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 4 VáNOCe rOzzářIlY 

NejeN NáMěSTí
Chomutov pulzuje vánoční 
atmosférou už od 2. prosince 
s plejádou koncertů, 
divadelních představení, 
uměleckých dílen či projížděk 
v lokálce Amálce.

 aktuality
 6 rOzA: COUNTrY 

lOSOVáNí UdělAlO 
TečKU
Rodinné zápolení roku 2012 
je minulostí a rodinné týmy 
vyhrály řadu cen.

 aktuality
 7 eVrOpSKÉ peNíze 

zlepšUjí žIVOT 
V SídlIšTíCH
Deset staveb v sídlištích 
Písečná, Kamenná, Zahradní 
a Březenecká nyní finišuje.

 rozhovor
 8 TANeC je KráSNý, 

prOTOže je prO dVA
Učitelka tance Dagmar 
Knížetová již téměř čtyřicet 
let učí nejen tance, ale 
i základy společenského 
chování.  

 kultura
 9 ATelIÉr žAMpACH 

OKOUzlIl číNU, Teď 
VYSTAVUje V lUrAgU 
Křehká krása skla snoubící 
se se snivými obrazy živých 
barev potěšila návštěvníky 
v galerii Lurago.

 sport
 10 MlAdí HrAjí HOKej 

SrdCeM
Hokejová akademie míří 
ke svému cíli. Vychovávat 
talenty.

 fotostrana
 15 TANečNí gAlA 

přIláKAlO 
zAHrANIčNí párY
Na 27. ročníku Velké ceny 
Chomutova ve standardních 
a latinskoamerických 
tancích hráli přespolní 
tanečníci prim.  

2.–23. 12.
Chomutovské Vánoce 
na náměstí 1. máje – 
trhy denně s programem

23. 12.
slavnostní rozsvěcení 
adventního věnce na náměstí 
1. máje od 17 hodin

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

6. 1.
jízda tří králů od 15 hodin 
na náměstí 1. máje

10. 1.
setkání s občany lokality Zadní 
Vinohrady a Kamencové jezero 
od 16 hodin v kině Svět

zApIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
White je osm měsíců starý 
kříženec nejspíše argentinské 
dogy. Hodí se k domku se 
zahradou se spaním uvnitř. Jinak 
je hravý, mazlivý a milý.

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

Vážení čtenáři ChomutoVskýCh 
noVin, občané ChomutoVa.
Přeji každému z vás klidné, pohodové a ničím nerušené 
vánoční svátky a do nadcházejícího roku hodně zdraví, štěstí 
a splněná přání a předsevzetí. Našemu městu pak přeji, aby 
i nadále bylo příjemným místem pro život a vyhledávaným 
cílem návštěvníků a turistů.
Jan Mareš, primátor města
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Vánoce rozzářily 
nejen náměstí

Chomutov pulzuje vánoční atmosférou už od 2. prosince. Plejádu koncertů, divadelních představení, 
uměleckých dílen, projížděk v lokálce Amálce z Podkrušnohorského zooparku a spousty dalších akcí 
pro malé i velké odstartovala první adventní neděli obří loutka anděla. Anděl společně s primátorem 
města Janem Marešem rozsvítili výzdobu a vánoční strom na náměstí 1. máje, které se stalo centrem 
oslav nejkrásnějšího svátku v roce. Nechybějí pochopitelně trhy s vánočním zbožím a občerstvení. Vedle 
nabídky profesionálních umělců místní lidé a návštěvníci města mohou zhlédnout i vystoupení dětí 
z mateřských a základních škol, pěveckých sborů, spolků či sdružení, a to nepřetržitě až do Štědrého dne.

náměstí sVátečně 
naladily děti 
ze škol a školek

Atmosféru Vánoc letos umoc-
ňuje na náměstí i velký adventní sví-
cen, ohrádka s živými zvířaty, zvo-
nička pro štěstí či originální hrnečky 
s motivem Chomutovských Vánoc. 
O ně je nebývalý zájem, jen v prvním 
týdnu se jich prodalo 250. Zájemci si 
mohou nechat orazítkovat dopis s přá-
ním v Ježíškovské poště, která nabízí 
také chomutovské kalendáře na příští 
rok, vánoční pohlednice a již zmíněné 
hrnky. Rozsvěcení svíček na dřevě-
ném adventním věnci se ujali laureáti 
Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, man-
želé Jitka a Viktor Legatovi, Marie 
Svobodová a Jiří Roth. Poslední svíci 
by měla plamínkem oživit plavkyně 
Simona Baumrtová.

První týden Chomutovských 
Vánoc patřil zejména dětem. V pon-
dělí ráno náměstí zaplnili chlapci 
a dívky z chomutovských mateřských 
škol, aby ozdobili malé vánoční 
stromky. Zároveň si k tomu zazpívali. 
Odmě nou jim byla projížďka lokál-

kou Amálkou. Pásmo vánočních písní 
Jede zima, jede, Vánoce nám veze si 
děti odpoledne zopakovaly pro ro-
diče, kteří je přišli na náměstí podpo-
řit. Se svým tanečním vystoupením 
se přidali také zástupci dětského do-
mova. Další den pobavili malé i velké 
diváky protagonisté hudebního di-
vadla Hnedle vedle se svojí Vánoční 
show. Stovky diváků přilákala na ná-
městí mikulášská nadílka se zpěvač-
kou Inkou Rybářovou. Žáci ze zá-
kladní a mateřské školy v Palachově 
ulici ukázali, co se naučili v kompo-
novaném programu Vánoce trochu ji-
nak. Poté náměstí patřilo bluegrassu 
v podání místní kapely Album. Velmi 
pestrý byl i páteční podvečer. Nejprve 
tančili, zpívali a bubnovali žáci se 
svými učiteli ze základní a mateřské 
školy v ulici 17. listopadu, které vy-
střídala Staročeská dechovka Josefa 
Zástavy.

Další týden zahájily v pon-
dělí 10. prosince děti ze základní 
školy Kadaňská s Předvánočním za-
stavením, tedy pásmem recitace 
a zpěvu. Základní škola Akademika 
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Heyrovského pozvala prarodiče pro-
gramem K vánočnímu stromečku 
přijď, babi a dědečku. Pásmo dět-
ského pěveckého sboru Berušky ze 
základní školy Písečná Řekla vločce 
vločka, kdo si počká, ten se dočká 
vystřídala Nevhodná pohádka diva-
delního spolku Pohoda. S paletou 
českých a německých písní a koled 
vystoupily také členky Kulturního 
sdružení občanů německé národnosti.

Kytarová středa nabídla pro-
gram žáků základní školy v ulici 
Na Příkopech, vánočně muzicírovat 
přišli i posluchači Kytarové školy 
Míry Ference. Na Vánoční pohádku 
v podání žáků ze základní školy 

Hornická navázalo divadlo Nahoď 
ze školy Březenecká představením 
Grinchovo ukradené Vánoce. Děti 
ze školy ve Školní ulici se prezento-
valy Vánočním zpíváním, žáci školy 
Duhová cesta vystoupili s pořadem 
Vánoce – čas pohádek. Náměstí poté 
roztančila skupina Beethoven D.C.

muzeum nabízí Vánoční 
VýstaVu, zoopark zase 
Workshopy 

Svátečním časem ale žije celé 
město, Vánocům přizpůsobily 
pro  gramovou nabídku také cho-
mutovské oblastní muzeum, 
Pod krušnohorský zoopark nebo 

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb.

Muzeum v historické budově 
starobylé radnice hostí jako kaž-
dým rokem výstavu Vánoce v mu-
zeu, která je letos věnována vánoč-
ním tradicím a zvyklostem na české 
i saské straně Krušných hor, a to 
od vzdálené historie až po součas-
nost. Návštěvníci se tak mohou tě-
šit na betlémy, hračky, koledy či vá-
noční pověsti.

Podkrušnohorský zoopark nabídl 
hned první adventní neděli vánoční 
dílnu, zájemci si mohli vyrobit ad-
ventní věnce z přírodních materiálů 
či ozdobné řetězy z ovoce a zeleniny. 

Až do Štědrého dne bude k vidění 
betlém se živými zvířaty. Pracovníci 
zooparku pozvali děti i dospělé také 
na Mikulášskou ve Staré Vsi. V po-
řadí druhá dílna byla 9. prosince za-
měřena na výrobu vánočních ozdob 
na stromek a tukových krmítek pro 
ptáky. V neděli 16. prosince zoo
park uspořádal soutěž o nejchutnější 
váno čku. Chybět pochopitelně ne-
může nadílka pro zvířata chovaná 
v zoo parku a také pro psy z chomu-
tovského útulku. Dárci mohou nosit 
23. prosince od 11 do 15 hodin piš-
koty, jablka, mrkev, psí a kočičí kon-
zervy, ale také staré deky.

Hudební duše pohladily a po-

hladí adventní koncerty nejen 
v kostele sv. Ignáce, který už tra-
dičně hostí půlnoční mši v podání 
sboru Hlahol, ale také v kostele 
sv. Kateřiny. Na poslední adventní 
neděli chystá koncert i galerie 
Lurago. A protože výtvarné umění 
a hudba jdou dohromady, v galerii 
Špejchar bude vánoční náladu roz-
dávat jirkovský sbor Vox Cantabilis.

VánoCe proVázejí čerti 
a ukončí je narození 
ježíška

Objekt Špejcharu však hostí i da-
leko temnější hosty než úspěšný sbor. 
V jeho sklepení se totiž od začátku 
adventu prohání rohatci z Muzea 
čertů v Úštěku. K vidění nejsou jen 
grafiky, loutky a sošky pekelníků, 
ale také živí čerti. I přes takovou 
čertí koncentraci se však děti ne-
musí bát. „Já vždy říkám, že u nás se 
děti nebojí. U nás se bojí maminky,“ 
tvrdí Jaroslav Stejný z Muzea čertů. 
Slibuje, že se jeho rohatí podřízení 
nebudou na děti mračit.

Letošní oslavy Vánoc vyvrcholí 
na náměstí 1. máje ve Štědrý den. 
Už popáté se lidé budou moci po-
klonit Ježíškovi v živém betlému, 
hlavní role malého Krista se už tra-
dičně ujme nedávno narozený koje-
nec. Vhodného adepta hledají man-
želé Jaroslav a Věra Stejní, kteří 
jsou duchovními rodiči živého bet-
lému, vždy dlouho předem. „Musím 
už během roku sledovat přátele 
a známé, kteří jsou v očekávání, 
a přemlouvat je. Ideální stav je, 
když máme do hry dva až tři malé 
Ježíšky,“ potvrdila Věra Stejná.

Pozadu nezůstanou ani skauti. 
Historickým autobusem a poprvé 
také trolejbusem rozvezou 23. pro-
since betlémské světlo, které budou 
zájemcům rozdávat na zastávkách na 
trase z Jirkova do Chomutova.

Vánoční trhy a doprovodný kul-
turní program se těší každým ro-
kem značnému zájmu občanů. 
Letošní oslavy nejsou výjimkou, 
do centra města míří denně stovky 
mužů, žen i dětí.

Už popáté se lidé bUdoU moci poklonit 
Ježíškovi v živém betlémU, hlavní role 
malého krista se Už tradičně UJme 
nedávno narozený koJenec.
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Aquasvět nabízí 
dobíjecí kartu s bonusy

Starostové 
se opět sešli

Odpady budou asi dražší

Taneční gala přilákalo zahraniční páry

V závěru roku magistrát 
omezí otevírací doby

Návštěvníci oddychového a re-
laxačního centra Aquasvět si mohou 
nově pořídit dobíjecí přenosnou kartu. 
Na rozdíl od klasické vstupenky lze 
s kartou získat různé bonusy. „Výhody 
karty ocení zejména stálí zákazníci, 
děti do patnácti let, studenti a senioři. 
Jedním z bonusů je například vstup do 
centra zdarma. Karta umožní i návštěvu 

pouze kondičního bazénu za snížené 
vstupné,“ uvedla Lucie Rychecká ze 
společnosti Kultura a sport Chomutov.

Čipovou kartu lze zakoupit v re-
cepci oddychového a relaxačního cen-
tra. Podrobnosti o dobíjecí kartě a také 
o novém ceníku Aquasvěta platném od 
1. ledna 2013 jsou k dispozici na strán-
kách www.kulturasport.cz. 

Čtyřiadvacet starostů se opět sešlo 
v Chomutově, aby získali nejnovější 
zprávy o legislativních změnách. 
„Chomutovský magistrát, pod který 
obce v rozšířené působnosti spadají, 
zve starosty pravidelně a předává jim 
aktuální informace, které se jim mo-
hou hodit pro výkon samosprávy,“ 
řekl tajemník Theodor Sojka.

Na poslední schůzce se například 
projednávaly změny ve stavebním 
zákoně, který nově umožňuje oby-
vatelům postavit si skleník či chod-
ník u domu pouze na základě ohlá-
šení. Starostové pro své občany do-
stali informace o sociálních službách 
v Ústeckém kraji, které lze nyní na-
jít v elektronickém katalogu. „Získali 
také informace o nové konstrukci po-
platku za odpady,“ nastínil další téma 
setkání Sojka. 

Vždy v závěru roku se určuje 
výše poplatku za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu v příštím roce. 
Poplatek zahrnuje dvě složky, jež se 
sčítají. První je zákonný paušální po-
platek ve výši 250 korun, kterým ob-
čané platí kontejnery, likvidaci ne-
bezpečného a velkoobjemového od-
padu či separaci odpadu. Sazba u dru-
hého vychází ze skutečných nákladů 
na svoz netříděného komunálního od-
padu v loňském roce a tato suma se 
rozpočítává mezi obyvatele. Skutečné 
náklady dosáhly v roce 2011 celkové 
výše 22,875 milionu korun, na kaž-
dého z 51 319 obyvatel města tak vy-
chází 446 korun. Po přičtení paušální 
složky 250 korun je výsledná částka 
právě 696 korun.

Město podle vedoucího ekono-
mického odboru magistrátu Jana 
Mareše v uplynulých letech část po-
platku občanům dotovalo, a to až do 
výše jedné třetiny. Náklady totiž vždy 
výrazně převýšily kalkulovanou sku-
tečnost. Navíc každá z obou složek, 
z nichž se skládá poplatek, byla limi-
tována maximální částkou 250 korun. 
Novela zákona pro příští rok tento li-
mit odstranila. 

I přes tutu skutečnost se město 
snažilo držet poplatek pod maximální 
hranicí. Umožnilo to zejména třídění 
odpadu. Pokud lidé více vytřídili, po-
platek meziročně klesl. Bylo tomu tak 
například v letech 2004, 2007 a 2010. 

„Problém nastává vždy v le-
tech, kdy se zvýší zákonné poplatky 

za uložení odpadů na skládku či ce-
nová politika skládek. Dalším úska-
lím se stalo opětovné vykupování pa-
píru ve sběrnách. Objem vytříděného 
papíru tak bohužel výrazně poklesl,“ 
vysvětlil Mareš. Cenu také zvyšují 
lidé, kteří vytvářejí černé skládky, je-
jichž likvidace stála jen letos tři mili-
ony korun.

Chomutovští zastupitelé o po-
platku jednali v pondělí 17. prosince  
Návrh rady města počítá s tím, že 
každý obyvatel zaplatí podle záko-
ného výpočtu 696 korun, tedy o 196 
korun více než letos. Hlasování se 
uskutečnilo po uzávěrce tohoto čísla 
Chomutovských novin, o výsledku 
vás proto budeme informovat začát-
kem nového roku.

Uteklo to rychle. Koza Róza roku 
2012 je minulostí a tentokrát se lou-
čila v kovbojském duchu. Kulturní 
dům Zahradní se pro jeden večer 
proměnil ve westernový saloon, 
v němž s dětmi a rodiči řádili i ta-
nečníci z country skupiny Crock 14. 
Po jejich škole country tance přišel 
čas vylosovat vítěze.

Z téměř čtyř stovek rodin, které se 
zúčastnily letošního Rodinného zápo-
lení, se do závěrečného osudí dostalo 
128 rodinných karet. Patřily všem, 
kteří absolvovali deset a více akcí. 
„Zájem rodin o zápolení mě velice 
těší. Je to známka toho, že chomutov-
ské rodiny se umějí bavit a že je za-

jímá, co se ve městě děje,“ řekl pri-
mátor Chomutova Jan Mareš.

Týmy se mohly těšit na dárky 
v podobě rodinného zájezdu podle 
vlastního výběru, na lyžovačku 
v Alpách nebo na nové sjezdové lyže. 
Další speciální dárečky byly připra-
vené i pro ty, kteří splnili bonusový 
úkol a odevzdali včas deníček čte-
nářských či výletnických zážitků. 
A zkrátka nepřišli ani ostatní, každý 
si odnášel dárkovou tašku s plyšáč-
kem Rozmarýnka nebo Rózy či ka-
lendářem na rok 2013, do kterého si 
mohou poznamenat akce příštího roč-
níku zápolení, jehož úvodní akce pro-
běhne už 12. ledna. 

Chomutovské taneční gala 
každý rok před vánočními svátky 
roztančí sál městského divadla. Na 
27. ročníku Velké ceny Chomutova 
ve standardních a latinskoameric-
kých tancích hráli přespolní taneč-
níci prim. České barvy podrželi ob-

hájci loňského vítězství v latině Jan 
Onder a Lucie Hunčárová.

Zahraniční páry do Chomutova 
jezdí pravidelně, ovšem tentokrát 
dorazily ve skutečně hojném po-
čtu a vynikající formě. „Jejich účast 
soutěži prospívá. České páry, po-

kud nevyjedou do ciziny, nemají 
mnoho příležitostí poznat zahra-
niční konkurenci,“ řekl vedoucí 
soutěže Karel Maršálek, který 
chválil předvedené výkony všech 
zúčastněných.

Pokračování na straně 15.

V závěru roku lidé musejí počí-
tat s omezeným provozem magis-
trátu. Ve čtvrtek 27. prosince budou 
všechny budovy magistrátu ote-
vřeny do 15 hodin, jako v běžných 
dnech. Následující den v pátek je 
neúřední. Uzavřena bude budova 
magistrátu na Husově námě stí (živ-
nostenský úřad, stavební úřad a od-
bor životního prostředí) a z tech-

nických důvodů i starobylá bu-
dova radnice na náměstí 1. máje. 
Budova ve Zborovské ulici bude 
fungovat v omezeném provozu 
do 13.30 hodin. 

O Silvestra 31. prosince bu-
dou v provozu budovy na Husově 
náměstí a ve Zborovské, a to do 
12 hodin. Budova historické rad-
nice bude v tento den uzavřena.

Country losování 
udělalo tečku za 

rodinným zápolením
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KráTCe
žáCi pomáhají 
potřebným
Zástupci studentského parlamen
tu předali Sociálním službám Cho
mutov oblečení a upletené čepice 
a šály. Ty dostanou jako vánoční 
dárek obyvatelé azylového domu 
a případně lidé bez domova.

stále opraVují silniCe
Technické služby od poloviny 
listopadu do poloviny prosince 
spotřebovaly pětadvacet tun 
asfaltu.

zoopark omezí 
oteVíraCí dobu
Na Štědrý den a o Silvestra zoo
park omezí návštěvní dobu pou
ze na dopoledne od 9 do 12 ho
din. Kdo přijde v tuto dobu, může 
v areálu zůstat až do odpoledních 
hodin a pak odejít turnikety. 

album potěší 
Country hudbou
Country zábavu pořádá Kulisár
na v pátek 21. 12. od sedmi ho
din večer. Představí se skupi
na Album s hostujícími MaraCas 
a Medovinou. 

koneC roku na 
bruslíCh
Silvestra na ledě mohou lidé pro
žít netradičně. Stačí přijít 30.  12. 
od 14 hodin odpoledne na zimní 
stadion a vzít si s sebou brusle. 

o VánoCíCh budou 
půjčoVat zdarma
Knihovna připravila pro své čte
náře vánoční dárek v podobě 
půjčování CD a DVD zdarma. Re
gistrovaní čtenáři mohou akce 
využít od 17. 12.

evropské peníze zlepšují 
život v sídlištích 

Nejvyšší správní soud: 
Město může zakazovat hazard

Veřejnou službu soud zrušil, 
město hledá náhradní řešení

V Chomutově se závěrem roku 
končí i další etapa Integrovaného 
plánu rozvoje města Sídliště, místo 
pro život. Zahrnuje deset staveb v síd-
lištích Písečná, Kamenná, Zahradní 
a Březenecká, jejichž cílem je zlep-
šení vzhledu dotčených lokalit, revi-
talizace veřejných prostranství, zkva-
litnění života zejména handicapova-
ných občanů a zajištění větší bezpeč-
nosti obyvatel sídlišť. Stavby v sou-
časné době finišují nebo jsou již ho-
tové. Celkové náklady dosáhnou té-
měř padesáti milionů korun. „Město 
však uhradí z rozpočtu jen necelých 
deset milionů, zbytek tvoří dotace z 
Evropského fondu pro regionální roz-
voj,“ říká primátor Jan Mareš.

Nejvíce úprav si připsalo síd-
liště Písečná s celkem pěti stav-

bami. Lidé se dočkali rekonstrukce 
podchodu do sídliště Zahradní, pod-
chodu a zastávky městské hro-
madné dopravy Písečnákonečná, 
nových chodníků k domu pro seni-
ory, revitalizace veřejného prostoru 
před základní školou a také patnácti 

nových parkovacích míst.
Finančně nejnáročnější je, kromě 

hřišť a sportovišť u základních škol 
Písečná a Zahradní, rekonstrukce 
ulic Dřínovská a Kyjická v sídlišti 
Březenecká. Vyžádala si přes sedm 
milionů korun. 

Nejvyšší správní soud potvrdil 
správnost postoje města v regulaci ha-
zardu. Zamítl totiž stížnost Mini ster
stva financí proti rozhodnutí Měst
ského soudu v Praze, který právo 
města na regulaci hazardu potvrdil již 
v květnu tohoto roku. „Ministerstvo fi-
nancí musí městu přiznat práva účast-
níka řízení a respektovat obecně zá-
vaznou vyhlášku města o regulaci pro-
vozu sázkových her při povolování 
interaktivních videoloterijních auto-

matů,“ vysvětluje primátor Jan Mareš.
Město Chomutov již v závěru 

roku zakázalo hazard na území ce-
lého města, avšak ministerstvo právní 
vyhlášku města nerespektovalo a za-
vedlo tříleté přechodné období, ve 
kterém ponechalo povolené auto-
ma ty plně v provozu. Poté, co ná-
zor města potvrdily obecné i odvolací 
soudy a rovněž Ústavní soud opako-
vaně podpořil obce v boji proti haza-
rdu, město v těchto záležitostech při-

tvrdí. Prosincové zastupitelstvo pro-
jedná zásadní omezení provozu minis-
terstvem povolených loterií v takzva-
ném přechodném období. „Chceme 
na provozovatele hazardu uvalit přís-
nou časovou regulaci, která bude pro 
město dalším nástrojem pro vymáhání 
oprávněných požadavků při dodržo-
vání obecně závazných vyhlášek,“ do-
dává primátor. O výsledku pondělního 
jednání zastupitelstva budeme infor-
movat v příštím čísle.

Nepravomocný výrok Ústav ního 
soudu vnesl chaos do výkonu veřejné 
služby. „Město Chomutov a organi-
zace města, které využívaly veřej-
nou službu, musely přijmout opatření, 
která pomohou v nové podobě službu 
zachovat,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. Změny konzultoval 
se zástupci úřadu práce a dotčených 
městských organizací. Veřejná služba 
totiž výrazně pomáhá při úklidu města 
a v zimě i při odklízení sněhu.

Veřejná služba byla zrušena, rad-
nice se snaží zavést její novou po-
dobu na principu dobrovolnosti. 

Připravují se proto dobrovolnické 
smlouvy. Organizace, jež veřejnou 
službu využívají, nejsou připraveny 
na zaměstnávání dalších pracovníků, 
stávající navíc již vybavily potřeb-
ným nářadím, ochrannými pomůc-
kami a proškolily je. „Projednáváme 
například možnost, aby výkon ve-
řejné služby mohl být odměněn nepe-
něžní poukázkou, tedy stravenkou,“ 
řekl Klouda.

Město dlouhodobě využívá in-
sti tutu veřejné služby při zajišťování 
svého chodu. Zaměstnávání lidí, 
kteří dlouhodobě nemají práci, má 

i významný psychologický dopad. 
Muži a ženy po dobu vykonávání ve-
řejné služby neztrácejí pracovní ná-
vyky, jsou v kontaktu s lidmi, nachá-
zejí uplatnění, jsou prospěšní spo-
lečnosti. „Dařilo se nám u mnohých 
docílit, aby jen neseděli doma bez 
užitku, mnohé jsme takto i motivo-
vali, že s nimi společnost dále počítá 
a ústavní soud tuto snahu města zcela 
zhatil,“ dodává primátor Jan Mareš. 
Někteří z nich dokonce získali trvalé 
zaměstnání u organizace, v níž pra-
covali. Veřejná služba v Chomutově 
tak má smysl, plní funkci prostup-

ného zaměstnání. V roce 2011, kdy 
veřejnou službu organizovalo samo 
město, se do ní zapojilo přes 400 lidí 
bez práce. Po převedení agendy na 
úřad práce a zrušení benefitů v letoš-
ním roce do veřejné služby nastoupilo 
více než 200 lidí.

Po výroku ústavního soudu přišlo 
jen pár jedinců. „Naší snahou je, aby 
se do ulic a organizací města vrátila 
většina lidí, kteří před výrokem ústav-
ního soudu pracovali jako správci lo-
kalit, v technických službách, praco-
v ní skupině magistrátu a dalších orga-
nizacích,“ doplnil Klouda.
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Jaký je v současnosti zájem o ta-
neční kurzy? Změnil se nějak vý-
razně v posledních letech zájem 
účastníků?

Zájem mládeže ve věku od šest-
nácti do osmnácti let o taneční kurzy 
trochu poklesl. Doba plesů a taneč-
ních čajů je už dávno pryč. Mladí 
mají pocit, že umět základy jednotli-
vých tanců není potřeba, ale nemají 
pravdu. Stále to patří k doplnění zá-
kladního vzdělání a pohybu jako pla-
vání, lyže nebo kolo. 
Za mých „tanečních“ let byl pro-
blém sehnat dostatečný počet 
mužů. Přetrvává tento problém 
nebo se objevují už jiné problémy? 

Každý rok je to jiné. Například v 
letošním roce byl chlapců dostatek, 
i když zase musím říci, že děvčata 
se přihlásila, ale bohužel už si nevy-
zvedla průkazku a nedoplatila zbytek 
z ceny kurzu. Vždy se snažím při ná-
boru do tanečních vše korigovat, ale 
není v mých silách je přimět zaplatit 
doplatek a do tanečních docházet.
Na svém webu označujete taneční 
jako milník v životě jedince. Co 
všechno podle Vás mohou dát 
taneční kurzy mladým lidem? 

V tanečních kurzech by se měli 
mladí lidé naučit pohybovat se po ta-
nečním parketu základními kroky 
jednotlivých tanců, dále by si měli 
získat základy vzájemného sezna-
mování a komunikace mezi sebou. 
Snažím se taneční kurzy dělat zá-

bavnou formou, proto je také zpest-
řuji nejrůznějšími tanečními hrami. 
V takové chvíli je dobře vidět, jak se 
mladí baví a jak jsou spokojení.
Stále se dočítáme o tom, že se 
mladým lidem zhoršuje fyzická 
kondice. Jak jde účastníkům Vašich 
lekcí pohyb po parketu? A komu 
jde tanec lépe, mužům či ženám?

Řekla bych, že dnešní mládež má 
o sport opravdu minimální zájem, ale 

nedá se to paušalizovat. Někdo je po-
hodlnější a raději bude u počítače, pak 
je to s úrovní pohybu i zdraví opravdu 
k zamyšlení, jiný má energii na roz-
dávání. Je to hodně o tom, jak mládež 
taneční pohyb baví a jakou mají mo-
mentálně náladu. Kdo je šikovnější? 
To je otázka… Pochopitelně, že dívky 
mají v sobě více elegance. Chtějí 
se chlapcům líbit, a proto jim to jde 
o trochu lépe, ale musím zase říci na 
obranu chlapců, že oni mají větší zá-
jem a chtějí více umět.
Už jste se setkala s nějakým bez-
nadějným případem? Člověkem, 
kterého zkrátka nelze naučit tan-
čit, nebo podle Vás může tančit 
úplně každý? 

Takové případy se občas najdou. 
Je pravda, že z nich nikdy nebudou 

soutěžní páry, ale ten základ se vždy 
naučí. Jen tomu musí věnovat více 
času a přijít do tanečních víckrát. 
Chlapcům bych obecně doporučila, 
aby se přihlásili do základních taneč-
ních dvakrát i třikrát. Už z toho dů-
vodu, že je to pro ně v šestnácti či se-
dmnácti letech hodně informací a na-
víc ještě dostanou do ruky krásnou 
dívku. To se pak nemohou soustředit 
na kroky, které se teprve učí, a ještě 

k tomu mají bavit dívku, do které se 
třeba zamilují. Ale podle mě platí, že 
se tančit naučí každý. 
Co Vás na tanečních kurzech 
nejvíce baví a co Vám naopak 
zkazí náladu?

Na tanečních kurzech mě nej-
více baví, když vidím, jak se z mla-
dých chlapců a dívek pomalu stá-
vají pozorní a galantní muži a krásné 
dámy. Taneční trvají tři měsíce 
a za tuto dobu se opravdu hodně 
promění. Když potom porovnám 
první taneční lekci a poslední závě-
rečný ples, tak je to nádhera kou-
kat se z podia, jak všichni tančí 
v rytmu waltzu, polky, čača, tanga 
a tak bych mohla jmenovat všechny 
tance. Náladu mi kazí maličkosti, 
když například zapomenou, že by se 

měli omluvit, pokud odcházejí dříve.
Jaký je to pro Vás pocit, když na 
závěrečném věnečku vidíte tančit 
všechny ty páry, které jste učila 
základní kroky? 

Je to opravdu krásný pocit, když 
zatančí slavnostní polonézu na za-
hájení plesu a ono to vyjde přesně 
na muziku, tak se mi i po těch 39 le-
tech, co učím, zadrhne hlas a nejsem 
schopna uvítat hosty. Vždy si řeknu, 
že moje práce není zbytečná, a těším 
se na další taneční.
Chodila jste sama do tanečních? 
Jaké máte na ně vzpomínky? 

Do tanečních jsem bohužel ne-
chodila a do dnešního dne toho li-
tuji. Maminka to považovala za zby-
tečné, protože kroky všech tanců 
jsem už uměla z doby, kdy jsem se 
věnovala krasobruslení. A tak jsem 
v osmnácti začala asistovat taneč-
nímu mistru Stanislavu Gráfovi, pak 
jsem se stala jeho partnerkou a sou-
těžně tančila. To se mi tak zalíbilo, 
že jsem začala studovat taneční kon-
zervatoř. Byly to krásné chvíle.
Prozradíte, jaký tanec máte 
nejraději a proč? 

Mám ráda všechny tance, ale 
snad standardní tance jsou nejkrás-
nější. Je tam vidět ladnost pohybu po 
tanečním parketu, krásná melodická 
muzika, v tancích latinskoameric-
kých je živost tanečnice nebo taneč-
níka. Tanec je krásný, protože je pro 
dva a tak to má být.

na tanečních kUrzech mě neJvíce baví, když 
vidím, Jak se z mladých chlapců a dívek 
stávaJí galantní mUži a krásné dámy

dagmar Knížetová:

Tanec je krásný, 
protože je pro dva
Taneční kurzy byly po léta nedílnou součástí dospívání. Děvčátka v plesových róbách se tam měnila ve slečny, 
kluci v mladé pány v rukavičkách. Vzkvétaly tam první lásky i zklamání. Přinášely první probdělou noc rodičů, 
když čekali, až se jejich děti vrátí z prodloužené. Ale platí to dnes? Zeptali jsme se Dagmar Knížetové, která již 
téměř čtyřicet let sleduje, kterak se v tanečních nebroušené diamanty mění v brilianty. 
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Dokumentární film Arnošt Lus
tig – devět životů měl premiéru letos 
v únoru, rok po smrti spisovatele, 
o němž pojednává. Tvůrci ho prezen-
tují školám a po návštěvě několika 
měst v Čechách i na Moravě ho při-
vezli také do Chomutova. Zde ho ve 
dvou projekcích viděli osmáci a de-
váťáci z chomutovských základních 

škol. „Je to pro ně doplnění učiva. 
O Arnoštu Lustigovi  se učili v lite-
ratuře, o holokaustu zase v dějepise,“ 
uvedla produkční filmu Jarmila 
Kubíková. Třiašedesátiminutový film 
školákům představil nejen osobu 
uznávaného spisovatele, ale formou 
osobních vzpomínek i dějinné udá-
losti, které do Lustigova života fatál-

ním způsobem zasáhly. Řeč je pře-
devším o holokaustu, jehož působivý 
obraz Arnošt Lustig podal už ve 
svém díle. Režisérská dvojice otec 
a dcera Ivo a Kristina Pavelkovi dali 
ke vzpomínkám prostor i Lustigově 
sestře Haně Hnátové a několika spi-
sovatelovým přátelům, z nichž vět-
šina také na vlastní kůži zažila nacis-
tický teror.

Tvůrci dokumentu se sho-
dují, že promítání přímo v ki-
nech s možností následné besedy 
je z hlediska působení na mládež 
ideální. „Zvažovali jsme jeho uve-
dení v televizi, ale tam by proběhl 
bez toho, že by ho většina školáků 
vůbec zaregistrovala,“ vysvětlila 
Jarmila Kubíková. Po Novém roce 
se film Arnošt Lustig – devět životů 
bude v kině Svět promítat ještě ně-
kolikrát, tentokrát pro chomutovské 
střední školy.

Křehká krása skla snoubící se se 
snivými obrazy živých barev potěšila 
návštěvníky poslední letošní vernisáže 
v galerii Lurago. Ateliér Žampach za-
bývající se sklodesignem totiž oz-
vláštnil svou prezentaci o obrazy 
Františka Květoně. 

Netradiční dvojvýstava dokládá, 
že Ateliér Žampach stále hledá nové 
cesty tvorby i prezentace. „Naším 
snem je povýšit pískování skla na vý-

tvarnou disciplínu,“ řekl zakladatel 
ateliéru Stanislav Žampach. Proto se 
Žampach jako jediný ateliér v České 
republice může chlubit speciálně pís-
kovaným křišťálem s barevným pře-
jímáním. „Troufám si říci, že tako-
vou techniku nyní nepoužívá ani ni-
kdo jiný v Evropě, i proto část z na-
šich zákazníků činí zahraniční klienti, 
například z Číny či Kanady,“ doplnil 
Ondřej Žampach, syn zakladatele ate-

liéru. Připomněl také, že ateliér se zú-
častnil výstavy Czech Glass Gallery 
na českém velvyslanectví v Číně. 

Koho by sklo navzdory své výji-
mečnosti nechalo chladným, toho ro-
zehřejí obrazy Františka Květoně, 
které v sobě mísí neuvěřitelně živé 
barvy a tahy se zasněnými mo-
tivy, které jako by vystoupily z před-
stav proslulých fantasy či scifi spi-
sovatelů. 

Těžký rok má za sebou divadlo 
Nahoď, které se nyní přestěhovalo 
do bývalého kina Oko. „Neměli jsme 
prakticky kde zkoušet, protože školní 
prostory jsou pro to nevyhovující. 
Museli jsme čekat na rekonstrukci 
kina Oko,“ řekl režisér divadla Ladja 
Dlouhý a dodal, že divadlo se kvůli 
tomu muselo vydat cestou kabaretních 
představení. 

Kvůli absenci zázemí divadlo pře-
hodnotilo snahu o uvedení premiéro
vých her a oživení repertoáru. Tu 
komplikoval i odchod řady mla-
dých herců na vysokou školu a nut-
nost přeobsazení rolí. Nová zku-
šebna tento proces urychlí. „V příš-
tím roce bychom chtěli nasadit každý 
měsíc novou hru,“ přisvědčil Ladja 
Dlouhý. V polovině ledna by tak měl 
v kině Oko ožít Ferda Mravenec. 
„Vzhledem k tomu, že tam hrají děti 
ze ZŠ Březenecká, mohli jsme zkou-
šet ve škole, proto je hra připravena 
jako první.“ 

Teď už se celý ansámbl divadla 
těší na své první vystoupení v novém 
domově. „Samozřejmě kino není di-
vadlo, a tak nám chybí zákulisí a di-
vadelní světla. Na druhou stranu je 
tam dobré jeviště a vynikající zvuk,“ 
zhodnotil kino Oko Dlouhý a dodal: 
„Čekali jsme dlouho. Teď chceme hrát 
a vrátit se k tradici divadla Nahoď.“ 

Kino Svět nepatří jen filmům, 
na promítacím plátně můžete spatřit 
živé přenosy koncertů, operní před-
stavení či záznamy z výstav. „Zatím 
jsme uvedli pět přímých přenosů 
a nejednalo se jen o hudební žánr,“ 
řekla jednatelka společnosti Kultura 
a sport Chomutov Věra Flašková 
v narážce na přenos z Divadla Járy 
Cimrmana. 

Hudební žánr však zůstává do-
minantní, což potvrzuje i řada le-
gendárních rockových koncertů, 
které kino Svět připravilo na prosi-
nec. Hudební gurmáni se mohou tě-

šit na Doors či Queen. „Snažíme se 
využívat nabídky všech žánrů, ale ta 
je nepravidelná. Rockové koncerty 
se sešly ke konci roku, proto jsme je 
pojali jako volný cyklus,“ vysvětlila 
Věra Flašková a dodala, že kino se 
neomezuje jen na rockovou hudbu. 
Milovníky vážné hudby nedávno 
potěšil záznam slavné Verdiho 
opery Aida. 

V následujícím roce do kina 
Svět vtrhne horkokrevný muzikál 
Carmen s Lucií Bílou v hlavní roli, 
který kino Svět uvede v den premi-
éry. A opravdovou lahůdkou pro fa-

noušky multižánrového umění bude 
záznam cirkusového představení 
Cirque du Soleil – Vzdálené světy 
ve 3D formátu. 

Chomutované si na odlišný žánr 
v kině postupně zvykají. Obvykle 
navštíví záznam či přenos koncertu 
asi padesát lidí. „Dosud největší zá-
jem byl o únorový přenos z Národní 
galerie v Londýně Leonardo Live. 
Vidělo jej 111 diváků, z nichž ně-
kteří přijeli i z jiných měst,“ řekla  
Flašková. Jak dodala, záznam z vý-
stavy viděly také téměř tři stovky 
studentů středních škol. 

školáci lépe poznali spisovatele 
lustiga i dobu, o níž psal

Ateliér žampach okouzlil 
čínu, teď vystavuje v luragu

divadlo Nahoď 
věří v lepší 
budoucnost

do kina na světové koncerty 
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doba bronzoVá trVá
Na úvod plaveckého MS v Istan
bulu získala Simona Baumrtová 
bronz na 100 m znak v rekordním 
čase 0:57,18. Další starty repre
zentantky z Chomutova následo
valy po uzávěrce novin.

sparta ChomutoV 
na čele tabulek
Po druhém turnaji 1. celostátní 
ligy juniorů ve futsale byly týmy 
Sparty na čele. Šestnáctiletí vedli 
tabulku a osmnáctiletí byli druzí. 
To jsou postupová místa. 

Vánoční Vločka 
ukázala talent 
Na ZŠ Březenecká se už podru
hé před Vánoci setkala nejmen
ší děvčátka věnující se moderní 
gymnastice, aby prezentovala své 
dovednosti fanklubu rodičů, kteří 
na akci Vánoční vločka dorazili.

mistři čr z ChomutoVa 
Plavečtí junioři Tomáš Franta 
a Štěpánka Šilhanová jsou mistry 
ČR. Franta si z Kopřivnice odve
zl šest zlatých medailí a tři nové 
české rekordy. Šilhanová získala 
jednu zlatou a tři bronzové. 

KráTCe

Zatímco vlajková loď Chomutova 
se potápí, bárky mladých Pirátů míří 
ke svému cíli. „Dva roky se zde pro-
sazuje určitá koncepce péče o mládež, 
proto nemůžeme čekat, že budeme 
hned na čele. Výsledky naznačují, že 

jsme srovnali krok a budeme vycho-
vávat talenty,“ říká šéftrenér mládeže 
Jaroslav Liška. 

Tomu by měla napomoci nejen ho-
kejová akademie, ale také spolupráce 
se školami. Základnou hokejových 

tříd Pirátů je samozřejmě sportovní 
ZŠ Hornická Chomutov. „Naše spolu-
práce je velmi úzká a netýká se jen ho-
kejových tréninků, ale i dalších akcí. 
Nedávno jsme uspořádali pro děti ZŠ 
Hornická besedu spojenou s autogra-
miádou hráčů z NHL Frolíka, Jurčiny 
a kapitána Pirátů Krafta,“ doplnil Liška, 
kterého těší i bezproblémová spolu-
práce se středními školami, na kterou 
v klubu dohlíží koordinátor pro školní 
záležitosti. Mateřinkám klub zase po-
máhá s výukou. „Hlavní trenér Daniel 
Mašek připravil s ostatními minisemi-
nář pro pedagogy z mateřských škol, 
kde se dozvěděli, jak učit základy brus-
lení,“ připomněl Liška, že spolupráce 
s MŠ není omezena jen na nábory. 

Dohromady v tuto chvíli klub 
i s třemi týmy hokejové akademie pe-
čuje o téměř pět set dětí a mladíků 
a navíc v rámci projektu 3K spo-
lupracuje s Kadaní a Kláštercem. 
„Pořádáme společné porady a v klu-
bech působí naši šéftrenéři, kteří jsou 
placeni z pokladny Pirátů, takže mů-
žeme společně připravovat meto-
diku a zároveň vytvářet výběrové roč-
níky 3K z nejlepších hráčů všech tří 
týmů,“ nastínil Liška spolupráci mezi 
kluby, jež by měla vést k další vý-
chově talentů. 

Chomutovský hokej se rozlou-
čil s největší legendou své historie. 
Miroslav Kluc odešel 4. prosince, tři 
dny po svých devadesátinách, do ho-
kejového nebe.

Fenomenální střelec v Chomutově 
hostoval od roku 1946, natrvalo zde 
pak hrál v letech 1948 až 1958, z toho 
v letech 1951 až 1958 v nejvyšší sou-
těži. V chomutovském dresu odehrál 
473 zápasů, v nichž vstřelil neuvěři-
telných a dnes už nedostižných 1 194 
gólů. Devět sezon byl nejlepším střel-
cem mužstva, čtyřikrát byl dokonce 
nejlepším kanonýrem ligy. Byl kapi-
tánem a později hrajícím trenérem. 
Pod jeho vedením dosáhl hokejový 
Chomutov svého největšího úspěchu, 
ligového stříbra v sezoně 1955/56. 
V reprezentaci odehrál několik desí-
tek utkání, startoval na MS 1953 ve 
Švýcarsku a na olympiádě 1956 v ital-
ské Cortině d´Ampezzo. Po odchodu 
z Chomutova pomohl k postupu do 

ligy Litvínovu, po skončení hráčské 
kariéry trénoval například reprezen-
taci Jugoslávie. Byl silnou osobností, 
pravým kapitánem, za kterým muž-
stvo stálo. Pamětníci ho popisují jako 
hokejového rytíře, slušného a za všech 
okolností ctícího zásady fair play.

Miroslav Kluc z Chomutova ode-
šel po sporech s vedením klubu, a tak 
zde prakticky upadl do zapomnění. 
Z něho ho na výsluní vytáhlo až sou-
časné vedení chomutovského ho-
keje. Poprvé ho mladší generaci fa-
noušků představilo v listopadu 2005, 
při příležitosti oslav 60 let klubu. Pak 
už se Kluc na chomutovském zim-
ním stadionu objevoval při všech vý-
znamných událostech, v dubnu 2011 
byl při slavnostním otevření toho no-
vého. Pod střechou arény také visí dres 
s Klucovým jménem a číslem 8, které 
už je z chomutovské sady navždy vy-
řazeno. „Pro lidi, kteří v Chomutově 
žijí hokejem, byl obrovským vzo-

rem. A to i pro mě, přestože jsem měl 
možnost ho osobně poznat až v po-
sledních sedmi nebo osmi letech,“ 
řekl obchodní a marketingový ředi-
tel klubu David Dinda, který se byl 
spolu s generálním manažerem klubu 
Jaroslavem Veverkou a trenérem bran-
kářů Josefem Brukem rozloučit s nej-
větším hráčem dosavadní chomutov-
ské historie ve strašnickém krematoriu.

Mladí hrají hokej srdcem, bojují za piráty

Kapitán Kluc odešel 
za svými spoluhráči

První sezonu v nejvyšší soutěži 
zažívá 1. Karambol klub Chomutov 
a zatím to pro něj rozhodně není pro-
cházka růžovým sadem. Klub pro-
zatím uzavírá tabulku s nulou bodů 
na kontě. „Jsem spokojen s tím, že 
hrajeme nejvyšší soutěž. Na druhou 
stranu jsem si vědom, že do soutěže 
jsme postoupili z druhého místa nižší 
soutěže, a tak jsme nemohli očekávat 

nějaké velké bodové zisky,“ hodnotí 
podzim předseda 1. KK Chomutov 
Zbyněk Král. 

Podle jeho slov šel tým do nej-
vyšší soutěže na zkušenou. „Chtěli 
jsme především zažít atmosféru nej-
vyšší ligy,“ říká Král, který má k sou-
peřům slova uznání. „Zjistili jsme, 
že to jsou zase jen lidi. Jenže o něko-
lik stupňů lepší než hráči druhé ligy. 

Je to znát.“ Předsedu chomutovského 
klubu proto těší, že na některých vý-
sledcích je vidět progres. „Některé 
výsledky naznačují, že je v našich si-
lách vyhrát zápas, když to sedne,“ 
připomněl Král vítězství Filipa 
Hetfleiše a Radka Mlýnka i vyrov-
naný zápas se sousedním Mostem. 

Chomutov tak teď nejvíce zajímá 
návrh na vytvoření extraligy karam-

bolu, do níž by postoupily čtyři nej-
lepší týmy z Čech a čtyři z Moravy. 
„V obou celcích by zřejmě zůstala 
1. liga zachována a byla by dopl-
něna o mužstva 2.ligy. My bychom 
tak zůstali ve středu tabulky a mohli 
bychom získávat vítězství se slab-
šími kluby a zkušenosti se silnými,“ 
přiznal Král, že tato varianta by 
Chomutovu vyhovovala nejvíce. 

předseda karambolistů s nadějí vyhlíží budoucí sezonu

Celý článek 
o mladýCh piráteCh
na eChomutov.cz
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mířil na něj zbraní
V Jirkovské ulici se tvrdě rvali 
dva muži, jeden na druhého do
konce mířil zbraní. Strážníci oka
mžitě vyjeli na místo, tam již vi
děli dlouhou zbraň s optikou le
žet na zemi, zatímco muži se 
stále prali. Strážníci je tedy zpa
cifikovali a předali policistům.

Chtěl páChat 
sebeVraždu
Na střeše jednoho z panelových 
domů v Bezručově ulici stál muž 
a křičel, že skočí. Strážníci s po
licisty a záchranáři se okamžitě 
rozjeli na místo. Naštěstí se se
bevražedný čin podařilo muži 
rozmluvit a zdravotníci ho pře
vezli do nemocnice. 

tma prostitutku 
nezaChránila
Opravdu neuvěřitelnou výmlu
vu si vymyslela prostitutka, kte
rá se pod rouškou tmy vydala 
do Lipské ulice vydělat nějaké 
peníze. Výmluvnými gesty za
stavovala auta, ale strážníci jí to 
brzy překazili. Žena ale tvrdila, 
že jen mávala na kamarádky.

kradla i šedesátiletá 
seniorka
Do obchodu na nákup bez pla
cení se vydala jednašedesátiletá 
zlodějka. Do tašky si naskláda
la potraviny za více než sto ko
run a chtěla nenápadně odejít, 
ovšem pozorná ostraha ji zadr
žela a poté předala strážníkům.

musel po nehodě 
do útulku
Strážníci pomáhali při doprav
ní nehodě, která se stala na sil
nici I/13. Zranil se při ní řidič, 
kterého sanita odvezla do ne
mocnice, ale v autě ještě zůstal 
jeho pes, který zraněný nebyl. 
Labradora se tedy hlídka ujala 
a převezla do útulku. 

MěSTSKá pOlICIe

„Občané jsou s úrovní bez-
pečnosti ve městě spokojeni,“ 
konstatoval primátor Jan Mareš 
v kině Oku, kde měl představi-
tel Policie České republiky obhá-
jit přemístění obvodních oddělení 
Kamenná a Černovická do středu 
města do sídla policie na náměstí 
T. G. Masaryka. „K tomuto kroku 
policie má vedení města výhrady, 
proto jsme chtěli, aby k problema-
tice bezpečnosti řekli své podněty 
i občané města. Nikdo ale nepřišel,“ 
dodává primátor. Město svolalo bez-
pečnostní brífink v reakci na nega-
tivní ohlasy obyvatel.

Šéf chomutovské republikové 
policie plukovník Jaroslav Peleška 

chtěl Chomutovanům vysvětlit, že 
přestěhováním obou oddělení se pro 
ně nic nemění. Počet policistů zů-
stane stejný, ba se naopak zvýší po-
čet policistů v terénu, protože do 
ulic bude vyslán i takzvaný dozorčí, 
který musel ve služebně sedět a če-
kat na příchozí občany. „V úsecích 
budou dvě hlídky, z toho jedna vždy 
bude dohlížet na bezpečnost v uli-
cích, druhá bude případně reago-
vat na nahlášené trestné činy,“ řekl 
Peleška. Na budovách bývalých od-
dělení zůstanou hlásky, kterými se 
příchozí občan okamžitě spojí s ope-
račním důstojníkem.

Městská policie ještě více bude 
spolupracovat s republikovými ko-

legy. „Je důležité, aby hlídky obou 
policií nehlídaly v jedné lokalitě, 
ale naopak aby si město rozdělily,“ 
říká velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák. Dodal, že 
hlídky republikové policie by měly 
přijmout stejný model hlídkování 
jako má městská policie, tedy vy-
stoupit z auta a problémová místa 
procházet pravidelně pěšky. „Kromě 
užší koordinace hlídkové činnosti 
si s policií vyměňujeme informace 
místních znalostí našich územních 
strážníků a připravujeme se spo-
lečně na kulturní a sportovní akce, 
které by mohly mít negativní vliv na 
veřejný pořádek,“ popsal spolupráci 
ředitel městské policie Vít Šulc.  

Chomutovští strážníci pro děti 
připravili nevšední Mikulášskou. 
Konala se na ledě a kromě Mikuláše, 
anděla a čerta nechyběl ani Picaroon, 
maskot chomutovských Pirátů. 
„Právě hokejový klub nám s orga-
nizací výrazně pomohl,“ řekl zá-
stupce ředitele městské policie 
Petr Zálešák.

Hned do šaten zimního stadionu 
za dětmi dorazil Mikuláš s nadílkou. 
Picaroon, který jako hvězda večera 
vyskočil na ledě z kufru služebního 
vozu městské policie, s dárečky také 
nešetřil a na tvářích dětí vyloudil ne-
jeden úsměv. „Poté se děti pustily 
do soutěžení, sehrály malý hokejový 
zápas a pak na ledě zdolávaly pře-

kážkovou dráhu,“ popisuje Zálešák. 
A protože se nadílka odehrála na 
půdě Pirátů, nechyběly mezi dětmi 
i jejich hvězdy. Na led přijeli napří-

klad Milan Kraft, Miroslav Zálešák, 
Štěpán Hřebejk či Lukáš Pulpán. 
„Mezi děti dorazil i zraněný Milan 
Řehoř,“ dodal Zálešák. 

přestěhování policejních oddělení 
by občané neměli pocítit 

Strážníci s hokejisty 
nadělovali dětem

inzerce
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zoopark pomáhá 
s Výukou
Více než šest set žáků mateř
ských a základních škol využilo 
možnosti vzdělávání v zoopar
ku. Přímo v přírodě se učí o ži
votě zvířat a vyrábějí krmítka.

diVadlo děti baVí
Milovníci kultury ze základní 
školy Hornická navštívili hned 
dvě divadelní představení. Nej
prve si užili Popelku na ledě, 
poté komedii Slaměný klobouk. 

klaun přišel i s hadem
Mateřskou školu Montessori na
vštívil klaun. Nepřišel však sám, 
s sebou si v košíku přinesl dvou
metrové hadí mládě. Děti si ho 
mohly prohlédnout i pohladit.

Vymysleli 
nejlepší koneC
Malí pohádkoví vypravěči ze zá
kladní školy Písečná vyhráli sou
těž, při které měli domyslet konec 
rozepsané pohádky. Za první mís
to dostali sladkosti a stavebnici.

VánoCe pro zVířátka
Potěšit zvířátka do zoopar
ku přišly děti ze základní školy 
a speciální třídy mateřské ško
ly v Palachově ulici. Ozdobily 
strom samými dobrotami.

KráTCe

Své zaměření, obory i konkrétní 
výuku představili studenti Střední 
průmyslové školy v Chomutově de-
váťákům ze základní školy Školní. 
V rámci projektu Dílny totiž střední 
škola několikrát do roka pro své pří-
padné budoucí studenty pořádá ex-
kurze, které však nejsou pouze pro-
hlídkou školy, žáci si při nich mohou 
jednotlivé činnosti přímo vyzkoušet.

Prostory průmyslové školy na-
vštívilo osmnáct žáků. „Za dopo-
ledne se seznámili s obory, které 
lze na této škole studovat, a s mož-
ností uplatnění v praxi po ukončení 
studia. Prohlédli si vybavení školy 

a jednotlivých odborných labora-
toří a sami si vyzkoušeli některé 
činnosti na vybraných pracoviš-
tích,“ uvedl Bohumil Vitvar ze zá-
kladní školy Školní.

Kromě všeobecných informací 
poskytují studenti druhých i třetích 
ročníků členům exkurze možnost ak-
tivně přihlížet výuce a dokonce se jí 
i účastnit. „Žáci základní školy tak 
zhlédli ukázky robotiky, mohli si vy-
zkoušet výrobu plošných spojů a pá-
jení součástek či zapojování obvodů 
v elektrotechnice,“ upřesnil vedoucí 
učitel praktické výuky průmyslové 
školy Jiří Černý.  

při exkurzi pájeli 
a vyráběli spoje

Již tradičně usedli žáci základní 
školy v ulici Akademika Heyrovského 
do netradiční třídy pro výuku země-
pisu, a to do sklepních prostor restau
race Pepé Lopéz, kde si vyslechli 
dvouhodinovou přednášku od cho-
mutovského cestovatele Vítka Sojky. 
Ta byla součástí Amerického dne.

Cestovatel velice poutavě a za 
projekce vlastních fotografií přiblížil 
dětem Mexiko. „Vedle nádherných 
fotografií je seznámil i se životem 
místních obyvatel, vyprávěl o zvy-
cích a rituálech domorodých indiánů 
i o smyslu jejich života,“ uvedla uči-
telka Jana Pondělíčková.

Poté se konala promenáda žáků 
v maskách na téma Amerika – kon-
tinent, kde se představila například 
Socha Svobody, skaut jako ochránce 
přírody či kovbojové. Nabyté zna-

losti si děti otestovaly při vyplňování 
pracovních listů a práci s atlasem. 
Projektový den zakončily velmi pří-
jemně, mohly totiž při rautu ochutnat 
pravá mexická jídla.

Vyučování plné detektivního pá-
trání zažily druhé a páté ročníky 
základní školy Kadaňská. Vydaly 
se po stopách Sherlocka Holmese 
a jako praví inspektoři si nejdřív 
rozdělily okrsky, poté již začaly pl-
nit tři detektivní zkoušky. 

Ta první děti vyzkoušela z logic-

kého myšlení i všestranné bystrosti. 
„Žáci dostali společně ve skupinách 
za úkol vyřešit dva detektivní příběhy. 
Úkol to nebyl snadný, bylo zapotřebí 
nejenom určit pachatele, ale také najít 
ten správný usvědčující důkaz,“ sdělila 
Sabina Fiedlerová ze ZŠ Kadaňská.

Právě hledání důkazu bylo před-

mětem druhé zkoušky. Z vyšetřova-
cích spisů museli malí detektivové vy-
číst potřebné informace. Po úspěš-
ném zvládnutí obou kroků již nic ne-
bránilo dopadení skutečného pacha-
tele. Také to se jim za chvíli povedlo 
a za celodenní snahu si odnesli slad-
kou odměnu.

Nad rámec standardní výchovy 
a vzdělávání dětí se každá z chomu
tovských školek zaměřuje na jiný 
druh činnosti. Mateřskou školu Za
hrá dka v Kundratické ulici navštěvují 
děti, které milují přírodu a vše ko-
lem ní. V souladu s faunou i florou je 
každý jejich den.

Příroda vyloženě dýchá z barevně 
vyzdobených prostor mateřinky, a ne-

jen z nich. Písničky, říkanky i drama-
tická vystoupení jsou plné zvířátek 
i rostlin. „K výzdobě používáme také 
odpadový materiál. Naše děti s ro-
diči sbírají papír i PET lahve a víčka. 
Směřujeme děti tak, aby přírodě po-
máhaly a neškodily,“ vysvětlila zá-
stupkyně ředitelky Jana Pézrová.

Děti však neslýchají o přírodě 
pouze z vyprávění a teoretické vý-

uky. Když například na vycházce na-
šly krásnou chlupatou housenku, ne-
váhaly si jí přinést do třídy. Housence 
se tam zřejmě zalíbilo, a tak se jim za 
pár dní zakuklila a potom dokonce 
i vylíhla v černou můru. Malí zví-
davci tak mohli sledovat celý průběh 
jejího života. „Na zahradě jsme zase 
připravili velké květináče, do kte-
rých zjara s dětmi zasadíme květiny. 

Budou se o ně starat a odměnou jim 
jistě budou bohaté a voňavé květy,“ 
doplnila zástupkyně.

Několikrát do roka se také rato-
lesti vydají do zooparku. Školka si 
dokonce adoptovala zvířátko, které 
sponzoruje právě penězi ze sběru. Ve 
třídách si pak děti s učitelkami po-
vídají o svých domácích mazlíčcích 
a učí se, jak se o ně mají starat. 

zeměpis se učili netradičně

detektivové šli po stopách 
Sherlocka Holmese

život můry i květin pozorují malí milovníci přírody



školy zábava

zábava | 13

6 5 3 2 9
7 4 8 1 5
9 3 8 4 1 5 2
2 8 3 1 4 9
4 1 2 8 7

9 7 4 2 1 3
3 2 6 8 4 1
5 1 9 6 3 8

9 1 7 5

1 9 8 5
2 9 7

5 9 6 3
8 6 3 4 7
9 6 2

9 4 8
5 6 2 8 9 1
7 9 4

5 8

8 7 4 1
1 2 3

9 5
6 1 3 9

3 6 2
6 1

8 4 5
6 2 3

2 3

křížoVka Koza Róza s kozlíkem Rozmarýnkem rozdali ceny za Rodinné zápolení 2012, ale místo zimního spánku a odpočinku už chystají 
…(tajenka), Rodinné zápolení 2013 začíná už 12. ledna. 

Vtipy

Baví se tři ženy, co daly 
manželům k Vánocům. 
„Koupila jsem manželovi věc, 
co udělá stovku za 10 sekund – 
je to Honda.” 
„Já mu koupila věc, co 
udělá stovku za 5 sekund – 
je to Porsche!” 
Třetí je trumfuje: „Já mu koupila 
věc, co udělá 200 za sekundu – 
je to osobní váha!”

Pepíček se ptá na Štědrý den 
rodičů: „Určitě mi tohle všechno 
přinesl Ježíšek?” 
Maminka na to: „Ano, a kdo jiný?” 
Pepíček se zamračí: „A co jste mi 
teda přinesli vy?”

Nemáme to my ženatí ani trochu 
lehké, vánoční stromek vidíme 
jednou za rok, ale prskavku 
každý den!

O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: 
„A svíčky taky?”

Byly Vánoce a soudce byl 
v příjemné náladě. Zeptal se 
předvedeného muže:  
„Za co jste tady?”
„Za předčasné vánoční nákupy.”
„To přece není žádný přestupek. 
Jak brzy jste nakupoval?”
„Dvě hodiny před začátkem 
otevírací doby.”

osmisměrka AFTA, ATOM, FOYER, HMOTA, HODNOSTI, CHVÁLA, INICIÁLA, 
KIWI, KLARIT, KRYTY, OÁZA, PODPORA, PRAKTIK, PROVAZY, ROSA, ŘÍMSA, SPOT, ŠEPT, 
ŠERM, ŠIŠKOVEC, ŠOPA, ŠTĚKOT, UMYVADLA, VSAKY, ZDĚŘ
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 19.12. st 16.00  jeptišky – pěvecký sbor ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov
   17.00  teQuila band – jazzový orchestr ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov 
 20.12. čt 16.00  Vánoční zahrada – pěvecké vystoupení žáků ZŠ Zahradní 

Chomutov
 21.12. pá 16.00  hurá! VánoCe! – pořad pro děti se zpěvačkou Inkou Rybářovou  
 22.12. so 09.00 adVentní trhy – programem provází Radek Jirgl
 23.12. ne 09.00 adVentní trhy – programem provází Radek Jirgl
 24.12. po 11.00 žiVý betlém jaroslaVa stejného – do 15.00

ChomutoVské noViny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury 
pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
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
608 964 165 
t.branda@chomutovmesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutovmesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutovmesto.cz

inzerCe:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

podrobný  
kalendář akCí 
najdete na webu:

 19.12. st 17.00 hobit: neočekáVaná Cesta (3d) 19.00 až do města aš
 20.12. čt 17.00 pí a jeho žiVot 19.00 ladíme!
 21.12. pá 17.00 doba ledoVá 4: země V pohybu 18.00 patrola
   20.00 tWilight sága: rozbřesk – 2. část
 22.12. so 15.00 legendární parta (3d) 
   18.00 pí a jeho žiVot (3d) 19.00 ladíme!
 23.12. ne 15.00 hobit: neočekáVaná Cesta (3d) 18.00 ladíme!
 25.12. út 15.00 Velká Vánoční jízda (3d) 16.00 anna karenina
   18.00 pí a jeho žiVot (3d)
 26.12. st 15.00 zVonilka: tajemstVí křídel (3d)
   16.00 hobit: neočekáVaná Cesta 18.00 ladíme!
 27.12. čt 17.00 sammyho dobrodružstVí 2 (3d)
   19.00 jaCk reaCher: poslední Výstřel
 28.12. pá 17.00 sammyho dobrodružstVí 2 (3d)
   18.00 pí a jeho žiVot
   20.00 the doors – liVe at the boWl ‘68
 29.12. so 15.00 sammyho dobrodružstVí 2
   18.00 jaCk reaCher: poslední Výstřel
   19.00 Queen – hungarian rhapsody liVe in budapest ‘86
 30.12. ne 11.00 hotel transylVánie (3d)
   16.00 zVonilka: tajemstVí křídel
   18.00 hobit: neočekáVaná Cesta (3d)
 31.12. po 15.00 legendární parta (3d) 18.00 ladíme!
 1.1. út 15.00 zVonilka: tajemstVí křídel (3d) 18.00 anna karenina

 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

 20.12. čt 13.00  VánoCe kdysi a dnes – beseda pro nevidomé a slabozraké – 
SKKS, učebna č. 66

 23.12. ne 11.00  Vánoční nadílka – Přineste do zooparku dárky pro 
chovaná zvířata a pro psy z chomutovského psího útulku – 
Podkrušnohorský zoopark

 29.12. so 17.00  silVestroVský Večerníček pro seniory – 
zábava s Malou českou muzikou – KD Zahradní

 30.12. ne 14.00  silVestr na ledě – předsilvestrovské zábavní odpoledne 
s bohatým programem – hudbou, občerstvením na ledě a dětskými 
soutěžemi – zimní stadion

 31.12. po 13.00  silVestroVský Výšlap na kočičák – pochod s možností 
prohlídky pevnostních objektů s odborným výkladem průvodce

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, AKCe

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
 Do 30.1. pedagogiCko-psyChologiCká poradna – vestibul knihovny

 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

 21.12. pá 19.00  Vánoční Country Večer – country skupina Album, kapela 
a taneční skupina Medovina –Kulisárna

 23.12. ne 15.00  Vánoční konCert – pěvecké trio La Gioia a smíšený pěvecký 
sbor HAPPY SMILE Chomutov – galerie Lurago

   18.00  Vánoční konCert – pěvecké trio La Gioia a smíšený pěvecký 
sbor HAPPY SMILE Chomutov – kostel sv. Ignáce

 24.12. po 24.00  půlnoční česká mše Vánoční jakuba jana ryby – 
pěvecké sbory regionu, Komorní orchestr města Chomutova pod 
vedením Marie Fartákové, diriguje Miroslav Šulc – kostel sv. Ignáce

 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

 20.12. čt 18.00  bk leVharti ChomutoV–astrum leViCe – basketbal – 
městská sportovní hala

 21.12. pá 17.30 piráti ChomutoV–rytíři kladno – hokej – zimní stadion
 22.12. so 08.00 1. zimní FutsaloVá liga – městská sportovní hala
   14.30 2. zimní FutsaloVá liga – městská sportovní hala
 28.12. pá 17.30  piráti ChomutoV – hC mountField č. budějoViCe – 

hokej – zimní stadion
 3.1. čt 17.30 ChomutoV–slaVia praha – hokej junioři – zimní stadion
 4.1. pá 17.30  piráti ChomutoV–hC energie karloVy Vary – hokej – 

zimní stadion
 5.1. so 13.00  1. karambol klub ChomutoV–žižkoV a – 

kulečníková herna
   17.00  Veteránská FutsaloVá liga – sportovní hala Spořice
   18.00  FbC 98 ChomutoV–karloVy Vary – florbal – 

městská sportovní hala
 6.1. ne 08.00 6. zimní FutsaloVá liga – městská sportovní hala
   14.30 5. zimní FutsaloVá liga – městská sportovní hala
 8.1. út 17.30  piráti ChomutoV–hC VítkoViCe steel – hokej – 

zimní stadion

VýSTAVY

KONCerTY

OblASTNí MUzeUM

SpOrT
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Do 24.12. 10.00 Vánoční VýstaVa
 19.12. st 16.00 Vánoční Vystoupení hudebníCh kroužků
22.12. so 09.00 Vánoční bedboš – soutěžní klání v badmintonu – tělocvična 
23.12. ne 09.00 Vánoční Florbal – soutěžní klání ve florbalu – tělocvična

důM děTí A Mládeže
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Taneční gala 
přilákalo  
zahraniční páry
Pokračování ze strany 6.

Ve finále standardních tanců 
se nakonec porotcům nejvíce lí-
bil drážďanský pár Markus Ziebegk 
a Jenny Müller, který chomutovský 
taneční sál dobře zná. „Jsme tady 
už asi potřetí nebo počtvrté a vždy 
je tu vynikající atmosféra,“ chvá-
lil taneční gala Ziebegk, jenž se 
svou partnerkou vyhrál chomutov-
skou cenu již podruhé. „Je to skvělý 
konec tohoto roku,“ dodal. Akcie 
českého standardního tance podr-
žel třetím místem pár z tanečního 
klubu Rytmus Bakov nad Jizerou 
ve složení Vít Domorád a Simona 
Tejcová. Druhé místo patřilo pol-

skému páru Radoslaw Tomaka 
a Wioleta Kiwior.

Také v latinskoamerických tan-
cích se do finále probojovaly hned 
čtyři zahraniční páry, mezi kterými 
nechyběli vítězové standardních 
tanců Ziebegk a Müllerová. Ti se 
tentokrát museli spokojit s brambo-
rovou příčkou, neboť ty medailové 
si mezi sebe rozdělily české a pol-
ské páry.

Publikum nezklamal nejsym-
patičtější pár soutěže Jan Onder 
a Lucie Hunčárová, kteří si i tento-
krát vytančili první místo. To uhá-
jili před dvojicí Jakub Rybicki 
a Na sta  zja Szypulska, kteří skončili 

druzí. Třetí místo patřilo Michalu 
Marzecovi a Kornelii Durka. 

Svůj prostor během večera do-
stali i mladší tanečníci  z chomutov-
ských tanečních škol, které vyplnily 
přestávky mezi soutěžemi. „Tradice 
tanečního gala vznikla z tanečních 
kurzů Josefa Zelenky, neboť pro-
fesionální tanec navazuje právě na 
toto podhoubí. Navíc Chomutov je 
taneční velmocí díky oběma taneč-
ním školám a i to napomáhá k tomu, 
abychom tu každý rok před Vánoci 
uvítali ty nejlepší taneční páry,“ při-
pomněl taneční tradici Chomutova 
v závěru večera primátor města Jan 
Mareš, který dekoroval vítězné páry.




