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Nechte se hýčkat 
zbrusu novým modelem 
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA se pyšní dynamicky krásným 
exteriérem s nápadnou souhrou světla a stínů. 
Elegantní interiér nabitý designem vás obklopí 
měkkými materiály, největším displejem ve své třídě 
a velkorysým prostorem ve všech směrech.

novascala.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

   NOVÁ 
ŠKODA 
 SCALA
Dostane vás. Dál.

již od Kč394 900 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů  
ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

SKO-Scala-188x130mm-v2.indd   1 20.05.19   21:12

Hodinová mzda 
145–150 Kč

HLEDÁŠ LETNÍ 
BRIGÁDU?
Na červenec i srpen u nás něco seženeš.

Požadavky jsou jednoduché:
•  věk 18+
•  manuální zručnost
•  minimální délka trvání brigády – 1 měsíc

Co budeš dělat?
•  montážní práce
•  obsluha automatizovaných strojů
•  zásobování linky

Nabídka vhodná pro muže i ženy.

Nástup již od 20.6.2019

V případě odpracování obou měsíců bez absence 
nabízíme mimořádný bonus  5 500 Kč

MÁTE ZÁJEM? Pošlete přihlášku nebo životopis označený jako „BRIGÁDA“ na email ales.zajic@yfai.com 
nebo vhoďte do schránky na recepci společnosti nejpozději do 7. června 2019
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 4 ČÁSTI CYKLOSTEZEK 

JSOU UZAVŘENÉ KVŮLI 
STAVBĚ
Kvůli probíhající výstavbě 
nové silniční komunikace jsou 
uzavřené části cyklostezek 
vedoucích z Chomutova do 
Otvic a Jirkova.

� aktuality
 5 SPOLEČNĚ TVOŘÍME 

CHOMUTOV: LIDÉ 
ROZHODNOU 
O ZLEPŠENÍ MĚSTA
Přijímání návrhů do 
participativního rozpočtu 
s názvem Společně tvoříme 
Chomutov je u konce. Návrhy 
mohli občané zasílat od začátku 
března do konce května.

� téma
 6 MĚSTO CHCE KOUPIT 

BYTY SOUKROMNÍKŮ
Zajistit kvalitnější bydlení se 
slušnými nájemníky a dobrými 
mezilidskými vztahy má 
pomoci záměr výkupu bytů 
od soukromých vlastníků do 
majetku města.

� rozhovor
 8 ROSTISLAV VOŠICKÝ: DĚTI 

SALTO VZAD ZA MĚSÍC 
NENAUČÍME, ALE RYCHLE 
DĚLAJÍ VELKÉ POKROKY
Již třetí workoutové hřiště je 
nyní veřejnosti přístupné na 
Zadních Vinohradech. 

� minitéma
 9 ELIXÍR DO ŠKOL PŘINÁŠÍ 

UČITELŮM NOVÝ IMPULS 
DO VÝUKY FYZIKY
Inspiraci do hodin fyziky 
získávají pedagogové v nově 
otevřeném Regionálním 
centru projektu Elixír do škol 
při základní škole Hornická 
v Chomutově.

� historie
 14 DR. RUDOLF 

WENISCH: MĚSTSKÝ 
ARCHIVÁŘ A ŘEDITEL 
CHOMUTOVSKÉHO 
MUZEA
Rudolf Wenisch se narodil 
21. května 1892 v rodině 
pozdějšího ředitele banky 
Union Rudolfa Wenische 
a Rosy Wenischové, rozené 
Nyplové.

� sport
 22 LEVHARTICE U13 JSOU 

TŘETÍ V REPUBLICE
Basketbalový klub Levharti 
Chomutov uspořádal Národní 
finále starších minižákyň U13.

11.6.
Výroba lampionů pro venkovní 
posezení v Chomutovské 
knihovně od 9 hodin

12.6.
Slavnostní zakončení Akademie 
třetího věku v Chomutovské 
knihovně od 9.30 hodin

13.6.
Akce Hurá na prázdniny od 
15 hodin v SVČ Domeček

15. a 29.6.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin

20.6.
Recyklojízda od 8.30 hodin 
na náměstí 1. máje

22.6.
Rodinné zápolení na téma 
fascinujících vynálezů od 
10 hodin v muzeu

20. až 23.6.
Mistrovství světa v disco dance 
a disco freestyle od 9 hodin 
v Rocknet aréně

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

CHCETE MĚ?
Eliška je asi pět měsíců stará 
fenka křížence. Je hodná, má 
ráda lidskou i psí společnost. 
Vhodná klidně i k dětem. Do 
bytu i k domku se zahradou, ale 
s trvalým přístupem do domu. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

POČASÍ NEDOVOLILO 
KVĚTENLESU VYUŽÍT POTENCIÁL 

VELKÝCH OSLAV STUDENTŮ
více na straně 12
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Výrobky našeho kraje 
nabídl Regiofest

Na náměstí 1. máje se konal již 
třetí ročník Krušnohorského regio-
festu, při kterém představili regionální 
producenti svoje produkty, výrobky, 
zážitky a ukázky řemesel převážně 
z Ústeckého kraje. „Prodejců se sešlo 
zhruba padesát a nabízeli výrobky 
nebo produkty, které jsou vyrobené 
z regionálních surovin s velkým po-
dílem ruční práce,“ uvedla ředitelka 
MAS Sdružení Západní Krušnohoří 
Hana Dufková.

Pro veřejnost organizátoři připra-
vili ochutnávku regionálních produktů, 
které získaly ocenění Potravina Kraje 
Přemysla Oráče nebo Regionální po-
travina Ústeckého kraje. Návštěvníci 
si mohli zakoupit například domácí 
med, medovinu, mošty, sirupy bez 
konzervačních látek, džemy, ručně 
zdobené perníky, víno, koření, bylinky, 
lázeňské oplatky, mýdla, šperky z růz-
ných materiálů, háčkované hračky 
a mnoho dalšího.

Části cyklostezek jsou uzavřené kvůli stavbě

Soutěž prověřila hasiče zasahující u nehod

Kvůli probíhající výstavbě 
nové silniční komunikace jsou 
uzavřené části cyklostezek ve-
doucích z Chomutova do Otvic 
a Jirkova. Uzavřeny jsou na dvou 
místech, konkrétně v Šichtově 
dole u dopravního podniku 
a v blízkosti Otvického rybníka, 
kde se cyklostezka napojuje 
na ulici U Vodárny.

Oba úseky budou s největší 
pravděpodobností uzavřeny po ce-

lou dobu budování městského 
obchvatu, které potrvá zhruba 
do konce roku 2021. V obou 
případech terén nenabízí žádné 
náhradní řešení, které by umož-
nilo uzavírku objet. Stavbou 
zároveň není možné projíždět. 
Cyklisté mohou využít objízdnou 
trasu od zooparku kolem restau-
race U Pratura, přes Kamennou 
na Zahradní, kde se napojí na pů-
vodní cyklotrasu.

Na náměstí 1. máje se konalo 
krajské kolo soutěže Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje 
a jednotek sborů dobrovolných ha-
sičů obcí ve vyprošťování zraněných 
osob u dopravních nehod.

Soutěž se uskutečnila ve dvou 
kategoriích, profesionálních a dobro-

volných hasičů. „Úkolem soutěžního 
družstva bylo bezpečné a efektivní 
vyproštění zraněné osoby z havarova-
ného vozidla za použití požární tech-
niky a věcných prostředků požární 
ochrany a nářadí používaného u jed-
notek požární ochrany a za použití 
taktických a odborných postupů po-

dle platných předpisů,“ uvedl tiskový 
mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

V kategorii profesionálních hasičů 
se soutěže zúčastnila družstva územ-
ních odborů HZS Ústeckého kraje 
a pozvané soutěžní družstvo HaZZ 
Nitranského kraje ze Slovenska. 
V této kategorii zvítězilo druž-

stvo Územního odboru Most, druzí 
byli slovenští hasiči z Topolčan 
a na třetím místě skončilo družstvo 
Územního odboru Žatec. V kategorii 
dobrovolných hasičů zvítězilo druž-
stvo JSDHO Rumburk před JSDHO 
Kadaň a třetí byli hasiči z JSDHO 
Klášterec nad Ohří.

V Chomutově jsou nově 
toalety na euroklíč

Město pomůže 
s péčí o stromy

Na sedmi místech v Chomu tově 
jsou k dispozici toalety na takzvaný 
euroklíč. Ten je univerzální pro 
všechny dveře osazené eurozám-
kem po celé Evropě. Toalety mohou 
využívat držitelé průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P, diabetici, stomici, onkolo-
gičtí pacienti, lidé trpící roztrou-
šenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými střevními 
záněty, močovými dysfunkcemi 
a jinými onemocněními a také 
rodiče dětí do tří let. „Tito lidé po-
třebují ke své hygieně vybavené 
a čisté prostředí, což prostor uza-
vřený eurozámkem zajistí lépe než 
běžně používané modely provozu. 

Systém zpřístupňuje zařízení těm, 
pro něž jsou určena, a brání jejich 
zneužívání nežádoucími skupi-
nami,“ uvedl náměstek primátora 
Milan Märc.

V Chomutově jsou  toalety 
na euroklíč na magistrátě ve Zbo
rovské ulici, v Rocknet aréně, 
na Kamencovém jezeře, v hyper-
marketu Globus, v zooparku a ob-
chodních centrech Chomutovka 
a Central.

Lidé si mohou vyzvednout euro-
klíč na magistrátě ve Zborovské ulici 
v úředních hodinách. Rodiče dětí 
do tří let si jej mohou zapůjčit pro-
střednictvím zapsaného spolku Síť 

pro rodinu. Při vyzvednutí je nutné 
předložit občanský průkaz a prů-
kaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu, 
případně k nahlédnutí lékařskou 
zprávu dokládající uvedené one-
mocnění. Více informací podá Lucie 
Obermaierová na emailu l.ober-
maierova@chomutovmesto.cz nebo 
na telefonu 474 637 144.

Projekt Euroklíč realizuje 
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR. V České repub-
lice je eurozámkem osazeno přes 
1 500 míst. Město Chomutov 
plánuje navyšovat počet míst, 
kde budou toalety s eurozámkem 
k dispozici.

Obyvatelé Chomutova mají 
možnost od města obdržet příspěvek 
na péči o stromy. Dotace je určena 
vlastníkům pozemků, na kterých 
se nachází hodnotné dřeviny vyžadu-
jící odbornou péči. Žadatelem mohou 
být fyzické i právnické osoby, SVJ, 
školy a podobně. Maximální výše 
dotace je dvacet tisíc korun. Dotace 
pokryje maximálně 90 procent uzna-
telných nákladů. Žádosti mohou 
lidé podávat do 30. června 2019. 
Po předběžné konzultaci na odboru 
životního prostředí doporučí jeho pra-
covníci ověřené odborné firmy a bu-
dou nápomocni s následnými kroky. 
Podrobnější informace podá Markéta 
Hlubůčková, Husovo náměstí, kance-
lář č. 215 nebo na telefonních číslech 
474 637 923 a 720 045 681.



aktuality

aktuality | 5

aktuality

KRÁTCE
CYKLOBUSEM 
NA LESNOU
Dopravní podnik vypravuje cyk-
lobus na Lesnou každou sobotu 
až do září, v červenci a v srpnu 
i v neděli. Nástup s koly je 
možný na autobusovém nádraží 
v Chomutově a v Jirkově.

MĚSTO ZDOBÍ KVĚTINY
Technické služby umístily květi-
nové pyramidy v ulicích města 
a závěsné truhlíky na lampy ve-
řejného osvětlení. V záhonech 
nyní přibývají letničky.

AMÁLKA OPĚT POVOZÍ 
CESTUJÍCÍ
Do zooparku se vrací oblíbená 
lokálka Amálka. Lidé se s ní setkají 
na návštěvnických cestičkách 
zooparku, během letních prázd-
nin i na Kamencovém jezeře.

SENIOŘI JELI DO LÁZNÍ
Senioři z Centra denních služeb 
Bezručova Chomutov a Klubu 
seniorů Chomutov se vypravili 
na rekondiční pobyt. Ten byl 
doplněn různými lázeňskými 
procedurami.

OLDIES PARTY 
V KNIHOVNĚ
Nejen pro ortodoxní vyznavače 
oldies hudby je v nabídce Cho-
mutovské knihovny připraven 
koncert chomutovské bigbíto-
vé kapely Fontána. Oldies party 
začne 7. června v 17.30 hodin.

DOZVÍ SE VŠE O CVIČENÍ
V atriu knihovny se bude 
19. červ na od 16.30 hodin konat 
veřejná ukázka cvičení čínského 
umění tchaj-ťi. Navazovat bude 
přednáška s možností diskuze.

Do Kamencového jezera 
povedou dvě nové klouzačky

Společně tvoříme Chomutov: 
Lidé rozhodnou o zlepšení města

Zcela nová atrakce čeká na ná-
vštěvníky Kamencového jezera 
už na začátku letošní sezony. 
Do vody se totiž budou moci sklouz-
nout. Dvě klouzačky budou umístěné 
na hlavním molu. „Větší povede 
přímo do jezera, menší bude určená 

především dětem a povede do ba-
zénu, který je součástí mola,“ uvedl 
náměstek primátora David Dinda.

Klouzačky budou nainstalované 
na plovoucích pontonech, které rozšíří 
molo. Povrch bude ochlazovat proud 
vody hnané čerpadlem z jezera.

Podle prvotního plánu mělo být 
na molu místo klouzačky nainsta-
lované skokanské prkno, vzhle-
dem k nestálé hladině vody v jezeře 
však není možné zaručit bezpečnou 
hloubku pod prknem. Klouzačka ta-
kovou hloubku nevyžaduje.

Přijímání návrhů do participativ-
ního rozpočtu s názvem Společně 
tvoříme Chomutov je u konce. 
Návrhy mohli občané zasílat od za-
čátku března do konce května. 
V průběhu dubna a května se ko-
nala dvě veřejná projednání přihlá-
šených návrhů.

Na prvním projednání předsta-
vili občané celkem šest návrhů, 
a to Rekonstrukce venkovních pro-
stor psího útulku, Pamětní deska – 
setkání tří císařů v Chomutově roku 
1813, Městské divadlo – doplnění 

zábradlí u schodišť, Úprava záso-
bovacího vjezdu k ZŠ Akademika 
Heyrovského, Vybudování provi-
zorního parkoviště u ZŠ Akademika 
Heyrovského a Kultivace průchodu 
mezi garážemi ve směru lávka přes 
Chomutovku – Jitřenka.

Na druhém projednání v Cho
mu tovské knihovně se sešlo více 
lidí a prezentováno bylo celkem 
patnáct návrhů. Lidé v rámci par-
ticipativního rozpočtu požado-
vali tyto – Nové oplocení hři-
ště ZŠ Kadaňská, Přístřešek pro 

dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská, 
Oprava dětského pískoviště v ulici 
Pod Břízami, Repliky soch na bu-
dově městského divadla, Podzemní 
kontejnery v ulici Karla Buriana, 
Odbočovací pruh v Riegrově ulici, 
Podzemní kontejnery na náměstí 
Dr. Beneše, Vybudování schodiště 
u rampy v ulici Karolíny Světlé, 
Zkulturnění podchodů v kruháku, 
Rekonstrukce a dovybavení za-
stávky Chomutovka, Oprava chod-
níku v Kostnické ulici, Hvězdárna 
F. J. Gerstnera v Chomutově, 

Interaktivní městský park, Mlho
viště do dvou MŠ a Brána k hřišti 
v Domečku.

Další a zároveň poslední veřejné 
představení a projednání návrhů 
se uskuteční ve čtvrtek 6. června 
od 16.30 hodin v základní škole 
Zahradní. Zúčastnit se může široká 
veřejnost a jednotlivé návrhy si pro-
hlédnout. Od 16. do 29. září bude 
probíhat hlasování, ve kterém si ob-
čané sami zvolí návrhy, které budou 
v dalším roce realizovány. Více in-
formací na www.naschomutov.cz.

Cenu Jiřího Popela letos 
převezmou dvě ženy

Ředitelka školy Marie Grimlová 
a lektorka společenského tance 
Dagmar Knížetová si převezmou 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. „Obě 
ženy získaly cenu za pětačtyřicet let 
svého působení v dané oblasti. Jistě 
si ji zaslouží,“ uvedl náměstek primá-
tora David Dinda.

Marie Grimlová byla v roce 
1974 jmenovaná ředitelkou mateř-
ské školy v horské obci Výsluní, kde 
působila deset let. V roce 1984 na-
stoupila do mateřské školy na Černém 

vrchu, která v roce 1989 přešla pod 
město Chomutov. Zřídila speciální 
mateřskou školu pro děti s mentálním 
postižením a kombinovanými vadami. 
Z této školky děti přecházely do spe-
ciální třídy, která se stala Základní 
školou speciální a Mateřskou školou 
v Palachově ulici. Pro práci s handica-
povanými dětmi vypracovala několik 
speciálních projektů.

Dagmar Knížetová založila 
se svým manželem taneční kroužek 
v roce 1971 a začala se věnovat mlá-

deži a trénovat soutěžní páry a for-
mace. V roce 1975 nastoupila na kon-
zervatoř do Prahy a po skončení zís-
kala oprávnění učitele tanečních kurzů 
a společenské výchovy. Pod jejím 
vedením nejeden taneční pár dosáhl 
výborných výsledků. Založila vlastní 
taneční školu, později zahájila taneční 
kurzy pro dospělé. Je také porotkyní 
tanečních soutěží po republice.

Obě ženy si ocenění převezmou 
18. června v 15 hodin ve sklepení kos-
tela sv. Kateřiny.

KOLEKTIV

Obec Chomutov, Kraj Ústecký, Česká republika

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602

DPS

Zhotovitel výkresu :Vyhotovil :

Místo :

Investor :

Objednatel :

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602

Zakázka :

Název výkresů : Číslo : Stupeň :

PONTONY s.r.o.
Teplická 21/16, Děčín - Podmokly

IČ : 278 65 118

www.pontony.cz

Info@pontony.cz

SMP CZ a.s. 07 - 01Vyskočilova 1556, 140 00 Praha 4
IČ : 271 95 147 D IČ : CZ 271 95 147

POHLED OD MOLA

POHLED OD BŘEHU

Z.2.2VĚŽ - USPOŘÁDÁNÍ - BOKY

HLAVNÍ MOLO KAMENCOVÉ JEZERO
“SKLUZAVKA”
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Budete platit nájem, dodržovat pravidla slušného chování a společného soužití, hlídat si své děti a nebudete 
dělat nepořádek na ulici. Tato pravidla slyší nově přistěhovaní nájemníci domu v Kyjické ulici od zástupců 
Společenství vlastníků jednotek. „Budeme vás kontrolovat a jakmile pochybíte, vše oznámíme majiteli bytu 
a ten vám vypoví smlouvu. Velmi jasně až tvrdě takto seznámíme nájemníky s podmínkami soužití v našem 
domě a pak je důsledně hlídáme. Jednáme velmi slušně a třeba i nabídneme pomoc. A funguje to,” popsal 
zástupce společenství František Kubeš postup, kterým se členové SVJ Kyjická řídí již několik let. Dokázali tím 
oddlužit dům, zajistit pořádek kolem a velmi zlepšit vzájemné sousedské vztahy. Velmi podobně, ale ve větším 
měřítku, se nyní bude chovat město.

Zajistit kvalitnější bydlení se sluš-
nými nájemníky a dobrými mezi-
lidskými vztahy má pomoci záměr 
výkupu bytů od soukromých vlastníků 
do majetku města. Tyto byty bude 
město pronajímat za velmi přísných 
podmínek potřebným lidem s nízkými 
příjmy, například rodinám s malými 
dětmi, samoživitelkám či jednotlivcům. 
„Rádi bychom občanům zprostředko-
vali solidní bydlení za přijatelné peníze. 
Podmínkou pro nové obyvatele vykou-
pených bytů bude řádné placení a dodr-
žování předem stanovených pravidel,“ 
uvedl náměstek primátora Milan Märc. 
K nájemníkům v nových městských 
bytech budou docházet sociální pra-
covníci, kteří jim zajistí poradenství 
spojené s bydlením. Zároveň budou 
kontrolovat, aby se nájemníci v domě 
i bytě chovali slušně. „Od 1. července 
město zaměstná pět nových sociálních 
pracovníků, kteří budou mít na starosti 
právě tuto agendu, tedy monitoring 
nájemníků v nových bytech. Celkem 

těchto pracovníků bude sedm, pro-
tože dva již pro město pracují. Každý 
pracovník bude mít na starosti určitou 
lokalitu a vždy se všem obyvatelům 
domu, ve kterém bude město vlastnit 
byt nebo více bytů, představí a nechá 
jim na sebe kontakt, aby je lidé z domu 
mohli v případě potřeby kontakto-
vat. Nájemníky budou navštěvovat 
minimálně jednou v týdnu. Od oby-
vatel domu budou také sbírat zpětnou 
vazbu, zda se nájemník chová slušně 
a podle pravidel,“ vysvětlila Dagmar 
Mikovcová, pověřená vedením odboru 
sociálních věcí.

Nájemní smlouvu budou mít lidé 
vždy na půl roku s tím, že po celou 
dobu budou muset splňovat všechny 
podmínky. V případě hrubého poru-
šení podmínek, například nezaplacení 
nájmu, dostanou výpověď. Po půl 
roce fungování se jim může nájemní 
smlouva prodloužit za podmínky, že je-
jich situace nízkého příjmu stále trvá. 
„Město již nyní vlastní dvanáct bytů 

určených pro takzvané sociální bydlení, 
tedy pro rodiny nebo jednotlivce s níz-
kými příjmy. Dva nájemníci již museli 
byt opustit z důvodu nedodržení pod-
mínek a u jednoho nájemce se zlepšila 
ekonomická situace a našel si vlastní 
bydlení,“ uvedla Dagmar Mikovcová 
s tím, že velkou výhodou městských 
bytů je právě důsledná kontrola ná-
jemníků. „V soukromých bytech nemá 
město žádné možnosti, jak dohlížet 
na to, aby se nájemník choval slušně 
a neznepříjemňoval bydlení ostatním 
sousedům,“ doplnil Milan Märc. O při-
dělení bytu bude rozhodovat komise 
vždy individuálně.

MĚSTO VYKOUPÍ BYTY 
ZA MILIONY Z DOTACE

Město na výkup bytů od soukro-
mých vlastníků dostane dotaci ve výši 
7,5 milionu korun z Integrovaného 
regionálního operačního programu, 
jednu desetinu musí zaplatit z vlastních 
zdrojů. Dotace bude proplacena zpětně, 

tedy až po zafinancování vykoupe-
ných bytů městem. Byty bude moci 
město vykoupit jen při splnění určitých 
podmínek ze strany původních vlast-
níků. Nemovitost musí být v soukro-
mém vlastnictví a nesmí být například 
zastavena žádnými dluhy spojenými 
s užíváním bytu. Také musí být ihned 
obyvatelná. „Byt musí být vybaven 
základním vybavením, tedy sprchou 
nebo vanou, umyvadlem, toaletou, 
kuchyňskou linkou, varnou deskou 
a troubou,“ popsal náměstek primátora 
David Dinda.

Byt může být situován v kterékoliv 
části města Chomutova kromě vyčle-
něných lokalit na Kamenné a v okolí 
okresního soudu. Výkup v těchto lokali-
tách totiž neumožňují zásady dotačního 
programu, z něhož bude město akci 
z větší části financovat. „Tyto lokality 
označila Analýza sociálně vyloučených 
lokalit v ČR vypracovaná společností 
GAC za vyloučené a podmínky dotace 
neumožňují v těchto lokalitách zvy-

Město chce koupit byty 
soukromníků  
Cílem záměru je především zlepšení 
situace s bydlením na sídlištích
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šovat počty bytů pro nájemníky s níz-
kými příjmy. V naší situaci by to ale 
pomohlo, protože bychom do lokalit 
dostali nájemníky dodržující pravidla 
slušného soužití. Proto do budoucna ne-
vylučujeme, že by město v těchto oblas-
tech vykoupilo byt na vlastní náklady, 
kdyby byla nabídka. Každou takovou 
nabídkou se budeme individuálně zabý-
vat,“ vysvětlil David Dinda.

Nemovitost bude vykoupena 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 
nejvýše za cenu znaleckého posudku. 
Nabídku prodeje bytu může podat kdo-
koli, vykupovat se budou při splnění 
zadaných podmínek byty od nejlevněj-
ších k nejdražším. Dotace se dají použít 
i na nákup a následnou rekonstrukci 
bytu. V podmínkách města ale je, 
že byty nesmí být vybydlené a zadlu-
žené. „Z praxe ale víme, že mnoho 
bytů zadlužených je, v tomto případě 
se nabízí varianta, že se s prodávajícím 
dohodneme tak, že se dluh umoří z pro-
dejní ceny. Může nastat i situace, kdy 
nebude zadlužený byt, ale celý dům. 
K tomuto budeme opět přistupovat indi-
viduálně,“ řekl náměstek David Dinda.

Individuálně by se řešil i případ, 
že by město dostalo nabídku bytu 
i s nájemníkem. „V žádném městě 
se podobná akce ještě neuskutečnila, 
nelze se tedy s nikým radit, nastává 
hodně otázek, neznámých a nepřed-
vídatelných variant. Jak se celý záměr 
osvědčí, ukáže až praxe. Z pohledu 

města je to však krok ke zlepšení si-
tuace s bydlením hlavně na sídlištích, 
kde jsou nyní největší problémy. Cílem 
projektu je zlepšení situace stávajících 
obyvatel a pomoc slušným lidem s níz-
kými příjmy,“ doplnil náměstek.

Každou nabídkou k odkupu se bu-
dou zabývat zastupitelé, na zasedání 
budou vždy schvalovat daný balík na-
bídek. V ideálním případě by se do no-
vých městských bytů mohli první ná-
jemníci nastěhovat na podzim letošního 
roku. Celý záměr může ohrozit nízký 
počet nabídek k odkoupení. Od zve-
řejnění výzvy však město obdrželo 
těchto nabídek již několik desítek. Jana 
Hronová, vedoucí Centra komunitního 
plánování, odhaduje, že by město mělo 
vykoupit v průběhu několika let zhruba 
tři sta bytů, aby se situace na sídlištích 
citelně změnila k lepšímu.

NABÍDKY PŘES WEBOVÉ 
STRÁNKY

K záměru výkupu bytů byly spuš-
těné webové stránky www.vykupby-
tuchomutov.cz. Tam se prodávající 
seznámí se všemi podmínkami a svou 
nabídku může zaslat prostřednictvím 
formuláře. V něm vyplní informace 
o sobě a o nabízeném bytu. Nabídky 
může zasílat fyzická i právnická osoba. 
Bližší informace je možné získat i te-
lefonicky na čísle 607 055 523 nebo 
emailem na adrese j.hronova@cho-
mutovmesto.cz.

•  Byt může být umístěn v kterékoliv části města Chomutova kromě 
základních sídelních jednotek Kamenná a U Soudu

•  Byt musí být v soukromém vlastnictví (výkup není možný u druž-
stevních bytů)

•  Byt musí být o velikosti 1+1 (23–37,9 m2), 1+2 (38–51,9 m2) nebo 
1+3 (52–67,9 m2)

•  Byt musí být ihned obyvatelný a nesmí na něm váznout překážky 
(např. chybějící základní vybavení, výskyt parazitů, překročené 
limity škodlivých látek), které by měly za následek nemožnost jeho 
využívání

•  Byt musí být vybaven základním vybavením – umyvadlem, sprchou 
nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou

•  Na bytě nesmí váznout žádný nájemní/podnájemní vztah
•  Pokud budou na bytě váznout dluhy na příspěvcích do fondu 

oprav a jiné dluhy, např. za služby spojené s užíváním bytu (za rok 
2018 a předchozí roky), nebude město souhlasit s postoupením 
pohledávek na nového vlastníka

•  Na bytě nesmí váznout exekuce, smluvní zástava, soudní zástava 
ani jiné omezující právo

•  Byt je vykupován přímo od vlastníka nebo prostřednictvím realitní 
společnosti za podmínky, že kupní cena nepřekročí cenu znalecké-
ho posudku a rezervační poplatek nebude požadován

•  Byt je vykupován za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejvýše za 
cenu znaleckého posudku (pokud orgán obce nerozhodne jinak)

•  Zájemce o prodej bytu musí údaje o bytové jednotce a kontaktní 
údaje vložit do kontaktního formuláře na adrese www.vykupbytu-
chomutov.cz

•  Prvních 20 bytů v pořadí od nejnižší navrhované kupní ceny, 
které splňují městem vymezené podmínky k výkupu, navštíví 
znalec delegovaný městem. Znalec posoudí stav bytové jednotky 
a navrhovanou kupní cenu. Jestliže znalec posoudí, že některý byt 
není vhodný k výkupu, nebo zájemce nebude akceptovat cenu zna-
leckého posudku, postoupí do výběru další byty v pořadí.

PODMÍNKY PRO VÝKUP BYTŮ

František Kubeš: Jasné podmínky a důsledná 
kontrola zachránily náš domov

Úvod článku nastiňuje situaci, 
kdy se právě důslednou kontrolou 
plnění podmínek soužití podařilo 
výrazně změnit situaci v panelovém 
domě i v jeho okolí. Příběh domu 
v Kyjické ulici i jeho aktuální si-
tuaci popsal zástupce SVJ Kyjická 
František Kubeš. Jak on i další 
členové SVJ uvádějí, situace ještě 
není stoprocentní, ale rozhodně 
je o mnoho lepší než před čtyřmi 
lety, kdy byl dům před krachem 
a sousedské vztahy na bodu mrazu.
Kdy se začala situace v domě 
zhoršovat a jak tehdy vypadala?

Problémy jsme začali mít zhruba 
v roce 2012, kdy třicet ze čtyřia-
padesáti bytů odkoupil většinový 
vlastník. Ten neplatil do fondu 
oprav a bylo mu jedno, kdo v jeho 
bytech bydlí a jak se chová. 
Tehdejší nájemníci vchody demolo-
vali, stejně tak i byty, byl tu nesku-
tečný nepořádek uvnitř i v okolí 
domu, neustálé sousedské hádky, 
vyhrožování. Dům se stále více za-
dlužoval a původní obyvatelé se za-

čali stěhovat pryč nebo své byty 
pronajímat. Dodnes tu zůstalo jen 
jedenáct původních obyvatel. 
A kdy bylo nejhůř?

Krizová situace nastala v roce 
2015, kvůli zadlužení nám tehdy 
odpojili teplou vodu a topení a měli 
nám odpojit i studenou vodu. Měli 
jsme na domu vysoké dluhy. To sa-
mozřejmě sousedským vztahům 
nepomohlo, nájemníci se tu střídali, 
vždy po sobě zanechali spoušť. 
Pro nás to byla katastrofa, nechtěli 
jsme se stěhovat jinam, bydlíme 
tu přes čtyřicet let, je to náš domov. 
Ale situace byla opravdu zou-
falá. Naštěstí nám tehdy pomohla 
společnost Qark, která se zabývá 
správou domů, a vzala nás pod svá 
křídla. Umořila částečně dluh, aby 
nám neodpojili vodu, a převzala 
správu domu. 
A bylo lépe?

Tehdy ještě moc ne, ale ná-
sledně většinový vlastník prodal 
oněch třicet bytů jinému vlastní-
kovi. A my jsme si tenkrát řekli, 

že už to takto nenecháme. Začali 
jsme komunikovat s novým vět-
šinovým vlastníkem a podařilo 
se nám domluvit jasné podmínky, 
mimo jiné takovou, že nájemníkovi, 
který bude v domě dělat potíže 
nebo nebude platit nájem, ihned 
vypoví smlouvu. Tím však vyvstalo 
nejvíce práce pro nás, starousedlíky 
většinou v důchodovém věku, za-
čali jsme na vše dohlížet.
Co to znamená?

Jakmile se do bytu nastěhuje 
nový nájemce, ihned ho seznámíme 
s podmínkami soužití v domě. 
Vyžadujeme, aby platil nájem a tím 
pádem i fond oprav, nerušil noční 
klid, nedělal nepořádek v domě 
i v okolí, zkrátka aby se choval 
slušně. Zároveň mu pohrozíme, 
že ho budeme hlídat a když po-
chybí, majitel bytu mu vypoví 
smlouvu. 
Jak na to lidé reagují?

Většinou jsou velmi překvapení 
z takového přístupu. My nejsme 
ale jen tvrdí a důslední, jsme vždy 

velmi slušní a lidem v mnoha ohle-
dech pomáháme. Sousedské vztahy 
se díky tomu o mnoho zlepšily, 
i když samozřejmě situace někdy 
není ideální, ale podle mého názoru 
už je stejná nebo i lepší než v ji-
ných domech. 
A ekonomická situace domu?

Ta je nyní výborná, loni jsme 
se zbavili všech dluhů a letos jsme 
konečně na účtu v plusu.
Jaký máte názor na záměr vý-
kupu bytů městem? 

Popravdě jsem byl nejprve 
skeptický, protože jsem myslel, 
že ty byty obsadí kdekdo. Ale 
tak to nebude, město si stanovilo 
přísné podmínky a své nájem-
níky si navíc bude hlídat prostřed-
nictvím sociálních pracovníků. 
Velkou výhodou pro stávající 
obyvatele domů, kde se budou 
byty vykupovat, je možnost jed-
nání s městem o nových nájem-
ních. Zkrátka se nebude nic dít bez 
jejich vědomí a budou k celé věci 
mít vždy možnost říci své.
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Jak jsou v současnosti workoutová 
hřiště v Chomutově využívaná?

Na Zadních Vinohradech je hřiště 
zcela nové, takže ukáže až čas, kdo 
tam bude chodit cvičit. Do Eldoráda 
chodí většinou naši členové nebo 
sportovci mladšího a středního věku. 
Na Domovince je hřiště využívané 
trochu jinou skupinou lidí. Chodí tam 
rodiny s dětmi, takže rodiče si mohou 
zacvičit a děti si hrají na blízkém hři-
šti. Na Domovince jsme potkali i dě-
dečka s vnukem, kteří cvičili. Takže 
tam to bude takové vícegenerační.
Před vznikem prvního hřiště pano-
valy obavy, ale nyní již víte, že wor-
kout je v Chomutově vítaný. Kdy 
obavy padly?

Takovým testem zájmu bylo 
právě hřiště v Eldorádu. Obavy ale 
padly velmi brzy, zájem byl vlastně 
ihned po otevření a trvá dodnes. 
Hřiště si nachází nové a nové lidi, 
chodí tam cvičit i turisté z jiných 
zemí, kteří k nám přijedou. Například 
na Ukrajině je tento sport velmi oblí-
bený a když do Chomutova při nějaké 
příležitosti přijeli ukrajinští turisté, tak 
velmi kvitovali, že tu máme workou-
tové hřiště. Setkali jsme se na tré-
ninku i s turisty z Francie.
Liší se ta hřiště? Používají se třeba 
nyní jiné technologie než před pěti 
lety?

Každá firma se snaží odlišit 
od druhé, je to třeba stylem ukotvení 
konstrukce nebo její výškou, ale vše 
je ovlivněné normami, takže rozdíly 
nejsou velké. Pro běžného uživa-
tele nejsou vůbec znát. Oproti hřišti 
v Eldorádu, které je starší, se ta dvě 

nová liší tím, že je tam takzvaný bar, 
tedy hrazda, která je postavená samo-
statně, dál od konstrukce. Dnes kluci 
totiž rádi trénují takzvaný freestyle, 
který vychází z gymnastiky. Na této 
hrazdě tedy mohou trénovat více dy-
namické prvky, není to jen to klasické 
posilování, ale více gymnastický styl. 
Je to vlastně tak trochu návrat ke ko-

řenům gymnastiky, kterou zde repre-
zentovali sokolové.
Workout a cvičení sokolů si jsou 
podobné?

Když vidím staré fotky nebo zá-
znamy, tak se jedná o ty samé cviky. 
Vracíme se tedy zhruba do poloviny 
devatenáctého století. To je ale dobře, 
protože se často uvádí, že street wor-
kout k nám přišel z Ruska a Ukrajiny 
a pak ze západního směru z Ameriky, 
kde lidé neměli peníze na posilovny, 
tak trénovali hlavně venku. My jsme 
tu street workout a parkour trénovali 
už za RakouskaUherska, než se po-
stavily první sokolovny. Postupně 
se z toho vyvinula sportovní gym-
nastika a od běžných lidí se vzdálila. 
Dnes dochází k tomu, že se opět cvičí 
venku a na amatérské úrovni se cvi-
čení dostává zpět mezi běžné lidi.
Jakých soutěží se účastníte?

Jezdíme hlavně na soutěže 
po Čechách a Slovensku. Světová 
organizace pořádá soutěže po ce-
lém světě, ale pro nás jsou z finanč-

ního hlediska dostupné ty v Evropě. 
Předminulý rok jsme byli například 
v Berlíně, kde Jura Sasyn skončil 
druhý. První byl mistr Německa, 
takže to byl úspěch. Dále jsme byli 
v Římě, kde byli ti nejlepší sportovci 
světa, a tam Zdeněk Kraus skon-
čil pátý. Náš tým pořádá každý rok 
Street Hard Workout Battle.

Od kolika let může dítě začít 
trénovat?

Nabíráme děti zhruba od osmi 
let, ale záleží na jejich vyspělosti. 
Trénujeme třikrát týdně, s dětmi 
začínáme běžnou gymnastickou 
přípravou. Posilují s vahou těla, učí 
se zpevnit svaly, nabývají fyzickou 
zdatnost, vždy ale s ohledem na jejich 
věk a připravenost. Zhruba ve třinácti 
letech už se zaměřují více na silový 
trénink s vahou těla.
Před několika lety byl cílem téměř 
každého workoutisty naučit se tak-
zvanou vlajku, tedy udržet tělo 
ve vodorovné poloze bokem k zemi 
na tyči. Co se chtějí děti naučit 
nyní?

Vlajka už není úplně v módě mezi 
mladšími sportovci, ti už mají rádi 
více dynamiky a akrobacie. Nyní 
se chtějí naučit hlavně salto vzad. 
Je to vizuálně velmi přitažlivý prvek, 
děti ho často vidí ve videích youtu-
berů. Už si ale neuvědomují, kolik 
je za tím práce a hodin tréninku, myslí 

si, že když k nám přijdou třeba os-
miletí, tak je ihned začneme trénovat 
na salto vzad. Mezi staršími je nyní 
in takzvaný maltese, to je jeden z nej-
těžších cviků. Sportovec má ruce 
zeširoka rozpažené na zemi a ruce 
jsou to jediné, co se země dotýká. 
Zbytek těla včetně nohou má vodo-
rovně ve vzduchu. Ti nejlepší se pak 
dokážou z této polohy ještě vytáhnout 
do stojky.
Když dítě ihned nezačnete trénovat 
na salto vzad, neodejde?

Někdy ano. Je to právě o vytr-
valosti a trpělivosti, to hraje velkou 
roli. Jsou tací, kteří zjistí, že je to ná-
ročnější sport, než předpokládali, 
a tak dlouho nevydrží. Salto vzad 
se trénuje třeba tři roky, ale to si děti 
neuvědomují, chtějí se ho naučit 
za měsíc. To je ale nereálné, postupný 
trénink musí připravit nejen svaly, 
ale i klouby, páteř a orientaci v pro-
storu. Děti se ale učí velmi rychle, 
takže když chvíli vydrží, dělají velké 
pokroky.
Jaké máte plány do budoucna?

Chtěli bychom dále rozšiřovat 
členskou základnu, hlavně o starší 
sportovce a také o dívky. Také by-
chom se chtěli více účastnit soutěží 
po Evropě, to je velká motivace pro 
členy našeho týmu, mohou tam po-
měřit síly a také se mnoho naučit. 
V srpnu se chystáme organizovat sou-
těž Street Hard Workout Battle 2019. 
V září se bude konat celodenní soutěž 
ve shybech Světové organizace street 
workoutu a kalisteniky, které se může 
zúčastnit kdokoli. Tuto akci uspořá-
dáme na Zadních Vinohradech.

Již třetí workoutové hřiště je nyní veřejnosti přístupné na Zadních Vinohradech. Sportovci, kteří dávají 
přednost posilování s vahou vlastního těla, mohou tedy v Chomutově trénovat nejen tam, ale i na Kamenném 
vrchu v areálu Eldorádo nebo na Domovince. Prvotní obavy ohledně zájmu o tento sport se velmi rychle 
vytratily, tréninků klubu Street Hard Workers se nyní zúčastňují dvě stovky dětí a zhruba dvacítka dospělých. 
O současné činnosti i o dalších plánech hovořil předseda klubu Rostislav Vošický.

Rostislav Vošický:

Děti salto vzad za měsíc nenaučíme, 
ale rychle dělají velké pokroky 

TAKOVÝM TESTEM ZÁJMU BYLO PRÁVĚ HŘIŠTĚ 
V ELDORÁDU. OBAVY ALE PADLY VELMI BRZY, ZÁJEM 
BYL VLASTNĚ IHNED PO OTEVŘENÍ A TRVÁ DODNES.



rozhovor minitéma

minitéma | 9

Elixír do škol přináší učitelům 
nový impuls do výuky fyziky

Inspiraci do hodin fyziky získá-
vají pedagogové v nově otevřeném 
Regionálním centru projektu Elixír 
do škol při základní škole Hornická 
v Chomutově. Fyzikáři se tam pravi-
delně scházejí a od zkušené kolegyně, 
zde v roli lektorky, získávají nové 
tipy na to, jak učit fyziku na základní 
škole zajímavě a pro děti přitažlivě.

„Projekt Elixír do škol vznikl s cí-
lem podpořit kolegiální vzdělávání 
učitelů, vytvořit pedagogům pod-
mínky pro smysluplnou výuku fyziky 
a digitálních technologií,“ uvedla ře-
ditelka organizace Elixír do škol Petra 
Prošková.

Učitelé se scházejí v centru pra-
videlně jedenkrát za měsíc. „Setkání 
má vždy předem zvolené téma a pro-
bíhá maximálně interaktivní formou 
a v přátelském prostředí a příjemné 
atmosféře. Pedagogové se dostávají 
do role žáků a skrz pokusy a vychy-
távky zažívají to, co následně mohou 
zprostředkovat dětem ve vlastních ho-
dinách. Vždy si odnesou hotový výro-
bek, pomůcku nebo materiály do své 
výuky. Centrum plánujeme průběžně, 
podle potřeb účastníků, vybavovat po-
můckami k zapůjčení. Učitelé se tak 
vyhnou situaci, že budou omezeni 
v realizaci pokusů s dětmi, protože 
jejich škola třeba zrovna potřebné vy-

bavení nevlastní. Fyzikáři v regionu 
díky centru dostávají příležitost in-
spirovat se a obohacovat svou výuku 
o nové nápady,“ vysvětlila ředitelka.

UČITELÉ VZDĚLÁVAJÍ SEBE 
I OSTATNÍ

„V centru to není pouze o lekto-
rování ze strany učitele – vedoucího 
centra z Elixíru, ale i o sdílení zku-
šeností mezi samotnými účastníky. 
Předávají si vlastní nápady na vylep-
šení výuky, hovoří o tom, co funguje 
a co ne v běžné hodině. Uvědomují si, 
že učit lze i jinak než s učebnicí, kří-
dou a tabulí. Učitelé tak pracují sami 
na sobě s cílem, aby je i žáky výuka 
fyziky bavila a děti se i díky tomu 

více naučily rozumět světu kolem 
sebe,“ doplnila Petra Prošková.

Reakce učitelů na setkání je velmi 
kladná. „Pokusy jsme s dětmi 
v 6.A dělali hned den po prvním 
setkání s Elixírem v Chomutově. 
Uzavírala jsem zrovna téma magne-
tismus a při té příležitosti jsme pro-
vedli pokus s malými magnetkami,“ 
popsala učitelka Jitka Deutscherová 
ze základní školy v Jirkově.

„Na setkání jsme se učili pískat 
na brčka, oživit magnety, rozhýbat 
papírového chodce a nechat levitovat 
magnetické CD. Všechny pokusy, 
které jsem do školy přinesla, děti 
nadchly a s radostí je vyzkoušely. 
Pískání na brčka jsme si nechali ra-
ději až na kroužek po škole, protože 
u šikovných dětí je tato aktivita po-

někud hlučnější,“ popisuje s úsmě-
vem Martina Nováková, učitelka 
ZŠ Klášterec nad Ohří. „Papírový 
chodec nám naopak naplnil hodinu 
v sedmé třídě. Kromě skládání 
a závodění jsme museli počítat, ale 
to nám díky náladě a nadšení ani 
nedošlo. Využila jsem hned několik 
experimentů. Asi nejvíce zaujal pokus 
s levitujícím CD. Cílem bylo vytvořit 
dvě CD olepená po obvodu magnety 
tak, aby se při vzájemném přiblížení 
odpuzovaly. Tento pokus měl velmi 

dramatický průběh. Stále se nám to-
tiž nedařil. Nakonec se vše povedlo 
a žáci už se nemohou dočkat, co no-
vého z Elixíru opět donesu!“ dodala.

Tématem setkání byla už i jaderná 
a částicová fyzika. „Vyzkoušeli jsme 
si například, jak si vytvořit reálnou 
představu o velikosti atomu, jakým 
způsobem odhalit, jak vypadá, co není 
vidět, pohráli jsme si s určením relativní 
hmotnosti prvku ´fazolia´ a s určením 
poločasu přeměny čočky,“ popisuje ve-
doucí centra Květa Kolářová. Účastníci 
setkání jsou velmi aktivní a zajímali 
se i o téma optiky. „Vyzkoušeli jsme 
si několik pokusů na odraz světla s po-
mocí japonských krabiček, hledali jsme, 
kde se vytvoří obraz v rovinném zrcadle 
a která jeho část vlastně světlo odráží, 
vyrobili jsme i kaleidoskop a model vál-
cového a parabolického zrcadla. Na pro-
gramu byly i optické klamy,“ doplnila.

JAK VŠE VZNIKLO
Vznik projektu Elixír do škol 

se datuje do roku 2013, kdy sku-
pina nadšenců z Nadace Depositum 
Bonum a Projektu Heuréka spojila 
síly, vymyslela a zrealizovala nápad, 
jak propojit a podpořit učitele, vy-
tvořit prostor pro kolegiální sdílení 
a spustit tak vznik komunity nadše-
ných fyzikářů. Smyslem projektu 
bylo od prvopočátku podpořit výuku 
technických a přírodovědných oborů 
zejména na základních a středních 
školách v Česku. Plánem projektu 
do budoucna je zapojení učitelek 
z mateřských škol a z prvního stupně 
ZŠ. V České republice nyní funguje 
24 regionálních a 12 „létajících“ center 
pro učitele fyziky a 3 centra pro učitele 
nadšené do technologií. „Účast je dob-
rovolná, zadarmo a přijít může kdo-
koliv, kdo má zájem se něco nového 
naučit nebo předat zkušenosti dalším 
kolegům,“ uzavřela Petra Prošková.

Více o organizaci a projektu 
na www.elixirdoskol.cz.
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Vaše témata
 PODNĚTY

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ
Dobrý den,
prosím o informaci ohledně možné 

úpravy dopravního značení před MŠ 
v ul. Prokopova tak, aby mimo provozní 
dobu školky u ní mohli parkovat rezi-
denti. Ještě bych měl jednu připomínku 
ohledně chodníku v místě vjezdu do 
školky. Při zajíždění nákladního vozu 
(fekál/kontejner) dojde při zatáčení 
k „vyhrnutí“ chodníkových dlaždic 
a velké nerovnosti chodníku (až 8 cm). 
Už jsem to na místě určitě dříve než 
před rokem řešil i s městskou policií 
(která si to dokonce fotila, pokud by 
bylo zranění vážnější), když na tomto 
místě upadla nějaká starší paní, ale situ-
ace zůstává i dnes pořád stejná. Chodník 
není v tomto místě pro vjezd nákladních 
automobilů přizpůsoben podložím!

S pozdravem I. S.
Dobrý den,
k Vašemu podnětu sděluji, že před-

mětná změna dopravního značení bude 
provedena po legislativním schválení 
v termínu cca 3 měsíců. Co se týče 
úpravy chodníku v místě vjezdu do MŠ 
jsme v jednání s Technickými službami 
města Chomutova ohledně opravy, pří-
padně výměny celého povrchu chod-

níku včetně zesílení konstrukce.
Děkujeme za podněty, s pozdravem

Martin Kovácz,
odbor majetku města

KAMENCOVÉ JEZERO 
A JEHO OKOLÍ

Vážená paní Ing. Troglová,
dovoluji si obrátit se na Vás s dota-

zem, který se týká lokality v blízkosti 
Kamencového jezera, konkrétně místa 
v okolí dnes již neexistujícího hotelu 
Kamencové jezero. Bydlím v ul. 
Přísečnická a rád bych se za všechny 
občany žijící v této lokalitě informo-
val, jaké má magistrát úmysly s touto 
lokalitou do budoucnosti, ať už vzhle-
dem k plánované rekonstrukci vchodu 
do Kamencového jezera či případně 
v souvislosti s absolutním nedostat-
kem parkovacích ploch při různých 
akcích pořádaných na Kamencovém 
jezeře (naposledy dračí lodě), kdy jsou 
všechny ulice v blízkém okolí doslova 
obleženy zaparkovanými vozy ná-
vštěvníků, stojícími často i na zeleni, 
případně blokujícími východy a vý-
jezdy od jednotlivých domů.

V této lokalitě dochází ke generační 
výměně, žijeme zde spousta mladých 
rodin s malými dětmi a budoucnost této 
nádherné lokality nám není lhostejná, 

naopak se chceme aktivně angažovat 
v případě plánovaných změn.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Z. F.
Dobrý den,
o situaci v této lokalitě, co se 

parkování týká, jsme samozřejmě 
zpraveni, nicméně se jedná o ná-
razové akce konající se několikrát 
do roka. Ale samozřejmě i tyto 
situace jsme připraveni řešit. Jak 
jste již správně uvedl, chystá se 
kompletní rekonstrukce vstupu na 
Kamencové jezero, a to nejen z ulice 
Přemyslova, ale i ze směru od 
Aquasvěta a z otvické pláže. Každá 
z akcí s sebou ponese i řešení parko-
vací politiky a navýšení počtu parko-
vacích stání.

Vámi zmiňovaná Přísečnická ulice 
také v rámci této investiční akce projde 
kompletní rekonstrukcí, aktuálně byly 
zahájeny práce na projektové doku-
mentaci. Jedná se o velice rozsáhlou 
investiční akci, která bude rozdělena na 
etapy, nicméně Přemyslova ulice včetně 
Přísečnické bude zahrnuta již v I. etapě.

Hezký den.
S pozdravem

Ing. Jana Tröglová, 
odbor rozvoje a investic 

ZLEPŠENÍ PROSTORU 
KOLEM DOMOVINKY

Dobrý den,
prosím o zlepšení prostoru v okolí 

hřiště Domovinka (bývalý stadion plo-
ché dráhy) a autoškoly Omega. Je zde 
prostor, kam se každý měsíc přiváží 
a odváží velkoobjemový kontejner. 
Neustále je tam nepořádek, rozházené 
vyhozené věci. V zimních měsících 
nebo při nepříznivém počasí se občané 
boří v blátě a špíně, aby mohli něco 
vhodit do kontejneru. Mohlo by dojít 
ke zpevnění plochy?

Děkuji a přeji krásné dny.
M. S.

Vážená paní Soukupová, sděluji 
Vám, že podle informací odboru roz-
voje a investic je tato plocha součástí 
budoucí investice města s názvem 
Modernizace dopravního hřiště. 
V těchto místech bude vyústěna cyklo-
stezka a zvýšený přejezdový práh pro 
zvýšení bezpečnosti pohybu zejména 
dětí mezi Domovinkou a modernizo-
vaným dopravním hřištěm. Pro bližší 
informace se můžete obrátit na Ing. 
Říhu, tel. 474 637 429 nebo e-mail: 
s.riha@chomutov-mesto.cz.

S přáním hezkého dne
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

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

PRONÁJEM PRODEJNY  
SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM,  
V OBCI KŘIMOV. 
Prodejna má provozní místnost s vybavením, sklad, 
sociální zařízení (umyvadlo, WC). 
Cena nájmu dle dohody.
Možnost prohlídky kdykoliv, dle úředních hodin obecního úřadu 

po domluvě na tel. čísle 724 151 129, 
606 075 924 
nebo e-mail: ou@krimov.cz 

Podmínkou je zachování  
prodeje potravin.

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

V úterý 11. Června 2019

je od 08:00 do 11:00

a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

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

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

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

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

Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie. 

Tato akce je financována z programu EU 
pro zamìstnanost a sociální inovaci �EaSI 
(2014 - 2020)�. 
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ŠKOLA MÁ 
NOVÝ KABÁT 
A KLIMATIZACI
Základní škola Kadaňská za dvaatřicet milionů korun získala 
nové zateplení budovy, půdy a plochých střech, a to včetně 
nové fasády. Historická část budovy, jejíž zdi jsou dostatečně 
silné, byla vyzdobena novou fasádou podle historických 
fotografií. Součástí rekonstrukce byla také výměna oken 
včetně žaluzií. Rozšířeny byly plochy obslužných lávek pro 
zvětšení manipulačního prostoru u kamer a komína. Pro lepší 
komfort ve třídách byl nainstalován systém nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla v jednotlivých učebnách.Téměř 
roční rekonstrukce skončila v polovině května.

NOVÁ CYKLOSTEZKA
V polovině května dodavatelská firma ukončila práce na vybudování 
stezky pro pěší a cyklisty v Mýtné ulici a v přilehlém parku. Součástí 
investice bylo vybudování stezky parkem a schodiště do Mýtné 
ulice. Silnice v Mýtné byla rozšířena, a proto v levé části vznikla nová 
opěrná zeď. Samotná cyklostezka vznikla podél parkovišť, která slouží 
sportovnímu areálu Veros a tenisovým kurtům. Nová cyklostezka se 
napojuje na stávající do Bezručova údolí. Díky tomu cyklisté získali 
bezpečné propojení s Lipskou ulicí. Součástí investice je také nové 
dopravní značení, výsadba keřů a stromů, založení a ošetření trávníků. 
Práce město vyšly na více než tři a půl milionu korun.

HODINY ROZKVETLY
Květinové hodiny naproti Komerční bance už definitivně rozkvetly. 
V prostoru hodin byly vysázeny dva tisíce sazenic třinácti druhů rostlin. 
Jedná se o trvalky i jednoletky, mezi kterými jsou například levandule, 
vřesovce, cesmíny, surfinie a voskovky. Část výsadby je tematicky 
rozdělena na pololetí a bude obměňována. S konečnou výsadbou se 
čekalo na ideální počasí, kdy přestal hrozit noční mráz. Čísla hodin jsou 
vyrobena ze žuly a hodinový strojek je v “antivandalovém” provedení. 
Projekt zpracoval architekt Kamil Bílý.

V MOSTECKÉ 
ULICI VZNIKLO 

PARKOVIŠTĚ
Nové parkoviště v Mostecké ulici je vytvořeno částečně z betonové 

dlažby a částečně z povrchu ze zátěžového trávníku. Betonové 
plochy jsou lemovány silničními obrubníky. Součástí projektu 

je dále výměna veřejného osvětlení za nové lampy a plochy pro 
kontejnery. Parkoviště město vyšlo na 1,6 milionu korun.
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Počasí nedovolilo Květenlesu využít 
potenciál velkých oslav studentů

Přísečnice znovu ožije při výstavě

Měla to být oslava jara, bezsta-
rostného studentského života, zábava 
pro davy. Jenže mimořádně studené 
počasí nedovolilo hudebnímu festivalu 

Květenles naplno využít potenciál.
S nápadem a odvahou uspořádat 

hudební festival jako majálesové oslavy 
přišla trojice mladých Chomutovanů 
Filip Šlampa, Alexandr Vostrý a Simona 
Šlapáková. V organizační rovině z po-
hledu návštěvníka nechybělo kulturní 
novince vůbec nic. Spolu s hudebními 
interprety zvučných jmen, jakými byli 
Mandrage, Tomáš Klus nebo Support 
Lesbiens, si pozornost a přízeň diváků 
zasloužili zástupci místní scény, na-
příklad When Goodbye Means End 
a Matěj Koudelka, který dokonce složil 
a nazpíval hymnu festivalu. Dvě pódia, 
velkoplošná projekce, bohatá nabídka 
občerstvení, alkoholických i nealko-
holických nápojů, naddimenzované 
hygienické zázemí. Pořadatele zradil 
jediný aspekt, který nemohli ovlivnit – 
počasí. Zatažené nebe, dopoledne občas 
s přeháňkou, a teplota okolo pěti stupňů 

byly bariérou, kterou překročilo jen asi 
1 200 lidí. „A to je málo, předpoklad 
byl minimálně dvojnásobný,“ posteskl 
si Filip Šlampa nad citelnou finanční 
ztrátou, kterou spolu s pořadateli počí-
tají i stánkaři.

Ti, co dorazili a teple se oblékli, byli 
spokojení. Pohled do hlediště na místě 
a děkovné a povzbuzující reakce na so-
ciálních sítích o tom svědčí jedno-
značně. „Super nápad, super akce, super 
zážitek. Děkujeme!“ napsala Romana 
Grublová. „Bylo to super, snad na příští 
ročník bude lepší počasí. Děkuji, že jste 
do toho šli, a klobouk dolů před vámi,“ 
přidala se Jana Malá Kotenová. „Pro 
mě to byl fyzicky i psychicky nejná-
ročnější den v životě. Ale lidi si to užili. 
Byla tam příjemná, možná tím počtem 
lidí až taková rodinná a přátelská atmo-
sféra,“ souhlasil Filip Šlampa. Do hle-
diště večer zavítali i oba náměstkové 

primátora, David Dinda a Milan Märc.
Součástí Květenlesu byly i průvod 

studentů městem a volba královny 
a krále, které nominovaly chomutovské 
střední školy. Hlasováním veřejnosti 
byli zvoleni studentka gymnázia Zuzana 
Bechyňová a romský student průmys-
lové školy Josef Kanči. Hlasující tak zá-
roveň dali zelenou jejich volebním prio-
ritám týkajícím se jejich škol a města.

Květenles dokázal, že je života-
schopnou akcí, jen je žádoucí zmenšit 
hrozbu špatného počasí. Pořadatelé 
kvůli tomu nevylučují termínový po-
sun směrem k teplejším dnům. „Byli 
bychom rádi, aby Květenles pokračo-
val. Ale bylo by dobré, kdyby nás mohl 
ještě někdo podpořit. Budeme rádi za ja-
koukoliv finanční podporu, aby se tento 
projekt udržel. A doufáme, že časem 
se stane pěknou tradicí,“ dodal Filip 
Šlampa.

Vzpomínku na zaniklé město 
Přísečnici, která byla rodištěm 
i domovem mnoha Chomutovanů, 
přinese českoněmecká výstava 
Přísečnice žije – Preßnitz lebt. „Letos 
uplyne padesát let od rozhodnutí 
o zániku a postupném bourání města, 
na jehož místě je dnes vodní nádrž. 
Putovní část výstavy, na které se po-
díleli studenti z Gymnázia Kadaň 

a Evangelische Schulgemeinschaft 
Erzgebirge z AnnaberguBuchholze, 
zachycuje hornickou historii města, 
legendy z Přísečnicka, historii 
hudební školy i řemesel, věnuje 
se i putovním kapelám, které město 
proslavily, a okolním vesnicím, které 
zanikly v důsledku budování pře-
hrady. Desítky osobních příběhů pa-
mětníků také ukážou, jak se cítili před 

tím, než museli opustit svůj domov. 
Podařilo se nám zachytit Přísečnici 
od 30. do 70. let a příběhy pamět-
níků jsou opravdu působivé,“ po-
psala jedna z organizátorek Veronika 
Kupková. Výstavu doprovodí i stej-
nojmenná publikace, která bude před-
stavena 3. října v Kadani.

Na projektu se podílejí žáci a uči-
telé z kadaňského a annabergského 

gymnázia ve spolupráci s Městským 
muzeem v Kadani – františkánským 
klášterem a pamětníky. Vernisáž 
se uskuteční 21. června od 17 ve fran-
tiškánském klášteře, kde bude výstava 
k vidění až do 27. října. Lidé si bu-
dou moci zavzpomínat na Přísečnici 
i v Chomutově, v listopadu studenti 
přijedou prezentovat svoji novou 
knihu do knihovny.

Noc v muzeu 
bude patřit 
vědě a kouzlům

Art senior 
představí ruční 
práce

Výstavu zahájil výbuch

V sobotu 8. června se v oblast-
ním muzeu uskuteční Muzejní noc 
vědy a kouzel. Program bude probíhat 
v hlavní budově muzea i ve sklepení 
radnice od 17 hodin. V hlavní budově 
muzea oživnou magistr Edward Kelley, 
Rudolf II., pán z Lobkovic a další his-
torické postavy a postupně budou roz-
plétat detektivní příběh jednoho z nej-
významnějších alchymistů rudolfinské 
doby. Na závěr přenesou návštěvníky 
v čase i prostoru do sklepení radnice, 
kde vypukne jedinečná UV světelná 
show. Součástí programu v hlavní 
budově bude také workshop UV lumi-
niscence pro veřejnost. Během muzejní 
noci bude od 17.30 a od 19.00 hodin 
volný vstup na výstavu Hry a klamy.

Mlhou z kapalného dusíku za-
halený park u knihovny a muzea 
znamenal začátek velmi zajímavé 
výstavy Hry a klamy, která bude na 
obou místech k vidění do 27. čer-
vence. Návštěvníci si mohou vy-
zkoušet rychlost své reakce, provést 
kuličku složitým labyrintem, šeptat 
na dálku dvaceti metrů a mnoho dal-
ších fyzikálních zákonů uvést v praxi. 
„Základním principem výstavy je 
interaktivnost a zapojení co největ-
šího množství smyslů. Návštěvníci 
všech věkových kategorií poznají 
prostřednictvím her a experimentů 
běžné jevy, které se dějí kolem 
nás,“ uvedla ředitelka Chomutovské 
knihovny Andrea Löblová. Ředitelka 
Oblastního muzea v Chomutově 
Markéta Prontekerová ji doplnila: 
„Je to jedna z mála příležitostí, kdy 

návštěvníky muzea přímo nabá-
dáme, aby se dotýkali vystavených 
exponátů.“

Při vernisáži výstavy si mohly děti 
vyrobit sliz a díky tomu poznat, jak 
spolu reagují jednotlivé přísady, dále 
byly svědky velkého třesku, který způ-
sobil kapalný dusík uzavřený v plas-
tové lahvi, a studené mlhy vzniklé 
směsí kapalného dusíku a vody. 

Senioři mohou po roce opět přihlá-
sit svůj vlastnoruční výrobek do sou-
těže Art senior. Té se mohou zúčastnit 
senioři z Chomutova i přilehlých obcí 
a porotě k posouzení předložit svou 
kresbu či malbu, keramiku, paličkova-
nou krajku či výšivku nebo fotografii. 
Své práce mohou odevzdávat od 1. do 
29. srpna ve studovně knihovny.

Práce budou vystavené a hodnocené 
veřejností v Domečku od 3. do 20. září. 
Vítězné práce budou následně vyhod-
nocené na slavnostním večeru seniorů 
17. října v městském divadle.

Soutěž Art senior vyhlašuje město 
ve spolupráci se Sociálními službami 
Chomutov, Chomutovskou knihovnou 
a Střediskem volného času Domeček. 
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ELIŠKA LINHARTOVÁ
Od roku 1954 je členkou a dlouholetou instruktorkou Českého 
červeného kříže, do kterého ji přivedla maminka, která vedla 
kroužek první pomoci. Poskytování první pomoci a touha 
pomáhat lidem ji přivedla k povolání dětské terénní sestry. Po 
osmi letech v terénu vystudovala pedagogickou školu a začala 
působit na Střední zdravotnické škole v Chomutově, kde učila 
budoucí sestřičky až do odchodu do důchodu.

VIKTOR PROCHÁZKA
Karate se věnuje třicet let a dosáhl v něm prvního 
mistrovského stupně, tzv. prvního danu. Dva roky se věnoval 
kickboxu a čtyři roky allkampf jitsu. Ke karate ho přivedla 
šikana ve škole, jejíž byl obětí, a též první šaolinské filmy. Své 
umění předává dětem, kterým vštěpuje především etické 
myšlenky karate jako obranného systému. Věnuje se také 
sebeobraně žen a pomáhá dětem s řešením šikany, pokud 
jsou její obětí. Svůj životní boj vede s alkoholem, kdy již 20 let 
úspěšně abstinuje.
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Dr. Rudolf  Wenisch: Městský archivář 
a ředitel chomutovského muzea

Rudolf Wenisch se narodil 
21. května 1892 v rodině pozděj-
šího ředitele banky Union Rudolfa 
Wenische a Rosy Wenischové, 
rozené Nyplové. Nejprve vystu-
doval německé gymnázium v ulici 
Na Příkopech a poté němec-
kou filozofickou fakultu Karlo
Ferdinandovy univerzity (obory 
historie a zeměpis). Studium za-
končil v roce 1916 dizertační prací 
o přímých daních královských 
měst v předhusitském období a stal 
se tak odborně školeným histori-
kem. Povinnou vojenskou službu 
vykonal u 73. pěšího pluku v Praze 
v letech 19171918. Na frontě ni-
kdy nebyl. Ještě během výkonu 
vojenské služby se oženil, 14. února 
1918 si vzal za ženu Marii 
Jankaovou z Kadaně. Měl s ní dvě 
děti, dceru Hertu (*1918) a syna 
Rudolfa (*1919). Mladá rodina 
žila nejprve v Radonicích (obec 
asi 13 km jižně od Kadaně), ale 
záhy se všichni přestěhovali přímo 
do Kadaně, kde bydleli v domě 
č. p. 659 v Klostergasse (dnešní 
Švermova ul.). Na jaře 1931 se pře-
stěhovali natrvalo do Chomutova, 
do domu č. p. 1862 v Plattnerstraße 
(dnešní Barákova ul.). Zde by-
dleli až do odsunu v roce 1946. 
V Německu R. Wenisch našel za-
městnání v dopravním archivu spol-
kových drah v Norimberku. Zemřel 
24. února 1967.

V chomutovském městském 
archivu začal Rudolf Wenisch pra-
covat v roce 1923 a byl v něm za-
městnán až do roku 1946. Městský 
archiv řídil i po skončení 2. světové 
války. Na základě šetření Městské 
správní komise v Chomutově totiž 
Zemský národní výbor v Praze roz-
hodl, aby byl ponechán na místě, 

neboť „je zjištěno, že jako vědecký 
pracovník nebyl nikdy politicky 
činný“. Podle programu, který 
Wenisch uveřejnil ve vlastivědné 
měsíční příloze novin Deutsche 
Volksblatt s názvem Unsere Heimat 
(Naše vlast, 1924), nebylo jeho 
hlavním cílem pořádat a inventari-
zovat archiválie. Nakonec z měst-
ského archivu vybudoval archiv 
okresní, což bylo hlavní plus jeho 
práce. Deponováním nejcenněj-
ších listin okresu v chomutovském 
archivu se podařilo zabránit jejich 
ztrátě, což se opravdu několikrát 
přihodilo. Uveďme například pří-
pad jirkovské erbovní listiny, kterou 
byl Jirkovu udělen městský znak 
(1588). Tuto jako jedinou odmítla 
městská rada deponovat v chomu-
tovském archivu a nechala ji za-
sklenou viset v budově na stěně! 
Listina se ztratila a město Jirkov 
přišlo o nejstarší vyobrazení svého 
znaku.

V únoru 1929 se R. Wenisch 
stal oficiálně i ředitelem chomu-
tovského muzea. Archiv a mu-
zeum úzce spolupracovaly, neboť 
obě pracoviště byla v téže budově 
a vedla je tatáž osoba. Na roz-
díl od archivu, kde byl Wenisch 
zaměstnán sám, spočívala práce 
v muzeu v řízení „muzejního 
týmu“. Evidenci, popisu a pořádání 
sbírkových předmětů se věnovali 
z části placení a z části neplacení 
spolupracovníci. Na fotografii 
je Wenisch zachycen s majitelem 
papírny L. Gelinekem (vlevo), 
jenž uspořádal sbírku minerálů. 
Z dalších kolegů je třeba zmínit 
ještě dva nejznámější – historika 
umění dr. J. Opitze a archeologa 
dr. H. Preidla.

Wenischovým dalším úkolem 

bylo spolupracovat při přípravě 
výstav a zprostředkovat nákup 
sbírkových předmětů. Snad nejvý-
znamnější Wenischovou akvizici 
představovala koupě pozůstalosti 
básníka A. A. Naafa (*1850), který 
pocházel ze Širokých Třebčic 
a v letech 1871 až 1875 redigoval 
první vlastivědný sborník regionu 
Comotovia. Po několika letech 
se Wenischovi podařilo přesvěd-
čit chomutovské městské zastupi-
telstvo, aby zmíněnou pozůstalost 
od básníkovy vdovy odkoupilo 
(1935). Mezi nejúspěšnější výstavy 
za Wenischova vedení patřila vý-
stava obrazů (1931) akademického 
malíře L. Zimmermanna z Orasína 
nebo v letech 1935 až 1936 výstava 
památek na dobu 1. světové války.

Kromě zmíněných pracovních 
povinností si R. Wenisch našel čas 
i na odbornou vědeckou činnost. 
Zabýval se dějinami Chomutovska, 
Kadaňska, vztahy mezi městy a re-
giony, dějinami židů, rodopisnou 
činností a cechovní problematikou. 

V roce 1934 vydal své nejrozsáh-
lejší a nejznámější dílo o cechovní 
problematice. Byl to sešit vlastivědné 
řady Heimatkunde des Bezirkes 
Komotau (Vlastivěda okresu 
Chomutov) nazvaný Das Zunftwesen 
(Cechovnictví, 1934). Výčet jeho 
prací přesahuje rozsah článku.

Rudolf Wenisch byl mimořád-
nou osobností, která si za svoji píli 
a pracovitost zaslouží náš obdiv. 
Jeho dcera Herta ve svých vzpo-
mínkách uvádí, že otec často pra-
coval, osvěžen studenou sprchou, 
i do 2 hodin ráno. Před takovým 
pracovním elánem je třeba i dnes 
smeknout klobouk! Našince jistě 
potěší i skutečnost, že Wenisch ho-
vořil nejen svým rodným jazykem, 
ale dorozuměl se i česky. A to ne-
pochybně velmi dobře, protože již 
v roce 1922 byl okresním úřadem 
v Kadani požádán o dobrozdání, jak 
správně překládat názvy místních 
obcí a osad do češtiny.

Mgr. Jan Hirsch
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ 
ŘEŘICHA

Pátrání po nezvěstných a vzác-
ných rostlinách má často detek-
tivní nádech a při ověřování jejich 
výskytu v terénu jde někdy i o ži-
vot. Odměnou bývá dobrý pocit, 
že to s přírodou není tak špatné 
a že je stále co objevovat.

V soupisu rostlin Květena České 
republiky je uváděna i řeřicha růz-
nolistá. Tento druh k nám byl v mi-

nulosti zavlékán zejména při stavbě 
železničních tratí. V ČR se vy-
skytuje vzácně, k Chomutovsku 
se vztahuje pouze poznámka: 
„Druh je uváděn od Nové Vsi 
u Hory Sv. Šebestiána; věrohodnost 
tohoto údaje nelze prokázat, pro-
tože chybějí doklady.“

Pátrání začalo v herbáři chomu-
tovského muzea, kde byla nalezena 
herbářová položka řeřichy různo-
listé, kterou sbíral E. Dörr v roce 

1944 u Nové Vsi. Věrohodnost 
údaje byla potvrzena! Ještě bylo 
třeba ověřit výskyt na Chomutovsku 
i v současnosti. Přes Novou Ves 
vede železniční trať, která u Dominy 
prochází hlubokým skalním zá-
řezem. V jeho horní části rostlo 
několik zvláštních řeřich. Po kr-
kolomném sestupu se podařilo 
sebrat jednu rostlinu a za chvíli 
bylo jasné, že řeřicha různolistá 
na Chomutovsku stále roste!

R. Wenisch uprostřed a Ing. L. Gelinek vlevo.
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Výtěžek pomůže 
rodinám

Sociální poradna provede 
osobním bankrotem zdarma

Oblastní charita v Chomutově 
pořádá charitativní bazárek. Ten se 
bude konat každou středu v červnu 
a následně v září a říjnu na náměstí 
1. máje pod městskou věží. „Lidé si 
budou moci zakoupit oblečení, obuv, 
povlečení či hračky za dobrovolný 
příspěvek. Výtěžek z akce bude použit 
pro potřebné rodiny s dětmi,“ uvedla 
ředitelka Oblastní charity Chomutov 
Denisa Albrechtová.

Bazarové zboží si lidé mohou přijít 
koupit a podpořit tak charitativní sbírku 
vždy od 13 do 16 hodin.

Agentura pro sociální začleňování 
upozornila na možné potíže při podání 
insolvenčního návrhu, tady žádosti 
o takzvaný osobní bankrot. V současné 
době platí novela insolvenčního zákona 
mající za cíl zabránit komerčním nebo 
naoko neziskovým společnostem in-
kasovat od předlužených lidí vysoké 
částky za zpracování a podání insol-
venčního návrhu.

Odměna za přípravu a podání in-
solvenčního návrhu smí aktuálně dosa-
hovat čtyř tisíc pro jednotlivce a šesti 

tisíc při společném jmění manželů bez 
DPH. „Čas a zkušenosti odborných po-
radců z občanských dluhových poraden 
však ukazují, že se některé společnosti 
a dokonce i advokáti snaží tento zákon 
obcházet. Většinou tím, že si účtují 
služby navíc. Spolehlivým partne-
rem pro úspěšné povolení osobního 
bankrotu bývají akreditované nestátní 
neziskové organizace nebo příspěvkové 
organizace. Mají zkušenosti, poskytují 
komplexní informace o podmínkách 
a povinnostech, mají vysokou úspěš-

nost podání insolvenčních návrhů a pře-
devším poskytují odborné poraden-
ství a přípravu insolvenčního návrhu 
zdarma,“ upozornila dluhová expertka 
Agentury pro sociální začleňování Petra 
Adamovská.

Ověřené neziskové a příspěvkové 
organizace včetně HELP linky jsou 
k dispozici například na webu www.
jakprezitdluhy.cz. V Chomutově mo-
hou lidé využít sociální poradnu na 
Kamenné, která spadá pod Sociální 
služby Chomutov.

Autor píšící v egerlandském 
nářečí bude předčítat v kostele

V kapli kostela svaté Kateřiny se 
bude konat autorské čtení Richarda 
Šulka, posledního autora žijícího 
v České republice, který píše v eger-
landském nářečí. Při čtení doprovází 
autora jeho syn Vojtěch hrou na citeru. 
Společně takto vystupují zhruba devět 
let. „V komponovaném pořadu bude 
předčítat příběhy, básně a fejetony 
v němčině a v egerlandském nářečí. 
Smysl textů je překládán do češtiny. 
Jednotlivé textové bloky jsou dopl-
něny zpěvem a hrou na citeru, což je 
strunný drnkací nástroj, na který se 

dříve běžně hrávalo právě v pohra-
ničí,“ uvedla za organizátory akce 
Alice Hlaváčková. Repertoár tvoří 
především egerlandské lidové písně 
doplněné o lidové písně ze sbírky 
vrchního učitele Wilhelma Langa 
z Číhané na začátku 20. století.

Šulkovi jsou zástupci takzva-
ných českých Němců, kteří i po roce 
1945 zůstali ve své vlasti.

Autorské čtení se v kostele svaté 
Kateřiny uskuteční 22. června od 
14 hodin, po skončení akce bude zpří-
stupněno i historické podzemí radnice.

Nákupem pomohli zajistit náramky pro seniory

Dobrovolní dárci obdželi zlaté kříže

Nákupem oblečení za symbolický 
příspěvek pomohli při charitativní 
akci lidé potřebným seniorům. Prodej 
se konal dva dny, lidé kupovali ob-
lečení po deseti korunách. „Podařilo 
se nám vybrat celkem 6 122 korun, 
za které zakoupíme bezpečnostní 

náramky s alarmem pro seniory,“ 
uvedla organizátorka Elvíra Hahnová.

Náramky umožní přivolat si po-
moc seniorům, kteří žijí sami v do-
mácnosti, například když upadnou 
nebo se jim zhorší zdravotní stav. 
„Mobilní telefon mohou mít zrovna 

položený na vzdálenějším místě, ale 
náramek budou mít stále u sebe,“ 
doplnila organizátorka charitativní 
akce. Po pořízení náramků budou 
sociálními pracovnicemi vytipo-
váni senioři, kteří náramky zdarma 
dostanou.

Statutární město Chomutov spo-
lečně s Českým červeným křížem 
ocenilo dobrovolné dárce krve. Na tři 
desítky bezpříspěvkových dárců 
krve slavnostně obdržely Zlatý kříž 
třetí třídy za osmdesát bezplatných 
odběrů.

Dárci převzali ocenění a drobné 
dárky z rukou primářky hematolo-
gickotransfuzního oddělení cho-
mutovské nemocnice Vladimíry 

Kaškové a náměstka primátora 
Milana Märce. „Bezplatné darování 
krve je nejvyšším projevem lidství, 
které uzdravuje a zachraňuje životy. 
Chtěl bych všem poděkovat, protože 
si myslím, že dobrovolné dárcovství 
krve je zcela mimořádná věc a osm-
desát odběrů je obdivuhodný počet,“ 
řekl náměstek Märc.

Ocenění dárci krve se zapsali 
do pamětní knihy města Chomutova.
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V Litvě Adéla Krylová poznala 
historii, jiné zvyky i samu sebe

Žákyně chomutovského gym-
názia Adéla Krylová strávila deset 
dní v Litvě. Studijní cesty se zúčast-
nila spolu s dalšími studenty z Čech, 
Turecka, Estonska, Francie, Anglie, 
Rumunska a Slovenska. „Během 
těchto deseti dnů v přírodě národního 
parku Dzukija na jihu Litvy jsme 

měli příležitost poznat jiné kultury, 
ale i sami sebe. Při mezinárodních 
večerech každý den zástupci vybra-
ných zemí představovali svou ku-
chyni, tradice, tance, hudbu, historii, 
ale i současný život. Uvázali jsme 
si muslimský hidžáb, ale i upletli tra-
diční českou pomlázku,“ popsala.

Pobyt v Litvě se uskutečnil 
v rámci projektu Erasmus+ a jeho 
motto bylo Odvaž se. „Mimo po-
znávání kultury evropských zemí 
jsme se tedy drželi hlavního motta 
a dodávali si odvahy v pokořo-
vání našich největších strachů, jako 
byly například strach z veřejných 

projevů, slepoty, výšky, vody a tak 
podobně, kterým jsme při nejrůz-
nějších aktivitách čelili. Tím jsme 
se učili strach překonat,“ dodala 
Adéla Krylová s tím, že pobyt 
jí přinesl nové vědomosti a zkuše-
nosti, ale také pomohl s osobním 
rozvojem.

Kadaňská bodovala 
v dopravní soutěži

V Kadani se konalo okresní kolo 
Dopravní soutěže mladých cyk-
listů. „Soutěž každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP, 
aby prověřilo znalosti žáků v po-
skytování první pomoci a pravi-
dlech silničního provozu. Zároveň 

žáci musejí prokázat svoji zručnost 
při ovládání kola a jízdě na doprav-
ním hřišti,“ uvedla učitelka Radka 
Vaňkátová.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 
Oba týmy z Kadaňské si vedly velice 
dobře a skončily na druhém místě.

Algoritmické myšlení 
rozvíjeli roboti

V Chomutově soutěžili 
nejlepší obráběči kovů

Základní školu v Kadaňské u li
 ci nav štívil opět odborný asistent 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem Jan Krejčí. Tentokrát s sebou 
místo Ozobotů přivezl vypracovanější 
roboty Lego WeDo. „Jednotlivé akti-
vity s legem jsou primárně zaměřeny 
na rozvoj algoritmického myšlení. 
Metodická část sady výukových ma-

teriálů akcentuje principy konstruk-
tivismu, konstrukcionismu, projek-
tové metody výuky a ve značné míře 
je věnován prostor tvůrčím projektům 
a praktickým aktivitám v oblasti ná-
vrhu a modifikace algoritmu i práce 
s robotickou stavebnicí. Zní to poně-
kud složitě, ale složité to vůbec ne-
bylo,“ popsal učitel Jan Kužminski.

Střední škola technická, gastrono-
mická a automobilní uspořádala finá-
lové kolo celostátní soutěže zručnosti 
KOVO Junior 2019 v oboru obráběč 
kovů. Do finálového kola postoupilo 
dvacet soutěžících ze sedmnácti střed-
ních škol. „Soutěžící plnili dva úkoly, 
ve kterých museli prokázat své teo-
retické a zejména praktické znalosti 
a dovednosti,“ uvedl ředitel školy Jiří 
Mladý.

Absolutním vítězem se stal repre-
zentant Moravskoslezského kraje Jan 
Juračák. Uspěli i žáci, kteří soutěžili 

za Ústecký kraj. Na druhém místě 
skončil soutěžící z Varnsdorfu Milan 
Berka. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo v historických sklepích 
chomutovské radnice za přítomnosti 
náměstka hejtmana Ústeckého kraje 
Petra Šmída, náměstka primátora 
města Chomutova Milana Märce 
a vedoucí OŠMT Ústeckého kraje 
Dagmar Waicové.

Organizátorem akce je Cech 
Kovo ČR a zařazena je do soutěží 
České ručičky, jejichž vyhlašovatelem 
je MŠMT a Jihomoravský kraj.
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Studenti chomutovského gym-
názia se se svými učiteli vydali 
do Skotska. První zastávka na cestě 

byla v Londýně. „Zde jsme dostali 
možnost patřičně vyzkoušet kvalitu 
naší obuvi, neboť jsme navštívili 

téměř všechny zdejší památky. 
Návštěvu jsme si zpestřili projížď-
kou na legendárním kole London 
Eye a vyhlídkovou plavbou lodí, 
při které jsme měli možnost spatřit 
krásy londýnské architektury. Večer 
jsme se vrátili na trajekt, který 
nás během noci převezl na území 
Skotska,“ popsala žákyně Adéla 
Reissová.

Druhý den se skupina vydala 
na prohlídku palírny whisky Royal 
Lochnagar Distillery. Seznámila 
se s postupem výroby whisky 
i s její historií. „Z palírny jsme 
se přesunuli do Balmoral Castle, 
skotského sídla královské rodiny. 
Odtud už to bylo jen co by tisíckrát 
kamenem dohodil do Edinburghu, 
kde jsme byli ubytováni u rodin,“ 
uvedla žákyně.

Další den si žáci prošli Edin
burgh, potkávali pány v kiltech 
hrající na dudy a načerpávali 
atmosféru tradičního Skotska. 
„Po objevování skotské kultury 
přišlo na řadu přírodní bohat-
ství. Následující den jsme proto 
navštívili jezero Loch Lomond, 
Glenfinnan Viaduct a projeli jsme 
údolím Glencoe, které nám posky-
tovalo krásný výhled na Skotskou 
vysočinu.

Poté přišel čas vyrazit zase 
zpátky na jih, a tak jsme se rozlou-
čili s rodinami i s Edinburghem,“ 
doplnila Adéla Reissová.

Poslední den byl vyhrazen pro 
prohlídku univerzitního města 
Cambridge. Chomutovská výprava 
navštívila jednu z kolejí, muzeum 
a projela se lodí po řece Cam.

Kalamář 
se otevřel pro 
více spisovatelů

Hráči Life is skill mohou dávat 
tipy na nová místa s aktivitou

Osmnáctý ročník literární sou-
těže Chomutovský kalamář byl le-
tos poprvé otevřen nejen chomu-
tovským spisovatelům. Díky tomu 
soutěž nabrala prestiž a přivábila 
soutěžící nejen z blízkého, ale 
i z dalekého okolí. „Do soutěže 
se přihlásilo pětadvacet soutěží-
cích, kteří dohromady odevzdali 
pětatřicet děl v kategorii próza, 
poezie a mikropovídka zaměřená 
v letošním roce na téma Krušné 
hory,“ uvedla Lucie Klierová 
z SVČ Domeček.

Odborná porota měla opravdu 
těžké rozhodování. Soutěže se zú-
častnili soutěžící v obou věkových 
kategoriích, tedy třináct až deva-
tenáct let a nad dvacet let, pouze 
u mikropovídek byly věkové kate-
gorie sloučeny do jedné.

Slavnostní vyhlášení se konalo 
ve velkém sále v areálu Domečku 
a zúčastnilo se ho i zhruba pět 
desítek návštěvníků, mezi nimi 
soutěžící umístění i neumístění 
se svými rodinnými příslušníky 
a přáteli. Speciálním hostem 
byla jedna z porotkyň Petra 
Martišková, která vyprávěla o své 
tvorbě a následně diskutovala 
s hosty.

Hru Life is skill si užívá stále 
více dětí. Někteří účastníci jsou 
ve sbírání bodů velmi aktivní 
a atakují hranici 300 bodů. „Hra 
se pěkně rozeběhla, účastníků při-
bývá a míst, kde je možné body na-
číst, je také stále více,“ uvedl Petr 
Káš, jeden z vývojářů.

V aplikaci přibývají i další no-
vinky. „Aktualizace s možností 
čtení QR kódů byla uvolněna, vý-
razně jsme změnili vzhled a také 
jsme v aplikaci rozšířili funkce, 

které jsou k dispozici ve webovém 
uživatelském prostředí. Do bu-
doucna chceme, aby sekce, které 
jsou dostupné na webu, byly 
i v aplikaci. Za zmínku stojí i nová 
funkce, přes kterou teď uživatelé 
z aplikace uvidí, jakou pozici jim 
telefon vysílá a jaké bodíky jsou 
v okolí. Také nám mohou rovnou 
z aplikace napsat dotaz, popsat 
případný problém,“ vyjmenoval vý-
vojář. Účastníci mohou také dávat 
své tipy na místa, kde by se mohly 

nově body sbírat. Místo musí být 
vždy spojeno s nějakou aktivitou, 
to je podstata hry.

Life is skill je nová hra, která 
účastníky láká na nejrůznější místa 
– kulturní, sportovní, volnočasová 
a podobně. Když se hráč zúčastní 
dané aktivity, může si načíst bod. 
Na konci hry, která trvá vždy 
od září do srpna, budou vyhodno-
ceni hráči s nejvíce body a do-
stanou hodnotnou cenu. Čipů 
je v Chomutově a okolí zhruba 140.

Ve Skotsku poznávali 
památky i přírodní krásy

Žáci stavěli pevné mosty ze špejlí
V rámci akce Technodays se usku-

tečnila soutěž Most ze špejlí. Úkolem 
soutěžících bylo vytvořit konstrukční 
celek mostu o jednom poli, který bude 
mít při nejmenší hmotnosti co největší 
únosnost. Vítězem se stalo družstvo 
ze Střední školy technické, gastrono-
mické a automobilní Chomutov.

Žáci oboru zednické práce pod 
vedením učitele odborných předmětů 
Jiřího Vlčka postavili maketu mostu, 
který stojí u Lysé nad Labem. Tento 
most vážil 249 gramů a v zátěžové 
zkoušce unesl 27,12 kilogramu. 
Na druhém místě skončilo družstvo 

žáků z pořádající Střední průmyslové 
školy stavební a Obchodní akademie 
Kadaň. Na třetím místě se umístilo 

další družstvo ze Střední školy tech-
nické, gastronomické a automobilní, 
které získalo i cenu za nejhezčí most.
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VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL V REGIONU, SPOLEČNOST SEVERNÍ ENERGETICKÁ A.S., 

ČLEN VELKÉ ENERGETICKÉ SKUPINY SEV.EN ENERGY, NABÍZÍ UPLATNĚNÍ V POZICI:

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE 
V UVEDENÉ POZICI:
n údržba a opravy silnoproudých zařízení těžební technologie
n údržba a opravy elektroinstalace objekt

POŽADUJEME: 
n  velmi dobrý zdravotní stav
n  spolehlivost, odpovědnost, důslednost, dobrá pracovní morálka

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
n  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, nebo vyučen
n  min. § 6 do 1000V vyhl. 50/1978, nad 1000V výhodou
n  orientace ve výkresové dokumentaci

NABÍZÍME:
n  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí meziročního nárůstu

dle kolektivní smlouvy
n  prémiové ohodnocení

n  firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15.000–20.000 Kč/rok),
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek na stravování
a řada dalších výhod a od nového roku po zapracování pak:
- příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč měsíčně
-  program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500,- Kč na rok
(čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky, kulturu)

n  zázemí společnosti, která je součástí silné energetické skupiny
s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

n  smlouvu na dobu určitou s reálným předpokladem prodloužení na dobu
neurčitou

n  pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách (6:00–14:00 hod) nebo
ve směnném provozu 12 hodinové směny ranní, noční,
2 dny volna – zde pak příplatky

n  možnost profesního a osobního rozvoje

Nástup možný: DLE DOHODY
Pracoviště: Severní energetická a.s. – Úpravna uhlí Komořany
Bližší informace: Libor Poncar, tel. 478 004 751

Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Jak poznat závislost na sázení a on-line hrách?

Kojení není spolehlivou antikoncepcí

Můj manžel již několik let on-line 
sází na sport. Poslední dobou začal 
hrát po internetu také poker a další 
on-line hry. V poslední době prohrál 
několikrát za sebou poměrně velkou 
částku peněz. Na internetu tráví 
veškerý volný čas. I přes ujišťování, 
že má vše pod kontrolou, mu už 
přestávám věřit. Zajímalo by mě, 
jak poznat, zda už hraní nepřekro-
čilo nebezpečnou míru. Co mám 
dělat, pokud by byl můj muž na 
hraní závislý?

Internet je v současné době alterna-
tivní distribuční kanál hazardního hraní. 

V současnosti zažívá nevídaný boom, 
protože poskytuje vyšší dostupnost, 
soukromí a anonymitu. Zatímco u nás 
se internetové hraní a sázení teprve 
rozvíjí, v USA a Asii již funguje mnoho 
let. Ze zahraničních zkušeností lze říct, 
že hranice mezi neškodnou zábavou 
a nebezpečnou závislostí je velmi tenká. 
Gamblerské chování totiž aktivuje 
odměnové systémy obdobně jako v pří-
padě užívání drog. Na vině je chemická 
látka zvaná dopamin, která vzniká v na-
šem mozku a vyvolává velmi příjemný 
pocit. Patologické hráčství je dáváno do 
souvislosti právě s touhou jedince po 

opakování příjemných pocitů navoze-
ných dopaminem. Hráč se tak snadno 
může stát na hraní závislým.

Hazardní hraní lze označit jako 
jednu ze strategií zvládání stresu. 
Ačkoli hráči vědí, že další hraní ne-
vyřeší jejich situaci, utíkají od ní k ha-
zardnímu hraní. Základními poznáva-
cími znaky každé závislosti je nutkání, 
nedostatek sebekontroly a pokračování 
i přes způsobené negativní důsledky 
(finanční ztráty a zadlužování, hádky, 
hněv a násilí, lži a podvody, problémy 
v rodinných vztazích nebo v zaměst-
nání). Doporučuji si s manželem 

promluvit. Pokud zjistíte, že se jeho 
potřeba hrát/sázet neustále zvyšuje 
(hraje za více a více peněz), případně 
pokud zjistíte, že vám lže o tom, jak 
moc hraje/sází, může se skutečně jed-
nat o signály závislosti. V takovém 
případě doporučujeme návštěvu spe-
cialisty. Pokud se problémy projevují 
negativně v rodinných vztazích, mů-
žete navštívit bezplatnou poradnu pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
(www.curzu.cz). Objednat se můžete 
i anonymně na tel. čísle 776 806 475.

Mgr. Petr Džambasov,
vedoucí sociální služby

Jsem tři měsíce po porodu. V do-
hledné době si další těhotenství nedo-
vedu představit. Je kojení spolehlivou 
antikoncepcí, nebo je možné při ko-
jení otěhotnět? Mohu brát antikon-
cepční pilulky, neuškodí to miminku?

Zajímavý dotaz, jistě se netýká jen 
Vás. Pokud kojíte, máte vysokou hla-
dinu hormonu prolaktinu, který způso-
buje tvorbu mateřského mléka. Zároveň 
tlumí činnost vašich vaječníků, dozrá-
vání vajíček a ovulaci. Bohužel spoléhat 

se pouze na kojení není příliš vhodnou 
metodou. To, že nemáte ovulaci, nejjed-
nodušeji poznáte podle nepřítomnosti 
měsíčků. Pravidelné krvácení je znakem 
normálně fungujících vaječníků a tím 
i možnosti otěhotnět. Problémem je, že 
ovulace vždy předchází krvácení a vy 
svou první ovulaci tedy jednoduše po-
znat nemůžete. Toto bývá nejčastějším 
důvodem selhání, pokud se spoléháte 
pouze na kojení.

V době kojení je metodou volby 

tzv. čistě gestagenní antikoncepce (po-
dávání pouze jednoho typu ženských 
pohlavních hormonů). Můžete ji užívat 
v podobě minipilulek, injekcí, případně 
v podobě nitroděložního tělíska, které 
do svého okolí tyto hormony postupně 
uvolňuje. Tento způsob antikoncepce 
prakticky nemá kontraindikace, mi-
minku neškodí, může se používat při 
kojení a spolehlivostí se vyrovná kla-
sické antikoncepční pilulce. O způsobu 
užívání je vhodné se poradit se svým 

ošetřujícím lékařem. Každá metoda 
užívání má své pro i proti. Určitě je ale 
vhodné se chránit, nespoléhat pouze na 
kojení a riskovat nechtěné těhotenství 
a interrupci. Případnou další volbou je 
nehormonální nitroděložní tělísko, jeho 
spolehlivost je ale nižší a rizika s ním 
spojená naopak vyšší. Opět by Vám měl 
vše vysvětlit Váš gynekolog.

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D., 
gynekologicko-porodnické oddělení,

Nemocnice Chomutov 
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KŘÍŽOVKA Před 145 lety v červnu chomutovští protestanti založili samostatnou (tajenka).
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OSMISMĚRKA Na konci června se v knihovně uskuteční (tajenka). VTIPY

Malý Jirka vyčítá panu učiteli, 
že tu pětku si v žádném případě 
nezasloužil. 
„To já vím, Jirko, ale horší známku 
mi školský zákon nedovoluje.“

„Tak co vízo?" 
 „Super, mám samé jedničky.“ 
 „Tak to je hustý, to ses asi celý 
rok jen učil, že?" 
 „Jsi blázen? Mám novou 
tiskárnu.“

 „Můj pes mi normálně sežral 
vysvědčení.“ 
 „Ty jo, cos mu za to udělal?" 
 „Ty nejlepší a nejkřupavější 
řízky!“

Pan učitel dává Pepíčkovi 
vysvědčení, kde jsou samé 
čtyřky, a Pepíček povídá: „Pane 
učiteli, nechci vás strašit, ale 
tatínek říkal, že když budu mít 
horší známky než trojky, tak 
někdo dostane pár facek.“

Učitel podává Pepíčkovi vysvědčení 
a dodává: „Tady máš pro jistotu 
ještě vizitku s telefonním číslem 
na linku bezpečí.“

Syn ukazuje otci vysvědčení 
a ten začne křičet, že nic horšího 
nikdy v životě neviděl. 
 „To jsem našel ve tvých věcech, 
tati. A je tam tvoje jméno.“ALICE, DRAHÁ, DROPS, DŽUNGLE, EKRAN, FLEKAŘ, FUŠKA, HLOŽÍ, CHRTÍK, 

KULKA, KULMA, LISTÍ, MASKOT, NEHET, OLTÁŘE, PAPUČ, PEKAŘ, PLENA, 
SATAN, STRŽE, ŠPÍŽE, TLAPA, TŘENÍ, UMĚNÍ, UMOŘENÍ, UZLINA, ZVARA, ŽHÁŘI
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 5.6. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – s PaedDr. J. Rothem – Chomutovská knihov-
na

 5.6. st 15.00  AUTORSKÉ ČTENÍ S PETROU MARTIŠKOVOU – ZŠ Chomutov, 
Březenecká

 6.6. čt 15.00  AUTORSKÉ ČTENÍ S RADKOU ZADINOVOU – ZŠ Chomutov, 
Písečná 

 6.6. čt 18.00  ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM – TEORIE – přednáška – oblastní 
muzeum – hlavní budova

 7.6. pá 15.00  AUTORSKÉ ČTENÍ S PETROU MARTIŠKOVOU – ZŠ Chomutov, 
Zahradní 

 7. a 8.6. 16.00  OTEVŘENO 2019 – multižánrový festival – různá místa v Chomutově

 8.6. so 21.00  ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM – PRAXE – louka u bývalého kina 
Oko

 9.6. ne 14.00  BENEFIČNÍ FESTIVAL PRO KAČENKU – charitativní akce na pomoc 
Kačence, pro děti budou dostupné atrakce, vystupovat bude skupina Úlet, Adéla 
Radimcová, Patrik Bartko, Suvereno a Jakub Děkan – areál Banda

 11.6. út 09.00  ČERVNOVÉ TVOŘENÍ – lampiony pro venkovní posezení – Chomutovská 
knihovna

 11.6. út 17.00  ŽIVOT S DEPRESÍ – přednáška – Café Atrium

 12.6. st 09.30  A3V – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ – Chomutovská knihovna 

 12.6. st 17.30  ASTROLOGIE – OTEC A MATKA V HOROSKOPU ZROZENÍ – 
přednáška – Chomutovská knihovna 

 13.6. čt 15.00  HURÁ NA PRÁZDNINY – odpoledne plné zábavy – hudební a taneční 
vystoupení, skákací hrad, nafukovací skluzavka, malování na obličej, slackline 
a další – SVČ Domeček

 15.6. so  XIII. CHOMUTOVSKÁ CYKLOJÍZDA – sázení stromů, projížďka kolem 
památných stromů města Chomutova, večerní koncert v Cafe Rouge, časový 
harmonogram na www.kuprospechu.org. 

 15. a 29.6. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje

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

 16. a 27.6.  PŘÍRODOVĚDNÉ EXKURZE OBLASTNÍHO MUZEA V CHO-
MUTOVĚ – více informací na www.muzeumchomutov.cz.

 18.6. út 09.00  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO SAMOSPRÁVY OBCÍ – seminář – 
Okresní hospodářská komora v Chomutově

 18.6. út 16.30  STREETWORK – DROGOVÁ SLUŽBA. MÁ TO SMYSL? – Chomu-
tovská knihovna

 19.6. st 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – tvůrčí psaní pro děti se spisovatelkou Renatou 
Šindelářovou – Chomutovská knihovna

 19.6. st 15.00  INFORMAČNÍ LEKCE – Chomutovská knihovna

 19.6. st 16.30  ČÍNSKÉ UMĚNÍ TCHAJ-ŤI – veřejná ukázka čínského umění – Chomutov-
ská knihovna 

 20.6. čt 08.30  RECYKLOJÍZDA – PŘIJĎTE SI PRO KRABIČKU ECOCHEESE 
NA TŘÍDĚNÍ BATERIÍ V DOMÁCNOSTI – náměstí 1. máje

 20.6. čt 13.00  ZA BRANOU MINULOSTI – setkání SONS – Chomutovská knihovna

 21.6. pá 17.00  MLADÁ PÍSEŇ / STAGE 2019 – Chomutovská knihovna

 22.6. so 10.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2019 – FASCINUJÍCÍ VYNÁLEZY – oblastní 
muzeum, hlavní budova

 22.6. so 14.00  AUTORSKÉ ČTENÍ RICHARDA ŠULKA – komponovaný pořad 
v egerlandském nářečí němčiny, hudební doprovod na citeru. Celý program je 
překládán do češtiny – kostel sv. Kateřiny

 24.6. po 17.00  ZUŠ T. G. MASARYKA CHOMUTOV – Jacques café

 27.6. čt 15.00  EKODEN 2019 – ekologické workshopy, blogeři, zábavná stanoviště pro děti, 
přednášky, veřejná diskuze – Chomutovská knihovna, kostel sv. Ignáce

 8., 15., 22.  
a 29. 6.   10.00 – 17.00 PEVNOSTI NA KOČIČÁKU – komentované prohlídky pevností 

Na Kočičáku

  PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVODCEM – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

Pravidelné 
akce

 5.6. st 16.00 ALADIN (3D)
   18.00 MÁMA
   19.00 ROCKETMAN 
 6.6. čt 16.00 X-MEN: DARK PHOENIX (3D)
   18.00 MILOST
   19.00 X-MEN: DARK PHOENIX
 7.6. pá 16.00 X-MEN: DARK PHOENIX (3D)
   17.00 ROCKETMAN 
   19.00 X-MEN: DARK PHOENIX
   20.00 SYN TEMNOTY 
 8.6. so 14.00 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
   15.00 X-MEN: DARK PHOENIX
   17.00 ROCKETMAN 
   18.00 X-MEN: DARK PHOENIX (3D)
   20.00 ROCKETMAN 
 9.6. ne 14.00 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
   15.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
   17.00 ROCKETMAN 
   18.00 X-MEN: DARK PHOENIX
   20.00 X-MEN: DARK PHOENIX
 10.6. po 17.00 X-MEN: DARK PHOENIX (3D)
   18.00 ALADIN 
   20.00 MÁMA
 11.6. út 17.00 GODZILLA II KRÁL MONSTER
   19.00 ROCKETMAN 
 12.6. st 17.00 X-MEN: DARK PHOENIX
   19.30 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI (3D)
 13.6. čt 16.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
   17.00 MÁMA
   19.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
 14.6. pá 16.00 PSÍ POSLÁNÍ 2
   17.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (3D)
   19.00 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI 
   20.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
 15.6. so 14.00 V OBLACÍCH
   16.00 PSÍ POSLÁNÍ 2
   17.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (3D)
   19.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (2D)
 16.6. ne 14.00 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
   15.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU (3D)
   17.00 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY 
   18.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
   19.30 ROCKETMAN 
 17.6. po 17.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
   19.00 X-MEN: DARK PHOENIX
 18.6. út 17.00 PSÍ POSLÁNÍ 2
   19.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (3D)
 19.6. st 17. 00 MIA A BÍLÝ LEV
   18.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
   19.30 TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
 20.6. čt 17.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   18.00 PODFUKÁŘKY
   19.30 ROCKETMAN 
 21.6. pá 16.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   17.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   18.30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
   19.30 PODFUKÁŘKY
 22.6. so 14.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   17.00 X-MEN: DARK PHOENIX
   18.00 PODFUKÁŘKY
   20.00 SYN TEMNOTY 
 23.6. ne 14.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   15.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   17.00 ALADIN 
   18.00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (3D)
   20.00 ROCKETMAN 
 24.6. po 17.00 GODZILLA II KRÁL MONSTER (3D)
   19.00 JOHN WICK 3
 25.6. út 17.00 GODZILLA II KRÁL MONSTER
   19.00 MÁMA
 26.6. st 17.00 SYN TEMNOTY 
   18.00 ALADIN 
   19.30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY 
 27.6. čt 17.00 YESTERDAY
   19.00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
   20.00 ANNABELLE 3
 28.6. pá 16.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
   17. 00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
   18.30 YESTERDAY
   19.30 ANNABELLE 3
 29.6. so 14.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
   15.00 V OBLACÍCH
   17.00 YESTERDAY
   19.00 ANNABELLE 3
 30.6. ne 14.00 TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
   15.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU (3D)
   17.00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
   18.00 YESTERDAY
   19.30 ANNABELLE 3

 
KINO SVĚT

 7.6. pá 17.30  OLDIES PÁRTY S HUDEBNÍ SKUPINOU FONTÁNA – 
Chomutovská knihovna

 8.6.  so 17.00  MUZEJNÍ NOC VĚDY A KOUZEL – večer bude zaměřen na téma 
alchymie a vědy za císaře Rudolfa II. – hlavní budova muzea a sklepení 
radnice

 8.6.  so 19.00 COPACABAND – Jacques café
 12.6.  st 18.00  JAK SE HRAJE V ORCHESTRU – koncert orchestru Ponticello, 

hostem večera je Orchestr ze ZUŠ Rakovník – ZUŠ T. G. Masaryka
 13.6.  čt 16.00  KONCERT PĚVECKÉHO SBORU LÍSTEČEK – ZŠ a MŠ 

Chomutov
 14.6.  pá 19.00  ČECHOMOR + VOXEL (KOOPERATIVA TOUR 2019) – letní 

kino
 17.6.  po 16.00  TŘÍDNÍ KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ 

CHOMUTOV – veřejný koncert žáků Dany Vajcové a Víta Skořepy – 
Chomutovská knihovna 

 19.6.  st 17.00 KONCERT ZUŠ ŽATEC – Café Atrium
 20.6.  čt 17.00  BIG BAND ZDENKA TÖLGA – koncert swingové hudby – 

Chomutovská knihovna, atrium
 20.6.  čt 17.00  KONCERT BIG BANDU MILANA SVOBODY – koncert je ve 

stylu jazzového festivalu – ZUŠ T. G. Masaryka 
 21.6.  pá 19.00 DUKLA VOZOVNA – areál Hřebíkárna

KONCERTY
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 Od 14.6.  VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ROMANA NĚMCE – 17.00 Café Atrium
 Od 27.6.  GRUPPE PLUS WERKSCHAU (NĚMECKO – ERLANGEN) – 

DRUŽEBNÍ VÝSTAVA – galerie Špejchar
 Od 29.6.  50 LET NUMISMATIKY NA CHOMUTOVSKU A ZMATENÉ 

PENÍZE – oblastní muzeum – radnice
 Do 27.6.  VÝSTAVA PRACÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ – 

Chomutovská knihovna, galerie Na drátkách u dětského oddělení
 Do 28.6. XI. MINISALON VÝTVARNÉHO OBORU – ZUŠ Chomutov
 Do 27.6. VLADIMÍR FRANZ – galerie Zlatý klenot
 Do 30.6. DANIEL ČERNÝ – výstava fotografií – Jacques café 
 Do 31.8. URBEX FOTO – JINDŘICH PITTNER – galerie Na schodech
 Do 30.9. UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. Ignáce 
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště 
Globus

VÝSTAVY

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:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

www.rodinnezapoleni.cz 

sobota 22. června  |  10.00–14.00 hodin
Oblastní muzeum Chomutov (hlavní budova, 
Palackého 86) a galerie Lurago (Chomutovská 
knihovna)

FasCinujíCí 
vynáLezy

SATELITNÍ 
DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás 

zdarma –  (Dostanete: parabolu, 
 LNB, držák, koaxiální kabel 
 a technik u Vás vše zprovozní.)

A máte DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu 
servisní poplatek? Přejděte, 

 poradíme jak, je to jednoduché 
 a zdarma.
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KOUPÍM MOTOCYKL

A jiné motocykly bez TP, nepojízdné, 
nekompletní, na náhradní díly.

Tel.: 736 741 967
e-mail: altnabytek@seznam.cz

 4.6.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková
 5.6.  Kamenná, Kamenný vrch čp. 5282-5266 vč. parkovišť a prostranství u bývalé 

ZŠ, stanoviště VOK čp. 5266
 6.6.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k čp. 5119 

vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK
 11.6.  Kamenná od čp. 5163 k nákupnímu středisku, Školní pěšina
 12.6.  Zahradní – vozovky u parkovišť u čp. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 

od čp. 5256 k 5263 vč. parkovišť, Jasmínová
 13.6.  Zahradní – Borová čp. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé 

parkoviště u střediska služeb
 18.6.  Zahradní od čp. 5190 vč. parkovišť u čp. 5199, 5203, 5198, Skalková čp. 5204, 

5218, 5213 vč. nákupního střediska + parkoviště
 19.6.  Zahradní – Růžová vč. sjízdných chodníků a parkovišť, čp. 5219-5224, 

Pod Břízami čp. 5225-5237, 5245, 5240 vč. parkovišť
 20.6.  Písečná – Jirkovská čp. 5045-5057, Dům pečovatelské služby vč. parkovišť 

a sjízdných chodníků u čp. 5051-5053 a 5050-5058
 25.6.  Písečná – Jirkovská čp. 5000-5013 vč. sjízdných chodníků a parkovišť, MŠ 

čp. 5030 + 5072, u základní školy
 26.6.  Písečná – parkoviště a sjízdné chodníky, čp. 5012-5029 a čp. 5035-5034
 27.6.  Písečná – nákupní středisko vč. parkovišť, čp. 5063-5068 a čp. 5069-5039, 

zdravotní středisko vč. parkovišť

 20. až 23.6. 09.00  DANCE FEVER 2019 – Mistrovství světa v disco dance a disco 
freestyle – Rocknet aréna

 29.6.  so 11.00  DERBY VE SKANZENU STARÁ VES – Jezdecký klub Zooparku 
Chomutov

 30.6.  ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR, III. KOLO – 
střelnice SSK Chomutov

   STREET WORKOUT – tréninky se konají v úterý a pátek od 
16 do 18 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin, vždy v ZŠ Duhová cesta 
Chomutov v Havlíčkově ulici.

SPORT

Pravidelné 
akce

   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 – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

PODROBNÝ 
KALENDÁŘ AKCÍ  
najdete na webu:
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Od roku 2011 byla chomutov-
ská házená bez mužské složky, klub 
HK Chomutov pracoval jen s dětmi. 
Teď však nastal čas comebacku! 
„Odchovanci, kteří hráli v okolních 
klubech, v Mostě, Lounech, Žatci či 
Lovosicích, projevili přání hrát za 
mateřský oddíl, za klub, který je vy-
choval,“ vysvětluje Hynek Škarda, 
který je sám členem znovuobnove-

ného mužstva a současně trénuje děti 
a klubu se stará o propagaci. „Týmy 
zatím máme poskládané od přípra-
vek až po starší žáky a v posledních 
letech jsme měli problém s tím, že 
někteří rodiče si mysleli, že házená 
v Chomutově nemá budoucnost. Nově 
založený tým mužů tak skvěle zapadá 
do naší koncepce a vize.“

Tým povede jako hlavní trenér 

Michal Sehrig, pomáhat mu budou 
Libor Shrbený a Jindřich Bada, 
všichni bývalí dlouholetí chomutovští 
házenkáři. Mužstvo bude od podzimu 
nastupovat ve společné regionální 
lize, kterou z velké části hrají vyslou-
žilí veteráni takzvaně „na žízeň“. To 
však nebude případ HK Chomutov. 
„Cílem klubu je do dvou tří let po-
stoupit o ligu výš, jednak kvůli part-

nerům klubu a jednak kvůli dětem 
a návaznosti družstev. Základ našeho 
týmu tvoří hráči ročníků 1997 a 98, 
což jsou velmi mladí hráči, ale mají 
bohaté zkušenosti z nejvyšších do-
rosteneckých soutěží,“ zdůrazňuje 
Hynek Škarda. „Navíc se nám ozvali 
někteří házenkáři, kteří tvořili poslední 
mužstvo v roce 2011 a kteří by chtěli 
znovu hrát. Těm je okolo třiceti.“

Basketbalový klub Levharti 
Chomutov uspořádal Národní finále 
starších minižákyň U13. Turnaj byl 
vrcholem sezony pro dvanáct družstev, 
která se na něj nominovala z prvních 
míst oblastních přeborů. Ve výborném 

světle se ukázaly domácí Levhartice, 
které z pěti zápasů prohrály jediný a vy-
bojovaly bronzové medaile.

Chomutovský tým oblastní přebor 
zcela ovládl, vyhrál všech 24 zápasů, 
ale protože mu chybělo přímé srov-

nání s ostatními vítězi přeborů, dalo se 
jen těžko odhadovat, na co bude jeho 
výkonnost stačit. Tři zápasy a jasná 
vítězství 49:30 nad Sadskou, 71:36 nad 
Ostravou a 58:30 nad Jičínem ukázaly 
možnosti a současně Chomutov zařadily 
do skupiny družstev hrajících o medaile. 
V semifinále ale Levhartice narazily na 
Hradec Králové, který byl největším 
favoritem na zlato a předpoklady naplnil 
i proti Chomutovu. Prohra 41:71 do-
mácí basketbalistky odsoudila k utkání 
o bronz.

To mělo výbornou úroveň, o kte-
rou se velkou měrou postarali diváci. 
Zaplnili téměř celé hlediště a skando-
váním podpořeným bubny, různými 
tleskátky a trumpetami vytvořili bouř-
livou atmosféru. Chomutov dlouho 
mírně vedl, ale ve třetí čtvrtině po 
bodové šňůře Karlových Varů o dva 
body prohrával. Kritickou chvíli ale 
Levhartice překonaly, strhly vedení 
opět na svou stranu a nakonec vyhrály 
73:58. „Z bronzových medailí máme 
velkou radost. Máme vyrovnané pětky, 
soupeřky se nemohou připravit na jednu 
nebo dvě hráčky, to byl základ úspěchu. 

Když se jedné nedaří, vezme to na sebe 
druhá. Také v každém našem zápase 
byl tahounem někdo jiný, v tom byla 
naše síla,“ zdůraznila trenérka Jitka 
Jančáková. Mistrem republiky v kate-
gorii starších minižákyň se zaslouženě 
staly basketbalistky Hradce Králové. 
„Jsme rádi, že naše holky přišli povzbu-
dit chomutovští fanoušci. Znovu se 
potvrdilo, že v Chomutově se basket-
balu fandí a že má smysl ho posouvat 
dál. Děkujeme městu, že jsme Národní 
finále mohli uspořádat,“ řekl organizátor 
Národního finále U13 Jakub Kadlec.

Skvělou odezvu od účastníků 
i diváků si vysloužil zábavný večer. 
Podívanou, která zvedala ze sedadel, při 
něm předvedli maďarští basketbaloví 
akrobaté Fly Addiction. Následovala 
sportovně laděná soutěž týmů, do které 
organizátoři zapojili i zástupce dalších 
významných chomutovských klubů – 
hokejového, florbalového, fotbalového 
a zápasnického. Levhartům Chomutov 
se celkově podařilo navázat na úspěšné 
mistrovství republiky mladších žákyň 
v roce 2017, kdy domácí družstvo zís-
kalo stříbrné medaile.

Na fotbalovém hřišti FC Spořice 
proběhlo dvoudenní republikové fi-
nále sportovní ligy v minifotbale pro 
kategorii 8. a 9. tříd základních škol. 
Zúčastnilo se ho po šesti chlapec-
kých i dívčích týmech, které předtím 
prošly sítem okresních a krajských 
kol a poté ještě kvalifikací.

V chlapeckém turnaji si coby 
dosazené „domácí“ družstvo zahráli 
také žáci ZŠ Písečná. Pro chomu-
tovské hochy to byla zajímavá 
zkušenost, ale výkonnostně na 
soupeře nestačili, skončili poslední. 
Vítězem chlapecké kategorie se 
stala ZŠ Sever Hradec Králové, 
dívčí podle očekávání vyhrála ZŠ 
PardubiceOhrazenice.

Dívčí tým SC 80 Beavers 
Chomutov se jako jediný český ce-
lek probojoval mezi nejlepší čtyřku 
mezinárodního turnaje Pony League 
2019 a nakonec slavil stříbrné me-
daile. Turnaje pro hráčky do 16 let 
se v PrazeKrči zúčastnilo 16 týmů 
z Ruska, Ukrajiny, Holandska, 
Švédska, Španělska, Chorvatska, 
Polska a České republiky. „Ve fi-
nále se naše dívky utkaly se silnými 
soupeřkami z Holandska, kterým 
podlehly 2:12. Přesto druhé místo 
na tomto prestižním turnaji je skvělý 
úspěch, na který jsme pyšní,“ řekla 
Martina Kindermannová z Beavers 
Chomutov.

Dobří házenkáři se vracejí do Chomutova

Levhartice U13 jsou třetí v republice

Finále si zahráli i žáci ZŠ Písečná Děvčata Beavers 
získala stříbro
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Chomutovské slavnosti upustily 
od historických témat a letos se věno-
valy především dětem. Víc než kdy 
předtím tak byly svátkem veselých 
barev a šťastného smíchu.

Dějištěm byl tentokrát městský 
park, do kterého program šitý na míru 
dětem velmi dobře zapadl. Jedna 
z jeho zón byla vyčleněna světu 
Transformers a děti, hlavně tedy 
kluci, se zde setkaly s oblíbenými 
autoboty Bumblebeem a Optimem 
Prime. O kus dál bylo království 

My Little Pony, říše jednorožců a po-
níků s velkýma očima a dlouhými 
řasami. K těm se tulila především 
děvčátka, a zatímco Transformers 
charakterizovaly akční barvy černá, 
červená a žlutá, zde vládly sladká 
růžová s bledě modrou. Děti toho 
mohly zažít ale mnohem více – tan-
cování s Janem Onderem, show šíle-
ných vědátorů, malování na obličej, 
jízdu na koních i dovádění na nafuko-
vacích atrakcích.

Zájmy dětí a dospělých se pro-

tínaly u stánků s občerstvením, 
různými dobrotami a řemeslnými 
výrobky. Odrostlejší mládež a ro-
diče, které děti přes den neuta-
haly, si na své přišli v sobotu večer, 
kdy na hlavním pódiu vystou-
pily kapely UDG a Retrosexuals. 
Na Chomutovských slavnostech 
nechyběli ani koza Róza a koz-
lík Rozmarýnek, ostatně celé 
Chomutovské slavnosti byly pojaty 
jako rodinný festival inspirovaný 
Rodinným zápolením.
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Slavnosti rozzářily  
oči dětí



SVĚTOVÁ JEDNIČKA VE FILTRAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA VERNE, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

OPERÁTOR VÝROBY / SKLADNÍK

BENEFITY

Helena Gerstnerová
+420 474 616 600
+420 776 688 210

 helena.gerstnerova@donaldson.com

Šárka Hrušecká
+420 474 616 615
+420 774 624 547
 sarka.hrusecka@donaldson.com

Společnost DONALDSON je vedoucím celosvětovým dodavatelem filtračních systémů a jejich výměnných částí. 
Byla založena v roce 1915 v USA. Celosvětově zaměstnává přes 13 tis. zaměstnanců ve více jak 36 výrobních 
závodech. DONALDSON slouží zákazníkům průmyslových a motorových trhů, počínaje odprašovacími 
zařízeními, výrobou elektrické energie, přes speciální filtrace, průmyslové kompresory, vzduchové filtry pro 
těžká nákladní vozidla.

•  Od června do konce září

•  Min. 4 pracovní týdny bez přerušení

•  Vstupní lékařská prohlídka bez nutnosti

výpisu zdravotní dokumentace

•  3 směnný provoz (podmínka 18 let)

•  Práce v čistém a nehlučném prostředí

•  110,-/hod., po měsíci navýšeno 130,-/hod.

LETNÍ BRIGÁDA

SVOZOVÁ
DOPRAVA

STRAVENKY

Registrujte se k odběru: 

● osobně: ve Školní ulici 5336
● online: www.amberplasma.com
● mailem: chomutov@amberplasma.com
● telefonicky: 412 372 415

Hledáme nové dárce 
krevní plazmy.

Nově otevřené odběrné místo Amber 
Plasma ve Školní ulici v Chomutově. 
Darujte krevní plazmu a vylepšete 

život jiným i sobě. 

3000 ZA PĚT 
ODBĚRŮ

Kč*

www.amberplasma.com | +420 412 372 415 | chomutov@amberplasma.com

*Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých zdravotních službách, 
podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za 
její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na fi nanční ani jinou úhradu, s  výjimkou účelně, hospodárně 
a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 
5 % minimální mzdy.


