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Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF 
s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním 
koženým volantem, zadními parkovacími senzory 
a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth 
a další neodolatelnou výbavou.

www.tednatomam.cz

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

*ilustrační foto

AUTODŮM CHOMUTOV
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Untitled-41   1 25.4.2018   12:09:09

HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč. 
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování, 
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.

Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní 
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.

Máte ukončené střední odborné učiliště?  
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na: 
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov - Záluží 
 
Nabíráme po celý rok.
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PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ

Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost 
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!

Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích 
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.

Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz 

Místo práce: Litvínov 

Nabíráme po celý rok.
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5. a 19.5.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin. 
V sobotu 5. května budou 
doplněny o zahradnické trhy

8.5.  
•   Pietní akt k 73. výročí 

osvobození od 9 hodin 
na hřbitově a od 10 hodin 
v městském parku

•   Chomutovský Dragon Cup 
na Kamencovém jezeře od 
10 hodin

12.5.
Rodinný festival aneb 
Dovednosti našich prababiček 
a pradědečků v rámci 
Rodinného zápolení od 
10 hodin v atriu SKKS

12. a 13.5. 
Chomutovské slavnosti 
v prvorepublikovém stylu od 
10 hodin na náměstí 1. máje, 
v parčíku u radnice a v atriu 
SKKS

ZapIšTe SI 
dO dIáře

V ZOOparKU pOKVeTe 
jeřabINa OlgY HaVlOVÉ
Podkrušnohorský zoopark se 21. dubna zapsal mezi pětaosmdesát míst v republice, kde letos bude 
zasazen strom Olgy Havlové. Je jím jeřabina, která byla slavnostně vysazena ve skanzenu Stará Ves. 
Počet stromů symbolizuje nedožitý věk bývalé první dámy. „Považujeme za čest, že jsme se k tomuto 
projektu mohli jako zoopark připojit,“ řekla ředitelka Věra Fryčová (na snímku vpravo). Slavnostní 
akt se uskutečnil v rámci oslav 100. výročí založení Československé republiky. Další akce najdete na 
webu www.100let-chomutov.cz.

� aktuality
 4 STOMIlIONOVá 

INVeSTICe Ve šKOláCH 
ZačíNá
Město zahajuje stomilionovou 
investici do základních škol. 
V první polovině května vstoupí 
řemeslníci do prvních třech 
školních budov v ulicích Školní, 
Beethovenova a Na Příkopech.

� aktuality
 5 NáMěSTí ZNOVU ZdObí 

STrOMY
Po pěti měsících se na náměstí 
1. máje vracejí stromy. Vedle 
kašny ve spodní části Technické 
služby města Chomutova 
zasadily třešně křovité.

� téma
 6 parNí KráSKY 

I SalONNí VOZY VáM 
VYraZí deCH
Po úspěšné návštěvní 
sezoně 2017 se i v jubilejním 
roce 2018 znovu a o dva 
měsíce dříve otevírají brány 
železničního depozitáře 
Národního technického muzea 
v Chomutově.

� rozhovor
 8 paTrIK HerčZíK: 

Můj Cíl je MíT 
ZlaTOU MedaIlI 
Z prOfeSIONálů
Sedmadvacetiletý Chomutovan 
Patrik Herčzík dobývá svět 
v kulturistice v kategorii 
Men’s physique.

� minitéma
 9 TerapeUTICKÉ SKUpINY 

pOMOHOU NeMOCNýM 
I pečOVaTelůM
Od května začínají ve městě 
fungovat podpůrné, edukační 
a terapeutické skupiny.

� historie
 13 HISTOrIe dOMů 

SKrýVá NejedNU 
ZajíMaVOST
Historické jádro města 
i městskou památkovou 
zónu výrazně doplňují ulice 
Revoluční, Nerudova a Ruská.

� školy
 16 děTI Se V leSe STáVají 

ZVěří I leSNíKY
Městské lesy Chomutov 
připravují bohaté a zajímavé 
programy pro žáky 
základních škol z oblasti 
přírody.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 
Vybíráme pro vás skotský náhorní 
skot, což je velmi odolné původní 
plemeno skotu. Pochází ze Skotska. 
V zooparku se nedávno narodilo 
mládě Heřmánek.
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KráTCe
Most se otevřel pěšíM
Od 2. května je pro chodce ote-
vřený most v Riegrově ulici. Pro 
automobilovou dopravu zůstává 
most z důvodu havarijního stavu 
uzavřen.

vyMalované tubusy 
i nové lavičky
Technické služby v těchto dnech 
zabudovaly nové lavičky v Bře-
zenecké ulici, opravily oplocení 
hřiště v Kamenné ulici a vyma-
lovaly tubusy pod křižovatkou 
v Palackého ulici.

večerní jízdy 
zooparkeM
Zoopark připravil pro své 
návštěvníky oblíbené májové 
večerní jízdy kočárem po areálu 
skanzenu Stará Ves, a to po dva 
víkendy 18. a 19. a 25. a 26. květ-
na, vždy od 21 do 23 hodin.

Náměstí znovu 
zdobí stromy

Po pěti měsících se na náměstí 
1. máje vracejí stromy. Vedle kašny 
ve spodní části Technické služby 
města Chomutova zasadily třešně křo-
vité. „Původní stromy, které byly po-
káceny na začátku listopadu, odumí-
raly ,“ řekla vedoucí odboru životního 
prostředí magistrátu Jana Hladová.

Nové stromy jsou na stejných mís-
tech jako ty předešlé. „Rozšířili jsme 
prostor pro vyměněný půdní substrát. 
Půdu jsme obohatili o hydrogel, který 
zadržuje vláhu pro stromy,“ řekl 

vedoucí provozovny veřejná zeleň 
Daniel Voborník.

 Třešně křovité mají menší vzrůst, 
malé listy, kompaktní kulovitý tvar 
koruny, kvetou, neplodí, pomalu 
přirůstají a nejsou citlivé k zaso-
lení. „Právě pro tyto vlastnosti se 
jedná o vhodný strom pro výsadbu 
na náměstí,“ vysvětluje Hladová. 
Vzhledem k reprezentativnosti plochy 
byly vysazeny stromy většího vzrůstu 
s obvodem kmene okolo 20 centime-
trů pro výraznější okamžitý efekt.

předsedové SVj, máme pro vás 
zdarma seminář o gdpr

Neodkládejte vyřízení cestovních 
dokladů před letní sezonou

Historické skvosty se 
sešly v Chomutově

Zahrajte si obří 
šachy v parku

Město pro společenství vlast-
níků jednotek ve městě připravilo 
seminář k nařízení EU k ochraně 
osobních údajů. Pod názvem 
GDPR v agendě SVJ poskytne 
předsedům praktické rady a pří-
klady. „SVJ jsou již v současné 
době zahlcena řadou administra-
tivy, GDPR jim jí naloží ještě více, 
proto chceme předsedům a dalším 
vedoucím členům pomoci situaci 
kolem evropského nařízení zjedno-
dušit bezplatným seminářem,“ řekl 

náměstek primátora Jan Mareš.
Potřeba semináře vyplynula 

z pravidelných schůzek zástupců 
SVJ s vedením města, městských 
organizací a Agentury pro soci-
ální začleňování Úřadu vlády ČR. 
„Představitelé SVJ vyjádřili přání 
setkat se s odborníky na GDPR, 
kteří by jim předali i praktické 
podněty pro nakládání s osobními 
údaji v rámci SVJ,“ vysvětluje 
počátek nápadu Mareš. Lektorsky 
seminář zajistí zástupci Svazu 

měst a obcí České republiky, kteří 
se problematikou GDPR v obcích 
zabývají.

Bezplatný seminář se uskuteční 
9. května od 16.00 hod. v zasedací 
místnosti č. 13 v budově staro-
bylé radnice na náměstí 1. máje. 
Seminář je určen výhradně před-
sedům a vedení SVJ v Chomutově 
a jeho okolí. K účasti je nutné se 
zaregistrovat za pomoci formuláře 
na adrese www.chomutov-mesto.
cz/seminargdpr.

Nastává nejvyšší čas pro vydání 
dokladů, které jsou zapotřebí k ces-
tování. „Doporučujeme nenechá-
vat vyřizování dokladů na poslední 
chvíli. V pondělí a ve středu mohou 
lidé přijít na úřad až do 17 hodin, 
v tyto dny ale musejí počítat s delší 
čekací dobou. Vhodnější je tedy 
využít i úterky a čtvrtky, kdy jsou 
úředníci k dispozici do 15 hodin. 
Po objednání si mohou doklady 

vyzvednout i v pátek do 13 hodin,“ 
uvedla Věra Krupičková z oddělení 
správních činností.

Pro vycestování do zemí 
Evropské unie postačí pouze platný 
občanský průkaz, do ostatních zemí 
musí občané mít cestovní pas. Na 
občanský průkaz mohou cesto-
vat nejen do států Evropské unie, 
ale i do dalších států: Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 

Islandu, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska, Moldavska, 
Lichtenštejnska a Gruzie. Poplatek 
pro děti mladší 15 let za vydání 
občanského průkazu činí 50 korun 
a za cestovní pas zaplatí 100 ko-
run. Standardní doba pro vydání 
je 30 dnů, pokud by občané chtěli 
doklad do 6 pracovních dnů, zaplatí 
4 000 Kč, u dětí mladších 15 let 
2 000 Kč.

Více než stovka automobilů či 
motocyklů starších třiceti let se sešla 
v Chomutově při 24. ročníku Srazu 
historických vozidel. Lidé mohli 
obdivovat naleštěné skvosty, se kte-
rými leckdy jejich majitelé vyjedou 
jen při zvláštních příležitostech, 
jakým chomutovský sraz už tradičně 

je. „Jedním z nejstarších a také 
nezajímavějších vozů je Laurin 
& Klement z roku 1927. Jedná se 
zřejmě o jediný dochovaný vůz to-
hoto typu v šestimístném provedení. 
Je to opravdová vzácnost,“ uvedl 
Zdeněk Prchal z pořadatelského 
Veteran car clubu Chomutov. 

Na sraz se sjeli majitelé veteránů 
z Čech a Německa. Sešli se na par-
kovišti u Severočeských dolů, poté 
se v nádherné koloně vydali obcemi 
Chomutovska do Kalku a zase zpět. 
Nejstarší automobil byl z roku 1925, 
nejmladší byly z konce osmdesátých 
let minulého století.

Opravená šachovnice v měst-
ském parku u fontány zažije svůj 
první velký turnaj. Ten se uskuteční 
v pátek 18. května od 15 hodin, kdy 
rodinné centrum Rozmarýn slaví 
své 3. narozeniny.

Přihlásit se do turnaje mohou 
lidé až na místě. Kdo si troufne, 
může ke hře vyzvat jednoho ze 
členů šachového kroužku střediska 
volného času Domeček. Ti budou 
také zajišťovat odborný dohled nad 
pravidly hry.

Kromě šachu si mohou lidé 
zahrát i Člověče, nezlob se nebo 
Mlýn. Šachovnice, žulové stolky 
s vypískovanými deskovými hrami 
a celé okolí šachovnice prokouklo 
k světu díky projektu zařazenému 
do participativního rozpočtu, který 
loni zvítězil ve veřejném hlasování.
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aktuality

KráTCe
statisíce cestujících 
v březnu
V březnu 2018 Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova 
odjel na linkách MHD cel-
kem 17 812 spojů a přepravil 
393 640 cestujících evidovaných 
odbavovacím systémem.

nová budova pro 
služby
Sociální služby se připravují na 
převzetí objektu v ulici Kamenná, 
kde je sociální centrum s rozší-
řeným provozem odborného 
sociálního poradenství a činností 
dětských skupin.

vytvářeli pro výstavu
V dubnu proběhlo v DpS 
Písečná výtvarné setkání osob 
se zdravotním postižením na 
téma Místo, kde žijeme. Výrobky 
se představí na výstavě v rámci 
Zahradní slavnosti v létě 2018.

týden budou offline
Středisko knihovnických a kul-
turních služeb se letos připojí 
k celorepublikové kampani Tý-
den rodiny offline 2018. Akce se 
uskuteční 16. května od 14 hodin 
ve 2. patře knihovny.

o slavnostech bude 
MuzeuM otevřené
Oblastní muzeum při Chomutov-
ských slavnostech 12. a 13. květ-
na rozšíří otevírací dobu. V sobo-
tu i v neděli bude mít otevřeno 
od 10 do 17 hodin.

do škol začíná putovat sto 
milionů korun na učebny

Sebrali pět a půl tuny odpadu

rozhodněte, které návrhy 
město zrealizuje

Město zahajuje stomilionovou 
investici do základních škol. V první 
polovině května vstoupí řemeslníci do 
prvních třech školních budov v ulicích 
Školní, Beethovenova a Na Příkopech 
a začnou se stavebními úpravami vy-
braných tříd pro moderní učebny. „Na 
modernizaci učeben město získalo 
devadesátimilionovou dotaci, tudíž jen 
deset milionů zaplatí ze svého,“ řekl 
náměstek primátora David Dinda.

Od června práce začnou na ZŠ 
Kadaňská, Akademika Heyrovského 
a Hornická, od července na sídlištních 
školách - ZŠ Březenecká, Zahradní 
a Písečná. „Po stavařích do škol při-
jdou odborné IT firmy, které do škol 

přivedou velmi vysoké konektivity 
internetu, zabezpečí data a provedou 
strukturované kabeláže do všech tříd,“ 
vysvětluje postup projektová mana-
žerka Petra Brožíková.

Poté budou školy vybaveny ná-
bytkem a potřebným vybavením, jako 
jsou počítače, nábytek a školní po-
můcky. Ve školách tak vznikne devět 
nových učeben jazyků a informačních 
technologií, tři učebny fyziky, dvě 
chemické laboratoře, dvě dílny, z nichž 
jedna bude vybavena modelovým ob-
ráběcím pracovištěm včetně speciální 
počítačové technologie (CNC), a jedno 
multifunkční televizní školní studio. 
Součástí projektu je také vybudo-

vání bezbariérových přístupů do škol 
a sociálních zařízení. Do budov bu-
dou zakoupeny schodolezy. Ve ško-
lách bude také vybudováno šest škol-

ních poradenských pracovišť, která 
budou účinněji poskytovat odbornou 
podporu školám, žákům, pedagogům 
i rodičům.

Chomutované v rámci celostátní 
akce Ukliďme Česko uklízeli na ně-
kolika místech. Město jim poskytlo 
prostřednictvím technických služeb 
pomoc v podobě odvozu pytlů s od-
padky. Na dvou místech úklid or-
ganizovalo přímo město, na dalších 
se o úklid postarali sami dobrovol-
níci, školy či nejrůznější organizace. 
„Dobrovolníci sesbírali přes pět 
a půl tuny odpadu,“ řekl primátor 
Marek Hrabáč.

Skoro sto dvacet dobrovolníků 
do Bezručova údolí vyslali skauti 
ze střediska Český lev Chomutov, 
kteří z údolí odnesli tunu nepo-
řádku. Nejvíce odpadu dobrovolníci 
sebrali v ulici Elišky Krásnohorské, 
a to 1,7 tuny. Necelá tuna odpadu 

byla odvezena od polikliniky. „Na 
místě zůstalo ještě velké množství 
odpadu. Technické služby ho zlikvi-

dují jako černou skládku,“ doplnila 
vedoucí odboru životního prostředí 
Jana Hladová.

Od dnešního dne až do 6. května 
mohou Chomutované historicky už 
po druhé rozhodovat o investicích, 
které navrhli v rámci participativ-
ního rozpočtu Společně tvoříme 
Chomutov. Celkem se bude roz-
hodovat mezi 30 návrhy v celkové 
hodnotě jedenáct a půl milionu 
korun.

Hlasování je určené pro všechny 
osoby, které bydlí, pracují nebo dlou-

hodobě využívají veřejná prostran-
ství na území města Chomutova. 
Hlasovat je možné pouze online. 
„Doporučuji přečíst si pokyny k hla-
sování na webu www.naschomutov.
cz v záložce Hlasování,“ řekla koor-
dinátorka participativního rozpočtu 
Tereza Rödlingová. Těm, kteří ne-
mají přístup k internetu nebo nemají 
mobilní telefon, bude umožněno hla-
sování v městském infocentru.

Realizovat se budou jen ty návrhy, 
které získají nejvyšší počet hlasů a zá-
roveň se vejdou do celkové sumy pro 
participativní rozpočet 2018, což je 
5 000 000 Kč. Projekty, které budou 
hlasováním vybrány, se stanou součástí 
investic realizovaných statutárním 
městem Chomutov.

Přehled všech návrhů je na webu 
www.naschomutov.cz, stejně tak od-
kaz na hlasování.
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Po úspěšné návštěvní sezoně 2017 se i v jubilejním roce 2018 znovu a o dva měsíce dříve otevírají brány 
železničního depozitáře Národního technického muzea (NTM) v Chomutově. „Nachází se zde valná většina 
historických kolejových vozidel z nejrozsáhlejší státní sbírky na území České republiky. Vloni do něj našlo 
cestu přes šestnáct tisíc návštěvníků,“ řekl Michal Novotný, ředitel Železničního muzea, které je součástí NTM.

parní krásky i salonní 
vozy vám vyrazí dech

depozitář láká na řadu technických perliček

K letošním novinkám v depo-
zitáři patří vedle parní lokomotivy 
Conrad Vorlauf z roku 1873 i sou-
bor úzkorozchodných vozidel v čele 
s parní lokomotivou U 47.001 sys-
tému Mallet. Vozidla se do depozitáře 
vrátila ze zápůjček v Jaroměři, resp. 
u Jindřichohradeckých místních drah.

Návštěvníci si v chomutovském 
depozitáři mohou prohlédnout té-
měř sto kolejových vozidel různých 
druhů i rozchodů. Na kolejových 
paprscích lze zhlédnout vozidla 
Císařsko-královských rakouských 
státních drah i Československých 

státních drah – parní, elektrické 
a motorové lokomotivy, salonní, 
osobní, nákladní i motorové vozy, 
drezíny a další vozidla, která done-
dávna sloužila v pravidelném pro-
vozu u ČD a nyní jsou připravena 
pro zachování ve sbírce NTM.

Prostory depozitáře mají autentic-
kou atmosféru místa, kde donedávna 
probíhala údržba elektrických, moto-
rových a až do konce 70. let i parních 
hnacích vozidel. Areál bude v dlou-
hodobém horizontu procházet dalším 
rozvojem spočívajícím především 
ve zlepšení a rozšíření zastřešených 

prostor pro další železniční vozidla 
zařazovaná do sbírky NTM. „K vý-
hledovým plánům patří i vytvoření 
specializovaného konzervátorsko-
-restaurátorského pracoviště,“ tvrdí 
Novotný.

Železniční depozitář, který je 
veřejnosti zpřístupněn od 30. března 
do 28. října 2018, vždy od čtvrtka 
do neděle od 9.00 do 17.00, sestává 
ze dvou rotund, montovny, stanice 
technických prohlídek a dalších 
drobných objektů. K areálu ná-
leží 5 hektarů rozvojových ploch. 
Představuje historicky první areál 

NTM určený výhradně pro uložení 
kolejových vozidel. „Stávající pro-
story v Čelákovicích, zahrnující 
pouhých 270 metrů krytých kolejí, 
přestaly kapacitě sbírky, v současné 
době přesahující délku 1,6 km, vyho-
vovat už v polovině 80. let, kdy došlo 
na dráze k ukončení parního provozu, 
čímž vyvstala nutnost zachránit ně-
která vzácná vozidla, které lze nyní 
v Chomutově zhlédnout,“ popisuje 
Novotný. Vstup do areálu je možný 
pouze z Černovické ulice, z prostoru 
za nákupním centrem Globus (směr 
Karlovy Vary).

Největším lákadlem chomutov-
ského depozitáře jsou zajisté parní 
lokomotivy v čele s nejstarším stro-
jem v depozitáři a třetím nejstarším 
na území České republiky – parní 
lokomotivou 322.302 Donnersberg 
z roku 1870. Nachází se zde i slavný 
rychlíkový Albatros 498.106, který 
v srpnu 1964 vytvořil na zkušebním 
okruhu Cerhenice-Velim dosud ne-
překonaný rekord parních lokomotiv 
ČSD rychlostí 162 km/h. „Nechybí 

ani zcela první lokomotiva ryze české 
konstrukce řady 365.020 vyrobená 
roku 1921 podle projektu Ing. Vojtěcha 
Kryšpína v První československé 
továrně na stroje v Praze,“ popisuje 
exponáty kurátor Petr Kužel. Neméně 
majestátním dojmem působí i první lo-
komotiva vyrobená v Československu 
po II. světové válce řady 534.0301, 
kterou přes značné poškození bom-
bardováním dodaly Škodovy závody 
už 22. prosince 1945. Ke skvostům 



téma

téma | 7

Od začátku minulého století 
Národní technické muzeum sbírá histo-
rická kolejová vozidla. Dá se ještě obje-
vit nějaký unikát? Jak se dařilo získávat 
exponáty a jaká bude asi budoucnost 
železničního muzejnictví? Na otázky 
odpovídá ředitel Železničního muzea 
NTM Michal Novotný.
Jak lze definovat železniční histo-
rický vůz? Stejně jako u aut jen po-
dle stáří?

Stáří není jediným kritériem, je to 
složitější. Pro nás je historické kolejové 
vozidlo jednak vozidlo, které je repre-
zentantem určitého typu v historic-
kém kontextu, ale i takové, které má 
historickou hodnotu, čili je co nejvíce 
autentické nebo má zajímavou prove-
nienci. Rozhoduje také stav dochování. 
Dříve, třeba v šedesátých letech, byl 
pro zapsání do sbírky rozhodující i stav, 
ve kterém bylo vozidlo při převzetí. 
To znamená, že když bylo třeba ne-
kompletní, tak se do sbírky nezapsalo, 
přestože by ve sbírce nebylo vůbec 
zastoupeno. V osmdesátých letech, 
kdy končil parní pohon, se přebíralo do 
sbírky velké množství kolejových vozi-
del a od tohoto pravidla se ustupovalo. 
Pro zapsání do sbírky ale nebylo nikdy 
zásadním kritériem, zda je vozidlo 
pojízdné, či ne. Do sbírky vybíráme 
taková vozidla, u kterých se nám sejde 

více hodnotících kritérií. Naše vozidla 
pak jsou zapsána v centrální evidenci 
sbírek Ministerstva kultury České re-
publiky. Je však řada historických kole-
jových vozidel v rámci republiky, která 
nespadá do této evidence. Příkladem je 
muzejní základna podnikového muzea 
Českých drah v Lužné u Rakovníka, 
která má zhruba 400 vozidel, z nichž 
žádné není zapsáno v evidenci sbírek, 
ale například některé kusy jsou prohlá-
šenými kulturními památkami.
Dá se ještě objevit nějaký kus, který 
by dosud nebyl zdokumentován?

Není to příliš časté, ale ano. Příkla-
dem je poštovní vůz ze 70. let 19. sto-
letí, který byl až do roku 2016 obezděn 
domkem a tvořil interiér přízemní 
stavby v Nymburku. Takže se ještě 
dá něco takového najít. Marnější je 
to v otázce parních lokomotiv, ty jsou 
dobře zmapované.
Máte seznam vozidel, která vám ve 
sbírce chybí?

Máme rozpracovaný takzvaný 
akviziční plán. Do roku 1980 se sbír-
 ka budovala jako takový soubor jed-
notlivin, které se vybíraly z vývoje 
železniční dopravy od 1. poloviny 
19. století. Jelikož ještě neexistoval de-
pozitář, ale jen 270 metrů krytých kolejí 
v Čelákovicích, tak tehdy pracovníci 
muzea z velké části byli nuceni rezig-

novat na sbírání zejména vozů, proto 
v naší sbírce jednoznačně dominují 
hnací vozidla za těmi taženými. Naši 
předchůdci si prostě nemohli dovolit 
sbírat vozů více, protože je neměli kam 
dát. Takže máme velkou sbírku parních 
lokomotiv, ale vlastně nemáme laicky 
řečeno vagóny. To je právě hlavní cíl 
současného plánu tuto mezeru alespoň 
částečně doplnit.
Můžete uvést příklady nejvýznam-
nějších kusů, které byste chtěli získat 
do sbírky?

Naším velkým snem je Laminátka, 
která již v Chomutově stojí, ale je jen 
v zápůjčce a jedná se o ceně. Dále mo-
torový vůz 810, takový ten klasický 
motorák. Pak je to lokomotiva Čmelák, 
která je z největší série vyrobených lo-
komotiv jednoho typu na světě. Ta také 
stojí v depozitáři. Pak třeba Brejlovec.
Jak obtížné je tato chybějící vozidla 
získat?

Od roku 1989 do roku 2006 byly 
převody velmi snadné, protože Česko-
slovenské státní dráhy a poté České 
dráhy byly státními organizacemi 
a převody se konaly v rámci jedné 
organizační složky na druhou, tedy bez-
úplatně. Nyní jsme však v situaci, kdy 
si musíme vozidla kupovat. Nyní napří-
klad kupujeme nákladní vozík Lorka ze 
70. let 19. století a zároveň vůz česko-

slovenských prezidentů z roku 1968.
Dostáváte se do situace, kdy ne-
víte, které vozidlo zrovna v tu 
chvíli získat do sbírky? Třeba 
když se v jednu chvíli naskytne 
více vozidel?

Máme vytvořený prioritní výběr, 
a to i s vědomím, že ne všechno se nám 
podaří získat. Ne vše lze zachránit. 
Máme vytvořené pořadí. Stane se ale, 
že existuje vozidlo ve více exemplářích, 
tak to řešíme tak, že se rozhodujeme 
pro vozidlo, které je lépe dostupné nebo 
je více v původním a dobrém stavu.
Jak bude vypadat železniční depozi-
tář třeba za dvacet třicet let?

Doufám, že dost podobně jako 
nyní, že kolegové budou dál pokračo-
vat v naší koncepci, aby bylo co nejvíce 
zásadních typů dochováno reálně a ne 
jen na nákresech či fotografii. Dnes 
v oblasti osobní dopravy je budoucnost 
určená železničním jednotkám, které 
mají nevýhodu v délce a tedy i v náro-
cích na uskladnění. Jsou někdy i téměř 
200 metrů dlouhé. To tedy vidím jako 
problematické do budoucna, ale i to 
má své řešení, může se třeba ucho-
vat jen nějaká část. Podařilo se nám 
v Chomutově zakoupit kromě hal i pět 
hektarů rozvojových ploch, takže do 
budoucna jsme prostorově připravení 
na výstavbu dalších hal pro depozitář.

ředitel muzea Michal Novotný: Zachránit 
nelze všechny vozy, musíme vybírat

sbírky patří vedle technicky i esteticky 
zdařilé univerzální parní lokomotivy 
475.1142 (r. v. 1951) i zcela poslední 
parní lokomotiva vyrobená v ČKD pro 
potřeby ČSD řady 477.060 (r. v. 1955) 
nebo poslední parní lokomotiva vyro-
bená na území Československa vůbec 
řady 556.0510 (r. v. 1958). Vedle 
unikátů se zde však nachází i veskrze 
ikonická vozidla pro daný výkon bez 
zvláštního zřetele na dobu provozu. Za 
všechny uveďme lokomotivy neodmy-
slitelně spjaté s provozem na místních 
drahách od přelomu 70. a 80. let 19. 
století až do 70. let století dvacátého – 
310.0118 Kafemlejnek, 422.025 Malý 
bejček a 423.001 Velký bejček.

Elektrickou vozbu zastupuje 
vedle strojů provozovaných na 
pražských spojkách po jejich vy-
bavení trakčním vedením v druhé 
polovině 20. let – E 225.001, 
E 423.001 a E 436.004 – zejména lo-
ko motiva řady E 499.089 – základní 
kámen poválečné elektrifikace 
hlavního spojení mezi Prahou 
a Košicemi. Z lokomotiv moto-
rových pak nutno zmínit přede-
vším populárního Brejlovce 
T 478.3016 (753.016-5), přezdíva-

ného dle morfologie čelních skel 
stanoviště strojvedoucího, nebo 
dvojici Hektorů, z nichž první 
představuje nejstarší stroj své 
řady vůbec (T 435.001). K dal-
ším dieselelektrickým představi-
telkám patří exemplář nejrozší-
řenější lokomotivy světa ČME 3, 
u ČSD vedené pod označením 
T 669.0069 (770.069-3). Klíčová 
vozidla pro poválečnou motorizaci 
vedlejších železnic představuje mo-
torový vůz M 131.1405, který svou 
nenáročnou konstrukcí a počtem 
vyrobených kusů zachránil mnoho 
lokálek od zániku a stal se proto 
určitým symbolem socialistického 
venkova.

Ke specifickým hnacím vozidlům 
patří drezíny. Expozice depozitáře 
nabízí porovnání všech druhů uve-
dených kolejových vozidel – drezíny 
rumpálové, drezíny motorové, napří-
klad drezína Ústecko-teplické dráhy 
z produkce Ringhoffer, i soubor auto-
mobilových drezín Tatra.

Stranou pozornosti určitě nezů-
stane ani kolekce salonních vozů 
NTM, zastoupených v depozitáři vy-
hlídkovým salonním vozem Ústecko-

teplické dráhy Aza 1-0045 z roku 
1900, který pochází ze smíchov-
ského závodu Františka Ringhoffera, 
nebo salonním vozem vyrobeným 
Kopřivnickou vozovkou v roce 
1906 pro barona Adolpha Rothschilda 
Aza 1-0085.

Vedle salonních vozů se v depo-
zitáři nacházejí i zástupci typových 
řad historických osobních vozů 
běžného provozu z doby před II. 
světovou válkou, například vozy Da 
6-5010 „pancéřáky“. Nechybí ani 

přípojné vozy k motorovým vozům 
pro místní dráhy Clm 4-6073, CDlm 
4-9803 a přívěsné vozy k motoro-
vým vozům pro rychlíkové výkony 
Calm 4-7025. „Návštěvníci mohou 
dále spatřit i kolejový rotační parní 
sněhomet značky Henschel und 
Sohn z roku 1943 nebo tryskový 
odmetač sněhu sestavený v 70. le-
tech 20. století z podvozku vozu 
Ringhoffer, kabiny automobilu 
Praga a tryskového motoru z le-
tounu MiG 15,“ dodává Petr Kužel.
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Jestli se nepletu, tak jste se dostal 
na světovou špičku v jedné kultu-
ristické disciplíně, a to po pouhých 
třech letech tréninku. Je to v kultu-
ristice běžné?

Máte pravdu, během tří let se mi 
podařilo dostat se mezi světovou ama-
térskou špičku a posléze přejít mezi 
profesionální závodníky. Jestli je to 
běžné? Nemyslím si, že se to stává 
denně. Otázkou je, co je vlastně v kul-
turistice běžné? Kulturistika a její ka-
tegorie jsou velice specifický a odlišný 
sport od všech ostatních. Roli tu hraje 
spousta faktorů, a pokud se sejde ge-
netika, tvrdá dřina, disciplína a trocha 
štěstí, tak se může stát mnohé.
Vaše cesta za kulturistikou vedla 
přes zranění v jiném sportu, co se 
stalo?

Přesně tak, od mala jsem byl ve-
dený ke sportu, takže jsem se nikdy 
neflákal a vždy sportoval. Vystřídal 
jsem mnoho sportů, přesto jsem 
ale vždy tíhnul k těm neobyčejným 
a adrenalinovým a jeden takový jsem 
právě dělal. Přesněji tedy freestyle na 
lyžích a takzvaný slopestyle. Trávil 
jsem spoustu času ve snowparku na 
horách a ve vzduchu při skocích. S tím 
se ale pojí veliké riziko úrazu. A to byl 
i můj případ. Stalo se to po mých osm-
náctých narozeninách, když jsem byl 
trénovat na Klínovci. Při dopadu u jed-
noho skoku jsem si vyrotoval koleno, 
přetrhal křížové vazy, natrhl postranní 
vaz a urval meniskus. Čekaly mě dvě 
operace. Úrazy se ale během několika 
let několikrát opakovaly a já podstu-
poval další a další operace. Takto to 
pokračovalo do chvíle, kdy mi doktor 
řekl, že pokud chci ještě sportovat 
alespoň pro zábavu, měl bych s lyžemi 

přestat a věnovat se důkladnému posí-
lení kolenních stabilizátorů. A tehdy to 
vše začalo.
Můžete přiblížit svoji kulturistickou 
disciplínu?

Moje kategorie se nazývá Men´s 
physique. Je to relativně mladá kate-
gorie, která každým rokem nabývá 
popularity. Není se čemu divit. Běžně 
se totiž setkáte s názory, že typický 
kulturista není pro normálního člověka 
nic hezkého. Na rozdíl od kulturisty 

závodník mojí kategorie nemusí oplý-
vat takovými objemy a na závodech 
neprezentuje svalový rozvoj dolních 
končetin. Rád s nadsázkou říkám že 
physique je menší kulturista v plážo-
vém provedení. Což je pro běžnou 
veřejnost přijatelnější a na oko hezčí. 
Závodník mé kategorie by měl být 
především symetrický, estetický a ade-
kvátně vyrýsovaný. Jsou tu ale ještě 
další faktory, ke kterým se přihlíží, 
jako výběr závodních plavek, per-
fektní prezentace závodníka, závodní 
barva a v neposlední řadě také vzhled. 
 Jak vypadá běžný den kulturisty, 
který dosáhl na světové i evropské 
stupně vítězů?

Bohužel stejně jako běžní smr-
telníci i já musím chodit do práce, 
takže můj běžný den začíná ve čtvrt 
na pět budíkem, který nesnáším. 
Následuje snídaně, po které vyrazím 
do práce. Pracuji jako stavbyvedoucí 
v tušimických rekultivacích. V půl 
šesté přijíždím do práce, kde mě čeká 

dvanáct hodin. Je pro mě důležitá 
životospráva, proto jím přesně určené 
porce osmkrát denně. V šest hodin po 
práci vyrazím směr posilovna, kde 
absolvuji hodinu a půl dlouhý tvrdý 
trénink dle plánu. Po tréninku se do-
stanu konečně domů, kde mě čeká 
ještě druhá večeře a příprava jídla 
na druhý den. Tím končí můj běžný 
pracovní den. V den, kdy mám volno, 
se to moc neliší. Také mě čeká plno 
práce, například různé semináře, fo-

cení, natáčení a podobně. Často ces-
tuji do Prahy, kde pomáhám s přípra-
vou závodníků. Dále působím jako 
osobní trenér v posilovně, kde trávím 
spoustu času se svoji klientelou, a tak 
i v den volna jsem na nohou zhruba 
od pěti ráno.
Když jste již profesionálním spor-
tovcem, uživí vás sport? 

Na to je složitější odpověď. Ano, 
letos jsem se stal profesionálem, ale 
to neznamená příjmy, naopak si stále 
musím většinu nákladů hradit sám. 
Pokud se budu na mezinárodních 
soutěžích umisťovat do pátého místa, 
jsou s tím spojené nějaké odměny. 
Pomalu se mi však daří si vydělávat 
sportem jako osobní trenér či jako 
lektor odborných kurzů.
Jaké sportovní cíle máte ještě před 
sebou?

Je jich spousta, jsem prvním ro-
kem v profi táboře. Tudíž můj cíl je 
určitě nemít zlatou medaili pouze 
z amatérů, ale i z profesionálů. Dále 

bych se chtěl nominovat na mistrov-
ství světa profesionálů. Více se pro-
slavit na fitness scéně a určitě stejně 
jako každý, kdo má rád kulturistiku, 
bych chtěl jednou stát na prknech 
největší soutěže na světě, která nese 
jméno Mr. Olympia v Las Vegas. 
Získal jste třetí místo v  anketě 
Nejúspěšnější sportovec Chomu
tovska roku 2017. Evidentně si va-
šeho úspěchu všímá i širší veřejnost. 
Máte z toho radost? 

Ano, mám z toho obrovskou ra-
dost. V dnešní době se stává hodně 
trendy zdravý životní styl. Díky 
kulturistice víme, co je zdravé a co 
ne. Víme, jak můžeme přibrat nebo 
zhubnout, víme jak odbourat ně-
které zdravotní problémy, dokonce 
i víme, jak lze tvarovat postavu za 
nějakým účelem. Není divu, že se 
o to širší veřejnost zajímá a čerpá 
od nás rady a zkušenosti. Já sám se 
snažím lidem ukázat, že žít zdravě 
může být velice fajn.
Asi se stanete idolem nejednoho 
mladíka, nebo pravděpodobněji jste 
se už stal? Co je pro ně nejdůleži-
tější, když se rozhodnou pro tento 
náročný sport?

Nejdůležitější je vůle, odhod-
lání, vytrvalost a disciplína. V kul-
turistice není nic na chvíli. Než 
vám narostou svaly, trvá to měsíce 
a roky. Než člověk zhubne, trvá to 
týdny a měsíce. Musí tedy být trpě-
livý. Musí dělat věci správně a ne-
chtít výsledky hned. Každé tělo je 
jiné, a tak je jiný i klíč k jejich cíli, 
ale nic není nemožné. Měli by najít 
někoho, kdo jim pomůže. Ušetří jim 
to na začátku spoustu času, nervů 
a možná i zdraví.

Sedmadvacetiletý Chomutovan Patrik Herčzík dobývá svět v kulturistice v kategorii Men’s physique. Vloni se stal 
absolutním mistrem České republiky, skončil na čtvrté příčce na mistrovství Evropy a třetí na mistrovství světa. 
V témže roce se po absolutním vítězství na Diamond Cupu Milano připsal status profesionálního závodníka.

patrik Herčzík:

Můj cíl je mít zlatou medaili 
z profesionálů

Letos jsem se staL profesionáLem, aLe to 
neznamená příjmy, naopak si stáLe musím 
většinu nákLadů hradit sám.
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Terapeutické skupiny pomohou 
nemocným i pečovatelům

Oběti trestného činu nevyužívají 
všech svých práv, odborníci poradí

Od května začínají ve městě fun-
govat podpůrné, edukační a terapeu-
tické skupiny. Ty budou určené pro 
onkologické pacienty a jejich pečova-
tele, pro pečovatele o seniory či osoby 
zdravotně postižené, dále pro osoby 
s onemocněním pohybového apa-
rátu a jejich blízké, diabetiky a jejich 
pečovatele i pro pečovatele o osoby 
s Alzheimerovou chorobou či jinou 
demencí. Skupiny organizuje Asociace 
pracovní rehabilitace ČR v rámci 
Sociálně aktivizační služby pro osoby 
se zdravotním postižením, účast v nich 
je anonymní a bezplatná. „Skupiny 
vznikly s cílem dát možnost osobám, 
řešícím stejný problém, stejnou životní 
situaci, bojujícím se stejnou nemocí 
či nepříznivou životní situací, bez-
pečný a anonymní prostor k setkávání 
a vzájemné podpoře,“ uvedla vedoucí 
služby Karolína Suchopárková.

Vedoucím skupiny je vždy od-
borník, například psychoterapeut, 
ergoterapeut, fyzioterapeut či sociální 
pracovník, který má s tématem sku-
piny vlastní zkušenost, ať již osobní, 
rodinnou či profesní. Účastníci ve 

skupinách získají potřebné informace 
a kontakty, mohou se spolu poradit, 
ale také se dále vzdělávat v dané ob-
lasti, zjistit, na co mají právo či nárok.

Skupina pro onkologickou proble-
matiku se schází od 3. května každý 
první čtvrtek v měsíci ve 13 hodin. 
Lidé se při terapii dozví více o své 
nemoci, mohou pomáhat ostatním při 
řešení problémů, posílí si sebevědomí 
a lépe se naučí žít se svou nemocí.

Podpůrná skupina pro pečova-
tele o seniory či postižené se poprvé 
sejde 7. května od 10 hodin a bude se 
scházet každé první pondělí v měsíci 

ve stejném čase. Pečovatelé ve věku 
od 18 do 64 let získají rady i instruk-
táže ve věcech péče o své blízké, na-
učí se například transport na lůžku, 
oblékání špatně pohyblivé osoby či 
její osobní hygienu. Dále dostanou 
rady o kompenzačních pomůckách či 
o systému sociálních dávek.

Také skupina pro osoby s one-
mocněním pohybového aparátu se 
bude scházet každé první pondělí 
v měsíci a začíná 7. května, ale od 
13 hodin. Členové této skupiny 
se seznámí s uplatňováním zájmů 
a práv osob se zdravotním postiže-

ním, dostanou rady, jak si nejlépe na-
stavit svůj denní režim a upravit do-
mácí prostředí, a v mnoha oblastech 
se poradí se stejně nebo podobně 
postiženými lidmi.

Od 10. května se začne scházet 
skupina pro diabetiky, členové se 
pak uvidí každý druhý čtvrtek v mě-
síci od 13 hodin. Cílem setkávání je 
větší povědomí o nemoci. Odborníci 
budou členům radit hlavně v oblas-
tech stravování, léčby inzulínovým 
perem i pumpou, vzdělávání dětí 
s diabetem a spolupráce se školními 
stravovacími provozy.

Problematikou Alzheimerovy cho-
roby a jiných demencí se budou zabý-
vat návštěvníci skupiny každé čtvrté 
pondělí v měsíci, začínají 21. května 
od 10 hodin. Pečovatelé budou moci 
sdílet své zkušenosti i potíže s ostat-
ními, naučí se podporovat nemocnou 
osobu v tréninku kognitivních funkcí 
a také se dozví, na co mají nároky či 
jakých služeb mohou využívat.

Terapeutické skupiny se konají 
v budově Asociace pracovní rehabili-
tace ČR v Revoluční ulici 22/20.

Obětem trestného činu pomáhá 
v Chomutově poradna Probační a me-
diační služby, která v rámci projektu 
s názvem Proč zrovna já? II pod zá-
štitou Evropského sociálního fondu 
poradí a pomůže v nejrůznějších 
životních situacích, při kterých došlo 
k újmě například materiální, psy-
chické či fyzické. Lidé často netuší, 
na co mají právo a o co mohou žádat. 
Nebo nevědí, jak a kde. S čím vším 
pracovníci poradny mohou lidem 
pomoci, řekla v rozhovoru poradkyně 
Světlana Michálková.
V jaké situaci se na vás mohou 
lidé obrátit?

Pracovníci poradny si vědí rady 
v mnoha různých životních situacích, 
v nichž lidé mohou tápat. Poskytneme 
informace o právech oběti trestného 
činu, vysvětlíme, jak probíhá trestní 
řízení, dále poradíme, jak zažádat 
a vymoci náhradu škody po pachateli 
trestného činu, který neuhradil způso-
benou škodu. V podstatě provedeme 
člověka celou pro něj nepříjemnou až 

velmi stresující situací. Poskytujeme 
informace nejen právní, ale i psycho-
sociální, klienta navedeme do dalších 
pro něho přínosných organizací a po-
raden. Lidé někdy třeba neví, že i pa-
chatel trestného činu, který není plno-
letý, nese odpovědnost za své činy.
Poradna se zaměřuje na oběti 
trestných činů, co to tedy 
znamená?

Obětí trestného činu je ten, 
komu bylo ublíženo na zdraví, 
způsobena majetková či psychická 
újma a nebo se na jeho úkor pacha-
tel obohatil. Takovou obětí ale je 
i pozůstalý po oběti trestného činu, 
tedy příbuzný, osvojenec, osvoji-
tel, manžel, registrovaný partner 
nebo druh. Pracujeme i s termínem 
zvlášť zranitelná oběť trestného 
činu, za kterou považujeme dítě, 
handicapovaného, dále osobu vy-
sokého věku, oběť trestného činu 
obchodování s lidmi, oběť trestného 
činu v sexuální oblasti a násilností 
nebo oběť, která je ohrožena nási-

lím z nenávisti pro svoji přísluš-
nost, například etnickou, či pro 
náboženské vyznání.
Týká se vaše pomoc jen soudního 
řízení nebo doby před ním?

Naše pomoc může nastoupit 
i bezprostředně po spáchání trest-
ného činu, kdy oběti pomůžeme se 
vypořádat s nastalou situací a jejím 
řešením, zorientovat se v právech 
a možných postupech, které se dají 
v daném případě udělat. Stejně tak 
připravíme člověka nejen na soudní 
řízení, ale i na všechny úkony, které 
s daným činem mohou souviset, ať 
před tím, než se pachatel dostane 
k soudu, nebo po jeho odsouzení. 
Obětem můžeme nabídnout i do-
provod k soudu či do zdravotnic-
kého zařízení. Můžeme také zpro-
středkovat takzvanou mediaci, což 
je mimosoudní řešení sporu mezi 
obětí a pachatelem dohodou. Tak 
může dojít k oboustranně uspo-
kojivému řešení a také například 
k uspíšení náhrady škody.

S čím se na vás lidé nejčastěji 
obracejí?

Například se zneužitím osobních 
dokladů, dále při posouzení náhrady 
škody, kdy je důležité se přihlásit se 
svými nároky včas. Pomáháme také 
maminkám, které zvažují podání 
trestního oznámení na neplacení 
výživného. Obracejí se na nás ženy 
i muži, kteří se setkali s domácím 
i jiným násilím, může jít i o roz-
chody, v nichž jeden partner situaci 
nezvládne a toho druhého neustále 
kontaktuje, obtěžuje i pronásleduje.
Kde lidé poradnu najdou a jak ji 
mohou kontaktovat?

Bez objednání mohou lidé přijít 
v pondělí od 12 do 15 hodin a v úterý 
od 8 do 11 hodin do poradny, která 
sídlí ve středisku Probační a medi-
ační služby v ulici Vikové-Kunětické 
v Chomutově. Kontaktovat nás 
mohou kdykoliv na telefonním čísle 
606 053 188 nebo e-mailem michal-
kova.pms@gmail.com. Všechny naše 
služby jsou anonymní a zdarma. 
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Vaše témata
 podněty

chybí odpadkové 
koše na bandě

Dobrý den,
bydlím v Přemyslovĕ ulici, je to 

vlastně opačný konec Chomutova 
z Bezručova údolí, kam jste už in-
vestovali hodně prostředků. Je to 
dobře, jsou tam krásné procházky 
a slouží to všem občanům k pod-
nikání různých aktivit. Chodím 
často na procházky kolem jezera 
k Bandě, potkávám tu spoustu dů-
chodců, pejskařů, také maminek 
s dětmi. Je škoda, že po cestě smě-
rem od lesoparku k nádrži Banda 
(cyklostezka) není ani jeden odpad-
kový koš, hromadí se tu odpadky 
kolem cesty, taky vycházkáři, 
hlavně důchodci, by uvítali pár lavi-
ček pro odpočinek a maminky zase 
sem tam houpačky či skluzavku. 
Tak jako v Bezručově údolí by to 
bylo takové aktivní výletní místo. 
Vím, hned vedle je Kamencové je-
zero, kde je vše, ale je tu otevřeno 
pouze v létĕ a při vstupu se musí 
platit a na to starší občané a ma-
minky při každodenních procház-
kách nemají. Je to pouze námět 
k zamyšlení, ale myslím, že všem, 
co bydlí kolem Kamencového je-
zera, by se takové vylepšené výletní 
místo líbilo.

S přátelským pozdravem
Vlasta Hennlichová

Vážená paní,
žádost na umístění odpadko-

vých košů a laviček podél cyklo-
stezky v lokalitě u Bandy v rámci 
participativního rozpočtu města 
postoupila do hlasování. Nyní je 
potřeba počkat na jeho výsledky. 

O nich budou všichni občané in-
formováni pomocí Chomutovských 
novin.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

bude vydlážděn 
zbytek chodníku?

Dobrý den,
v současné době u nás  probíhá 

rekonstrukce chodníků v ulici Pa-
lackého 3658. Z boku baráku zůstal 
kus betonové plochy cca 3× 1,5 m, 
okolo betonu už jsou nové dlažební 
kostky. Chci se prosím informovat, 
zda tento kousek stavební firma vy-
dláždí? Nevypadá to dobře a kazí to 
estetický dojem.

Děkuji za odpověď.
M. I.

Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz. 

Realizace stále ještě probíhá, veš-
keré plochy budou nově předláž-
děny. Pro informaci uvádíme, že 
oblouk nároží u Chomutovky bude 
upraven, takže dojde ke zkrácení 
stávajícího místa pro přechá-
zení a vznikne zde malý ostrůvek 
zeleně – výsadba bude řešena do-
datečně s Technickými službami 
města Chomutova. Tato chodní-
ková část se rozšiřuje na úkor vo-
zovky, v ul. Riegrova bude zúžena 
na 7,50 m, a to rozšířením plochy 
chodníku u č. p. 1066. Vznikne tak 
nové místo pro přecházení, které 
bude navazovat na stávající sjezd. 
U stávajících přechodů pro chodce 
budou doplněny vodící prvky.

S přáním hezkých dnů
Radka Zemanová,

odbor rozvoje a investic

proč znovu 
kopete v ulici?

Dobrý den,
píši ohledně znovu započatých 

stavebních prací v ulici Vršovců. 
Konkrétně mě zajímá důvod, proč 
se tato ulice znovu rozkopává, když 
v ní probíhaly výkopové práce již 
na podzim minulého roku?

Děkuji, D. G.
Dobrý den,
ano, výkopové práce v rámci 

rekonstrukce vodovodu a kana-
lizace probíhaly v minulém roce, 
v rozsahu zhruba do poloviny ko-
munikace. Přes zimu byly práce 
přerušeny a letos byla zahájena 
druhá část, tj. do křižovatky se 
Školní ulicí. Zakázku provádí 
FRK, s.r.o., pro investora SVS, a.s. 
S uvedeným dodavatelem momen-
tálně probíhají jednání o prove-
dení rekonstrukcí komunikace pro 
město, které má v plánu provést 
povrchy chodníků a vozovky v příš-
tím roce.

Doufáme, že i tato městská 
stavba proběhne v souběhu s již 
probíhající stavbou a podaří se 
celou uliční část kompletně zrekon-
struovat dle předpokladu, tj. do 
září tohoto roku.

S pozdravem
Bc. Kateřina Vránová,

odbor rozvoje a investic,
úsek investic

MůžeMe vyznačit 
parkovací Místa?

Dobrý den, pane Kováczi,
chtěla bych se informovat, co 

bychom jako společenství vlastníků 
ve Skalkové ulici mohli udělat, 
když máme zájem o vyznačení par-

kovacích míst na parkovišti před 
našimi domy? Mohl byste mi s tím 
nějak pomoci? Vlastník parkoviště 
je město Chomutov.

Děkuji, s pozdravem
S. K. (za společenství vlastníků)

Dobrý den,
s vyznačením vodorovného 

dopravního značení na parkovi-
šti problém jako statutární město 
Chomutov nemáme, jen upozor-
ňuji na skutečnost, že podle nové 
normy musí být vnitřní rozměr 
nového parkovacího stání min. 
2,5 m a v případě „namalování“ 
přijdete ze současného počtu par-
kovacích míst o nějaké to místo, 
kde se parkuje nyní. Pokud budete 
i nadále trvat na realizaci vodo-
rovného dopravního značení před 
svým domem, prosím projednejte 
tuto skutečnost na svém výboru, 
seznamte s touto skutečností své 
spoluobčany a v případě souhlasu 
prosím o písemnou žádost a já 
nechám práce na vyznačení par-
kovacích míst před vaším domem 
provést. V případě potřeby dalšího 
vysvětlení a ukázky přímo na místě 
nemám problém se s Vámi sejít.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

Máte také zajíMavý 
nápad, podnět či 
zkušenost s něčíM 
ze života ve Městě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení  
pracovních Míst: 
referent úřadu úzeMního plánování i.
referent úřadu úzeMního plánování ii.
referent úřadu úzeMního plánování a rozvoje

na odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování 
na dobu neurčitou s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách.

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
Hledáme učitele 

angličtiny  
a na první stupeň

Základní škola Chomutov, Na příkopech 895  
přijme na od září 2018  

učitele angličtiny a na první stupeň. 
Přednost mají plně kvalifikovaní a aprobovaní zájemci.  

Své nabídky posílejte na adresu:  
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 PSČ 430 02,  

na mail: miloslav.hons@3zscv.cz,  
telefonujte na 474 651 418  

nebo přijďte na kávu přímo k řediteli.
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alfrÉd „freďáK“ 
MaIer
Neuvěřitelných padesát let občerstvuje Chomutovany 
i přespolní návštěvníky letního kina. Ve stánku začínal jako 
brigádník ještě za státního podniku Restaurace a jídelny. 
Pamatuje, když se v kině od května do září promítalo každý 
den a některé akce, jako například filmové festivaly, navštívily 
tisíce lidí. Za půlstoletí vytočil statisíce piv. Přes zimu obsluhuje 
štamgasty v loděnici. „Už je to rutina, každý den jsem na nohou 
čtrnáct hodin,“ řekl. Přestože je mu sedmasedmdesát, na 
odpočinek se zatím nechystá. 

CHOMUTOVšTí CZeCH lIONS
Chomutovští hokejoví amatéři, kteří tvoří mužstvo s názvem Czech Lions, na hokejovém turnaji 
Flashguns Cup, jenž se každoročně pořádá na konci sezony v belgickém Heist op den Bergu, skončili 
na třetím místě. „Jsme normální chlapi, kteří chodí do práce, a hokej je náš koníček. Jsou mezi námi 
stavaři, manažeři, hasiči, policisté, student či lahůdkář. Proto to byla pro nás obrovská výzva,“ říká 
kapitán mužstva Daniel Jetenský. Chomutovany porazili jen Kazachstánci a Rusové.
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Kosterní pozůstatky oživí historii pěvecké sbory 
mateřinek 
v kostele

Umělci vystaví svá díla při výtvarném salonu

filmy nabídnou porozumění rozdílným osudům

Ve výstavních prostorách mu-
zea na radnici mohou lidé zavítat 
do dávné historie. Do 2. června je 
tam totiž k vidění výstava koster-
ních pozůstatků s názvem Smrtí 
to nekončí aneb Tisíc let spali ve 
stínu Radobýlu. Výstava předsta-
vuje výsledky archeologického 
výzkumu pohřebiště z 10.–11. sto-
letí v Mlékojedech u Litoměřic. 
Návštěvníci uvidí nejen předměty, 
jež zemřelé provázely životem, ale 
seznámí se také s antropologickým 
zkoumáním a dozví se o nemocech 
či úrazech, o nichž mohou kosti 
vyprávět. 

Jako součást výstavy připravilo 
muzeum zajímavý program pro ex-
kurze ze základních i středních škol.

Výstavu připravili pracovníci 
Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech v Mostě.

Pěvecké sbory Mateřské školy 
Chomutov se představí při společ-
ném koncertě s názvem Otevírání 
studánek. „Jedná se o tradiční 
nesoutěžní přehlídku, letos na 
téma Čechy krásné, Čechy mé,“ 
uvedla ředitelka MŠ Chomutov Irena 
Kopecká. Akce tedy přispěje k osla-
vám 100 let výročí naší vlasti.

Při koncertě se společně před-
staví deset pěveckých sborů. Akce 
se uskuteční 22. května v kostele 
sv. Ignáce od 15 hodin.

Již počtvrté budou vystavovat 
umělci při Chomutovském výtvar-
ném salonu. Vernisáž výstavy se letos 
uskuteční 11. května ve Sklepení 
osudu v čajovně Alibaba. „Novinka 
letošního ročníku bude přestěhování 
výstavy do auly Scholy Humanitas 
v Litvínově, kde bude druhá vernisáž 

výstavy 8. června. Letos se výstavy 
účastní čtrnáct výtvarníků z regionu 
Chomutovska a Mostecka,“ uvedl or-
ganizátor Josef Šporgy.

Výstava bude obsahovat foto-
grafie, grafiky, sochy a malby. Téma 
pro tvůrce je volné, hlavní pravidlo 
salonu je vystavit tři nejnovější díla. 

Návštěvníci by tedy měli na výstavě 
vidět současnou volnou tvorbu umělců 
z regionu.

Vernisáž ve Sklepení osudu za-
čne v 19.30 hodin, od 20 hodin je 
plánovaný koncert Fusion Eichler 
Tria, které vystřídá ve 22 hodin sku-
pina Lake Stopper. Výstava potrvá 

do 7. června a bude přístupná každý 
den od 15 do 19 hodin. Vystavovaná 
díla si lidé mohou zakoupit. V rámci 
výtvarného salonu se 1. června od 
19 hodin v čajovně uskuteční au-
torské čtení Ivany Myškové z nové 
knihy s názvem Bílá zvířata jsou 
velmi často hluchá.

Osm filmů zaměřených na rozličné 
životní příběhy různých lidí nabídne 
letošní dvoudenní filmový festival 
Výboru pro národnostní menšiny při 
Zastupitelstvu města Chomutova. 
Letos se uskuteční 21. a 22. května 
v kině Svět. „Rozhodli jsme se zopa-
kovat některé filmy, které se promítaly 
již loni, jsou totiž velmi zajímavé a di-
váci by si je neměli nechat ujít. Jedná 
se o film Generace ´N´ a Hladomor 
´33. Šest filmů uvidí na našem festi-

valu diváci poprvé. Všechny snímky 
naplňují cíl festivalu, tedy porozumění 
lidem v různých životních situacích 
či na různých místech naší planety, 
a kdo z nějakého důvodu neporozumí, 
odnese si jistě zajímavý pohled na ně-
kdy krutá fakta dávných dob i mladé 
historie,“ uvedl organizátor festivalu 
Miloň Houda.

Festival začne třemi krátkými filmy 
na jedno téma – Svatba Marzebilly, 
Pomsta Marzebilly, Königsmühle. 

Následovat bude zmiňovaný film 
Generace ´N´, ve kterém se skloubí 
čtyři příběhy pamětníků ze Sudet. 
Dokument Sedm světel připomene, 
že Židé nebyli jen bezmocnou obětí 
Hitlerovy doktríny, ale i aktivními 
odbojáři. První den festivalu ukončí 
snímek V osídlach veľmocí, který od-
krývá neznámou část historie odtrhnutí 
Podkarpatska od ČSR.

Druhý festivalový den začne smut-
ným ohlédnutím za příběhem rodiny, 

z níž nikdo nepřežil hladomor ve 
30. letech 20. století. Následovat bude 
film Cinka Panna o nejslavnější cikán-
ské primášce, do dob bojů dynastie 
králů a přemístění královského dvora 
do Thang Long diváky přenese snímek 
Khat Vong Thang Long. Posledním fil-
mem festivalu bude Metéora o životě 
mnichů a jeptišek v klášterech na vr-
cholcích pískovcových skal v Řecku.

Vstup na všechny filmy festivalu 
je zdarma.

přijďte pomoci 
bránit Kočičák

Muzeum československého 
opevnění Na Kočičáku pořádá 
19. května Květnovou mobilizaci 
na Kočičáku. Akce přiblíží ná-
vštěvníkům dobovou atmosféru při 
mimořádných vojenských opatře-
ních provedených československou 
armádou v květnu 1938 a nese se ve 
jménu desátníka Antonína Hejkala, 
jediného známého obránce objektů 
na vrchu Kočičáku, a všech ostat-
ních, kteří byli připraveni v roce 
1938 bránit svou vlast.

Návštěvníci budou v rámci 
hodinové prohlídky provedeni po 
linii lehkého opevnění. První pro-
hlídka bude zahájena v 10 hodin, 

další pak v každou sudou hodinu 
až do 22 hodin večer. „V rámci 
prohlídky si návštěvníci prohléd-
nou československými vojáky 
plně obsazené objekty lehkého 
opevnění a polní okopy, dobový 
tábor našich tehdejších protivníků – 
Sudetoněmeckého freikorpsu a ně-
kolik dobových scének. Současně 
se v několika scénkách zapojí do 
děje, například při kontrole finanční 
stráže,“ zve veřejnost předseda mu-
zea Jiří Piramovský. Na zajíma-
vou procházku by si lidé měli vzít 
hlavně kvalitní kotníkovou obuv 
a v případě nepříznivého počasí 
i pláštěnku.



kultura historie

historie | 13

Historie domů v centru města 
skrývá nejednu zajímavost

Historické jádro města i městskou 
památkovou zónu výrazně doplňují 
ulice Revoluční, Nerudova a Ruská. 
Domy v nich postavené předsta-
vují několik architektonických stylů 
a ukazují um tehdejších stavitelů.

Z Husova náměstí vstupujeme do 
Revoluční ulice, dříve zvané Panská, 
prý proto, že zde bývaly domy šlech-
ticů. Pravděpodobnější ale bude, že tu 
sídlili erbovní měšťané. Svůj název 
mohla dostat i proto, že byla nejširší 
ulicí města a většina domovních 
parcel je širokých až dvacet metrů. 
Původně po celá staletí končila sle-
pým zákoutím na rohu Nerudovy 
ulice. Ve dvacátých letech 19. sto-
letí vznikla v souvislé frontě domů 
a v městském opevnění úzká ulička, 
umožňující přístup pro pěší na dnešní 
ulici Na Příkopech. Do podoby sou-
časné krátké průjezdné komunikace 
byla tato cesta rozšířena v roce 1870.

V roce 1915 byla na rohu s Neru-
dovou ulicí otevřena nová pošto-
v ní budova. Nejvýstavnější domy 
v Revoluční ulici vznikly v 16. a na 
počátku 17. století. Jedním z nich 
byl dům U Dvou medvídků čp. 
32 (známý také jako „stará pošta“), 
kde najdeme nyní stejnojmennou 
restauraci a pension. Nad pískovco-
vým vstupním portálem se dvěma 

medvědy je v klenáku umístěn znak 
rodiny Goldammerů, kteří jsou uvá-
děni jako majitelé domu v urbáři 
z roku 1615. Potomci dalšího maji-
tele Jeremiáše Wohlgemutha v domě 
zřídili poštovní jednatelství, později 
přesunuté do domu čp. 38 na Husově 
náměstí. Dalším zajímavým domem 
v ulici je vinárna U Dvou rytířů 
čp. 48. Hostinec v něm zřídil Jan 
Binder, který pocházel z Annabergu. 
V roce 1902 byl objekt důkladně 
opraven a vznikla zde vinárna. Další 
dům čp. 24 v Revoluční ulici patřil 
Wolhgemutům. Na portálu, který 
již z průčelí zmizel, býval rodový 
erb. Příčná ulice vystupuje z náměstí 
1. máje mezi domy čp. 11 a 12 a ústí 
do Revoluční ulice. Do této ulice 
se obrací i dům čp. 26, v němž byl 
v roce 1889 zřízen hostinec Plzeňská 
pivnice, přejmenovaný kolem roku 
1930 na Jirkovskou pivnici. Po 
roce 1945 se nějaký čas jmenoval 
Moravská vinárna, nejznámější pa-
trně byl jako restaurace „V uličce“.

Na rohu Nerudovy a Revoluční 
ulice stojí dům čp. 19, který má stále 
archaickou podobu s mohutným ná-
rožním pilířem. O jeho renesanční či 
možná ještě původně gotické podobě 
svědčí plány z jeho přestavby v roce 
1897, kterou prováděl Ludwig Daut 

a zachytil v nich valené klenby a ma-
sivní oblouky v přízemí. Podstatnou 
část Nerudovy ulice vyplňovaly 
masné krámy, které stávaly na 
místě dnešních domů čp. 655, 734, 
944 a 957. První z nich byl od roku 
1901 postupně rozšiřován a upravo-
ván do podoby obchodního domu. 
Největší přestavba, při níž dům získal 
současnou podobu, proběhla ve dvou 
etapách v letech 1921 a 1926. Další 
stavební úpravy následovaly v roce 
1947. Dlouhá léta, až do prosince 
1979, kdy byl otevřen nový Prior 
u Žižkova náměstí, pak sloužil oby-
vatelům Chomutova jako obchodní 
dům Květen. V Nerudově ulici na-
jdeme ještě zajímavé fasády z konce 
19. století u domů čp. 957 a 18.

Ruská ulice vycházela z náměstí 
k Pražskému předměstí. Soudě po-
dle jejího původního názvu, byla to 
patrně první dlážděná ulice města. 
Na jejím konci stála mezi domy čp. 
77 a 75 Pražská brána, zbořená mezi 
lednem a březnem 1838. Šlo o nej-
výstavnější věžovou bránu města, na 
které bývaly dokonce hodiny. Věž 
brány se výrazně uplatňovala v silu-
etě města. Nejvýraznějším domem 
v ulici je čp. 84, jehož majitelem na 
konci 16. století byl Hans Zettelberg 

z Zettelbergu, správce chomutov-
ského panství. Jedná se o nádhernou 
renesanční stavbu, která má na dvoře 
dochované křídlo s klenutými míst-
nostmi, které měly bohatě zdobené 
lunetové klenby. Při ulici je zachován 
klenutý mázhauz (dnes s prodej-
nou tabáku, přepaženou příčkou), 
do kterého se vstupovalo zdobeným 
pískovcovým portálem, ze kterého 
je pod omítkou bohužel zachováno 
pouze torzo. Renesanční úpravy 
původně gotických domů jsou pa-
trné i u domů čp. 83, 81, 80, 79, 77. 
Pod čp. 83 jsou rozsáhlé středověké 
sklepy, ve kterých je nyní restaurace 
Gest. Dům čp. 156 byl v majetku 
Antona Legita, když jej stavitel Karl 
John 23. 5. 1899 přestavěl v rozlehlý 
dvoupatrový dům. Své rozměry si 
objekt zachoval dodnes, i když se 
značně ochuzenou fasádou. Naproti 
stojící dům čp. 230 vznikl zastavě-
ním předbraní a městského příkopu. 
Jižně pod domem protékal mlýnský 
náhon. Směrem k němu byl dům po-
dle návrhu stavitele Karla Johna roz-
šířen v roce 1899. V roce 1937 sta-
vitel Emil Püschel provedl zásadní 
rekonstrukci obchodních prostorů 
v přízemí.

Jaroslav Pachner

tajeMství depozitáře choMutovského Muzea 

sokolský odznak 
Dvacátý srpen 1921 byl pro 

české obyvatele Chomutova slav-
ným dnem. Tehdy se totiž slav-
nostně otevřela budova sokolovny. 
Šlo o dlouho realizovanou stavbu, 
na kterou se chomutovští sokolové 
po několik let skládali. Stavba 
měla sloužit nejenom jako tělo-
cvična k sokolskému cvičení, což 
byla hlavní náplň v té době největ-

šího českého zájmového spolku, 
ale také ke kulturnímu a spole-
čenskému vyžití. Dům je dodnes 
využíván místními sokoly a lze jej 
nalézt v Kukaňově ulici.

Upomínkou na tento slavný 
den se staly nejenom vzpomínky 
na průběh slavnosti, ale i odznaky 
vyrobené k této příležitosti. Jeden 
z těchto drobných odznaků je ulo-
žen v depozitáři chomutovského 

muzea. Jde o malý obdélníkový 
odznak se špendlíkem. Vyroben 
je z šedivého kovu a nese na sobě 
vyobrazení muže nesoucího pra-
por, nad kterým letí sokol. Postavu 
muže doprovází po pravici mo-
hutný lev. Dole se nachází nápis: 
OTEVŘENÍ SOKOLOVNY 
V CHOMÚTOVĚ 1921. 
Výrobcem odznaku byla firma 
Karnet – Kyselý Praha Žižkov.

Revoluční ulice – stará pošta, rok 1959

Ruská ulice čp. 84, rok 1989



neziskové organizace

14 | neziskové organizace

Senioři i postižení mohou 
sportovat díky klubu

adra otevřela charitativní 
obchod v Chomutově

Konference 
přiblíží oblast 
sexuality

Zážitkový kurz naučí rodiče první pomoci u dětí

Před dvěma lety zahájil činnost 
Sportovní klub Handisport, který 
umožňuje sportování tělesně a men-
tálně postiženým lidem i seniorům. 

Za tu dobu se členové klubu podívali 
na nejrůznější místa v republice a vy-
zkoušeli si nejrůznější druhy sportů. 
„V loňském roce se naši členové zú-

častnili Chomutovského půlmaratonu 
a Milada Run. Navštívili také horské 
středisko Harrachov. V letošním 
roce jsme pro velký úspěch pobyt 
v Harrachově zopakovali o veliko-
nočních svátcích,“ uvedla předsed-
kyně klubu Dana Patočková.

Díky činnosti spolku mohou 
členové chodit plavat, do posilovny, 
na výlety pěšky, na kole i na koních. 
„Na podzim nás čeká například vý-
stup na horu Říp, který nese název 
Vzhůru, hrdobci!, dále jistě navští-
víme termální lázně a plánujeme ještě 
další akce. V rámci těchto činností 
mají i postižení možnost poznat zají-
mavá místa nejen v České republice, 

ale i v okolních státech,“ doplnila 
Dana Patočková.

Turistické stezky jsou vždy vybí-
rané tak, aby bylo možné je absolvo-
vat nejen pěšky, ale i na elektrických 
i mechanických vozících s doprovo-
dem nebo na speciálně upravených 
kolech.

Koho činnost spolku zaujala, 
může se přidat. Handisport nabízí 
jak nové členství handicapovaným 
a seniorům, tak i dobrovolníkům, 
kteří by chtěli pomoci hlavně s asi-
stencí imobilních členů při výle-
tech. Podrobnější informace podá 
Dana Patočková na telefonním čísle 
777 182 499.

Humanitární organizace ADRA 
začala v Chomutově provozovat 
charitativní obchod. Dobrovolnické 
centrum organizace funguje již tře-
tím rokem a za tu dobu zorganizo-
valo několik bazárků. „Lidé ochotně 
nosili věci k prodeji a v nás to po-
sílilo rozhodnutí otevřít kamennou 
prodejnu. Podařilo se nám získat 
vhodné prostory a v dubnu jsme 
začali se sbírkou věcí pro chomu-
tovský obchůdek. Nosit sem lidé 
mohou funkční a čisté věci, jako 
oblečení, módní doplňky, obuv, 
povlečení, ručníky, nádobí, porce-
lán, keramiku, starožitnosti, bytové 
doplňky, knihy, CD, DVD, hračky. 
Prostě věci, které již nepotřebu-
jete, ale jiným mohou ještě sloužit. 
Chomutovští opět nezklamali a bě-
hem dvou týdnů jsme měli téměř za-

plněnou kancelář. Tato sbírka bude 
probíhat trvale po dobu fungování 
obchůdku,“ uvedla vedoucí dobro-
volnického centra ADRA Chomutov 
Markéta Ungrová.

Výtěžek z prodaných věcí se celý 
použije na podporu činnosti dobro-
volnických center. Obchod se nachází 
v sídle organizace na Husově náměstí, 
vchod je ze směru od sportovní haly.

Sociální služby Chomutov pořádají 
konferenci s názvem Sexualita seniorů 
a zdravotně postižených. Bude se ko-
nat 10. května od 9 hodin v městském 
divadle. Jednotlivé přednášky nabíd-
nou pohled na sexualitu u zmiňova-
ných dvou skupin.

Přednášky jsou rozdělené do dvou 
bloků, ten dopolední přinese informace 
o sexualitě v kontextu filozofie a histo-
rie, psychologických aspektech sexuál-
ního života seniorů a zdravotně posti-
žených i o sexualitě v online prostoru. 
Odpolední blok začne přednáškou na 
téma sexuality seniorů, další přednáška 
se bude týkat sexuality zdravotně po-
stižených a vše završí téma sexuální 
asistence a její možnosti a limity.

Na konferenci je nutné se pře-
dem přihlásit na e-mailové adrese 
 paskova@soschomutov.cz. Účast na 
konferenci je bezplatná.

V rodinném centru Kolibřík se 
bude konat Zážitkový kurz první 
pomoci. Na kurzu se lidé naučí po-
skytovat pomoc především dětem. 
„Cílem kurzu je naučit účastníky 
základy první pomoci, důraz bude 
kladen na specifika týkající se dětí. 
Naučí se pomoci i na táboře, ve 
školce nebo svým vlastním dětem,“ 

uvedla vedoucí RC Kolibřík Jana 
Šilhánková.

Lidé se dozvědí, co dělat při 
bezvědomí, dušení cizím tělesem, 
krvácení, astmatu, alergické reakci, 
anafylaktickém šoku, hyperven-
tilaci či pneumotoraxu. „Dále se 
naučí základní postupy pomoci po 
dopravní nehodě, lektor podá i in-

formace o akutních dětských nemo-
cech,“ dodala vedoucí.

Kurz mimo jiné obsahuje i tři 
modelové situace přizpůsobené tak, 
aby každá obsahovala dětskou první 
pomoc. Doposud se v centru konaly 
jen krátké přednášky a besedy na téma 
první pomoci, kvůli vzrůstajícímu zá-
jmu o toto téma ze stran návštěvníků 

se centrum rozhodlo uspořádat celo-
denní kurz. Bude se konat 5. května od 
8.00 do 17.30 hodin přímo v rodin-
ném centru v Dřínovské ulici. Kurz je 
určený pro širokou veřejnost, je však 
důležitá registrace předem z kapacit-
ních důvodů. Pro každého účastníka 
budou přichystána interaktivní skripta 
a certifikát o absolvování.



neziskové organizace poradna

poradna | 15

Doma už mám dvě skoro dospělé 
děti, ale nyní se mi stala nepříjemnost. 
Nechtěně jsem přišla do jiného stavu, 
což se mi v tuto chvíli vůbec nehodí. 
Slyšela jsem, že existuje i jiná metoda 
ukončení těhotenství než chirurgický 
výkon v celkové narkóze. Mám 
nové zaměstnání, jsem ve zkušební 
době a jít na výkon je pro mě velmi 
problematické.

Jedná se o tzv. farmakologické 
umělé ukončení těhotenství (UUT). 
Jde o metodu, která zahrnuje podání 

dvou typů pilulek po 48 hodinách. 
První látka způsobí, že se plod pře-
stane vyvíjet, druhá látka způsobí jeho 
samovolné vypuzení z těla, nejčas-
těji ve formě krvácení v síle silnější 
menstruace, někdy spojené s bolestmi 
v podbřišku. Obvykle za 3-4 týdny ná-
sleduje ultrazvuková kontrola. Tímto 
způsobem lze ukončit těhotenství na 
žádost pacientky do 7. týdne těhoten-
ství. Výkon není hrazen zdravotní po-
jišťovnou, hradí ho pacientka. Pilulky 
mohou být v ČR podány pouze v lůž-

kovém zařízení pro případ komplikací. 
K selhání metody dochází dle studií 
v 1,2 % případů. Pak je nutný chirur-
gický zákrok.

V ČR je metoda schválena od roku 
2013. Na gynekologicko porodnic-
kém oddělení nemocnice Chomutov 
jsme farmakologické ukončení těho-
tenství po určitých počátečních roz-
pacích začali provádět v lednu 2016. 
Těší se stále větší oblibě u pacientek. 
Farmakologické UUT se ukazuje 
bezpečnější a šetrnější. Žena se vyhne 

hospitalizaci, narkóze a riziku pora-
nění dělohy.

Kromě těhotenství delšího než 
sedm týdnů nelze pilulky podat ženám 
s alergií na účinnou látku, ženám, 
které berou léky na ředění krve, jsou 
po opakovaných operacích na děloze 
či mají jiné závažné onemocnění. 
Vhodnost metody zhodnotí lékař při 
vstupním vyšetření. 

MUDr. Lenka Křížová,
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Bývalý manžel už několikátý 
měsíc nezaplatil výživné na naše dítě. 
Polední dva měsíce vůbec nekomu-
nikuje. Přitom peníze potřebuji. Už 
nevím, co mám dělat.

Prvním a nejlepším způsobem 
je samozřejmě domluvit se s otcem 
dítěte, který má povinnost výživné 
hradit. Je nutné stanovit si jasná pravi-
dla, uvědomit si, že jde o peníze, které 
mají zaopatřit dítě, investuje se jimi 
do jeho potřeb, a samozřejmě dohodu 
poté oboustranně dodržovat a nechtít ji 

svévolně měnit, pokud pro to neexis-
tují objektivní důvody.

V situaci, kdy otec dítěte, i přes 
veškerou snahu o komunikaci ze 
strany matky, výživné nehradí, a za 
podmínky, že je výše výživného 
stanovena pravomocným soudním 
rozhodnutím, je efektivní, aby matka 
začala na jeho základě s vymáháním 
prostřednictvím exekutora. Pokud 
měli rodiče pouze dohodu mezi se-
bou, např. nebyli sezdáni, matka musí 
nejprve zažádat soud o úpravu těchto 

poměrů a po právní moci rozhod-
nutí postupovat dále, jak je uvedeno. 
Exekutora si může vybrat dle vlast-
ního úsudku, např. podle zkušeností 
ostatních, nemusí nic sepisovat, za-
řizovat, to vše udělá exekutor sám. 
Za účelem vymáhání výživného se 
neplatí žádná záloha ani poplatek. 
Výživné je přednostní pohledávka, to 
znamená, že v řadě dluhů je vymáhána 
mezi prvními.

V případě, že otec nezaplatil nic po 
dobu čtyř měsíců, může matka podat 

trestní oznámení. V trestním zákoníků 
je zakotven trestný čin zanedbání 
povinné výživy, za který hrozí trest 
odnětí svobody. Někdy strach z vězení 
přiměje dlužníka výživné zaplatit, ně-
kdy opravdu nemá v určitém životním 
období platit z čeho a pak odsouzení 
do vězení naopak jeho možnosti dostát 
své povinnosti ještě zhoršuje.

Světlana Michálková,
poradce pro oběti,

Probační a mediační služba 
Chomutov

Těhotenství lze ukončit farmakologicky

Když neplatí výživné na děti, neváhejte s exekucí

Hledáte novou práci? 
P emý�líte,!co!po!ukon"ení!studia? 

V úterý 29. května 2018 
je od 09 do 18 hodin otevřeno

Job Café  
Individuální pohovory ��ivot!a!práce v N"mecku� 

 i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,  
hovo íme!i!$esky 

Kde?  -  Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),  
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! 
a pracovních místech v regionu       

Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni. 

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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dddddwww.rodinnezapoleni.cz 

Rodinný 
festival
aneb Dovednosti 
našich prababiček 
a pradědečků

sobota 12. května 
Atrium SKKS
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děti se v lese stávají zvěří i lesníky léto mohou 
děti prožít 
v knihovně

Městské lesy Chomutov připra-
vují bohaté a zajímavé programy 
pro žáky základních škol z oblasti 
přírody. Těch se nyní zúčastnili 
například žáci ze základních škol 
Kadaňská a Akademika Heyrovského. 
„Tematické programy, vedené lesní 
pedagožkou Martinou Zdiarskou, jsou 
informačně pestré, a co je nejdůleži-
tější, děti skutečně baví. Nejedná se 
totiž jen o klasickou komentovanou 
procházku lesem. Má předem při-
pravená stanoviště, kde se nejenom 
o něčem dozvídáme, ale v rámci 
soutěží se tím přímo stáváme. Třeba 
kánětem, myslivcem, lesníkem, oplo-
cenkou. Tentokrát to byla například 
kuna, ptáče, kukačka, lýkožrout, brod 

a další,“ uvedl třídní učitel čtvrťáků 
z Kadaňské Jakub Veverka.

Mezi stanovišti se děti zastaví 
a prohlíží si ukázky kožešin, parohů, 
kostí či různých nástrojů patřících 
do lesa.

Témata, která programy nabízejí, 
pokrývají obsahově takřka celou škálu 
ekosystému lesa a oblasti s ním spo-
jené. „My jsme při prvním setkání 
zvolili seznámení se s lesem zaměřené 
na jeho obyvatele, tedy na rostliny 
a zvěř. Podruhé jsme se stali těmi, kteří 
v něm pracují. Jako správní lesníci 
jsme se chopili sekeromotyk a vyrazili 
vysázet pěkný kus lesa a jednu společ-
nou třídní třešeň. Zároveň nám lesní 
pedagožka objasnila, jak se z malého 

semene stanou naše školní lavice. 
Třetím setkáním jsme odstartovali 
téma proměn lesa během ročních ob-
dobí,“ doplnil učitel.

Děti ze základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského vysazo-
valy lesní porost v Bezručově údolí. 
Akce se zúčastnili páťáci a sedmáci. 
„Práce nás těšila, děti měly připravené 
rukavice, hlína jim vůbec nevadila, 
počasí přálo a celé dopoledne jsme si 
bezvadně užili, i když se jednalo o do-
poledne pracovní. Jsme rádi, že jsme 
mohli udělat něco pro naši přírodu. 
Nemůžeme jenom brát, ale musíme 
i dávat, takže všichni jsme měli bezva 
pocit z odvedené práce,“ uvedla uči-
telka Marie Pruskavcová.

Městská knihovna připravila pro 
tvořivé děti letní příměstský tábor. Ten 
se bude konat od 16. do 20. července 
a je určený dětem od 8 do 14 let.

V knihovně i venku děti budou 
mít možnost seznámit se s různými 
tvořivými a výtvarnými technikami, 
připravené jsou i pohybové hry, hraní 
deskových her, zábava v herně i v dět-
ském oddělení s knihou. Formou 
dobrodružné hry se seznámí také se 
samotnou knihovnou a pěšky se vydají 
do Bezručova údolí.

Přihlášky mohou lidé posílat na e-
-mail jonasova@skks.cz.

budoucí 
zdravotníci 

ověřovali 
znalosti

Střední zdravotnická škola Děčín 
uspořádala 4. ročník regionální sou-
těže první pomoci s mezinárodní 
účastí, které se zúčastnily zdravotnické 
školy Ústeckého a Libereckého kraje 
a družstvo partnerské školy z Dolného 
Kubína ze Slovenska. Nechyběla ani 
chomutovská zdravotnická škola.

Devět družstev žáků 2. a 3. ročníku 
oboru zdravotnický asistent poměřilo 
své dovednosti na několika stanoviš-
tích. „Na každý tým postupně čekalo 
pět úkolů. Budoucí zdravotníci si mu-
seli poradit například s otevřeným po-
raněním břicha, infarktem myokardu 
a následnou resuscitací, s masivním 
krvácením nebo poraněním hlavy,“ 
uvedla Eva Čížková ze Střední zdra-
votnické školy Chomutov.

Součástí soutěže byl i test odbor-

ných znalostí z první pomoci, který 
prověřil nejen praktické dovednosti, 
ale i teoretickou připravenost jednotli-
vých členů družstva. Novinkou letoš-
ního ročníku byla testovaná kardiopul-
monální resuscitace na počítačovém 
modelu a vyhodnocení činnosti bylo 
připočítáno k celkovému hodnocení 
družstva.

K ošetření zraněných mohli žáci 
použít pouze základní pomůcky, které 
měli k dispozici na stanovištích. Na 
splnění každého úkolu na stanovišti 
mělo družstvo deset minut. Výkony 
soutěžících přímo na místě hodnotila 
odborná porota složená z profesionál-
ních záchranářů děčínské zdravot-
nické záchranné služby. Družstvo 
chomutovské školy se umístilo na 
třetí příčce.

Orchestr ponticello oslaví výročí koncertem
Ke 20. výročí vzniku orchestru 

Ponticello připravila základní umě-
lecká škola koncert. Ten se bude konat 
6. května v městském divadle. „K pů-
vodně výhradně houslovému sesku-
pení se postupem času přidaly i další 
nástroje. Nyní v orchestru můžete 
slyšet housle, violu, violoncella, kon-
trabas, příčné flétny, klarinety, trubku, 
klavír a bicí. Takto pestrý ansámbl má 
skvělé předpoklady ke hře jakékoliv 
hudby,“ uvedla umělecká vedoucí a di-
rigentka orchestru Kateřina Lesáková, 
která jej vede po celou dobu existence.

Orchestr má v repertoáru jak 
staré barokní skladby, hudbu z ob-
dobí klasicismu, irské tradicionály, 
tak i skladby romantické či moderní 
úpravy filmové muziky. Žáci se také 
často aktivně podílejí na výběru 

repertoáru. „Orchestr vystupuje pra-
videlně na žákovských koncertech 
školy, na plese školy i na koncertech 
v zahraničí. Hrál například na slav-
nostním otevření kostela sv. Ignáce. 
Spolupracoval s tanečním a výtvar-

ným oddělením na společných pro-
jektech pořádaných třeba k zahájení 
festivalu Otevřeno, kde nastudoval 
a zahrál Labutí jezero v městském 
parku, Carmen na chomutovském 
náměstí či Krásku a zvíře také v měst-

ském parku,“ vyjmenovala dirigentka.
Od roku 2010 orchestr aktivně 

spolupracuje s Mozartovou společ-
ností z Chemnitz a jejím žákovským 
souborem 100Mozartkinder. V roce 
2006 získal titul absolutního vítěze 
v krajském kole soutěže orchestrů 
v Mostě. V letech 2012 a 2015 se 
v soutěži orchestrů z celé republiky 
v Olomouci umístil na 4. místě. V roce 
2013 proběhla spolupráce se sym-
fonickým orchestrem hudební školy 
Musikschulle z Chemnitz a žáci ve 
velkém mezinárodním orchestru spo-
lečně nastudovali a předvedli nejprve 
Piráty z Karibiku v chomutovském 
městském parku a v roce 2014 před-
stavení Drákula na náměstí. V průběhu 
dvaceti let se v orchestru vystřídalo 
kolem 200 žáků.
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V knihovně se zajímali o rytíře

Instalatéři v soutěži montovali 
rozvody vytápění

Noc ve škole žáky bavila i učila V krajské 
přehlídce sbory 
z písečné uspěly

Třeťáci ze základní školy 
a mateřské školy Duhová cesta se 
vypravili do městské knihovny. 
Čekala je tam beseda s názvem 
Moje město Chomutov, kterou je 
provázel chomutovský rytíř. „Děti 
se dozvěděly, že v Chomutově žili 
rytíři německého řádu. Knihovnice 
vyprávěla, že vládli v Chomutově 
ve 13. století, a také ukázala fo-
tografii naší nejstarší dochované 
památky, kostela sv. Kateřiny, jejich 
sídla,“ uvedla třídní učitelka Tereza 
Votýpková.

Školáci se dozvěděli, že na rytíře 
se chlapci museli učit již od sedmi 
let a mohli se jím stát až v jedna-
dvaceti letech. „Dva z nás si také 
vyzkoušeli, jak vypadá zbroj pa-
noše, budoucího rytíře německého 
řádu. Děti dále poslouchaly, jak se 
žilo ve středověku, jak to tu vypa-
dalo, a potom si ukázaly mnoho 
knih, které o středověku mohou 
v knihovně najít. Na závěr si každý 
mohl v knihovně najít to své a půj-
čit si jakoukoliv knihu,“ dodala 
učitelka.

Střední škola ESOZ Chomutov 
uspořádala ve spolupráci se Spolkem 
přátel ESOZ druhý ročník soutěže 
Plastování s ESOZ. Soutěže se zúčast-
nilo šest škol z Ústeckého kraje vyuču-
jících obor instalatér. Chomutovskou 
školu reprezentovali žáci 2. ročníku 
tohoto oboru Jan Trefný a Lukáš Zetek. 
„Soutěžící měli za úkol například mon-
táž rozvodů vytápění, při které si vy-
zkoušeli montáž speciální radiátorové 
přípojky a varného termostatického 

ventilu. Zvládnout museli také teoretic-
kou část soutěže,“ uvedla manažerka 
projektů a propagace školy Gabriela 
Tenková. Chomutovští soutěžící se 
umístili na 4. místě za první Střední 
průmyslovou školou stavební a Střední 
odbornou školou stavební a technic-
kou Ústí nad Labem, druhou Obchodní 
akademií a Střední odbornou školou 
generála Františka Fajtla v Lounech 
a třetí Střední školou stavební a strojní 
v Teplicích.

Základní škola Akademika 
Heyrovského se opět po několika 
letech zúčastnila celostátní akce 
Noc s Andersenem. Nejmenší ško-
láky čekalo čtení pohádek, plnění 

zajímavých úkolů a spaní ve škole. 
„Málokomu se podaří být ve škole 
přes noc, a tak byli všichni zvědaví, 
jaké to bude. Večer si děti při-
nesly spacáky a dobroty, které jim 

připravily maminky, ustlaly si ve 
školní družině a pak už přišlo čtení 
pohádek o pejskovi a kočičce od 
Josefa Čapka. Po pohádkách se děti 
vydaly podle barevných luceren 
do prvního patra, kde už je čekaly 
stolky s pohádkovými skládačkami, 
pexesy a omalovánkami, které pro 
ně nachystali jejich starší spolu-
žáci z Rady žáků,“ popsala učitelka 
Jarmila Ježilová.

Když byly úkoly splněny a pej-
skové a kočičky sestaveni, spěchalo 
se napřed na dobroty v jídelně a po-
tom už honem do spacáků se svým 
oblíbeným plyšákem. Ráno už 
čekali před školou maminky a tatín-
kové, aby si poslechli, jak se dětem 
ve škole večer a přes noc líbilo.

Pěvecké sbory Berušky 
a Hlásek, které fungují při základní 
škole Písečná, se zúčastnily kraj-
ské soutěžní přehlídky dětských 
pěveckých sborů. Oba sbory zís-
kaly zlaté pásmo. „Je to pro nás 
obrovský úspěch. Poděkování patří 
všem zpěváčkům, klavíristce Haně 
Jíchové, Sabině Snížkové za do-
provod na příčnou flétnu a pedago-
govi Michalovi Gučkovi,“ uvedla 
vedoucí pěveckých sborů Liana 
Jíchová.

Soutěž se konala ve varhan-
ním sále základní školy Boženy 
Němcové v Litoměřicích.

revolution train varuje 
před drogami

V boji proti drogové závislosti 
pomáhá i vlak. Revolution train bude 
stát v železniční stanici Chomutov 
hlavní nádraží 15. a 16. května. Vlak 
zajímavou a hlavně pro mladé lidi 
poutavou formou varuje před užíváním 
drog, a to těch legálních i nelegálních. 
Multimediální vlaková souprava je 
nástrojem, který přináší novou formu 
všeobecného preventivního programu 
skrze interaktivní a zážitkové vzdělá-
vání, návštěvníci se například ocitnou 
v drogovém doupěti, na ulici mezi nar-
komany a podobně. Cílem vlakového 
programu je prostřednictvím zapojení 
všech lidských smyslů efektivně za-
působit na návštěvníka vlaku, na jeho 
pohled na drogy, závislosti a inspirovat 
jej k pozitivním životním volbám.

Programy jsou určené hlavně pro 
žáky mezi dvanácti a sedmnácti lety 

ze všech typů škol a jejich učitele, 
dále pro rodiny s dětmi mezi desátým 
a sedmnáctým rokem. Toto jsou nejri-
zikovější skupiny, které mohou být ná-
chylné k užívání drog. Vlak však může 
navštívit kdokoli, kdo se o problema-
tiku zajímá.

Vlakovou soupravu tvoří šest 
vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do 
podoby multimediálních sálů, v nichž 
se v několika rovinách odehrává 
příběh o příčinách, vývoji a důsled-
cích drogové závislosti. Návštěvníci 
protidrogového vlaku tímto příběhem 
procházejí a díky možnostem interak-
tivních technologií se aktivně stávají 
jeho účastníky.

Revolution train bude přístupný 
vždy od 8.00 do 19.50 hodin, poslední 
prohlídka začne v 18.20 hodin. Příjezd 
vlaku zajistilo město Chomutov.
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90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

CHOMUTOV  
Pražská 4723 800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si 
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH



inzerce zábava

zábava | 19

křížovka Před 95 lety (tajenka) banka koupila spáleniště po mlýně v rohu dnešních ulic Jakoubka ze Stříbra a Mánesova a postavila na něm bankovní dům.

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM
ZUŠ T. G. Masaryka
prostranství před obchodním  
centrem Chomutovka
13.00–18.00 hod.

V CHOMUTOVĚ

Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Julius Prüger  
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

zusopen.cz
koncerty � výstavy  

tanec � divadlo  
workshopy

24/5

OZ_inzerce_92x63_2018_chomutov_osvit.indd   1 26.04.18   12:18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017-04-studiohh-markyzy-188x63-01.pdf   1   7.4.2017   13:57:17

Inzerce



servis

20 | servis

 26.5. so 15.00 lake stopper – Hřebíkárna
   16.30 driák – Hřebíkárna
   18.00 tragedis – Hřebíkárna
   19.30 znouzectnost – Hřebíkárna
   21.00 volant – Hřebíkárna
   22.30 trautenberk – Hřebíkárna
 4.6. po 19.00 neskonalá – městské divadlo
 6.6. st 19.00 proton – městské divadlo
 7.6. čt 19.00 valerie a týden divů – městské divadlo
   21.45 roMeo a julie – náměstí 1. máje
 8.6.  pá 16.30  audrey Martells & Walter phishbacher trio – stage 

u divadla
   18.00 vladivojna la chia & 4trio – stage u divadla
   19.30 klara & the pop – stage u divadla
   21.00 takin´off – stage u divadla
   22.30 lake MalaWi – stage u divadla
   24.00 the coMplication – Kulisárna

 3.5.  17.00   INdIe – bareVNá, KráSNá a NepOCHOpITelNá – cesto-
pisná přednáška – SKKS

 8., 15., 24. 
a 29.5.  18.00  prOMíTáNí dOKUMeNTů jedNOHO SVěTa – Farní sbor 

ČCE v Chomutově
 5. a 19.5. 08.00 SeVerOčeSKÉ farMářSKÉ TrHY – náměstí 1. máje
 9.5.  17.30   aSTrOlOgIe – jaK ZačíT Se STUdIeM – SKKS
 12.5.  09.00  šIKUlKa… TeN VšeCHNO ZNá, Vše je prO Něj Zába-

Va – dopoledne plné pokusů a experimentů nejen pro děti – ZŠS 
a MŠ Palachova

 12.5.  10.00   rOdINNÉ ZápOleNí 2018 – rOdINNý feSTIVal aneb 
dovednosti našich prababiček a pradědečků – SKKS 
atrium

 12. a 13.5.  10.00  CHOMUTOVSKÉ SlaVNOSTI V prVOrepUblIKOVÉM 
STYlU – náměstí 1. máje, parčík u radnice, SKKS atrium

 15.5.  09.30   paMěŤ KrajINY beZrUčOVa ÚdOlí – SKKS
 15.5.  15.00   KVěTNOVÉ TVOřeNí – malování na kameny – SKKS
 16.5.  14.00   OTeVřeNÉ OdpOledNe OfflINe – SKKS
 16.5.  17.00   CeSTa Ke ZdraVí – přednáška z cyklu Tělo napoví – SKKS
 17.5.  13.00   NejKráSNější MíSTa V čeCHáCH – určeno pro nevidomé 

a slabozraké SONS – SKKS
 17.5.  17.00   peTr MIKšíčeK – TajNá ZpráVa O MarCebIle – autorské 

čtení – SKKS
 17.5.  17.00   CeSTa pOKOjNÉHO bOjOVNíKa – Cesta beze strachu, před-

náška – Café Atrium
 18., 19., 
25. a 26.5.  21.00  VečerNí MájOVÉ jíZdY KOčáreM – PZOO
 19.5.  09.00   čeSKá NUMISMaTICKá SpOlečNOST – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – SKKS
 19.5.  10.00  KVěTNOVá MObIlIZaCe Na KOčIčáKU – Muzeum Na 

Kočičáku
 24.5.  17.00   grÓNSKO – CHráM přírOdY – přednáška – SKKS
 24.5.  17.00   VNITřNí díTě – přednáška – Café Atrium
 25.5.  11.00  jdeMe dO práCe – setkání se zaměstnavateli – HSR Chomutov-

ska v Cihlářské ulici
 26.5.  09.00   rOdINNÉ ZápOleNí 2018 – deN beZpečNOSTI – spor-

tovní areál Domovinka
 30.5.  17.00   erIK TaberY – OpUšTěNá SpOlečNOST – beseda s českým 

novinářem – SKKS
 31.5.  10.00   KrUšNOHOrSKý regIOfeST – přehlídka regionálních produk-

tů a jejich výrobců – náměstí 1. máje

    do 28.10. ZpříSTUpNěNí ŽeleZNIčNíHO depOZITáře 
NárOdNíHO TeCHNICKÉHO MUZea – čtvrtek až neděle od 9 do 
16 hodin, přístup po značené trase z Černovické ulice od parkoviště Globus

    prOHlídKY INTerIÉrů STaVeb Ve STarÉ VSI S průVOdCeM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 6.5.  ne 17.00 20 let orchestru ponticello – koncert
 9.5.  st 17.00 večerníček pro seniory – tradiční taneční podvečer
 16.5.  st 16.30 zlatovláska – baletní pohádka

MěSTSKÉ dIVadlO

 3.5. čt 17.00  planeta česko 18.00  tiché Místo 19.00  poMsta
 4.5. pá 17.00  v husí kůži 18.00  neznáMý voják 19.30  tiché Místo
 5.5. so 15.00  králíček petr 17.00  poMsta
   18.00  ready player one: hra začíná (3d) 19.30  tiché Místo
 6.5. ne 15.00  v husí kůži 17.00  tiché Místo
   18.00  avengers: infinity War 19.30  poMsta
 7.5. po 17.00  avengers: infinity War 19.00  hastrMan
 8.5. út 15.00  králíček petr 17.00  neznáMý voják
   18.00  ready player one: hra začíná 
   20.00  dvě nevěsty a jedna svatba
 9.5. st 17.00  kazišuci 19.00  zkrátka studenti 19.30  kluci z hor
 10.5. čt 17.00  psí ostrov 18.00  půlnoční láska 19.30  tiché Místo
 11.5. pá 17.00  psí ostrov 18.00  půlnoční láska
   19.30  jak napálit banku
 12.5. so 15.00  v husí kůži 17.00  půlnoční láska
   20.00  Mezinárodní hudební festival pražské jaro
   19.30  jak napálit banku
 13.5. ne 15.00  králíček petr 17.00  kluci z hor
   18.00  avengers: infinity War 
   19.30  dvě nevěsty a jedna svatba
 14.5. po 17.00  ready player one: hra začíná 19.00  tiché Místo
 15.5. út 17.00  poMsta 19.00  taxi 5
 16.5. st 17.00  taxi 5 18.00  ready player one: hra začíná (3d)
   19.30  gauguin
 17.5. čt 17.00  deadpool 2 18.00  deadpool 2 20.00  taxi 5
 18.5. pá 17.00  hledá se princezna 18.00  deadpool 2 
   19.30  půlnoční láska
 19.5. so 15.00  hledá se princezna 17.00  deadpool 2 
   18.00  deadpool 2 20.00  jak napálit banku
 20.5. ne 15.00  hledá se princezna 17.00  fakjů pane učiteli 3
   18.00  deadpool 2 20.00  taxi 5
 21.5. po 10.00  iii. filMový festival výboru pro národnostní 

Menšiny 17.00  dvě nevěsty a jedna svatba
   19.30  deadpool 2 
 22.5. út 10.00  iii. filMový festival výboru pro národnostní 

Menšiny 17.00  bratři luMiérové 19.30  deadpool 2 
 23.5. st 17.00  deadpool 2 18.00  neznáMý voják 20.00  do větru
   23.59  solo: star Wars story (3d)
 24.5. čt 17.00  solo: star Wars story 18.00  pod jedníM stroMeM
   20.30  solo: star Wars story 
 25.5. pá 17.00  solo: star Wars story (3d)
   18.00  solo: star Wars story 
   20.30  dvě nevěsty a jedna svatba
 26.5. so 15.00  solo: star Wars story 16.00  hledá se princezna
   18.30  solo: star Wars story (3d) 19.30  pod jedníM stroMeM
 27.5. ne 15.00  solo: star Wars story (3d) 17.00  v husí kůži
   18.30  solo: star Wars story 19.30  půlnoční láska
 28.5. po 17.00  solo: star Wars story 
   19.00  dvě nevěsty a jedna svatba
 29.5. út 17.00  dáMský klub 19.00  solo: star Wars story (3d)
 30.5. st 17.00  solo: star Wars story (3d) 19.00  ziMní bratři
 31.5. čt 17.00  neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce
   18.00  deadpool 2 19.30  dáMský klub

 

 

KINO SVěT

MUlTIŽáNrOVý feSTIVal OTeřeNO 2018

 11.5. pá 19.30  reflektor – Hřebíkárna 
 14.5. po 18.00  jarní koncert – sluníčka a happy sMile – kostel 

sv. Ignáce
 18.5. pá 19.00  Will eiffel – Hřebíkárna 
 19.5. so 13.00  setkání hudebních sborů – Hřebíkárna 
 22.5. pá 15.00  otvírání studánek – přehlídka pěveckých sborů mateřských 

škol – kostel sv. Ignáce
 29.5. út 16.30  koncert sboru lísteček – Café Atrium 

KONCerTY

 Od 11.5.   krajinou krušných hor – výstava fotografií Martina Valiny – 
Café Atrium

 Od 11.5.  choMutovský výtvarný salon iv. 2018 – Sklepení 
osudu, čajovna Alibaba

 Od 21. do 23.5.  open air výstava zaniklý svět – SKKS atrium
 Od 30.5.   salon – výtvarný spolek praha – vernisáž výstavy je 29. 5. 

v 17 hodin – SKKS, galerie Špejchar
 Do 24.5.  obrazy – ladislav chabr – výstava k 60. narozeninám – 

galerie Špejchar
 Do 25.5.  grafickou cestou – jaroslava jelínková, šárka 

kýhosová, soŇa filipová – galerie Lurago
 Do 31.5.  výstava výtvarných prací žáků zš a sš – výstavní síň 

knihovny
 Do 31.5.  výstava o boleboři – blanka pittnerová – výstava 

fotografií k poctě starosty Jana Juřiny – výstavní síň knihovny
 Do 2.6.  sMrtí to nekončí – oblastní muzeum, radnice
 Do 20.6.  obrazy, sochy a grafika – roMan křelina a vít 

křelina – galerie Zlatý klenot
 Do 29.6. foto – jindřich pittner – galerie Na schodech v SKKS
 Do 30.6. foto – lucie stříbrská – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

pravidelné 
akce

   svět krušných hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

   všeMu světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  Minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  lapidáriuM – kaMenné plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betléM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice
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 15.5. út 18.00 Májový klavírní koncert
 22.5. út 18.30 black sisters - klavírní koncert
 24.5. čt 13.00 reprezentační den zuš open - OC Chomutovka
 29.5. út 18.30 riccio Quartetto

choMutovské noviny
Měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

inzerce:
tomáš tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 

ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

bankovnÍ specialista
CERTIFIKOVANÝ ČNB

ZÁSTUPCE VŠECH BANK A POJIŠŤOVEN
OSOBNÍ KONZULTACE

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH ÚROKŮ A PODMÍNEK
ZÁRUKA JEDNODUCHÉHO PROCESU VYŘÍZENÍ

Kancelář : CRB Zborovská 3150, Chomutov, tel.: 608 150 911, www.chytryhonza.cz
>

>
>

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.JachtaMachovoJezero.cz  www.CtyrlistekMachovoJezero.cz  tel.: 604 809 688. .

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 15.5. so 15.00  slavnostní otevření nového hřiště s dopro-
vodnýM prograMeM

   country taneční klub laso – každou středu od 18 hodin
   autodráha pro veřejnost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopolední keraMika – každé úterý od 10 hodin
    keraMika pro dospělé a Mládež – každou středu od 17 hodin
   zuMba fit nejen pro MaMinky – každou středu od 10 hodin
   cvičínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

SVč dOMečeK

pravidelné 
akce

 5.5.  so 13.00  softbal – extraliga Muži – beavers choMutov – 
hroši havlíčkův brod – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

 5. a 6.5.  09.00  czech dance Masters 2018 – Mistrovství Čech tanečních 
formací – městská sportovní hala 

 6.5.  ne 11.00  softbal – extraliga Muži – beavers choMutov – 
žraloci ledenice – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

 8.5.  út 10.00  choMutovský dragon cup – závod dračích lodí firemních 
posádek – Kamencové jezero

 11.5.  pá 09.00  atletický čtyřboj žáků se speciálníMi 
vzdělávacíMi potřebaMi – letní stadion

 12. a 13.5.  09.00  softbal – 2. liga kadetek (sportclub 80 
choMutov beavers) – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

 19.5.  so 09.00  krušnohorský Marathon Mtb – cyklistický závod 
horských kol pro širokou veřejnost – sportovní areál Domovinka

 19. a 20.5.  09.00  softbal – 2. liga kadetů (sportclub 80 choMutov 
beavers) – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

 19.5.  so 10.00  kanoistické závody – Kamencové jezero 
 26. a 27.5.  09.00  softbal – 2. liga juniorů (sportclub 80 choMutov 

beavers) – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

veřejné bruslení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 
od 10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

parkour trénink
úterý od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
čtvrtek od 17 hodin – ZŠ Zahradní 
sobota od 14 hodin – SVČ Domeček
neděle od 10 hodin – SVČ Domeček

zdravá páteř
úterý od 17 hodin – SVČ Domeček
čtvrtek od 18 hodin – SVČ Domeček

SpOrT

pravidelné 
akce

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

CHOMUTOVSKÉ SlaVNOSTI 
Posílení spojů na akci Stroj času a videomapping na městské věži

 3.5.   Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

 9.5.  Alešova, Klicperova, M. Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 10.5.  alešova, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, 
K. Čapka, Podhorská, Višňová, Železniční, lokalita rodinných domů Filipovy 
rybníky

 15.5.  Kadaňská, Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, 
Kukaňova, Osvobození, 5. května

 16.5.  Nové Spořice, Potoční, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční-
Osadní, zóna EATON

 17.5.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 22.5.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, 
Zdravotnická

 23.5.  Blatenská, Na Spravedlnosti, lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 
Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, 
Dobrovského, Blatenská - okály, Pod Lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 24.5.  Březenecká - Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689,4596, 4750, 
březenecká stanoviště VOK

 29.5.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450-4454, ul. Kundratická, 
dřínovská, Pod Strážištěm

 30.5.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč.parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

 31.5.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů 

Spoj 1 Zastávka Spoj 2

21:36 Písečná 0:19

21:39 Písečná, zdrav.stř. 0:16

21:41 Zahradní TIP 0:14

21:43 Kamenná 0:12

21:45 Březenecká II 0:10

21:46 Sportovní hala 0:09

21:47 Kundratická 0:08

21:48 Březenecká II 0:07

21:53 Lipská I 0:02

21:54 Chomutovka 0:01

21:55 Palackého 0:00
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Házenkářský potěr v jarních 
měsících nepoznal porážku

Softbalisté 
chtějí zpět na 
vrchol

Titul mistra těší, ale chomutovský zápas se 
chce prosadit v evropě a světě

bezručák podruhé uvítal běžce

Na podzim mladší žáci HK 
Chomutov skončili ve své skupině na 
čtvrtém místě, a tak nedostali šanci 
bojovat o titul přeborníka Ústeckého 

a Libereckého kraje. To jim však na 
motivaci neubralo, naopak. Svými 
jarními výkony ve skupině o páté 
místo ukazují, že v příštím roce už 

budou chtít útočit na titul.
„Většina týmu jsou děti, které bu-

dou hrát v mladších žácích i v příštím 
roce. Jen dvě po této sezoně pře-
cházejí do kategorie starších žáků či 
žákyň,“ potvrzuje hlavní trenér klubu 
Václav Škarda.

Svěřenci a svěřenkyně Václava 
Škardy vyhráli turnaj v Železném 
brodě i domácí turnaj v Chomutově. 
Zbývají jim ještě tři další měření sil. 
„Máme to dobře rozehrané, chceme 
úspěšný start zúročit a skončit 
tuto sezonu jako pátý nejlepší tým 
v Ústeckém a Libereckém kraji,“ do-
dává Václav Škarda, kterému se díky 
zájmu dětí daří postupně křísit cho-
mutovskou mezinárodní házenou.

V sobotu 19. května v Městské 
sportovní hale odehrají svůj domácí 
turnaj minižáci a minižákyně z klubu 
HK Chomutov.

Loni byli pátí, letos by chtěli být 
minimálně o jeden stupínek lepší. 
Softbalisté Sportclubu 80 Beavers 
Chomutov mají v plánu zabojovat 
o medaile.

„Loňská sezona byla neutrální. 
Nezhoršili jsme se, ale velký posun 
nahoru to také nebyl. Letos bych se rád 
dostal do semifinále,“ říká jeden z ta-
hounů Chomutova a od letošního roku 
i vedoucí týmu Václav Svoboda. V na-
plňování této snahy mu bude chybět 
nadhazovač Marek Malý, který hraje 
na Novém Zélandu, ale jinak hráčský 
kádr zůstává bez výrazných změn. Ve 
hře je i posílení v podobě hostování 
několika dánských hráčů.

Nejbližší domácí zápasy čekají na 
softbalisty první májový víkend, kdy 
vyzvou mistry z Havlíčkova Brodu 
a vicemistry z Ledenic.

Devatenáct národních vlajek 
nedávno zdobilo sportovní halu 
v Chomutově, aby bylo zřejmé, 
z jakých zemí pochází rekordních 
258 zápasníků na akci Grand Prix 
Chomutov. „Takovou účast český 
zápas ve své historii nepamatuje, 
nebyla na žádné zápasnické akci, kte-
rou Česká republika kdy pořádala,“ 
připomíná význam Grand Prix hlavní 
trenér pořadatelského klubu Czech 
Wrestling Chomutov Ladislav Šnelly. 
O to více jej těšilo, že v silné konku-

renci se neztratil ani jeho klub: „Jakub 
Bielesz získal stříbrnou medaili, čímž 
zaznamenal nejlepší výsledek mezi 
českými reprezentanty. V první os-
mičce, a tedy na bodovaných místech, 
skončili také Jakub Kročák, Denis 
Mertl a Jan Božok.“

Po skončení turnaje uspořádal 
chomutovský zápasnický klub také 
týdenní tréninkový kemp, které-
 ho se zúčastnilo 138 zápasníků 
z 11 zemí. „Je pro celý český zápas, 
nejen pro ten chomutovský, naprosto 

zásadní, protože zabezpečuje nabídky 
na tréninkové kempy té nejvyšší 
úrovně, které týmy České republiky 
v průběhu roku využívají,“ vysvětluje 
Ladislav Šnelly.

A právě zahraniční akce budou 
pro jeho svěřence v následujících 
měsících stěžejní, kvůli nim chomu-
tovští zápasníci budou muset oželet 
i některé domácí turnaje. „V letošním 
roce bohužel až příliš často dochází 
k souběhu termínů pořádání MČR 
a termínů reprezentačních akcí, 

včetně těch vrcholných,“ říká hlavní 
trenér chomutovského klubu.

Kvůli termínové kolizi tak na ne-
dávném mistrovství ČR mužů repre-
zentovalo Chomutov jen šest závod-
níků, neboť ostatní plnili reprezen-
tační povinnosti. „Přesto jsme díky 
Štěpánu Tomanovi získali titul mistra 
ČR a Jan Božok bral stříbro. Roman 
Kucin a Neklan Špatný skončili na 
čtvrtém místě a Luděk Konvičný 
a Ladislav Marcin na šesté pozici,“ 
upozorňuje Šnelly.

Podruhé v tomto roce uvítalo 
nejkrásnější údolí Krušných hor ve 
svém srdci nadšené běžce. Zatímco 
v zimě čekalo na atlety 10 kilome-
trů, tentokrát Bezručovo údolí po-
trápilo účastníky tratí o pět kilome-
trů delší. Přesto závodníci předvedli 
skvělé výkony.

„Když jsem viděl Pavla 
Procházku na startu, bylo jasné, že 
bude první v cíli. Doběhl v čase 
52:44, což je skvělý výsledek na 
15 kilometrů. Stejně tak nejrych-
lejší žena na trati Nikola Fisková 
byla s časem 1:03:35 velmi rychlá,“ 
oceňuje výkony vítězů Stanislav 
Mrkáček z Běžeckého klubu 

Spořice, který organizoval 41. roč-
ník populárního běhu.

Ovšem kromě osvědčených 
běžců, kteří bojovali o přední 
příčky, se běhu i tentokrát zúčast-
nili závodníci, kteří si Patnáctku 
v Berzučáku vyzkoušeli poprvé. 
„Je to náročná trať, takže mě těší, 
že všichni běžci, kromě dvou, do-
běhli a ti dva v pořádku došli,“ 
říká Stanislav Mrkáček, kterého po 
povedené akci jen mrzelo, že na 
závod tentokrát dorazilo méně lidí 
než v předchozích letech. „Bohužel 
jsme se termínově sešli s praž-
ským půlmaratonem i závodem 
v Krásném Dvoře,“ dodává.

Znovu se běžci podívají do 
Bezručova údolí během Chomutov-
ského půlmaratonu, který se tento-

krát koná v sobotu 1. září. Zájemci 
se mohou hlásit již nyní na stránce 
www.chomutovskypulmaraton.cz.
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Rekordní počet návštěvníků se 
zúčastnil letošních oslav Dne Země 
v Podkrušnohorském zooparku, 
téma ekologie, fauny i flóry zají-
malo 4 200 lidí. 

Zoopark pro malé i velké ná-
vštěníky připravil soutěžní stano-
viště. Ta byla nejen hravá, ale také 
poučná. Jedním z cílů letošního 
Dne Země bylo totiž upozornit 
na aktuální ekologické problémy. 
U jednoho ze stanovišť si například 
děti vytvořily lapač snů z vystřiže-

ných papírových ptáčků a dozvě-
děly se přitom o nebezpečném 
trendu, kdy ve světě i České repub-
lice postupně vymírají druhy zpěv-
ných ptáků. Na dalších stanovištích 
čekal děti například krátký kvíz 
s otázkami nebo skákací panák, 
kterého proskákaly coby cestu do 
sběrného dvora. Soutěž děti velmi 
zaujala, zúčastnily se jí tři stovky. 
„Překvapilo mě, že se lidé hodně 
zajímali o ekologická témata, která 
jsme na jednotlivých stanovištích 

představovali, ať už to byl světelný 
smog nebo vymírání druhů zpěv-
ných ptáků,“ dodal k tomu s po-
těšením ekolog zooparku Václav 
Brožka. 

Program obohatilo divadelní 
představení, vystoupení orchestru 
jirkovské ZUŠ či hasičská technika. 
U bazénu tuleňů všichni obdivo-
vali umění Lukáše Vosmíka, který 
předvedl, do jakých dechberoucích 
útvarů se dají vybalancovat ka-
meny, aniž by spadly.
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den Země oslavily 
v zooparku  tisíce lidí 




