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 4 Mladí a úSpěšNí 

V CHOMUTOVSKÉM 
SpOrTU
Kluby, které neváhaly a vsadily 
na mladou krev ve vedení, 
slaví úspěchy.

 aktuality
 6 radNICe pOMáHá 

bezdOMOVCůM
S přicházející zimou připravila 
radnice speciální podporu 
pro bezdomovce. Dostanou 
polévku a sociální péči.

 aktuality
 7 přI dražbě Se STrHl 

bOj O pOčíTač
Rekordní svou délkou i 
výnosem byla v pořadí osmá 
dražba věcí zabavených při 
exekucích v Chomutově.  
Správci daní zájemcům nabídli 
150 různých předmětů.

 rozhovor
 8 rOzHOVOr S jOSefeM 

KOMeNdOU
Internet je nástrojem 
demokracie i manipulace, 
říká známý zakladatel 
internetu v Kanadě i v Africe.  

 kultura
 9 HlaHOl I lOUTNa 

čeSKá Mají NapIlNO 
Oba sbory jsou před 
Vánoci velmi žádané. Jejich 
sbormistr Miroslav Šulc si na 
předvánoční pěvecký shon 
už zvykl.

 sport
 10 fUTSalISTÉ SparTY Na 

čele ObOU TabUleK
 Juniorské týmy Sparty 
Chomutov úspěšně zahájily 
sezonu v celostátní 1. lize 
futsalu, po prvních zápasech 
se vyšvihly do čela tabulek.

 školy
 12 MaTeřINKa radOST 

CTí lIdOVÉ TradICe 
a zVYKY
Učitelky z mateřské 
školky Radost přirozeným 
způsobem děti seznamují 
s pranostikami i akcemi 
v každém ročním období. 

zapIšTe SI 
dO dIáře

2.–23. 12.
Chomutovské Vánoce  
na náměstí 1. máje

8. 12.
ROZA: slavnostní losování 
v kulturním domě na Zahradní 
od 17 hodin

9. 12.
Chomutovské taneční gala 
v městském divadle od 14 hodin

9., 16. a 23. 12.
slavnostní rozsvěcení 
adventního věnce  
na náměstí 1. máje od 17 hodin

17. 12.
zasedání zastupitelstva města 
od 9 hodin na radnici

24. 12.
živý betlém na náměstí 1. máje 
od 11 do 15 hodin

adOpTUjTe Mě
Adoptujte si labuť velkou. Částka 
800 Kč bude použita na úhradu 
části nákladů spojených s chovem 
a výživou labutí. 

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.

rOdINNÉ zápOleNí 
UzaVřelO 
SOUTěžNí aKCe
více na straně 7
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David Dinda (vlevo) a Jaroslav Veverka v hledišti zimního stadionu.

Mladí a úspěšní 
v chomutovském sportu
V chomutovském sportu platí heslo „mládí vpřed“, a to nejen v případě aktivních sportovců. Kluby, které 
neváhaly a vsadily na mladou krev ve vedení, slaví úspěchy. Ať už se jedná o florbal, hokej či basketbal. 
Jméno Tomáše Eisnera je spojeno s postupem Levhartů do Matonni NBL, dvojice Jaroslav Veverka 
a David Dinda se zrodem extraligových Pirátů Chomutov. Martin Bocian na nejvyšší soutěž čeká, ale 
pod jeho rukama se FbC 98 Chomutov utěšeně rozvíjí. Za svůj přínos si mladý sportovní sekretář před 
nedávnem dokonce převzal cenu od zakladatelů klubu.

Startovní čára 
na ceStě za úSpěchem 

I když jejich společným jmeno-
vatelem je úspěch, cestu za ním začí-
nal každý z nich jinak. „Florbal jsem 
začal hrát na základní škole. Líbil 
se mi, protože byl podobný hokeji. 
V prváku na střední škole mě kama-
rád přivedl do FbC 98 Chomutov. 
Teď je to deset let,“ vzpomíná Martin 
Bocian, který se měl do vedení klubu 
teprve propracovat stejně jako v bas-
ketbale Tomáš Eisner. 

Ten do Chomutova přišel jako 
hráč, ale vzápětí na svá bedra pře-
bral i roli trenéra žákyň a začal stu-
dovat trenérskou školu. „Poté jsem 
dostal nabídku věnovat se naplno 
mužům. Musel jsem si to rozmys-
let, ale nakonec jsem ji vzal,“ vzpo-
míná trenér Levhartů na rozhod-
nutí, po kterém si musel sbalit věci 
ze šatny a odstěhovat se do míst-
nosti pro trenéry. 

Naopak Jaroslav Veverka pro-
středí klubu, kterému šéfuje, jako 
aktivní hokejista moc nezažil. 
Odehrál v jeho dresu jen tři zá-

pasy. Jeho osudem se stala Kadaň, 
kde začal ve dvaceti letech pů-
sobit v roli sportovního ředitele. 
„Studoval jsem vysokou školu a ne-
měl jasné plány, co bude dál. Ta na-
bídka přišla jako blesk z čistého 
nebe a já zjistil, že mě to baví,“ při-
pouští Veverka, že od mala nesnil 
o roli generálního manažera. 

Úplně od svého sportu zběhl fot-
balista David Dinda. „Hokej u nás 
má daleko větší divácký potenciál 
a to je jeden z důvodů, proč pracuji 
pro Piráty,“ vysvětluje svou konverzi 
Dinda, který brzy uzavře desátý rok 
působení u klubu. „Na začátku mělo 
být moje působení v klubu jen chvil-
kovou zastávkou před cestou na vy-
sokou školu, ale každodenní střet 
s marketingovou a obchodní realitou 
pro mě byl větším lákadlem než teo-
rie ve fakultní posluchárně.“ 

měníme, věříme, 
poStupujeme, Slavíme

Postupný přerod KLH Cho mu
tov v Piráty dává Davidu Dindovi 
za pravdu. Pod jeho rukama za-

Tomáš Eisner udílí pokyny při utkání.
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čalo nenápadně před několika lety 
vznikat silné image klubu, které 
nakonec rozbušilo pirátské srdce 
v mnoha fanoušcích. „Změnu klu-
bové identity jsme připravovali 
dlouho dopředu. Bylo důležité 
předstoupit před majitele a nejvý-
znamnější partnery až v momentě, 
kdy jsme sami měli jasnou před-
stavu a věděli, co od změny očeká-
váme,“ přiznává Dinda, podle kte-
rého základním kamenem změny 
bylo přesvědčit majitele a dlouho-
leté partnery klubu, že jde o správ-
nou cestu. 

Potenciál pirátství se nyní po-
tvr zuje slušnými návštěvami i pro-
dejem suvenýrů. „Těší mě dopo sud 
dobře odvedená práce při kom-
plet ní změně klubové image 
a smě ru, kterým se ve fanouškov-
ské oblasti klub ubírá. Daří se nám 
strhnout děti i jejich rodiče k pod-
poře Pirátů,“ dodává Dinda. K jeho 
radosti se pirátský znak během jed-
noho roku dostal dokonce i na dět-
ské obrázky a narozeninové dorty.

Největším zážitkem pro fanoušky 
chomutovského hokeje je však ta-
žení Pirátů do extraligy. Na to neza-
pomíná ani generální manažer klubu, 
pro kterého postup do extraligy zů-
stává stále největším úspěchem a nej-
silnějším zážitkem dosavadní kari-
éry. Na postup do nejvyšší soutěže, 
ale basketbalové, vzpomíná i trenér 
Tomáš Eisner. „Jako hráč jsem nikdy 
nic nevyhrál, takže to pro mě bylo 
ještě silnější. Postup jsme získali ve 
čtvrtém zápase v Hradci, a pak už za-
vládla jen euforie.“ 

Srdeční záležitoSt 
Klub FbC 98 Chomutov zatím 

neatakuje nejvyšší soutěž, to však 
neznamená, že by Martinu Boci
anovi nedělal radost. „Spor tov ní 
úspě chy jsou vždycky krásné a dobře 
se na ně vzpomíná. Ale pro mě je 
největším úspěchem, když slyším 
a vidím, že jsou hráči u nás spo-
kojeni a florbal je baví,“ říká spor-
tovní sekretář florbalového klubu, 
který si váží každého nového zá-
jemce o florbal. „Práce s takovými 
dětmi je pak radost.“

S tím by souhlasil i Tomáš 
Eisner, kterému se v Chomutově 
splnil sen. „Ten pocit vítězství člo-
věka naplňuje a je to hrozně hezký. 
Moje práce v klubu je stále splněný 
sen. Když se pohybuji mezi kluky 
a vidím, že jim dokážu něco dát, 
jsem hrozně rád, že to dělám,“ do-
dává Eisner, který se zatím nechce 
vzdát ani trénování děvčat v doros-
tenecké lize, svých prvních levhar-
tích svěřenkyň. 

Také pro představitele hokeje je 
klub srdeční záležitostí. „Když se dí-

vám na zápas, nevidím jen výsledek 
samotného utkání. Za každým utká-
ním si uvědomuji úsilí, odhodlání 
a finance, které musí lidé v klubu 
obětovat, aby se daný zápas mohl 
vůbec hrát,“ vysvětluje Veverka dů-
vody, proč jej výsledky týmu ne-

nechávají chladným. A není v tom 
sám. Také pro Davida Dindu jsou 
Piráti mnohem více než práce. „Od 
roku 1996 jsem viděl snad všechna 
domácí utkání Chomutova. Hokej 
mě stále baví a klukům na ledě po-
řád fandím. Práce je mým koníč-
kem, na druhou stranu jsme každý 
den pod drobnohledem tisíců našich 
fanoušků a to je velmi zavazující.“

na čaSe nezáleží, 
na výSledcích ano 

I proto zřejmě nikdo nelituje 
času, který svému klubu dává. „Pro 
mě je práce stále zábavou, i když 
je časově náročná. Samozřejmě, že 
ovlivňuje i mé bližní. Ale spíše než 
čas v tom hrají roli právě výsledky 
klubu,“ přiznal Jaroslav Veverka, 
který v současnosti investuje čas 
i energii také do Asociace profesi-
onálních klubů, kde zastává funkci 
místopředsedy. 

Investovaného času nelituje ani 
Tomáš Eisner, který by jinak trávil 
více času s rodinou. „Jsou dny, kdy 
jsem tady od rána do večera, ale pak 
se zase snažím být den dva s rodi-
nou. Má manželka také profesionálně 
hraje basket v Karlových Varech, 
a tak to chápe,“ řekl trenér Levhartů, 
který své rodině vše vynahrazuje po 
sezoně, kdy má čas jen na ni. 

Ani po sezoně si naopak neod-
počine Martin Bocian, který jako je-
diný nepracuje pouze pro klub, ale 

působí i jako učitel. „Je pravda, že 
doma moc nejsem. Kromě florbalu 
a práce mi na nic jiného nezbývá 
čas. Začínám v sedm hodin krouž-
kem ve škole, pak je vyučování ob-
vykle do půl druhé a od tří hodin 
do devíti máme tréninky v oddíle,“ 

popsal svůj den sportovní sekretář 
FbC 98 Chomutov, který stejně jako 
Eisner věří, že to jeho okolí chápe. 

mladý floutek 
a trenér beze jména 

Mladá krev nepřináší jen úspě-
chy, ale také omezení a předsudky. 
Nejlépe to charakterizuje Jaroslav 
Veverka. „Už jsem se setkal s pří-
stupem ‚co tady ten mladej floutek 
chce‘, a tak jsem poměrně odolný. 
Teď bych řekl, že se to stalo mou 
výhodou,“ říká generální manažer 
hokejového klubu, který se teprve 
s postupem zbavil v médiích pří-
domku ‚mladší‘. „Žádnou změnu 
nepociťuji. Já jsem vždy byl a zůstá-
vám Veverka mladší. Za to se nesty-
dím, ba naopak jsem na to hrdý.“ 

Jako handicap cítil někdy své 

mládí na začátku práce pro Piráty 
David Dinda. „Přesvědčit hráče, 
kteří byli často i o řadu let starší, 
že se mají podílet na nějakých no-
vých aktivitách a pracovat pro klub 
i v jiných oblastech, tehdy nebylo 
úplně jednoduché,“ vzpomíná mar-
ketingový manažer. Ten nyní patří 
ke služebně starším pracovníkům 
klubu, a tak už z takových zkuše-
ností nemusí mít strach. 

To Tomáš Eisner v nejvyšší 
basketbalové soutěži patří stále 
spíše k nováčkům. „Určitě se 
v lize objevují starší trenéři, kteří 
vědí, jak vytvořit tlak na rozhodčí. 
Mají vyšší postavení než já a do-
kážou rozhodčí ovlivnit,“ vy-
světluje nevýhody statusu ‚beze-
jmenného trenéra‘ Tomáš Eisner, 
podle kterého je taková praxe běž-
nou součástí basketbalu. Jeho vý-
sledky však ukazují, že dlouho 
beze jména v basketbalovém světě 
nezůstane.

Nakonec je logické, že nejvíce 
pochopení pro mládí má nejmladší 
sport. „Jsou lidé, kterým dělá pro-
blém přijmout názor mladých, pro-
tože je považují za nezkušené. Ale 
to není jen otázka florbalu. Osobně 
nemám žádnou výrazně negativní 
zkušenost, ve které by hlavní roli 
hrál můj věk,“ uzavřel nejmladší 
z respondentů.

Přesvědčit hráče, kteří byli často i o řadu let 
starší, že se mají Podílet na nějakých nových 
aktivitách a Pracovat Pro klub i v jiných 
oblastech, tehdy nebylo úPlně jednoduché

Martin Bocian mezi svými svěřenci.

S Davidem Dindou (vpravo) si oslavy postupu 
do extraligy užil i Stanislav Mikšovic.
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KráTCe
přeS Svátky nezavřou
Knihovna se přes vánoční svát-
ky zavře veřejnosti jen v sobo-
tu 29. a v pondělí 31. prosince. 
Mezi svátky funguje obvyklá 
výpůjční doba.

fanoušky rozváží 
autobuS
Fanouškům hokeje začal sloužit 
pirátský autobus, který je před 
zápasem nabírá na velkých síd-
lištích a po hře je rozváží zpět.

hudba i film zdarma
Zcela bezplatně bude hudeb-
ní oddělení knihovny půjčovat 
muziku i filmy. Lidé tak mohou 
v chladném počasí trávit pří-
jemný čas doma. 

ukáže hory 
na fotografii
Krásu Krušných hor zachyce-
nou fotoaparátem na svých 
snímcích vystavuje Zdeněk Ko-
pecký ve výstavní síni Podkruš-
nohorského zooparku.

školy zdobily 
zoopark
Celkem dvanáct školních kolek-
tivů pomohlo zahalit zoopark 
do vánoční výzdoby. Pro ptáčky 
tak třeba vzniklo mnoho krás-
ných krmítek.

darujte tiSíce knih
Vhodný dárek pod stromeček 
nabízí SKKS. Bude totiž prodá-
vat dárkové poukázky na ná-
kup čtenářských průkazek na 
příští rok.

pelikáni opuStili 
rybník
Pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku již zazimovali peliká-
ny bílé i kadeřavé. Lidé je zno-
vu spatří až na jaře při vhod-
ném počasí. 

S přicházející zimou připravila 
radnice speciální podporu pro bez-
domovce. „V zadním traktu magis-
trátu, v takzvané podkově, kde se 
dříve vyplácely sociální dávky, vydá-
váme lidem bez domova teplou po-
lévku a pečivo,“ řekl náměstek pri-
mátora Martin Klouda. Jídlo uvařené 
organizací města Sociální služby 
Chomutov vydávají pracovnice ma-
gistrátního odboru sociálních věcí, 
které při této příležitosti poskytují 
i sociální poradenství k možnostem 
ubytování a získání sociálních dávek.

O polévce se bezdomovci dozví-
dají od strážníků a sociálních pracov-

nic, kteří navštěvují místa, kde lidé 
bez domova přespávají. „Zmapovali 
jsme, že v Chomutově je 42 bezdo-
movců. Již nyní mají možnost uby-
tování v azylovém domě a hledáme 
vhodné prostory pro zřízení nocle-
hárny v případě největších mrazů,“ 
sdělila vedoucí odboru sociálních 
věcí Kamila Faiglová. Při výdeji jídla 
magistrát poskytne bezdomovcům 
i možnost ošetření či získání zimního 
oblečení. Většina z nich ale nemá zá-
jem svoji situaci měnit, tedy být ně-
kde ubytovaní a dodržovat pravidla, 
a tak zůstávají z osobního přesvěd-
čení dál na ulici. 

radnice pomáhá 
bezdomovcům 

delegace z čínské šanghaje 
obdivovala péči o seniory

bývalá ošetřovna vedle stadionu 
dostane nový kabát

Sedm představitelů čínského 
města Šanghaj přijelo do Chomutova 
na zkušenou. Zajímala je péče o se-
niory. „Představili jsme komplex slu-
žeb, který poskytují Sociální služby 
Chomutov, ale i chomutovské nezis-
kové organizace,“ řekl náměstek pri-
mátora Martin Klouda, který dele-
gaci v Chomutově přijal. Číňané si 
pak prohlédli Domov pro seniory na 
Písečné.

Kromě vrcholného vedení 
Šanghaje přijeli především předsta-
vitelé jedné ze čtvrtí v centru vel-

koměsta, kde na sedmi kilometrech 
čtverečních žije 200 tisíc obyvatel, 
z čehož je 28 procent právě lidí star-
ších 65 let. V Chomutově je tako-
vých zhruba 17 procent.

Čínskou delegaci překvapilo, jak 
se město o seniory stará, jak velkým 
podílem podporuje služby pro starší 
obyvatele a především to, že služby 
provozuje samo prostřednictvím orga-
nizace.  „Snažili se zorientovat ve ví-
cezdrojovém financování, kdy péči 
o seniory hradí město, stát a samotní 
klienti,“ řekla ředitelka Sociálních slu-

žeb Chomutov Alena Tölgová. Číňané 
zároveň ocenili, že výše majetku není 
rozhodující pro přijetí do domova pro 
seniory, tedy že se nezkoumá, zda se 
jedná o nemajetného člověka nebo 
milionáře, všichni mají stejné úhrady 
a možnosti přijetí. „Za přínosné ozna-
čili, že senioři zůstávají co nejdéle 
v domácím prostředí,“ dodal Klouda.

V Domově pro seniory Písečná 
zástupci Šanghaje byli přímo nadšení 
mezigenerační zahradou a doslova 
vesele si užívali stimulační místnost 
s vodním lůžkem.

V nejbližší době bude mít no-
vou tvář i poslední objekt v chomu-
tovském kulturně sportovním areálu 
na Zadních Vinohradech. Ošetřovna 
bývalých kasáren se dočká zatep-
lení pláště, střechy a výměny oken 
za nová. Zakázku získala společ-

nost Jirkovská izolační s ekonomicky 
nej výhodnější nabídkou 4,3 milionu 
korun. „Soutěží se zakázka zlevnila 
o 300 tisíc korun oproti předpokladu,“ 
řekl primátor města Jan Mareš.

Budova ošetřovny dosud slou-
žila jako zázemí dělníkům staveb-

ních firem, které nový kulturně 
sportovní areál vybudovaly. Po za-
teplení v objektu vznikne rela-
xační a wellness centrum se sau-
nou a wellness službami, sportovci 
zde budou mít k dispozici i další tě-
locvičny. 

Maskoti rodinného zápolení 
lákají do Chomutova turisty

Koza, kozlík, princezna, kroko-
dýl, medvěd nebo lama – to není po-
hádka ani zoologická zahrada, ale 
průvod maskotů, který zahajoval ve-
letrh cestovního ruchu v Lipsku. 
Chomutov v něm měl hned dvojité 
zastoupení již naznačenými maskoty 
Rodinného zápolení, kozou Rózou 
a kozlíkem Rozmarýnkem. „Město 
Chomutov podporuje turistický 
ruch, proto se pravidelně zúčast-

ňujeme významných veletrhů. Ten 
v Lipsku je pro nás jedním ze stě-
žejních, protože v Německu je velký 
potenciál turistů,“ uvedl primátor 
Jan Mareš. Devízou Chomutova je 
nejenom historie, příroda a zázemí 
se službami pro návštěvníky, ale 
také zážitky. Jedním z příkladů je 
právě Rodinné zápolení, proto koza 
Róza i se svým bráškou kozlíkem 
Rozmarýnkem jsou atrakcí a láka-

dlem nejen pro samotné soutěžící, 
ale i pro případné návštěvníky.
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představitelé města si se studenty 
připomněli výročí 17. listopadu

při rekordní dražbě 
se strhl boj o notebook

Obří loutka 
zahájila obří 
Vánoce 

rodinné zápolení uzavřelo soutěžní akce

Představitelé Chomutova v čele 
s primátorem Janem Marešem, bo-
jovníci za svobodu, legionáři, vo-
jáci, zástupci Sokola a také studenti 
si v předvečer 17. listopadu připo-
mněli Den boje za svobodu a demo-
kracii a Mezinárodní den studentstva. 
Položením květin v městském parku 
uctili památku mužů a žen, kteří za 
svobodu a demokracii v naší zemi na-
sazovali vlastní životy. Vzpomínka 
vyvrcholila koncertem tří dětských 
a studentských pěveckých sborů 
v Rytířském sále starobylé radnice.

Primátor vyzdvihl význam a sym-
boliku 17. listopadu. Připomněl, že 

v tento den v roce 1939 byl český ná-
rod připraven o svobodu a následně 
násilně uzavřeny vysoké školy. O 50 
let později, 17. listopadu 1989, právě 
studenti odstartovali pád totalitního 
režimu, což vedlo ke znovuobnovení 

svobody a demokracie v naší zemi. 
„Sedmnáctý listopad by proto měl být 
pro nás všechny především připomín-
kou, že svoboda není nic samozřej-
mého ani jistého a že o ni musíme pe-
čovat,“ oslovil shromážděné.

Rekordní svou délkou i výnosem 
byla v pořadí osmá dražba věcí zaba-
vených při exekucích v Chomutově, 
která se uskutečnila 27. listopadu. 
Správci daní zájemcům nabídli 150 
různých předmětů, z nichž dvě tře-
tiny se podařilo prodat. Celkový vý-
nos dosáhl 54 tisíc korun, o které po-

sílil městský rozpočet. „Aukce tr-
vala čtyři hodiny. Několikaminutový 
boj mezi dražiteli se strhl o notebook. 
Vyvolávací cena 1 000 korun byla 
nakonec navýšena na pětinásobek,“ 
uvedl ekonom města Jan Mareš.

Podobný zájem podle něj vyvolal 
i téměř nový mobilní telefon Samsung, 

jenž se vydražil za 1 700 korun z vy-
volávacích 400 korun. Prodat se poda-
řilo také dva automobily, LCD televi-
zory, historický šicí stroj, ale i panenku 
či svíticí školní globus. „Největší zá-
jem byl o mikrovlnné trouby, zmizely 
všechny,“ řekl.

Dražby, jež město organizuje od 
roku 2009, dosud posílily rozpočet 
o 265 tisíc korun. Jsou součástí ne-
kompromisního postoje radnice vůči 
dlužníkům, budou proto pokračovat 
i v následujícím období.

„Dlužníci si musejí uvědomit, že 
pokuta, například za krádeže v obcho-
dech nebo porušování veřejného po-
řádku, není fiktivní a není nevymaha-
telná. Pokud není zaplacena, přichází 
prostě další opatření,“ vysvětlil cho-
mutovský primátor Jan Mareš. Za nej-
citelnější trest exekucí označil zaba-
vení televizí, DVD přehrávačů a počí-
tačů. Tedy zařízení, která nepřizpůso-
bivým poskytují zábavu a potěšení.

Vánoce v Chomutově jsou tradičně 
ve znaku řady akcí, které jsou neklam-
ným znamením, že se chvíle rozdání 
dárků nezadržitelně blíží. Cho mu to
vané se mohou těšit na novinky. Tou 
nej pří jem nější je protáhnutí Cho mu
tov ských Vánoc na náměstí na celý ad-
vent. „Chceme lidem zpříjemnit před-
vánoční čas a umožnit setká vání, proto 
jsme na náměstí připra vili program 
na plných 23 dnů,“ prozradil primátor 
města Jan Mareš. A hned ten první den 
byl velkolepý. Vánoce do města při-
nesla třináctimetrová loutka. 

Pokračování na straně 15.

V pořadí šestnáctá akce 
Rodinného zápolení s podtitulem 
Vůně Vánoc uzavřela pro tento rok 
soutěžní část Rodinného zápolení. 
Vzhledem k blížícímu se vánočnímu 
datu nikoho nepřekvapilo, že se po-
slední soutěžní akce nesla v duchu 
vánoční výzdoby i chutí. „Snažili 
jsme se najít skutečně voňavé dis-
ciplíny, proto si rodiny ozdobily 
jablíčka hřebíčkem a skořicí, zdobily 

si perníčky a také si mohly vyrobit 
lucerničky a další vánoční ozdoby,“ 
řekla Marie Heřmanová, organizá-
torka Rodinného zápolení.

To tentokrát obsadilo budovu 
ZUŠ T. G. Masaryka, kde se Rodinné 
zápolení konalo poprvé. „Na akcích 
Rodinného zápolení se snažíme před-
stavit všem zúčastněným kulturní 
prostory v Chomutově, a proto jsme 
poprvé zavítali i sem do základní 

umělecké školy,“ vysvětlila toto roz-
hodnutí Marie Heřmanová. Díky této 
volbě mohlo Rodinné zápolení na-
bídnout všem zúčastněným i výtvar-
nou dílnu. „Výhodou základní umě-
lecké školy je, že má krásně zařízené 
výtvarné dílny, kde se dá tato krea-
tivní činnost provozovat.“

Během akce se rovněž vybíraly i 
bonusové Deníčky, které si nejmenší 
účastníci Rodinného zápolení měli 

připravit a ve kterých měli popsat 
nějaké ze svých zážitků s Rózou 
a Rozmarýnkem. Nyní na všechny 
zúčastněné už čeká jen závěrečné lo-
sování vítězů, které se ponese v kov-
bojském duchu. Proto organizátoři 
prosí všechny zápolící, aby dorazili 
v kovbojském převleku. Slavnostní 
losování je připraveno na 8. pro-
since od 17 hodin v Kulturním domě 
Zahradní.

životní situace 
jsou na místě 

Stojany s letáčky, které Chomuto
vanům pomohou orientovat se 
v mnoha životních situacích, již jsou 
na svých místech. Tedy ve vstupních 
prostorách všech budov magistrátu. 
„Letáčky představují 43 základních si-
tuací, se kterými se mohou občané na 
magistrát obrátit,“ řekla vedoucí kan-
celáře primátora Jarmila Mravcová. 
Informace jsou členěny tak, aby se ob-
čan dozvěděl, kdo může danou službu 
požadovat, kde ji může získat, jaké 
potřebuje s sebou dokumenty a jaké 
zaplatí poplatky. „Logickou součástí 
jsou také informace o kontaktech na 
příslušná pracoviště magistrátu,“ do-
dává Mravcová. Informace o život-
ních situacích jsou také na webu města 
www.chomutovmesto.cz. 
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Podílel jste se na rozvoji tele-
komunikačních sítí a internetu 
v Kanadě a zúčastnil jste se i něko-
lika misí v Evropě a Africe. V čem 
podle Vás může internet napomoci 
správě města v rozvinutém západ-
ním světě? 

V zájmu města je šířit informace 
mezi co nejširší okruh lidí. Je placeno 
daňovými poplatníky, kteří by měli 
za svůj příspěvek městu a státu mít 
přístup k informacím. Jako městská 
správa dnes musíte dávat informace 
o tom, jak je spravovaný městský ma-
jetek a kam jdou peníze. Protože po-
kud nebudete s lidmi komunikovat, 
tak lidé si mohou myslet cokoliv. 
A jaké informace tedy podle Vás 
má město předávat? 

Určitě by mělo předávat infor-
mace ohledně finančního hospoda-
ření. Dále samozřejmě spravuje i kul-
turní, sportovní a volnočasový ži-
vot, o kterém by také mělo informo-
vat své občany. Stejně tak o správě 
majetku města. A především informo-
vání od města nesmí být statické, ale 
dynamické. 
Internet je založen na dialogu. 
Jak si podle Vás občané České 
republiky zvykli využívat internet 
ke komunikaci se správou města?

Zatím to tak úplně rozšířené není. 
Tady se občané bojí využít internet 
třeba ke konstruktivní kritice, kterou 
by pak město mohlo využívat a brát 
v úvahu. Internet je skvělým médiem, 

je virtuálním veřejným prostorem, kde 
si občané mohou řešit své problémy 
se správou města. 
Pojďme k záporným dopadům in-
ternetu. Sociologové v současnosti 
hodně mluví o konceptu dohlíži-
telské společnosti. Právě internet 
je jeden z nástrojů dohledu a shá-
nění informací… 

Je to velký problém, kterým se za-
bývá řada skupin. Lidé si neuvědo-
mují, že naše světová společnost je ří-
zena několika úzkými zájmovými 
skupinami, které my ani neznáme. 
Oni nás naopak mohou díky inter-
netu znát dobře. Internet je možné vy-
užít k manipulaci velkých skupin lidí, 
to je velkým problémem. Ale vždy zá-
leží jen na lidech, jak budou využí-
vat informace, které získávájí. Státy 
se samozřejmě snaží i určitým způ-
sobem bránit své občany a chránit je-
jich informace. Mám nějaké puber-
ťáky i na svém facebooku a jsem pře-
kvapen, když vidím, co všechno tam 
o sobě napíšou. Člověk by zkrátka ne-
měl dávat ven jen tak osobní údaje. 
Společnost není obezřetná. 
Proti mocným však na internetu 
působí i řada skupin, které 
naopak využívají jeho potenciál 

k podrývání moci. Co si myslíte 
o nich? A co o omezení internetu?

Tak podrývání autority je celkem 
dobrá věc a navíc si myslím, že de-
mokratické vlády si nemohou dovo-
lit omezovat internet. Vždyť ten ani 
nemá hranice. Internet je demokra-
cie v současné době, kdy je naše zá-
padní politická demokracie poměrně 

v troskách a o výhře ve volbách roz-
hodují finance. Oficiální média podlé-
hají cenzuře zájmových skupin, které 
však neovlivní fenomén blogů. 
Co třeba organizace Anonymous? 

To už jsou kazisvěti, kteří chtějí 
ničit. Zpomalují a ničí internet, a tak 
nepomohou ničemu. Na druhou stranu 
uznávám, že hackeři vlastně napomá-
hají v boji za větší bezpečnost inter-
netu a zabezpečení serverů. 
Vy jste působil na několika 
misích v Africe. Jaké to bylo 
objevovat pro telekomunikační 
technologie Třetí svět? 

Poprvé jsem tam jel v roce 
1984 pro Světovou banku do 
Středoafrické republiky, kde jsem 
měl dát dohromady státní finance. 
Internet jsem rozšiřoval napří-
klad na Madagaskaru, Mauriciu, 
Seychelách, Guinei, Tanzanii, 

Zanzibaru nebo v Maroku, ale to už 
nepovažuju za Afriku. Afrika sama 
je fascinující kontinent. I přístup 
k životu Afričanů je úplně jiný. 
Jsou schopní zapomenout na krve-
prolití a odpustit jej. 
A je jejich odlišný způsob 
života vidět i na přístupu ke 
komunikačním technologiím? 
Užívají je jinak? 

To ne. Ale je pravda, že byli třeba 
fascinovaní z mobilních telefonů. 
A samozřejmě i internet jim otevřel 
zcela jiné možnosti. Pro ně rozvoj 
internetu umožnil přístup k těm sa-
mým specialistům, jako máme my. 
Internetovým spojením můžete do-
stat vynikajícího specialistu do pří-
mého přenosu kamkoliv na světě. 
Může přednášet v přímém přenosu 
v několika přednáškových sálech po 
celém světě najednou. Dokonce lékař 
může skrze internet vyšetřit pacienta 
a řídit jeho operaci, i když je tisíce 
kilometrů daleko. To je ten hlavní 
přínos internetu k celosvětové vzdě-
lanosti a rozvoji. 
Žijete od roku 1968 v Kanadě. 
Stýská se Vám po Čechách? 

Ani ne. 
Co tedy vidíte na Kanadě 
lepšího? 

První věc, která mi přijde na mysl, 
jsou řidiči na silnicích. V Čechách 
jsou někteří bezohlednější a agresiv-
nější. A řekl bych, že lidé si v Kanadě 
více přejí úspěch a nezávidí.

světová sPolečnost je řízena několika 
úzkými zájmovými skuPinami, které 
my ani neznáme…

josef Komenda:

Internet je nástrojem 
demokracie i manipulace
Josef Komenda je jeden z předních odborníků na komunikační technologie ve světě. Vlast opustil v roce 1968 
a odešel do Québecu, kde po krátkém působení v soukromé společnosti Prodec, v níž se podílel na vývoji 
informačního systému pro státní loterii, odešel na akademickou půdu Université du Québec. Tam působil 
i na postu vedoucího vývojového střediska informačních a telekomunikačních systémů. Při příležitosti jeho 
besedy s chomutovskými žáky jsme se ho zeptali na názory na současnou informační společnost a její rozvoj.
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vyhrajte originální dárek:
kurz plavání pro vaše dítko

Hlahol i loutna česká 
mají napilno

Shirley Valentine 
vyprodala divadlo

K vánočním svátkům patří hudba, 
a tak Miroslav Šulc jako vedoucí cho-
mutovských sborů Hlahol a Loutna 
česká nemá před Vánoci příliš vol-
né ho času. „Protože Loutnu i Hlahol 
vedu více než třicet let, na předvá-
noční nakupení zkoušek a vystou-
pení jsem už zčásti přivykl,“ přiznává 
Miroslav Šulc

Hlahol má naplánována hned tři 
vy stoupení. „Po adventním koncer tu 
2. pro since nás čeká i vy stoupení na 
Vánoční výstavě v muzeu 8. pro-
since a Rybovo oratorium Hej mistře 
po štědrovečerní půlnoci,“ vypočítává 
Šulc, kde všude mohou Cho mu to vané 
Hlahol vidět. „Připravili jsme si ad-
ventní písně z českých kancionálů 17. 
století, pastorální moteto F. X. Brixiho 
a tradičně i vánoční hudbu druhé polo-
viny 20. století a několik koled.“ 

Hlahol tak ukončí rok, ve kte-
rém oslavil šedesát pět let od svého 

založení. „Šedesátý pátý rok trvání 
Hlaholu byl náročný a úspěšný. Už 
v říjnu 2011 získal sbor zlaté Pásmo 
na zámku Kozel, v květnu se účastnil 
festivalu v Krakově a v říjnu absolvo-
val jubilejní koncert. Na něm jsme se 
pokusili představit vážnou i nevážnou 
tvář sborového zpěvu,“ dodal Šulc.

Loutna česká svým poslucha-
čům zpívala již na vernisáži vý-

stavy Vánoce v muzeu a teď ji jen 
v Chomutově čekají dva adventní 
koncerty. Oba 23. prosince. „Jeden 
je plánován na odpoledne v galerii 
Lurago a druhý bude večer ve sva-
tém Ignáci. Hostem koncertů bude 
Milena Steinmasslová,“ dodal Šulc, 
jehož předvánoční shon končí až 
štědrovečerním koncertem Hlaholu 
v kostele sv. Ignáce. 

Na rozdíl od minulého roku če-
kalo Městské divadlo v Chomutově 
na první vyprodané představení až 
do konce listopadu, ale stálo to za 
to. Divácky nejžádanějším před-
stavením totiž byla vynikající one 
woman show Shirley Valentine 
se Simonou Stašovou. „Shirley 
Valentine je skvělou hereckou pří-
ležitostí pro vynikající herečku v ti-
tulní roli,“ chválila představení Věra 
Flašková, jednatelka společnosti 
Kultura a sport Chomutov. 

Na zájmu divadelních návštěv-
níků o představení se podle ní pro-
jevila i proslulost divadelní hry, 
která se v Čechách hraje již čtyři 
a půl roku. „Věhlas tohoto předsta-
vení zajistil, že bylo během něko-
lika málo dní vyprodáno,“ potvr-
dila Flašková a vzápětí udělala ra-
dost všem, kteří tentokrát lístky ne-

sehnali. „Naše společnost se roz-
hodla divákům, na které se nyní ne-
dostalo, nabídnout toto představení 
v brzké době ještě jednou.“ 

I když divadlo čekalo déle na 
první vyprodané představení, ná-
vštěvnost podzimní sezony vedení 
společnosti Kultura a sport udělala 
radost. „Průměrná návštěvnost di-
vadelních představení činila 340 di-
váků. S tím jsme velmi spokojeni 
a věříme, že se nám tento trend po-
daří udržet i v budoucnu,“ dodala 
jednatelka společnosti Kultura 
a sport Chomutov. Prozatím dru-
hým divácky nejúspěšnějším před-
stavením byla hra Kutloch aneb 
i muži mají své dny, ale to může 
ještě 12. prosince změnit Cena 
za něžnost napsaná podle stejno-
jmenné filmové předlohy, jež v roce 
1984 získala pět Oscarů.  

Soutěžte se společností Kultura a sport Chomutov, Chomutovskými novinami 
a webem Echomutov.cz a vyhrajte poukázku na kurzy plavání pro kojence, rodiče 
s dětmi, plavce i neplavce. Pro účast v soutěži stačí poslat odpovědi na otázky: 

 a)  která nejúspěšnější česká plavkyně  
si vyzkoušela nový bazén v aquasvětě?

 b)  jaká je hodnota dárkového poukazu?

 c)  je kurz plavání rodičů s dětmi přístupný i mužům – tatínkům?

Své odpovědi pište do 15. 12. jako zprávu na facebookové stránce  
www.facebook.com/echomutov (pomocí tlačítka )

Ti, co správně odpoví, postupují do losování.  
Tři šťastlivci vyhrávají dárkový poukaz na jeden 
z výše uvedených kurzů. Výsledky losování 
budou vyhlášeny 18.12. na na Facebooku 
a webu Echomutov.cz 

Ti, kteří nebudou mít štěstí, 
mohou poukazy 
zakoupit v pokladně 
Aquasvěta. Získají 
tak originální dárek 
z kategorie „To tu ještě 
nebylo“. Více informací 
o plavání pro děti najdete 
na www.kultura-sport.cz.

Dárkový poukaz

v hodnotě 1000 Kč na kurz Plavání pro plavce 

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | Boženy Němcové 552/32 | 430 01 Chomutov | IČ: 47308095 | DIČ: CZ47308095 | www.kultura-sport.cz | tel. 474 651 154

platný v roce 2013.

Dárkový poukaz

v hodnotě 1000 Kč na kurz Plavání pro neplavce 

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | Boženy Němcové 552/32 | 430 01 Chomutov | IČ: 47308095 | DIČ: CZ47308095 | www.kultura-sport.cz | tel. 474 651 154

platný v roce 2013.

Dárkový p
oukaz

v hodnotě 10
00 Kč na kurz Plavání rodičů s dětmi 

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o
. | B

oženy Němcové 552/32 | 430 01 Chomutov | IČ
: 47308095 | DIČ: CZ47308095 | w

ww.kultura-sport.cz | tel. 474 651 154

platný v ro
ce 2013.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o
. | B

oženy Němcové 552/32 | 430 01 Chomutov | IČ
: 47308095 | D

IČ: CZ47308095 | w
ww.kultura-sport.cz | tel. 4

74 651 154

Dárkový p
oukaz

v hodnotě 1
000 Kč na kurz Plaván

í pro
 kojence

platn
ý v r

oce 2
013.

pro celou rodinu 
šupinu v aQuaSvětě
Zábavnou akci na 14.12. pro ce-
lou rodinu s názvem Vánoční šu-
pina připravila Kultura a sport. 
V Aquasvětě budou na programu 
tance s klaunem i disko ve vodě. 

do letňáku 
na zimní kino
Netradiční promítání v letním 
kině je připraveno na 6. pro-
since od 17 hodin. Lidé zahře-
je teplý svařák a potěší dvě 
pohádky. 

Queen v chomutově
Kino Svět promítne záznamy 
koncertů rockových hvězd. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na 
skupinu Hendrix 70, The Doors 
nebo Queen.

hobit hned 
po půlnoci 
Poprvé v Chomutově se bude 
promítat minutu po půlnoci. 
Třináctého prosince kino Svět 
uvede českou premiéru první 
části třídílné série Hobit.

KráTCe

Taneční gala: výkony i krásná podívaná
Druhou prosincovou ne-

děli obsadí chomutovské diva-
dlo tanec v různých podobách. 
Bude se zde konat již 27. ročník 
Chomutovského tanečního gala, 

což je pohárová soutěž ve spor-
tovním tanci třídy BAM ve stan-
dardních a latinskoamerických tan-
cích. Svoji účast přislíbily taneční 
páry z Čech, Slovenska, Polska, 

Německa a Maďarska. „Soutěž je 
zajímavá nejen pro znalce tance, 
ale širokou veřejnost překvapí spor-
tovní výkony a krásná podívaná na 
mistry tanečního umění,“ zve pri-

mátor města Jan Mareš. V dopro-
vodném programu vystoupí Taneční 
škola Stardance Milady Zelenkové 
a Beethoven DC Chomutov. Vstup né 
je 80 korun, snížené 50.
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odchody u pirátů
Hokejoví Piráti Chomutov kvů-
li špatným výsledkům odvolali 
trenéra Jiřího Doležala. Již před 
ním opustil mužstvo i Radek 
Duda. Posledním z odchodů je 
Jason Chimera, který se vrátil 
do zámoří za rodinou. 

loko přezimuje 
na 3. míStě
Po špatném začátku se fotba-
listé AFK LoKo Chomutov roze-
hráli a po výhře v Blšanech pře-
zimují na třetím místě krajské-
ho přeboru dospělých. 

levhartí loučení 
Také basketbaloví Levharti se lou-
čí se dvěma hráči. Od týmu od-
chází John Pack, který doplatil na 
vynikající formu nováčka Fieldse, 
a Jakub Kozubík, který letos v nej-
vyšší lize ještě nenastoupil.

KráTCe baumrtová rozšířila 
sbírku medailí

povedený start futsalisty 
Sparty katapultoval do čela

Starší žáci potvrdili na republikovém přeboru v judu formu 

Chomutovská plavkyně Simona 
Baumrtová opět zářila na mezinárod-
ním poli. Na mistrovství Evropy ve 
francouzském Chartres vybojovala tři 
individuální bronzy a jedno štafetové 
stříbro, čímž se stala první českou 
plavkyní, které se na jedné vrcholné 
akci podařilo získat čtyři medaile.

Tou úvodní byla bronzová z dis-
ciplíny 100 m znak, ovšem vzhledem 
k času horšímu než v semifinále z ní 
chomutovská závodnice zpočátku 
příliš velkou radost neměla. Chuť jí 
spravil znakový sprint na 50 m, kde 
další broz šel ruku v ruce s kvalit-
ním časem. Simoninu dobu bronzo-
vou pak završilo třetí místo na 200 m 
znak a dokonce ho doprovodilo ra-
dikální vylepšení českého rekordu 

na 2:03,43. „Je to super. Něco tako-
vého jsem vůbec nečekala. Udělala 
jsem si obrovský osobák. Toho 
času si vážím nejvíc, patří momen-
tálně mezi nejlepší na světě,“ rado-
vala se nejlepší česká plavkyně sou-
časnosti, pro kterou to byla již šestá 
bronzová medaile z evropských šam-
pionátů. Skvostnou bilanci pak v zá-
věru čtyřdenního mistrovství ještě 
vyšperkovala polohovou štafetou žen 
na 4×50 m, která i díky jejímu pa-
rádnímu prvnímu úseku nakonec zís-
kala výbornou stříbrnou medaili. 
Cenný kov byl na dosah i ve smí-
šené polohové štafetě na 4×50 m po-
lohově, která skončila čtvrtá se ztrá-
tou pouhých 7 setin na třetí místo. 
Baumrtová k výsledku přispěla vy-

lepšením vlastního českého rekordu 
na 50 metrů znak, který teď má hod-
notu 0:26,68.

Ještě lepší výkony sama Simona 
očekává na prosincovém mistrovství 
světa v tureckém Istanbulu, na které 
se celý půlrok připravuje.

Juniorské týmy Sparty Chomutov 
úspěšně zahájily sezonu v celostátní 
1. lize futsalu FIFA. Do Chomutova 
zavítaly celky SATAN Kladno, Bal tic
flora Teplice a Indoss Plzeň, ovšem na 
hostitele s jedinou výjimkou nestačily.

Mladíci z týmu U16 postupně po-
razili Kladno 4:2, Plzeň 7:3 a regio-
nálního souseda Teplice ve vlažném 
tempu dokonce 16:0. Neztratili tak ani 
bod a hned se vyšvihli do čela tabulky. 
Jejich starší kolegové z U18 zahájili 
také proti Kladnu a v kvalitním utkání 
vedli ještě na začátku poslední minuty 
3:2, ale nedali vyloženou šanci, sou-
peř z protiútoku vyrovnal a 20 vte-

řin před koncem vstřelil vítězný gól. 
Naopak loni výbornou Plzeň, vítěze 
skupiny a účastníka Final four, Sparta 
Chomutov nečekaně rozstřílela 12:1 
a naprosto stejným výsledkem na zá-
věr porazila i slabé Teplice. Také tým 
U18 se po třech zápasech dostal do 
čela tabulky.

Ve druhém kole se oba juniorské 
celky Sparty Chomutov opět předve-
dou vlastním fanouškům, společně 
s Balticflorou Teplice budou 9. pro-
since hostit nováčka Démony Česká 
Lípa a Olympik Mělník, který je nao-
pak pravidelným účastníkem junior-
ských Final four. 

Přebor ČR staršího žactva 
v judu hostila Městská sportovní 
hala v Chomutově a není překvape-
ním, že se na tatami představili i do-
mácí borci. „Dopadlo to pro nás 
dobře. V kategorii do 38 kilogramů 
jsme získali díky Davidu Vopatovi 
zlato a díky Jakubu Vernerovi bronz, 
takže jsme v této kategorii domi-
novali,“ řekl spokojeně hlavní tre-
nér oddílu juda TJ VTŽ Chomutov 
Bohuslav Stareček. Potěšen byl 
i výsledky Tomáše Petrlíka a Jana 

Barcala v dalších váhových kate-
goriích. „Tomáš prohrál v souboji 
o bronz, a tak bral páté místo. Honza 
skončil sedmý. Bez umístění skon-
čili Tomáš Holý a Jan Kittler, ale 
oba se vraceli na tatami po nemoci, 
proto u nich ani nebyly ambice ata-
kovat medailové příčky,“ dodal tre-
nér Stareček. Celkově tak klub ob-
sadil dělené třetí místo s ostravským 
Baníkem z celkem 40 klubů, které 
přivezly 220 závodníků. 

Starší žáci TJ VTŽ Chomutov 

tak potvrdili, že patří k republikové 
špičce. „V soutěži družstev, kde vždy 
startuje výběr těch nejlepších závod-
níků kraje, skončil první Ústecký 
kraj, v jehož družstvu jsme měli tři 
zástupce. Dva zápasníci z oddílu pak 
startovali letos i na LOH mládeže 
pořádaných Olympijským výborem 
ČR, kde opět výběr Ústeckého kraje 
zvítězil,“ připomněl Stareček, který 
je přesvědčen, že chlapci si dobré vý-
sledky přenesou i do vyšších věko-
vých kategorií. 
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muž v pyžamu 
nemohl domů
Z domu ve Fügnerově ulici se 
ozývalo volání o pomoc. Stráž-
níci na místě uviděli zmatené-
ho bosého muže v pyžamu. Ne-
věděl, jak se na chodbu domu 
dostal, a nemohl zpět do bytu. 
Hlídka od příbuzné přivezla klí-
če a předala mu je.

rodiče Se poprali
Partnerský pár se pral v bytě 
v ulici Matěje Kopeckého. Stráž-
níkům otevřeli oba zakrvácení 
a dost opilí. Jejich sedmnáctile-
tá dcera uvedla, že se rodiče na-
padají často a mají na tom stejný 
podíl. Případ dále šetří policisté.

udělali Si bubny 
z košů
Deset dětí se na Písečné zřej-
mě velmi nudilo. Z držáků sun-
daly odpadkové koše, otočily je 
dnem vzhůru a bubny byly na 
světě. Strážníci však rachot brzy 
utišili a přiměli hudebníky, aby 
vše dali do pořádku.

lup zůStal na míStě
Jednatřicetiletý muž z Jirkova 
se snažil ukrást plechy z budo-
vy Domu dětí a mládeže. Všimli si 
ho ale tamní obyvatelé a přivolali 
strážníky. Ti ho přistihli přímo při 
činu. Lapka si tedy nic neodnesl, 
navíc půjde před komisi. 

MěSTSKá pOlICIeNový jízdní řád navýší 
počet spojů na lince 16

Nové auto zefektivní 
práci strážníků

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova připravil s platností od 
9. pro sin ce nové jízdní řády městské 
hromadné dopravy. V drtivé většině 
zůstává zachován počet spojů. Zrušen 
bude jeden spoj na lince číslo 11 mezi 
chomutovským vlakovým nádražím 
a jirkovským autobusovým nádražím, 
naopak deset spojů přibude na lince 
č. 16, tedy na trase mezi Chomutovem 
a Jirkovem. Z cílových stanic budou 
autobusy odjíždět o několik minut 
dříve či později, u trolejbusových li-
nek se časy nemění. „Změny odjezdo-
vých časů autobusů na 11 linkách re-

agují na ohlasy a opakované podněty 
cestujících,“ vysvětlil generální ředitel 
podniku Jiří Melničuk.

Změny jízdních řádů platné do 
prosince 2013 cestující naleznou 
v kapesní brožuře, kterou si mo-
hou pořídit v přepravních kancelá-
řích DPCHJ. Nové jízdní řády budou 
vyvěšeny na všech zastávkách a na 
www.dpchj.cz.

Největší časové posuny se ode-
hrály u spojů linky 4 Podhorská 
ulice–Poliklinika. „Tím se vytvořily 
lepší intervaly mezi spoji této linky 
a linek č. 9 a 6 na souběžných tra-

sách,“ upřesnil Melničuk. Dopravní 
podnik se snaží vycházet cestujícím 
maximálně vstříc. „Příkladem mo-
hou být posuny časů u linek 7 a 8 
přepravujících pracovníky z Ferony 
nebo z průmyslové zóny. Vyšli jsme 
vstříc také žákům, kteří dojíždějí do 
škol na Březenecké,“ řekl předseda 
představenstva DPCHJ a náměs-
tek chomutovského primátora Jan 
Řehák s tím, že změn, které zkracují 
čekací dobu mezi spoji či zjednodu-
šují přepravu Chomutovanům, do-
pravní podnik v novém jízdním řádu 
provedl desítky.

Chomutovští strážníci jezdí v no-
vém autě. „To bude prioritně slou-
žit k odchytu zvířat, výjezdy na hlá-
šení pultu centrální ochrany objektů 
a urgentní zásahy,“ říká velitel měst-
ské policie a náměstek primátora Jan 
Řehák. Volba proto padla na Škodu 
Roomster.

Automobil najede během roku 
až sedmdesát tisíc kilometrů. „Volili 
jsme takové auto, jehož jízdní vlast-
nosti umožní jak rychlou jízdu k zása-
hům, tak jízdu v těžkém terénu. A na-
víc jsme požadovali větší objem zava-
zadlového prostoru pro  převoz odchy-
cených zvířat,“ vysvětluje zástupce ře-
ditele městské policie Petr Zálešák.  

Roomster nahradí fabii, které 
skončil leasing. „Auta měníme pravi-
delně, protože jejich nasazení je oproti 
běžným služebním vozům nadměrné. 

Posádka každého vozu řeší denně až 
60 událostí, a to bez kontrolní činnosti. 
Nová auta jsou navíc úspornější a také 
ekologičtější,“ dodává ředitel městské 
policie Vít Šulc.

Městská policie má ve výkonu 
služby nyní čtyři vozy, z nichž 
tři slouží pro hlídkovou činnost. 

Čtvrté se využívá pro administra-
tivní záležitosti, jako jsou dopro-
vody pro pracovnice magistrátu, 
prověřování pobytu pro přestupko-
vou komisi, regulace dopravy a do-
ručování písemností. Pro maxi-
mální mobilitu mají strážníci ještě 
čtyři elektroskútry. 

Chomutov 
bude hostit 
evropská města

Chomutov bude na jaře pří štího 
roku hostit prestižní mezinárodní 
dvoudenní workshop. Na sever Čech 
se 10. dubna sjedou představitelé 49 
evropských měst, jež jsou zapojena do 
projektu Quest (Nástroj řízení kvality 
pro udržitelnou, energeticky efektivní 
dopravu). Pořadatelské město vybral 
národní koordinátor projektu, společ-
nost Centrum dopravního výzkumu.

Akční plán plnění projektu za-
hrnuje 11 bodů, například vytěsňo-
vání nepojištěných vozidel z ulic 
Chomutova, zavedení páteřních linek 
MHD s využitím vozidel na plynový 
pohon, aktualizaci studie vybudování 
cyklostezek na Chomutovsku či ak-
tualizaci modelu dopravy ve městě. 
Poslední fází Quest je získání certi-
fikátu, jenž městu umožní čerpat do-
tace na dopravní projekty.

„Pro zahájení certifikačního pro-
cesu je nutné, abychom splnili alespoň 
jeden z vyjmenovaných bodů plnění 
projektu do dubna příštího roku,“ vy-
světlil náměstek primátora Jan Řehák. 

z ulic byly uklizeny tuny odpadu
Technické služby ukončily dru-

hou etapu čištění ulic. Ve srovnání 
s první etapou nyní pracovníci od-
klidili z komunikací zhruba o sto pa-
desát tun odpadu méně. Výrazně se 
však zvýšil počet nezodpovědných 
řidičů, kteří nepřeparkovali své vozy. 
Neumožnili tak uklidit komunikace 
v plánovaném rozsahu. „Takové cho-
vání je bezohledné, přičiněním těchto 
řidičů znehodnocujících práci lidí 
trpí image Chomutova. Mohlo by být 

ještě hezčím městem. Termíny čiš-
tění jsou přitom vždy včas avizo-
vané na tabuli u vjezdu do jednotli-
vých ulic,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Blokové čištění začíná každý rok 
vždy koncem března. Druhá etapa 
čištění připadá na červenec až konec 
října. „V tomto období jsme z ulic 
města svezli celkem 329 tun odpadu, 
z toho 34 tun nashromáždili oby-
vatelé do velkoobjemových kontej-

nerů umístěných na vybraných mís-
tech,“ řekl provoznětechnický ná-
městek Technických služeb města 
Chomutova Miroslav Šulta.

Z ulic pracovníci svezli o 163 tun 
odpadu méně než v prvním kole čiš-
tění, o osm tun méně pak lidé nano-
sili do velkoobjemových kontejnerů. 
Je to dáno tím, že první etapa začíná 
po zimě. Z ulic je tak nutné odstranit 
také drť a písek, jež se používají při 
údržbě komunikací.
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podívali Se 
do domečku
Žáci základní školy v Hornické 
ulici navštívili i se svými rodiči 
Dům dětí a mládeže. Děti s ma-
minkami lákala hlavně zvířata, 
tatínky zas autodráha. 

ochutnali kuS ruSka
Boršč či šašlik mohly ochutnat 
děti ze školy v Kadaňské ulici. 
Kuchařky se proměnily v ruské 
Máši a Nataši a připravily typicky 
ruské menu.

březenecká 
na popelce
Školní družina ZŠ Březenecká už 
zjistila, že Popelka umí nejen zpí-
vat, ale i bruslit. Děti navštívily 
v pražské O2 Aréně představení 
Po pel ka – muzikál na ledě.

KráTCe

žáci ze zš březenecká 
trénovali sebeobranu

Mateřinka radost ctí 
lidové tradice a zvyky

Gymnazisté věnovali týden poezii

Jak zvládnout situaci v případě 
agrese a jak se bránit agresorovi? To 
byla hlavní témata workshopu pro 
žáky ZŠ Březenecká, který připravil 
Martin Matouš z Tiger Relax Clubu. 
„Během tohoto workshopu se děti učí 
rozeznat nebezpečnou situaci a před-
cházet eskalaci konfliktu,“ řekl Martin 
Matouš, který vede školu sebeobrany.

Proto byl workshop zaměřen na 
neverbální komunikaci. Děti se v 
praktickém cvičení učily vymezit si 
svůj prostor a bránit jeho narušení. 
To si pak vyzkoušely i na asistentovi, 
který si raději oblékl polstrovaný ob-
lek. Lektor nezapomněl ani na důle-
žitou pomoc dospělého. „Pokud se 

něco děje, nebojte se o tom říci do-
spělému. Nemusíte v žádné situaci 
zůstat sami, někdo vám pomůže ji ře-
šit,“ kladl dětem na srdce na konci 
workshopu Matouš a všechny, které 
sebeobrana zaujala, pozval do své 
školy bojových umění. 

Vedení ZŠ Březenecká přistou-
pilo na workshop sebeobrany na po-
pud jednoho z rodičů. „Naše škola ne-
řešila žádné problémy šikany, ale vě-
řím, že pro děti je důležité umět se brá-
nit, neboť svůj čas netráví jen ve škole. 
Jedna maminka se zeptala, zda se škola 
nemůže zapojit do ochrany,“ vysvětlila 
ředitelka školy Jitka Červená, co stálo 
za pozváním Martina Matouše. 

Tradice, zvyky i českou kulturu 
se snaží přiblížit malým dětem uči-
telky z mateřské školky Radost. 
Při rozeným způsobem se děti se-
znamují s pranostikami i akcemi 
v každém ročním období. Děti si 
v tomto duchu velmi užily i svátek 
svatého Martina.

„Vydali jsme se na cestu s mar-
tinskými lucerničkami, které si děti 
vyrobily a nazdobily. Ve třídách se 
pak seznámily s pověstí o svatém 
Martinovi, zazpívaly si o něm pís-
ničku a připomněly si zvyky vážící 
se k tomuto svátku,“ uvedla Kamila 
Novotná, zástupkyně ředitelky ma-
teřské školky v Palackého ulici.

Kouzelná cesta měla několik 
stanovišť. Na prvním se děti pro-
jely na bílém koníkovi, na dalších 
pak běhaly s vlajícími stuhami jako 
metelice, házely koule do studánky 

nebo skládaly sněhuláky z různě 
velkých obručí. Při zimním skota-
čení jim sice svítilo sluníčko a po 
sněhu nebyla ani památka, přesto si 
naučné dopoledne všichni užili.  

Studenti chomutovského gym-
názia se zapojili do literární sou-
těže Týden poezie. Tato celorepub-
liková akce má za cíl zpříjemnit žá-
kům studium češtiny a ukázat ja-
zyk i v jiném světle. Letošním té-
matem byl Přestup. Ve svých psa-
ných projevech si pod tímto spoje-

ním mohli mladí autoři najít cokoli, 
ať už přestup v životě nebo přestup 
z dopravního prostředku a mnoho 
jiného.

Právě nápaditost pojetí byla dů-
ležitým bodem pro porotu, která 
vybírala nejúspěšnější práce. Ty si 
studenti napsali doma a poté po-
slali na společný email. „Vítězné 
práce budou později otištěny ve 
sborníčku,“ uvedla Petra Kotyzová 
z Gymnázia Chomutov. 

Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií podle věku, díla mohli au-
toři psát v próze, poezii i dramatu. 
Součástí Týdne poezie je i výstava 
prací jednotlivých tříd na chodbě 
školy na stejné téma jako soutěž. 
Práce vytvořili studenti společně 
s učiteli českého jazyka.

Různými způsoby chomutovské 
školky připravují děti na budoucí ži-
vot. Sázejí přitom vždy na metody 
přirozené a zábavné. Nad rámec zá-
kladního vzdělávání se tak mohou 
věnovat zpěvu, dramatice, sportu 
a jiným činnostem. Správné chování 
i návyky si děti z mateřské školky 
v ulici Školní pěšina osvojují pro-
střednictvím pohádek. 

Právě tajuplný svět dobra a zla 
jim ukáže, jaký umí život být a jak se 
s ním mají vypořádat. Každý měsíc 
je tematicky zaměřen na nejrůznější 
vědomosti i schopnosti, které uči-
telky rozvíjejí právě prostřednictvím 
výpravných příběhů. „V listopadu 
se naše činnost ubírá k poznávání 
smyslů. Pomáhá nám k tomu mimo ji-

ných i pohádka o Dlouhém, Širokém 
a Bystrozrakém. Jako posledně jme-
novaný si například děti zaváží oči 
poloprůhledným šátkem a zkoumají 
tak, co se v jejich pohledu změní,“ vy-
světlila zástupkyně ředitelky Mateřské 
školy Chomutov Jitka Nezbedová. 

Pohádky, ať už jejich poslou-
chání nebo i hraní, dává dětem šanci 
vidět sebe i své kamarády v nejrůz-
nějších rolích. „Přibližují si tím situ-
ace ze života a dostávají pomyslný 
návod, jak se v nich chovat,“ uvedla 
Nezbedová.

Jemnou motoriku hoši i děvčata 
trénují při výrobě pohádkových re-
kvizit, při vyprávění příběhů nebo 
hraných scénkách si pak výborně 
procvičují paměť i řeč.

S pohádkami 
vplouvají 
do života
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křížovka Připravili jsme letos opravdu dlouhé… (tajenka) …na náměstí 1. máje. Přijďte se podívat a setkat s přáteli. 

Sledujte reportáže 
z chomutova na webu:

vtipy

Dítě s provinilým výrazem ve tváři 
přijde večer do ložnice: „Tati, umíš 
psát ve tmě?“ „No, myslím, že jo. 
Co mám napsat?“ „Svoje jméno do 
mojí žákovské knížky.“

Babička zpívá večer vnukovi 
ukolébavku. Po chvíli se vnuk ozve: 
„Babi! Jdi si zpívat do kuchyně –
chce se mi spát!“

„Náš Jiříček je na svůj věk velmi 
vyspělý,” chlubí se pyšná maminka, 
„chodí do dvojky a už nosí domů 
čtyřky!”

„Tak rodino, kam kdo chce na 
dovolenou?” ptá se otec. 
Hlásí se syn: „Já bych chtěl tam, 
kde jsem už dlouho nebyl!” 
„Tak tady máš dvacku a mazej 
k holiči!”
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 9.12. ne 14.00  chomutovSké taneční gala – 27. ročník pohárové soutěže 
ve sportovním tanci třídy BAM ve standardních a latinskoamerických 
tancích.

 12.12. st 19.00  cena za něžnoSt – Hra zdařile osciluje na hranici komedie 
a melodramu, předvádí téměř třicet let vztahu dvou žen, matky a dcery.

 13.12. čt 18.00  vánoční koncert k poctě Sv. mikuláše – Zazní skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho, Louise-Nicolase 
Clérambaulta, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Pacelbela aj.

 18.12. út 19.00  čeSká mše vánoční – jakub jan ryba – Vystoupí dětský 
pěvecký sbor Korálek, ženský pěvecký sbor Clavis Cordium, houslista Pavel Hůla 
s dcerou Lucií. Tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní v podání 
Pěveckého kvartetu sólistů a ženského pěveckého sboru Clavis Cordium.

 5.12. st 16.00 mikulášSká nadílka S inkou rybářovou 
 6.12. čt 16.00 vánoce trochu jinak 
   17.00 album a jeho vánoční country 
 7.12. pá 17.00 vánoční dechovka 
   16.00 tančící, zpívající a bubnující vánoce 2012
 8.12. so 09.00 adventní trhy 
 9.12. ne 09.00 adventní trhy 
 10.12. po 16.00 předvánoční zaStavení 
   17.00 k vánočnímu Stromečku přijĎ, babi a dědečku 
 11.12. út 16.00 řekla vločce vločka, kdo Si počká, ten Se dočká 
   16.30 nevhodná pohádka 
   17.00 vánoce, vánoce
 12.12. st 16.00 rozzářené vánoce

chomutovSké noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
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město Chomutov • adresa 
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Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne SAMAB BRNO GROUP, a. s. • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor
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t.branda@chomutov-mesto.cz
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
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 5.12.  st 17.00 legendární parta (3d) 19.00 Sedm pSychopatů
 6.12. čt 17.00 obchod pro Sebevrahy 19.00 anna karenina
 7.12. pá  17.00 zvonilka: tajemStví křídel (3d) 

18.00 zábleSky chladné neděle 20.00 patrola
 8.12. so 15.00 velká vánoční jízda (3d) 18.00 anna karenina
   19.00 hendrix 70: live at woodStock
 9.12. ne 15.00 kozí příběh Se Sýrem (3d) 18.00 anna karenina
   19.00 Sedm pSychopatů
 10.12. po 17.00 Svatba mezi citróny 18.00 holy motorS
 11.12. út 17.00 SiniSter 18.00 argo
 12.12. st 17.00 raubíř ralf (3d) 19.00 v temnotě
 13.12. st  00.01, 15.00, 19.00 hobit: neočekávaná ceSta (3d)

17.00 hobit: neočekávaná ceSta
 14.12. pá  16.00, 20.00 hobit: neočekávaná ceSta (3d) 18.00 oui, šéfe!
 15.12. so  15.00 legendární parta 

16.00 co kdybychom žili Společně?
    18.00 hobit: neočekávaná ceSta (3d)

19.00 hobit: neočekávaná ceSta
 16.12. ne  15.00 hvězda betlémSká 

18.00 hobit: neočekávaná ceSta (3d)
   19.00 Sedm pSychopatů
 17.12. po 17.00 hotel tranSylvánie 18.00 kuře na šveStkách
 18.12. út  17.00 zvonilka: tajemStví křídel (3d) 

18.00 na divoké vlně
 19.12. st 17.00 hobit: neočekávaná ceSta (3d) 19.00 až do měSta aš

 5.12. st 13.00  den otevřených dveří v keramice – možnost vyzkoušení 
práce s keramikou

 Od 13.12. 10.00 vánoční výStava
 19.12. st 16.00 vánoční vyStoupení hudebních kroužků

 5.12. st 18.00 povídání o bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 6.12. čt 17.00  zimní mikulášSký Svařák na letňáku – 

promítání krátkých pohádek pro děti se svařákem pro dospělé – letní kino
   17.00  krev a píSek filipín – beseda se spisovatelkou a cestovatelkou 

Sašou Ryvolovou – velký sál SKKS 
 11.12. út 18.00  autorSké čtení – beseda se spisovatelem Jiřím Krchovským – 

velký sál SKKS
 12.12. st 17.30  aStropSychologie – výklad horoskopu u dítěte – 

učebna č. 66 SKKS
 13.12. čt 17.00  zdravá záda a pohyb bez boleSti – přednáška Klubu 

aktivního života – učebna č. 66 SKKS
 14.12. pá 14.00  vánoce v čechách – hudební beseda Jiřiny Hennlichové – 

učebna č. 66 SKKS
 18.12. út 18.00  čeSká klaSická homeopatie – léčba dětí, emoční vztahy 

matky a dítěte – učebna č. 66 SKKS
 19.12. st 09.30  pohádky pro uplakánky – uvádí Docela velké divadlo 

Litvínov – velký sál SKKS
   17.00  večerníček pro Seniory – taneční podvečer pro seniory 

s Malou českou muzikou – kulturní dům na Zahradní

 
KINO SVěT

důM děTí a Mládeže

předNášKY, beSedY, aKCe

MěSTSKÉ dIVadlO

NáMěSTí 1. Máje

 Do 21.12. čertovSké Sklepy – galerie Špejchar
   atelier žampach – Sklo, františek květoň – obrazy – 

galerie Lurago
 Do 30.12. foto – ondřej kocholatý – výstavní síň knihovny
 Do 31.12. foto – dominika dolejšová – galerie Na schodech
 Do 31.1. grafika – oldřich kulhánek – galerie Špejchar
 Od 11.12. pedagogicko-pSychologická poradna – vestibul knihovny

 7.12. pá 19.00  paul batto jr. – zpěvák, kytarista a skladatel s klavíristou 
Ondřejem Křížem – Kulisárna

   20.00  akuStický večer – Kieslowski, Jakub Alexa a Tomáš Trykar – 
galerie Lurago

 8.12. so 10.00 adventní koncert – hlahol – kostel sv. Kateřiny
 9.12. ne 18.00  2. adventní koncert – Ženský komorní sbor Jirkov a Komorní 

orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce 
 14.12. pá 19.00  vánoční koncert vox cantabiliS – host: pěvecký sbor 

Hlahol – galerie Špejchar
   18.00 adventní koncert – madrigal – kostel sv. Kateřiny 
 15.12. so 10.00 adventní koncert – harmonie – kostel sv. Kateřiny
   17.00 adventní koncert – anonym - kostel sv. Kateřiny
 16.12. ne 18.00  3. adventní koncert – smíšený komorní sbor ZUŠ Jirkov 

Ventilky – kostel sv. Ignáce
 19.12. st 17.30  adventní koncert – corona a evergreenS – 

kostel sv. Kateřiny   
   18.00  vánoční koncert – pěvecké trio La Gioia a smíšený pěvecký 

sbor HAPPY SMILE Chomutov – kostel sv. Ignáce

 Do 7.12.  copak je to za šarži? – hodnostní označení a doplňky v čs. armádě 
od roku 1918 po současnost – Dům Jiřího Popela

 Do 6.1. vánoce v muzeu – výstava – budova radnice
 Do 26.1. krajka a dřevo – výstava – Dům Jiřího Popela

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

    poklady gotiky a reneSance Severozápadních čech – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    hiStorická lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    fialův pohyblivý betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 7.12. pá 17.30  piráti chomutov–hc Sparta praha – hokej – zimní stadion
 8.12. so 15.00 veteránSká futSalová liga – sportovní hala
 8.12. so 17.00 fbc 98 chomutov–kadaň – florbal – sportovní hala
 9.12. ne 08.00 6. zimní futSalová liga – sportovní hala
 9.12. ne 14.30 5. zimní futSalová liga – sportovní hala
 13.12. čt 17.30 chomutov–pardubice – hokej junioři – zimní stadion
 15.12. so 08.00 1., 2., 4. zimní futSalová liga – sportovní hala
 15.12. so 15.00 3. zimní futSalová liga – Sportovní hala
 15.12. so 17.00  bk levharti chomutov–Sluneta úStí nad labem – 

basketbal – sportovní hala
 16.12. ne 15.00 veteránSká futSalová liga – sportovní hala

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM

SpOrT
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Obří loutka  
zahájila  
obří Vánoce 
Pokračování ze strany 7. 

Třináctimetrová loutka anděla 
zavítala mezi davy na chomutov-
ské náměstí, aby zahájila třítýdenní 
Chomutovské Vánoce 2012. Anděl 
nejprve obešel celé náměstí, zaťukal 
na okno radnice, aby vyzval primá-
tora města Jana Mareše k rozsvícení 
vánočního stromu. Než se tak za hla-
sitého odpočítávání všech shromáž-
děných stalo, primátor společně s vý-
znamnými osobnostmi města man-
želi Legatovými, jež obdrželi letos 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic, roz-
svítili první svíci na velkém advent-
ním věnci vedle stromu. Poté za do-

provodu hudby rozzářil oblohu pest-
robarevný ohňostroj. Když se znovu 
zapojilo veřejné osvětlení, doplnila ho 
i krásná vánoční výzdoba.

Chomutovské Vánoce pokračují až 
do Štědrého dne, kdy náměstí 1. máje 
bude patřit živému betlému. I letos 
se na náměstí představí řada základ-
ních škol, odehrají se koncerty a sa-
mozřejmě trhy. Každou adventní ne-
děli rozsvítí chomutovské osobnosti 
svíčku na adventním věnci na náměstí, 
poté se v kostele sv. Ignáce uskuteční 
adventní koncerty.

Na předvánoční čas chomutovské 
muzeum na radnici připravilo výstavu  

Krušné hory bez hranic. Barvitě a po-
pisně představuje vánoční zvyklosti na 
obou stranách hor od vzdálené historie 
až do současnosti. Součástí adventu 
v muzeu jsou jako každý rok i ad-
ventní koncerty regionálních sborů. Ve 
sklepení Špejcharu se letos budou bát 
děti. Strašit tam bude kupa čertů.

V zooparku oslavy adventu za-
čínají 5. prosince od 16 hodin 
Mikulášskou ve Staré Vsi. Druhá ad-
ventní neděle bude ve znamení výroby 
originálních ozdob i krmítek, třetí pak 
vyhlásí soutěž o nejlepší domácí vá-
nočku. Advent v zooparku ukončí 
23. prosince nadílka pro zvířata.




