovat 
jako záznam uložený v naší paměti. 
Předurčuje naše reakce a velice často 
ovlivňuje naše chování. Většinou vzniká 
ve vztahu s druhými. Ovlivňují nás 
rodiče, učitelé, sourozenci, přátelé, ko-
legové, partneři… Na základě toho pak 
reagujeme na různé situace. Zajímavé 

u naučených vzorců chování je to, že 
člověk často ví, že to, jak se chová, my-
slí nebo se cítí, nedává smysl. Nezabrání 
mu to však v tom, aby to pořád dělal.

Vzorec můžeme odkoukat od rodičů 
z jejich chování, ale stejně tak může 
vycházet přímo z výchovy. Například 
pokud bylo jako dítě chváleno nebo do-
stávalo lásku a přijetí pouze tehdy, když 
dokázalo něco velkého, mělo výborné 
známky a podobně. Na základě toho se 
pak člověk může naučit, že musí nutně 
něco pozitivního vykonávat, aby se 
mohl mít rád.

Pokud máte pocit, že v některých 
situacích kopírujete chování rodičů, pak 
je dobré vědět, že naučené vzorce mů-
žete změnit. Pracujte vědomě sama se 
sebou. Zamyslete se nad svým dětstvím 
a najděte konkrétní chování rodičů, 
které jste si osvojila v dospělosti. Zkuste 
pozorovat, zda hlas, jakým komuni-

kujete, je doopravdy váš. Možná vás 
samotnou překvapí, že intonace i vyř-
čená slova jsou zcela identická se slovy, 
kterými komunikovala vaše matka. 
Důležité je naučit se pozorovat své my-
šlenky, které vám během vzorce běží 
hlavou a vnímat situace, které určité 
chování spouští. Jakmile si vzorce auto-
matického chování všimnete a pojme-
nujete ho, dokážete ho postupně měnit.

Důležité je si uvědomit, že naučené 
vzorce máme všichni. Děláme je auto-
maticky a některé se opakují snad ve 
všech rodinách. Prací na sobě samém 
však lze vzorce chování změnit. Pokud 
cítíte, že na to sama nestačíte, můžete se 
obrátit na naši bezplatnou poradnu, kde 
vám s tím ráda pomůžu.

PhDr. Irina Malinová
Poradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy Chomutov

www.curzu.cz

Poslední dobou se hodně mluví o od-
běru pupečníkové krve nebo tkáně 
pupečníku. Chtěla bych se zeptat, 
jestli to chomutovská porodnice také 
umožňuje. Jak to probíhá a k čemu 
to je?

Chomutovská nemocnice spolupra-
cuje se společnostmi, které pupečníko-
vou tkáň a krev zpracovávají. Pokud 
o odběr máte zájem, je nutné se spojit 
s firmou, která to umožňuje, a vypl-
nit formulář. Díky tomu o vás budou 

vědět a v den porodu bude připravené 
auto pro převoz materiálu do labora-
toře. Rozhodnout se můžete teoreticky 
nejpozději do porodu, kdy se formulář 
dá vyplnit i u nás při příjmu a zařídí se 
převoz. Po porodu miminka, placenty 
a po odstřižení pupeční šňůry se nabere 
krev, která zbyde v pupečníku a ve 
tkáni. V případě odběru pupečníkové 
tkáně se odesílá kus pupečníku. Firma 
odběry zkontroluje a připraví ke zmra-
zení a uskladnění. Při kvalitním odběru 

materiálu vám následně zašle fakturu.
Odběr pupečníkové krve a tkáně je 

zcela nebolestivý a probíhá jen několik 
minut. Odběr lze provést i při císařském 
řezu. Pupečníková krev obsahuje jedi-
nečné primitivní buňky, které nejsou za-
tížené životním stylem a mají schopnost 
se přeměnit prakticky do jakékoliv tkáně. 
Využívají se například v léčbě stavů po 
chemoterapii a ozáření, při vrozených 
metabolických vadách, vrozených po-
ruchách imunity apod. Tkáň pupeč-

níku obsahuje zejména mezenchymální 
kmenové buňky, které lze aplikovat i bez 
nutnosti tkáňové shody. Zde je ale vyu-
žití zatím jen v rámci klinických studií 
nebo experimentální léčby, například při 
Alzheimerově chorobě, roztroušené skle-
róze, při léčbě infarktů či mrtvice. Pokud 
se pro odběr rozhodnete nebo máte zá-
jem o více informací, jsme vám k dispo-
zici například v těhotenské poradně nebo 
na předporodním semináři.

MUDr. Kamila Žižková

Mám bratra, kterému na konci to-
hoto kalendářního roku končí fixace 
hypotečního úvěru. Úročení úvěru 
na nové období, které mu nyní jeho 
banka nabízí, je čtyřnásobně vyšší, 
než bylo doposud. Jelikož se jedná 
o částku v řádech desítek tisíc a s bra-
trem mám bezproblémové vztahy, 
vím, že je pracovitý a spolehlivý, na-
bídl jsem se, že mu částku na dopla-
cení hypotéky půjčím a on mi ji bude 
bezúročně splácet. I přesto, že naše 
vztahy jsou více než dobré, rád bych 
se vyhnul případným problémům se 
splácením z jeho strany.

Půjčování peněz mezi přáteli či ro-
dinnými příslušníky již mnohokrát při-
neslo spory, hádky a rozvrácení těchto 
vztahů. Vaše vstřícnost vůči bratrovi 

je jedna věc, druhá věc je ochrana po-
skytnutých finančních prostředků a také 
ochrana práv a povinností vás obou 
jakožto smluvních stran.

Podle zákona může sepsání smlou-
 vy o půjčce peněz nahradit ústní smlou  
va. Lidé k této možnosti přistupují 
často právě z toho důvodu, že jim je 
nepříjemné žádat po přátelích nebo 
rodině, aby jim smlouvu o zápůjčce 
podepsali. Smlouva o půjčení peněz 
má ale hned několik benefitů – díky 
písemné formě mají obě strany jasno, 
na čem se shodli i v tom nejdůležitěj-
ším bodě, kdy mají být peníze vráceny 
a co se bude dít v okamžiku, kdyby se 
tak nestalo.

Smlouvu o zápůjčce upravuje 
Občanský zákoník § 2390 a násl. 

Smlouvu o zápůjčce smluvní strany 
uzavřou tehdy, když se zapůjčitel za-
váže přenechat jinému zastupitelnou 
věc, aby ji užil podle libosti, a druhá 
strana se zaváže po čase vrátit věc stej-
ného druhu. Tato smlouva se může po-
užít právě v případě zápůjčky finanční. 
Aby byla smlouva o zápůjčce peněz 
po podepsání platná a vymahatelná, 
měla by obsahovat zejména identifi-
kaci smluvních stran, částku půjčky 
a způsob jejího poskytnutí (hotově 
nebo na účet), sjednanou odměnu za 
půjčení – může jít o jednorázový po-
platek, úrokovou míru nebo bezplatné 
zapůjčení, způsob a rytmus vracení 
– jak a kam budou peníze vráceny, 
do kterého data, případně v kolika 
splátkách, podmínky při prodlení ve 

splácení půjčky – konkretizujte výpo-
čet sankce při zpoždění se splátkami, 
oprávnění k odstoupení od smlouvy – 
do smlouvy o zápůjčce peněz můžete 
přidat oprávnění požadovat splacení 
celé částky při prodlení o více než dvě 
splátky nebo o jednu splátku s dobou 
delší než tři měsíce.

Nejdůležitější částí smlouvy je 
tedy stanovení podmínek, co se stane 
v případě, kdy nebude částka vrácena, 
ať už jednorázově nebo pomocí splá-
tek. V případě vyššího obnosu je na 
místě uvažovat o určitém zajištění zá-
vazku formou ručení nebo zástavním 
právem. V takovém případě je vhodné 
se obrátit na advokátní kancelář.

Marcela Rajsiglová, DiS.
Sociální poradna Kamenná
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HŘIŠTĚ PRO MALÉ DĚTI VZNIKLO 
V ULICI VODNÍCH STAVEB
Batolatům a předškolním dětem je určeno nové hřiště 
v ulici Vodních staveb. Děti se mohou vyřádit na herní věži 
se skluzavkou, průlezem a řadou interaktivních prvků či na 
houpačce. V oplocené části je pro děti k dispozici pískoviště, 
houpadlo v podobě zvířátka a tyčové točidlo. Nové hřiště 
město vyšlo na 720 tisíc korun.

UŽ ZBÝVAJÍ JEN STROMY
Na vloni položený živičný povrch hřiště pod mateřskou školou 
v Borové ulici bylo minulý měsíc namalováno nové dopravní 
minihřiště. V listopadu budou do středů namalovaných kruhových 
objezdů vysázeny stromy. Tím skončí renovace kdysi nevyužívaného 
hřiště. Do úprav povrchů, okolních zídek, zeleně a do vyznačení 
dopravního značení město investovalo 800 tisíc korun.

DĚTI SI MOHOU HRÁT NA SEDMI 
HERNÍCH PRVCÍCH

V rámci participativního rozpočtu město postavilo nové hřišťátko 
v trávě za garážemi v ulici Tomáše ze Štítného. Z akátové a dubové 

kulatiny vzniklo sedm prvků pro děti ve věku od tří do jedenácti let. 
Děti si mohou hrát na kolotoči, věžičce se skluzavkou, domečku, 

menší lanové dráze, kládové houpačce, pérové houpačce 
a pískovišti. Pro rodiče je určeno posezení. Hřiště je oploceno 

menším plůtkem s jednou brankou.
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Na radnici budou k vidění Bílkovy 
sochy nadživotní velikosti

Návštěvníci muzea se seznámí 
se životem průkopníka vědy

Oblastní muzeum připravilo ve 
spolupráci s rodinou Bílkových vý-
stavu nadživotních dřevěných soch 
akademického sochaře Michaela Bílka. 
Spojujícím tématem soch lidí všech ge-
nerací je rodina. Některé sochy k sobě 
náležejí jako sousoší, jiné navzájem ko-
munikují a hlavně promlouvají k divá-
kům. Svou hlubokou lidskostí nás osloví 
pár starých manželů jako sousoší Král 
a královna, Babička s vnučkou nebo 
Doktor držící právě narozené dítě. K za-
myšlení vybízí záhadná postava nazvaná 
Hledač dveří.

Pestré realistické sochy jen zdánlivě 
působí prostě, radostně a bezstarostně. 
Jejich kvalita a nadčasovost tkví v mis-
trné propracovanosti psychologie, duše 
lidí různých generací. Každá z postav 
jako by vyprávěla svůj příběh, vybízí 
k zamyšlení nad lidskými vztahy, hod-
notami a smyslem života.

Výstava byla připravena záměrně 
také pro období adventu a Vánoc a byly 

na ni vybrány biblické náměty, jako 
Svatá rodina, sv. Josef s Ježíškem, pro-
rok Simeon, který v malém Ježíšovi 
rozpoznal Mesiáše, nebo socha Beránek 
Boží. Výstava je k vidění ve výstavních 
prostorách na radnici do 25. února příš-
tího roku.

Akademický sochař Michael Bílek 
se narodil v roce 1942 v Turnově, zemřel 
v roce 2015. Umělec měl blízko k cho-
mutovskému regionu, protože jeho po-
tomci žijí v Jirkově. Na Chomutovsku, 
Kadaňsku, ale i nedalekém Mostecku 
působil Michael Bílek po desetiletí také 
jako restaurátor, čímž v tomto regionu 
přispěl k záchraně mnoha ohrožených 
sochařských děl a architektonických 
památek. V roce 2004 vystavoval spolu 
s manželkou, grafičkou a malířkou 
Alenou Bílkovou v chomutovské galerii 
Špejchar. Poslední výstava manželů 
Bílkových pořádaná za sochařova života 
se uskutečnila v kadaňské Galerii Josefa 
Lieslera v roce 2015.

Chomutovské muzeum zve na verni-
sáž výstavy Průkopník vědy a techniky 
František Josef Gerstner. Výstava bude 
zahájena v sobotu 5. listopadu v 10 ho-
din a potrvá do 31. března příštího roku. 
Konat se bude v hlavní budově muzea. 
Kartograf, astronom, technik a me-
chanik, projektant první koněspřežné 
dráhy, zakladatel pražské polytechniky 
a její první ředitel a profesor, průkopník 
a propagátor parních strojů a vizionář 
v mnoha dalších oborech, to je František 

Josef Gerstner, rodák z Chomutova. Za 
své zásluhy a přínosy vědě a hospodář-
ství v mocnářství byl povýšen do dědič-
ného rytířského stavu. Ke 190. výročí 
úmrtí F. J. Gerstnera proto Oblastní mu-
zeum v Chomutově připravilo výstavu, 
jež mapuje životní dráhu a kariéru této 
nejproslulejší osobnosti města. K expo-
nátům ilustrujícím Gerstnerovy vědecké 
a technické práce náleží doprovodný pro-
gram určený zejména dětem a mládeži, 
čili mladým badatelům a výzkumníkům.

V galerii Lurago prezentují žáci svou 
uměleckou vizi Evropy, ve které by chtěli žít

Začátkem října se v galerii Lurago 
uskutečnila vernisáž výtvarných prací 
žáků chomutovských škol na téma 
Evropa 2050, Evropa, ve které chci žít.

Žáci ze ZŠ Palachova, ZŠ 
Kadaňská, ZŠ Zahradní, ZŠ Na 
Příkopech a ZUŠ T. G. Masaryka 
se do tohoto výtvarného projektu 
k předsednictví ČR v Radě EU zapo-
jili. „Celkem pět prací postoupilo do 
celorepublikového finále, ale konečné 
výsledky ještě neznáme. Můžeme jen 
doufat, že se nám povede podobný 
úspěch jako s výtvarnou soutěží 
Nezapomeneme, kdy výtvarná díla 
chomutovských žáků byla vybrána 
jako součást putovní výstavy, která 

navštívila například Paříž, New York 
či Moskvu,“ uvedla Martina Kalová, 
vedoucí odboru školství chomutov-
ského magistrátu.

Žáky, jejich rodiče i učitele přivítal 
v galerii Lurago Milan Märc, náměstek 
primátora pro oblast školství. „Když 
jsem si prohlížel obrazy našich dětí, 
tak mě potěšilo, že Evropu v roce 
2050 vidí optimisticky, bez konfliktů 
a válek, ale se spoustou zeleně,“ po-
chválil náměstek, který zástupcům škol 
předal dárky pro děti.

Vernisáž doprovodilo pěvecké vy-
stoupení žákyň ZUŠ T. G. Masaryka. 
Barbora Mašlová zazpívala píseň 
Svítá nám z pohádky Na vlásku, 

Ellen Salvequartová píseň Andělskej 
flám a Barbora Pinkrová píseň Next 
to me od zpěvačky Emeli Sandé. 

V listopadu se uskuteční slav-

nostní vyhlášení vítězů této evrop-
ské výtvarné přehlídky v Karolinu 
na Univerzitě Karlově v Praze při 
příležitosti evropské konference.
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ZDEŇKA VALENTOVÁ
Dlouho pracovala v oblasti financí, kontrolingu a firemních 
procesů ve výrobních společnostech. Většina její práce 
spočívala v komunikaci s lidmi a jejich motivování. Zjistila, že 
jí tato část práce baví a spolupracovníci i firmy se díky tomu 
velmi posouvají. Opustila práci manažerky a začala se naplno 
věnovat koučinku, jehož základy vycházejí také z neurovědy. 
Pomáhá lidem nalézt správný směr, zbavit se špatných návyků, 
objevit správné řešení a začít v životě znovu zářit. Stává se 
jejich průvodkyní. Více informací na www.waytosolution.cz.

HANA KOŘÍNKOVÁ
Když byly její děti malé, hledala vhodné zařízení, kde by mohly 
smysluplně trávit čas se svými vrstevníky. Nenašla. Tak si řekla, 
že si založí vlastní. Ze svého vzdělání se „odklonila“ a začala 
se více zajímat o vzdělávání a výchovu dětí. Nejvíce ji oslovila 
montessori pedagogika, jež dítě vnímá jako jedince, kterému 
je vlastní řád a cítí se dobře v rámci vnitřní motivace. V pojetí 
montessori pedagogiky a svým srdcem založila předškolní 
zařízení nejen pro své děti. To již šestým rokem pečuje 
a pomáhá dětem růst. A jak sama říká, cítí se v něm doma. Více 
na www.kouzelna-skolicka.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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Velkolepý doklad o udělení čestného 
občanství si starosta Schiefer zasloužil 

Mezi předměty, které jistě upoutají 
pozornost návštěvníka výstavy po-
řádané v příštím roce ke 100. výročí 
založení chomutovského muzea, bude 
jeden z exponátů podsbírky Nových 
dějin. Po inventuře v roce 1978 byl 
ze starého fondu muzea převeden 
do Nových dějin v roce 1984 jeden 
z klenotů podsbírky, černá kartonová 

krabice vyložená sametem. V ní jsou 
desky ze světlehnědé koženky bohatě 
zdobené kovovými, perleťovými, korál-
kovými květy a sametem, s kovovým 
chomutovským městským znakem, 
smaltovaným monogramem složeným 
z propletených písmen AS a s obráz-
kem přehradní hráze. Na deskách je na 
ozdobné stuze městská pečeť z rudého 

vosku uložená v ozdobném kovovém 
pouzdře. Samotné desky obsahují dvě 
listiny z hlazeného papíru, na nichž 
je německý text s udělením čestného 
občanství starostovi města Chomutova 
roku 1904 a připojeny jsou podpisy 
představitelů městské správní rady.

Dnes jsme zvyklí na mnohem 
skromnější formu dokladu o udělení 
čestného občanství, má spíše podobu 
diplomu, jenže doklad o udělení čest-
ného občanství starostovi města z roku 
1904 se svou zdobností vymyká i teh-
dejším zvyklostem. Chomutovský sta-
rosta s iniciálami AS si takovou poctu 
očividně velmi zasloužil. Jmenoval se 
Anton Schiefer, byl do funkce starosty 
Chomutova zvolen 12. února 1897 a pů-
sobil v ní do 30. března 1910.

Ze Schieferových přínosů městu 
lze vybrat leccos, především je třeba 
ocenit jeho moderní, vstřícný postoj 
k tehdejšímu vrcholícímu všeobecnému 
trendu urbanizace. Rok po zvolení 
Antona Schiefera do úřadu starosty 
byla v Chomutově započata stavba 
novodobé městské kanalizace a roku 
1900 byla do provozu uvedena parní 
elektrárna, v následujících dekádách 
tak byla umožněna postupná elektri-
fikace Chomutova. V polovině září 
1902 mohla začít výuka v nové budově 
průmyslové školy, od března 1903 měl 
Chomutov městský dobrovolný 
ochranný sbor určený k zajištění první 
pomoci a přepravy raněných, v roce 
1905 bylo vystavěno městské divadlo 

a od 1. ledna 1908 byla otevřena nová 
městská nemocnice.

Ten nejzáslužnější počin chomutov-
ského zastupitelstva pod Schieferovým 
vedením samozřejmě opomenout nelze, 
naopak je třeba jej přiblížit více. Byl 
rozložen do pěti let, přetrval již dvanáct 
desetiletí, obdivován je dodnes a svému 
účelu stále slouží – na konci roku 
1899 byly zahájeny přípravné stavební 
práce pro vybudování městské přehrady 
v Grundtalu, dnešním Bezručově údolí. 
Na tuto přehradu byla dle zadání zastu-
pitelstva z 24. března 1902 postupně na-
pojována zbrusu nová chomutovská vo-
dovodní síť. Dne 23. června 1904 vedl 
Anton Schiefer delegaci chomutov-
ského zastupitelstva k císaři. Ten dele-
gaci přijal a vyslechl si od ní informaci 
potvrzující dokončení vodního díla, jež 
bylo na počest monarchy pojmenováno 
Přehrada císaře Františka Josefa (Kaiser 
Franz JosefTalsperre). Symbolické ote-
vření vodní nádrže, jíž dnes známe pod 
názvem Kamenička, se spolu s jejím vy-
svěcením konalo 10. července 1904 na 
chomutovském náměstí.

Právě obrázek přehradní hráze 
pod monogramem AS na zdobené 
desce a datace udělení čestného 
občanství jsou odpovědí, proč byla 
Antonu Schieferovi uprostřed jeho 
působení ve vedení města přiznána 
tak významná pocta – od uve-
dení vodního díla do provozu měl 
Chomutov v jeho tehdejší rozloze 
stálý dostatek kvalitní pitné vody.

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

TABULKA ZAKAZUJÍCÍ 
ŽEBROTU

V roce 2003 zís-
kalo Oblastní muzeum 
v Chomutově do sbírek 
unikátní exponát z přelomu 
19. a 20. století, jenž podává 
svědectví o jednom dobo-
vém sociálním jevu – žebrání. 
Jedná se o litinovou tabulku 
o rozměrech 42× 37,5 cm za-
psanou v podsbírce Etnografie 
pod inv. č. Et 792. Text je 
plasticky vyobrazený a ta-
bulka je zasazena do nepů-
vodního dřevěného rámu, pro-
tože je rozlomená. Německý 
nápis zakazuje žebrání na 
Chomutovsku pod trestem 
vězení od osmi dní až do tří 

měsíců. Žebrota se zakazuje 
dle zákona č. 89 § 2 ze dne 
24. května 1885. Dále nápis 
oznamuje, že chudí práci hle-
dající pocestní budou přijati 
a ubytováni v zaopatřova-
cích stanicích v Chomutově 
a Ervěnicích (míněna dnes již 
zaniklá obec 11,5 km seve-
rovýchodně od Chomutova). 
Žebrání bylo zakázáno nejen 
na Chomutovsku, ale v celém 
RakouskuUhersku. Svědčí 
o tom i další v podsbírce do-
chované tabulky s tímto naří-
zením. Chudé obyvatele odka-
zovaly na podobné podpůrné 
stanice v Jáchymově, Kadani, 
Přísečnici a dalších městech.

Mgr. Jan Hirsch

Zdobené desky udělení čestného občanství z roku 1904
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Chomutovští Fat Bat mají napilno

Udržet si bydlení pomůže osvětová 
kampaň Mít domov, dodá informace

Noclehárny a denní centrum jsou stále 
k dispozici lidem bez střechy nad hlavou

Chomutovská rockmetalová 
kapela Fat Bat si letos zahrála na 
festivalu Masters Of Rock, chystá 
i koncert na domácí scéně a nové 
CD. Kapelník Pavel Réz uvedl, na 
co se mohou fanoušci těšit.
Letos jste hráli na festivalu 
Masters Of Rock. Jaké si z něj 
odnášíte poznatky?

Především je to zkušenost s tím, 
jak to funguje na takto veliké akci. 
Vše načasované na minutu, za což 
organizátoři zaslouží poklonu. 
Obrovský dík patří ale fanouškům. 
Opravdu jsme nečekali, že pod pó-
diem uvidíme lidi v tričku Fat Bat, 
byl na ně krásný pohled. Moc jim za 
to děkujeme.

Chystáte se na Masters Of Rock 
i příští rok?

Ano, už můžeme potvrdit, že 
jsme rádi přijali pozvání a zahrajeme 
tam i v roce 2023.
Jak jste na tom s přípravou no-
vého CD?

Na novém albu intenzivně pra-
cujeme. Už máme živě odzkoušeno 
několik skladeb a začínáme nahrávat 
v listopadu.
Kde vás můžeme v nejbližší době 
vidět a slyšet?

V sobotu 19. listopadu zahrajeme 
na naší asi poslední akci v tomto 
roce. Bude se konat v chomutovské 
Kulisárně a pozvání přijaly ještě ka-
pely Liberate a Soul Keeper.

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí zahájilo osvětovou akci 
s názvem Mít domov. Kampaň 
informuje o tom, jak si v současné 
nelehké době udržet bydlení nebo 
jak jej získat. Webová stránka www.
mitdomov.cz funguje jako rozcest-
ník. Nabízí nejen srozumitelný 
seznam možné pomoci a důleži-
tých kontaktů, ale také informace 
o dávkách na bydlení, mimořádné 
okamžité pomoci nebo odkazy na 
praktické tipy.

Celou akci a stejnojmenný web 
provází pět hlavních témat – teplo, 
bezpečí, jistota, zázemí a bydlení. 
Každé z nich představuje důležitou 
součást domova a také konkrétní 
problémy, se kterými se mohou lidé 
potýkat.

Kampaň upozorňuje mimo jiné 
i na problematiku dostupnosti by-
dlení v Česku, možnosti obecního 
bydlení, sociálního bydlení a za-
mýšlí se nad tím, jak situaci zlepšit. 
Prevence ztráty bydlení je totiž 

velmi důležitá, stejně jako nestydět 
se říct si o pomoc.

Webová stránka nabízí pře-
hledné informace, jak se s konkrét-
ním problémem nebo životní situací 
vypořádat. Modelově rozebírá a vy-
světluje možnosti státních dávek 
a příspěvků – kdy, kde a jak o ně 
zažádat, formy pomoci, které lze 
získat od neziskových organizací 
a od dalších podpůrných služeb. 
Odkazuje také na důležité akce, 
které mohou lidem pomoci nastar-

tovat nový a lepší život, například 
na Milostivé léto II nebo na vládní 
program Deštník proti drahotě.

Kampaň se zabývá i přidruže-
nými tématy, jako jsou finanční 
gramotnost, řešení sporů s dodava-
teli energií nebo mezi nájemníky 
a pronajímateli či domácí násilí. 
Součástí webu jsou i tipy, jak šetřit 
energie a neplýtvat jídlem, včetně 
odkazů na Úsporné kuchařky – tipy 
a triky, jak vyjít s potravinami, šetřit 
peněženku i planetu.

Denní centrum a noclehárna pro 
ženy v Kochově ulici jsou již za-
řazené do základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje, a tak mohou 
poskytovat služby i po skončení 
dvouletého trvání prvotního projektu. 
Obě služby začaly fungovat začátkem 
roku 2020, o čtyři roky dříve byla na 
místě otevřena noclehárna pro muže. 
Služby se v říjnu otevřely veřejnosti, 
aby se mohla seznámit s jejich provo-
zem. Možnosti prohlídky a návštěvy 
využili především pracovníci různých 
neziskových organizací.

Noclehárna pro muže má kapacitu 
10 míst, pro ženy 2 místa. Obě služby 
se otevírají v 19 hodin večer. Jsou ur-
čené pro lidi bez domova. Podmínkou 
je slušné chování a hygienické ná-

vyky. Klienti se tam mohou vyspr-
chovat, je jim k dispozici čistá postel 
s lůžkovinami, osuška a hygienický 
balíček. Mohou využít zařízenou ku-
chyňku, dostanou čaj či vodu, jídlo 
si však musí přinést své. Pokoj musí 
opustit do 7 hodin ráno. Služba stojí 
na jednu noc 50 korun.

Služba denního centra navazuje 
na noclehárnu, otevírá v 7 hodin 
ráno, přes poledne má hodinovou 
přestávku a zavírá pak v 17 hodin. 
Lidé si tam mohou vyprat a usušit 
prádlo, umýt se nebo dostat oble-
čení ze sociálního šatníku. Také 
je jim denně k dispozici sociální 
pracovnice, která může pomoci 
najít práci, vyřídit dokumenty či 
dávky a podobně. V denním centru 

dostanou lidé dopoledne pečivo 
a horký nápoj, v poledne pak po-
lévku a pečivo. Službu může využít 
najednou až dvanáct klientů, mohou 

tam pobýt maximálně dvě hodiny 
v kuse a podmínkou je opět slušné 
chování. Služby poskytuje organi-
zace K srdci klíč.
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Sluníčkový den ohřál 
děti v mateřince

Strážníci navštívili 
předškoláky

Příkopáci to svým sportovním 
soupeřům v soutěžích nandali

Podzim vystřídal léto, po-
časí již není tolik příznivé, tak 
se v mateřské škole v Blatenské 
ulici rozhodli trochu sluníčko po-
zdržet, aby dětem ještě ohřívalo 
tváře. „Proto jsme si udělali ve 
školce Sluníčkový den, který byl 
naplněn zajímavými a zábavnými 
činnostmi. Skládali jsme slu-
níčka, malovali, stříhali, ale také 

jsme vyhledávali s pomocí tabletů 
QR kódy, které nám odhalovaly 
obrázky sluníček a tím jsme zdo-
konalovali počítačové dovednosti. 
Bylo to skoro jako odhalovat 
tajemství a to se nám právě moc 
líbilo. Vše bylo umocněno i slu-
níčkovým oblečením,“ popsala 
zástupkyně ředitelky Naděžda 
Randáčková.

Městská policie Chomutov při-
pravila pro předškoláky z mateř-
ské školy Blatenská preventivní 
program se zaměřením na do-
pravní pravidla a bezpečnost dětí. 
Děti měly možnost diskutovat 
o tom, že pro ně může znamenat 
riziko nález injekční stříkačky, se-
tkání s neznámým člověkem nebo 
volně pobíhajícím psem.

Děti sdělovaly své poznatky 
a získávaly nové informace, jak 
nebezpečným situacím před-
cházet. Také zdokonalovaly své 

dovednosti a znalosti v dopravě, 
zlepšovaly své reakce na křižo-
vatce, zjišťovaly, jak, kde a s kým 
se pohybovat na kole a jaká má 
být výbava cyklisty. „Musíme 
děti pochválit, kolikrát bylo až 
s podivem, jak dobře reagovaly 
a dokázaly, kolik toho vědí. Určitě 
městská policie nemusí mít strach 
o své budoucí členy, protože na 
konci programu plno dětí proje-
vilo zájem stát se strážníkem,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky 
Naděžda Randáčková.

Tak jsme jim to, pane řediteli, 
nandaly. S těmito slovy se vrátily 
dívky, které reprezentovaly základní 
školu Na Příkopech z okresního 
kola atletického čtyřboje. Dívky 
z 6. a 7. ročníku utvořily dvě plno-
hodnotná družstva. Béčko zvítězilo 
a áčko bylo o jediný bod druhé. Ani 
kluci si nevedli špatně, právě na-

opak. Byli těsně druzí, za věčnými 
rivaly ze ZŠ Krátká z Klášterce nad 
Ohří.

Ani v kategorii 8. a 9. ročníku 
se družstva neztratila. „Dívky byly 
druhé za GSOŠ Klášterec nad Ohří 
a starší kluci byli celkově pátí. 
Jednotlivé výkony všech účastníků 
byly velice kvalitní a je třeba po-

děkovat všem učitelům i organizá-
torům z atletického oddílu TJ VTŽ 
Chomutov za odvedenou práci. Je 
to prima pocit vidět, jak jsou dívky 
i kluci šikovní a s jakým zaujetím re-
prezentovali své školy v bězích, sko-
cích do dálky a výšky nebo v hodech 
a vrhu koulí,“ pochválil ředitel školy 
Miloslav Hons.

Žáci ze základní školy Na Příko
pech byli úspěšní i v Memoriálu 
Václava Čecha v malé kopané. 
Letošní ročník se odehrál na hřišti 
ZŠ Krušnohorská Jirkov a zúčast-
nilo se ho osm škol rozlosovaných 
do dvou skupin. Podle pořadí v zá-
kladních skupinách se týmy utkaly 
o konečné pořadí. „Naši borci ze 
6. a 7. ročníku se pod vedením uči-
tele Pavla Ďurici probojovali až do 
finále celého turnaje. Rozhodující 
utkání bylo vyrovnané a oba týmy 
předvedly kvalitní výkon. Ale branka 
v něm nepadla, a tak musely přijít 
na řadu pokutové kopy. V nich měli 
lepší mušky hráči ZŠ Kadaňská 

a tím se stali vítězem turnaje, stří-
brné umístění získali naši kluci ze 
ZŠ Na Příkopech,“ doplnil ředitel.

„Příkopáci” se zúčastnili také 
slavnostního zahájení mistrovství 
světa ve veslování v Račicích. Tato 
akce byla vyvrcholením celoročního 
sportovního úsilí. Žáci se pod vede-
ním svých třídních učitelů a přede-
vším učitelů tělesné výchovy aktivně 
zapojili do akce s názvem Česko 
vesluje. „Měli jsme ve škole zapůj-
čené veslařské trenažery, děti si je 
zkoušely nejen v hodinách tělocviku, 
ale i při různých třídních akcích. 
Zapojili se i rodiče. Měřené výkony 
byly velmi dobré, a tak byla naše 
škola vybrána mezi pozvané VIP 
hosty. Byl nám přidělen, jako am-
basador tohoto sportu, špičkový ně-
mecký veslař Oliver Zeidler, mimo 
jiné i mistr světa. Děti s ním déle než 
půl roku komunikovaly a dozvěděly 
se nejenom o jeho sportovní kariéře, 
ale i o veslování mnoho zajímavých 
novinek,“ popsal ředitel.
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ZŠ Školní si přebrala 
Cambridge certifikáty

Dívčí tým se poprvé zúčastní 
republikového finále

Malí čtenáři zpříjemnili 
lidem cestu vlakem

Draci ozdobili okna tříd

V krásných zámeckých prostorách 
Červeného Hrádku se konalo předá-
vání certifikátů o úspěšném složení 
zkoušky z Cambridge English, kterou 
žáci absolvovali na konci minulého 
školního roku.

Slavnostní události se účastnilo 
i sedm žáků ze ZŠ Školní, z šestého 
ročníku Patricie Pospíšilová, Alena 
Petrovičová, Kateřina Kubátová 

a Marek Košut, ze sedmého ročníku 
Zuzka Thu Uyen Duong a z devá-
tého ročníku Natálie Klímová a Eliška 
Thi Huong Giang Nguyen. Všechny 
ze zmíněných dětí získaly plný počet 
bodů ve všech třech částech zkoušky – 
poslechové, mluvené a psané. Stejného 
výsledku dosáhla Nela Daniela 
Mazancová, která se ale ze zdravotních 
důvodů nemohla předávání zúčastnit.

Starší žákyně ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského se 
po postupu z okresního kola závodu 
v přespolním běhu zúčastnily kraj-
ského kola, které se konalo již tra-
dičně v Ústí nad Labem.

Dívky Štěpánka Čížová, Marie 
Havlínová, Anna Husinecká, Natálie 
Čížová, Johana Vrbasová a Ema 
Kočková na těžké trati dlouhé dva 
kilometry podaly skvělý výkon 

a postoupily do republikového fi-
nále, které se bude konat ve Žďáru 
nad Sázavou. „Tahouny družstva 
byly především první dvě jmeno-
vané, které v silné konkurenci atletek 
z celého kraje obsadily třetí a čtvrté 
místo. Republikového finále se zú-
častníme úplně poprvé. Bude to pro 
dívky odměna za skvělou práci a ur-
čitě motivace na sobě dále pracovat,“ 
sdělila učitelka Ivana Poláková.

Čtvrťáci ze školy ve Školní ulici 
patří mezi pilné čtenáře. Knihy 
si pravidelně půjčují ve školní 
knihovně i mezi sebou. O knihách 
pravidelně mluví a ukazují si je. 
Jednou, když si povídali o recy-
klaci, zapřemýšleli, co se děje 
s knihami, které už všichni přečetli. 
„Že se přece nevyhazují do třídě-
ného odpadu, vždyť to jsou knihy. 
Zvídaví školáci zjistili, že existuje 
zařízení zvané knihobudka, kam 
lze přečtené knihy odnést a tak je 
zachránit. Děti moc potěšilo, že 
prázdnou knihobudku na nádraží 
svými přinesenými knihami téměř 
zaplnily. Měly radost, že knihy 

dostaly šanci někomu zpříjemnit 
cestu vlakem. A slíbily si, že se sem 
s přečtenými knihami opět vrátí,“ 
uvedla učitelka Věra Weinholdová.

Za okny se na žáky čtvrtého 
ročníku ze základní školy Kadaňská 
usmíval podzim. Za krásné po-
časí mu společně s kamarády 
z první třídy vykouzlili dráčky 
Podzimníčky. „Dali jsme si na nich 

velmi záležet, použili jsme přírod-
niny, které k takovému barevnému 
podzimu patří. Kdyby se v příš-
tích dnech zatáhlo a bylo sychravo. 
Dráčkové ozdobili okna tříd,“ řekla 
učitelka Petra Kinclmanová.

Předškoláci se učili bezpečnosti 
v dopravním provozu

Akce pro děti z mateřských škol 
s názvem Děti, pozor, červená! se 
konala v říjnu v areálu Domovinka. 
Zaměřena byla na bezpečnost dětí 
v dopravním provozu. To si mohly 
ověřit děti ze všech třinácti součástí 
Mateřské školy Chomutov, dále 
z jirkovské a kadaňské mateřinky.

Předškoláci si vyzkoušeli jízdu 
na koloběžce, rozpoznávání doprav-

ních značek, přiřazování telefonního 
čísla k jedné ze složek záchranného 
integrovaného systému nebo správ-
nou reakci na barevné znamení jako 
na semaforu. Ve stánku s pomůc-
kami na dopravní výchovu a bez-
pečnost zjistili, co má mít dětské 
kolo, jak se správně nasazuje dětská 
helma nebo jak se správně zapnout 
do dětské autosedačky.

Obrovským zpestřením pro 
děti byla přítomnost zástupců 
Městské policie Chomutov a ha-
sičů z HZS Ústeckého kraje. 
„Obě složky dětem představily 
svou práci a předvedly tech-
niku. Všechny děti byly nad-
šené a s vervou se pouštěly do 
připravených disciplín, za které 
je nakonec čekala odměna. Díky 

sponzorům si děti odnesly po-
můcky na dopravní výchovu do 
školky, ale i drobné dárky pro ně 
samotné. Akce byla realizována 
za významné podpory statutárního 
města Chomutova a z reakce dětí 
i pedagogů víme, že se jim moc 
líbila a že ji určitě v budoucnu zo-
pakujeme,“ doplnila za realizační 
tým Jana Pézrová.
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KŘÍŽOVKA Při epidemii (tajenka) zemřelo v listopadu před 105 lety v Chomutově a Horní Vsi 13 lidí.
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OSMISMĚRKA V neděli 20. listopadu se v městském divadle koná Chomutovské… VTIPY

Při přijímacím pohovoru: „Kolik je 
vám let?” 
„No, mám to blíže ke třicítce než 
ke dvacítce.” 
„A kolik je to doopravdy?” 
„Padesát.”

„Ty vypadáš ale skvěle, Ireno! 
Mělas dovolenou?” ptá se 
kamarádka. 
„Já ne, ale moje šéfová,” odpoví 
klidně dotázaná.

Stěžuje si slečna: „Já mám 
strašnou smůlu v lásce. Vždycky, 
když se do někoho zamiluji, 
zjistím, že nemá ani auto, ani byt 
a ani peníze.”

Dva týpci v trolejbusu: „Ty vole, 
tamta kočka se na mě usmála.” 
„To nic. Taky jsem se smál, když 
jsem tě poprvé viděl.”

Chlubí se jeden podnikatel 
druhému, že se jim podařilo snížit 
spotřebu materiálu při výrobě. 
„A jak jste to udělali?” ptá se 
druhý. 
„Jednoduše. Nechali jsme klíče od 
skladu pouze skladníkovi!”

„Tak co, berou, berou?” ptá se 
okolojdoucí rybáře, který sedí na 
břehu a sleduje splávky. 
„Jo, zrovna teď jsem jednoho 
hodil do vody.” 
„Copak? Neměl míru?” 
„Ne, měl takové blbé řeči jako vy!”

ALEJE, HRSTKA, CHVÁST, KAKAO, KRAUL, NÁSKOK, OLIVA, OZIMY, PAHÝL, 
PIVOT, PLAST, PLOUTVE, PLUIE, PRIMA, SADBA, SEPTET, SONET, STEHLÍK, 
TAROT, TĚSTO, ÚKAZY, ÚKRYT, VIKÝŘE, VULVA, VÝDECH, ŽÁDOSTI
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 2.11. st 09.30  150 LET CHOMUTOVSKÉ ŽELEZNICE II. – přednáška Ing. Josefa 
Kadlece v rámci A3V – Chomutovská knihovna

 2.11. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH S PAEDDR. JIŘÍM ROTHEM – Chomu-
tovská knihovna

 4.11. pá 17.00  ÚTOK NA UKRAJINU A PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV – přednáška 
Jakuba Lva Houdka – evangelická fara, ulice 28. října

 5.11. so 10.00  85 LET OD BETONÁŽE CHOMUTOVSKÉHO ŘOPÍKU Č.10 NA 
KOČIČÁKU – vzpomínková akce – muzeum na Kočičáku

 6.11. ne 16.00  JABLKO PŘÁNÍ – pohádkové představení divadla NaOko Chomutov – 
kulturní dům KASS

 8. a 9.11. 13.00  VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – veletrh středních škol – městská spor-
tovní hala

 9.11. st 17.00  VULVA NENÍ VAGÍNA – BOŘENÍ GENITÁLNÍCH MÝTŮ – před-
náška – Jacques café 

 9.11. st 17.00  JAK ŽÍT DÁL S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ? – přednáška – Café 
Atrium

 10.11. čt 16.00  POHÁDKOVÁ UKOLÉBAVKA BATOSNĚNÍ – divadelní představení 
pro rodiče s dětmi zapojenými do projektu Bookstart – Chomutovská knihovna

 10.11. čt 17.00  JAK SESTAVIT RODOKMEN? – přednáška Lenky Peremské – Oblastní 
muzeum v Chomutově, budova radnice

 11.11. pá 11.00  DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – pietní akt – parčík u kostela sv. Barbory, 
Lipská ulice

 12. a 26.11. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 12.11. so 11.00  VÍNO V ATRIU – malý vinařský a food festival – atrium Chomutovské knihov-

ny
 16.11. st 09.30  CIZOKRAJNÉ ROSTLINY – přednáška PaedDr. Jiřího Rotha v rámci A3V – 

Chomutovská knihovna
 17.11. čt 10.00  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ 

DEN STUDENTSTVA – pietní akt u pomníku Obětem válek v městském 
parku

 19.11. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 
veřejnosti – Chomutovská knihovna

 21.11. po 18.00  DESKOVÝ STATEK – komediální představení divadla NaOko Chomutov – 
kulturní dům KASS

 23.11. st 10.00  KOUZLO PAPÍRU – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – tvořivá dílna pro seniory – 
Chomutovská knihovna

 23.11. st 16.30  MARKÉTA HARASIMOVÁ – autorské čtení a beseda – Chomutovská 
knihovna

 24.11. čt 17.00  GUATEMALA A KOLUMBIE – cestopisná přednáška fotografa a cestova-
tele Pavla Svobody – Chomutovská knihovna

 26.11. so 09.00  ADVENTNÍ DÍLNY – ZŠ speciální a MŠ Palachova
 26.11. so 13.00  LEDNÍ HRÁTKY – akce Rodinného zápolení – Rocknet aréna
 27.11. ne 10.00  CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – VÁNOČNÍ PARK PLNÝ POHODY 

– v 10 hodin otevření Vánočního trhu a Ledové arény, 17 hodin vystoupení sboru 
COMODO, rozsvícení vánoční výzdoby, ohňostroj – městský park

 27.11. ne 14.00  DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – scénické vánoční čtení, hry a hraní, tvořivá 
dílna, focení s andělskými křídly – Chomutovská knihovna

 30.11. st 10.30  PERU, HISTORIE A SOUČASNOST – přednáška v rámci A3V – Chomu-
tovská knihovna

 30.11. st 17.00  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – vystoupení žáků tanečního oboru – ZUŠ T. G. 
Masaryka

 COUNTRY TANČÍRNA LASO – každou středu od 18 hodin ve Středisku 
volného času Domeček, veřejnost vítána

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 2.11. st 19.00  LADISLAV ZIBURA – NAPOSLEDY PĚŠKY PO ARMÉNII A 
GRUZII – cestopisná přednáška 

 8.11. út 19.00  INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE – komedie poodhalující detaily soužití mezi 
muži a ženami

 9.11. st 19.00  RICHARD MÜLLER – koncert
 13.11. ne 15.00  O CHALOUPCE Z PERNÍKU – nedělní pohádka
 15.11. út 19.00  TROJHLAVÁ SAŇ – STARÁ, TLUSTÁ, BLBÁ – originální talkshow 

plná humoru
 20.11. ne 16.00  CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA TROCHU JINAK – zábavné 

odpoledne plné tance
 22.11. út 19.00  BAREVNÉ TÓNY PODZIMU – večer Festivalového orchestru Petra 

Macka
 23.11. st 19.00  ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ – příběh hvězd zlaté éry českého 

filmu
 27.11. ne 18.00  PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ

MĚSTSKÉ DIVADLO

 10.11. čt 18.00  PODVEČER S KLAVÍREM – koncert klasické hudby – ZUŠ T. G. Masaryka
 11.11. pá 19.30  NORTH BOHEMIAN QUARTET – Jacques café
 16.11. st 18.00  SEVERSKÉ BALADY – Café Atrium
 16.11. st 18.30  HOUSLOVÝ RECITÁL MILANA AL-ASHHABA – vystoupení 

jednoho z nejlepších houslistů na světě – ZUŠ T. G. Masaryka
 21.11. po 17.30  KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ – koncert žáků ze všech tříd 

učitelů dechového oddělení – ZUŠ T. G. Masaryka
 27.11. ne 18.00  1. ADVENTNÍ KONCERT – smíšený pěvecký sbor AURUM – kostel sv. 

Ignáce

KONCERTY

 Od 2.11.   MŮJ NEJHORŠÍ DEN – vernisáž putovní výstavy obrazů dětí a mládeže 
z nízkoprahových organizací – Chomutovská knihovna

 Od 2.11.   ROMANO SUNO – to nejlepší z výtvarné a literární soutěže pro romské děti – 
Chomutovská knihovna

 Od 4.11.   BAREVNÉ PROMĚNY KLUBU PŘÁTEL MALOVÁNÍ – výstava obrazů 
a keramiky, vernisáž od 17 hodin – Jacques café

 Od 5.11.   PRŮKOPNÍK VĚDY A TECHNIKY RYTÍŘ FRANTIŠEK JOSEF 
GERSTNER, 190 LET OD ÚMRTÍ SLAVNÉHO RODÁKA – vernisáž 
výstavy v 10 hodin – Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

 Od 10.11.   RESTART 60 – MILAN PECÁK A MARTIN ZHOUF – vernisáž souběžné 
výstavy k životnímu jubileu od 18 hodin – galerie Lurago, galerie Špejchar

 Od 30.11.   TVÁŘE (A) KRAJINY – společná výstava obrazů Jany Tóthové a básní Čeňka 
Pekaře, vernisáž proběhne 6. prosince od 17 hodin – Café Atrium

 Do 30.12.   KOMENSKÝ V KOMIKSU – putovní výstava Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského Praha – vestibul Chomutovské knihovny

 Do 31.12.   SVĚT Z KOSTIČEK – svět složený z lega, k vidění až 120 exponátů – 
Chomutovská knihovna, předsálí naučného oddělení

 Do 25.2.   RODINA – sochy Michaela Bílka – muzeum na radnici
  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky Muzea 

československého 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

 2.11. st 17.00 ÚSMĚV 18.00 PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
   20.00 CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
 3.11. čt 17.00 SPOLU 18.00 TROJÚHELNÍK SMUTKU 20.00 HRANICE LÁSKY
 4.11. pá 16.00 ŠOUMEN KROKODÝL 17.00 BLACK ADAM
   19.00 HRANICE LÁSKY 20.00 ÚSMĚV
 5.11. so 15.00 PRINCEZNA REBELKA 17.00 VSTUPENKA DO RÁJE
   17.45 GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA 20.00 HRANICE LÁSKY
 6.11. ne 15.00 WEBSTEROVI VE FILMU 16.00 BLACK ADAM
   18.00 ÚSMĚV 19.00 VRAŽDA V LONDÝNĚ
 7.11. po 17.00 HRANICE LÁSKY 19.00 HALLOWEEN KONČÍ
 8.11. út 17.00 IL BOEMO 19.00 SPOLU
 9.11. st 14.30 INDIÁN 17.00 MUNCH – LÁSKA, DUCHOVÉ A UPÍŘÍ ŽENY
   18.00 ĎÁBLOVA KOŘIST 19.30 ZKOUŠKA UMĚNÍ
 10.11. čt 17.00 OBĚŤ 18.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
   19.30 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE (3D)
 11.11. pá 16.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
   17.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE (3D) 20.00 OBĚŤ
 12.11. so 15.00 PRINC MAMÁNEK
   16.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE (3D)
   18.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 20.00 ÚSMĚV
 13.11. ne 15.00 KVÍK 16.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
   17.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE (3D)
   20.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 14.11. po 17.00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 19.00 IL BOEMO 
 15.11. út 17.00 SPOLU 19.00 VRAŽDA V LONDÝNĚ
 16.11. st 17.00 OBĚŤ 18.00 MICHAEL KOCÁB - ROCKER VERSUS POLITIK
   19.30 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
 17.11. čt 15.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 17.00 PRINC MAMÁNEK
   19.00 GRAND PRIX 20.00 MENU
 18.11. pá 16.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 17.00 GRAND PRIX
   19.30 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE (3D) 20.00 MENU
 19.11. so 15.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 17.00 HRANICE LÁSKY
   18.30 BLACK ADAM 20.00 GRAND PRIX
 20.11. ne 15.00 WEBSTEROVI VE FILMU 16.00 PRINC MAMÁNEK
   18.00 IL BOEMO 19.00 MENU
 21.11. po 17.00 VSTUPENKA DO RÁJE 19.00 GRAND PRIX
 22.11. út 17.00 ÚSMĚV 19.00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
 23.11. st 17.00 SAMI DOMA 18.00 HRANICE LÁSKY
   19.00 ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
 24.11. čt 17.00 DIVNOSVĚT 18.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 25.11. pá 16.00 DIVNOSVĚT (3D) 17.00 SNOW FILM FEST 19.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 26.11. so 15.00 DIVNOSVĚT (3D) 16.00 PRINC MAMÁNEK
   18.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.00 FABELMANOVI
 27.11. ne 15.00 DIVNOSVĚT 17.00 VRAŽDA V LONDÝNĚ
   18.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 28.11. po 17.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.00 MENU
 29.11. út 17.00 FABELMANOVI 19.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 30.11. st 17.00 VRAŽDA V LONDÝNĚ 18.00 ENNIO 19.30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

 
KINO SVĚT



servis

servis | 21

 4.11. pá 19.00  BK LEVHARTI CHOMUTOV - GBA FIO BANKA JINDŘICHŮV 
HRADEC - 1. liga mužů - městská sportovní hala

 5.11. so 09.00  O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA - boxerský turnaj pod záštitou 
městské policie - městská sportovní hala

 5.11. so 10.00  UKÁZKOVÁ LEKCE MERMAIDINGU - nutné se předem 
registrovat - Aquasvět

 5.11. so  17.30 PIRÁTI CHOMUTOV - HRONOV - 2. hokejová liga - Rocknet aréna
 6.11. ne 09.00  STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR 2022 - střelnice SSK
 6.11. ne 18.00  CHOMUTOV - TROOPERS - florbal - městská sportovní hala
 6.11. ne 20.30  FC BANÍK CHOMUTOV - JERIGO PLZEŇ - městská sportovní 

hala
 9.11. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV - MOSTEČTÍ LVI - 2. hokejová liga - Rocknet 

aréna
 11.11. pá 19.00  BK LEVHARTICE CHOMUTOV - BK KARA TRUTNOV - Ženská 

basketbalová liga - městská sportovní hala
 12.11. so 08.30 CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA - střelnice SSK
 12.11. so 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV - VRCHLABÍ - 2. hokejová liga - Rocknet 

aréna
 12. a 13.11.  KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA A DOROSTU - 

plavání - Aquasvět
 13.11. ne 18.30 FC BANÍK CHOMUTOV - ČERNÝ DUB - městská sportovní hala
 16.11. st ČESKÁ REPUBLIKA U20 - NĚMECKO U20 - fotbalový stadion
 17.11. čt 17.00  CHOMUTOV - SOKOL BRNO I - florbal - městská sportovní hala
 19.11. so 09.00  VC 17. LISTOPADU - střelnice SSK
 19.11. so 17.30 PIRÁTI CHOMUTOV - DĚČÍN - 2. hokejová liga - Rocknet aréna
 20.11. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ SPORTKA - střelnice SSK
 23.11. st 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV - PŘÍBRAM - 2. hokejová liga - Rocknet 

aréna
 25.11. pá 19.00  BK LEVHARTI CHOMUTOV - BASKETBAL POLABÍ - 1. liga 

mužů - městská sportovní hala
 26.11. so 08.00  CZECH DANCE MASTERS - EXTRALIGA DISCO DANCE, 

ART, BELLY, COUPLE 2022 - městská sportovní hala
 26.11. so 17.30  PIRÁTI CHOMUTOV - LETŇANY - 2. hokejová liga - Rocknet 

aréna
 27.11. ne 19.00  FC BANÍK CHOMUTOV - MALIBU MLADÁ BOLESLAV - 

městská sportovní hala

CVIČENÍ PRO SENIORY - každé úterý a čtvrtek od 9.30 v městské 
sportovní hale
PARKOUR, STREET WORKOUT - tréninky v úterý 17-18 hodin, v 
neděli 16-17 hodin - ZŠ Duhová cesta
OTUŽOVÁNÍ NA KAMENCOVÉM JEZEŘE - úterky a čtvrtky od 
15 hodin, soboty od 8 hodin, vstup od Bandy - Kamencové jezero 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ - každé úterý od 18 hodin - zimní stadion

SPORT
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Hledáte novou práci? 

Přemýšlíte, co po ukončení studia? 
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail nebo telefon 
Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka,  CNC 

strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér 

kuchyní, pomocník stavitelství....  

Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě 

Tel.: +49 3733 133 6168  nebo E-Mail: 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

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

 

www.europass.cz 
www.eures.cz 

 

POŘÁDÁTE AKCI?  
DEJTE VĚDĚT! 

Pokud plánujete v Chomutově uspořádat nějakou kulturní, 
volnočasovou či sportovní akci, můžete vždy do 15. dne předchozího 

měsíce informace o ní zaslat na e-mail s.skubova@chomutov.cz  
nebo m.hermanova@chomutov.cz. 

Vaše akce pak bude propagována v tištěném i online kalendáři 
akcí města a v Chomutovských novinách.
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Plzeňských sprintů, které se konaly 
v bazénu na Slovanech, se zúčastnilo 
patnáct plavců Slávie Chomutov v čele 
se Simonou Kubovou a Tomášem 
Frantou. Oba předvedli excelentní vý-

kony a zařadili se mezi hvězdy mimo-
řádně kvalitně obsazeného mezinárod-
ního mítinku.

Tomáš Franta si v Plzni po deseti 
měsících vzal zpět národní rekord na 

znakové padesátce. Jeho hodnotu zlep-
šil o čtyři setiny na nynějších 23,36 
sekundy. Tímto časem nejen zvítězil, 
ale také splnil kvalifikační limit pro 
prosincové Mistrovství světa v plavání 
v krátkém bazénu v Melbourne. Na 
dvojnásobné trati skončil časem 50,67 
druhý za svým rivalem a generačním 
souputníkem, osminásobným medailis-
tou ze seniorských evropských a svě-
tových šampionátů Robertem Glintou 
z Rumunska. Druhé zlato Franta přidal 
časem 1:54,13 min. na trati 200 m znak 
a opět to znamenalo splnění limitu pro 
MS.

Také Simona Kubová překonala 
kvalifikační čas pro MS na dvou tra-
tích, a to časem 26,83 na 50 m znak 
a 57,58 na 100 m znak. Třetí vítězství 
přidala výkonem 1:00,07 na 100 m 
motýlek a medailovou sbírku doplnila 

o bronz na polohové stovce za 1:01,25. 
Chomutovské plavkyni se navíc po-
dařilo zaplavat druhý nejhodnotnější 
výkon mítinku v kategorii žen. „Tomáš 
i Simona předvedli parádní výkony, 
Simona se přitom jen den předtím 
vrátila ze soustředění ve Spojených stá-
tech. Oba teď mají formu jako hrom,“ 
s potěšením konstatoval trenér Jaroslav 
Jezbera.

Z dalších plavců Slávie na sebe 
v Plzni upozornil také Karel Kaška, 
který se na trati 100 m znak dostal do fi-
nále A pro deset nejlepších plavců a ča-
sem 57,32 obsadil dělené deváté místo. 
V závodě na 50 m znak dokázal ve 
finále B významně vylepšit svůj osobní 
rekord na 26,32. Do finále B se probo-
jovala i Anežka Doksanská na 200 m 
znak, kde si výkonem 2:23,08 připsala 
celkové 17. místo.

Czech Wrestling Chomutov vychovává reprezentanty
Chomutov je baštou řeckořímského 

zápasu řadu desetiletí. Nic na tom nemění 
ani současná éra pod hlavičkou Czech 
Wrestling Chomutov.

„Držíme vysoký standard přípravy 
a také výsledkově jsme na tom dobře,“ 
potvrzuje předseda klubu Tomáš Douda. 
Czech Wrestling klade důraz na výchovu 
mládeže, má k tomuto účelu zřízeno ně-
kolik typů vrcholových center a tréninko-
vých skupin.

Část zápasníků ve školním věku je 
soustředěna ve sportovních třídách na 
základní škole Na Příkopech, kde se 
jim věnují trenéři Jiří Matýsek a Milan 
Benedikovič. „Velmi dobře se vždycky 
zhostí přípravy talentů na přechod mezi 
kadety,“ říká Tomáš Douda. Z pozice při-
druženého oddílu plní úlohu líhně talentů 
klub Sokol zápas Spořice. Nejnadanější 

mladí borci přecházejí do sportovního 
centra mládeže pro kadety a juniory, 
další takové existují už jen v Praze 
a Havlíčkově Brodě. Klub také funguje 
jako zápasnická akademie, což je projekt 
Ústeckého kraje. 

Czech Wrestling soustřeďuje mladé 
zápasníky nejen z Chomutova, potažmo 
celého Ústeckého kraje. „Záběr sahá i na 
Karlovarsko a Plzeňsko, dokonce máme 
kluky i z Hodonínska a z Hradce Králové. 
Studují zde i střední školy a učební obory, 
takže se mohou plně věnovat přípravě 
na sport,“ říká Tomáš Douda a nezastírá 
přitom, že zájem o Chomutov je daný 
i působením Ladislava Šnellyho, hlav-
ního trenéra reprezentací do 17 a 20 let. 
Vysoký kredit mezi adepty vrcholového 
zápasu má také trenér Petr Bielesz, bývalý 
reprezentant a několikanásobný účastník 

mistrovství světa, který je vyhlášený 
svými technickými dovednostmi.

Novinkou, významně zkvalitňující 
přípravu chomutovského klubu, je ob-
novená liga družstev. Přestože jde o se-
niorskou soutěž, Czech Wrestling staví 
především juniory a kadety. „Probíhá 
několikakolově po celé republice, takže 
mohou absolvovat víc kvalitních utkání. 
V jedné váze se jich může vystřídat ně-
kolik. Nestavíme to moc konkurenčně, 
bereme to jako výbornou přípravu. I tak 
kluci loni v lize vybojovali třetí místo,“ 
konstatuje Tomáš Douda.

Chod klubu vyžaduje spoustu peněz. 
Kromě svazu, Národní sportovní agen-
tury, kraje a sponzorů jich podstatná část 
pochází od města Chomutova. „Podíl 
města je neskutečný. Jsme zařazeni 
mezi podporované sporty a zároveň 

dostáváme dotace na činnost. To nám 
velmi pomáhá!“ váží si přízně předseda 
klubu. „Máme výborné podmínky pro 
přípravu, takže nám nezbývá než přinášet 
výsledky,“ dodává. A to se opravdu děje, 
řada chomutovských borců ve svých vě-
kových kategoriích reprezentuje Českou 
republiku. Jsou to například kadeti a ju-
nioři Marek Vrba, Matouš Jankovič, Jiří 
Janda, Matěj Šrytr, ze starších zápas-
níků kategorie U23 Denis Mertl, Jakub 
Bielesz, oba už účastníci seniorských 
šampionátů, v dívčí sekci pak juniorka 
Eliška Toropová. Největší hvězdou klubu 
je ovšem Artur Omarov, který si slávu 
vydobyl především účastí na olympiádě 
v Tokiu a příští rok bude usilovat o nomi-
naci na olympiádu v Paříži. Celkově se 
v chomutovském klubu aktivně připra-
vuje téměř sto zápasníků.

Softbalovými mistry republiky jsou i žáci U13

Softbalový klub Beavers Chomu
tov opět slaví. Nejen juniorky získaly 
titul mistra ČR, o pár týdnů později je 
napodobili žáci U13, kteří zlaté me-

daile vybojovali na mistrovství repub-
liky v Havlíčkově Brodě.

Toho se zúčastnilo všech šest týmů 
žákovské superligy, jejíž pořadí pro 
šampionát nehrálo žádnou roli. Přesto 
jednoznačným favoritem byli její vítě-
zové Joudrs Praha. „My jsme si před 
turnajem říkali, že za úspěch budeme 
považovat, když se dostaneme do 
finále,“ prozradil trenér třetího týmu 
superligy Bohuslav Roll. Beavers do 
turnaje vstoupili nekompromisně – vý-
konnostně srovnatelné Ledenice přejeli 
10:0, následně Břeclav porazili 2:0. Do 
následujícího utkání proti Joudrs pro-
mluvila taktika. Zatímco pražský celek 

nastoupil v nejsilnější sestavě, trenéři 
Bohuslav Roll a Tomáš Kos nechali 
opory odpočívat a místo nich nasadili 
hráče z lavičky. „Vzhledem k předcho-
zím výsledkům jsme předpokládali, 
že se dostaneme do finále a že to bude 
zase proti Joudrs. Takže jsme si v klidu 
okoukli soupeře a naopak naše trumfy 
jsme nechali v rukávu,“ vysvětlil lehce 
riskantní, ale účinný záměr Bohuslav 
Roll. Utkání skončilo 0:8. Pak ale 
chomutovský tým znovu naskočil na 
vítěznou vlnu, když porazil Havlíčkův 
Brod 12:1 a Most 9:1.

Předpoklad se naplnil a třetí den 
mistrovství se Beavers Chomutov 

ve finále utkali s Joudrs Praha. 
Dramatický zápas rozhodl jediný 
doběh ve čtvrté směně, po němž se 
Chomutov ujal vedení 1:0. „Třásli 
jsme se, ale výsledek jsme udrželi až 
do konce. Pak už to byla obrovská 
euforie. Byla tam spousta rodičů, tak 
jsme si úspěch společně vychutnali,“ 
vylíčil pozápasové pocity trenér Roll.

Titulem mistra ČR v kategorii žáků 
U13 družstvo navázalo na loňské zlato 
v kategorii U11, tehdy ještě jako smí-
šený tým s děvčaty. „Možná je to mimo-
řádný ročník. Bude zajímavé sledovat, 
jestli šanci na další úspěchy v příštích le-
tech nepromrhají,“ dodal Bohuslav Roll.

Franta i Kubová v Plzni zářili
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Ve sklepení kostela sv. Kate
řiny se v říjnu usídlily strašidelné 
bytosti, lákaly návštěvníky k neřes-
tem a probouzely v nich strach i od-
vahu. Chomutovský Domeček tam 
totiž pořádal halloweenskou akci 
Strašidelné sklepení. Pro děti nejrůz-
nějšího věku i jejich rodiče bylo při-
praveno deset stanovišť, na kterých 
plnili úkoly. Museli například vyhrát 
v kartách nad čerty, najít strašidelné 

předměty poslepu v písku nebo 
projít hrůzostrašnou stezku odvahy. 
„Při tom se setkali nejen s čerty, 
ale i s hejkaly, kostlivci, zombíky, 
strašidelnými klauny a podobnými 
strašidly. Pokud vše zvládli, i když 
někdy s brekem, dostali diplom 
a sladkou odměnu,“ uvedl ředitel 
Střediska volného času Domeček 
Radoslav Malarik. Strašidelnou akci 
si užilo šedesát rodin.
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Ve sklepení kostela 
strašili čerti i zombíci
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Kontakt:
prace@nexentire.com
+420 733 123 733

Operátor výroby/kvality
 

Nově náborový příspěvek
 až 22 000 Kč

Mzda až 34 000 Kč

Další volné pozice:


