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ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA: 
4,6–4,9 l/100 km, 106–113 g/km

skodanejmix.cz

Buďte 5 let v klidu. ŠKODA NejMix vám k novému 
vozu namixuje řadu výhod. Nemusíte mít hotovost 
a nízké měsíční splátky vám zajistí vše od pojištění 
přes záruku po servis na 5 let a navíc zimní kola 
zdarma.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

SKO_NejMix-188x130.indd   1 19.11.18   15:30

ASAS�s.r.o.,�Hraniční�2,�435�02�Most�-�Souš,�Tel.:�476�103�180,
Mobil:�775�588�420,�asas.prodej@asas-most.cz,�www.kia-most.cz

29 NEJLEPŠÍ
PRODEJCE
KIA�2017



inzerce obsah

obsah | 3

8. a 9.12. 
Staročeské Vánoce od 10 hodin 
na náměstí 1. máje

9.12. 
Čertoviny na letňáku od 
17 hodin v letním kině

15.12.
Farmářské trhy na parkovišti 
u informačního centra

16.12.
Otevření rybího trhu od 
10 hodin v parčíku u radnice

18.12.
Vánoční bobování od 10 hodin 
na náměstí 1. máje

23.12.
Betlémské světlo na náměstí 
1. máje od 16 hodin

24.12.
Živý betlém na náměstí 1. máje 
od 11 hodin

31.12.
Silvestr na ledě od 13 hodin 
v Rocknet aréně

ZapIšTe SI 
dO dIáře

deMOlICe je 
V plNÉM prOUdU 
První ze dvou demolic už začala. Nevyužívaná kancelářská 
budova v Riegrově ulici už padla k zemi. Do základní školy na 
Kamenném vrchu se bourací stroje zakousnou v těchto dnech. 
Demolice potrvá 14 týdnů. V obou případech bude plocha po 
budovách zatím zatravněna.

� aktuality
 5 VOjáCI dOSTalI NOVÉ 

paMěTNí deSKY
Při příležitosti stého výročí 
republiky statutární město 
Chomutov odhalilo pamětní 
desky třem představitelům 
prvorepublikové armády, kteří 
v Chomutově sloužili.

� téma
 6 MěSTO pOVede MareK 

Hrabáč, NáMěSTKY 
bUdOU daVId dINda 
a MIlaN MärC
Statutární město Chomutov 
má téměř staronové vedení. 
Primátorem se stal opět Marek 
Hrabáč (ANO 2011).

� rozhovor
 8 jaNa MaTOUšKOVá: 

SeTKáVáMe Se 
S VelKOU bOleSTí, ale 
I S Nadějí dUšeVNě 
NeMOCNýCH lIdí 
Čtvrtým rokem se v klubu 
Esprit scházejí lidé s duševním 
onemocněním. V klubu mohou 
například relaxovat, sportovat, 
účastnit se arteterapie nebo 
trénovat paměť.

� minitéma
 9 další NápadY 

CHOMUTOVaNů bUdOU 
VIděT příšTí rOK
Z druhého ročníku 
participativního rozpočtu vzešlo 
deset vítězných návrhů, z nichž 
tři se již realizují. 

� historie
 13 bájNá dIVOžeNKa 

MarZebIlla 
STrašíVala 
V KrUšNýCH HOráCH 
Okolí města Chomutova bylo 
plné bájí a pověstí. Součástí 
obecného povědomí obyvatel 
Chomutovska tak byla celá 
řada bájných postav, na které se 
v dnešních dobách zapomíná. 

� neziskovky
 14 paMáTNíK přIpOMíNá 

VYpáleNOU 
SYNagOgU I OběTI 
HOlOCaUSTU
Pro vzpomínku na vypálenou 
synagogu a oběti holocaustu 
byl v Mostecké ulici umístěn 
památník s pamětní deskou. 

� sport
 22 CHOMUTOVšTí STreeT 

Hard WOrKerS 
TrIUMfOValI V brNě 
Chomutovský klub Street 
Hard Workers si připsal 
obrovský úspěch. Z prestižní 
akce Street Workout Games 
Life 2018 si odvezl pět 
cenných kovů. 

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 puštíka brada-
tého, který je největším z puštíků. 
Pár těchto sov prý dokáže zahnat 
od svého hnízda i medvěda.
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KráTCe
Nový povrch Na 
Nádraží
Autobusové nádraží v Chomu-
tově má nový povrch. Oprava 
probíhala ve dvou fázích, vždy 
o víkendu, aby cestujícím ne-
způsobila žádné komplikace.

Nové lavičky i koše
Technické služby v uplynulých 
dnech zabudovaly šest laviček 
na cyklistické stezky, zřídily 
hrobku pro ukládání uren a na-
instalovaly nové odpadkové 
koše v Bezručově ulici.

Uvidí váNoce 
soUsedů
Adventní čas si členové klubu 
seniorů a uživatelé pečovatel-
ské služby mohou zpříjemnit 
návštěvou vánočních trhů 
v Marienbergu. Výlet se usku-
teční 6. prosince.

UpravUjí expozice
V Podkrušnohorském zooparku 
právě probíhají stavební práce 
ve výběhu rosomáků a u ma-
lých šelem, kde se mohou 
návštěvníci těšit na úplně 
novou expozici charz žlutohr-
dlých, nádherných kunovitých 
šelmiček z jihovýchodní Asie.

čerti se slétNoU do 
letňákU
Zábavný program pro rodiny 
s názvem Čertovský letňák se 
uskuteční 9. prosince od 17 ho-
din. Dvouhodinová show bude 
zakončená ohňostrojem. Děti 
se svítilnou mají vstup zdarma. 

Havarijní stav zdi u Kauflandu 
si vyžádal okamžitý zásah

Senioři, pomozte nám. 
Vyplňte dotazník

Svátky uzavřou 
magistrát

Město se stará o lidi bez domova

Město muselo omezit dopravu na 
křižovatce u Kauflandu. Příčinou je 
havarijní stav opěrné zdi podél sil-

nice ve Vinohradské ulici. „Bohužel 
statik určil, že nebezpečí je akutní. 
Bezpečnost chodců i automobilů 

a vozů městské hromadné dopravy 
je pro nás na prvním místě, proto 
jsme museli část silnice neprodleně 
uzavřít a zeď zabezpečit proti se-
suvu,“ říká primátor Marek Hrabáč. 
Na zeď patřící městu podle posudku 
statika tlačí obrovskou silou zeď 
nesoucí parkoviště supermarketu 
Kaufland. „S vedením řetězce pove-
deme intenzivní jednání o nápravě 
situace,“ dodává primátor.

Část odbočovacího pruhu ve 
Vinohradské ulici podél zdi, pře-
chod vedoucí od hotelu Mertin ke 
zdi a chodník kolem parkoviště 
Kauflandu byly uzavřeny. „Podél 
zdi jsme položili betonová svodi-
dla a prostor mezi nimi a opěrnou 

zdí jsme vyplnili hrubým drceným 
kamenivem,“ vysvětluje vedoucí 
odboru rozvoje a investic Jana 
Tröglová. Souběžně byl na opěrné 
zídce umístěn monitoring trhlin. 

Chodci musí využívat ostatní 
přechody. Lidé dost často igno-
rují zábrany, které jsou instalo-
vány nejen kvůli zdi, ale také kvůli 
zvýšenému nebezpečí na zúže-
ném úseku silnice ve Vinohradské 
ulici. Dopravní omezení bude trvat 
zřejmě minimálně rok, protože obě 
zdi potřebují rozsáhlé opravy, na 
které musí být vypracovány po-
sudky a projekty. Při rekonstrukci 
dojde s velkou pravděpodobností 
k opětovným dopravním omezením.

Město připravuje na příští rok vy-
tvoření Koncepce proseniorské politiky. 
„Koncepce bude za pomoci různoro-
dých opatření zajišťovat chomutov-
ským seniorům aktivní a důstojné stár-
nutí. Pomůže jim nalézat nový smysl 
jejich života v aktuální sociální situaci, 
dá jim možnost sdílet s mladší generací 
své zážitky a prožívat tak radostné oka-
mžiky života,“ popisuje vedoucí odboru 
sociálních věcí Dagmar Mikovcová.

V anketě budou moci lidé staršího 
věku říci třeba, co potřebují zlepšit na 
městské hromadné dopravě, zda chtějí 
více akcí pro seniory či zda potřebují 
delší pauzu na semaforech u přechodů. 
Pro vytvoření koncepce je právě za-
potřebí co nejlépe zmapovat potřeby 
seniorů. Proto odbor sociálních věcí 
prosí seniory o anonymní vyplnění 
dotazníku. 

Dotazníky, jejichž vyplnění bude 
trvat pár minut, si senioři mohou vy-
zvednout od 5. prosince na recepci 
magistrátu města ve Zborovské ulici, 
případně v Domě s pečovatelskou 
službou Merkur v Bezručově ulici 
nebo v Domově pro seniory Písečná, 
v knihovně a jejích pobočkách. Vypl
něné tištěné formuláře je potřeba ode-
vzdat do 10. ledna na stejných místech. 
„Budeme rádi, pokud senioři věnují 
trochu svého času vyplnění, který nám 
pomůže zjistit jejich názory a podněty,“ 
děkuje předem Dagmar Mikovcová. 

Dotazník bude také možné vyplnit 
pomocí internetu. Na dotazník bude 
odkaz na hlavní webové stránce města 
www.chomutovmesto.cz. „Seniorům, 
kteří mají malé zkušenosti s internetem, 
jistě pomohou s vyplněním vnoučata,“ 
dodává Dagmar Mikovcová.

Z provozních důvodů budou ve 
dnech 27. a 28. prosince pro veřejnost 
uzavřeny všechny budovy magist-
rátu, konkrétně ve Zborovské ulici, na 
Husově náměstí i starobylá radnice. 
Lidé si vyhotovené občanské průkazy 
a cestovní doklady musí vyzvednout 
nejpozději 21. prosince do 13 hodin. 

V případě výdeje dokladů ve 
zkrácené lhůtě pěti dnů zajistí výdej 
pracovnice magistrátu Miroslava 
Kaiserová a vyzvednutí je zapotřebí 
domluvit na telefonu 604 274 459. 
Žádosti nebudou přijímány. V pondělí 
31. prosince bude běžný pracovní 
den, ale provozní doba bude zkrácena 
do 15 hodin.

Městské informační centrum bude 
mít zavřeno ve dnech 23. až 26. pro-
since a 30. prosince až 1. ledna. Jinak 
bude otevřeno jako vždy od 9 do 
17 hodin.

Dostávají každý všední den tep-
lou polévku a mají možnost přespat 
v noclehárně. Od listopadu se obča-
nům bez domova vydávají opět na 
magistrátu polévky s pečivem a čaj. 
Během loňské zimy byla služba vy-
užita v 1 089 případech. Průměrně 
přicházelo osm klientů denně. „Letos 
je polévka, čaj a pečivo zatím vy-
dáváno průměrně sedmi osobám 
denně,“ říká vedoucí odboru sociál-
ních věcí Dagmar Mikovcová.

Podle šetření terénních pracov-
níků odboru sociálních věcí bylo 
v roce 2017 v Chomutově přibližně 
50 lidí bez přístřeší. Aktuální stav 
bezdomovců terénní pracovníci 
odhadují na 30 osob, což svědčí 
o jejich aktivní a dobré práci. Počty 
bezdomovců jsou však poměrně 
proměnlivé.

Noclehárna v Kochově ulici 
má kapacitu 10 míst pro muže. Má 
otevřeno od 19 hodin do 7 hodin 

včetně víkendů. Lidé bez přístřeší 
mají možnost ohřát si jídlo a vyspat 
se v čistém povlečení, které dosta-
nou. Od roku 2020, po rekonstrukci 
objektu, město předpokládá rozší-
ření počtu o dvě místa pro ženy.

Noclehárna funguje od začátku 
roku 2016, město na její provoz při-
spívá každoročně v rámci dotačního 
programu na podporu sociálních a sou-
visejících služeb. Provoz zajišťuje ne-
zisková organizace K srdci klíč.
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soUtěž o kapra
Trojboj o vánočního kapra se 
bude konat 15. prosince v Aqua-
světě od 9 do 12 hodin.
Žabák Kvak představí zásady 
bezpečného chování u vody.

provoz aqUasvěta 
o váNocích
Během vánočních svátků bude 
zkrácena provozní doba Aqua-
světa. V pondělí 24.12. bude 
otevřeno od 9 do 15 hodin, 
31.12 od 9 do 19 hodin a 1.1. od 
12 do 21 hodin.

přípravy Na váNoce
Klienti Sociálních služeb Cho-
mutov se připravují na Vánoce. 
Společně vyrábějí dekorace, 
kterými si vyzdobí své pokoje. 

KráTCeVojáci dostali nové pamětní desky

Sociálně slabým pomáhá dvanáct bytů

Vánoce budou opět bohaté

Při příležitosti stého výročí repub-
liky statutární město Chomutov odha-
lilo pamětní desky třem představitelům 
prvorepublikové armády, kteří během 

své vojenské služby v Chomutově 
sloužili. Pamětní desku dostal štábní 
kapitán Theodor Kouba, major Josef 
Šulc a armádní generál in memoriam 
Karel Kutlvašr.

„Všichni tři sloužili v českosloven-
ských legiích, které byly státotvornou 
silou první republiky. Dva z nich za 
Československo položili život,“ řekl 
primátor Marek Hrabáč. „Desky byly 
instalovány v místech, která legionáře 
připomínají ať už jménem ulic nebo 
místem, kde bydleli,“ doplnil náměs-
tek primátora David Dinda. Dvě jsou 
proto v ulicích Majora Šulce a Št. kpt. 
Kouby, třetí ve Škroupově ulici, kde 
bydlel generál Kutlvašr.

O vznik pamětních desek se za-
sloužil člen chomutovských organizací 
Československé obce legionářské 

a Českého svazu bojovníků za svo-
bodu Milan Kopecký. Nejprve jejich 
umístění navrhl v rámci participativ-
ního rozpočtu, ve kterém jeho návrh 
neprošel hlasováním občanů. „Před 
rokem, kdy se plánovaly oslavy vý-
ročí, jsem za obec legionářskou i za 
svaz bojovníků za svobodu opět navrhl 
vytvoření desek a představitelé města 
byli k návrhu vstřícní a díky tomu 
mohly být desky dnes odhaleny,“ řekl 
Milan Kopecký.

U pomníku obětem první světové 
války vedle kostela svaté Barbory, kde 
si lidé každoročně připomínají Den 
válečných veteránů, přibyly další dvě 
pamětní desky. První připomíná oběti 
druhé světové války a druhá české 
vojáky, kteří padli při nasazení v zahra-
ničních misích.

Město v rámci projektu Lokální 
koncepce sociálního bydlení v Cho
mu tově poskytlo dvanáct bytů so-
ciálně znevýhodněným občanům. 
„Nejedná se jen o pouhé přidělení 
bydlení, s rodinami je nadále praco-
váno a jsou vedeny k tomu, aby si 
bydlení udržely a časem si získaly 
vlastní,“ popisuje podstatu projektu 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Dagmar Mikovcová s tím, že se 
jedná o systém, který by měl v prů-
běhu let zlepšovat sociální situaci 
hlavně na sídlištích. Jednotlivé byty 

přiděluje hodnotící komise sociál-
ního bydlení, a to zcela anonymně. 
„Každá rodina je ohodnocena a čle-
nové komise nemají přístup k její 
identifikaci,“ vysvětluje Mikovcová.

První byty byly přiděleny 
v únoru letošního roku, další rodiny 
se nastěhovaly v průběhu roku. 
S každou zabydlenou domácností 
intenzivně pracuje sociální pracov-
ník. „Radíme a pomáháme klientům 
při vyřizování nejrůznějších doku-
mentů na úřadech, pomáháme jim 
s hospodařením s penězi a snažíme 

se předcházet například ztrátě byd-
lení, kriminálnímu chování, naopak 
dohlížíme na dodržování školní 
docházky, hygienických návyků či 
zdravotní péče. S klienty nejprve 
naplánujeme jednotlivé kroky, ve 
kterých jim pak pomáháme a upev-
ňujeme tyto návyky,“ nastiňuje te-
rénní pracovnice Zlata Barešová. 

V rámci projektu bylo stanoveno, 
že v prvopočátku bude k dispozici 
minimálně deset sociálních bytů. 
K těm letos v září přibyly další dva 
byty, díky tomu je pro sociální účely 

k dispozici celkem dvanáct bytů. 
V letošním roce proběhla interní 
sbírka v rámci magistrátu. Úředníci 
a referenti poskytli vyřazený náby-
tek, například použité stoly, židle 
a skříně. „Tímto nábytkem jsme 
mohli částečně vybavit některé so-
ciální byty a pomoci tak rodinám 
ve finanční tísni,“ dokresluje další 
stránku projektu Mikovcová.

Nastavení systému sociálního 
bydlení v Chomutově probíhá ve 
spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR. 

Chomutovské Vánoce opět lákají 
na bohatý program na náměstí 1. máje. 
Po rozsvěcení strom ku na první ad-
ventní neděli na Chomutovany čeká 
každodenní program až do Štědrého 
dne. „Přátelská atmosféra bude na 
vánočním trhu každý den. Vystupovat 
budou naši školáčci i profesionálové,“ 
zve náměstek primátora David Dinda. 
Stejně jako vloni jsou hlavními taháky 
Staročeské Vánoce, otevření rybího 
trhu za radnicí a bobování přímo na 
náměstí. Nebude chybět ani tradiční 
živý betlém.

V předvečer druhého adventního 
víkendu si užijete country bál. Sobota 
a neděle bude patřit Staročeským 
Vánocům. Kromě dobového pro-
gramu se můžete těšit na divadelní 
představení pro nejmenší divadla 
Hnedle vedle či divadla Mazec. 

Víkend obohatí i Pepa Štross. Před 
třetím adventem vystoupí místní hu-
dební skupina Retrosexuals. Sobotu 
zpestří Vanda a Standa s pořadem 
Vánoce přicházejí, dále divadelní 
pohádky a koncert Jindry Kejaka. 
V neděli se otevře Rybí trh s dopro-
vodným programem nazvaným Ulov 
si svého kapříka.

Od 18. prosince celých pět dní 
budou moci děti i jejich rodiče řádit 
na umělém kopci, který bude ote-
vřen od deseti do osmnácti hodin. 
Letos na děti čeká malé překvapení 
na trati a novinkou bude zázemí pro 
rodiče v podobě vyhřívaného stanu, 
ze kterého uvidí na své ratolesti.

Během čtvrtého víkendu malé 
i velké rozesměje Míša Dolinová 
s Vánočními sněhánky či Popletené 
Vánoce od Balondekoru. Víkend 

zakončí koncert skupiny Úlet. Na 
Štědrý den bude několikrát odehrán 
betlémský příběh a čekání na jednot-
livá vystoupení obohatí vánoční trh.

Bohatý bude také doprovodný 

program v rámci Chomutovských 
Vánoc. Nejrůznější akce na-
bídne kino Svět, rodinné centrum 
Rozmarýn či SKKS, oblastní mu-
zeum, kavárna Jacques či skauti.
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Statutární město Chomutov má téměř staronové vedení. Primátorem se stal opět Marek Hrabáč (ANO 
2011). Jeho náměstky budou David Dinda, který tak pokračuje ve funkci, a Milan Märc. Ten dosud 
působil ve funkci ředitele Střediska volného času Domeček. Oba jsou zvoleni za hnutí NOVÝ SEVER 
a oba budou uvolnění. „Jednání o složení nového vedení byla složitá a dlouhá. Mluvili jsme se všemi 
stranami, s některými dokonce několikrát. Jsem rád, že se nám podařilo domluvit koalici, která může 
navázat na již rozjetou práci,“ řekl primátor. 

Primátor Marek Hrabáč pova-
žuje za nejdůležitější úkol dořešit 
aktuální problémy, které nyní trápí 
město. „To znamená dokončit 
rekonstrukci mostu v Riegrově 
ulici, která komplikuje dopravu 
v širokém okolí. Dořešit situaci 
okolo zdi u Kauflandu, kde se dá 
také očekávat dopravní omezení,“ 
řekl novinářům v přestávce jed-
nání ustavujícího zastupitelstva. 
Zdůraznil, že před vedením města 
jsou další velké úkoly, například za-
hájit demolici školy na Kamenném 
vrchu nebo řešit parkování ve 
městě, včetně parkovací plochy na 
Kamenném vrchu. „Je před námi 
také vyřešení osudu městských 
lázní. Pokud se nenajde řešení do tří 
let, tedy do deseti let od jejich uza-
vření, měly by jít k zemi,“ nastiňuje 
možný osud lázní primátor. Mezi 
další priority vedení patří bezpeč-

nost. „Je třeba pokračovat ve zlep-
šování vybavenosti a navyšování 
početního stavu městské policie,“ 
dodává Hrabáč. 

Radními města se kromě primá-
tora a jeho náměstků stali za ANO 
2011 Jiří Weber, Pavel Tůma, Milan 
Petrilák, Jiří Touška, za NOVÝ 
SEVER Karel Lipmann, Stanislav 
Mikšovic a za KSČM Ladislav Drlý 
a Jaroslav Komínek. 

Primátor Marek Hrabáč bude mít 
nadále v kompetenci řízení odborů 
životního prostřední, ekonomiky, 
majetku města a interního auditu. Je 
velitelem městské policie a vede jed-
notku sboru dobrovolných hasičů. 
Dohlíží na činnost čtyř městských 
společností – Tepla Chomutov, 
Dopravního podniku měst Chomu
tova a Jirkova, Chomutovské by-
tové a Technických služeb města 
Chomutova. 

První náměstek David Dinda 
řídí odbory rozvoje a investic, 
vnějších vztahů a informačních 
technologií. Do jeho gesce spadají 
městské organizace Kultura a sport 
Chomutov, Městské lesy Chomutov 
a Zoopark Chomutov. „V zooparku 
jsme už nastartovali velké změny. 
Areál byl dlouhodobě zanedbaný, 
máme rozvojové plány a budeme 
hledat finanční zdroje, abychom 
areál výrazně zmodernizovali,“ 
řekl Dinda. Proměnou projde také 
Kamencové jezero. „Byl bych rád, 
aby se v tomto volebním období 
stihla minimálně první etapa, kterou 
je přeměna Přemyslovy ulice a vy-
tvoření nového vstupu včetně ná-
městí, které rozšíří veřejný prostor. 
S vítězem architektonické soutěže 
již na změnách pracujeme,“ dodává. 

Druhý náměstek Milan Märc 
povede odbory sociálních věcí 

a školství. Dohlížet bude na čin-
nost Sociálních služeb Chomutov 
a Střediska knihovnických a kul-
turních služeb Chomutov. Märc 
po devatenácti letech odchází ze 
Střediska volného času Domeček. 
„Zanechávám ho v dobrých rukou 
mého zástupce. Domeček se jistě 
bude dál rozvíjet a budou přicházet 
další dobré nápady,“ říká. Na novou 
práci se těší. „Sociální oblast bude 
pro mě cestou velkého poznávání. 
Školství přebírám v době, kdy do 
něj proudí hodně peněz, což mu 
zaručuje velký rozvoj, snahou bude 
tento trend udržet,“ uzavírá Märc. 

Předsedou finančního výboru se 
stal Milan Štefanov, předsedkyní 
kontrolního výboru Elvíra Hahnová, 
výbor pro národnostní menšiny po-
vede Renata Adamová, výbor pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
dostal na starost Jan Mareš.

Město povede 
Marek Hrabáč,  
náměstky budou dinda a Märc
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přehled zastupitelů pro volební období 2018–2022
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Jaké jsou nejčastější diagnózy 
vašich klientů, kteří přicházejí do 
klubu?

Nejčastější diagnózou je para
noidní schizofrenie a deprese. Dále 
schizoafektivní poruchy, což je schi-
zofrenie kombinovaná se střídáním 
nálad. Pak jsou zde lidé s různými 
variantami schizofrenií, například 
symplexní. Snažíme se pracovat 
i s hraničními poruchami, ale to je 
velmi obtížné. Tito lidé trpí poruchou 
sociálních vazeb. Je velmi těžké je 
znovu začlenit do společnosti.
Mohou klub navštěvovat všichni 
duševně nemocní, nebo jsou určité 
podmínky?

Do klubu přijímáme jen stabilizo-
vané pacienty, už jen proto, že tam do-
cházejí jiní lidé, kterým chceme dopřát 
určité podmínky pro terapii. Pokud 
klient není stabilizovaný, pomůžeme 
mu najít odbornou pomoc, například 
u psychiatra. Klienti mohou přijít na 
doporučení svého lékaře nebo klidně 
sami ze své vůle. Často se nám stává, 
že se nám ozvou příbuzní pacientů, 
kterým radíme, co mají dělat, nebo 
jim podáváme informace o klubu. 
V rámci naší práce máme i sociální 
službu, jejíž terénní pracovníci mohou 
po domluvě navštívit klienta doma, 
seznámit ho s naší činností a pozvat 
ho k nám. Pak už záleží na něm, zda 
možnosti využije.
Dá se vaše činnost označit za léčbu?

To určitě ne, nejsme zdravotnické 
zařízení, my doplňujeme práci psy-
chiatrů či psychologů. Když k nám 
přijde klient po hospitalizaci, najde 

zde velkou podporu léčby. Po hospi-
talizaci totiž bývá velmi těžké přejít 
z chráněného a systémového prostředí 
do svého bytu, kde třeba jsou lidé 
sami. Většinou nevědí, co mají dělat, 
často nemají práci, někdy ani rodinu. 
K nám tedy mohou přijít pro radu, jak 
zvládat různé životní situace, ale i jen 
tak si popovídat o svých potížích. Pro 
klienty s depresí jsou velmi vhodné 
návštěvy hodin relaxace, provádíme je 
například v rámci jógy nebo samostat-
ného relaxačního cvičení. Máme také 
klienty, kteří docházejí na relaxace 
individuálně. Relaxace se setkávají 
s velmi kladnými ohlasy, u depresí je 
totiž uvolnění velmi důležité. Tito lidé 

jsou totiž ve velkém vnitřním napětí, 
které jim zabraňuje efektivně jednat, 
ale když se uvolní, řeší problémy da-
leko lépe.
Jaká je průměrná doba návštěv 
klientů?

Průměrná doba návštěvnosti klubu 
se liší, je zde skupina, která sem do-
chází již několik let pravidelně. Jiní 
klienti nás navštěvují pár týdnů, pár 
měsíců. To jsou většinou ti, kteří mají 
za sebou hospitalizaci. Navštěvují nás 
například půl roku pravidelně, pak se 
četnost návštěv snižuje, až přestanou 
chodit úplně. Stává se také, že se po 
nějaké době opět vrátí, když se jejich 
zdravotní stav opět zhorší. To je u du-

ševních nemocí bohužel častý jev.
Kdo v klubu pracuje?

V klubu pracují dva terapeuti, kteří 
se starají o aktivity klubu. Pomáhají 
i externí pracovníci, například na 
arteterapii. Dále jsou dva pracovníci 
v sociální službě, kteří se starají o in-
dividuální schůzky a terénní práci. 
Tým doplňuje žena, která má vlastní 
zkušenost s duševním onemocněním, 
původně tu byla jako klientka a nyní 
pracuje jako peer konzultant. Na jejím 
příkladu ostatní vidí, že je možné s ne-
mocí úspěšně bojovat.
Zažíváte ve své práci pocit úspěchu?

Ano, ale je to velmi specifický 
úspěch. Tato práce je nesmírně uspo-

kojující, setkáváme se sice s velkou 
bolestí, ale zároveň s nadějí. Máme 
obrovskou výhodu v tom, že sem 
lidé chodí dobrovolně, takže se sebou 
chtějí něco dělat. Velmi nás těší, když 
se náš klient dokáže postavit na vlastní 
nohy a žít plnohodnotný život. Těchto 
klientů není mnoho, ale každý takový 
úspěch je pro nás obrovským zado-
stiučiněním. Vážíme si ale i menších 
úspěchů u našich klientů.
Jak vypadá první kontakt s klien-
tem v klubu?

První návštěva u nás je konzul-
tační, na schůzce se bavíme o tom, co 
mu můžeme nabídnout. Představíme 
mu naše činnosti a seznámíme ho 

se způsobem, jak je může využívat. 
Někdo totiž chce ihned do společ-
nosti jiných lidí, někdo se obává a volí 
raději individuální činnosti. Stává se 
nám, že klient nejprve volí individu-
ální hodiny, ale později ho zaujmou 
skupinové programy a zapojí se. Dále 
napoprvé klienta seznámíme s pro-
story klubu. Většinu času si s ním po-
vídáme, to je základ.
Říká se, že duševních onemocnění 
přibývá. Vy se v sociální oblasti po-
hybujete řadu let, je to podle vašeho 
názoru pravda?

Nyní většinou žijí generace, 
které nezažily války a s nimi spojené 
strasti. Snižuje se tedy odolnost vůči 
tragickým událostem ve společ-
nosti. Když se pak nějaká tragédie 
stane, lidé se s ní hůře vypořádají. Na 
druhou stranu klesá i jakási obava 
z ostudy, když člověk navštěvuje 
psychiatra nebo psychoterapeuta. 
Zatímco dříve se lidé za své psy-
chické potíže styděli a nechtěli je 
probírat s odborníkem, dnes je to 
naopak. Znamená to, že i dříve bylo 
duševně nemocných lidí více, ale 
zůstávali skrytí. Je také pravda, že 
se nyní setkáváme s věcmi, které se 
předtím po celé generace neřešily, tu-
díž jsme se nemohli naučit je zvládat. 
To je například vysoké životní tempo, 
stres, obava ze ztráty zaměstnání. 
Duševnímu zdraví dříve velmi pomá-
hala komunita ostatních lidí, každý 
někam patřil a nebyl na zvládání pro-
blémů sám. Byly velké rodiny, církev, 
velké tělovýchovné organizace. Tam 
lidé vždy našli podporu.

Čtvrtým rokem se v klubu Esprit scházejí lidé s duševním onemocněním. V klubu mohou například relaxovat, 
sportovat, účastnit se arteterapie, zahrát si společenské hry nebo trénovat paměť. Lidé s nemocí duše tu však 
kromě toho najdou to nejcennější – pochopení, kontakt, radu, empatii. Léčba duševní nemoci i život s ní je velmi 
náročný, stejně tak práce terapeutů či sociálních pracovníků s duševně nemocnými pacienty. Když ale vejdete 
do druhého patra budovy na Husově náměstí, cítíte klid, slyšíte přátelský hovor, smích. Právě o rozličných tvářích 
nemocné duše a její léčby hovořila terapeutka Jana Matoušková ze spolku Masopust, který klub Esprit provozuje.

jana Matoušková:

Setkáváme se s velkou  
bolestí, ale i s nadějí  

Zatímco dříve se lidé Za své psychické potíže 
styděli a nechtěli je probírat s odborníkem, 
dnes je to naopak.
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další nápady Chomutovanů 
budou vidět příští rok

realizace návrhů z prvního ročníku

Z druhého ročníku participativ-
ního rozpočtu vzešlo deset vítězných 
návrhů, z nichž tři se již realizují. 
„V současné době se oživuje dubová 

alej na Kamenném vrchu, podél cyk-
lostezky vedoucí městem se instalují 
lavičky a koše, na nevyužitých asfal-
tových plochách vznikají malovaná 

hřiště,“ uvedla koordinátorka pro-
jektu Společně tvoříme Chomutov 
Tereza Rödlingová. Na ostatních 
vítězných návrzích se pracuje.

Zhruba před sto lety vedla du-
bová alej od současné zastávky 
Chomutovměsto až na Partyzán. 
Později byla přeťata dopravní infra-
strukturou, přivaděčem a sídlištní 
výstavbou. V návrhu je obnovit alej 
v úseku od křižovatky Březenecká
Kamenná až po silnici na Březenec 
a dále v úseku za touto silnicí až 
k přivaděči v Hutnické ulici. Alejové 
stromy budou odborně ošetřeny 
arboristou a náletové dřeviny v bez-
prostředním okolí budou odstraněny. 
Součástí návrhu bude umístění na-
učných tabulí doplněných jednodu-
chými hrami ve vazbě k aleji.

Nové lavičky a odpadkové koše 
přibydou podél cyklostezky od 
Hřebíkárny až k areálu dopravního 
podniku, instalovány budou zhruba 
po 750 metrech.

Různá místa po městě pokrý-
vají malovaná hřiště. „Vejdou se 
na každý chodník a rozvíjejí dětské 
pohybové a kreativní dovednosti, 
sociální vazby a další. V první fázi 
se nastříkají neonovými spreji na vy-
brané nevyužívané asfaltové plochy 
bývalých hřišť nebo na spojovací 
chodníky, kde si mohou děti hrát. 
Ve druhé fázi, zjara příštího roku, se 
ty samé plochy rozšíří o další malo-
vané prvky realizované jinou techni-
kou. Spreje i barvy jsou nezávadné 
vůči životnímu prostředí,“ vysvětlila 
Tereza Rödlingová.

Návrhy na zlepšení života ve 
městě z roku 2017 jsou již z velké 
části zrealizované. „Zbývá jen 
dokončit část naplánovaného 
úseku obvodové zdi hřbitova 
v Beethovenově ulici. Projekt 
Přestupák a taky park, jehož cílem 
je, aby z Palackého ulice od za-
stávky MHD mohli chodci projít 
kolem řeky a odpočinout si v par-
kové zeleni, bude realizován v příš-
tích letech. Jedná se o složitější 
projekt, který si zaslouží delší plá-
nování,“ upřesnila vedoucí odboru 
rozvoje a investic Jana Tröglová.

Pejskům v útulku v Beetho
venově ulici byly opraveny vnější 
části kotců. Ve druhém ročníku 
participativního rozpočtu zvítězil 
další návrh týkající se psího útulku, 
tentokrát je v plánu opravit vnitřní 
části kotců.

Koncem léta byl slavnostně ote-
vřen Bike areál u řeky Chomutovky 
za Škroupovou ulicí. Bikrosová 
dráha měří zhruba dvě stě metrů, 
první rovinka je široká osm me-
trů, zbytek tratě asi šest metrů. Má 
tři zatáčky a startovací pahorek. 
V příštím roce se plánuje vybudo-
vání takzvané pumptrekové dráhy. 

Nový areál začne vítat i závodníky, 
ať už z řad veřejnosti, nebo z řad 
profesionálů třeba při České lize 
v bikrosu.

Po cestě Bezručovým údolím si 
lidé mohou odpočinout a procvičit 
tělo na čtyřech nových stanovištích 
podél cyklostezky na První mlýn. 
Na místech jsou nainstalované 
herní prvky pro děti, posilovací 
prvky, lavičky i odpadkové koše.

Ve volnočasovém areálu 
Domovinka je postavené nové 
hřiště s venkovními posilovacími 
stroji. Jsou zde jak hrazdy pro wor-
kout cvičení, tak i stroje takzva-
ného fitparku, na kterých si zvládne 
zacvičit každý. „Plánujeme, že by 
se na hřišti na jaře příštího roku 
mohla konat akce pro veřejnost, 
při které odborníci na workout 
a sportovní gymnastky z Kadaňské 

představí správné provádění cviků 
na každém prvku,“ doplnila Tereza 
Rödlingová.

Další návrh z prvního ročníku 
participativního rozpočtu Obnova 
květinových hodin a Rozkvetlý 
městský park je v realizaci. 
Květinové hodiny vzniknou v pro-
storu palisádového ostrůvku při 
vstupu do městského parku od 
Komerční banky. Stavební část pro-
jektu proběhne ještě do konce roku, 
květiny budou do připravených 
prostorů vysázeny na jaře příštího 
roku.

Veškeré aktuální informace 
k projektu Společně tvoříme 
Chomutov naleznete na webových 
stránkách www.naschomutov.cz/
naschomutov.
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Vaše témata
 podNěty

parkovací prUhy 
připraví o Místa

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, 
vlastně je nás více, jestli by nešly udě-
lat pruhy na parkování mezi paneláky 
v ulici Pod Břízami. Před měsícem 
se dělaly na parkovišti ve Skalkové. 
Jedna strana paneláku není rovno-
běžně s parkovištěm a lidé parkují 
křivě a různě, řídí se podle paneláku. 
Také jsem párkrát takto stál, když jsem 
koukl z okna. Lidé si stoupají různě, 
protože nemají záchytný bod. Dvakrát 
jsem lezl do auta skrze řidiče, protože 
se tam mačkají auta, když si každý 
stoupne, jak chce. Myslím, že tam 
zrovna by to bylo potřeba, prosíme 
a děkujeme za zvážení.

Hezky den,
Sevák

Dobrý den,
s vyznačením vodorovného do-

pravního značení na parkovišti pro-
blém jako město Chomutov nemáme, 
jen upozorňuji na skutečnost, že podle 
nové normy musí být vnitřní rozměr 
nového parkovacího stání minimálně 
2,5 metru a v případě „namalování“ 
přijdete ze současného počtu parkova-
cích míst o nějaké to místo, kde se par-

kuje nyní. Pokud budete i nadále trvat 
na realizaci vodorovného dopravního 
značení před svým domem, prosím 
projednejte tuto skutečnost na výboru 
svého SVJ, seznamte s touto záležitostí 
sousedy a v případě souhlasu většiny 
prosím o písemnou žádost prostřed-
nictvím vašeho SVJ. Já poté nechám 
práce na vyznačení parkovacích míst 
před vaším domem v příštím roce pro-
vést. V případě potřeby dalšího vysvět-
lení a ukázky přímo na místě nemám 
problém se s Vámi sejít.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

oprava MostU Na 
jaře

Dobrý den, můj dotaz se týká 
můstku v Riegrově ulici přes 
Chomutovku, který je již snad více 
než rok v opravě a je zde přerušen 
provoz. Já se ptám, jak je možné, že ta 
oprava tak dlouho trvá a kdy bude pro-
voz obnoven?

Děkuji.
J. P.

Dobrý den,
obnova mostu v Riegrově ulici 

bude dokončena zhruba v polovině 
příštího roku. Na vině je složitost 

projektu a hlavně sítě, které jsou 
v konstrukci a v jejím okolí umís-
těny. V mostní konstrukci jsou dva 
datové telekomunikační kabely, 
kabely nízkého napětí elektřiny, vo-
dovodní potrubí a plynové potrubí. 
Těsně u mostu vedou další kabely 
společnosti ČEZ Distribuce s níz-
kým a vysokým napětím pro nedale-
kou trafostanici. V blízkosti podpěr-
ných zdí mostu je veden horkovod. 
Kvůli těmto technickým problémům 
bylo nutné upravovat projekt a řešit 
přeložky výše uvedených inženýr-
ských sítí.
Dalším problémem je zima, kdy 

se nedá betonovat, tím je vyloučeno 
zahájení stavby v zimních měsících. 
Proto předpokládáme, že samotná 
stavba by mohla začít na přelomu 
února a března.

S pozdravem
Ing. Jana Tröglová,

odbor rozvoje a investic

co BUde se zBytkeM 
chodNíkU?

Dobrý den,
v minulých letech byl rekon-

struovaný chodník v Kochově 
ul. (od ul. Beethovenova po ul. 
Holečkova) a letos v září chodník 

na opačné straně, od ul. Spořická po 
ul. Pionýrů. Chtěla bych se zeptat, 
kdy se bude rekonstruovat zbytek 
chodníku, který je mezi ulicemi 
Prokopova a Holečkova (naproti 
rehabilitace u dětského hřiště). Jedná 
se o cca stometrový úsek, který je 
též ve špatném stavu a jako jediný 
v celé ulici neopravený.

Děkuji,
Kohoutová

Dobrý den,
povrchy chodníků se snažíme 

soustavně opravovat a rekonstruo-
vat. V současné době je investiční 
plán velice nabitý, proto Vám ne-
mohu sdělit přesný termín realizace 
řešeného úseku. V ulici Kochova se 
jedná o poslední úsek, ale v okolních 
ulicích jsou rovněž navazující staré 
chodníky.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

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
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ONdřej 
parCHOMeNKO
Patnáctiletý Ondřej před devíti lety propadl taekwon-du. Rozhodl 
se pro něj, protože je to sport, který nejen zlepšuje tělesnou 
zdatnost, ale také učí sebeovládání a zachování klidu i v těžkých 
chvílích. To Ondřejovi podle jeho slov hodně pomáhá i v životě. 
Chomutov a školu ITF Ge-Baek Hosin Sool reprezentuje na 
republikových závodech. Jeho největším úspěchem bylo druhé 
místo na mistrovství republiky v roce 2016, letos si z podzimních 
celorepublikových závodů přivezl dvě třetí místa.

jarOSlaV dOSTál
Zakladatel vzdělávací společnosti Edost a Asociace pracovní 
rehabilitace. Díky jeho práci u nás funguje komplexní systém, 
který umožňuje zdravotně postiženým uplatnit se na trhu 
práce. Vytvořil a  uvedl do běžné praxe koncept multiprofesní 
spolupráce. Ta spojila zdravotníky, úřady práce, poradenské 
a vzdělávací organizace a zaměstnavatele. Systém Ministerstvo 
práce a sociálních věcí už běžně používá deset let a zdravotně 
postiženým tak dává šanci zlepšit život.
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Vánoce v muzeu voní afrikou

domeček pomůže s přípravou na sváteční dny

Chomutovské muzeum připra-
vilo velmi zajímavou a exotickou 
výstavu betlémů z afrických zemí. 
V muzejních prostorách na radnici si 
lidé mohou prohlédnout autentické 
betlémy například ze Zimbabwe, 
Etiopie či Botswany. „Jsou vyrobené 
z dostupných materiálů, jako jsou 
banánové listy, pálená hlína, ebenové 
dřevo, mastek, hadec, serpentinit, 
korálky, drát, recyklovaný odpad či 
odlévané olovo. Jde většinou o drob-
nější předměty, ale u nás neobvyklé 

a s exotickým nádechem,“ uvedla 
Xenie Janečková z Oblastního muzea 
v Chomutově. Každý z betlémů se od 
ostatních odlišuje materiálem, zpra-
cováním, pojetím, místem vzniku, 
příběhem získání a svou cestou do 
Evropy. 

Pro dotvoření atmosféry je sál 
vyzdoben autentickými funkčními 
i zdobnými předměty z africké do-
mácnosti a speciálně pro tuto výstavu 
vyrobenou maxi chýší. „Pro simulaci 
pravého zážitku z Afriky jsme si vy-

půjčili působivé syrově i mile vypo-
vídající velkoplošné fotografie. Srdce 
nejedné ženy jistě zaplesá nad zapůj-
čenými modely z afrických módních 
mol, které byly vyrobeny v Čechách 
pro bohatší africkou klientelu,“ dopl-
nila Xenie Janečková.

K odpočinku a nácviku afrických 
rytmů je k dispozici recykl koutek, 
kterému dotvoří vánoční atmosféru 
PETLÉM petartové umělkyně 
Moniky Richterové. Výstava potrvá 
do 6. ledna příštího roku. 

Chomutovský Domeček připra-
vil velkou Vánoční výstavu. V ad-
ventním čase se však budou konat 
i další vánoční akce. 

Výstava bude přístupná od 
10. prosince od 10.00 hodin, v další 
dny až do 21. prosince od 8.00 do 

18.30 hodin. Součástí výstavy je 
i prodej drobných vánočních deko-
račních a dárkových předmětů. 

Vytvořit si originální deko-
raci s výřezy z Big Shotu si budou 
moci návštěvníci Domečku v pátek 
14. prosince. Ozdoby se hodí třeba 

na dárkovou tašku nebo vánoční přá-
níčka. Dílny se mohou účastnit děti 
i dospělí. „Jen o den později se bude 
v Domečku opět tvořit. Při Vánočním 
aranžování budou šikulkové vyrobit 
dekoraci na sváteční stůl,“ uvedl ředi-
tel Domečku Milan Märc. 

Vánoce v Domečku budou 
také ve znamení sportu. V sobotu 
22. prosince se utkají florbalisté 
při vánočním turnaji a o týden 
později v sobotu 29. prosince 
se proti sobě postaví páry při 
badmintonu. 

architekturu, pohádky 
i brouky nabídne knihovna

Chomutovská knihovna nabídne 
v prosinci setkání se známými 
osobnostmi, křest knihy, tvořivé 
dílny a mnoho dalšího. 

Zajímavé setkání s českým ar-
chitektem, teoretikem, propagáto-
rem a kritikem architektury Adamem 
Gebrianem (na snímku) se uskuteční 

10. prosince od 17 hodin. Namísto 
vlastního navrhování staveb se Adam 
Gebrian vědomě rozhodl pro propa-
gaci architektury a za tuto neúnav-
nou publikační a diskuzní aktivitu ve 
veřejném prostoru směřující ke zvy-
šování povědomí o architektonické 
kultuře získal titul Architekt roku. 

V pondělí 17. prosince se 
v knihovně uskuteční křest knihy 
pohádek a autorské čtení Vlasty 
Rut Sidonové. Po vydaných kni-
hách Jídelna Šalom a jiné židovské 
povídky z dnešní Prahy a básnické 
sbírce Před pikolou, za pikolou 
vydává autorka pohádky a po-
vídky Z Černovic do Chomutova 
a zpátky. Kniha je doplněna ilu-
stracemi dětí z černovické ma-
teřské školy. Při akci vystoupí 
i kouzelník. 

V galerii Lurago začne 6. pro-
since výstava Pavla Krásenského 
nazvaná Tajemný svět bezobrat-
lých. Makrofotografie je poměrně 
složitý fotografický obor, který 
však nabízí nepřeberné množství 
inspirace. Návštěvníci nahlédnou 
do světa bezobratlých, kterému se 
autor věnuje více než 35 let. Na 
velkoformátových fotografiích se 
představí nejrůznější druhy bez-
obratlých, které je velmi obtížné 
v přírodě objevit. Jde o malé, až 
velmi drobné tvory, kteří mají jen 
několik milimetrů. Na fotografi-
ích jsou zachyceni drobní i větší 
pavouci, brouci, mravenci, kovově 

zbarvené vosičky i blechy. Výstava 
potrvá do 25. ledna příštího roku. 

Galerii Špejchar zaplní od 
13. prosince obrazy Dušana Mravce. 
Výstava nese název Kompozice 
a zahrnuje díla z několika cyklů 
jeho tvorby. Zátiší jsou autorovým 
nejdůležitějším tématem. Obsahově 
svět předmětů, věcí a objektů vede 
malíře k experimentování a uvol-
ňování rukopisu. Obrazy vznikají 
postupným vrstvením různých 
malířských plánů, vymazáváním, na-
rušováním strukturálními a gestic-
kými zásahy, což kompozici často 
posouvá do jiných významových 
rovin reality. Další linie tvorby je 
spojena s krajinami, které symboli-
zují lidskou stopu a zrcadlí myšlení 
a postoje člověka. Existencionálně 
laděné krajiny jsou autorovi více 
krajinami duše než popisným reali-
stickým zobrazením. Zaujetí bílou 
barvou a plochou s vymazáváním či 
nedokončováním nebo narušováním, 
rozmazáváním a přetíráním na bílo 
jsou určitým znakem touhy začít od 
začátku. Jsou znakem čistého a ne-
popsaného papíru, volné cesty, nedo-
povězeného příběhu.
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bájná divoženka Marzebilla 
strašívala v Krušných horách 

Okolí města Chomutova bylo plné 
bájí a pověstí. Součástí obecného 
povědomí obyvatel Chomutovska 
tak byla celá řada bájných postav, na 
které se v dnešních dobách neprávem 
zapomíná. Chomutovskými ulicemi 
kdysi procházel bezhlavý mnich, 
který varoval před nebezpečím. 
Radniční sály jsou v noci oživeny 
přeludy rytířů, kteří tudy procházejí 
v dlouhých bílých pláštích a meče 
u pasu jim občas zazvoní o dlažbu. 
Také za vznikem Kamencového 

jezera prý stála kamencová víla. 
Vyprávělo se o skřítcích, vílách, 
vodnících a strážcích lesů. Jednou 
z bájných postav, která si zaslouží 
připomenout, je duch zdejších hor, 
divoženka Marzebilla. Bývá nazý-
vána také jako Marybela, Marybyla či 
Mařebyla.

Vyskytuje se v mnoha podobách 
v pověstech i příbězích vyprávěných 
na Chomutovsku i Kadaňsku. I její 
původ je vykládán různě. Jejím ro-
dištěm měl být pravděpodobně hrad 

Starý Žeberk u Jezeří, Nový Žeberk 
u Pyšné nebo Neunstein u Šerchova 
nad jirkovskou přehradou. Přesně 
se to neví. Podle záměrů svého otce 
měla vstoupit do kláštera a stát se 
jeptiškou. Ona ale utekla z rodného 
hradu s rytířem, kterého milovala. 
Zemřela pak v bídě a musí stále blou-
dit po horách.

Podle jiného příběhu žila na hradě 
Přísečnici, kde se o ni ucházeli uro-
zení páni z Hausberku a Výsluní. 
Marzebilla se zamilovala do rytíře 
z Výsluní, kterého ale jeho sok 
z Hausberku v dnešním Bezručově 
údolí při rytířském klání zabil. Mladá 
žena jej v prudkém pohnutí mysli pro-
klela a hrad Hausberk se po její kletbě 
propadl do země.

Marzebilla se při svých potul-
kách Krušnohořím projevuje jako zlý 
i dobrý duch. Většinou se zjevovala 
jako stařena se železnými rukavi-
cemi. Usedala takto na vozy se že-
leznou rudou, které se pak pod její 
tíhou nemohly rozjet. Pronásledovala 
také dřevaře, poutníky i houbaře. 
Dřevařům však pomáhala, když jim 
podávala nástroje a přidala občas ještě 
i nějaký ten zlaťák. V zimě si také 
ráda přisedávala na jedoucí sáně.

Často měnila podobu. Někdy 
čekávala jako upravená mladá žena 
a jindy jako stařena. Jsou zazna-
menány příběhy, kdy mladé dívce 
sehnala lék pro její matku, která se 
po něm zcela uzdravila. I houbařům 
někdy ukazovala nejlepší místa, kde 
najdou nejvíce krásných hub. Když 
ale měla špatnou náladu, nechávala 
houbaře bloudit a zaváděla je do 
močálů.

Když jeden sedlák z Nové Vsi 
svážel dřevo, zjistil, že nehne s vo-

zem. Když se ohlédl, uviděl na dřevu 
sedět ženu se železnými rukavicemi. 
Požádal ji, aby slezla, že je příliš 
těžká. Nakonec ji shodil a ona se mu 
pomstila. Do osmi dnů sedlák zemřel 
a před pohřbem zmizela i jeho mrt-
vola. Až na jaře nalezli sousedé v lese 
kostru vklíněnou mezi stromy. Podle 
řetízku, který měla kostra na sobě, po-
znali, o koho se jednalo.

Marzebilla prochází Krušnými 
horami zříceninami hradů, hlubokými 
lesy, rašeliništi i močály a vstupuje 
i do obcí. Jako divoženka má ale 
i svůj mužský protějšek. Je to tak-
zvaný „krásný lesní muž“, který se 
ale projevuje spíš jako hejkal. Býval 
nazýván jako Hehmann. Někde se 
mu říkalo Hojman nebo Hansoh. 
Poutníky u Blatna děsil svými vý-
křiky „hej, hej“.

Současné Krušné hory i celé okolí 
Chomutova ztrácí svoje tajemství, 
skryté poklady a pověsti. Nějaké snad 
přežijí, aby dobří duchové nadále 
chránili tato kouzelná místa.

Jaroslav Pachner

tajeMství depozitáře choMUtovského MUzea 

zajíMavosti ze sBírky 
starých tisků

Muzejní sbírka starých tisků 
zahrnuje několik stovek knih růz-
ných žánrů a formátů. Nejstarší 
exempláře ve zdejším depozitáři 
pocházejí ze 16. století, náležejí 
tedy do období renesance. Muzeum 
spravuje i množství vzácných ba-
rokních knih i knih z počátku 19. 
století. Úctyhodné svazky v kože-
ných vazbách jsou věnovány teo-

logii, historii, gramatice, přírod-
ním vědám či antickým filozofům. 
Žánrově jsou dále zastoupeny bible 
a liturgické knihy, ale narazíme na-
příklad i na slovníky, učebnice ma-
tematiky nebo na zábavnou beletrii. 
K nejvíce opotřebovaným svaz-
kům však patří ty, které měly časté 
praktické využití – zejména různé 
lexikony s návody všeho druhu 
nebo kuchařské knihy, obsahující 
běžné i zcela překvapivé recepty. 

Jedna z kuchařek byla vydána 
v Mnichově v roce 1804, jiná o rok 
později ve Vídni, další z roku 1820 
obsahuje recepty „pro všechny 
stavy“ a je uzavřena motivačním 
latinským citátem „finis coronat 
opus“ („konec korunuje dílo“). 
Nejstarší sbírkou kulinářských 
specialit je ale kuchařka z konce 
16. století, tedy z doby vlády císaře 
Rudolfa II., která byla před nedáv-
nem náročně zrestaurována.
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Pro vzpomínku na vypálenou 
synagogu a oběti holocaustu byl 
v Mostecké ulici umístěn památník 
s pamětní deskou. Naproti dnešnímu 
památníku stávala před první světo-

vou válkou synagoga. „Je to místo, 
kde se mohou Židé setkávat a modlit 
se, čímž vzdávají úctu k životu. Tím, 
že je toto místo pro ně posvátné, uka-
zují sobě i okolí, že dodržují základy 

židovství,“ uvedl předseda Židovské 
obce Teplice Michael Lichtenstein 
s tím, že synagoga je pro Židy jedno 
z nejsvatějších míst a její vypálení 
před osmdesáti lety bylo obrovskou 
tragédií. „Osmdesát let je dlouhá 
doba na zhodnocení vývoje spo-
lečnosti, je to dost dlouhá doba na 
to, abychom řekli, že v současnosti 
žijeme ve velice kulturní společnosti, 
ale to neznamená, že bychom měli 
zapomenout na všechny hrůzy, které 
se děly,“ dodal.

V roce 1860 se v Chomutově k ži-
dovskému vyznání hlásilo zhruba dvě 
stě lidí. Na konci sedmdesátých let 
jim byly vystavěny dvě modlitebny, 
stavba nové moderní synagogy byla 
dokončena v roce 1876. V září téhož 
roku byla vysvěcena žateckým rabí-
nem. „Chomutovská synagoga byla 
vypálena během takzvané Křišťálové 

noci, tedy 9. listopadu 1938. „Nebylo 
to provedeno bezhlavě, předtím byly 
vyneseny různé věci, které se daly 
použít jinde, a také archivy a mat-
riky, aby bylo možno nalézt všechny 
místní židovské občany. Následně sy-
nagogu vypálili,“ popsal Jiří Kopica 
z Oblastního muzea v Chomutově. 
Zbytky stavby na místě stály do 
dubna roku 1939, kdy byly zlikvido-
vány střelným prachem. Prostranství, 
kde v té době ještě nestály žádné 
domy, pak bylo pojmenováno 
Schönererovo náměstí, podle rakous-
kého antisemitského politika.

Deska byla vyhotovena za fi-
nančního přispění Nadačního fondu 
obětem holocaustu a Židovské obce 
Teplice. Památník byl vybudován ve 
spolupráci s městem Chomutovem. 
Autorem projektu je umělec Ondřej 
Pisch.

S pomocí člověka v tísni zvládá žena sama žít

rodiny věnovaly věci Klokánku

Do velmi těžké životní situace 
se dostala žena, pseudonymem paní 
Nováková, která přišla o rodinu a pro-
jevila se u ní vážná nemoc. Postavit se 
zpět na vlastní nohy jí pomohli pracov-
níci Člověka v tísni.

Paní Nováková trpí závažnou 
formou schizofrenie, má sníženou 
komunikační schopnost a vyřešit na 
první pohled snadný úkol je pro ni 
obtížné. Prošla mnoha nepříznivými 
životními etapami, které z velké části 
souvisejí s její nemocí, jako jsou roz-
pad rodiny, krach prvního manželství, 
ztráta vztahu a kontaktu s dětmi, pak 
úmrtí druhého manžela vlivem dlouhé 
nemoci a odloučení syna, kterého vy-
chovávají příbuzní.

S terénním pracovníkem Milanem 

Sivákem se setkala ve chvíli, kdy 
musela opustit byt v režimu chráně-
ného bydlení. „Když jsem prvně paní 
Novákovou kontaktoval, měla pro mne 
připravený seznam úkolů, se kterými 
by potřebovala pomoci, například vyří-
dit doklady, změnit adresu, najít lékaře, 
ukončit smlouvu na internet, požádat 
o příspěvek na bydlení, požádat ma-
jitele bytu, aby opravil závady v bytě. 
Ač zpočátku případ vypadal jako ob-
tížně řešitelný, protože paní Nováková 
má sníženou komunikační schopnost, 
zejména díky medikaci na závažnou 
formu schizofrenie skvěle spolupraco-
vala a vždy byla připravena svou situ-
aci řešit, ale s tím, že potřebuje pomoc 
někoho druhého, kdo ji podpoří,“ po-
psal Milan Sivák. Kromě těchto úkolů 

si také paní Nováková musela najít 
zaměstnání na částečný úvazek.

Po půl roce spolupráce jsou vidět 
velké pokroky. „Paní Nováková vždy 
potřebovala trochu postrčit, ukázat, jak 
se to dělá, být s ní v okamžiku, kdy 
musela něco řešit samostatně a také být 
na telefonu. V současné době se paní 
Nováková výrazně posunula vpřed. Už 
to není ta zakřiknutá paní, která neví 
kudy kam, ale sebevědomá žena, která 
se umí postarat sama o sebe. Asi nej-
zásadnější změnou v životě u ní je, že 
si sama našla práci na částečný úvazek 
v pekárně, kam musí denně dojíždět, 
ale pracuje tam se svými přáteli, které 
poznala již za pobytu v sociálním zaří-
zení pro osoby s duševním postiže-
ním,“ popsal Milan Sivák.

Při poslední konzultaci během 
řešení dosud otevřeného problému 
sama potvrdila, že se cítí dobře a že 
běžné záležitosti v životě dokáže 
řešit sama. Což dokazuje i snížený 
počet telefonátů mnohdy i s banál-
ním obsahem. Stále existují a budou 
existovat problémy, které budou pro 
paní Novákovou obtížně řešitelné, 
a nadále bude potřebovat pomoc, ale 
již není na službách zcela závislá.

V tíživých situacích se mohou 
lidé obrátit na pracovníky Člověka 
v tísni, které najdou na pracovišti 
ve Školní ulici 1294 a v Písečné 
5306, nebo je mohou kontaktovat 
na telefonním čísle 739 320 762. 
Více informací na www.clovek-
vtisni.cz/chomutov.

Charitativní sbírka pomohla 
chomutovskému Klokánku. 
Organizace, která se stará o děti 
od narození do osmnácti let, pře-
vzala drogistické zboží od dětí ze 
základní školy Březenecká. Škola 
uspořádala sbírku pro Klokánek již 
třetím rokem. „Organizace se již 
dlouhá léta snaží prosadit změnu 
financování, která by umožnila vý-
znamným způsobem stabilizovat 

situaci v jednotlivých zařízeních. 
Zatím bohužel bez úspěchu. Máme 
proto vždy velkou radost z podpory, 
která nám pomůže dofinancovat 
běžné náklady na provoz zařízení,“ 
uvedla vedoucí Klokánku Karina 
Sobotková.

Děti i rodiče přinesli do školy 
například saponáty, mýdla, šam-
pony, plenky, toaletní papíry 
i vlhčené ubrousky, zubní pasty 

a kartáčky a spoustu dalších dárků. 
„Sbírku organizujeme vždy na pod-
zim ve spolupráci se žákovským 
parlamentem. Děti se tak učí po-
máhat potřebným a odměnou je jim 
exkurze do Klokánku, která se koná 
vždy zjara,“ sdělila ředitelka zá-
kladní školy Březenecká Vladimíra 
Nováková.

Klokánek v Chomutově působí 
déle než deset let. Ročně projde za-

řízením až 40 dětí. „Velmi děkuji za 
pomoc, která pro naše zařízení zna-
mená úsporu nákladů za toto zboží 
na několik měsíců. Vážíme si ze-
jména toho, že pomoc přichází pro-
střednictvím dětí, které dokážou my-
slet na druhé, a že sbírku škola orga-
nizuje spontánně bez velkých slov,“ 
poděkovala Karina Sobotková. 
Zřizovatelem Klokánku je zapsaný 
spolek Fond ohrožených dětí.

památník připomíná vypálenou 
synagogu i oběti holocaustu
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Dobrý den, mám na vás prosbu. 
S manželem se budeme rozvádět. 
Máme spolu 7letého syna a nevíme, 
jakým způsobem mu to máme říct. 
Můžete nám prosím poradit?

V první řadě vždy svým klien-
tům radím, aby nejprve prozkou-
mali všechny možnosti, jak vztah 
udržet. Dítě potřebuje oba rodiče, 
a proto je nejlepší variantou pokusit 

se manželství zachránit. Pokud to 
není možné, je nejvhodnější, když 
si oba sednete a sdělíte mu tuto 
informaci společně – způsobem 
přiměřeným věku dítěte. Chybou je, 
pokud rodiče s dětmi nemluví, s fa-
lešným pocitem, že je tím chrání. 
Je to přesně naopak. Chybějící 
komunikace často vede k fantaziím 
mnohem černějším, než je skuteč-

nost samotná. Buďte konkrétní. 
Nezatajujte ani nezkresluje to, že 
některé věci v jeho životě budou 
jinak než doposud.

Pokud dokážete být ke svému 
dítěti upřímní, posilujete tím u něj 
víru, že i v budoucnosti budete jako 
rodiče spolupracovat. Pro dítě je 
velmi důležité vědět, že navzdory 
všem změnám vy dva zůstáváte 

v jeho životě i nadále. Pokud ve 
vašem vztahu převažují spory 
a společná komunikace je obtížná, 
můžete využít služeb odborníka. 
V Chomutově například bezplatnou 
manželskou a rodinnou poradnu 
v Revoluční ulici.

PhDr. Irina Malinová,
rodinná a manželská terapeutka

www.curzu.cz

Píšu za sebe, ale i za svou ma-
minku. Je mi 40 let, mé mamince 
67. Poslední dobou jsem začala 
mít problémy s nechtěným únikem 
moči, hlavně při sportu. Nechci 
kvůli tomu ale přestat sportovat. 
Ptala jsem se své maminky, ta mi 
potvrdila, že má tyto potíže také, 
kromě toho musí „běhat“ každou 
chvilku. Bojím se, že dopadnu také 
tak. Opravdu je to normální a není 
možné tento problém řešit? Na 

koho se můžu obrátit?
Nechtěný únik moči (inkonti-

nence) se u žen objevuje se stoupají-
cím věkem velmi často, epizodu tako-
vého úniku zažije více než 50 % žen. 
Důvodů je mnoho, základní příčinou 
je těhotenství a porod. V mládí větši-
nou tělo dokáže tyto poruchy kompen-
zovat a k demaskování dochází v době 
hormonálních změn, tedy v přechodu. 
Často jsou potíže spojeny s obezitou, 
ale není to nutné pravidlo.

Určitě je možné valnou většinu 
těchto potíží léčit a vyléčit, nebo 
alespoň zmírnit. Důležité je obrátit 
se na správné lékaře. Tyto potíže 
léčí urolog nebo urogynekolog. Je 
nutné říci, že není únik jako únik 
a existuje několik typů inkonti-
nence. Některé se léčí rehabilitací, 
jiné léky a často je nutné přistoupit 
k operačnímu řešení. Vše je závislé 
na typu inkontinence.

Bude dobré, pokud se obrátíte 

na svého praktického lékaře nebo na 
svého gynekologa, měl by Vás na-
směrovat ke správným odborníkům. 
Pokud máte problém svěřovat se 
s tímto intimním problémem, můžete 
se i bez doporučení obrátit přímo na 
naší ambulanci, urogynekologie je 
obor, na který se specializujeme již 
léta a poskytujeme komplexní léčbu.

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

jak říci dítěti o rozvodu

Únik moči? V Chomutově jsou 
specialisté na urogynekologii
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Středoškoláci oblékli 
barvy české vlajky

Výstava Vzdělávání 2019 představila střední 
školy i možné budoucí zaměstnavatele

Zmapovali 
historii hokeje

Ve Střední škole technické, gast-
ronomické a automobilní Chomutov 
se konal projektový den v rámci oslav 
100. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.

Účastníci akce přišli symbolicky 
oblečeni do bílé, červené a modré 
barvy. Po slavnostním zahájení dne se 
žáci střídali po skupinách v jednot-
livých učebnách, kde na ně čekaly 
krátké prezentace k důležitým mez-
níkům naší novodobé historie a kde 

jim byli připomenuti všichni dosa-
vadní prezidenti. „Po naučné části 
vždy následovala část zábavná, tedy 
soutěže a hry vztahující se svým pů-
vodem nebo tématem k příslušnému 
historickému období či k Česku jako 
takovému. Žáci si mohli ve třídách 
také prohlédnout dobové oblečení 
a doplňky, hračky, telefony, fotografie 
a měli možnost ochutnat Masarykovo 
cukroví nebo škvarkovou pomazánku, 
kterou měl náš první prezident v ob-

libě,“ sdělil ředitel školy Jiří Mladý.
Jako završení projektového dne 

byla na pozemku školy zasazena lípa 
velkolistá, symbol české státnosti. 
Slavnostního aktu se vedle pedagogic-
kých pracovníků a žáků jirkovského 
střediska zúčastnili také současný ředi-
tel školy Jiří Mladý a Jindřich Kyznar, 
který byl zaměstnancem školy už 
v roce 1968 a který tehdy zasadil lípu 
při příležitosti 50. výročí vzniku samo-
statného Československa.

Již posedmnácté se ve sportovní 
hale konala prezentační výstava střed-
ních škol a dalších vzdělávacích insti-
tucí Vzdělávání 2019 – Vzdělávejte se 
pro růst. Akci uspořádala Hospodářská 
a sociální rada Chomutovska a Okresní 
hospodářská komora v Chomutově.

Výstava probíhala ve dvou sá-
lech, byla určena především pro žáky 
8. a 9. ročníků základních škol, jejich 
pedagogy, výchovné poradce a rodiče. 
Návštěvníci měli letos možnost sezná-
mit se s nabídkou a prezentací více než 
třiceti vystavovatelů – zástupců střed-
ních škol a učilišť, Úřadu práce ČR, 
OHK Chomutov, HSR Chomutovska, 
IHK Chemnitz. Svou nabídku předsta-
vily i regionální střední školy.

V rámci výstavy se konalo také 

setkání kariérových poradců za účelem 
sdílení informací v oblasti stavebnic-
tví. Dále se uskutečnilo krajské kolo 
soutěže TPROFI – Talenty pro firmy. 
„Princip této soutěže je založen na 
účasti smíšeného soutěžního týmu se-
stávajícího ze tří žáků 5. třídy základní 
školy, tří žáků 2. ročníku střední školy 
a zástupce firmy jako kapitána týmu. 
Krajského kola se zúčastnilo pět týmů 
z okresů Děčín, Chomutov, Most, 
Teplice a Ústí nad Labem. Soutěžící 
dostali za úkol v časovém limitu tří 
hodin postavit funkční model lanové 
dráhy s vlastním pohonem. Okres 
Chomutov reprezentovali žáci pátého 
ročníku ZŠ Akademika Heyrovského 
Chomutov, kteří zvítězili v okresním 
kole této soutěže, dále žáci Střední 

školy technické, gastronomické a auto-
mobilní Chomutov, Střední průmyslové 
školy Chomutov a Střední odborné 
školy energetické a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov. Role kapitána týmu se zhos-
til a odbornou radu chomutovskému 
týmu poskytoval zástupce společnosti 
PULS Investiční Lukáš Fritsch,“ uvedla 
ředitelka Okresní hospodářské komory 
Chomutov Ivana Košanová.

První místo a postup do celostátního 
kola vybojoval tým z okresu Ústí nad 
Labem, druhé místo získal tým okresu 
Děčín, třetí místo tým okresu Teplice.

Výstavu oba dva dny provázel bo-
hatý doprovodný program jednotlivých 
vystavovatelů, šlo například o ukázky 
robotiky, mechaniky, elektroniky, mí-

chání koktejlů, služby kadeřnice, ka-
várnu, střelbu na terč, letecký trenažér, 
slaňování, ošetřování raněných a po-
dobně. Před halou byla ke zhlédnutí 
i funkční kovárna.

Základní škola Hornická při-
pravila ke stému výročí vzniku 
Československa se svými žáky 
a učiteli zajímavý přehled o vývoji 
československého a českého ledního 
hokeje. Žáci pod vedením učitelek 
českého jazyka, výtvarné výchovy 
a dějepisu instalovali dobové foto-
grafie s doprovodným komentářem 
na panely ve vstupní hale školy. Vše 
zasadili i do významných politických 
etap našeho společenského vývoje.

Výstavu je možné navštívit po 
dohodě s vedením školy do konce 
školního roku.

děti se zajímaly 
o čistý svět

V základní škole Kadaňská se 
konal projektový den s názvem 
Ukliďme svět. Letošní téma pro 
4. třídy bylo Krušné hory. „Po ná-
vštěvě Podkrušnohorského zooparku, 
kde jsme sbírali informace, jsme 
si přinesli do školy obrázky, knihy 
a fotografie s touto tematikou. Byli 
mezi námi i tací šikulkové, kteří si pro 
nás připravili obrázkovou prezentaci 
v PowerPointu. Zuzka, která nám po-
vídala o Karlových Varech, přinesla do 
školy i karlovarské sušenky, o které se 
s námi o přestávce rozdělila,“ uvedla 
třídní učitelka Ivana Lhotáková.

Každá skupina dětí následně pra-
covala na svém vybraném tématu. 
Žáci stříhali, lepili, kreslili, vyhledá-
vali na internetu. Výsledné práce si 
pak mohli ostatní žáci prohlédnout na 
nástěnce u třídy.

Projektu se zúčastnili také prv-
ňáčci, kteří si s učitelkou při vyučo-
vání povídali o třídění odpadu. „Do 
školy si každý z nás přinesl několik 
odpadků, které jsme pak roztřídili do 
papírových kontejnerů. Společně jsme 
kontejnery zkontrolovali a nesprávně 
přiřazené odpadky jsme vhodili do 
těch správných. Na interaktivní tabuli 
jsme si zahráli hru s Tondou Obalem 
a šlo nám to parádně,“ popsala třídní 
učitelka Šárka Kulvajtová.

Další činností byla práce ve skupi-
nách. Z obrovského černého pytle vy-
bírali prvňáčci víčka a vytvořili z nich 
kontejnery. Odpad pak znovu roztří-
dili, tentokrát již bezchybně. Poslední 
hodinu zhlédli krátký naučný film 
Planet plastics. „Viděli jsme, co se 
stane s plasty v přírodě, pokud se ne-
třídí a nerecyklují,“ doplnila učitelka.
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Spolužákům vyprávěli o zahraničních cestách

Youtubeři při setkání s žáky 
vyprávěli o své práci i životě 

akademie věd přiblížila 
studentům fyziku

dvacet týmů se utkalo v piškvorkách

Do aktivit v rámci letošních 
ERASMUS DAYS se zapojila 
i chomutovská Střední odborná 
škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdra-
votnická škola. Chomutovská škola 
je do programů v rámci Erasmu+ 
zapojena dlouhodobě a díky vysoké 
úrovni svých projektů již dokonce 
získala Certifikát mobility v OVP – 
VET mobility charter.

Středoškolští stážisté přiblížili 
žákům z jirkovské základní školy 
projekt Where I live. Ten je zamě-
řený na environmentální výchovu, 
reaguje na vzrůstající spotřebu 
a potřebu sounáležitosti s příro-

dou. Studenti v něm spolupracují 
s partnerskou školou Zespol Szkol 
Licealnych z polského Moragu, 
se kterou každoročně organizují 
vzájemné pobyty. „Zkušenosti, při 
kterých jde zejména o schopnost 
práce v mezinárodním týmu a o vy-
užití angličtiny, se pak předávají 
formou výstav a projektových dní,“ 
uvedla Blanka Hvozdová, vedoucí 
Střediska projektů, propagace a dal-
šího vzdělávání, které působí při 
SOŠ energetické a stavební, OA 
a SZŠ v Chomutově.

Na besedu se žáky 2. roč-
níku přijela Michaela Kosíková 
z Domu zahraniční spolupráce, 

která je regionální konzultantkou 
Erasmu+ mládež pro Ústecký kraj. 
Žáci obchodní akademie, kteří se 
několik dní před touto akcí vrátili 
ze španělské Sevilly, seznámili 
pro změnu studenty ze zdravot-
nické školy s průběhem stáže, 
odkud pro ně měli i řadu užiteč-
ných tipů. Žáci pracovali převážně 
v hotelových recepcích, v recepci 
posilovny.

I další žáky školy čekaly vý-
jezdy na pracovní stáže do zahra-
ničí. Výjezdy jsou vždy na čtrnáct 
dní a mládež doprovázejí v roli 
mentorů učitelé. Slovenská Trnava 
přivítala žáky učebních oborů 

elektrikář, instalatér a zámečník. 
Maturitní obory zastupovali žáci 
oboru mechanik elektrotechnických 
zařízení. Praxe žáků se odehrávala 
především na odborných pracoviš-
tích školy.

Poslední skupinou žáků, která 
pracovní stáž absolvovala v letoš-
ním roce, byli zástupci obchodní 
akademie. Žáci měli možnost pra-
covat v pečovatelských domech, 
dobrovolnické organizaci a v re-
alitní kanceláři. Měli možnost 
porovnat přístup ke klientům, ale 
také zaměstnavatelů k pracovní-
kům. Z Londýna se vrátili na konci 
listopadu.

Žáci sloučených středních škol 
ESOZ se setkali s youtubery v rámci 
projektu Zůstaňte s námi po škole, 
aneb Rozvoj kompetencí žáků škol 
v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
V letošním roce zázemí poskytlo cho-
mutovské kino Svět. „Žáci ze zapo-
jených základních škol a naší střední 
školy měli možnost poměřit své síly 
a dovednosti v soutěži o nejlepší vi-
deo. V hlasování žáků základních škol 
zvítězila základní škola Školní. Další 
hlasování bude ale ještě pokračo-
vat, a to hlasováním odborné poroty 
a veřejnosti. Konečné výsledky budou 

všichni znát do konce ledna příštího 
roku,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace Gabriela Tenková.

Děti hlavně ocenily možnost 
osobního setkání s takovými youtu-
berskými veličinami, jako je Nakashi, 
Karel Kašák a Black Light Stars – 
Tadeáš Říha. Povídaly si s nimi o na-
táčení, stříhání, ale také o soukromém 
životě. Fanoušci z řad zúčastněných 
žáků si odnášeli z akce nejen plno 
zážitků, ale i podpisy svých idolů 
a společné fotografie. Měli možnost 
se vyfotografovat i s Radkem Jirglem, 
který akci moderoval.

Žáci druhých ročníků střední prů-
myslové školy navštívili Akademii 
věd ČR. Dvě třídy se podívaly do 
Fyzikálního ústavu a další dvě do 
Ústavu termomechaniky. „Na místo 
jsme dorazili o něco dříve, než bylo 
plánováno, mohli jsme tak zhlédnout 
pár fyzikálních pokusů, které u stu-
dentů sklidily úspěch. Teprve poté za-
čala vlastní exkurze s názvem Poznej 
fyziku zblízka,“ uvedla učitelka 
Vladimíra Naxerová.

Třídy se rozdělily do skupin, které 
postupně prošly jednotlivými pracovi-

šti, na nichž se studenti seznámili s té-
maty termoelektrické konverze tepla 
v elektřinu, rentgenové strukturní 
analýzy, rentgenové práškové analýzy 
a s technologiemi, kterými nobelisté 
připravovali modré diody.

V průběhu exkurze studenti odpo-
vídali na dotazy pracovníků a byli od-
měňováni fyzikálním pexesem nebo 
bonbóny. Na závěr exkurze byli za 
aktivitu i za chování pochváleni.

Studenti se před odjezdem po-
dívali také do obchodního centra na 
Zličíně.

V chomutovském gymnáziu se 
uskutečnil oblastní turnaj soutěže 
pIšQworky. O pouhá dvě postupová 
místa do krajského turnaje se zde 
utkalo dvacet týmů.

Po úvodní prezentaci rozlosovali 
kapitáni své týmy do čtyř skupin po 
pěti a začalo se hrát. „Ve skupině 
A nastala velmi vyrovnaná situace 
mezi týmy Mastičkáři z Městského 
gymnázia a ZŠ Jirkov a Perofacky 
z Gymnázia Chomutov. Oba týmy se 
totiž zmocnily sedmi vítězných bodů 
a jediný zápas, ve kterém nezvítězily, 
bylo jejich vzájemné střetnutí, které 
skončilo remízou,“ popsala Adéla 
Formanová z organizačního týmu 
pIšQworek.

Ve skupinách B a C byla situace 
obdobná. Dominovaly zde vždy dva 
týmy PHUC DAT BICH z Gymnázia 
Chomutov a Tašky z Gymnázia 
Kadaň, které své skupiny vy-

hrály bez porážky, a týmy Křílečka 
a Švejžužáci z Gymnázia Chomutov, 
které postoupily do play off ze dru-
hých míst, oba se šesti vítěznými 
body. „Skupinou D se prožvýkaly 
Klátihuby, o jejichž jasném úmyslu 
zvítězit nebylo pochyb. Loňský vítěz 
chomutovského turnaje v letoš-
ním roce jako tým ABC postoupil 
do další části turnaje až ze druhého 
místa ve skupině,“ dodala Adéla 
Formanová.

V play off už začalo přituhovat, 
nikomu se nechtělo jet domů, když 
postup byl na dosah ruky. Nejvíce 
vyrovnaný zápas odehrály týmy 
Perofacky a PHUC DAT BICH. 
Napětí bylo možné měřit i bez volt-
metru. Vítězně z této bitvy odešel 
tým Perofacky se dvěma body navíc 
a zajistil si tak účast v dalším boji 
o dvě postupové příčky. Ve čtvrtfi-
nále se nejvíce dařilo Taškám, které 

jednoznačně porazily Křílečku. 
Finálové střetnutí již doprovázela 
vcelku uvolněná atmosféra, protože 
oba týmy věděly, že je postup do 

krajského turnaje nemine. Nakonec 
tento zápas skončil po velmi vy-
rovnaném průběhu lépe pro tým 
Klátihuby, který porazil Tašky.
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40 000Kčaž
ZÍSKEJTE K VOZU

NA RUKU P Ř I  KO U P I  AU TA  
N A  F I N A N CO VÁ N Í

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

CHOMUTOV  
Pražská 4723 800 110 800 

VÝHODNOU PŮJČKU BEZ NAVÝŠENÍ DOMLUVÍME ZA VÁS

Podmínky akce „Až 40 000 Kč na ruku“ na www.aaaauto.cz/penize-na-ruku. Podmínky akce „Půjčka bez navýšení“ na www.aaaauto.cz/splatky. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz/akce. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi 
a slevami, platí do odvolání a není možné je nárokovat zpětně. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru. 

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH

SOCIÁLNÍ 
ČINNOSTI

VEŘEJNOSPRÁVNÍ
ČINNOSTI

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
INTERDACT S.R.O. PRO VÁS 

POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Právní specializace Sociální asistent

školné 12 000,- ročně zahraniční praxe - internet bez omezení

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

všední dny : 
11.12.2018,
15.1.2019.

Sobota :  
19.1.2019 

od 8.00 do 17.00h

od 8.00 do 12.00hSprávce informačních
 systémů

čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou

ŠVP:

ŠVP:

čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium
zakončené maturitní zkouškou
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www.interdact.cz info@interdact.cz

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme pro žáky 9. tříd ZŠ
následující studijní obory realizované prostřednictvím

školních vzdělávacích plánů.
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křížovka Před 95 lety v prosinci byla městská policie vybavena (tajenka). V této době v jejích řadách sloužilo necelých 40 mužů.
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osMisMěrka Děti si na náměstí opět užijí vánoční (tajenka). vtipy

„Mami, můžu mít na Vánoce 
psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít 
kapra jako ostatní.”

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě 
naučil říkat slovo zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 
„Přísahám. Když nesl dárky do 
pokoje, praštil se o stůl a řekl 
právě tohle.”

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, 
vánočního cukroví...” 
„Cítím, cítím - sousedi se ale 
mají!”

Kubík se ptá celý nadšený pod 
vánočním stromečkem svých 
rodičů: „Tohle všechno mi přinesl 
Ježíšek?“ „Ano, Kubíčku.“ Na to si 
dá Kubík ruce v bok a načuřeně 
se zeptá: „A co jste mi teda 
koupili vy?“ 

Jožka se modlí před Vánocemi 
a na konci modlitby zakřičí: 
„Ježíšku, dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá 
mu sestra. 
„Ale babička ano.”

Co si myslí pes, když vidí vánoční 
stromek? „Konečně rozsvítili na 
záchodě!“aCIdITa, aOrTa, báSNíCI, CITáT, dOSlOV, epOCHa, eTUdY, IONTY, KOala, 

OběTI, OpáNKY, plaTýS, pleNTa, plUIe, pOdKONí, pOMlK, pOSTIH, 
raUTY, rOZKYV, SHOda, SONda, STISK, TCHYNě, UMěNí, ZaSedaT, ZdOba
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 24.12.  děkaNský kostel – 7 hodin – mše svatá, 16 hodin – mše svatá pro 
děti a mládež s vánoční hrou

  kostel sv. BarBory – 16 hodin – mše svatá 
  děkaNský kostel – 22.30 hodin – půlnoční mše svatá
 25.12. děkaNský kostel – 8 a 10 hodin – mše svatá
  kostel sv. BarBory – 17 hodin – mše svatá
 26.12. děkaNský kostel – 9 – mše svatá
  kostel sv. BarBory – 17 hodin – mše svatá
 27.12. děkaNský kostel – 7.15 hodin – mše svatá
 28.12.  děkaNský kostel – 7.15 mše svatá, 10.00 hodin – Domov pro 

seniory Písečná
  kostel sv. BarBory – 17 hodin – mše svatá
  děkaNský kostel – 18 hodin – mše svatá
 29.12. děkaNský kostel – 7.15 hodin – mše svatá
  kaple sv. rodiNy – 18 hodin – mše svatá, poutní mše svatá
 30.12.  děkaNský kostel – 8.00 mše svatá, 10.00 hodin – mše svatá, man-

želé si připomenou svůj slib
  kostel sv. BarBory – 18 hodin – mše svatá
 31.12.  děkaNský kostel – 7.15 hodin – mše svatá, 16 hodin – mše svatá, 

poděkování za uplynulý rok
   kostel sv. BarBory – 16 hodin – mše svatá, poděkování za uply-

nulý rok
 1.1. 2019 děkaNský kostel – 8 hodin – mše svatá, 10 hodin – mše svatá
  kostel sv. BarBory – 18 hodin – mše svatá

VáNOčNí bOHOSlUžbY

 18.12. út 19.00  česká Mše váNočNí j. j. ryBy – tradiční vánoční koncert 
z cyklu Chomutovské hudební večery Festivalového orchestru Petra 
Macka – městské divadlo

 19.12. st 19.00  drahá leGrace – Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že 
je máte. Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma 
ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě 
existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu.

 20.12. čt 19.00  váNočNí koNcert BiG BaNdU zdeNka tÖlGa – jako 
host vystoupí Vladimír Hron

 28.12. pá 17.00  silvestrovský večerNíček

MěSTSKÉ dIVadlO

 5.12. st 16.00 paT a MaT: ZIMNí radOVáNKY 17.00 čerTí brKO
   18.00 ONI a SIlVIO 19.30 TeN, KdO Tě MIlOVal
 6.12. čt 16.00 pOHádKOVý beTlÉM 
   17.00 dOKTOr MarTIN: ZáHada V beSKYdeCH 
   18.00 SMrTelNÉ STrOje (3d) 19.30 ZáHada SIlVer laKe
 7.12. pá 16.00 SMrTelNÉ STrOje (3d)
   17.00 dOKTOr MarTIN: ZáHada V beSKYdeCH 
   19.00 SMrTelNÉ STrOje 20.00 Ve SpáreCH ďábla
 8.12. so 15.00 lOUSKáčeK a čTYřI říše 17.00 SMrTelNÉ STrOje
   18.00 SMrTelNÉ STrOje (3d) 20.00 Ve SpáreCH ďábla
 9.12. ne 15.00 čerTí brKO 16.00 balóN 18.00 SMrTelNÉ STrOje
   20.00 blaCK SabbaTH: THe eNd Of THe eNd
 10.12. po 17.00 Ve SpáreCH ďábla
   19.30 dOKTOr MarTIN: ZáHada V beSKYdeCH 
 11.12. út 17.00 SMrTelNÉ STrOje 19.00 VdOVY
 12.12. st 17.00 SMrTelNÉ STrOje (3d) 19.00 jaK přežíT VáNOCe / ISHOrTS
   20.00 Ve SpáreCH ďábla
 13.12. čt 16.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY (3d) 17.00 VáNOCe a SpOl.
   19.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 20.00 Ve SpáreCH ďábla
 14.12. pá 16.00 aqUaMaN (3d) 17.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 
   19.30 aqUaMaN 20.00 dOKTOr MarTIN: ZáHada V beSKYdeCH 
 15.12. so 15.00 grINCH 16.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 
   18.45 gIUSeppe VerdI: la TraVIaTa 19.00 aqUaMaN 
 16.12. ne 15.00 MIMI & líZa: ZáHada VáNOčNíHO SVěTla
   16.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY (3d) 18.00 aqUaMaN 
   19.00 aqUaMaN (3d)
 17.12. po 17.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 19.00 ZáHada SIlVer laKe
 18.12. út 17.00 aqUaMaN (3d) 19.00 bOHeMIaN rHapSOdY
 19.12. st 17.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY (3d) 19.00 díVKa 
   20.00 aqUaMaN 
 20.12. čt 17.00 bUMblebee 19.00 daN přIbáň – VelKá CeSTa Z INdIe dOMů
 21.12. pá 16.00 aSTerIx a TajeMSTVí KOUZelNÉHO leKTVarU 
   17.00 bUMblebee 19.00 bUMblebee (3d)
   20.00 ...a dělO bYlO ješTě žHaVÉ 
 22.12. so 15.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 
   16.00 aSTerIx a TajeMSTVí KOUZelNÉHO leKTVarU 
 22.12. so 18.00 bUMblebee (3d) 19.00 VáNOCe a SpOl.
 23.12. ne 15.00 MIMI & líZa: ZáHada VáNOčNíHO SVěTla
   17.00 VáNOCe a SpOl. 19.00 bUMblebee
 25.12. út 15.00 MIMI & líZa: ZáHada VáNOčNíHO SVěTla
   16.00 MarY pOppINS Se VraCí 17.00 VáNOCe a SpOl.
   19.00 dOKTOr MarTIN: ZáHada V beSKYdeCH 
 26.12. st 15.00 aSTerIx a TajeMSTVí KOUZelNÉHO leKTVarU 
   16.00 MarY pOppINS Se VraCí 18.00 VáNOCe a SpOl.
   19.00 pO čeM MUžI TOUží 
 27.12. čt 15.00 lOUSKáčeK a čTYřI říše
   16.00 faNTaSTICKá ZVířaTa: grINdelWaldOVY ZlOčINY
   18.00 aqUaMaN 19.30 TeN, KdO Tě MIlOVal
 28.12. pá 15.00 SNěHOVá KrálOVNa: V ZeMI ZrCadel (3d)
   17.00 UTOp Se, NebO plaV 18.00 bOHeMIaN rHapSOdY
   20.00 ZNOVU Ve Hře
 29.12. so 15.00 SNěHOVá KrálOVNa: V ZeMI ZrCadel
   17.00 MarY pOppINS Se VraCí 18.00 aqUaMaN (3d)
   20.00 ZNOVU Ve Hře
 30.12. ne 15.00 čerTí brKO 17.00 SpIder-MaN: paralelNí SVěTY 
   18.00 bUMblebee (3d) 20.00 UTOp Se, NebO plaV
 31.12. po 11.00 lOUSKáčeK a čTYřI říše (3d) 15.00 čerTí brKO
   18.00 bOHeMIaN rHapSOdY 19.00 ZNOVU Ve Hře
 1.1.  út 15.00 SNěHOVá KrálOVNa: V ZeMI ZrCadel
   17.00 ZNOVU Ve Hře 19.00 bOHeMIaN rHapSOdY 

 

KINO SVěT

 6.12. čt 19.00  vltava – Kulisárna
 7.12. pá 19.00  zNoUzectNost – areál Hřebíkárna
 8.12. so 10.00  adveNtNí koNcert – koncert sboru Vox cantabilis – kostel 

sv. Kateřiny
 8.12. so 15.00  charitativNí koNcert pro kačeNkU – kostel sv. Ignáce
 9.12. ne 18.00  2. adveNtNí koNcert – smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní 

orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce
 12.12. st 17.30 adveNtNí koNcert – koncert sboru Hlásek – kostel sv. Kateřiny
 13.12. čt 18.00  váNočNí klavírNí koNcert – vystoupení dětí ZUŠ Jirkov – 

Jacques café
 14.12. pá 19.00 vladiMír Merta a oNdřej FeNcl – areál Hřebíkárna
 15.12. so 17.00  adveNtNí koNcert – koncert sboru Comodo – kostel 

sv. Kateřiny
 15.12. so 18.00  váNočNí koNcert – vokálně instrumentální soubor Madrigal – 

galerie Špejchar 
 16.12. ne 18.00  3. adveNtNí koNcert – smíšený pěvecký sbor Aurum 

a Komorní orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce
 16.12. ne 19.00 paUl BattÓ a oNdřej kříž – areál Hřebíkárna
 17.12. po 17.00  váNočNí vystoUpeNí – žáci ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov – 

Jacques café
 18.12. út 16.30  váNočNí zpíváNí – Klub přátel Chomutovska – hudební uskupení 

SENIOŘI – Café Atrium
 22.12. so 10.00  adveNtNí koNcert – koncert sboru Happy Smile – kostel 

sv. Kateřiny
 22.12. so 19.00 NorBi kovács – Jacques café
 23.12. ne 15.00  4. adveNtNí koNcert – Loutna česká a herečka Bára 

Štěpánová – galerie Lurago
 23.12. ne 18.00  4. adveNtNí koNcert – Loutna česká a herečka Bára 

Štěpánová – kostel sv. Ignáce
 24.12. po 24.00  česká Mše váNočNí jakUBa jaNa ryBy – smíšený 

pěvecký sbor Hlahol a Komorní orchestr města Chomutova – kostel 
sv. Ignáce

KONCerTY

 Od 7.12.  tajeMNý svět BezoBratlých – výstava fotografií Pavla 
Krásenského, vernisáž výstavy 6.12. v 17.00 hodin – galerie Lurago

 Od 14.12.  koMpozice – výstava obrazů Dušana Mravce, vernisáž výstavy 13.12. 
v 17 hodin – galerie Špejchar

 Od 17.12.  verNisáž projektU Mozaiky – Cafe Rouge, Kuprospěchu

 Do 8.12.  MáNes MáNesU – výstava obrazů a soch se koná při příležitosti oslav 
100. výročí založení S.V.U. MÁNES – galerie Špejchar 

 Do 16.12.  čertovské sklepy – sklepení Špejchar

 Do 22.12.  haNa palicUliNová – oBrazy – SKKS 

 Do 31.12.  reNi creative – výstava fotografií – Jacques café 

 Do 6.1.  váNoce v MUzeU – kostel sv. Kateřiny

 Do 28.2.  roMaN kUBec – kresleNý hUMor – SKKS – galerie Na schodech

 Do 28.2.  GeNeračNí koNtrast – počítačová grafika J. Dinga ml. a J. Dinga st. 
v galerii Zlatý klenot.

VýSTaVY



servis

servis | 21

podroBNý kaleNdář akcí  
najdete na webu:

 5.12. st 09.30   a3v – jak si Užít deN – přednáška Jany Maškové Zimolové – 
SKKS

 5.12. st 16.00  přijde čert i MikUláš – rozdávání nadílky – Jacques café
 5.12. st 18.00  povídáNí o ByliNkách – SKKS 
 8.12. so 19.00  MaMMa Mia – muzikálová show – Jacques café
 8. a 9.12. 10.00  staročeské váNoce – náměstí 1. máje 
 9.12. ne 17.00  čertoviNy Na letňákU – letní kino 
 10.12. po 16.00  hvězdičky váNoc – vystoupení dětí ZUŠ T. G. Masaryka Chomu-

tov – Jacques café
 10.12. po 17.00  adaM GeBriaN – architektura a veřejný prostor – SKKS 
 12.12. st 17.30  astroloGie – lilith v psycholoGických soUvislos-

tech – lektor Radim Žáček – SKKS
 12.12. st 18.00  svět Bez stížNostí – jaNa Mašková ziMolová – SKKS 
 15.12. so 08.00  FarMářské trhy – parkoviště u městského informačního centra
 15.12. so 09.00  váNočNí šUpiNA – dopolední program pro malé i velké, soutěžní 

trojboj o vánočního kapra – Aquasvět
 15.12. so 09.00  česká NUMisMatická společNost – klubové setkání 

otevřené veřejnosti – SKKS
 15.12. so 13.00  váNočNí kreativ iNspirovaNý aFrikoU – oblastní muze-

um
 15.12. so 15.00  NejeN o aFrických BetléMech – přednáška J. Tlustého – 

výstavní sál na radnici
 16.12. ne 10.00  otevřeNí ryBího trhU – Ulov si kapříka – parčík u rad-

nice
 17.12. po 16.00  křest kNihy pohádek vlasty rUt sidoNové – SKKS
 18.12. út 10.00  váNočNí BoBováNí – náměstí 1. máje
 18.12. út 15.00  iNForMačNí lekce pro veřejNost – SKKS
 19.12. st 09.30  a3v – předvánoční setkání – SKKS 
 19.12. st 15.00  kNihovNický pisálek – tvůrčí psaní pro děti – SKKS
 20.12. čt 13.00  váNočNí pořad pro soNs – SKKS
 20.12. čt 17.00  pjér la šé‘z – veřejná diskuse – Café Atrium
 23.12. ne 10.00  váNoce v zákopech – netradiční vzpomínková akce, jak slavili 

Vánoce vojáci na frontách a bojištích bez rodin – muzeum Na Kočičáku 
 23.12. ne 16.00  BetléMské světlo – skauti přivezou betlémské světlo – náměstí 

1. máje
 24.12. po 11.00  živý BetléM – náměstí 1. máje
 26.12. st 18.00  váNočNí setkáNí pod hvězdaMi – setkání Astronomické 

společnosti Chomutov s veřejností, přineste si s sebou malou svíčku ve 
skleničce – louka u kina Oko

 31.12. po 10.00  silvestrovský výšlap Na kočičák – 10. ročník tradiční 
akce – muzeum Na Kočičáku

 31.12. po 13.00  silvestr Na ledě
 

    prohlídky iNteriérů staveB ve staré vsi s průvodceM 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

předNášKY, beSedY, aKCe

 9.12.  ne 17.30  choMUtov – oloMoUc – extraligové hokejové utkání – 
Rocknet aréna

 13.12. čt 19.30  choMUtov – děčíN – Severočeská liga mužů v basketbalu – 
městská hala

 16.12. ne 08.00  choMUtovská extraliGa, IV. kolo – vzduchová pistole, 
vzduchová puška – střelnice SSK Chomutov 

 19.12. st 17.30  choMUtov – koMeta – extraligové hokejové utkání – Rocknet 
aréna

 22.12. so 09.00  středoevropský pohár, III. kolo – střelnice SSK Chomutov
 26.12. st 15.30  choMUtov – liBerec – extraligové hokejové utkání – Rocknet 

aréna
 30.12.  pá 15.30  choMUtov – plzeň – extraligové hokejové utkání – Rocknet 

aréna

    váNočNí prázdNiNové BrUsleNí – 24., 25., 26., 27., 30.12. Rocknet 
aréna – zimní stadion

    veřejNé BrUsleNí – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli 
od 10 a od 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každou středu od 16.45 
hodin. 

    provozNí doBa aqUasvěta o váNočNích svátcích 
– 24.12. od 9 do 15 hodin, 25.12. od 9 do 21 hodin, 26.12. od 6 do 8 ranní 
plavání a od 9 do 21 hodin, 1.1. od 12 do 21 hodin.

SpOrT

pravidelné 
akce

pravidelné 
akce

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

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

SATELITNÍ 
DOTACE

✓ na montáž nové 
 paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet 
 se 100 programy 
 od 149 Kč měsíčně

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

   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 celkového 

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

 5. a 12.12.   17.00  keraMika pro veřejNost
 10.12. po 10.00  váNočNí výstava v doMečkU – vernisáž výstavy, která 

potrvá do 21.12.

SVč dOMečeK
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Chomutovský klub Street Hard 
Workers si v listopadu připsal obrov-
ský úspěch. V kategorii freestyle muži 
do 75 kg si totiž Chomutovští odvezli 
z prestižní akce Street Workout Games 
Life 2018 všechny cenné kovy. Úspěch 
ještě umocnilo zlato a stříbro, které zís-
kaly chomutovské workout atletky. 

„Street workout je mladý sport, 
kterému se hodně věnují mladí lidé, 

takže na závodech je v rámci mužů 
nejvíce obsazená právě kategorie do 
75 kilogramů. O to více nás těší, že se 
všichni kluci dokázali prosadit v této 
kategorii,“ vysvětluje vedoucí klubu 
Rostislav Vošický a dodává, že je to 
vůbec poprvé, kdy se chomutovskému 
klubu povedlo tuto kategorii naprosto 
ovládnout. „Od roku 2015 se naši 
kluci pravidelně umisťují na předních 

soutěžních místech, ovšem v Brně se 
kromě české konkurence sešla i po-
četná skupina závodníků ze Slovenska 
a především z Polska, kde je tento 
sport na vysoké úrovni. Proto je pro 
nás takový výsledek obrovským úspě-
chem,“ dodává. Dívčí část výpravy 
získala zlato a stříbro a k nim i nepo-
pulární bramborovou medaili, když se 
mezi chomutovské trio dokázala dostat 
jen Veronika Greinerová ze Slovenska. 

sestavy se pilovaly 
v eldorádU 

Na závody v Brně se workout 
atleti z Chomutova připravovali na 
domácím hřišti v Eldorádu. „Závod 
sestává z kvalifikace, ve které má 
každý z účastníků 90 vteřin, aby pře-
vedl co možná nejlepší a nejnároč-
nější sestavu, a pak už se pokračuje 
systémem play off, kdy nastupují 
vždy dva workout atleti proti sobě,“ 
popisuje Rostislav Vošický systém 
závodů a doplňuje: „Na závodech 
už není čas přemýšlet nad sestavou, 
proto od závodníků chci, aby mi tu 

svou předvedli aspoň čtrnáct dní před 
závody. Tak máme dostatek času na ní 
zapracovat.“ 

NejeN BrNo, ale 
i Bratislava 

Chomutovští workout atleti 
mají podzim hodně rozcestovaný. 
Kromě her v Brně se totiž na vý-
chod vydali ještě jednou, a to až 
k našim východním sousedům do 
Bratislavy jako účastníci show 
Česko Slovensko má talent. Jejich 
vystoupení zaujalo porotu v čele 
s Jarom Slávikem natolik, že je jed-
nomyslně vyslala do dalšího kola.

Kdyby se měli utkat chomutovští 
hokejisté s reprezentačním výběrem 
Kanady, výsledek by byl asi jasný. Ne 

tak na florbalové palubovce. Skvělé 
představení si pro své fanoušky při-
pravil klub Florbal Chomutov, který 

využil blížícího se florbalového mist-
rovství světa v Praze a vyzval ke vzá-
jemnému zápasu reprezentační výběr 
Kanady. 

„Kanadský tým dorazil do České 
republiky s předstihem a sháněl 
soupeře pro přípravné duely. Díky 
společným kontaktům jsme byli mezi 
oslovenými týmy. Byla to pro nás 
velká čest, a tak jsme okamžitě začali 
jednat,“ vysvětluje předseda klubu 
Florbal Chomutov Martin Bocian a 
doplňuje, že původně se mělo jednat 
o jeden zápas. Soupeř pak ale nabídl 
dva. „Oba zápasy pro nás budou nejen 
skvělou sportovní přípravou, ale také 

jedinečnou příležitostí nastoupit před 
úžasnou diváckou kulisou. Věřím, že 
to bude intenzivní dávka zkušeností 
a zážitků jak pro hráče, tak i pro di-
váky,“ dodává Bocian. 

Do prvního utkání postavil Florbal 
Chomutov své juniorské mužstvo, ve 
druhém utkání jej zastupovali muži. 
V obou zápasech se domácí klub 
radoval z vítězství nad reprezentač-
ním výběrem javorových listů o dvě 
branky, v prvním v poměru 12:10, ve 
druhém 8:6. Znovu se tak potvrdilo, 
že Kanada možná je kolébkou hokeje, 
ale ve florbalu patří Česká republika 
mezi nejlepší. 

Dvě desetiletí se v tělocvičně 
TJ VTŽ před Vánoci scházejí rodiny 
malých zápasníků z klubu Czech 
Wrestling Chomutov, aby se při mě-
ření sil zároveň připravili na nadchá-
zející svátky. I tento rok se v polo-
vině prosince koná vánoční turnaj 
přípravek a mladších žáků a vedoucí 
trenér klubu Ladislav Šnelly očekává 
rekordní účast. 

„Turnaj jsme začali pořádat jako 
vánoční setkání sportovců, trenérů 
a rodičů. Startovné vždy bylo a stále 

je cukroví, které dovezou všechny po-
zvané kluby, a úplně každý z malých 
zápasníků nakonec obdrží ocenění,“ 
vysvětluje Ladislav Šnelly. 

A vánoční přátelská atmosféra malé 
zápasníky i jejich rodiče láká. „Začínali 
jsme asi s dvěma desítkami dětí, tento 
rok očekáváme účast kolem stovky 
malých zápasníků,“ potvrzuje Ladislav 
Šnelly a dodává, že akce už pomalu 
přerůstá možnosti staré tělocvičny. 
„Ale do haly nechceme, protože by 
akce ztratila rodinný ráz a navíc by se 

asi nikomu nelíbilo, kdybychom jim na 
palubovku postavili stůl s cukrovím,“ 
směje se vedoucí trenér. 

choMUtov jako hlavNí 
Město zápasU pro rok 
2019

Zatímco vánoční turnaj nabízí ro-
dinnou atmosféru a zábavu, v novém 
roce už v Chomutově půjde o hodně. 
O víkendu 15.16. srpna hostí chomu-
tovská městská hala už tradiční Grand 
Prix České republiky do 17 a 20 let. 

„V letošním roce přijelo na 250 zápas-
níků z 19 států, příští rok očekáváme 
obdobnou návštěvu,“ říká Ladislav 
Šnelly a připomíná, že na akci nava-
zuje i speciální tréninkový kemp, který 
letos navštívilo 140 zápasníků. 

Navíc Spořice a Chomutov získaly 
pro rok 2019 pořadatelství dalších 
významných akcí. Spořice budou 
v únoru hostit Mistrovství ČR žáků 
a juniorů a Chomutov o dva měsíce 
později v dubnu uspořádá Mistrovství 
ČR mladších žáků a kadetů. 

Freestyle MUži do 75 kg 
Markus Arbeit, Filip Krátký
Marek Beneš

Freestyle žeNy 
Adéla Hutyrová, Barbora 
Sobotková

CHOMUTOVšTí 
MedaIlISTÉ Z brNa

Street Hard Workers triumfovali

Chomutovští florbalisté si vyšlápli na Kanadu  

Na Vánoční turnaj se chystá stovka zápasníků



sport fotostrana

Letošní ročník Chomutovského 
tanečního gala opět potvrdil velmi 
vysokou úroveň zúčastněných párů 
i organizace soutěže. „Jedná se 
o dlouhodobě velmi úspěšnou akci, 
a proto bylo pořadatelství přiděleno 
i na příští rok. Kladně byly hodno-
ceny nejen české a zahraniční páry, 
ale také doprovodný program,“ 

uvedl Pavel Kojetín, odborný dozor 
soutěže. 

Taneční páry se letos sešly po tři-
atřicáté, účastníci byli nejen z Česka, 
ale například i z Německa, Slovenska, 
Polska či Maďarska. Právě maďar-
ský pár Balázs Gombkötö a Petra 
Laskovics celou soutěž ovládl a byl 
nejlépe ohodnocen. Druhý skončil 

český pár Jan Musal a Jana Kukučová, 
třetí byli Poláci Sebastian Wojtania 
a Kamila Szalega. 

Diváci ocenili možnost prohléd-
nout si páry při tanci i samostatně. 
„Tento formát soutěže je velmi oblí-
bený, diváci si prohlédnou páry při 
samostatném tanci a pak s ostatními 
páry najednou,“ dodal Pavel Kojetín. 
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Chomutovské gala 
opět ukázalo nejlepší 
taneční páry

Foto: Roman Dušek 



16. 12. 10.00 -18.00

ULOV SI KAPŘÍKA
OTEVŘENÍ RYBÍHO TRHU
(v parčíku u radnice)

do 23. 12. 10.00 - 19.00 

VÁNOČNÍ TRH 
(doprovodný program v party stanu)

8.- 9. 12. 10.00 -18.00 

STAROČESKÉ VÁNOCE 
(agentura Modua)

18.- 22. 12. 10.00 -18.00 

VÁNOČNÍ BOBOVÁNÍ
(Maximal Animal)

24. 12. 11.00 - 15.00 

ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ TRH
 (agentura J. Stejného)


