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1 Seznam OOS v Chomutově 

Zde je seznam organizací občanského sektoru dle údajů z komunitního plánu 

(S2Splus s.r.o., 2006) 

Rozdělení podle zřizovatele: 

 

1.1 Občanská sdružení 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) 

 Naděje 2000 

 Církev římskokatolická 

 Diecézní charita Litoměřice, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

Chomutov 

 Kapka 97 sdružení onkologických pacientů 

 Občanské sdružení Gopála 

 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) 

 Svaz tělesně postižených ČR – místní organizace Chomutov 

 Občanské sdružení Na Louce 

 Fond ohrožených dětí Praha 

 Občanské sdružení Kuprospěchu 

 K-CENTRUM – kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro 

rodiče – občanské sdružení Světlo Kadaň 

 Občanské sdružení Cíl Chomutov – azylový dům a dům na půl cesty 

 Občanské sdružení Romů – Integrace Novum Chomutov 

 Člověk v tísni - společnost při České televizi, obecně prospěšná společnost 

 Občanské sdružení Cesta Naděje 
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1.2 Příspěvková organizace Ústeckého kraje 

 Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Pedagogicko-

psychologická poradna Chomutov 

 

1.3 Příspěvková organizace statutárního města 

 Městský ústav sociálních služeb Chomutov - domov důchodců (DD), sociální centrum, azylové atd.  

 Základní škola speciální a mateřská škola 

 

1.4 Ministerstvo spravedlnosti ČR  

 Probační a mediační služba České republiky (PMS ČR) 

 

1.5 Ostatní 

 PARTNERS CZECH, obecně prospěšná společnost 

 Smírčí rada   
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2 Přepis rozhovorů 

 

Rozhovor se šéfredaktorem Chomutovských novin Mgr. Lubošem Mizunem: 

1. Můžete prosím stručně popsat, jakým způsobem se volila témata a fotografie 

do jednotlivých vydání CHN? 

Výběr - Redakční rada, která se postupem času zredukovala na jednu osobu, se 

scházela pravidelně před přípravou materiálů do novin. Vždy bylo vytyčeno nosné 

téma - otvírák, případně téma k fotce otvírákového fotočlánku. Většinou šlo o téma 

„budovatelské“ - investiční akce, rozvoj města, zateplování, nová dětská hřiště, nové 

trolejbusy, nová parkoviště, nové chodníky… 

Bylo doporučeno, kolikrát a v jakých souvislostech se v novinách objeví 

představitelé vedení města, a to jak po textové, tak zejména po obrazové straně 

(počet fotografií). Poměr fotografií představitelů města nebyl přesně stanoven, ale 

pokud si pamatuji, zhruba to odpovídalo tomuto schématu: tři snímky primátorky, 

minimálně jeden na str. 1, jeden snímek 1. náměstek, nula až jeden 2. náměstek.  

Byly stanoveny další dílčí pokyny, co je třeba zmínit (poděkování hejtmanovi 

za opravení silnic, zdůvodnění, proč je třeba omezit herny či zpoplatnit parkování 

v centru). 

Velký důraz byl věnován rubrice Slovo starostky, později primátorky. Buď 

bylo na redakční radě určeno téma a jeho zpracování zadáno šéfredaktorovi nebo toto 

téma zpracoval jiný člen redakční rady.  

Pozornost při výběru materiálů byla věnována až na výjimky stranám 1 a 2, 

tedy zpravodajství. K výjimkám patřilo, když redaktor dostal úkol například 

upozornit na výstavu některého konkrétního umělce nebo vyzdvihnout činnost 

některého konkrétního sportovního klubu či zájmové organizace. 

Zpracování - Zpracování probíhalo postaru - dva redaktoři si stránky rozkreslili 

na „zrcadlo“, články, fotografie i inzeráty posílali do tiskárny, kde grafička dotvářela 

konečnou podobu. 

Korektura - Redaktoři měli práci rozdělenou co do příspěvků přibližně napůl - 

jeden dvě strany zpravodajské, druhý stranu kulturní, dvě inzertní a stranu sportovní. 

Korektury si dělali navzájem. (zdánlivý nepoměr stran 2:4 byl více než vyrovnán 

pozorností, kterou věnovalo vedení města zpravodajským materiálům - některé se 
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musely opakovaně přepracovávat, přičemž každá formulace byla pečlivě zvažována, 

takže tvorba stran 3 - 6 byla méně náročná). 

 

2. Pokud byly zastoupeny organizace občanského sektoru, jakého byly typu? 

Zdravotnická, sociální, vzdělávací, zájmová? Bylo rozložení rovnoměrné nebo byly 

některé typy zastoupeny významněji? 

Neziskové organizace prostor měly, zejména na stránkách kulturních  

a sportovních. Rozložení nelze označit za rovnoměrné, spíš sporadické. Opakovaně 

se objevovalo několik stále stejných subjektů: pár mateřských center, která postupně 

zanikla, azylové zařízení Klokánek, které získalo přízeň města, a několik folklorních 

souborů. V podstatě se dalo říct, že kdo přišel, do novin se dostal. Na zpravodajských 

stranách byl větší prostor věnován příspěvkovým organizacím zřizovaným městem 

(zejména městskému ústavu sociálních služeb). 

 

3. Zaznamenal jste samostatnou aktivitu od představitelů neziskových 

organizací, kterým záleželo na prezentaci v CHN? 

Představitelé neziskových organizací přílišný zájem o prezentaci neprojevovali, 

s výjimkou výše uvedených příkladů a sportovních klubů, Ty se ozývaly nárazově, 

když dosáhly zajímavých výsledků či úspěchů. Celkově lze shrnout, že o prezentaci 

v CHN ze strany neziskovek zájem nebyl. 

 

4. Jak jste přistupoval k případné samostatné aktivitě neziskových organizací? 

Když už se někdo pokoušel o prezentaci, byla mu umožněna, pokud to 

nezamítla redakční rada (vzpomínám si na dva případy). Vzpomínám si rovněž na 

případ, kdy k této prezentaci došlo a byl z toho problém, protože redakční rada měla 

k jednomu členu tohoto klubu výhrady. 

 

5. Probíhala nějaká dlouhodobější spolupráce s neziskovkou? 

Ne. 

 

(Následující otázka č. 6 vypuštěna, protože se vztahovala k případnému 

souhlasu, pozn. Eva Dušková.) 
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7. Jak byste zhodnotil vztah CHN a neziskových organizací ve městě? 

Pozornost v CHN byla prioritně věnována informacím směřujícím z radnice 

(magistrátu) k občanům. Na to, co se děje „za vraty“, se nedostalo - pokud někdo 

nevstoupil sám dovnitř. Takže zmíněný vztah bych hodnotil jako vztah muže 

k ženám, které ho nezaujaly - ví o nich, ale to je vše. Když se nějaká přitočí, je slušné 

jí vyjít vstříc, ale je zbytečné je vyhledávat. 

¨ 

 

Rozhovor s předsedkyní občanského sdružení Na Louce Mgr. Petrou 

Bělohlavou: 

1. Můžete stručně představit sdružení Na Louce, kdy vzniklo, čím se zabývá 

 a jaký má cíl? 

O. s. Na louce bylo u Ministerstva vnitra ČR registrováno dne 19. 11. 2003, 

pod číslem VS/1-1/55518/03-R, a od tohoto data oficiálně započala jeho činnost. 

Působí v Chomutově, Litvínově, Meziboří a v Mostě. Zapojuje se také do 

mimoregionálních akcí. 

Aktivity jsou realizovány ve spolupracujících institucích nebo na místech 

pronajatých, vlastní prostory jsou snem. Cílem sdružení je pomáhat při léčbě dětí 

i dospělých v oblasti fyzické, psychické, sociální, především pomocí zooterapie. 

Nabízíme návštěvy terapeutů (s některými zvířaty) v ústavech, školách, domovech 

důchodců, v rodinách, kde pečují o dítě či dospělého s handicapem, u osamělých. 

Podílet se na společenském životě v okolních obcích - pořádáme kulturní, sportovní 

aktivity, besedy a soutěže pro různé věkové skupiny. Nabízíme služby mladým 

rodinám, prostřednictvím provozovny mateřského centra. 

 

2. Jaké zásadní aktivity sdružení vykazovalo v letech 2006-2008?  

Od počátku vzniku neziskové organizace jsme se věnovali canisterapii  

a pořádání nárazových aktivit pro školní děti. V roce 2005 jsme se začali aktivně 

zabývat myšlenkou založení mateřského centra, což jsme uskutečnili a od roku 2006 

je v provozu Mateřské centrum Kolibřík Chomutov. Od roku 2007 provozujeme 

Laktační poradnu.  
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3. Bylo nebo je sdružení podporováno z městského rozpočtu? 

Město Chomutov podporuje naši organizaci spíše v posledních letech 2009-

2011, ve zmíněných letech to bylo následujícím způsobem:  

2006 … 0 

2007 …. 0 

2008 … 5000,- určených na činnost sdružení, tedy projekty – Canisterapie, 

Mateřské centrum a Laktační poradna. Plus jsme od června užívali prostory města za 

symbolický pronájem 100,- Kč / rok. 

 

4. Sledovala jste Chomutovské noviny?  

Ne. Z tisku vystřihuji a archivuji pouze články, které se týkají naší neziskové 

organizace. S nimi pak dále pracuji – slouží jako podklad pro výroční zprávu nebo se 

část objevuje na webových stránkách. Občas je používám i při závěrečných zprávách 

různým donátorům. 

 

5. Jak hodnotíte zastoupení neziskových organizací a jakýchkoliv informací o 

nich v CHN? 

Jako nedostatečné, což jsem i veřejně zmiňovala při komunitním plánování. 

Byl nám například přislíben „seriál“ mapující neziskové organizace a jejich činnost, 

ale nikdy k tomu nedošlo. 

 

6. Pokud hodnotíte jako nedostatečné, jaké návrhy máte na mysli, že by bylo 

možné uplatnit? 

Pravidelné články, rubrika pro neziskovou, inzerce zdarma, upoutávky na akce, 

zveřejňování webových stránek. Nestíhám sledovat uzávěrky časopisů, pomohlo by 

mi také, pokud by se redaktoři aktivně zeptali a zajímali … navíc mají i možnost 

přijít nafotit zajímavé fotky přímo do mateřského centra nebo canisterapie. 

 

7. Byla jste sama někdy aktivní, např. že byste navštívila, kontaktovala redakci 

CHN nebo nadřízený orgán na magistrátu? 

Ano, redakci jsem kontaktovala opakovaně. Někdy s úspěchem, jindy ne. 

Magistrát jsem nekontaktovala, ale s názory jsem vystoupila na zmíněném 

komunitním plánování, ale také třeba, když mě o schůzku požádal nový člen 

zastupitelstva Mgr. Märc. 
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8. Pokud ano, proč? Můžete popsat průběh a výsledek Vaší snahy?  

Chtěla jsem více propagace. Ale nutno přiznat, že má iniciativa nebyla až tak 

velká. Většinou jsem sdělila, naťukla, a když se nesetkala s odezvou, nešla jsem za 

věcí dále. Šetřím energií a časem na jiné záležitosti  

 

(Otázka 9. nezařazena, protože by navazovala na nesouhlasnou odpověď 

předchozí, pozn. Eva Dušková) 
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3 Doslovné znění vybraných článků 

 

3.1. Další fáze projektu na pomoc neziskovým organizacím  

CHN č. 18 (Mizun, 2007: 1) 

Zástupci neziskových organizací, které se zapojily do projektu města 

Chomutova Hledáme partnerství, navštívili koncem září Annaberg-Buchholz, aby 

navázali kontakty s partnery z druhé strany hranice. 

Přeshraniční spolupráce je principem projektu financovaného z programu 

Interreg IIIA, jehož cílem je pomoci těmto malým subjektům dosáhnout na peníze, 

jež jsou k dispozici v rámci evropských dotačních fondů. „Pro neziskové organizace 

je obtížné zpracovat dotační projekt, protože jim chybí zkušenosti, technické 

a legislativní zázemí a především partner. Podstatná většina dotací je zaměřena na 

příhraniční spolupráci,“ vysvětluje primátorka Chomutova Ivana Řápková, co stálo 

na počátku této iniciativy. „Chtěli jsme jim pomoct, proto jsme spolu s naším 

partnerem, městem Annaberg-Buchholz, vypracovali projekt Hledáme partnerství. 

Jeho prostřednictvím se mohou spojit neziskové organizace z obou stran hranice. 

Naše role spočívá právě v onom podání rukou, konkrétní iniciativa pak už je na nich. 

Samozřejmě v případě potřeby naši odborníci mohou pomoci radou či konzultací.“ 

Na výzvu k zapojení do projektu reagovalo z české strany téměř půl stovky 

subjektů. Většina jejich představitelů se sešla začátkem minulého měsíce v zasedací 

místnosti chomutovské radnice. Pracovnice úseku projektů odboru kanceláře 

primátorky tu zorganizovali úvodní seminář, v němž zájemce seznámily s podstatou 

projektu a možnostmi, jaké skýtá.  

Jeho další fází byla už zmíněná poznávací cesta do Annaberg-Buchholze, které 

se zúčastnili představitelé organizací s různým zaměřením. „Jak naši, tak němečtí 

účastníci se rozdělili do tří sekcí podle svého zaměření, byly to sport, kultura 

a sociální oblast a zdravotnictví,“ uvedla projektová manažerka Věra Jetenská, která 

měla na starosti organizaci akce za chomutovskou stranu. „Pro většinu z nich to byl 

krok do neznáma, na obou stranách brání rozšíření přímých kontaktů především 

jazyková bariéra. Jak se ale ukázalo, zájem o spolupráci je, jen bylo potřeba učinit 

první krok, představitele ´neziskovek´ kontaktovat. To se povedlo, teď už je na 

konkrétních lidech, co dokáží vymyslet.“ 
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Jedním z těch, kdo našel partnera, byl Vladimír Kousal ze Sportovního 

střeleckého klubu Chomutov. „Navázali jsme kontakt se střeleckým oddílem 

z Annabergu. Teď se po příslušném školení naučím sestavovat potřebné žádosti a 

pak můžeme začít pořádat konkrétní společné akce.“ Sbírat zkušenosti jel do 

Německa také ředitel Domu dětí a mládeže Milan Märc, který hodnotí tento projekt 

chomutovské i annaberské radnici velmi pozitivně. „Má to smysl pro obě strany, 

prospěje to k vzájemnému poznávání. Víme o sobě hrozně málo, přestože nás od 

sebe vlastně dělí jen kopec.“ (lm) 
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3.2. Slovo starostky  

CHN č. 6, v roce 2006 (Řápková, 2006) 

Vážení spoluobčané,  

v životě nás někdy potkávají situace, které sami nedokážeme vyřešit. Často 

takovým případem bývá těžké onemocnění. Nešťastným zlomem v životě řady žen je 

moment, kdy zjistí, že onemocněly rakovinou prsu. Chápu takovou osobní tragédii, 

protože mám stejnou zkušenost z vlastní rodiny. Vím, že je to těžké období nejen pro 

nemocnou ženu, ale i pro její okolí, rodinu a přátele. Má zkušenost je dvacet let stará, 

ale vím, že unést takové neštěstí je těžké v každé době, tedy i dnes. Dnešní doba ale 

přináší možnosti individuální iniciativy takřka v každé oblasti, tedy i v této.  

Onkologické sdružení Kapka ´97 dokáže ženám pomoci. Sdružuje ty, které toto 

trauma samy zažily a jsou příkladem toho, že se i s ním dá žít. Záleží na každé ženě, 

jak se s rakovinou prsu vypořádá, a členky Kapky ukazují, že to je možné. Lékaři 

jsou tu proto, aby léčili, ale neméně důležité je to, co následuje po léčbě. Ony v ní 

prakticky pokračují, jsou to laické psychoterapeutky, které pomáhají onkologicky 

nemocným bojovat s obtížemi, nepochopením, samotou a problémy vyplývajícími 

z léčby. Členové Kapky ´97 se zkrátka nestarají jen o sebe, ale i o ostatní, váží si 

života, nejsou poznamenáni v dnešní době tak rozšířeným sobectvím. Mám dobrý 

pocit z toho, že taková iniciativa těchto skvělých lidí v našem městě existuje. Hezké, 

snad už konečně jarní dny přeji všem a zvláště těm, kteří se rozhodli pomáhat 

druhým.   Vaše Ivana Řápková 
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3.3. Ke Třem králům byli lidé rekordně štědří 

Každoroční charitativní akce spjatá se svátkem Tří králů proběhla v ulicích 

Chomutova i letos. Vynesla rekordních 52 481 korun, zhruba o 16 tisíc korun víc než 

vloni. Akci pořádanou Českou katolickou charitou v Chomutově organizoval místní 

farní úřad. Tři trojice mladých koledníků v centru města a před nákupními středisky 

zpěvem koled vybízely lidi k příspěvku na dva projekty. Jeden je zaměřený na 

pomoc sociálně slabým rodinám a lidi v nouzi u nás, druhý, zahraniční pomůže 

dětem ulice v mongolském Ulánbátaru.  

Kasičky s výtěžkem sbírky se rozpečeťují na chomutovském magistrátu. 

Tentokrát se tohoto úkolu ujala náměstkyně primátorky Jana Vaňhová (na snímku 

vpravo), v jejíž kanceláři se pak výtěžek sbírky počítal. Na snímku vlevo v pozadí 

administrátor chomutovské farnosti Josef Heger. (lm) 
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4 Obrázky 

 

 

Logo Chomutova 

          Obrázek 1 

 

 

Logo o. s. Oživení 

          Obrázek 2 

 

 

Logo občanského sdružení Na Louce 

          Obrázek 3 
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Seznam zkratek 

 

 

OOS organizace občanského sektoru 

CHN Chomutovské noviny 

KPSS Komunitní plán sociálních služeb města Chomutova 

o. s. občanské sdružení 
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O autorce 

 

Bc. Eva Dušková, DiS. (rodným příjmením Braumová, 

narozena 7. 7. 1979) studovala po jazykové akademii v Chomutově 

Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Poté si rozšířila své 

vědomosti v bakalářském programu na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Během studia začala pracovat jako redaktorka a fotoreportérka 

Chomutovského deníku. Ve své bakalářské práci nazvané Mužožena ve Vlastě se 

zaměřila na časopis Vlasta v padesátých letech minulého století a obraz ženy, který 

v něm byl prezentován tehdejším čtenářkám.  

Magisterské studium zahájila poté v pozici tiskové mluvčí a šéfredaktorky 

radničních novin na městském úřadě v Jirkově, kde je zaměstnána dodnes. Tříletou 

pauzu, kdy se věnovala výchově dítěte a řešení osobní krize, využila také pro 

osobnostní a profesní rozvoj. Od té doby pracuje také jako public relations 

specialistka pro obecní úřady na Chomutovsku a příležitostně vypomáhá s projekty 

realizovanými Ústeckým krajem. Během rodičovské dovolené začala dobrovolně 

pomáhat i mateřskému centru Kolibřík v Chomutově.  

Mezi její zájmy patří psychologie, výchova dítěte, psychologie komunikace, 

gender a rovnost pohlaví, kulturní dění a historická antropologie. Fyzické i emoční 

vyžití nachází v poznávání domovského Ústeckého kraje, jízdě na kole, inline 

bruslení a zumbě.  
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Slovník důležitějších pojmů 

 

Širší charakteristiky a souvislosti jsou rozvedeny v kapitole 2 a jejích 

podkapitolách. 

 

Občanská společnost 

Je zde chápána jako prostor pro dobrovolné sdružování lidí, kteří chtějí 

prosazovat své zájmy, uspokojovat potřeby své či druhých. Zahrnuje instituce, 

organizace, jedince. (Dohnalová, 2004:6) Stojí mimo stát, trh i rodinu, je nezávislá 

na státní moci. (Müller, 2003:39) 

 

Občanský sektor 

Tento pojem u nás není definován, u některých autorů splývá s vymezením 

občanské společnosti, někteří jej nazývají neziskovým. V této práci jde víceméně 

o homogenní označení stejného, co výše označuje pojem občanská společnost. Je to 

oblast činností a aktivit sledujících veřejný zájem, kterou charakterizuje spontánnost, 

rozmanitost. Některými příklady aktivit může být humanitární pomoc, podpora 

lidských práv, ochrana životního prostředí. (Dohnalová, 2004: 63-80).  

 

Organizace občanského sektoru 

Jejich definice je odvozena od výše uvedených pojmů. Jde o organizace, které 

vznikly zdola, spontánně, na „základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů 

a těch, kteří je podporují“. (Dohnalová, 2004: 32) Jejich jakousi nadhodnotou je 

přínos pro společnost - pomáhá lidem v řešení problémů, učí je nové schopnosti, 

dodává jim zkušenosti, sebedůvěru. (Dohnalová, 2004:72): 

 

Samospráva 

Stát deleguje některé své služby a činnosti na menší celky. Česká republika je 

dle Ústavy ČR členěna na základní - obce - a vyšší územní samosprávné celky - kraje 

(kolektiv autorů, 2005: 27). Obec je tedy základem územní samosprávy. V současné 

době platí zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který stanovuje bližší vymezení. 
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Public relations 

Jde o metody, nástroje a činnosti, které slouží k ovlivňování veřejného mínění 

a vnímání určitého subjektu. Cílem technik a aktivit PR je dosáhnout publicity 

v médiích. (Ftorek, 2007) 

 

Radniční periodikum 

Jeden z druhů tiskovin, které periodicky vydává vedení obce. Periodika jsou tu 

pojata jako prostor pro informování o zasedání zastupitelstva obce a o činnosti 

orgánů obce, jako prostor pro zveřejňování událostí a aktivit ve městě. (Zákon 

128/2000, §35) 
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