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AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 307
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž
za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing 
nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené 
kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

   Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo
60 / 100 / 150 tisíc km.

   Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné 
asistence na cestách. 

   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

    Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

  MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
 Máte přece
     ŠKODA Předplacený servis!

Untitled-65   1 28.6.2018   13:20:05

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. 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. 

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU

CHOMUTOV  
Pražská 4723 800 110 800 

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
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4., 11., 18. 
a 25. 7.
Koncerty dechových hudeb 
od 16.30 hodin v altánu 
v městském parku

12.7.
Letní filharmonie od 20 hodin 
v letním kině

17. a 28.7.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje

21.7.
Branný den na Kočičáku 
od 10 hodin v Muzeu 
československého opevnění 
z let 1936–38 Na Kočičáku

22.7.
Slide Czech Tour od 12 hodin 
v Přemyslově ulici

27.7.
Veřejné pozorování úplného 
zatmění Měsíce od 20 hodin na 
louce u bývalého kina Oko

ZapIšTe SI 
dO dIáře

prO NejMeNší děTI 
MěSTO MíSTO jeSlí 

přIpraVIlO dVě SKUpINY
více na straně 5

� aktuality
 4 MOderNí TeCHNIKa 

pOMáHá Se VZděláNíM 
I KOMUNIKaCí
Chomutovský magistrát má 
novou moderní zasedací 
místnost. Audiovizuální 
technika úředníkům pomůže 
v komunikaci s dalšími úřady 
či partnerským městem 
Annabergem-Buchholzem.

� aktuality
 5 prO NejMeNší děTI 

MěSTO MíSTO jeSlí 
přIpraVIlO dVě 
SKUpINY
Děti od jednoho roku do tří let 
přijímají nyní Sociální služby 
Chomutov do dvou dětských 
skupin, které začnou fungovat 
od září.

� téma
 6 jaK prOMěNIlO 

CHOMUTOV STO leT
V letošním roce je to sto let 
od vzniku Československé 
republiky. Připravili jsme pro vás 
přehled deseti letopočtů, které 
významně zasáhly do historie 
města.

� rozhovor
 8 ONdřej rOMaN: lIdÉ 

Se NeCHTějí STaVěT 
dO rOle úTOčNíKa, 
bráNIT Se agreSOrOVI 
ale MUSí
Ubránit se může každý, to tvrdí 
předseda spolku Škola boje 
Chomutov Ondřej Roman. 
Jedním dechem dodává, že 
je důležité vědět, jak na to, 
a nebát se.

� kultura
 12 deCHOVKa dVOU 

OrCHeSTrů bUde OpěT 
ZNíT parKeM
Milovníci dechovky se budou 
opět pravidelně scházet 
v městském parku u altánu.

� historie
 13 až dO pOčáTKU 

19. STOleTí bYl 
CHOMUTOV CHráNěN 
HradbaMI
Chomutov měl zřejmě 
nějaké lehké opevnění již od 
počátku své existence. První 
historická písemná zmínka 
o Chomutovu ho označuje 
jako oppidum.

� sport
 22 V CHOMUTOVě Se 

Hrál HOKej V UlICíCH
Žádná výstroj, žádní brankáři, 
jen hokejka, botasky 
a tenisák napuštěný vodou. 
To je unikátní turnaj Red Bull 
Urban Buly.

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 velblouda 
dvouhrbého, které zoopark chová 
již od roku 1999. V zooparku se 
nedávno narodilo mládě, samička 
dostala jméno Odetka.
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Město 
realizuje nápady 

Chomutovanů

Šest ze třinácti projektů loňského 
ročníku participativního rozpočtu 
je hotovo. Tři se průběžně realizují 
a zbývající čtyři jsou před výbě-
rem zhotovitele. „Příprava realizace 
není vůbec jednoduchou záležitostí. 
V současné době je kvůli stavebnímu 
boomu akutní nedostatek projek-
tantů. Na všechny projektové doku-
mentace se dlouho čeká, navíc k pro-
jektům se vyjadřuje mnoho institucí. 
To vše stavby prodlužuje,“ popisuje 
průběh vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Jana Tröglová. Projektová do-
kumentace se také konzultuje s na-
vrhovateli. „Návrhy společně ladíme 
a úpravy projektantů kvůli jejich 
vytíženosti trvají o to déle,“ doplňuje 
koordinátorka participativního roz-
počtu Tereza Rödlingová.

Průběžně se realizuje rekon-
strukce kotců v psím útulku, obvo-
dová zeď hřbitova v Beethovenově 

ulici a práce v Bike areálu. Výběr 
zhotovitele začal, nebo v nejbližší 
době začne, u návrhu Venkovní po-
silovací stroje na Domovince, u spo-
jených projektů Rozkvetlý městský 
park a obnova květinových hodin 
a u projektu Bezručovo údolí – zá-
bavně na První mlýn.

Nejproblematičtější je projekt 
Přestupák a taky park, jehož cílem 
je, aby na Palackého ulici u zastávky 
MHD se chodci mohli procházet ko-
lem řeky a odpočinout si v parkové 
zeleni. „Projektová dokumentace od-
halila mnohá úskalí v návaznosti na 
okolí. Například se musí přeložit hor-
kovod, složitá je také provazba na do-
pravní situaci směrem k obchodnímu 
centru Chomutovka a další technické 
záležitosti, které si vyžádají mnohem 
rozsáhlejší a tím pádem dražší řešení,“ 
komentuje návrh Tröglová. Jeho reali-
zace se přesune do následujících let.

Senioři se dočkají nových koupelen

pivní slavnosti hostily 
rodinné zápolení

Obyvatele Domova pro seniory 
na Písečné čekají tři rušné roky. 
V domě se totiž budou měnit stou-
pačky a rekonstruovat koupelny. 
„Vše je ještě původní, koupelny 
jsou umakartové, stoupačky už 
mají své odslouženo a množí se 
poruchy,“ zdůvodňuje potřebu in-
vestic ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová.

Práce budou probíhat za plného 
provozu, senioři se budou muset 

vystěhovat na čas ze svých bytů. 
Vždy budou měněny koupelny, 
rozvody vody a kanalizace ve dvou 
sousedících stoupačkách v osmi 
patrech najednou. „Pro obyvatele to 
bude znamenat určité nepohodlí, ale 
naši zaměstnanci jim budou jako 
vždy velmi nápomocni,“ uklidňuje 
Tölgová s tím, že i pro personál 
bude akce zatěžkávací zkouškou. 
„Tato investice se dlouhodobě plá-
nuje, proto se na ni také dlouho 

připravujeme a díky tomu by měla 
proběhnout bez větších zádrhelů,“ 
dodává ředitelka. Rekonstruovat se 
budou také centrální koupelny pro 
imobilní klienty.

Zároveň bude do celého objektu 
instalována elektrická požární sig-
nalizace a systém nouzové komu-
nikace. „Jedná se o spojení mezi 
klienty a personálem. U seniorů se 
může kdykoliv zhoršit zdravotní 
stav a nouzové tlačítko klientům 

umožní, aby si rychle přivolali po-
moc,“ dodává ředitelka.

Zatímco zabudování požární 
signalizace a nouzové komuni-
kace bude hotovo do konce roku, 
rekonstrukce koupelen se kvůli 
náročnosti protáhne na tři roky. 
„Náklady dosáhnou celkové výše 
třicet pět milionů korun,“ dodává 
projektová manažerka Jaroslava 
Balogová z odboru rozvoje a inves-
tic magistrátu.

Již podruhé se v areálu Domo
vinka sešli milovníci dobrého piva 
při slavnostech Prvního občanského 
pivovaru v Chomutově a jeho pivní 
značky Karásek a Stülpner. Bohatý 
program si užilo několik stovek lidí, 
mezi nimi také účastníci Rodinného 
zápolení. „Chtěli jsme akci podpo-
řit, tak jsme vůbec poprvé otočili 
Rodinné zápolení, aby nebylo jen pro 
děti, ale i pro rodiče,“ uvedl náměstek 
primátora David Dinda.

Kdo chtěl, tančil, poslouchal 
muziku, soutěžil nebo ochutnával 
speciály chomutovského pivovaru. 
„Mohli jsme vidět několik kapel, 

například chomutovský Kabát re-
vival. Pro děti byly připravené sou-
těže, skákací hrad, kouzelník, pro 
dospělé pak soutěž v pojídání špa-
get a hlavně dobré pivo,“ zdůraznil 
organizátor Jiří Sochor.

Dobré a kvalitní pivo bylo v Cho
mutově vždycky žádané, dokládá to 
i historka ze třicátých let minulého 
století, kterou dávali k dobru členové 
muzea Na Kočičáku. „Traduje se, 
že v roce 1938 štábní kapitán Kouba 
udeřil pěstí obchodníka s pivem, který 
přivezl zkažené pivo do kasáren. Za 
to Kouba dostal tři týdny domácího 
vězení,“ vyprávěl Jiří Piramovský.



aktuality

aktuality | 5

aktuality

KráTCe
Staré píSkoviště 
je pryč
Technické služby v uplynulých 
dnech zlikvidovaly staré pís-
koviště v ulicích Spořická a Ka-
menná, v Cihlářské ulici zřídily 
nový bezbariérový přechod.

Nové ceNtrum 
zahájí provoz
V Sociálním centru Kamenná 
bude poskytováno odborné 
sociální poradenství a tzv. dět-
ské skupiny pro děti od 1 roku 
do 3 let, kde jsou ještě volná 
místa.

zahradNí SlavNoSti 
pobaví klieNty
Zahradní slavnosti pro klienty 
DpS Písečná, DOZP Písečná 
a CDS Bezručova se budou 
konat v zahradě DpS Písečná 
25. července.

SeNioři ochutNali 
itálii
Jeden červnový den se v DpS 
Písečná nesl v italském duchu. 
Pro klienty byly připraveny 
tematické aktivity, třeba peče-
ní pizzy, promítání italského 
cestopisu a poslech italské 
hudby.

za Sportem do 
domečku
Po celé prázdniny, vždy ve 
všední dny mezi 10. a 16. hodi-
nou, mohou lidé navštěvovat 
posilovnu, horostěnu, tělo-
cvičnu, stolní tenis či fotbálek 
v Domečku.

arcuS a album 
zahrají v atriu
Bluegrassové tóny skupiny 
Album a gotická hudba usku-
pení Arcus zaplní atrium SKKS 
25. července od 17 hodin při 
koncertu s názvem A-session.

Moderní technika pomáhá se 
vzděláním i komunikací

pro nejmenší děti město místo 
jeslí připravilo dvě skupiny

Magistrát má no vou moderní zase-
dací místnost. Au dio vizuální technika 
úředníkům pomůže v komunikaci 
s dalšími úřady či part nerským městem 
AnnabergemBuchholzem. „Vybavení 
přenosovými technologiemi umožní 
také vzdělávání úředníků, ti se tak bu-
dou moci lépe učit například německy,“ 
řekl tajemník magistrátu Robert 
Plechatý. Naopak díky projektu se ně-
mečtí úředníci budou učit česky.

Podobně vybavené místnosti 
postupně vznikají na jiných úřadech 
samosprávy i státní správy. Například 
ji má Krajský úřad Ústeckého kraje. 
„Mohou se tak výrazně urychlit ně-
která jednání, zároveň dojde i k ome-
zení cestovních výdajů při projed-

návání jednodušších problémů,“ 
říká tajemník. Z pohledu vzdělávání 
může místnost vybavená kamerou, 
výkonným projektorem a speciálním 
osvětlením sloužit také k pořádání 
stále oblíbenějších webinářů. Konat se 
tam mohou semináře na různá témata. 
Naposledy se například uskutečnil 

workshop mezi českou a německou 
stranou na téma GDPR.

Město místnost, která vznikla z bý-
valého skladu, pořídilo díky dotaci. 
„Finanční prostředky jsme získali z pro-
jektu Otevřené a moderní úřady z pro-
gramu spolupráce mezi ČR a Saskem,“ 
upřesňuje manažerka Petra Brožíková.

Děti od jednoho roku do tří 
let přijímají nyní Sociální služby 
Chomutov do dvou dětských sku-
pin, které začnou fungovat od září. 
„Ty usnadní život maminkám, které 
se potřebují rychle vrátit do práce,“ 
řekl náměstek primátora Jan Mareš.

Město zrekonstruovalo býva-
lou školku na Kamenné, ve které 
měla služebnu i Policie České re-

publiky. Objekt prošel celkovou 
úpravou, aby vyhovoval přísným 
požadavkům pro umístění dětských 
skupin. V objektu tak vznikly dvě 
herny s ložnicemi, jídelny a šatny. 
Současně s budovou byla obnovena 
i zahrada, aby umožňovala bez-
pečný pobyt dětí venku a ty se zde 
mohly radovat z nových herních 
prvků. 

Dětské skupiny budou v pro-
vozu od časných ranních hodin do 
pozdního odpoledne. Provoz i jídlo 
pro malé strávníky budou zajišťo-
vat Sociálních služby Chomutov, 
které dosud provozovaly jesle. 
Jejich kapacita však nestačila, 
proto místo nich vznikly dvě tzv. 
dětské skupiny pro 37 dětí, a to 
v režimu, jako byly jesle. „Zájem 

o tuto službu již je, ale volná 
místa stále ještě jsou. Rodiče se na 
nás mohou obracet a zcela určitě 
jim vyhovíme,“ řekla ředitelka 
Sociálních služeb Chomutov Alena 
Tölgová. 

Prostředky na rekonstrukci 
město získalo z dotace, z vlastních 
prostředků použilo jen dva miliony 
korun.

železniční lávka přes kolejiště 
u nádraží bude uzavřena

Web města nově přináší uzavírky

Správa železniční dopravní 
cesty z důvodů celkové rekon-
strukce uzavře železniční lávku nad 
hlavním nádražím v Chomutově, 
a to v termínu od 2. července do 
2. září letošního roku. Správa že-
lezniční dopravní cesty proto žádá 
cestující, aby používali navrženou 

obchozí trasu ulicemi Nádražní – 
Št. kapitána Kouby – Kadaňská – 
Sokolská – V Alejích. Na začátku 
i během trasy budou umístěny infor-
mační cedule.

Město Chomutov bude rekon-
struovat svou část lávky, která 
vede nad silnicí 1/13 v průběhu 

příštího roku a maximálně na jaře 
roku 2020. „Připravujeme veškerou 
dokumentaci a na podzim podáme 
žádost o dotaci u Státního fondu do-
pravní infrastruktury,“ uvedla pro-
jektová manažerka Petra Brožíková. 
Rekonstrukci si žádá zhoršený tech-
nický stav lávky.

Každoročně se v Chomutově hodně 
investuje. Téměř každou investiční akci 
bohužel provází uzavírky. Nejvíce jich 
je spojeno s rekonstrukcemi sítí, tedy 
plynovodů, vodovodů a kanalizací, 
elektrických a datových rozvodů, a sa-
mozřejmě s rekonstrukcemi vozovek 
a chodníků. „Proto jsme se rozhodli 

na web města umístit stručný přehled 
uzavírek, aby se Chomutované mohli 
kdykoliv podívat na aktuální i budoucí 
omezení v dopravě,“ řekl tajemník ma-
gistrátu Robert Plechatý. 

Na webovou stránku s uzavírkami 
se lidé dostanou z titulní strany webu 
města (www.chomutovmesto.cz) 

pomocí červeného tlačítka Dopravní 
informace. Stránka je rozdělena na ma-
povou část a stručné tabulky. „V obou 
částech jsou uzavírky rozděleny podle 
délky trvání na krátkodobé, dlouhodobé 
a plánované,“ popisuje tajemník. U vět-
šiny současných uzavírek jsou investory 
stavebních prací právě správci sítí.
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V letošním roce je to sto let od vzniku Československé republiky. Připravili jsme pro vás přehled deseti 
letopočtů, které významně zasáhly do historie města. Aniž by Chomutov změnil polohu, stal se součástí 
několika států, prošel několika politickými režimy, ve městě se protestovalo, bojovalo, odsunovalo, 
bouralo a zase stavělo. Z hlediska historie je sto let poměrně krátký časový úsek, ovšem i tak to stačilo, 
aby Chomutov od roku 1918 do roku 2018 proměnil svou tvář velmi významným způsobem.

vzNik čeSkoSloveNSké 
republiky

Dne 28. října 1918 došlo k vy-
hlášení Československé republiky, 
která se ale v pohraničí nesetkala 
s kladným přijetím, ba naopak. 
Chomutov byl součástí provincie 
Deutschböhmen (jedna z němec-
kých pohraničních oblastí) usi-
lující o začlenění do nově vznik-
lého Německého Rakouska. Proti 
začlenění k Československu byla 
v Chomutově drtivá většina oby-
vatel. Na konci listopadu začala 
československá armáda obsazovat 
pohraničí. Chomutov byl obsazen 
16. prosince. „Vojsko si vymohlo 
odevzdání zbraní a zabezpečilo 
sklady proti rabování, jelikož před-
tím došlo k rozkrádání zásob unifo-
rem, bot, potravin i jiných potřeb. 
Svědci uvedli, že dokonce i dámy 
v rukavičkách a závojích se zapojily 
do rabování,“ řekl historik z chomu-
tovského muzea Pavel Simet.

Čeští Němci v pohraničí se 
s Československem nesžili a již 
v březnu 1919 došlo k velkým de-
monstracím proti novému státu. 

Manifestace zachvátily 4. března 
všechna německá města v republice 
a nechyběl mezi nimi ani Chomutov. 
Na náměstí 1. máje se shromáždil 
mnohatisícový dav. Emoce byly 
velmi vypjaté, ke střetu mezi voj-

skem a demonstranty ale naštěstí 
nedošlo. Jinak tomu bylo v Kadani, 
kde zemřelo 25 protestujících.

SloučeNí chomutova 
S horNí vSí

Prvního srpna roku 1928 se 
součástí Chomutova stala Horní 
Ves. Tato obec úzce sousedící 
s Chomutovem byla do té doby sa-
mostatnou obcí. V roce 1921 zde 
bylo evidováno 6 887 obyvatel ve 
472 domech. „Žila zde početná česká 
menšina, což bylo také překážkou 
ke sloučení v předchozích letech. 
Spojením by se totiž posílila česká 

menšina v Chomutově,“ vysvětluje 
Simet. Český kulturní život se sou-
střeďoval kolem Národního domu 
na rohu Kukaňovy a ulice V Alejích. 
„Později zde při Tělocvičné jednotě 
Sokol Chomutov vznikla i místní 

sokolovna. Zajímavostí je, že při její 
stavbě docházelo často k ostrým spo-
rům mezi členy a vztahy v jednotě 
byly dost napjaté,“ sdělil odborník na 
sokolskou tematiku Simet.

velká hoSpodářSká 
krize

Velká hospodářská krize, která 
po roce 1929 zasáhla většinu světa, 
se výrazně dotkla i Chomutova. 
Už v roce 1930 začal prudký 
růst nezaměstnanosti. Například 
Mannesmannovy závody musely 
snížit výrobu a začít propouštět 
stovky zaměstnanců.

Počet nezaměstnaných v roce 
1931 v Chomutově dosáhl 1 802 
lidí s 1 572 rodinnými příslušníky. 
Město jim na pomoc otevřelo vý-
vařovny. Došlo také na vyplácení 
příspěvků na nájemné, zavedlo se 
bezplatné lékařské ošetření a léky 
zdarma. Nezaměstnaným byly vy-
dávány potravinové karty v hodnotě 
10 až 30 Kč. Ani tato opatření však 
nezabránila demonstracím a stávkám. 
Město v letech hospodářské krize 
vybudovalo nouzové kolonie pro 
chudé obyvatelstvo za hřbitovem, na 
Rulandu a jinde. Hospodářská krize 
vedla v pohraničí ke vzestupu ně-
meckého nacionalismu a extremismu.

mNichovSká dohoda
Zářijové dny roku 1938, které 

s sebou přinesly Mnichovskou do-
hodu, představovaly i velkou změnu 
pro život v Chomutově, který se stal 
součástí Německa. Armáda třetí říše 
obsadila město za nadšených ovací 
místních obyvatel v neděli 9. října. 
Mnozí Češi a někteří němečtí antifa-
šisté opustili své domovy a ode-
šli do vnitrozemí. Zbývající zde 

BomBardéry vyslané za účelem přerušení 
podkrušnohorských komunikací svrhli na 
3 000 těžkých BomB. zničeno Bylo nádraží 
a velké množství domů na dnešní kadaňské.

jak proměnilo 
Chomutov sto let 

První máj 1919 v Chomutově. Shromáždění sloužilo i jako protest proti Československé republice.
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čekal často útisk a život občanů 
druhé kategorie. „Samotným míst-
ním Němcům však připojení se 
k Německu nepřineslo nic dobrého. 
Muži se museli zúčastnit války, 
místní kulturní spolky byly většinou 
zrušeny a zdejší hospodářství se mu-
selo plně podřídit diktátu z Berlína,“ 
uvedl historik z chomutovského mu-
zea Jiří Kopica.

Už v listopadu 1938 při takzvané 
Křišťálové noci došlo k napadání 
zdejších židů, rabování a ničení je-
jich obchodů a domů. Vypálena byla 
i místní synagoga. Židovské obyva-
telstvo bylo v roce 1941 deporto-
váno do koncentračních táborů.

bombardováNí 
chomutova

Za války byla výroba v Mannes
mannových závodech i v Poldině huti 
plně zapojena do německé zbrojní 
výroby. Německé muže ve výrobě 
nahradily ženy, totálně nasazení čeští 
dělníci a váleční zajatci, nejčastěji 
Rusové a Francouzi.

Až do 16. dubna 1945 Chomutov 
válku přímo nepocítil. Tohoto dne 
ve 3 hodiny ráno podnikli Spojenci 
nálet na město, při kterém bylo sho-
zeno přes 300 pum. K mnohem hor-
šímu bombardování ale došlo o tři 
dny později. Bombardéry vyslané 
za účelem přerušení podkrušnohor-
ských komunikací svrhli na 3 000 
těžkých bomb. Zničeno bylo nádraží 
a velké množství domů na dnešní 
Kadaňské. Také Poldina huť byla 
silně poškozena.

Přesný počet mrtvých nebylo 
možno určit, ale bylo jich více než 
sto. „Nejvíce jich bylo mezi váleč-
nými zajatci. I když piloti RAF mí-
řili přesně, z leteckých fotografií lze 
vidět omylem zasažený zajatecký 
tábor stojící nedaleko nádraží,“ do-
dává Jiří Kopica.

oSvobozeNí
Podle rozkazu německého vojen-

ského velitelství měl být Chomutov 

bráněn jednotkami domobrany, tzv. 
volkssturmem. Ty však byly vy-
slány 7. května 1945 k Jirkovu. Ve 
městě tedy nebyla žádná vojenská 
jednotka, jelikož pravidelná armáda 
opustila město už 4. května. Zároveň 
město začali rychle opouštět jeho 
vrcholní představitelé.

První sovětské jednotky projely 
městem večer 8. května 1945. Rychle 
však postupovaly k Praze. Následující 
den ráno dorazila jednotka 13. ar-
mády 1. ukrajinského frontu. Ta své 
velitelství zřídila v nynější restau-
raci Hradčany. V Chomutově byl 
brzy nato vytvořen dvanáctičlenný 
Československý národní výbor. 
Složený byl převážně z místních 
Čechů. Výbor se snažil zajistit ve 
městě pořádek, zásobování a dodávky 
elektrického proudu. „Smutnou sou-
částí osvobození byl vysoký počet 
sebevražd německých obyvatel. V po-
hřební knize chomutovského hřbitova 
z roku 1945 lze dosledovat sebe-
vraždy i celých rodin,“ říká Kopica.

odSuN Německých 
obyvatel

Po konci války došlo k odsunu 
původního německého obyvatel-
stva. Divoký odsun, v tomto případě 
spíše vyhnání, probíhal od jara 
1945, kdy byli lidé seřazeni do ko-

lon a pěšky museli dojít na hranice. 
V tomto období došlo 9. června 
1945 i k mučení na chomutovském 
sportovním stadionu. Případně byli 
lidé do Německa posíláni vlaky. Od 
roku 1946 začal tzv. řádný odsun, 
během něhož bylo ze sběrného stře-
diska odsunuto přes 37 tisíc Němců. 
Později se k nim přidali i němečtí 
odborníci, kteří už přestali být po-
třební pro československý průmysl.

poválečNá výStavba 
chomutova

Poválečné události, zejména 
pak odsun německého obyvatelstva 
a příchod nových obyvatel z vnitro-
zemí, výrazně proměnily demogra-
fickou a národnostní podobu města.

Vzrůstala průmyslová  výroba 
v místních podnicích, zejména ve 
válcovnách trub (bývalá Mannes
mannova továrna) a také těžba v ne-
dalekých hnědouhelných dolech. 
Závody a doly potřebovaly pro svoji 
činnost velký počet nových pra-
covníků. Pro ně bylo zase potřeba 
vybudovat byty a takzvanou občan-
skou vybavenost. Výstavba začala 
již v roce 1948 na Kadaňské ulici, 
ovšem to zdaleka nestačilo. Postupně 
vznikala nová sídliště. Nejprve menší 
sídlištní celky, například v ulicích 
Zborovská, Mostecká, Na Příkopech 
či u nemocnice. V 60. letech došlo 
k rozsáhlým demolicím úzkých uli-
ček a domů v centru města, kvůli kte-
rým získalo centrum úplně jinou tvář. 
Na místě starých domů vyrostly nové 
paneláky v ulici Palackého. Následně 
se začalo s výstavbou panelových 

sídlišť v Horní Vsi a v 70. letech 
byla zahájena výstavba tzv. pásového 
města pod svahy Krušných hor. Šlo 
o sídliště Březenecká, Kamenná, 
Zahradní a Písečná.

liStopad 1989
Přímo k datu 17. listopadu 1989 

se v pramenech nic nedozvídáme. 
Teprve následující události jsou již 
lépe zmapované. Už 26. listopadu 
1989 bylo v Chomutově založeno 
Občanské fórum (OF). Dne 27. lis-
topadu na náměstí 1. máje proběhla 
jednohodinová manifestační stávka 
za účasti osmi tisíc lidí. O tři dny 
později se uskutečnila schůzka zá-
stupců OF a představitelů výboru 
Národní fronty. V prosinci zažádali 
zástupci OF o zrušení místních 
Lidových milicí, zrušení základních 
organizací KSČ na závodech, reha-
bilitaci Charty 77 a svolání veřejné 
diskuze o řešení hromadné dopravy 
ve městě. Desátého prosince od-
stoupili členové dosavadního OV 
KSČ. Následný sled událostí přinesl 
rozsáhlé změny ve vedení města 
a okresu. Došlo také na přejmeno-
vání ulic. Lidé se začali ve velkém 
pouštět do podnikání a město čekalo 
mnoho změn, z nichž ne každá se 
však povedla.

vývoj počtu obyvatel 
v chomutově

Krátce před první světovou vál-
kou měl Chomutov 24 869 obyvatel. 
V roce 1939 vzrostl tento počet na 
33 475 obyvatel. Po odsunu Němců 
klesl v roce 1950 na 28 849 obyva-
tel. Naopak s rozvojem průmyslu 
a těžby uhlí do města přišly tisíce 
lidí. V roce 1970 tak počet obyva-
telstva stoupl na 39 905 obyvatel. 
O deset let později bylo uváděno už 
51 769 obyvatel. Nejvyšší hodnoty 
dosáhl tento ukazatel roku 1991, 
kdy Chomutov obývalo 53 191 
lidí. V průběhu 90. let a počátkem 
21. století se setkáváme s postup-
ným úbytkem obyvatel. V současné 
době jich ve městě žije 48 666, což 
je údaj ze stránek Českého statistic-
kého úřadu k datu 31. 12. 2017.

zdroje: Zdena Binterová, Dějiny 
Chomutova, Chomutov 1997.

Petr Rak, Chomutov 1252–2002, 
Chomutov 2002.

Ke sto letům od vzniku Československa a od konce 1. světové války při-
pravilo Oblastní muzeum v Chomutově dvě výstavy. Poslední srpnový 
den proběhne na radnici vernisáž výstavy Od pádu orla k českému lvu, 
která ukáže, jak rozdílně vnímali vznik Československa čeští a němečtí 
obyvatelé Chomutova. Od 20. září budou zájemci moci v muzejní bu-
dově navštívit výstavu Velká válka a naše legie. Obě výstavy představí 
množství dobových předmětů a zajímavostí.

VýSTaVY V CHOMUTOVSKÉM MUZeU

Chomutovské nádraží po náletu z dubna 1945.

Silnice do Jirkova přes Březeneckou, sídliště II. 
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Proč jste se rozhodli provozovat 
v Chomutově spolek zaměřený na 
výuku sebeobrany?

Prvotní myšlenka byla přivést 
zpět do Chomutova box, který se 
odsud tak nějak vytratil. Začali jsme 
tedy trénovat box děti i dospělé a dali 
jsme dohromady sportovní tým. Box 
je však fyzicky náročný a není pr-
votně zaměřený na sebeobranu. Nás 
bezpečí lidí takzvaně na ulici velmi 
zajímá, máme s výukou jak sebeo-
brany, tak bezpečného zacházení se 
zbraní bohaté zkušenosti, tak je pro-
stě chceme předat ostatním.
Začněme u klasické sebeobrany. 
Pro koho je určená a co se u vás 
lidé naučí?

Kurzy sebeobrany jsou určené 
především dívkám od 14 let, dospě-
lým ženám či členům záchranných 
složek. To jsou hlavní skupiny, na 
které se zaměřujeme, komerční kurzy 
sebeobrany nepořádáme. Naučí se 
u nás soubor jednoduchých základ-
ních technik, úderů a krytů, které po-
mohou dostat se z prvotního ohrožení 
při napadení.
Může se ubránit opravdu každý? 
I třeba drobná žena silnějšímu 
útočníkovi?

Naučit se efektivní sebeobraně 
může každý, i padesátikilová žena 
nebo seniorka se může dostat ze se-
vření mnohem silnějšího útočníka. 
Přitom nemusí být fyzicky zdatná. 
Při útoku je rozhodujících prvních 
zhruba šest vteřin. Moc dobře víme, 
že v těchto situacích i trénovaným 
osobám velmi rychle ubývají síly, 
proto je učíme odvrátit útok co nej-
rychleji a přitom efektivně.

Co dělá účastníkům výuky největší 
problémy?

Lidé se bojí. To je jeden z našich 
hlavních úkolů – naučit je nebát se 
přejít do protiútoku. Je to samo-
zřejmé, někteří lidé se prostě nechtějí 
stavět do role útočníka. Jenže jinak se 
neubrání, pomoc může přijít pozdě, 
nebo se jí nemusejí dočkat vůbec. 
Prostě se nesmí bát pořádně udeřit, 
techniku je naučíme, a vlastně je 

jedno, jestli je úder provedený meto-
dicky správně, hlavně, že je účinný 
a dobře mířený. Další oblastí, kde 
lidé dělají chyby, je komunikace 
s útočníkem. Správně vedená agre-
sivní komunikace může v řadě pří-
padů útočníka odradit, nebo alespoň 
překvapit a obránci poskytnout čas. 
Důležité je taky vědět, jak upoutat 
pozornost okolí, volání „pomoc“ 
v dnešní době bohužel většinou po-
zornost nepoutá, lidé jsou k druhým 
lhostejní.
Je dobré, když má žena u sebe 
třeba pepřový sprej? Pomůže jí to?

Ano, to jistě, ale opět je to 
o správném používání. Nelze si jen 
koupit sprej a dát si ho do kabelky. 
Právě kabelka je většinou první věcí, 
které se pachatel zmocní, a žena je 
pak jak bez ní, tak bez spreje. Takže 
je zapotřebí vědět, kde sprej mít, 
a natrénovat si, jak ho používat. 
Setkáváme se s případy, kdy lidé 
vědí, jak ho použít, ale v reálné situ-

aci si to buď neuvědomí, nebo toho 
nejsou schopni. Opět je zapotřebí tré-
nink, aby sprej neublížil spíš napade-
nému než útočníkovi. Přitom to není 
nic složitého, zvládne to každý, jen se 
musí dozvědět, jak na to, a hlavně si 
to několikrát vyzkoušet, nejlépe pod 
odborným dohledem.
Pořádáte jednodenní výukové 
lekce sebeobrany, dá se to všechno 
naučit za pár hodin?

Výuka trvá asi osm hodin, za tu 
dobu se toho dá naučit hodně. My 
jsme ale nejdříve chtěli zjistit, jaký 
bude o výuku sebeobrany zájem, 
a protože je celkem vysoký, od září 
chceme otevřít kroužek sebeo-
brany, který potrvá po celý školní 
rok, a účastníci se budou scházet 
pravidelně.
Další oblastí, kterou se zabýváte, 
je obranná střelba. Majitelé zbroj-
ních průkazů přece musí umět bez-
pečně zacházet se zbraní, nebo ne?

V tom je velký rozdíl. Splnit 
podmínky pro získání zbrojního prů-
kazu je jedna věc, ale obranná střelba 
je trochu něco jiného. Pro získání 
zbrojního průkazu vám stačí být bez-
úhonný, splnit teoretickou a prak-
tickou část zkoušky a to je vše. Ale 
pro fungování se zbraní v reálném 
prostředí je potřeba další navazující 
trénink.
V čem se liší použití palné zbraně 
například na ulici oproti střelbě 

na střelnici, když pomineme psy-
chickou stránku střelce ve vypjaté 
situaci?

Například když jdou lidé na 
střelnici, většinou jsou sportovně 
oblečeni. Cestou do práce však mají 
muži na sobě třeba oblek, ženy sukně 
a podpatky. Málokdo si ale někdy 
vyzkouší střílet na střelnici právě 
v tomto oblečení. Na toto a další věci 
při výuce upozorňujeme a necháváme 
účastníky, aby si právě tyto zcela 
běžné situace vyzkoušeli a posoudili 
sami, jak moc velký rozdíl to je.
Vnímají to účastníci lekcí právě 
takto? Jsou překvapeni z toho, co 
jim říkáte?

Ano, velmi často. Přišli k nám na-
příklad velmi dobří střelci, co se týče 
střelby na terč. Když ale měli tasit 
zbraň ze skrytého nošení nebo v ne-
obvyklé poloze těla, zjistili, že to není 
lehké a že jim získané dovednosti 
prostě nestačí.
Jaké dělají nejčastější chyby v bez-
pečné obranné střelbě?

Například při vypjaté situaci často 
tasí zbraň už s prsty na spoušti a to je 
zásadní chyba. Prst na spoušť patří 
ve chvíli, kdy se chystají střílet, jinak 
to může být velmi nebezpečné pro 
ně i pro okolí. Je mnoho dalších bez-
pečnostních prvků, na které nesmějí 
zapomínat.
Kde vaše výuka probíhá a jak 
vás mohou případní zájemci 
kontaktovat?

Zatím provozujeme pouze 
facebookovou stránku Škola boje 
Chomutov, z.s., kde se případní zá-
jemci dozví veškeré informace a ter-
míny a také potřebné kontakty.

Ubránit se může každý, to tvrdí předseda spolku Škola boje Chomutov Ondřej Roman. Jedním dechem 
dodává, že je důležité vědět, jak na to, a nebát se. Právě s cílem naučit veřejnost správně a efektivně se bránit 
útočníkům vznikla škola zhruba před rokem, nyní nově učí rizikové skupiny sebeobraně a majitele zbrojního 
průkazu bezpečnému zacházení se zbraní.

Ondřej roman:

lidé se nechtějí stavět do role 
útočníka, bránit se agresorovi ale musí 

naučit se efektivní seBeoBraně může každý, 
i padesátikilová žena neBo seniorka se může 
dostat ze sevření mnohem silnějšího útočníka.
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Zahraniční studenti pomáhají 
s vizí, jak zlepšit veřejný prostor

Některá prostranství na chomu-
tovských sídlištích nejsou z hlediska 
obyvatel nijak funkční. Příkladem 
může být prostor po kině Evropa 
a prostor vedle školy v ulici 17. listo-
padu na sídlišti Březenecká. U prv-
ního příkladu se nepodařil projekt 
soukromého investora a po kině zů-
stala jen holá planina. Druhý prostor 
je dlouhodobě prázdný.

Při architektonické soutěži na 
Kamencové jezero odbor roz-
voje a investic navázal spolupráci 
s Vladimírem Sittou, jedním z po-
rotců a zároveň vedoucím jednoho 
z ateliérů Fakulty architektury ČVUT. 
Ten pracovníky odboru oslovil, zda 
nemají témata, která by mohli poskyt-
nout zahraničním studentům k řešení 
ročníkových či bakalářských prací. 
„Pohled studentů může samozřejmě 
být mnohdy neotřelý a osvobozený 
od běžných stereotypů vnímání veřej-
ného prostoru. To se potvrdilo,“ řekla 
vedoucí odboru Jana Tröglová.

Venezuelanka Johanna Perez
Rosales z ateliéru hostujícího němec-
kého profesora, známého krajinář-
ského architekta Tilla Rehwaldta se 
zabývala studií revitalizace parku 

na místě zbořeného kina. Thomas 
Tencer, Kanaďan studující v ateliéru 
Vladimíra Sitty, zpracoval studii tzv. 
adrenalinového parku – volnoča-
sového centra pro mládež na místě 
nevyužívaných sportovišť u neda-
leké základní školy. Oba ateliéry 
se zabývají hlavně krajinářskou 
architekturou a veřejným prostorem. 
Jejich vedoucí mají zkušenost s pro-
jekty ve více než 20 zemích světa. 
„Zadání pro studenty spočívalo 
především v rozšíření atraktivní na-
bídky pro obyvatele sídliště a okolí. 
Adrenalinový park se pak snaží 
o nápravu nedostatečných příležitostí 
pro nejvíce opomíjenou věkovou 
skupinu užívající veřejný prostor čili 
o dospívající mládež,“ řekl Vladimír 
Sitta z ČVUT.

Řešení studentů jsou pro město 
inspirací, kterým směrem by se mohl 
ubírat další rozvoj těchto částí sídliště. 
„Mnohé nápady se dají využít a jsou 
nejen neotřelé, ale především velmi 
funkční, estetické a užitné. Danému 
místu dají to, co mu jednoznačně 
chybí, aby lidé do sídliště jezdili za 
odpočinkem a relaxací. Naopak ně-
které nápady, jako třeba lanovka, na-

razí na ekonomickou bariéru a nebu-
dou se realizovat,“ dodává Tröglová.

park Na břehu jezera
autorka: Johanna Perez-Rosales, 
Simón Bolívar University, Venezuela

Hlavní myšlenkou návrhu je uči-
nit současný park více přitažlivým 
a lépe zapojeným do okolní městské 
struktury. Proto jej otevírá okolí 
a na jeho severním okraji umisťuje 
mezistanici kabinové lanové dráhy, 
spojující Kamencové jezero s vrcho-
lem Strážiště. Ve středu parku vytváří 
jezero – vodní plochu větší a lépe 
umístěnou, než jakou nabízí stávající 
nádrž. Cesty v jeho okolí vede tak, 
aby zvyšovaly prostupnost parkem 
a podporovaly jeho občanské a volno-
časové využití. Mezi nejatraktivnější 
místa v návrhu patří břehy jezera s pí-
sečnou pláží a pobytovými schody na 
okrajích, vodní hřiště s fontánami na 
místě stávající vodní nádrže a místo 
setkávání v plasticky tvarované 
travnaté „krajině“ u hlavního vstupu 
do parku (v místech dnešní pošty). 
Všechny vzrostlé listnaté stromy jsou 
v navrženém řešení zachovány, par-
koviště a pošta jsou přesunuty.

adreNaliNový park
autor: Thomas Tencer, University of 
Waterloo, Kanada

Tento projekt svou ambicí a vý-
znamem jasně překračuje bezpro-
střední hranice území. Je zaměřen na 
celý Chomutov i šířeji. Volnočasové 
centrum pro mládež je umístěno vedle 
základní školy mezi ulicí 17. listo-
padu a podkrušnohorským přivadě-
čem. Soubor přízemních pavilónů 
s pobytovými střechami plynule 
navazuje na okolní terén a s výjim-
kou vstupního objektu kavárny je 
trvale otevřený a neuzavíratelný. 
Atraktivita prostoru pro mládež a do-
spívající je vedle sportovního zařízení 
objektu záměrně posilována i jeho 
vymezeností vůči světu dospělých. 
Thomas tak ve svém experimentálním 
návrhu reaguje na absenci atraktiv-
ních prostranství ve městě, která by 
dospívající chtěli přijmout za své. 
Z architektonického hlediska stojí za 
povšimnutí i promyšlený dřevobeto-
nový konstrukční systém, formovaný 
tak, aby bylo možné zachovat většinu 
stávajících stromů.

Práce vznikly na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze v letním semestru 2018.

Předprostor obchodního domu se stanicí lanové dráhy na Strážiště.

Thomas Tencer – adrenalinový park.

Johanna Perez-Rosales – park na břehu jezera.

Adrenalinový park – úkryt a hnízdo.
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Vaše témata
 podNěty

jak čaSto uklízet
Dobrý den,
dnes po 14 dnech konečně sbí-

rali odpadky, neměl by být úklid na 
sídlištích každý den?

Úklid sídlišť probíhá dle aktuální 
potřeby, ale minimálně 2× v měsíci 
by měla být každá lokalita ve městě 
plošně uklizena. Jsou lokality, které 
jsou problematické, a zde je četnost 
plošného sběru odpadu zvýšená. Je 
ale pravdou, že z kapacitních důvodů 
se velká sídliště uklízejí 2× až 3× do 
měsíce. Ve městě jsou vybraná místa, 
kde se skutečně uklízí každý den, 
jedná se o frekventované plochy s vel-
kým pohybem obyvatel, která jsou 
zároveň pro město reprezentativní, 
například park ČSA a střed města.

S pozdravem
Zbyněk Koblížek,

ředitel Technických služeb města 
Chomutova 

hřiště pro pSy
Dobrý den, pane primátore. Mám 

psa. Není to ani střední rasa, ale rád 
chodí na psí hřiště do parku. Bohužel 
jediné, co na tomhle hřišti funguje 
stran zajištění, je městská policie, 

která ho zamyká. Jinak se ta vrata za-
jistit teď už nedají. To ale není hlavní 
důvod, proč Vám píšu. Psi, hlavně ti 
městští, jsou x hodin doma zavření 
a pak se venčí na vodítku. Nevím 
kolik rodin tu, myslím v Chomutově, 
má ten samý problém, ale takovéhle 
pidi hřišťátko ho dozajista nevyřeší. 
Nespočetněkrát jsme tu na něj „stáli 
frontu“. Netuším, co plánujete se sta-
dionem hned vedle (u bývalých lázní), 
ale je nás tu v Chomutově hodně pej-
skařů a zároveň dost lidí, kteří si sem 
rádi přijdeme zaběhat „okruh“. Tak co 
to nějak spojit? Jak, to už nechám na 
Vás. Nebyl byste tam, kde jste, kdy-
byste si s tím přece nedokázal poradit. 
Věřím, že nás všechny mile potěšíte.

S pozdravem L. P.
Vážená paní P.,
děkujeme za Váš podnět týkající 

se zřízení nového hřiště pro psy, který 
jsem projednal s odborem rozvoje in-
vestic Magistrátu města Chomutova.

Vámi navrhované místo, tj. bý-
valý stadion vedle městských lázní, 
nelze v současné době pro tuto akti-
vitu využít. Aktuálně se pro tuto ob-
last bude zpracovávat nová územní 
studie, která bude řešit využití pro-
storu lázní, parku a stadionu jako 
celku. Zadání studie budou před-

cházet architektonické návrhy stu-
dentů Fakulty architektury ČVUT, 
s níž jsme nyní navázali spolupráci, 
které budou sloužit případně jako 
vodítko pro další rozhodování.

Nicméně co se Vámi zmiňované 
aktivity týká, jsme rádi, že Vám mů-
žeme vyhovět a sdělit jistě dobrou 
zprávu v tom smyslu, že i na naše 
čtyřnohé přátele je v rámci plánování 
investic města myšleno. Aktuálně se 
zpracovává projektová dokumentace 
na projekt Multifunkční hřiště na 
Zadních Vinohradech, jehož součástí 
jsou tři funkční celky, tj. workout, 
multifunkční hřiště fotbal/basket-
bal a právě agility hřiště pro pejsky. 
Realizaci bychom rádi zahájili ještě 
letošní rok, tj. v roce 2019 by měla 
být všechna hřiště dokončena a plně 
k dispozici široké veřejnosti.

S pozdravem
JUDr. Marek Hrabáč,

primátor

Nové chodNíky?
Dobrý den,
zařaďte konečně do pláno-

vání města nové chodníky a cesty. 
Nejdříve se nedalo chodit jen 
v centru města (nevhodné dlažební 
kostky), ale v poslední době se již 

nedá bezpečně chodit skoro nikde. 
Vezměte si alespoň příklad z měst 
Kadaň, Jirkov, Vejprty a podobně.

Dobrý den,
na rok 2018 je plánovaná 

rekonstrukce chodníků v uli-
cích Čelakovského, Palackého – 
Riegerova, Havlíčkova, Křižíkova, 
KaSS (III. etapa), Sokolská, 5. května, 
Adámkova, Višňová, Lipská – Mýtná, 
Karla Buriana, Haškova, Kochova, 
nám. Dr. Beneše, Vršovců, Vodních 
staveb, Bělohorská a Pionýrů. Nové 
chodníky budou v ulicích Hornická, 
Zengerova, Akademika Heyrovského, 
Bezručova k Hřebíkárně, Zadní 
Vinohrady. Je potřeba upřesnit, kde 
se nedá chodit a o jaké chodníky se 
jedná. V případě potřeby se můžete 
obrátit na odbor rozvoje a investic, 
který může poskytnout informace, 
kolik chodníků bylo nově vybudováno 
a opraveno v roce 2017.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

odbor rozvoje a investic

máte také zajímavý Nápad, 
podNět či zkušeNoSt 
S Něčím ze Života ve měStě?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

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

V úterý 31.  července 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)�. 

hrají
HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SD a.s. CHOMUTOV

STAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY

každou středu od 16.30 hodin
4., 11., 18. a 25. července 

do Městského parku v Chomutově

STATUTÁRNÍ MESTO CHOMUTOV
zve príznivce dechové hudby na

KONCERTY

DECHOVÝCH
HUDEB 2018
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jaNa KUKlOVá
V Chomutově vede s kolegyní skupinu lidí cvičících akrojógu, 
která v sobě spojuje jógu a prvky akrobacie. K akrojóze se 
dostala před čtyřmi lety, kdy ji kamarádka předvědčila, aby ji 
s ní šla vyzkoušet. Od té doby se pravidelně účastní různých 
seminářů, workshopů i akrojamů pod vedením českých 
i zahraničních lektorů. Jak říká, akrojóga se musí spíš zažít 
než popisovat, ale každého, kdo ji zkusí, čeká pohled na svět 
z jiného úhlu. Akrojóga je pro každého. 

VOjTěCH NIebaUer
Ačkoliv je teprve třeťákem základní školy v ulici Na Příkopech, 
už si vybojoval titul nejlepšího matematika České republiky od 
Jednoty českých matematiků a fyziků. V soutěži Matematický 
klokan v kategorii Cvrček vyhrál a získal diplom a věcné 
dary. Matematika ho moc baví a dokonce v ní tak vyniká, že 
paní učitelce v hodinách pomáhá s výukou. Ta se díky jeho 
schopnostem často ani nemusí dívat do metodických pokynů. 
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Stovky mladých youtuberů se sešly s Kovym, 
vyprávěl o svém úspěchu i trapasu

Výstava připomíná legendární 
Víčka i boje hudebníků s dobou

Atrium chomutovské knihovny 
praskalo ve švech při návštěvě you-
tubera Kovyho. Na besedě se sešlo 
přes šest stovek jeho příznivců 
různého věku, od malých školáků 
až po dospívající. Karel Kovář alias 
Kovy baví své diváky videy, ve 
kterých probírá aktuální společen-
ská témata, politiku, odvrácenou 
stranu sociálních sítí či například 
nebankovní půjčky. Jeho tvorba 
se zakládá na propojení informací 
a zábavy. Snaží se také bořit před-
sudky ve společnosti.

Asi nejznámějším videem je 
parodie skladby Despacito, která 
zněla atriem před samotným pří-
chodem moderního umělce, a mezi 

návštěvníky by se našlo jen velmi 
málo takových, kteří by neznali 
text písně. Kovy pak začal vyprá-
vět o svých začátcích na Youtube, 
jak dal natáčení přednost před 
studiem i o tom, že nyní se vážně 
věnuje také prevenci hrozeb so-
ciálních sítí i dalších nebezpečí 
pro mladé. V diskuzi odpovídal 
na různé otázky, například jak se 
natáčí takové video, které má pak 
velké množství zhlédnutí, nebo jak 
se vypořádat s negativními ohlasy. 
„Nenechte se odradit, vždy se najde 
někdo, kdo jen kritizuje nebo chce 
youtubera zesměšnit. Už ve chvíli, 
kdy video na Youtube dáváte, jste 
stateční, buďte tedy stateční i na-

dále,“ odpověděl Karel Kovář.
Přítomné zajímalo také jeho 

ukončení studia Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy po třetím 
semestru. „Studium mě v tu dobu 
zcela nenaplňovalo, chtěl jsem se 
věnovat natáčení videí a dalším 
svým projektům. Jsem však přesvěd-
čený, že vzdělání je velmi důležité, 
a chci v budoucnu nějakou vysokou 
školu dostudovat,“ vysvětlil.

Kovy ocenil prostředí atria 
knihovny, velmi se mu líbilo. „Je 
to opravdu nádherný prostor. Velmi 
rád bych si tu někdy v teplém 
letním dni sedl a četl knihu. To 
prostředí k tomu vyloženě vybízí,“ 
řekl.

Přestože se diskuze dotkla i váž-
ných témat, byla spíše ve znamení 
zábavy. Hlavně v části, kdy Kovy 
popisoval své největší trapasy. 
„Nejhorší trapas byl snad na ma-
turitním plese, kdy jsem upadl na 
maminku mého spolužáka, která 
byla na vozíku. Pádem se zmáčkl 
joystick a vozík se s maminkou i se 
mnou na jejím klíně rozjel přes celý 
parket,“ smál se spolu s posluchači.

Mnozí návštěvníci netrpělivě 
očekávali závěr setkání. Ne proto, 
aby už se s Kovym rozloučili, ale 
proto, že se s ním mohli vyfotit nebo 
získat jeho podpis. Autogramiáda 
potvrdila oblíbenost youtubera u ve-
řejnosti, trvala totiž více než hodinu.

Hrát a vystupovat s kapelou zna-
menalo pro hudebníky v 60. a 70. le-
tech minulého století spíš boj o exis-
tenci než skládání hudby a psaní 
textů. Právě kapelám, které nesplňo-
valy podmínky tehdejší doby se vě-
nuje výstava Underground a bigbít na 
Chomutovsku, která v muzejních pro-

storách na radnici potrvá do 18. srpna. 
„Audiovizuální projekt ukazuje způ-
soby, možnosti a důsledky komunit-
ního životního stylu v Nové Vísce 
a jeho tvrdou konfrontaci s většino-
vou společností a způsobem života, 
který za normalizace diktoval komu-
nistický režim,“ popsal organizátor 

výstavy Michal Bečvář.
Expozice nabízí návštěvníkům 

stylizované pódium s retro nástroji 
a hudební technikou, spoustu dobo-
vých předmětů a první vydání legen-
dárního časopisu Vokno, který vznikl 
právě na Chomutovsku.

V Chomutově hrála rock´n´roll 
již od roku 1958 skupina ABC Club. 
Za dobu zrodu bigbítu v Chomutově 
ale lze považovat rok 1963, kdy pod 
křídly Závodního klubu Dolu Jana 
Švermy vznikli Delfíni a pod hlavič-
kou Armáďáku začali hrát Pavouci. 
V roce 1964 se z části Pavouků stali 
Upíři, vznikla Ionika, v roce 1965 
byli založeni Sinners neboli Hříšníci, 
nakrátko zazářil Cyklon a po tři roky 
od srpna 1965 působila při městském 
divadle proslulá středoškolská sestava 
Fontána.

Návštěvníci výstavy se dozví, 
že podmínky v normalizované spo-
lečnosti Československa buď vedly 

k likvidaci amatérských kapel, nebo 
k jejich přesměrování k trendu, který 
uspokojil funkcionáře, nikoli fa-
noušky. Od roku 1970 nesměly mít 
kapely anglická pojmenování, hrály 
repertoár úředně schválený a k povo-
lení hrát musely absolvovat kvalifi-
kační zkoušky.

Po vernisáži výstavy se v atriu 
SKKS konal koncert, při kterém vy-
stoupila i legendární chomutovská 
skupina Víčka. Také o té pojednává 
výstava. Skupina Víčka, původně The 
We, vznikla v roce 1968. Po dvou le-
tech kvůli sporům mezi členy přestala 
hrát a začala opět v roce 1971 už pod 
názvem Víčka. V roce 1973 odehrála 
skupina 130 koncertů, stala se le-
gendou severních a západních Čech. 
V dubnu 1974 však byla nucena 
opustit domovský Armáďák a o dva 
roky později hrála v Chomutově na-
posledy. Neuspěla totiž při tehdy po-
vinné rekvalifikační zkoušce.

do knihovny přijede afrika dechovka dvou orchestrů 
bude opět znít parkemDo knihovny přijede Afrika. 

Program plný rytmické hudby, zá-
bavy a veselí s názvem Přijela Afrika 
se uskuteční 19. července od 18 ho-
din v atriu SKKS. Hudební a taneční 
skupina BaToCu přiveze africkou 
kulturu v podobě tanců. „Během 
afrických vystoupení na návštěvníky 
čeká pestrý doprovodný program, 
například africké Muzikohraní, při 

kterém si budou moci vyzkoušet 
africké hudební nástroje, připravena 
bude i africká dílna a fair trade ob-
čerstvení,“ pozvala zaměstnankyně 
knihovny Lucie Hlivková.

Během celého odpoledne a ve-
čera si budou moci děti nechat na-
malovat na obličej třeba tygra, lva 
či jiné exotické motivy. Celý večer 
zakončí ohňová show.

Milovníci dechovky se budou 
opět pravidelně scházet v městském 
parku u altánu. Tam se totiž každou 
letní středu budou konat prome-
nádní koncerty dechových hudeb. 
Poprvé se lidé s hudebníky sešli 
21. června, od té doby si lidé mo-
hou přijít poslechnout dechovku do 

parku každou středu. Naposledy se 
uvidí 29. srpna.

K poslechu, ale i tanci  budou 
tradičně hrát hudebníci z Hornic
kého dechového orchestru Seve
ročeských dolů a Staročeská de-
chovka Josefa Zástavy. Koncerty 
začnou vždy v 16.30 hodin.
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až do počátku 19. století byl Chomutov 
chráněn hradbami a zamykanými bránami

Chomutov měl zřejmě nějaké 
lehké opevnění již od počátku své 
existence. První historická písemná 
zmínka o Chomutovu, darovací lis-
tina řádu německých rytířů z roku 
1252, ho označuje jako oppidum. 
Takto je nazýváno sídlo méně 
důležité, snad alespoň částečně 
opevněné. V listině z roku 1261 je 
Chomutov již označen jako villa 

forensis, což představuje označení 
tržního místa chráněného jednodu-
chou hradbou. Toto označení ukazuje 
již na obchodní život sídla a jeho 
vzrůstající význam. Pod vládou řádu 
se začíná Chomutov proměňovat 
ve středověké město, které je navíc 
centrem největšího panství řádu 
německých rytířů v Čechách a na 
Moravě. Na základě královské imu-
nitní výsady z roku 1222 dispono-
val řád právem opevnění hradbami 
u svých sídel. V roce 1281 je moc 
řádu rozšířena o území Křimovského 
krušnohorského újezdu, který sahal 
k zemské hranici. V Chomutově síd-
lil nakonec i český zemský komtur. 
V roce 1335 je již Chomutov ozna-
čován jako město (civitas). Na konci 
14. a počátku 15. století nalézáme 
v řádových účtech mnoho finančních 
položek, které se vztahují ke stavbě 
a opravě hradeb. Ještě před rokem 
1411 tak mělo město nový hradební 
okruh s bránami a hranolovými vě-
žemi. Část hradeb komendy i města 
byla nalezena při archeologickém 
průzkumu pod Žižkovým náměstím. 
Ze 14. století pochází patrně i spodní 

část Hvězdářské věže, která byla 
na konci 16. století začleněna do 
jezuitského areálu. Hradební okruh 
v sobě zahrnoval náměstí a přilehlé 
ulice a napojil se na starší opevnění 
komendy. Do města se vstupo-
valo od východu Pražskou bránou 
v dnešní Ruské ulici, od severu 
Viničnou či Mosteckou bránou a od 
jihu Chlebnou bránou v Chelčického 
ulici, před níž byl most přes 
Chomutovku. Kadaňská západní 
brána na dnešním Žižkově náměstí 
vznikla až po zmenšení areálu ko-
mendy ve druhé polovině 15. století. 
Před touto bránou byl brod a dřevěná 
lávka pro pěší přes Chomutovku.

Hradby již nebyly ve druhé po-
lovině 16. století udržovány a byly 
k nim přistavovány budovy. Až do 
počátku 19. století byly na noc zaví-
rány městské brány. Opevněna byla 
i předměstí, která uzavírala jednodu-
chá hradba a masivní fošnová vrata 
na vstupních komunikacích.

 V letech 1837 až 1838 byly zbo-
řeny městské brány a dříve ohra-

zené jádro Chomutova se tak volně 
propojilo s předměstími. Chlebná 
brána v dnešní Chelčického ulici 
byla stržena v roce 1837. Viničná zá-
padní brána měla být podle projektu 
původně klasicistně přestavěna, ale 
k realizaci nedošlo. Městský znak 
z této brány byl přemístěn na hostinec 
na zemské hranici v Reitzenhainu 
– Pohraniční, který byl v majetku 
města. Jako poslední byla v roce 
1838 zbořena Dolní – Pražská brána 
v Kamenné ulici, dnešní Ruské.

V opevnění Chomutova hrál dů-
ležitou úlohu vodní příkop a území 
Starého jezera severozápadně od 
města. Z jezera a mokřin byl napájen 
systém vodního opevnění. Důležitou 
změnou po roce 1840 tak bylo zalo-
žení městského parku na místě po-
stupně zasypávaného Starého jezera. 
Do dnešních dnů je zachováno torzo 
příkopů v ulicích Mánesově a Na 
Příkopech. V Riegrově ulici můžeme 
najít poslední půlkruhovou baštu 
s krátkým úsekem hradby.

Jaroslav Pachner

tajemStví depozitáře chomutovSkého muzea 

heimatSkuNde deS 
bezirkeS komotau

V 60. letech 19. století došlo 
k nebývalému rozvoji turismu. Lidé 
začali podnikat výlety do okolí. Zde 
se seznamovali s přírodními a histo-
rickými památkami. Zvýšený zájem 
široké veřejnosti o minulost rodného 
kraje vedl k rozvoji vlastivědného 
bádání. Mezi prvními vlastivědnými 
badateli byli především středoškolští 
profesoři, učitelé obecných a měš-
ťanských škol a spolupracovníci ma-

lých městských muzeí nebo archivů. 
V první polovině 20. století vycházel 
podnět ke studiu regionálních dějin 
právě z řad učitelstva. Učitelské 
spolky ve snaze po dosažení větší 
odborné vědecké úrovně svých 
prací spolupracovaly s místními 
muzei a archivy a zvaly ke spolu-
práci školené historiky. Vrcholem 
meziválečné vlastivědné produkce 
na Chomutovsku bylo kolektivní 
dílo Heimatskunde des Bezirkes 
Komotau, které vydával v letech 

1927–1938 Německý okresní spo-
lek učitelů a v letech 1939–1941 
Vlastivědná rada města Chomutova. 
Práce řídil devítičlenný vlastivědný 
výbor, jehož předsedou byl chomu-
tovský starosta a pozdější ministr pro 
vyhnance, utečence a válkou poško-
zené spolkové vlády NSR odborný 
učitel Eduard Fiedler. V letech 1927–
1941 vyšlo ve čtyřech tematických 
řadách (příroda, kultura, etnografie, 
dějiny) celkem 24 sešitů. Sešity jsou 
uloženy v muzejní knihovně.
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dobrovolníci ukázali, čím se zabývají 
a jak pomáhají potřebným lidem

projekt Cesta ven pomáhá znovu začít žít

DobroFest v městském parku 
již potřetí ukazoval práci dobro-
volníků. Ve slunném odpoledni se 

naproti rodinnému centru Rozmarýn 
sešli jak dobrovolníci, tak veřejnost. 
Dobrovolníci využívají podobných 

akcí k tomu, aby si předali zkuše-
nosti, popovídali si o svých činnos-
tech, ale hlavně předávají informace 
lidem, kteří se dobrovolníkem teprve 
chtějí stát. „Účast dobrovolníků byla 
vysoká, zda se nám při akci podařilo 
získat nové, to ukážou další dny,“ 
uvedla vedoucí dobrovolnického 
centra ADRA Chomutov Markéta 
Ungrová s tím, že letos se při 
DobroFestu prezentovala nejen čin-
nost chomutovských dobrovolníků, 
ale i kadaňských z dobrovolnického 
centra Radka.

V rámci DobroFestu byl připra-
ven zábavný program pro děti, na-
příklad tvořivé dílny, chůze po laně, 

bublinková show a další. Dospělí 
se dozvěděli o blahodárných účin-
cích arteterapie či jógy. Návštěvníci 
mohli také nahlédnout do charitativ-
ního obchůdku, který nově sídlí na 
Husově náměstí, ale na chvíli se jeho 
část přesunula do parku. Do obchodu 
mohou lidé nosit nepotřebné věci, 
které se ještě někomu mohou hodit. 
Výtěžek z jejich prodeje je pak celý 
použitý na činnost dobrovolnického 
centra.

Současní i případní budoucí dob-
rovolníci se při DobroFestu sezná-
mili i s činností takzvaných přijíma-
cích organizací, tedy těch, ve kterých 
mohou dobrovolníci pomáhat.

Zhruba rok před ukončením vý-
konu trestu se na terénního pracovníka 
z organizace Člověk v tísni obrátil 
odsouzený s žádostí o spolupráci. 
Nechtěl po opuštění věznice skončit 
bez prostředků, nechtěl se do věznice 
znovu vrátit. „Zpočátku naše komu-
nikace probíhala písemnou formou, 
byl jsem jediný člověk, který s tímto 
mužem komunikoval. V dopisech mne 
postupně seznamoval se svým živo-
tem, poslal mi i rozsudek. Nabídl jsem 
mu, že bych ho mohl navštívit. Během 
návštěvy jsme probírali dění ve věz-
nici a hlavně jsme mluvili o možnos-
tech spolupráce po výkonu trestu, a to 
hlavně o možnosti získat zaměstnání,“ 
popsal terénní pracovník chomutov-

ské pobočky Člověka v tísni Martin 
Slavík, který klientovi nabídl zapojit se 
do projektu Cesta ven.

V průběhu spolupráce odsouzený 
požádal o podmíněné propuštění, ale 
naděje, že by ho na podmínku pus-
tili, si příliš velké nedělal. Také mu 
vyhověno, jako recidivistovi, nebylo. 
„Nadále jsme tedy udržovali jen pí-
semný kontakt. V posledním dopise 
jsem obdržel datum výstupu a byl 
jsem požádán, jestli bych nezkontak-
toval kurátora pro dospělé a neprobral 
s ním věci týkající se bydlení a dávky 
mimořádné okamžité pomoci. Kurátor 
už měl pro muže předjednaný azylový 
dům. Také jsme domluvili společné se-
tkání,“ uvedl terénní pracovník.

Po propuštění se s klientem domlu-
vili na podrobnějším postupu a jed-
notlivých krocích spolupráce. „Ještě 
tentýž den jsem ho doprovodil na úřad 
práce, kde se zaevidoval a poté jsme 
šli na oddělení dávek hmotné nouze, 
kde si zažádal o příspěvek na živobytí 
a doplatek na bydlení. Následující den 
jsem klientovi představil pracovníka 
úřadu práce, který ho seznámil s pro-
jektem Společně to dokážeme, který 
nabízí možnosti zprostředkovat rekva-
lifikace nebo dotovaná místa. Tento 
projekt se mu líbil a zapojil se do něj. 
Poměrně rychle si našel zaměstnání, 
odstěhoval se z azylového domu na 
ubytovnu, kde má pokoj sám pro sebe. 
A tak jsme ukončili spolupráci, jelikož 

všechny naše cíle, které jsme si sta-
novili, byly úspěšně splněné,“ dodal 
Martin Slavík.

Projekt je určen pro pachatele 
trestné činnosti, zejména pro osoby 
ve výkonu trestu ve věznicích v okolí 
Chomutova, pro osoby s alternativním 
trestem. Důraz je kladen na podporu 
při návratu do společnosti, na indivi-
duální pomoc a poradenství klientům. 
Služba je bezplatná.

V tíživých situacích se mohou lidé 
obrátit na pracovníky Člověka v tísni, 
které najdou v pobočce ve Školní ulici 
1294, v Písečné 5306, v ulici Školní 
pěšina 5212 na Kamenné, nebo je mo-
hou kontaktovat na telefonním čísle 
777 787 932.

barevná planeta připomněla tradice menšin
Zvyky, kulturu i pokrmy ná-

rodnostních menšin, které žijí 
v Chomutově, poznávali návštěvníci 
Barevné planety. Festivalu na náměstí 
se zúčastnili Němci, Řekové, Rusíni, 
Romové, Ukrajinci, Vietnamci a zá-
stupci židovské obce. „Jejich zástupci 
jsou i členy Výboru pro národnostní 
menšiny v Chomutově, který akci po-
řádal. Nemáme žádné předsudky, od-
kud kdo pochází, pokud se tolerujeme 
a respektujeme navzájem. Každá men-
šina si snaží připomínat svůj domov, 
a to jak kulturním vystoupením, tak 
třeba i svými tradičními recepty jídel,“ 
uvedla místopředsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny v Chomutově 
Marie Štáfková.

Publikum, které bylo i přes nepří-
znivé počasí početné, zaujala vystou-
pení zástupců vietnamské menšiny, 
a to jak lví tanec, tak i tanec s tyčemi. 
Kapela Aneboafro roztančila diváky 
i členy ostatních souborů a s velmi 
přívětivou odezvou publika se setkala 
i kapela Švihadlo. „Chomutovské sou-
bory Vodohraj a Skejušan vystupují 
a zpívají ve svých národních krojích, 
což je krásná přípomínka toho, odkud 
pocházejí, a že nezapomínají na do-
movinu. Atraktivní bylo i vystoupení 
skupiny Kraf Maga z Ústí nad Labem, 
která předvedla pár ukázek sebeo-
brany,“ doplnila Marie Štáfková. Dále 
vystoupilo duo z Bolívie a Peru, začí-
nající umělci z Flexkid a Stees, soubor 

Heidelerchen der Volkssolidarität 
Freiberg a na závěr hudební kapela bu-
beníků Jambo.

Náměstím se při Barevné planetě 
linuly i velmi příjemné vůně. „Zástupci 
německé menšiny totiž připravili 
k ochutnávce tradiční sladké dobroty, 
ale měli i vynikající kombinaci zelí 
s jablky. Rusíni dávali ochutnat tra-
diční karbanátky, Ukrajinci nabízeli 
mimo jiného i tradiční salát z červené 
řepy a měli jsme možnost ochutnat 
i jejich rybí speciality. U vietnamského 
stánku si každý mohl pochutnat na 
jarních závitcích nebo na silném zele-
ném čaji, který vařili na místě a podá-
vali do tradičních šálků. Ochutnávky 
tradičních jídel přivezl i zástupce 

Mongolska, který zajímavě vyprá-
věl o původních receptech,“ popsala 
místopředsedkyně.



neziskové organizace poradna

poradna | 15

Na gynekologické prohlídky 
chodím pravidelně již mnoho 
let. Nemám žádné potíže, pouze 
posledních cca půl roku silněji 
krvácím. Při ultrazvukovém vy-
šetření mi moje ošetřující lékařka 
našla pěticentimetrový myom 
v děloze. Odesílá mě na operaci. 
Je to nutné, když nemám potíže? 
Podotýkám, že mi je 46 let.

Myom v děloze je nejčastějším 
nádorem u žen a také asi nejčastěj-

ším důvodem pro odstranění dělohy 
operační cestou. Slovo nádor u vět-
šiny lidí evokuje zhoubné bujení, 
ale v 99 % případů se při myomu 
o zhoubný nádor nejedná. Zda jde 
o hraniční nebo zhoubný nádor, se 
bohužel pozná až po jeho vyjmutí při 
histologickém vyšetření. Kromě to-
hoto rizika myomy způsobují obtíže 
svým tlakem na okolí, mohou způso-
bovat bolesti nebo například nepravi-
delné a silné krvácení z rodidel.

Jakým způsobem řešit nález 
myomu, tedy záleží na více fakto-
rech. Obecně lze říci, že odstranění 
dělohy (tedy orgánu s myomem) 
navrhujeme ženám, které již mají 
splněný svůj reprodukční plán a dě-
lohu tedy do budoucna „nebudou 
potřebovat“. Ženám, které si ještě 
přejí mít děti, se snažíme dělohu 
ponechat a odstranit pouze myom.

Samozřejmě ještě existuje mož-
nost nedělat v danou chvíli nic, 

myom na děloze sledovat a další 
postup modifikovat podle vývoje 
nálezu. To už si ale musí rozhod-
nout každý sám, samozřejmě po 
podrobném poučení.

Přeji jasnou mysl a šťastnou 
ruku při rozhodování, ale Váš ošet-
řující lékař jistě ví, co je pro Vás 
nejlepší.

Prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko porodnické oddělení
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Mám dceru 8 let. Byl ji diagnosti-
kován diabetes typu I. Potřebuji 
poradit, zda je nutné mít neustále 
u sebe HypoKit GlucaGen, např. 
i ve škole?

HypoKit GlucaGen je léčivý pří-
pravek určený pro okamžitou aplikaci 
v naléhavém případě potřeby u dětí 
a dospělých, kteří používají inzulín. 
Používá se, pokud diabetik upadne 
do bezvědomí z důvodu velmi nízké 
hladiny cukru v krvi tzv. stavu těžké 
hypoglykemie. Pokud máte pro dceru 

pouze jeden HypoKit, doporučuji na-
vštívit diabetického lékaře a domluvit 
se s ním na předepsání druhého. Poté 
by bylo dobré se domluvit se školou, 
nejlépe třídní učitelkou a ostatními 
učiteli, kteří dceru učí a edukovat je 
o jeho použití. Jeden HypoKit poté 
můžete nechat ve škole a druhý bu-
dete mít pro použití v případě rodin-
ných výletů apod.

Neustále nošení HypoKitu je 
velmi diskutované téma mezi odbor-
nou, laickou veřejností i rodiči peču-

jících o dítě s diabetem. Mnozí z nich 
zastávají názor, že neustálé nošení 
přípravku není nutné v případě, že se 
pohybujete v místech, kde je dobře 
dostupná RZ. V případě bezvědomí 
přivolaný zdravotník podá potřebný 
glukagon v infuzi, mnohdy mnohem 
dříve, než někdo z okolí by byl scho-
pen nošený přípravek najít a správně 
podat. Jiní jsou toho názoru, že je 
nutné mít jej vždy u sebe. Doporučuji 
konzultovat jeho pravidelné nošení 
s Vaším diabetickým lékařem.

Pokud hledáte radu, podporu či po-
moc v každodenní praxi života s dia-
betem I i II, nejste si jisti, nač máte 
nárok či co v jaké situaci dělat, můžete 
vyhledat podpůrné skupiny pro dia-
betiky na FB či se zúčastnit podpůrné 
skupiny pro diabetiky a osoby o ně 
pečující, které se konají každý druhý 
čtvrtek v měsíci od 13.00 v Sociálně 
aktivizační službě pro osoby se zdra-
votním postižením Chomutov.

Pavlína Koubková
SAS pro OZP

Musí se s myomem v děloze na operaci?

Sadu pro diabetiky je dobré mít u sebe

Proč jste se rozhodli otevřít 
pobočku právě v Chomutově?
Chomutov je jedním z důležitých 
center severozápadních Čech. 
A přestože (nebo možná právě 
proto) zde lidé nemají tak 
vysokou životní úroveň jako 
v jiných krajích, registrujeme tu 
dlouhodobě silnou poptávkou 
po tradičních investicích jako je 
zlato a stříbro. Vybudovali jsme 
si zde proto kvalitní zázemí pro 
pravidelné porady nebo školení.

Co všechno můžete klientům 
na své pobočce nabídnout?
Klientům kromě prodeje zlata 
a stříbra poskytujeme kompletní 
poradenský a analytický servis. 
Většina lidí potřebuje investice 
do drahých kovů vysvětlit 
a osobně probrat. Součástí 
našich služeb jsou proto také 
praktické rady, jak nákup správně 
načasovat, aby investování bylo 
co nejefektivnější. 

Proč vlastně spořit právě 
do drahých kovů?
Zlato a stříbro jsou velmi 
jednoduchou investicí 
srovnatelnou s běžným spořením. 

Drahé kovy znamenají stabilní 
finanční rezervu a pojistku před 
inflací i před finanční krizí. Své 
investice máte díky nim doslova 
ve vlastních rukou, nejste závislí 
na bankách ani jiných finančních 
institucích. 

Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku 
a nastavit trvalý příkaz. S každou 
platbou klient nakupuje kov 
za aktuální cenu, a jakmile 
naspoří celou cihličku, fyzicky 
si ji odnese. Spořicí programy 
začínají už od 500 korun 
za měsíc, lidé si však nejčastěji 
spoří kolem 1 500 korun 
měsíčně.

Čím je pro Vás Golden Gate 
výjimečná?
Tím, jak velký důraz klade 
na vzdělání svých poradců, 
ale i klientů. Je to společenství 
lidí, kteří na sobě stále pracují. 
Nejvíce ale oceňuji, že mohu 
na základě získaných poznatků 
a zkušeností z historie pomoci 
klientům zorientovat se ve světě 
financí a zajistit jim lepší 
rozložení majetku do budoucna.

Pobočka společnosti Golden Gate v Chomutově
GOLDEN GATE CZ JE JEDNIČKOU NA ČESKÉM TRHU S DRAHÝMI KOVY. KAŽDÝM ROKEM ZAZNAMENÁVÁ STÁLE VYŠŠÍ ZÁJEM 
O INVESTICE DO ZLATA A STŘÍBRA VE FORMĚ JEDNORÁZOVÝCH INVESTIC I PRAVIDELNÉHO SPOŘENÍ. TO VŠE V ROZHOVORU 
S JANOU MRÁZKOVOU, VEDOUCÍ POBOČKY GOLDEN GATE V CHOMUTOVĚ.

KDE POBOČKU NAJDETE?

Školní 5336, 430 01 Chomutov

Kontakt: 

jana.mrazkova@goldengate.cz, 
+420 728 933 285

Inzerce
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poradci se seznamovali s reálným 
pracovním prostředím

Senioři budou v ZUšce studovat umění

Ve střední zdravotnické škole se 
konalo první setkání kariérových 
a výchovných poradců v rámci pro-
jektu Systémové řešení – motivace 
a vzdělávání pedagogů. Setkání 
bylo zaměřeno na oblast zdravot-
nictví. „Účastníci jednání se setkali 
se zástupci Krajské zdravotní, kteří 
informovali o stipendijním pro-
gramu Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, představili chomutov-
skou nemocnici a informovali 
o aktuálních novinkách ve vybavení 
nemocnice i nedostatku zdravotnic-
kého personálu, který trápí celou re-
publiku,“ uvedla Marcela Malíková 

ze SOŠ energetická a stavební, OA 
a SZŠ Chomutov.

Pedagogové základních škol 
měli možnost nahlédnout do prak-
tické výuky ošetřovatelství, která 
probíhá v odborných učebnách. 
Žáci prvního ročníku se připra-
vovali na soutěž v úpravě lůžka. 
Všichni přítomní měli možnost 
zavzpomínat na doby dávno minulé 
v muzeu ošetřovatelství, které je 
umístěno v budově školy. Poslední 
částí programu byla prezentace 
zástupců zdravotnické školy na 
téma Kam kráčíš, české zdravot-
nické školství? „Věnovali jsme se 

systému zdravotnického školství, 
vzdělávání zdravotníků nelékařů 
i aktuálním otázkám zdravotnic-
kého školství, jako je nový rám-
cový program pro vzdělávání prak-
tických sester, který nahradí obor 
vzdělání zdravotnický asistent,“ 
dodala Marcela Malíková.

Cílem setkání je seznámit karié-
rové a výchovné poradce s reálným 
pracovním prostředím a novinkami 
v odborném vzdělávání, neboť tito 
pověření pracovníci pomáhají žá-
kům základních škol a jejich rodi-
čům při volbě střední školy a oboru 
studia.

Od 1. října budou v chomutov-
ské základní umělecké škole studovat 
senioři. V Akademii umění a kultury 
pro seniory se budou vzdělávat v ob-
lastech hudby, tance, divadla a vý-
tvarného umění. Podmínky ke studiu 
jsou očekávatelné – seniorský věk 
a zájem o vzdělávání. Jak bude výuka 
probíhat i důvody, proč se umělecká 
škola nově zaměřila na tuto věkovou 
skupinu obyvatel, uvádí ředitel školy 
Karel Žižka.
Z jakého důvodu jste se roz-
hodli nabízet umělecké vzdělání 
seniorům?

Podle prognózy demografického 
vývoje se předpokládá další stárnutí 
populace, které bude mít za následek 
vyšší počet seniorů. Přesto, že péče 
o seniory je v rámci možností kvalitně 

zajišťována, existuje řada občanů 
seniorského věku, pro které chybí 
dostatečně inspirativní podněty pro 
aktivní rozvíjení psychosociálních 
potřeb. Moderní sociologickospole-
čenské projekty dnes nekladou akcent 
na pouhé prodlužování délky života, 
ale především na podporu zvyšo-
vání kvality života. Jelikož se projekt 
bude realizovat v prostorách základní 
umělecké školy, bude vzdělávání 
uskutečňováno s maximální finanční 
efektivitou. Účinně využijeme volné 
prostory ve škole v dopoledních ho-
dinách, vybavené učebny, hudební 
nástroje k zapůjčení, kvalifikované 
učitele a podobně.
Pro koho je studium určené?

Ke vzdělávání se mohou při-
hlásit seniorky a senioři, kteří mají 

chuť a čas se aktivně věnovat umě-
lecké činnosti na neprofesionální 
úrovni. Na akademii neděláme 
žádné přijímací zkoušky a jediným 
kritériem přijetí je zájem o umělec-
kou činnost a dosažení seniorského 
věku. Občané, kteří se pohybují na 
hranici seniorského věku, ale ještě 
nemají přiznaný starobní důchod, 
mají v případě dostatečných kapacit 
možnost se v akademii vzdělávat 
jako kategorie 55+. Studium je ote-
vřeno i pro držitele průkazů ZTP. 
Spoluúčast seniorů nepřesáhne 100 
korun za měsíc.
Jak se bude vzdělávání seniorů 
lišit od běžných hodin?

Neočekávám mnoho odlišností. 
Vzdělávání se bude realizovat zpravi-
dla jednou týdně formou přizpůsobe-

ných individuálních nebo skupino-
vých výuk, přednášek, cvičení a kon-
certů. Jediné hledisko, které může 
výuku ovlivňovat, je zdravotní stav 
účastníka studia.

Zájemci o studium v akademii si 
mohou vybírat z naší běžné nabídky 
vzdělávacích předmětů pro žáky 
školy. Nabídka bude téměř totožná. 
Budeme však také čekat na specifické 
požadavky zájemců, které mohou 
výrazně ovlivnit konečnou podobu 
výukových programů.
Jak se mohou lidé přihlásit?

Na webových stránkách www.
zuschomutov.cz prostřednictvím 
elektronické přihlášky, emailem na 
reditel@zuschomutov.cz, telefonicky 
či osobně v kanceláři školy, a to až do 
konce září.

družiny a kluby 
se sešly ve 
skanzenu

Třetí setkání chomutovských 
školních družin a klubů bylo tento-
krát tematicky zaměřené na bylinky. 
Chomutovské školní družiny a kluby 
zamířily do skanzenu Stará Ves 
v zooparku.

Důvodem setkání bylo poznávání 
a aktivní vyhledávání bylinek, založení 
herbáře i aktivní prožití volného času 
v přírodě se svými kamarády. „Na 
naše společné setkání přijal pozvání 
chomutovský bylinkář Jiří Roth. Děti 
měly možnost se seznámit se základ-
ním dělením dřevin, aktivně vyhledá-
valy a určovaly dřeviny podle atlasu 
rostlin, vzájemně si pomáhaly.

Pan doktor dětem připravil zají-
mavé úkoly, třeba určování bylinek 

podle čichu. Děti si tak mohly odzkou-
šet své čichové schopnosti. Dalším 
úkolem bylo vyhledávání různých 
druhů listů, které nám následně po-
sloužily pro námět, jak si založit her-
bář, a pro výtvarnou práci v přírodě,“ 
uvedla vychovatelka Hana Hladká.

Nyní již dětí ví, že než si rostlinu 
založí do herbáře, musí ji na několik 
dní uložit do novin tak, aby se vysu-
šila. Následně s ní pracovat a zakládat 
do herbáře, kde rostlinu popíšou ná-
zvem. „Abychom si upevnili poznatky 
o dřevinách, využili jsme techniku fro-
táž a odnesli si tak domů hezkou vý-
tvarnou práci. Kdo chtěl, mohl se i po-
řádně v přírodě proběhnout se svými 
kamarády,“ dodala vychovatelka.
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žáci gymnázia 
slavnostně 
převzali 
vysvědčení

školy připravily akce k výročí 
republiky, dostaly za to ocenění

Konec školního roku si žáci užili zábavně

děti vybudovaly zahradu 
i domečky pro skřítky

V prostorách chomutovské 
radnice obdrželo 92 absolventů 
Gymnázia Chomutov maturitní 
vysvědčení, pamětní list a za-
psalo se do Pamětní knihy města 
Chomutova. Pamětní list jim předal 
primátor Marek Hrabáč, maturitní 
vysvědčení přijali z rukou ředitele 
školy Jaroslava Zahrádky. „Letos 
žáci navíc obdrželi Europass – do-
klad vysvětlující jejich kvalifikaci 
pro případ zaměstnání v zemích 
Evropské unie,“ uvedl Petr Koritina 
z Gymnázia Chomutov.

Tři nejlepší studenti, kteří měli 
po celou dobu studia vyznamenání, 
získali certifikát o vynikajícím abso-
lutoriu. „Všem absolventům přejeme 
hodně osobních i profesních úspěchů 
a věříme, že se budou do Chomutova 
rádi vracet,“ dodal.

Na konci školního roku převzali ře-
ditelé chomutovských škol a školských 
zařízení ocenění za kvalitní a zajímavé 
akce, které připravily k výročí 100 let 
od založení Československa. „Je to 
opravdu jen malé poděkování za to, co 
vše musí ve školách zvládat a jakou 
poutavou formou téma významného 
výroční v dějinách našeho státu se 
svými učiteli uchopili a zpracovali,“ 
uvedl náměstek primátora Jan Mareš.

Ředitelé a zástupci města se sešli 
v obřadní síni radnice, kde společně 
zhodnotili uplynulý školní rok. Setkání 

se konalo tematicky v duchu první 
republiky, ženám zakrývala ramena 
boa, muži si nasadili buřinky a ucho-
pili doutníky. Základní školy v rámci 
oslav výročí připravily hned několik 
výstav, Březenecká a Na Příkopech na 
téma osmiček v letopočtu, Akademika 
Heyrovského výstavu zaměřenou na 
sportování před sto lety. Žáci ze zá-
kladní školy Zahradní vytvořili sborník 
s významnými historickými událostmi, 
mladí sportovci z Hornické se zaměřili 
na úspěchy v ledním hokeji, ostatní 
školy téma pojaly tvorbou prezen-

tací, fotogalerií nebo projektových 
dnů. A v září se všechny školy sejdou 
na „100lympiádě“ ve sportovním 
a volnočasovém areálu na Zadních 

Vinohradech. Pozadu nezůstaly ani 
mateřské školy, většina dětí tancem 
a zpěvem oslavila výročí v rámci akce 
Století v pohybu.

Konec roku bývá pro žáky základ-
ních škol také ve znamení výletů či 
vzdělávání spíše zábavnou formou. 
Tak tomu bylo i v základní škole 
Kadaňská. Žáci strávili den například 
s motýly, u relikviáře nebo na doprav-
ním hřišti.

Zajímavou přednášku o motýlech 
si vyslechli šesťáci od spolužačky 
z osmého ročníku. „Povídání bylo 
velmi zajímavé, dozvěděli jsme se 
o motýlím domě Papilonia v Praze 
a o motýlech uvnitř. Valča nám uká-

zala nejrůznější druhy motýlů hlavně 
z Asie a Afriky. Celý motýlí dům vy-
padá jako deštný prales v tropickém 
pásu, je obklopen liánami, vodo-
pády a krásnou přírodní atmosférou. 
Prohlédli jsme si různé obrázky z její 
návštěvy Papilonie, včetně domečku, 
kde se z kukel motýli líhnou,“ uvedla 
šesťačka Jitka Humlová.

Pro žáky čtvrtého ročníku při-
pravili učitelé výlet do Bečova nad 
Teplou, kde si prohlédli relikviář 
svatého Maura. „Průvodkyně nás 

postupně seznámila s tajemným pří-
během po korunovačních klenotech 
druhého nejvzácnějšího českého 
pokladu. Příběh jsme sestavovali 
společně jako třída pomocí dře-
věné kopie. Potom se ze tmy zjevil 
pravý relikviář svatého Maura a já 
měl bradu až na zemi. Čtyřicet let 
byl v podzemí a v roce 1985 byl 
objeven,“ popsal žák Jakub Eiselt. 
Cestou zpět žáci ještě zavítali na 
kolonádu v Karlových Varech, kde 
ochutnali lázeňskou oplatku.

Malí sportovci navštívili před 
koncem školního roku i dopravní 
hřiště. Žáci si nasadili přilby a vyjeli 
do provozu. Nejprve se jim příliš 
nedařilo, někteří jezdili v protisměru 
nebo nevěděli, kudy mají jet, ale brzy 
si osvojili základní pravidla. „Ten, 
kdo porušil pravidlo provozu, musel 
z kola sesednout a porušení si oddře-
povat. Třeba by i tohle platilo na spla-
šené řidiče aut a na silnicích by bylo 
bezpečněji,“ navrhla čtvrťačka Tereza 
Šindelářová.

Základní a mateřská škola Duhová 
cesta se zapojila do projektu Měsíc 
školních zahrad. Cílem je přiblížit 
dětem pěstování rostlin, péči o ně i ra-
dost z jejich růstu a povzbudit učitele, 
aby objevili pestré možnosti, které jim 
venkovní prostředí nabízí, a začlenili 
ho do každodenního života své školy. 
V rámci projektu uspořádala škola 
mnoho aktivit, nejprve již zjara žáci 
založili zahrádku, na které pěstovali 
jarní zeleninu i různé druhy květin. 
„Na vybudování zahrádky se podílely 
děti od dvou a půl roku až do patnácti 
let. Práci si velmi užívaly a vymýšlely 
stále nové vylepšení celého prostoru,“ 
uvedla vychovatelka Pavla Kalová.

Netrvalo dlouho a zahrádka se 
dočkala krásné výzdoby. Děti tam 
totiž vytvořily domečky pro skřítky. 
„O spolupráci jsme poprosili i rodiče, 
aby se s dětmi také zapojili. Zájem 

předčil naše očekávání, rodiče se 
s dětmi pustili do práce a výsledkem 
jsou krásné domečky, ve kterých 
se mohou zabydlet třeba broučci 
nebo jiný létající hmyz,“ dodala 
vychovatelka.

Děti však poznávaly přírodu 
i jinde než na území školy. Zjara 

vyrazily do Blatna u Chomutova, 
kde pomáhaly zachránit ohrožené 
ropuchy. 

Do projektu se zapojilo několik 
stovek škol z celé republiky. Základní 
a mateřská škola Duhová cesta zís-
kala za svou aktivitu v projektu oce-
nění od organizátorů.
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Mluví se o vás jako o legendě cho-
mutovského softbalu, cítíte se tak?

Já jsem do sportu šel s tím, že to 
pro mě bude zábava. Nikdy jsem si 
nemyslel, že bych mohl dosáhnout 
takových výsledků. Vlastně ani dnes si 
nemyslím, že bych nadhazoval nějak 
výjimečně. Znám několik světových 
nadhazovačů, oproti kterým je moje 
nadhazování řekl bych průměrné.
Původně jste hrál v poli, nadhazo-
vání jste se začal věnovat později. 
Proč?

Měl jsem úraz kolene, potíže se 
mi i po operaci vracely. Přišel jsem na 
to, že už nemohu běhat mezi metami. 
Takže jsem se začal věnovat čistě jen 
nadhozu. Na metách už jsem se nikdy 
neobjevil.

Jaký byl přestup na nadhazovače?
Je fajn, že nadhazovač po celý 

zápas hraje, takže mě to začalo rychle 
bavit. Od přestupu jsem už jenom nad-
hazoval, i na trénincích.
Byl jste po celou dobu své kariéry 
velmi úspěšný. Vzpomínáte si přesto 
na období nebo na zápas, kdy se 
vám příliš nedařilo?

Měl jsem několik zranění a ná-
vrat po nich je vždycky těžký. Ale 
musím říct, že se mi to vždy dařilo 
docela dobře. Vzpomínám si ale na 
zápas, ve kterém se mi opravdu ne-
dařilo. Bylo to v Poháru mistrů ev-
ropských zemí a jediný můj nadhoz 
rozhodoval o tom, jestli vyhrajeme, 
nebo prohrajeme. Odpal skončil za 
plotem, takže jsme prohráli. Je ale 

pravda, že většinou se nám dařilo 
a zážitky byly spíše radostné.
Co by měl malý softbalista dělat, 
aby byl jednou úspěšný třeba 
jako vy?

Myslím si, že není kam spěchat. 
Já jsem začínal strašně pozdě. Co 
umí dnes čtrnáctiletý softbalista, 
jsem já uměl v sedmnácti letech 
a nadhazovat jsem začal až v še-
stadvaceti. Oni jsou dnes už jako 
mladí velmi dobří, takže když 
budou pokračovat v tom, co dělají 
nyní, tak budou úspěšní.
Nyní již nehrajete. Věnujete se 
softbalu jinak?

Občas si odskočím na hřiště 
zaházet si s dětmi. Líbí se mi, když 
mají zájem a baví je hra.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
pro letošní rok získal velmi úspěšný 

člen Sportclubu 80 Beavers Chomu
tov Lubomír Vrbenský, a to za své 

mimořádné sportovní výkony, 
za dlouholeté aktivní působení 
v českém, evropském a světovém 
softbalu. „Lubomír Vrbenský je 
úžasná osobnost softbalového života 
a člověk, který se zasloužil o rozvoj 
sportu v Chomutově podobně jako 
naši olympionici. Město neuděluje 
čestné občanství, proto je Cena Jiřího 
Popela z Lobkovic to nejvýznamnější 
ocenění, jaké může chomutovská 
osobnost získat,“ uvedl náměstek pri-
mátora David Dinda.

Lubomír Vrbenský je členem 
Sportclubu 80 Beavers Chomutov 
déle než třicet let, šestadvacet let 
hrál za tento klub softbal na pozici 
nadhazovače. Za svou kariéru získal 
šest zlatých medailí z Poháru mistrů 

evropských zemí, jedenáct titulů 
Mistra České republiky v softbalu 
mužů, devětkrát byl vicemistrem. 
V letech 1996 až 2009 působil jako 
nadhazovač v reprezentaci České 
republiky, se kterou se čtyřikrát 
stal mistrem Evropy a čtyřikrát se 
zúčastnil mistrovství světa. Třikrát 
vyhrál anketu Nejlepší sportovec 
Chomutovska. V roce 2015 byl 
slavnostně uveden do mezinárodní 
Síně slávy WBSC a v roce 2016 do 
evropské Síně slávy ESF.

Přes to všechno nikdy nebyl 
profesionálním hráčem, živí se jako 
strojvedoucí Českých drah. Přátelé 
a spoluhráči o něm mluví jako 
o velmi skromném sportovci, který 
však umí jít za svým cílem.

lubomír Vrbenský: Nikdy jsem si nemyslel, 
že bych mohl dosáhnout takových výsledků

Softbalista lubomír Vrbenský získal 
Cenu jiřího popela z lobkovic
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kříŽovka Před 420 lety při rozsáhlém požáru ve městě shořelo 260 domů, kostely, fara, obchody a (tajenka).
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oSmiSměrka V červenci se lidé mohou svézt na obří (tajenka). vtipy

„Jak jste se měli na dovolené?” 
ptá se pan Mrkvička souseda. 
„Báječně, denně jsem surfoval...” 
„A kde?” nevěří soused. 
„Na internetu.”

„Vaše dcera prý byla v létě na 
dovolené ve Španělsku. Přivezla 
si nějaký suvenýr?” 
„Ach ano, zítra jsou křtiny.”

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

V obchodním domě nakupuje 
rodina věci na dovolenou. Paní 

i dcera už mají pro sebe všechno. 
Konečně dojde řada i na otce, 
který jde k pultu a říká: „Prosil 
bych něco na sebe za 23 Kč...”

Žena se ptá: „Lojzo, dlouho sním 
o dovolené v Řecku, co myslíš, 
kolik to může stát?” 
„Nic.” 
„Jak to nic?” 
„Sny jsou přece zadarmo.”

Pan Novák se vrátil z dovolené 
na Jadranu. Rozčileně vkročil do 
cestovní kanceláře, výhružně 
ukázal na plakát a dí: „Pustý 
podvod! Klamání veřejnosti!” 
„Jak to myslíte?” 
„Tahle blondýnka, co je na 
plakátu, na Jadranu nebyla!”

areál, aSTMa, ažUra, dOrTY, FIXír, HlTaN, KrajKa, KrMeleC, 
KřeMeN, Mříže, Neřád, NOrMY, OCTaN, OčKař, OdNOž, OSTří, Ožera, 
radIaCe, radNí, rdeSNO, Sadař, SKlON, SNěžIT, šIZUNK, TUNIS
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 4.7. st 17.00  já, SimoN 19.00  jurSký Svět: záNik říše
 5.7. čt 11.00  jurSký Svět: záNik říše 16.00  aNt-maN a WaSp
   18.00  prvNí očiSta 19.00  aNt-maN a WaSp (3d)
 6.7. pá 16.00  pat a mat zNovu v akci 17.00  aNt-maN a WaSp
   18.00  aNt-maN a WaSp (3d 19.30  prvNí očiSta
 7.7. so 15.00  jim kNoflík, lukáš a lokomotiva ema
   17.00  maNŽel Na zkoušku 18.00  aNt-maN a WaSp (3d)
   19.30  prvNí očiSta
 8.7. ne 15.00  příšerky z veSmíru 17.00  maNŽel Na zkoušku
   18.00  aNt-maN a WaSp 20.00  prvNí očiSta
 9.7. po 17.00  aNt-maN a WaSp (3d) 19.00  StudeNá válka
 10.7. út 17.00  mama braSil 18.00  aNt-maN a WaSp
   19.00  tíSŇové voláNí
 11.7. st 17.00  jurSký Svět: záNik říše (3d) 19.00  dámSký klub
 12.7. čt 16.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá
   17.00  mrakodrap (3d) 18.30  ÚSměvy SmutNých muŽů
   20.00  muSe: droNeS World tour
 13.7. pá 16.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá (3d)
   17.00  backStage 18.30  mrakodrap
   19.30  ÚSměvy SmutNých muŽů
 14.7. so 15.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá
 14.7. so 17.00  ÚSměvy SmutNých muŽů 18.00  mrakodrap (3d)
   19.30  ÚSměvy SmutNých muŽů
 15.7. ne 15.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá (3d)
   17.00  mrakodrap
   18.00  ÚSměvy SmutNých muŽů
   20.00  ÚSměvy SmutNých muŽů
 16.7. po 17.00  aNt-maN a WaSp 19.00  ÚSměvy SmutNých muŽů
 17.7. út 17.00  jurSký Svět: záNik říše 19.00  maNŽel Na zkoušku
 18.7. st 17.00  backStage 18.00  muŽ, který zabil doNa Quijota
   19.30  deadpool 2
 19.7. čt 11.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá
   16.00  mamma mia! here We go agaiN 18.00  dámSký klub
   19.00  mamma mia! here We go agaiN
 20.7. pá 16.00  mamma mia! here We go agaiN
   18.00  děSivé dědictví 19.00  mamma mia! here We go agaiN
 21.7. so 15.00  příšerky z veSmíru
   16.00  mamma mia! here We go agaiN 18.00  děSivé dědictví
   19.00  mamma mia! here We go agaiN
 22.7. ne 15.00  pat a mat zNovu v akci
   17.00  mamma mia! here We go agaiN
   18.00  mamma mia! here We go agaiN 20.00  mrakodrap
 23.7. po 17.00  mamma mia! here We go agaiN 19.00  děSivé dědictví
 24.7. út 17.00  děSivé dědictví 19.00  mamma mia! here We go agaiN
 25.7. st 17.00  mamma mia! here We go agaiN
   19.00  utøya, 22. červeNce
 26.7. čt 17.00  mamma mia! here We go agaiN
   18.00  utøya, 22. červeNce 20.00  chata Na prodej
 27.7. pá 16.00  jurSký Svět: záNik říše
   17.00  mamma mia! here We go agaiN
   19.00  chata Na prodej 20.00  chata Na prodej
 28.7. so 15.00  pat a mat zNovu v akci 17.00  aNt-maN a WaSp (3d)
   18.00  hotel artemiS 20.00  chata Na prodej
 29.7. ne 15.00  hotel traNSylváNie 3: příšerózNí dovoleNá (3d)
   17.00  mamma mia! here We go agaiN
   18.00  chata Na prodej 20.00  pláN Útěku 2
 30.7. po 17.00  pláN Útěku 2 19.00  chata Na prodej
 31.7. út 17.00  mamma mia! here We go agaiN
   19.00  hotel artemiS
letní  
kino
 4.7. st 22.00  čertoviNy
 5.7. čt 22.00  bajkeři
 6.7. pá 22.00  ceSta za králem trollů
 7.7. so 22.00  věčNě tvá NevěrNá
 11.7. st 10.00  o pyšNé NočNí košilce – divadelní představení pro děti
   st 22.00  jumaNji: vítejte v dŽuNgli!
 13.7. pá 22.00  pračlověk
 14.7. so 22.00  dvě NevěSty a jedNa Svatba
 18.7. st 22.00  fakjů paNe učiteli 3
 19.7. čt 22.00  ghoSt StorieS
 20.7. pá 22.00  emoji ve filmu
 21.7. so 22.00  padeSát odStíNů Svobody
 25.7. st 21.30  thor: ragNarok
 26.7. čt 10.00  ve zdravém těle zdravý vzduch - divadelní představe-

ní pro děti
   21.30  Nádech pro láSku
 27.7. pá 21.30  já, padouch 3
 28.7. so 21.30  haStrmaN

 
KINO SVěT

 4., 11., 18. a 25. 7. 16.30  koNcerty dechových hudeb – tradiční středeční 
koncerty dechových hudeb – altán v městském parku 

 12.7.   20.00  letNí filharmoNie – letní kino
 25.7.   17.00  a-SeSSioN – koncert skupin Album a Arcus – SKKS atrium

KONCerTY

 Od 4.7.  SkupiNová výStava – Aleš Knotek, Ladislav Janouch, Václav Zoubek, 
Josef Velčovský, Ivan Král - galerie Špejchar

 Od 31.7.  vzNik republiky v ÚSteckém krajI - muzeum, kostel sv. Kateřiny 
 Do 27.7.  magický čtverec – Jiří Turek - galerie Lurago
 Do 19.8.  uNdergrouNd a bigbít Na chomutovSku - audiovizuální 

projekt - muzeum na radnici
 Do 31.8. krajka ve výtvarNém uměNí - muzeum, Dům Jiřího Popela
 Do 31.8. akvarely – Milena Vlčková - SKKS
 Do 30.9. foto – lucie StříbrSká - kostel sv. Ignáce
 Do 31.10.  grafické krajiNy – Jan Nebeský – galerie Na schodech v SKKS

VýSTaVY

   všemu Světu Na Útěchu – SochařStví a malířStví Na 
chomutovSku a kadaŇSku (1350–1590) – expozice muzea na 
radnici

   lapidárium – kameNNé plaStiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici
   Svět krušNých hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-

kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela 
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího 

Popela
  miNerály a horNiNy krušNohoří – Dům Jiřího Popela
  f. j. gerStNer – Dům Jiřího Popela
  hvězdy a oStrovy – Ilja Sainer – Hvězdářská věž

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 6.7.   09.00  chomutovSká rychlopalková tour – IV. kolo – střelnice 
SSK Chomutov

 8.7.   09.00  letNí ceNa chomutova ve SportovNí piStoli – 
střelnice SSK Chomutov  

 15.7.   09.00  chomutovSká rychlopalková tour – V. kolo – střelnice 
SSK Chomutov 

 21.7.   09.00  pro-doma cup v libovolNé piStoli – střelnice SSK 
Chomutov

 26.7.   17.30  piráti chomutov – avtomobiliSt jekatěriNburg 
(ruS, khl) – hokejové utkání – Rocknet aréna 

 veřejNé bruSleNí – každou neděli od 11 hodin – Rocknet aréna
 Do 31.8.   prázdNiNový provoz domečku – od pondělí do pátku mezi 

10. a 16. hodinou lze využít posilovnu, horostěnu, tělocvičnu, zahrát si stolní 
tenis nebo fotbálek.

 17. a 28.7.  08.00  SeveročeSké farmářSké trhy – náměstí 1. máje
 18.7.  10.00  SetkáNí perSoNaliStů – Okresní hospodářská komora Cho-

mutov
 19.7.  18.00  přijela afrika – dětská bubenická skupina JAMBO – workshop 

bubnování a afrických tanců, africká hudebně taneční show BaToCu. 
Fireshow, muzikohraní s africkými nástroji, africká dílna – SKKS atrium 

 21.7.  10.00  braNNý deN Na kočičáku – branný den pro děti – muzeum 
čs. opevnění Na Kočičáku

 22.7.  12.00  Slide czech tour – obří vodní skluzavka – Přemyslova ulice 
 27.7.  20.00  veřejNé pozorováNí ÚplNého zatměNí měSíce – 

louka u bývalého kina Oko
 31.7.  09.00  hrajeme Si v kaŽdém věku – aktivní odpoledne s vnoučaty 

i bez nich – SKKS atrium 

  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 parkoviš-
tě Globus

  prohlídky iNteriérů Staveb ve Staré vSi S prů-
vodcem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

  7., 8., 14., 21. a 28. 7. 
cyklovlakem do krušNých hor – Chomutov – Vejprty

  1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a 29. 7. prohlídky 
pevNoSti muzea čS. opevNěNí z let 1936-1938 Na 
kočičáku – vždy mezi 10. a 17. hodinou

předNášKY, beSedY, aKCe

SpOrT

pravidelné 
akce

pravidelné 
akce

SVč dOMečeK
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 1., 8., 15., 22. a 29.8. 16.30  koNcerty dechových hudeb – altán v měst-
ském parku

 4., 5. a 26.8. 09.30  cyklovlakem do krušNých hor – Chomu-
tov – Vejprty

 7.8. 17.30  piráti chomutov–metallurg Novokuz-
Něck – přípravné hokejové utkání – Rocknet arena

 10., 11., 17. a 18.8.  18.00  pohádkové Safari – Podkrušnohorský zoopark
 11. 8. a 25.8. 08.00  SeveročeSké farmářSké trhy – náměstí 

1. máje
 11.8.  20.00  v rytmu orieNtu – tanečně hudební show – 

SKKS atrium
 18.8.  14.00  beaverS chomutov–Spectrum praha – 

softbal – extraliga muži – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 19.8.  18.00  SetkáNí pěveckých Sborů – Rytířský sál radnice
 21.8.  17.30  piráti chomutov–bílí tygři liberec – 

přípravné hokejové utkání – Rocknet aréna
 23. až 25.8. obNaŽeNi – multižánrový festival – atrium SKKS
 23.8.  17.30  piráti chomutov–Sarjarka karagaNda – 

přípravné hokejové utkání – Rocknet aréna

podrobNý  
kaleNdář akcí  
najdete na webu:

Výběr SrpNOVýCH aKCí

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

Program:
Wolfgang amadeus mozart – Předehra z Cosí fan tutte KV 588

dalibor ŠtrunC – maloVané na Cimbál
antonín dVořáK – sloVansKé tanCe oP. 46 č. 8

béla bartóK – rumunsKé tanCe • zoltán Kodály – háry János suite
Jiří holubeC – díla Pro letní filharmonii
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filharmonii
zVeme Vás na
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Vyšší ambice zmařil 
odchod hráčů

Po podzimu vládl v šatně fot-
balistů FC Chomutov optimismus. 
Vždyť Chomutov dělily od před-
ních příček jen dva body a s tro-
chou štěstí mohl severočeský 
celek pomýšlet i na boj o postup. 
Dubnová šňůra proher ale rozlet 
Chomutova zastavila, stejně jako 
odchod klíčových hráčů.

Richard Pěnička, Anida Hajro 
a Muamer Mesič – trojice hráčů, 
která v zimní přestávce Chomutov 
opustila, se ukázala jako rozhodu-
jící prvek nepříliš úspěšného jara. 
„Bohužel se nám tyto nadstan-
dardní hráče nepodařilo plnohod-
notně nahradit,“ lituje sportovní 
sekretář Radek Zaťko. Než se tým 
s absencí talentované trojice vy-
rovnal, přišla dubnová šňůra pro-
her, která jakékoliv šance bojovat 
o postupové místo pohřbila.

„Přesně v tu chvíli přišly roz-
hodující zápasy, které nás stály 
lepší umístění,“ potvrzuje Radek 
Zaťko, kterého může aspoň těšit, 
že v závěru soutěže se tým, přes-
tože řešil řadu zranění, opět vrátil 
k vítězstvím a také se s letošním 

ročníkem vítězně rozloučil, když 
porazil Kladno na jeho hřišti roz-
dílem třídy.

Hráči se do přípravy vrátí 
12. července a k prvnímu ostrému 
zápasu divize vyběhnou o měsíc 
později. Za tu dobu chce vedení 
klubu přivést do týmu dva nebo 
tři hráče, kteří by měli hrát stejně 
rozdílovou roli jako trojice zmí-
něná v úvodu článku. „Máme 
dobrý tým se stabilní osou, ale 
potřebujeme vhodné doplnění,“ 
říká Radek Zaťko a dodává, že 
do letní přípravy by se zatím měli 
zapojit všichni hráči, kteří v dresu 
Chomutova dohráli jarní část 
divize.

Fanoušci se mohou poprvé na 
výkon týmu podívat 14. července, 
kdy Chomutov nastoupí na hřišti 
v Černovicích od 11 hodin proti 
Březové. Dále hráče čekají pří-
pravné zápasy proti ambicióznímu 
klubu Zápy, proti Brozanům či 
Ostrovu a také předkolo poháru. 
O víkendu 11.12. srpna pak už FC 
Chomutov vstoupí do dalšího roč-
níku divize.

V Chomutově se hrál hokej v ulicích

Žádná výstroj, žádní brankáři, 
jen hokejka, botasky a tenisák na-
puštěný vodou. To je unikátní turnaj 

Red Bull Urban Buly, který hokej 
představuje v jeho nejsyrovější po-
době. Hraní na plácku za domem 

totiž patřilo k začátkům kariéry 
každého profesionálního hokejisty.  
V Chomutově se hrálo na parko-
višti za zimním stadionem. Takřka 
v domácím prostředí se předsta-
vili i hráči extraligových Pirátů 
Roman Chlouba, Jakub Chrpa, 
Martin Šťovíček a Lukáš Blaha. Po 
suverénních výkonech tým Pirátů 
Chomutov prohrál až ve finále. „Je 
to super turnaj, podali jsme týmový 
výkon a všechny zápasy odmakali,“ 
hodnotil Roman Chlouba.  

Po vysoké finálové výhře 12:2 
se z prvního místa radoval celek BK 
Kadaň, kterému byl oporou bývalý 
chomutovský hráč Martin Kadlec, 

nyní hokejista Slavie Praha. „Byli tu 
neskutečně dobří hráči, ale dali jsme 
do toho všechno a nakonec jsme ob-
hájili loňské první místo z Liberce,“ 
řekl Martin Kadlec.

Turnaj se hraje téměř bez pravi-
del. Na hřišti velikosti 20 × 10 me-
trů proti sobě stojí dva týmy. Ty 
mají až pět členů, přičemž v jednu 
chvíli na hřišti mohou být pouze 
tři. Žádné chrániče, výstroj ani ru-
kavice, každý hráč jen s hokejkou. 
Během dvou pětiminutových polo-
časů se účastníci snaží dopravit te-
nisový míček do soupeřovy branky, 
kterou na rozdíl od klasického ho-
keje nestřeží gólman.

Hyjánková získala zlato za kladivo
Ve své veteránské premiéře se 

představila atletka, trenérka mládeže 
a předsedkyně oddílu atletiky TJ 
VTŽ Chomutov Jana Hyjánková na 
veteránském mistrovství republiky 
v Rumburku. V kategorii 3549 let 
vybojovala kladivářské zlato, když 
výkonem 45,43 m přehodila starobo-

leslavskou Janu Čapkovou (40,48 m), 
které tento výkon ani po vynásobení 
koeficientem odpovídajícím věku na 
vítězství nestačil. „Jela jsem vyhrát, 
i když po týdenním vodáckém kurzu 
to bylo náročné. Technicky jsem se 
trápila, o to cennější vítězství je,“ řekla 
o svém umístění Hyjánková. V disku 

pak hodila letošní nejlepší osobní vý-
kon 31,66 m, což po přepočtení s pat-
řičnými koeficienty stačilo na 3. místo.

Hyjánková se také nominovala 
na mezistátní utkání, které se koná na 
přelomu srpna a září v Chorvatsku. 
„V červenci a srpnu trochu potrénuji 
a uvidíme, zda to letos za padesát 

metrů poletí, určitě by to byl hezký 
cíl. Moc závodů už mě nečeká, ještě 
poslední kolo 2. ligy a zmíněné me-
zistátní utkání. Vítanou zkušeností by 
bylo i zářijové mistrovství světa, bo-
hužel je to v tak nešťastný termín, že 
mi pracovní povinnosti nedovolí se ho 
zúčastnit,“ prozradila Jana Hyjánková.

Krasobruslařky přivezly 
zlaté a stříbrné medaile

Zlatou a stříbrnou medaili přivezla 
ze světové soutěže v krasobruslení 
dospělých Dagmar Knížetová, která 
závodí v kategorii 59 až 68 let. Soutěž 
se konala v německém Oberstdorfu 
a zúčastnilo se jí 770 závodníků z 34 
států. „Byla tam úžasná atmosféra, 
moc milí lidé a navíc jsme mohli vidět 
na ledě největší světové špičky. Byl 
to pro nás krásný zážitek,“ uvedla 
krasobruslařka. 

Dagmar Knížetová závodí ve dvou 
kategoriích  ve free skating a artistic. 
V první jmenované soutěži se umístila 
na prvním místě z 12 soutěžících, ve 
druhé soutěži na druhém místě z 9 zá-
vodnic. Krasobruslila na skladbu Back 
It Up  Caro Emerald a na Včelku 
Máju od Karla Gotta. Stejný úspěch 
v kategorii 69 až 78 let, tedy zlato ve 
free skating a stříbro v artistic si při-
psala i její kolegyně Jana Přibylová, 
rozená Volhejnová, která v mládí zá-
vodila za Chomutov. 

Soutěže se zúčastnily i světové 
hvězdy Gary Beacom či Japonka 
Midori Ito, jako trenéři tam byli 
Jozef Sabovčík, Petr Barna a Aljona 
Savchenko. 

Chomutovská krasobruslařka 
Dagmar Knížetová krasobruslila 
jako dívka do 16 let, pak se spor-
tem skončila. Chomutované ji znají 
jako taneční mistrovou. Ke kraso-
bruslení se vrátila po padesáti letech 
loni v červnu. V sezoně od loňského 
července do letošního května úspěšně 
absolvovala devět závodů v České re-
publice a čtyři závody v zahraničí.
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Chomutované mají opravdu 
velký talent a nadání snad pro 
všechno. To se ukázalo při prvním 
ročníku soutěže Chomutov má 
talent, který vyvrcholil finálovým 
večerem v městském divadle. K vi-
dění byla téměř profesionální pě-
vecká vystoupení, procítěná taneční 
a úderná bubenická čísla, ale i gra-
vitaci popírající akrojóga nebo pole 
dance. „V Chomutově je dětí i do-

spělých, kteří se věnují tomu, co 
je baví, opravdu hodně, takže jsem 
malinko očekával skvělá vystou-
pení,“ uvedl ředitel SVČ Domeček 
Milan Märc.

Porota měla velmi těžkou práci 
při výběru šestice nejlepších a na-
víc celkového vítěze. Nejvíce bodů 
od poroty a také uznalé reakce 
s bouřlivým potleskem publika 
nakonec vynesly na první místo 

dvojici mladých slečen – osmiletou 
Natálku a patnáctiletou Marii, které 
předvedly nádherné cvičení na tyči 
zvané pole dance.

Do finálového večera postoupila 
dvacítka nejlepších Chomutovanů, 
kterým v hledišti fandily čtyři 
stovky diváků. Přestože se jednalo 
o první ročník, zájem byl velmi vy-
soký. Organizátoři tedy slibují zase 
za rok pokračování.
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Chomutované ukázali 
svůj talent



Zavedená mezinárodní společnost s pobočkou v Chomutově  

hledá kandidáty na pozici Operátor. 
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, flexibilitu.

Hledáme nové kolegy/kolegyně 
na dvousměnný provoz (6:00–14:15 a 14:30–22:00).

Popis práce: 
Výroba a montáž elektromechanických dílů a součástí dle výrobní dokumentace a pokynů. 
Kontrola vyrobených montáží před dalším použitím nebo odeslání k zákazníkovi.

Potřebné dovednosti: 
Základní znalosti a zručnost + schopnost odhalit chybu.

V současné době máme otevřené také pozice:  
Inženýr kvality, Provozní technik a Nákupčí

JJS Electronics S.R.O. 
Pražská 585,
Chomutov, 43001,
Česká republika

katerina.kolarova@jjsmanufacturing.com  
Tel.: 474 331 853 
Mobil: 727 974 497 
Katerina.Cutrikova@jjsmanufacturing.com 
Mobil: 727 906 146


