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echomutov

Statutární město Chomutov nabízí k pronájmu 
prostory v areálu č. p. 4132, 
Cihlářská, Chomutov
Rozpis volných prostor možných k pronájmu:
• Pavilon A – celý volný – přízemí a 1. patro
• Pavilon B – volná 1 místnost (1. patro místnost č. B8)
• Pavilon C – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. C2, C3, C4)
• Pavilon D  – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. D1, D2, 1. patro místnost č. D7) 

– volná cvičná dílna se samostatným vchodem + samostatné soc. zařízení)
• Pavilon E – přední část – přízemí i 1. patro – celé volné
Možnost využití: prostory k podnikání – kancelářské, skladové prostory, možnost provozování služeb typu kosmetika, 
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže, cvičení, právní poradny, školící prostory, popř. lehká výroba atd.

Areál je napojen na dodávku všech energií. Jedná se o dvoupodlažní objekty.
Dotazy ke zveřejněnému záměru sdělí pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Kateřina Šárová, tel. 
474 637 485, Chelčického 99, Chomutov (objekt staré radnice na náměstí). Prohlídka všech prostor je možná po osobní nebo 
telef. dohodě. 

www.chomutov-mesto.cz

pronájem prostor

Velkoobjemové kontejnery 
pro vánoční stromky
Technické služby mimořádně rozmístily velkoobjemové kontejnery na vánoční stromky na všechna pevná 
stanoviště a nechají je tam až do 9. ledna. Kontejnery se budou průběžně vyvážet. Od 10. ledna budou kontejnery 
přistavovány opět dle harmonogramu na rok 2015.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů:
M. Pujmanové 4016, Ak. Heyrovského 4844, Sokolská, V. Nezvala 4093, Bělohorská 3446, Kosmova, Březenecká 4750, 
17. listopadu, Kamenná 5110, Kamenný vrch 5286, Skalková, Výletní 5264, Písečná 5034, Nové Spořice

www.chomutov-mesto.cz

oznámení

nechte Si hlídat liMit 7 bodů
občan z územní působnosti MM chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:

Chvlim Číslo řp Jméno příJmení žadatele
na tel. číslo 9023099
•  cenou SMS (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti na příštích 12 měsíců
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s aktuálním počtem bodů 
•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, magistrát Vás o tom 

automaticky v SMS vyrozumí 
•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby na dalších 12 měsíců
Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služba
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4.–12. 1.
Tříkrálová sbírka

24. 1.
RoZa: Veselé narozeniny – 
zahájení 5. ročníku

30. 1. 
pololetní prázdniny

31. 1.
opakované hlasování 
do komunálních voleb 
v Chomutově od 7 do 22 hodin 
ve všech 40 volebních okrscích

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Fido je přibližně 1 rok starý kříže-
nec jezevčíka, který hledá nový 
domov v teple. Jako psí jedináček 
udělá novým chovatelům mnoho 
radosti.

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.

Na ZdraVí  
V NOVÉM rOCe! 
Chomutovští skauti na Silvestra tradičně pozvali veřejnost na vrch Kočičák, 
ke zdejšímu předválečnému vojenskému opevnění. Koho během výstupu 
do výšky 530 metrů n. m. neuspokojilo kochání zasněženou přírodou, 
mohl se v cíli odměnit výborným čajem s pomerančem nebo ještě lepším 
svařákem, s nímž si dospělí připili na zdraví a štěstí v novém roce.

 téma
 4 CHOMUTOVSKÉ 

VáNOCe: STOVKa 
aKCí, HVěZdNí HOSTÉ 
a deSíTKY HOdIN 
ZábaVY 
Pětadvacet dní trvaly Chomu-
tovské Vánoce. Za tu dobu se 
mohli lidé na náměstí 1. máje 
pobavit při více než sedmi de-
sítkách různých akcí.

 aktuality
 6 UlICe bUdOU HlídaT 

deSíTKY NOVýCH KaMer
Jednačtyřicet nových kamer 
nechá město nainstalovat na 
chomutovská sídliště. Kamery 
tak zvýší bezpečnost v ulicích 
a přispějí k lepšímu životu ve 
městě.

 aktuality
 7 SeNIOrůM PřIVáží 

ObědY NOVý 
SOCIálNí VůZ
Chomutovským seniorům, kteří 
využívají nabídky Sociálních 
služeb Chomutov, přiváží 
obědy nové auto. Organizace 
ho získala díky firmě Kompakt.

 rozhovor
 8 IVO šMOldaS: 

býT OPTIMISTOU je 
frUSTrUjíCí
Básník, překladatel i pu bli-
cis ta Ivo Šmoldas navštívil 
Chomutov před Vánoci, aby se 
s návštěvníky vánoč ních trhů 
podělil o své dojmy z politiky, 
kultury i společnosti.

 kultura
 9 KNIHOVNa leTOS 

POZVe HalINU 
PawlOVSKOU I jIříHO 
dědečKa 
SKKS i v tomto roce nabídne 
zajímavé hosty a kulturní akce. 
Bavit se opět budou milovníci 
literatury i hudby.

 sport
 10 KaNOISTÉ V POPředí 

žebříčKů
Další úspěšný rok, konstato-
vali při silvestrovském 
bilan cování kanoisté SC 80 
Cho mu tov. Klub totiž opět 
potvrdil svou pozici mezi 
nejlepšími kluby České 
republiky.

 fotostrana
 15 žIVý beTlÉM 

NaVšTíVIlY STOVKY 
lIdí
Již tradičně k závěru 
Chomutovských Vánoc patří 
živý betlém, který uzavřel 
pětadvacetidenní program 
na náměstí 1. máje.
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Pětadvacet dní trvaly Chomutovské Vánoce. Za tu dobu se mohli lidé na náměstí 1. máje pobavit při více 
než sedmi desítkách různých akcí. Dalších více než dvacet akcí se konalo na jiných místech ve městě. 
Každý adventní den tedy město zaplnilo zábavou i tradičními zvyky dětem i dospělým. A především 
o víkendech bylo velmi těžké rozhodnout se, jaké zábavě dát přednost. “Při organizaci jsme se snažili, aby 
si z připravených akcí vybral opravdu každý. Což se povedlo, v programu nechyběly pohádky a skotačení 
pro děti, zábavná či hudební vystoupení pro dospívající i dospělé a také dechovka či koncerty klasických 
koled pro seniory,” uvedl primátor města Jan Mareš. 

Chomutovské Vánoce začaly 
30. listopadu, tedy první adventní 
neděli. Na náměstí přistála anděl
ská křídla, slavnostně se rozsví
til stromek i první svíce na advent
ním věnci a nechyběl ani ohňo
stroj. Tímto dnem odstartoval bo
hatý předvánoční program. O ten 
se postaraly jak chomutovské orga
nizace, tak i hosté. Nejvíce vystou
pení bylo hudebních – celkem dva
cet. Hvězdou této části programu 
byla skupina Yo Yo Band, která za

hrála a zazpívala druhou adventní 
neděli. Hudební část ale zaplnily 
i domácí skupiny a hudebníci, na
příklad Fontána, Blue KIWI, Úlet, 
Tequila band, Pepa Štross a syn či 
Jindra Kejak. 

přiJely i děti z němeCka
Na vánoční vystoupení se peč

livě připravovaly i děti. Těm pat
řilo hned patnáct vystoupení, ve kte
rých se děti z mateřinek postaraly 
o zpěv koled či hru na ukulele, žáci 
ze základních škol o pohádky i vá
noční příběhy a děti z Domečku či 
ze základní umělecké školy o hu
dební vystoupení. „Vystoupení cho
mutovských dětí potvrdila, jak moc 
šikovná generace ve městě vyrůstá. 
Děti byly velmi dobře připravené 
a vždy pobavily i potěšily přítomné 
diváky,“ řekl primátor. Dětská vy
stoupení navíc nezazněla pouze 
v češtině, hned v prvním advent
ním týdnu totiž přijely děti z ně
mecké školky v Anna ber gu-Buch-

holzi. Předškoláci si prohlédli vý
stavu na radnici, svezli se mašin
kou a při svém vystoupení zazpí
vali i představili své vánoční tra
dice a zvyky. „O pár dní později vy
razily zase naše děti za svými kama
rády do Německa. Jejich program 
byl obdobný jako u nás, takže si 
děti navzájem ukázaly, jak prožívají 
Vánoce,“ doplnil Jan Mareš. 

Chomutovské Vánoce daly dosta
tečný prostor i kultuře, i když v zá
bavném podání. O deset představení 
se totiž postarala divadla. Vánoční 
show připravilo divadlo Hnedle 
Vedle, na veselou pouť zase zavedlo 
divadlo Loudadlo. Zcela poprvé se 
diváci mohli setkat tváří v tvář s no
vými marionetami, se kterými di
vadlo Nahoď sehrálo představení 
Legální banda. Pohádku o betlému 
zahrálo Liduščino divadlo. 

Šest bodů v programu patřilo ta
nečníkům. Břišní tance předvedly 
tanečnice z Domečku, moderní ta
nec zase Terry Dance Company, 

Chomutovské 
Vánoce: 
Stovka akcí, hvězdní hosté 
a desítky hodin zábavy
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v rytmu latina se vlnili tanečníci 
z taneční školy Stardance, disco
dance předvedl Beethoven D.C. 

kožíšek, nedvěd, 
šmoldas – smíCh 
zaruČen

Velký úspěch u publika sklidila 
vystoupení s mluveným slovem 
i kou zel nic kými triky. Hned první tý
den zaujal kouzelník Pavel Kožíšek, 
do světa magie přenesl přítomné po
slední týden také Richard Nedvěd. 
Ten své triky navíc obohatil o vtipné 
prvky stand-up comedy. Vítaným 
hostem byl i Ivo Šmoldas, který ne
váhal svou satirou okomentovat ja
kékoli dění v životě politickém i běž
ném. Různých zábavných vystoupení 
zhlédli diváci hned osm. 

do kostela i skanzenu
Vánoční program se ponejvíc 

soustředil na náměstí 1. máje, kde 
se tradičně konaly i trhy, přes dvacet 
jich ale lidé mohli navštívil i jinde. 
Například v zooparku, kostele sv. 
Ignáce, muzeu, kině i divadle. 

V kostele sv. Ignáce se každou 
adventní neděli konal koncert. První 
advent oslavili lidé se Zuzanou 
Stirskou a Fine Gospel Time, dru
hou neděli zazpíval koledy sbor 
Hlahol a Komorní orchestr města 
Chomutova, třetí neděli měly na sta
rosti Ventilky ze Základní umělecké 
školy v Jirkově, čtvrtou pak Loutna 
česká. O Štědrý den se v kostele tra
dičně konala Česká mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby. Koncerty se ko
naly také v galerii Lurago. Tam za
zpívaly Jirkovské seniorky, sbor 
Slavíček, Krušnohor či Madrigal. 
V Kulisárně se konal koncert sku
piny Vltava.

Stovky lidí v předvánočním 
čase zavítaly do skanzenu Stará Ves 
v Podkrušnohorském zoo parku. Tam 
byl připravený tematický program 
každou adventní neděli, navíc ještě 
Mikulášská nadílka s čerty na koních. 
„Vánoční akce ve skanzenu patří 
k nejnavštěvovanějším vůbec, proto 
jsme se i hlavní body v programu na 
náměstí snažili přizpůsobit době akcí 
ve skanzenu, aby se nekřížily. Lidé 
tak o nic nepřišli,“ vysvětlil primátor. 

Dvě pohádky pro děti a koncert 
připravilo městské divadlo. Školáci 
i předškoláci zhlédli Čertovskou po
hádku a procestovali svět s Bobem 
a Bobkem. Pro dospělé byl určen ve
černí koncert Fešáků. 

Zábavu si děti užily i v kině Svět 
při mikulášské akci S čerty nejsou 
žerty, v Aquasvětě při Vánoční šu
pině soutěžily celé rodiny a odpo
ledne na ledě strávili malí i velcí 
sportovci s bruslemi na nohou. Do 
rytmu jim hrály písně a na ledové 
ploše se mohli i občerstvit.

Muzeum si na advent připravilo 
dvě výstavy. Na radnici se konala vý
stava Dětské Vánoce v Krušných ho
rách, v Domě Jiřího Popela si přišli na 
své milovníci Karla Maye. Výstava 
Vánoční cesta Karla Maye potrvá až 
do poloviny února. Jen kousek od ná

městí, ve sklepení Špejcharu se usadili 
čerti z Úštěku a ze Žlutic. 

Každou adventní neděli se roz
svítila svíce na adventním věnci, ta 
pak hořela po celý týden. V prvním 
týdnu byl naražen sud Vánočního 
speciálu a lidé mohli toto čtrnácti
stupňové sváteční pivo z Prvního 
občanského pivovaru v Chomutově 
ochutnat. Na náměstí se návštěvníci 
po čtyři dny seznamovali se středo
věkými řemesly, mohli si také vá
nočně tvořit v dílničkách pro děti, 
svézt se lokálkou Amálkou nebo si 
pohladit zvířátka v ohrádce. Kdo 
zatahal za řetízek u zvoničky a ro
zezněl tím zvonek, tomu se spl
nila všechna přání. Zajímavostí byl 
Fialův mechanický betlém přímo 
na náměstí, který obsahuje 93 po
hyblivých a 161 statických figu
rek. Pošťák ve starobylé uniformě 
ve stánku Ježíškovy pošty razítkoval 

dopisy pro Ježíška a také nabízel vá
noční suvenýry města. 

Chomutovské Vánoce skon
čily 24. prosince. Den před tím 
se uzavřel trh a na náměstí přijel 
Betlémský autobus, v němž skauti 
dovezli plamínek Betlémského 
světla. Tím si mohli lidé připálit 
vlastní svíčku a odnést si tento sym
bol Vánoc na svůj vánoční stůl. Na 
Štědrý den zaplnil náměstí živý bet
lém, při kterém herci několikrát za 
sebou sehráli tradiční příběh o naro
zení Ježíška.
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Ulice budou 
hlídat desítky 
nových kamer

Jednačtyřicet nových kamer nechá 
město nainstalovat na chomutovská 
sídliště. Kamery tak zvýší bezpečnost 
v ulicích a přispějí k lepšímu životu ve 
městě. Záběr kamer na sebe bude na
vazovat, takže ohlídají velkou většinu 
míst na sídlištích. „Instalace se usku
teční do května letošního roku, provoz 
kamer pak bude mít na starosti měst
ská policie,“ uvedl primátor města Jan 
Mareš. 

Nové kamery budou plně digitální, 
některé otočné, ostatní stacionární. 
Bezpečnost zvýší mimo ulic i v něko
lika podchodech, například v ulicích 
Jirkovská, Písečná, Školní pěšina či 
Kamenná. Tam budou přístroje dobře 
zabezpečené, aby nebylo snadné je 
ukrást nebo poškodit. „Budou scho
vané v rozvaděči u stropu, pokud by 
kameru přece jen někdo poškodil, na 
dispečinku městské policie se spustí 

alarm a první kamera, která je na pod
chod namířena, uvidí pachatele,“ vy
světlil náměstek primátora a velitel 
městské policie Jan Řehák. 

Zároveň se vytvoří po sídlišti síť 
bezdrátových přípojek na kamerový 
systém. „To umožní snadnou reakci 
na nově vzniklý problém ve veřejném 
pořádku. Například pokud se v nějaké 
části nepokryté kamerami zvýší počet 
případů vandalismu, nebude problém 
na blízký dům operativně namonto
vat kameru a připojit ji bezdrátově do 
systému,“ dodal ředitel městské poli
cie Vít Šulc. 

Pořízení nových kamer bude 
město stát 4 miliony korun, sou
částí projektu je také zmo der ni zo-
vání dvanácti lamp veřejného osvět
lení na cestě ke ska te par ku v parku 
Eldorádo. Celkem bude ve městě více 
než 70 kamer. 

Znovu se bude volit 
v celém Chomutově

Primátor přivítal malou Sofii Chambers

jedna SMS 
služba končí

U sportoviště na Zahradní vyroste obří pergola

Krajský soud v listopadu rozhodl 
o opakovaném hlasování v komu
nálních volbách ve všech čtyřiceti 
volebních okrscích v Chomutově. 
Termín hlasování pak v prosinci 
vyhlásil ministr vnitra, a to na 

31. ledna 2015. Protože se však ne
opakují celé volby, ale jen hlaso
vání, volební strany a hnutí, kterých 
bylo v řádném termínu v říjnu tři
náct, nemohou měnit kandidátky. To 
znamená, že občané Chomutova bu

dou volit ze stejných stran a kan
didátů jako na podzim. Hlasování 
se uskuteční v sobotu posledního 
ledna od 7 do 22 hodin. Hlasovací 
lístky budou občanům doručeny do 
28. ledna. 

Jen sedm hodin trval rok 2015 
a Chomutov se dočkal prvního na
rozeného miminka. Letos je jím hol
čička Sofie Cham bers. Narodila se 
v sedm hodin a tři minuty v chomu
tovské porodnici, vážila rovná tři kila 
a měřila padesát centimetrů. „Sofinka 
je úžasná, moc krásná. Jsem rád, že 
zrovna ona se stala prvním občánkem 
Chomutova roku 2015,“ uvedl primá

tor města Jan Mareš. Holčičku si do 
porodnice přišel pochovat. 

Steven, otec Sofinky, je Angličan, 
maminka Kateřina Češka. Doma na 
novorozenou holčičku již čeká bratr. 
„Ten má klasické české jméno Jiřík. 
Sofii jsem vybrala jméno já, již roky 
se mi líbilo a chtěla jsem tak pojmeno
vat svou holčičku,“ uvedla maminka. 
Rodiče si nenechali prozradit pohlaví 

dítka předem, holčička tak byla pře
kvapením. Jak přiznali, spíše čekali 
kluka. Sofie je podle pediatrů zcela 
zdravá, jejímu narození přihlížel tatí
nek. Zatím má nos po mamince, komu 
bude více podobná, se teprve uvidí. 

Město prvního občánka roku ob
daruje, dostane 5 tisíc korun a krásné 
věcné dárky. Maminka Kateřina se již 
zapsala do pamětní knihy města. 

Šest let nabízel chomutovský ma
gistrát řidičům elektronickou službu 
Výpis počtu bodů řidiče. Za tu dobu 
ji využilo na šest tisíc řidičů, body na 
přepážce si ověřilo dalších 1 850 ři
dičů. Od ledna nového roku došlo ke 
změně Kodexu operátorů, který ruší 
dosavadní cenu a nová služba by stála 
místo 25 korun už 50. „Zvedá se do
savadní podíl operátorů na ceně SMS 
zpráv k tíži klientů a magistrátu by 
nové cenové podmínky nepokryly 
povinně účtovaný správní poplatek. 
Bohužel tak musíme tuto jedinečnou 
službu ukončit,“ konstatoval vedoucí 
odboru dopravních a správních čin
ností Bedřich Rathouský. Elektronická 
služba Info limit bodů řidiče, kdy ma
gistrát za 99 korun automaticky hlídá 
řidiči body po celý rok, zůstává za
chována. Magistrát bude nadále usi
lovat o navrácení služby Výpis počtu 
bodů řidiče.

Obyvatelé domů okolo sportoviště 
Zahradní se dočkají zajímavé změny. 
Nevzhledné zdi, které dělí areál od pa
nelových domů a od školy, dostanou 
novou podobu. Podél zdi nechá rad
nice vybudovat rozsáhlou pergolu pro
rostlou popínavými rostlinami, na 
které bude visutá zahrada, jež bude 
v areálu vytvářet stín a vlastní zázemí. 
„Pod pergolou vzniknou místa na se
zení, herní prvky pro děti, betonová 
zvířata na lezení s gumovým dopado
vým povrchem,“ popsal změny primá

tor Jan Mareš s tím, že areál získá na 
atraktivitě a bude multifunkční.

Do areálu sportoviště se bude 
vcházet od panelových domů točitým 

schodištěm a dále bude celý areál prů
chozí, což ocení jistě všichni obyva
telé nejen tohoto sídliště. „Horní dět
ské hřiště u panelových domů se do

plní o další herní prvky pro různé vě
kové kategorie. Areál bude doplněn 
sadovými úpravami, místy pro piknik 
a odpočinek. Plot kolem celého are
álu bude kompletně zrekonstruován,“ 
doplnila projektová manažerka Petra 
Brožíková.

 Předpokládaná hodnota prací, 
které by měly být dokončeny v létě, 
je přes 14,6 milionu korun. Tento 
projekt i s vizualizací představil ar
chitekt na setkání s občany na sídlišti 
Zahradní. 
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KráTCe
z napadeného smrku 
bude štěpka
Městské lesy nyní zpracovávají 
porost smrku pichlavého napa-
deného kloubnatkou smrkovou 
na energetickou štěpku. Zjara 
provedou zalesnění. 

nové koše i laviČky
Technické služby v těchto dnech 
vybouraly čtyři staré odpadko-
vé koše v Bezručově a Partyzán-
ské ulici a umístily nové. V Kyjic-
ké přibyly čtyři lavičky. 

přiJďte si zabruslit
Veřejné bruslení na zimním sta-
dionu se koná každé úterý od 
18 hodin, pak každou sobotu 
a neděli od 10 a od 17 hodin.

prázdniny ve vodě
O pololetních prázdninách se 
návštěvníci Aquasvěta mohou 
vydovádět na vodních atrak-
cích. Ty budou přístupné mezi 
9. a 16. hodinou. Od 10 do 11 je 
možné vyzkoušet aquazorbing. 

Nový rok začíná 
charitativní 
sbírkou

V úvodu roku se tradičně objevili 
v ulicích města koledníci Tříkrálové 
sbírky pořádané oblastní charitou ve 
spolupráci s městem Chomutov a dal
šími organizacemi. Až do 12. ledna 
mohou lidé přispět do kasiček na po
moc handicapovaným, nemocným, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
znevýhodněným skupinám lidí. 

Seniorům přiváží obědy 
nový sociální vůz

Koza róza letos zavede do pravěku i komiksu

Město hledá poskytovatele služeb 
v sociálním centru Kamínek

Chomutovským seniorům, kteří 
využívají nabídky Sociálních služeb 
Chomutov, přiváží obědy nové auto. 
Organizace ho získala díky firmě 
Kompakt, která zajistila sponzory, 
jež se na něj složili za reklamu na 
vozidle. „Je to šesté auto, které jsme 
takto již získali. Štědrost sponzorů 
nám pomáhá naplňovat naše poslání, 
kterým je být oporou chomutov
ským seniorům,“ řekla ředitelka SoS 
Chomutov Alena Tölgová. 

Ze šesti aut dvě už dosloužila 
a není divu. Auta jsou opravdu vý
raznými pomocníky. Každé z nich 
najezdí ročně přes dvaadvacet tisíc 
kilometrů a rozveze 24 000 obědů. 
Pro tak náročný provoz se osvěd
čila auta Renault Kangoo vybavená 
dieslovým motorem, který zaručuje 
úsporný provoz, a klimatizací pro 

pohodlí řidičů, kteří denně vyráží za 
chomutovskými seniory. 

Další dvě auta Sociální služby 

Chomutov používají pro dopravu 
svých klientů za zábavou, k lékařům 
či za poznáním. 

Třináct dní stráví v roce 2015 
účastníci Rodinného zápolení s ko
zou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem. 
„Dvanáct dní bude soutěžních, ten po
slední pak slavnostní. A jistě Róza 
překvapí zase bonusovými akcemi,“ 
řekl primátor Jan Mareš, který doufá, 
že do Rodinného zápolení se přihlásí 
ještě více rodin. 

Hned v lednu budou rodiny 
s dět mi slavit narozeniny kozy Rózy 
a při té příležitosti zahájí i pátý roč
ník soutěže. „Soutěžící budou Róze 
tvořit přáníčka i dárky a jak to na 
správ ných oslavách bývá – bude 
i dort. Únorové Rodinné zápolení 
provede soutěžící městem při ma so-
pust ním průvodu s Rózou i Roz ma-
rýn kem,“ řekla orga ni zá tor ka Marie 
Heřmanová.

Začátek jara zavede soutěžící 
do vody. V Aquasvětě se totiž ro
diny utkají při tradiční Chomutovské 
ploutvi, tedy plavecké soutěži. Duben 
bude ve znamení zručnosti. Soutěžící 
si budou moci vyzkoušet práci se dře
vem, řezání, vrtání i vypalování.

Koncem dubna začnou přípravy 

na oslavu máje. Ve Staré Vsi postaví 
účastníci Rodinného zápolení májku 
a přivítají příchod teplých dní. Květen 
bude zaměřen hlavně na bezpečnost, 
na fotbalovém stadionu svou práci 
předvedou složky integrovaného zá
chranného systému. 

V červnu se Rodinné zápolení 
vydá do pravěku turistickou stezkou. 
„Naší snahou je rodiny zavést na zají
mavá a méně známá místa v Cho mu-
tově a okolí,“ dodal primátor. Koncem 
měsíce se pak paleontologové změní 
v trampy. V letním kině všichni pře
spí pod stanem a projdou si stezku 
odvahy. 

Po prázdninách se rodiny ocitnou 
ve světě komiksů. V prostorách SKKS 
se seznámí s těmi českými, ale i za

hraničními a s jejich hlavními hrdiny. 
„Účastníci pak vytvoří komiks o koze 
Róze. V říjnu se bude vábit. Rodiny 
si užijí podzimní tradice, jako pečení 
brambor a jablek či pouštění draků,“ 
prozradila Heřmanová.

Koncem října začnou přípravy na 
Halloween, v zoo parku Róza s Roz
ma rýn kem naučí rodiny vyřezávat 
z dýní, společně si užijí lampionový 
průvod a nejhezčí strašidelná maska 
dostane cenu. Na konci listopadu na
stane čas předvánoční a účastníky 
Rodinného zápolení sveze do světa 
pohádek a kouzel tajemný vánoč ní 
vlak. Třináctá akce, poslední v roce 
2015, se uskuteční v prosinci v měst
ském divadle. Tam bude celoroční 
práce rodin náležitě odměněna. 

Chomutovská radnice hledá po
skytovatele služeb v Kamínku od 
června 2015 do konce roku 2018. 
„V souladu se zákonem připravu
jeme výběrové řízení na poskyto
vatele těchto dvou užitečných slu
žeb od června 2015. Nyní předběžně 
oznamujeme, že se v lednu zakázka 
vyhlásí,“ sdělil primátor města Jan 
Mareš.

V květnu totiž měl končit projekt, 
díky kterému dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí uvedené 
služby hradila, proto byla smlouva 
s poskytovatelem služby uzavřena 
do konce května. Podařilo se však 
zajistit, aby dotace pokryla provoz 
až do konce září 2015, další pro
voz bude ze svého rozpočtu hradit 
město, případně další možné dotace. 

Předpokládaná hodnota celé zakázky 
v rozsahu 43 měsíců na obě služby je 
13 milionů korun.

Sociální centrum Kamínek zahá
jilo svůj provoz v září 2013, až do 
31. května příštího roku zde služby 
v nízkoprahovém centru pro mládež 
od 15 do 26 let a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi poskytuje 
občanské sdružení Světlo Kadaň.
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Předvánoční čas je pro většinu 
lidí spojený se sháněním dárků. 
Jak jde tato adventní disciplína 
Vám? 

Je to trochu složitější. Jak jsme 
dospěli do pokročilého věku, máme 
problémy s výběrem dárků. Už jsem 
dospěl k názoru, že člověk v jistých 
letech všechno má a tudíž nic nepo
třebuje. Proto jsem vznesl návrh, že 
už si nebudeme dárky dávat a nao
pak si budeme něco vzájemně odebí
rat, neboť já sám nejsem sto se ničeho 
zbavit, kumulativní pud je ve mně 
silně zahnízděn. Na to však rodina ne
přistoupila, a tak mi nadále připravuje 
krušné chvíle. 
Jak je řešíte? 

Naštěstí naše děti přišly na to, že 
bude nejlépe, když si samy řeknou, 
co chtějí. Dcera nyní postoupila ještě 
dále. Ta si nejen řekne, ale i koupí. 
Proto nám v tuto chvíli zbývají hlavně 
vnoučata a ta píší dopisy Ježíškovi, 
jenže pošťák je vždy nějakým omy
lem donese k nám. Má paní si vždy 
něco obstará sama a má sklony k ta
kovým kovovým věcem žlutavým. 
Dále poctivě dokupuji všechna CD 
Toulek českou minulostí, které má ve
lice ráda. A ještě pro ni mám něco, ale 
už jsem zapomněl co, takže to bude 
překvapení i pro mne. 
K Vánocům patří i posezení u ště
dro večerního stolu. Ob sta rá váte 
u něj roli hlavního řečníka? 

Už jsem si odvykl. Když byly 
děti malé a něco jsem jim řekl, větši

nou se na mě podezřívavě podívaly 
a pak se běžely zeptat matky, jestli je 
to pravda. A to víceméně přetrvává. 
Proto se nenamáhám. Doma většinou 
mlčím a soustředím se na to, abych 
přežil požívání kapra. Zrak slábne 
a všechny kosti již nevidím, a tak jsou 

Vánoce jediným okamžikem v roce, 
kdy jsem ochoten pozřít tuto nebez
pečnou rybu. 
Kapr je jednou z českých vánoč
ních tradic. Dodržujte v rodině 
ještě další? 

Moc toho není. Samozřejmě 
máme stromeček, který jsem pro děti 
tajně zdobil, a už asi 30 let připra
vuji vánoční bramborový salát, ne
boť v minulosti hrozilo, že by do něj 
má žena dala cibuli. A tu já v salátu 
nemám rád. Když jsme ještě slavili 
v Praze, měli jsme své vlastní tra
dice. Každé Vánoce jsme řešili pro
blém, kdo klepne kapra. Zavolal 
jsem tedy přítele patologa, jediného 
známého, který studoval medicínu a 
bydlel u nás v domě. Byl překvapen 
živostí kapra, neboť prý byl zvyklý, 
že svou práci dostává na stůl už při
pravenou. Nakonec jsem jej ale pře
mluvil, a tak se zrodila tradice, že 
den před Vánoci se dostavil patolog 
a spolu jsme mordovali kapra. Teď 

v jižních Čechách už nám dodávají 
kapra klepnutého. 
A co koledy? Zazpíváte si s ro
dinou? 

Strašně rád je poslouchám, ale 
z úcty k zachování národní tradice ni
kdy nezpívám. Když byly děti malé, 

moje žena bazírovala na tom, že se 
budou dodržovat všechny vánoční ná
ležitosti včetně zpívání koled. Dětem 
se moc nechtělo, a tak jejich matička 
začala vyhrožovat, že začne sama. 
To pak většinou synek, který má ku
podivu hudební sluch, zkrotl a raději 
sám něco zapěl. 
Myslíte, že se dědictví koled bude 
dále rozšiřovat? 

Určitě, vznikají vánoční písně. 
Byť je to velice citlivý žánr, protože 
udělat vánoční písničku, aby to nebyl 
kýč, to je veliký problém a málokomu 
se to povede. Ale Vánoce zkrátka 
musí být trochu kýčovité, s avantgar
dou tady neuspějete – proč chtít udě
lat svátek tak, aby se nikomu nelíbil. 
Mám kýče rád, protože díky nim po
známe pravé umění. 
Po Vánocích přichází Silvestr 
a Nový rok. Dáváte si nějaká 
předsevzetí? 

Ne, chraň Pán Bůh. Je to zavazu
jící, a potom ta frustrace, když to člo

věk nedodrží. Podle mě je dobré dá
vat si předsevzetí ex post – tedy ne 
předsevzetí, ale zasebevzetí. Nor-
mál ní člověk si napíše, co chce udě
lat, a pak to odškrtává. Ale pro mě je 
to krajně frustrující, a tak už to dě
lám jinak. Napřed nějaké věci udělám 
a pak, když mám chvilku, vezmu si 
prázdný lísteček, napíšu na něj vše, co 
jsem udělal, a pak si to s radostí od
škrtávám.
Co byste si popřál do nového 
roku?

Já si přeji, abych to nějak pře
žil. Abych se dožil i dalších Vánoc. 
A kdybych se náhodou neměl do
žít, tak by bylo vhodné, abych exnul 
dříve, než se začnou kupovat dárky. 
Takže já mám taková skromná přání. 
A co byste popřál světu? 

Tomu raději nepřeji nic, protože 
on stejně neposlouchá. Vypadá to, že 
kráčí svinským krokem tam… Zaplať 
Pán Bůh, jsou tady síly, které se snaží, 
aby se světu toto směřování moc ne
dařilo. A to je důvod k optimismu. 
Vstoupíte tedy do nového roku 
s optimistickou vizí? 

Když člověk uvažuje střízlivě 
a logicky, dospěje k názoru, že není 
jediný rozumný důvod, aby něco do
padlo dobře. A pak vidíte, že některé 
věci dopadají lépe, než se očekávalo, 
nebo dokonce dobře. Proto si myslím, 
že štěstí může zažívat jen pesimista 
mého druhu, kdežto optimisty čeká 
jedna frustrace za druhou. No a co 
myslíte, že je lepší?

Básník, překladatel i publicista Ivo Šmoldas navštívil Chomutov před Vánoci, aby se s návštěvníky vánočních 
trhů podělil o své dojmy z politiky, kultury i společnosti. Ale protože během povídání došlo i na vánoční svát-
ky, koledy a Nový rok, zajímalo nás, jak probíhají Vánoce v rodině populárního slovního ekvilibristy. 

Ivo šmoldas:

být optimistou 
je frustrující 

a Kdybych Se náhodou neMěl dožít dalších 
Vánoc, taK by bylo Vhodné, abych exnul 
dříVe, než Se začnou KupoVat dáRKy.
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O adventním čase se podle 
folklorních tradic netančí

Knihovna letos pozve Halinu 
Pawlovskou i jiřího dědečka 

Miroslav šulc: Na půlnoční rybovu mši se vždy těším 

Zatímco pro řadu dětí je ad
ventní čas hlavně obdobím těšení 
na vánoč ní nadílku, mladí členové 
folklor ního souboru Kruš  no hor měli 
na pil no. Před svátky totiž vystupo
vali s folklor ním vánočním pásmem. 
„Sa mo zřej mě do folk lor ního dě dic tví 
patří koledy, ale také všechny další 
vánoční zvyky a tradice, které mají 
své kořeny v křes ťan ství či v době 
pohanské,“ připo mí ná vedoucí sou
boru Ja ro sla va Ma cháč ko vá. 

Ta před každými Vánoci připra
vu je folklorní pásmo koled a vá noč-
ních říkadel. A zatím se nemu sela opa-
ko vat. „Naštěstí česká lidová poezie je 
v tomto hodně boha tá a říka del věno
vaných zimě je hodně. Náš pořad tak 

začíná u svatého Martina, po  kračuje 
přes Kateřinu, Ondřeje, Bar bor ku 
a Mi ku lá še až ke konci adven tu,“ vy-
svět lu je Ma cháč ko vá, která pás mo 
plánuje až po ště dro ve čer ní tradice. 

I když většinou se folklorní sou
bory věnují nejen písničkám a říka
dlům, ale i tancům, v době adventního 
času je tomu jinak. „Během adventu 
se netančí. Je to doba půstu, doba oče
kávání příchodu Krista,“ připomíná 
Ma cháč ko vá a dodává, že poslední 
tancovačka je na Kateřinu a Ondřeje. 
Zákaz tančení pak platí až do Štědrého 
dne. „Abychom však jen nerecitovali, 
máme naše vystoupení zpracováno 
také pohybově, nechceme být jen sbo
rem,“ doplňuje vedoucí souboru, že se 

pohybu nevzdali ani v době zákazu. 
Své vánoční pásmo tentokrát děti 

z folklorního souboru předvedli na 
šesti vystoupeních. „Bohužel vysoká 
nemocnost nám zabránila vystoupit 
v Chomutově na náměstí ve stanu,“ li

tuje Macháčková, která tak znovu své 
malé svěřence představí zřejmě až na 
Chomutovských slavnostech. Během 
masopustního veselí je totiž podle ní 
na venkovní vystoupení malých dětí 
přece jen příliš chladno. 

Středisko knihovnických a kultur
ních služeb i v tomto roce nabídne za
jímavé hosty a kulturní akce. Bavit 
se opět budou milovníci literatury 
i hudby, neboť pokračovat budou oba 
oblíbené cykly Večery pod lampou 
i Setkání se světovou hudbou. Na více 
přednášek se mohou těšit také příz
nivci psychologie, alternativní medi
cíny, spirituality a dalších oborů spja
tých s psychosomatickým zdravím. 

V rámci Večerů pod lampou na
vštíví Chomutov opět velké osobnosti 

české literární scény. „V lednu při
vítáme Jiřího Dědečka, účast přislí
bila také Halina Pawlovská či Ivanka 
Devátá,“ prozradila vedoucí oddělení 
kultury SKKS Helena Čermáková. 
Cyklus Setkání se světovou hudbou 
bude pokračovat v únoru, kdy po
sluchače rozehřeje žhavá balkánská 
hudba. Poprvé zazní v rámci tohoto 
cyklu vietnamská hudba a pro velký 
úspěch se zřejmě podaří zopakovat 
večer francouzské hudby se Zdenkou 
Tr val covou a skupinou Voila. 

Nové projekty a cykly Středisko 
knihovnických a kulturních služeb na 
příští rok nechystá, ale přece představí 
nějaké novinky. „V příštím roce roz
šíříme pořady z cyklu, který jsem si 
pro sebe nazvala pracovně Ve zdra
vém těle zdravý duch. Rozšíříme jej 
o přednášky techniky emoční svobody 
a přednášky z cyklu Vědy, spirituality, 
tradice a kultury staré Indie,“ vyjme
novává Helena Čermáková nové před
náškové seriály, které tak doplní před
nášky o šamanské medicíně, regre

sivní psychologii, sexualitě a terapii 
dotykem, které se konaly již v uply
nulém roce. 

„První akcí bude přednáška Josefa 
Ulehly z Přerova o geopatogenních 
zónách trochu z jiného pohledu,“ 
zve všechny Helena Čermáková na 
21. ledna. Již předtím budou v SKKS 
pokračovat oblíbené přednášky o by
linkách, astrologii nebo křesťanství. 
V lednu budou mít také vernisáže vý
stavy Heidi Šottové, Galerie Nemesis 
nebo Zdeňka Rady. 

Když se o půlnoci Štědrého dne 
zaplnil kostel sv. Ignáce návštěv
níky, mikrobiolog a sbormistr Hla-
ho lu a Loutny české pokynul hudeb
níkům z Komorního orchestru města 
Chomutova, který doplnili hudebníci 
z Chomutovska a Kadaňska. Vzápětí 
kostelem zazněly první tóny České 
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. 

Pro Miroslava Šulce to byla čtr
náctá „Rybovka“, kterou vedl o půl
noci v kostele sv. Ignáce. „Rybovu 
mši se sborem Hlahol diriguji od 
roku 1979. Původně to byl vánoč ní 
koncert, posledních čtrnáct let se 
zpívá jako půlnoční v kostele sva
tého Ignáce,“ potvrzuje sbormistr 

Hla holu, který kromě svého sboru 
vedl dalších deset zpěváků z jiných 
pěti sborů, kteří se rozhodli připojit 
k České mši vánoční.

Zatímco pro většinu lidí je Čes ká 
mše vánoční spjata jen se Štědrým 
dnem, pro Mi ro sla va Šulce a jeho 
sbor příprava začíná již týden před 

Vánoci, kdy se koná generální zkou-
ška se zpěváky, orchestrem i sólisty. 
„Vzhledem k tomu, že naprostá vět
šina zúčastněných zpívá Ry bov ku 
už dlouhou řadu let, umějí ji dobře,“ 
chválí své svěřence Mi ro slav Šulc, 
podle kterého tak dirigovat Českou 
mši vánoční není těžké. 

Pro zpěváky, hudebníky i diri
genta je půlnoční koncert potěše
ním. „Všichni vnímají slavnostnost 
té chvíle i radost ze setkání a spo
lečného muzicírování,“ potvrzuje 
Miroslav Šulc. Jemu i sboristům 
a hudebníkům byl odměnou potlesk 
návštěvníků, kteří navzdory mra
zivé noci zaplnili kostel sv. Ignáce. 
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Kanoisté v popředí žebříčků

Malí hokejisté měřili síly 
s republikovou konkurencí 

Produktivní 
útočník je zpět 
v Chomutově

Kickboxing Sersen's Team končí rok s účtem 20 medailí 

Další úspěšný rok, konstatovali při 
silvestrovském bilancování kano is té 
SC 80 Chomutov. V celorepu bli ko vém 
žebříčku za rok 2014 obsadil Cho mu-
tov mezi 39 českými kluby třetí místo 
v hodnocení mládeže a čtvrté v hodno
cení bez rozdílu věku. Jen na mistrov
stvích ČR získali členové chomutov
ského klubu okolo šedesáti medailí!

Však také ti, kteří se o ně zaslou
žili, se vyhřívají na čelných pozicích 
individuálních žebříčků, doroste nec 
Michal Če řov ský dokonce ve své vě
kové kategorii obsadil první místo. 
Mezi dospělými se Branko Tar kulič 
umístil na 12. a Daniel Po kor ný na 
19. místě, v kategorii juniorů byl 
Ondřej Bi šic ký třetí a Tomáš Ho  lo  pí -
rek pátý. V dorostu kromě již zmíně
ného Čeřovského v popře dí žebříčku 

skončil Hynek Urban na 6. příč ce, 
Adéla Herčzi ková na třinácté a Bar-
bo ra Stan ko vá na patnácté. Mezi 
žáky uspěli Adam Novotný na 8., 
To máš Fri drych na 9. a Sven Ber nas 
na 17. místě, stejně jako Nela Mar-
ko vá mezi děvčaty. Králem mezi 
ben ja mín ky do 12 let se v celé ČR 
stal Ja kub Re mu ta. Nejlepší závod
níci ve starších kategoriích oblékali 
v roce 2014 re pre zen tač ní dres, mezi 
juniory to jsou Bišický, Ho lo pírek, 
Urban a Če řov ský, mezi dospělými 
Po kor ný a Tar ku lič, i když ten star
tuje za USK Praha. Ondřej Bi šic ký 
dokonce na juniorském mistrovství 
světa obsadil 9. místo.

K sportovnímu růstu takovýchto 
talentů přispívá jejich zařazování do 
sportovního centra mládeže, kde těží 

ze svazové metodiky a finanční pod
pory na přípravu. Pro rok 2015 si 
tuto výhodu spolu s Bišickým vybo
jovali Holopírek, Čeřovský, Urban, 
Novotný, Fridrych a Marková. „Ry-
chlost ní kanoistika patří k nejúspěš
nějším českým olympijským spor
tům. Konkurence je zde veliká, o to 
cennější je, že figurujeme v popředí 

celorepublikových žebříčků,“ shr
nul loňskou bilanci předseda a šéftre
nér oddílu Petr Doležal, který ne
jen vodákům, ale všem sportovcům 
v Chomutově popřál všechno nej
lepší do nového roku. Kanoisté SC 80 
Chomutov v něm už budou moci vyu
žívat celou zrekonstruovanou loděnici 
i zkolaudovaný nový sklad lodí.

Zatímco jejich vrstevníci si uží
vali vánočních prázdnin, malí hoke
jisté narození v roce 2006 ze 13 klubů 
z České republiky nelenili a vyrazili 
na chomutovský turnaj O pirátský no
voroční pohár. „Chtěli jsme zajistit ta
kovou konkurenci týmů, která nabídne 
našim hráčům srovnání na republi
kové úrovni,“ vysvětlil spoluorgani
zátor turnaje 3. tříd Vojtěch Čihař vy
soký počet sezvaných týmů. 

Kromě elitních českých klubů 
Sparty a Slavie Praha, Bílých tygrů 
z Liberce, Rytířů Kladno, Dukly 
Jihlava, Mladé Boleslavi, Českých 

Budějovic nebo sousedního Lit ví-
no va přijaly pozvání i Hvězda Praha, 
Letci Letňany, Stadion Li to mě ři ce 
nebo HOBA Bra ti sla va. „Mrzí nás, 
že nedorazily Karlovy Vary, Hradec 
Králové, Plzeň či Pardubice, ale 
i tato účast je úspěchem. Zajišťuje 
tak malým hokejistům srovnání se 
svými soupeři, které při běžných 
mis trovských zápasech v rámci krajů 
nepotkají,“ doplnil Čihař, který při
pomněl, že ročník 2006 Pirátů Cho-
mu tov takřka nemá v kraji soupeře. 
„Zápasy, kde vyhráváte dvojcifer
ným rozdílem, jsou k ničemu, nepo

máhají růst ani hráčům, ani gólma
novi,“ dodal. 

Chomutov stejně jako před ro
kem nasadil do turnaje A a B tým. 
Zatímco B tým zde měl především 
sbírat první zkušenosti, A tým byl 
spolu se Spartou Praha či Českými 
Budějovicemi, které vyhrály loň
ský turnaj druhých tříd v Cho mu-
to vě, řazen k favoritům, ale záměr si 
zkomplikoval prohrou s Libercem. 
Nakonec se z celkového vítězství ra
dovali hráči Sparty Praha. Tým A 
Pirátů Chomutov skončil na pátém 
místě. 

Vedoucí celek florbalové Národní 
ligy FbC 98 Chomutov si k Vánocům 
nadělil pěkný dárek. Z Kadaně na hos
tování do konce sezony přivítal 20le
té ho útočníka Jakuba Štěrbu, který 
v cho mu tov ském dresu v minulosti již 
působil v dorostenecké a juniorské ka
tegorii. „V Cho mu to vě jsem odehrál 
tři sezony a moc rád se sem vracím. 
Těším se na všechny bývalé spolu
hrá če a doufám, že společně dojdeme 
co nejdál v play off,“ prohlásil Jakub 
Štěrba. Rychlonohý a produktivní hráč 
prokázal své ofenzivní kvality dvěma 
brankami hned v prvních zápasech 
proti Čelákovicím a Karlovým Varům. 

Kdyby měl mistr světa a vicemistr 
tří federací a zároveň trenér kickboxu 
Lukáš Šeršeň označit nejlepší měsíce 
v roce 2014, zřejmě by to byl květen 
a listopad, na které připadlo amatérské 
mistrovství světa a evropský pohár. 
Z obou akcí totiž jeho svěřenci do
vezli po deseti medailích. „Rok 2014 
byl pro náš tým solidní. Samozřejmě 
pokud se zrodí bonus v podobě de
seti medailí z amatérského mistrovství 
světa a deseti medailí z evropského 
poháru, je ten rok přece jen o něco 
lepší,“ usmívá se Lukáš Šeršeň. 

Důvodů k radosti má trenér Kick-
boxing Sersen’s Teamu více. „Jako 
úspěch počítám i to, že je zájem o tré
ninky a že stále jsou generace, kte

rým dělá sport a pohyb obecně ra
dost v době, kdy je obrovské množ
ství pohodlných lákadel,“ vysvětluje 
trenér, jenž podle svých slov úspě
chy v podobě medailí svým svěřen
cům ze srdce přeje. „Tvrdým dříčům, 
co jsou nekompromisní v přípravě, to 
přeju o dost víc. Za tvrdou dřinu musí 
přijít odměna, tak je to spravedlivé,“ 
dodává. 

Aby své kickboxery dobře připra
vil na vrcholné akce, zařazuje do pří
pravy atletiku, fitness přípravu, tvr
dou ringovou přípravu i mnoho aerob
ních aktivit. „V našem sportu už roky 
neplatí, že stačí jen bouchat do pytle. 
Je mnoho veřejně dostupných trénin
kových metodik, které bylo v minu

losti možné naučit se jen na kempech 
v Thajsku nebo v Holandsku,“ vypráví 
Lukáš Šeršeň. Nedílnou součástí je ži
votospráva, která má obrovský podíl. 
Podle trenéra je to jako s autem – jaký 
druh paliva dáte, podle toho taky po
jedete – a trenér to prý pak zatraceně 
dobře pozná na tréninku. 

U štědrovečerního stolu si však 
mohli trochu dopřát i sportovci. Lukáš 
Šeršeň prozradil, že jim přes svátky 
dává volnější režim. „Jen doufám, že 
je ty řízky nebudou při tréninku tla
čit v ramenou,“ usmívá se mistr světa 
a trenér v jedné osobě. Sezona 2015 
bude totiž opět nabitá. „Bohužel 
se data federací dost prolínají a za
tím zvažujeme, kterých akcí se bu

deme účastnit. Jako prezident World 
All-style Kickboxing Federation pro 
Českou republiku určitě nechci vyne
chat ‚naše‘ mistrovství světa a poté se 
uvidí podle formy a zranění jednot
livých sportovců,“ říká Šeršeň, který 
v současné době připravuje jako trenér 
tři profesionály a během nového roku 
by k nim mohl přibýt další. 

Kromě samotného trénování se 
bude chomutovský kickboxer zabývat 
i vlastní formou. „Mám ještě jeden zá
pasový rest o A-pro titul mistra světa 
a pak už mě snad čeká sportovní dů
chod, který budu rád trávit s těmi, co 
si to zaslouží,“ prozrazuje mistr světa 
a vicemistr tří světových federací i ně
kolikanásobný mistr republiky. 

Michal Čeřovský
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Závislá matka se o malé chlapce nedokázala postarat

Silvestr 2014: rvát se lidé nepřestali, překvapili však opilci

O dvě malé děti se nezvládli posta
rat jejich rodiče. Matka proto, že ne
dokázala odolat drogám, a otec pro ně 
zase neměl vhodné podmínky k byd
lení. Zanedbaní sourozenci tak skon
čili v Klokánku a o jejich budoucnosti 
musí rozhodnout soud. 

O smutném případu se dozvěděli 
strážníci městské policie přímo od 
otce dětí. Ten se s jejich matkou doha

doval v Jirkovské ulici. Dvaatřicetiletá 
žena nebyla schopná svým synům za
jistit ani základní péči, stejně starý 
muž je chtěl vzít do bytu své matky. 
Jak se ale ukázalo, ani tam nebyly 
vhodné podmínky. „Chlapci ve věku 
čtrnácti měsíců a dvou let vypadali 
značně zanedbaně, na místo jsme tedy 
ihned přivolali pracovnice oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí magis

trátu. Ty naši domněnku potvrdily,“ 
uvedl ředitel městské policie Vít Šulc.

Sociální pracovnice zjistily, že tuto 
rodinu řešily již v roce 2013 na po
pud dětského lékaře. Matka s nimi 
tehdy nechodila na pravidelné lékař
ské kontroly a očkování. „Nyní na
stal problém znovu, ale byl daleko zá
važnější. O chlapce na první pohled 
nebylo dobře postaráno. Situace byla 

složitější, protože rodina nyní bydlí 
v Lounech a vše tedy musíme řešit 
s OSPOD v Lounech,“ vysvětlila ve
doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová. Dětem však pracovnice mu
sely zajistit neodkladnou péči, hlídka 
městských policistů tedy oba chlapce 
se souhlasem jejich otce převezla do 
Klokánku. O další výchově dětí bude 
rozhodovat soud. 

Silvestrovské oslavy byly v Cho-
mu tově klidné. Městská policie nemu
sela řešit žádný vážný problém, pře
sto se poslední den roku 2014 ani na 
Nový rok nezastavila. „Řešili jsme 
hádky a strkanice mezi lidmi, zatou
lané psy i narušování občanského sou
žití. Nejednalo se však o problema
tické případy, dá se říci, že byl Silvestr 
letos klidný,“ uvedl ředitel městské 
policie Vít Šulc.

Noční směna měla o Silvestra 
šest výjezdů. Po sedmé hodině stráž
níci odchytávali vystrašeného ovčáka 
na nádraží, před půl devátou vyjeli 
k ne bez peč né mu ohňostroji, při kte
rém rachejtle létaly na balkony blíz
kých domů. Strůjci možného neštěstí 
ale před příjezdem hlídky zmizeli ne
známo kam a zbyly po nich jen papí
rové krabice od petard. „Tra dič ně se 
o Silvestru řeší porůznu se povalu
jící opilci, letos však byl za celou noc 
pouze jeden. Ten si lehl na lavičku 
ve Skalkové ulici. Stačil mu však jen 
krátký odpočinek, aby se pak sám 
zvedl a odešel domů,“ popsal ředitel 
strážníků. 

Strkanice měla vyřešit spor dvou 
mužů ve Škroupově ulici. Při potyč ce 

muži navíc shodili popelnice. Hlídce 
svědkové ukázali směr, kam se muži 
vydali, již se je ale nalézt nepoda
řilo. Popelnice poškozené nebyly. 
Větší hádka než v minulém případě se 
strhla před půl pátou ráno v Jirkovské 
ulici. Čty řiadva ce ti le tý muž se tam 
pohádal se svou téměř šestatřicetile
tou přítelkyní. Muž v afektu rozbil 
sklo u bytových dveří a navíc proho
dil hrnec plastovým oknem. Žena zra
něná nebyla, ale chtěla nahlásit škodu. 
Vše si tedy převzali policisté. 

Poslední výjezd se týkal kontroly 
budovy mateřské školky v ulici Vod-
ních staveb. Na služebně se totiž roze
zněl signál pultu centrální ochrany. Na 
místě však hlídka nikoho nezjistila. 

Denní směna na Nový rok měla 
výjezdů dvanáct. Hned po sedmé ho
dině ráno strážníci asistovali zdravot
níkům při ošetření pacienta. V devět 
se na hlídku obrátila žena, která potře
bovala odjet do práce, ale před její ga
ráží byl zaparkovaný vůz. Jak se uká
zalo, jednalo se o omyl. Strážníci kon
taktovali majitele auta, který zane
dlou ho přišel a vysvětlil, že si spletl 
garáž. Měl totiž pronajatou garáž hned 
vedle a při parkování se o jedno místo 

spletl. Ženě se omluvil. 
V deset hodin dopoledne nahlá

sili řidiči, že v ulici Vodních staveb 
kusy kartonu zasahují od popelnice 
až do vozovky. Na místě ale strážníci 
již žádný nepořádek nenašli, někdo 
jej uklidil. 

Krátce po desáté vyjeli strážníci 
kvůli hlasité hudbě do Kamenné ulice. 
Tam si dvaadvacetiletý mladík dělal 
v bytě diskotéku. Hlídce však slíbil, 
že se polepší, a na důkaz toho hudbu 
ztlumil. 

Po obědě zaměstnala městské po
licisty černá skládka. Tu objevil jeden 
z obyvatel v ulici Kosmonautů u ga
ráží. Hlídka tam spatřila různý vyho
zený nábytek. Kdo jej ale ke garážím 
vyvezl, se nepodařilo zjistit. 

O neposedné děti lezoucí po trub
kách v Březenecké ulici poblíž vody 
měl strach jeden z tamních obyva
tel. Než ale hlídka přijela, děti už 
byly pryč.

Na chodbě domu v Kamenné ulici 
se na Nový rok popral sedmadvaceti
letý muž se svou o rok mladší přítel
kyní. Rachot z chodby uslyšel soused 
a přivolal strážníky. Těm poté řekl, že 
žena již z domu odešla, ale muž že je 

v bytě. Hlídce však dveře neotevřel. 
Po třetí hodině odpolední se popralo 
osm návštěvníků provozovny Tip na 
Zahradní. Než hlídka přijela na místo, 
čtyři raději utekli. Zbylé čtyři rváče, 
mezi kterými byla i jedna žena, za
stihli strážníci na blízkém parkovišti. 
„Všichni shodně uvedli, že strkanice 
vznikla kvůli hádce dvou mužů, jeden 
z nich ale již odešel. Nikdo z přítom
ných nebyl zraněn a škoda na majetku 
v provozovně nevznikla, takže hlídka 
přítomné vyzvala, aby místo opus
tili, což bez problémů učinili,“ dopl
nil Vít Šulc. 

Strach o své bezpečí dostala jedna
třicetiletá žena z Kamenné, které ně
kdo kopl do dveří. V domě ale hlídka 
nikoho nenašla a dveře poškozené 
také nebyly. 

Odpoledne prvního dne letoš
ního roku ještě strážníkům vyplnili 
psi. Jeden podle sousedů neustále ště
kal v bytě v Jiráskově ulici. Majitelé 
psa zřejmě nebyli doma a pes se po 
chvíli utišil. Další chlupáč ale musel 
do útulku. Bez majitele totiž pobíhal 
Jirkovskou ulicí. Odchytila ho jedna 
z tamních obyvatelek a černobílého 
křížence hlídce předala.

Technické služby o Vánocích svá
žely odpad v mimořádných termí
nech. Kdyby tak neučinily, město by 
zaplavily stovky tun odpadu. Při le
tošních svátcích se navíc museli pra
covníci a stroje činit více než ob
vykle, na skládku totiž odvezli dva
krát více odpadu než loni. „Proto 
bylo velmi důležité město připra
vit na nával odpadu z dárků, starých 
spotřebičů či jídla. Technické služby 
těsně před svátky vyvezly všechny 
kontejnery. Přestože letos se po
čet tun oproti loňsku zdvojnásobil, 
technické služby mimořádné svozy 
zvládly,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

V období od 22. do 28. prosince 
se v kontejnerech nashromáždilo 
273 tun komunálního odpadu, což je 

o polovinu více než ve stejném ob
dobí loni. Dvojnásobně stoupl počet 
tun svezeného papíru, toho bylo letos 
17 tun. Plastů se letos odvezlo 8 tun, 
loni 6. Odpad z ulic odváželo sedm 
velkých svozových vozů, dvě avie 
a dvě multikáry. 

Svoz odpadu se nyní již bude řídit 
pevně stanoveným harmonogramem, 
výjimkou byl 1. leden, kdy technické 
služby do ulic pro odpad nevyjely. 
Přesný rozpis lidé najdou na webu 
www.tsmch.cz.

Mimořádně v ulicích přibudou 
velkoobjemové kontejnery určené 
pro odstrojené vánoční stromky. 
Na čtrnáct pevných stanovišť je 
tech nické služby umístily 2. ledna. 
Stromky do nich mohou lidé vhazo
vat zhruba týden.

Chomutované 
dostali hodně dárků, 
zdvojnásobil se počet 
tun svezeného odpadu
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děti poznávaly 
vesmír
Žáci ze základní školy Školní vy-
razili na výlet do plzeňského pla-
netária. Tam si prohlédli expozici 
věnovanou vesmíru a zhlédli 3D 
projekci Hluboký vesmír.

lezeCká stěna 
prověřila zdatnost
Čtvrťáci ze základní školy Na 
Příkopech otestovali svou fyzič-
ku na horolezecké stěně v Jir-
kově. Nejprve se seznámili s vý-
bavou i technikou, pak si vy-
zkoušeli vylézt co nejvýše.

druzí v turnaJi
V okresním kole turnaje ve flor-
balu žáků osmých a devátých 
tříd se sportovci ze základní 
školy na Zahradní umístili ve 
své skupině na druhém místě. 

KráTCe

děti z mateřinky 
brnkají na ukulele

Předškoláci z mateřské školy 
v Rů žo vé ulici se učí hrát na uku
lele. S velmi zajímavým nápadem, 
naučit předškoláky hrát na netra
diční nástroj, přišly samy učitelky. 
Ty je také brnkat učí.

Hra na ukulele je jednodušší než 
na kytaru, zároveň je nástroj velmi 
vhodný k doprovodu malých zpě
váč ků při vy stou pení i při zábavě 
ve školce. „Děti začaly hrát v září, 
nyní se už dostavily první úspěchy. 
Co všechno se za poměrně krátkou 
dobu naučily, předvedly při společ
ném vá noč ním vystoupení,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky Mateřské 
školy Cho mu tov Eliška Sme ta nová. 
Na ukulele hraje devět dětí z ma
teřinky. Kromě hry samotné si tím 
utužují vztah k hudbě a také procvi
čují motoriku prstíků.

žáci z Hornické potěšili seniory
Letos poprvé se děti ze školní 

družiny při základní škole v Hornické 
ulici rozhodly udělat před Vánoci ra
dost babičkám a dědečkům. Na vští-
vily Domov pro seniory na Písečné. 

Vychovatelky školní družiny si 
s dětmi připravily pásmo tradičních 

vánočních písniček, taneční vystou
pení a také hru na flétnu. „Po roz
dání přáníček a malých dárků, které 
pro ně žáci školy vyrobili, si s dětmi 
všichni rádi zazpívali vánoční ko
ledy,“ doplnila vychovatelka Věra 
Funková.

V družině pomáhají starší žáci

šlapání zelí zpestřilo 
učivo o kvasinkách

Základní škola v Kadaňské ulici 
se snaží zapojit prvňáčky a druháč ky 
mezi starší děti. Tento nápad dosta la 
jedna z vychovatelek a jen tak zkus mo 
oslovila osmáky, zda by měli o něco 
takového zájem. Byla velmi mile 
překvapena jejich velkým zájmem 
a ochotou. 

Osmáci, kteří si s dětmi chodí do 
družiny povídat, sem tam něco vy
robit nebo prostě jen hrát, se zapojili 
s radostí a vervou, někteří z nich jsou 
v družině téměř každý den. „Malé 
děti těm starším říkají Obři. Děti 
mají k sobě vřelý vztah. Není divu, 
že se děti z druhého stupně do dru
žiny těší, když pak na ně prvňáčci 
nadšeně mávají, kdykoliv je potkají 
na chodbě. Tato spolupráce mezi 
družinou a ‚obry‘ je také jakousi pre
vencí šikany, neboť osmáci své dro

bečky z prvních tříd už dobře znají 
a budou je vždy chránit,“ uvedla vy
chovatelka školní družiny Gabriela 
Knoblochová.

Pro malé děti je krásný zážitek 
povídat si s těmi velkými a ti se zase 
rádi vracejí do doby, kdy si sami 
v družině hrávali.

Sedmáci ze základní školy na Bře-
ze necké šlapali zelí. Naučili se tak při
pravovat zdravé jídlo a navíc si zpes
třili výuku o mléčném kvašení a bak
teriích. „Cílem bylo přitáhnout děti 
o něco blíže k lepšímu způsobu stra
vování, nechat je si takzvaně osahat 
vlastní přípravu jídla a obohatit žáky 
o vědomosti v procesu mléčného kva
šení. Co si vlastníma rukama připra
víme, nám také lépe chutná,“ uvedl 
učitel přírodopisu Milan Šafařík. 

Zelí a další zeleninu sedmáci vtěs
nali do připravených sklenic, pevně 

uzavřeli a týden nechali odpočí
vat. Před tím i poté výsledný produkt 
ochutnali, aby poznali, jak se chuť ze
leniny kvašením změnila. „Přístup 
žáků bych z počátku popsal jako ni
jaký a nadšení nulové, ale po nasazení 
gumových rukavic, povídání o zása
dách správné hygieny a ponoření ru
kou do zelí byl vidět zápal pro da
nou věc. Žáci se v okamžiku změnili 
v dobře pracující stroj na výrobu kysa
ného zelí a my jsme měli prostor pro 
povídání o zdravé výživě jinak, než je 
obvyklé,“ doplnil učitel. 
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křížovka S podporou města Chomutova proběhne začátkem roku nejznámější charitativní (tajenka).
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osmisměrka Rodinné zápolení pokračuje, soutěžící mohou přijít na…

aGáVe, baCHař, baNjO, bUráK, bYdla, čaKaN, děVUCHa, faraO, HřbITOV, 
HYberNa, INKOUST, KOrZa, NáHON, NáPOje, OdraZ, raUTY, SalTO, STeSK, 
TaNGO, TáZač, TrYSK, ValaCH, VálKY, VařIč, VYNáleZ, ZádUCHa, žalUd
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vtipy ze života

Zdravý rozum je jako deodorant. 
Lidé, kteří ho potřebují nejvíce, 
jej nikdy nepoužijí.

Životní zkušenost shrnutá v jedné 
větě: Jak to má kola nebo prsa, 
tak s tím budou brzy problémy.

Dobrý den, to je radio? Já vám 
chci říct, že jsem dnes našla 
peněženku a bylo v ní sto tisíc 
korun, 340 EUR a 108 dolarů. 
A taky lísteček s adresou Miloš 
Novák, Koněvova 8, Praha 3. 
Zahrajte mu prosím písničku.

Nepodezírej lidi ze špatných 
úmyslů, pokud to lze vysvětlit 
debilitou.

 

Novinář se ptá českého ministra 
financí: „Pane ministře, z čeho 
jste vycházel při tvorbě nových 
daňových zákonů?" 
Ministr se na chvíli zamyslel 
a pak odpověděl: „Vycházel jsem 
z poslaneckého bufetu.“

Přijde soused za sousedem: „Franto, 
kamaráde můj největší, prosím, 
půjč mi dvě stovky!“ 
„Už včera jsem ti řekl, že ti 
nepůjčím, tak proč za mnou stále 
lezeš?!“ 
„To abys věděl, že jsem se neurazil.“

S kolegyní jsme se ve dveřích 
kuchyňky srazili tak nešikovně, 
že teď s napětím čekáme na 
výsledky těhotenského testu.
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 8.1. čt 15.00 autodráha pro veřeJnost – věková hranice není omezena
 9.1. pá 09.00  posilovna zdarma – akce u příležitosti 65 let od založení 

Domečku
 15.1. čt 15.00 autodráha pro veřeJnost – věková hranice není omezena

dOMečeK

 7.1. st 18.00 povídání o bylinkáCh – učebna č. 66 SKKS
 8.1. čt 14.00 Jen s písniČkou se smát – učebna č. 14 SKKS
 13.1. út 09.30 vÝživa ve zralém věku – velký sál SKKS
   10.00  základní poČítaČové dovednosti pro seniory i. – 

zahájení kurzu – studovna SKKS
 14.1. st 10.00 internet pro seniory – zahájení kurzu – studovna SKKS
   17.30  astroloGie – vÝklad blízké budouCnosti – učebna 

č. 66 SKKS
 15.1. čt 13.00 novoroČní posezení – učebna č. 66 SKKS
 16.1. pá 14.30  přípravnÝ kurz ke studiu na šestiletá Gymnázia – 

zahájení kurzu – učebna č. 14 SKKS
 21.1. st 16.00  křesŤanstvo – literatura předhusitská – učebna 

č. 66 SKKS
   17.00 veČerníČek pro seniory – kulturní dům na Zahradní
   17.00 GeopatoGenní zÓny troChu Jinak – velký sál SKKS
 22.1. čt 17.00  kreativita v nás aneb Jak se stát umělCem – učebna 

č. 66 SKKS
 26.1. po 17.00  velehorskÝm pásmem Ťan-šan – cestopisná přednáška 

Šebestiána Šulce – velká sál SKKS
 29.1. čt 17.00  veČery pod lampou – literárně hudební autorský večer s Jiřím 

Dědečkem – velký sál SKKS
   18.00 teChnika emoČní svobody – učebna č. 66 SKKS

PředNášKY, beSedY, aKCe

 26.1. po 19.00  každÝ den, šŤastnÝ den – Vydařená komedie estonského her-
ce, dramatika a slavného písničkáře Jaana Tättea, v níž tento mistr poba-
vené nadsázky popisuje svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment 
s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které se sice 
vysmívají konvenční morálce, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš 
zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěstí nekončí jako tragédie, ale 
jako výsměch kýčovitým představám o lásce. Hrají: Bára Hrzánová, Libor 
Jeník, Helena Lapčíková / Pavla Rychlá - Vojáčková, Zbigniew Kalina.

MěSTSKÉ dIVadlO

 7.1.  st  17.00 hobit: bitva pěti armád 19.00 buráCení
 8.1.  čt  17.00 sedmÝ syn (3d) 
   18.00 miluJ souseda svého 20.00 FotoGraF
 9.1.  pá  17.00 sedmÝ syn (3d) 18.00 odpad 
   20.00 FotoGraF
 10.1.  so  15.00 paddinGton 16.00 noC v muzeu: taJemství hrobky
   18.00 FotoGraF 19.00 miluJ souseda svého
 11.1.  ne  15.00 tuČňáCi z madaGaskaru 17.00 sedmÝ syn
   18.00 FotoGraF 20.00 buráCení
 12.1.  po  17.00 FotoGraF 19.00 hodinovÝ manžel
 13.1.  út  17.00 miluJ souseda svého 19.00 FotoGraF
 14.1.  st  17.00 sedmÝ syn
   19.00 holub seděl na větvi a přemÝšlel o životě
 15.1.  čt  17.00 96 hodin: zúČtování 19.00 lví srdCe
 16.1.  pá  17.00 sněhová královna (3d) 19.00 když zvířata sní
   20.00 96 hodin: zúČtování
 17.1.  so  15.00 tuČňáCi z madaGa 
   18.00 96 hodin: zúČtování 19.00 v hlubináCh
 18.1.  ne  15.00 o mašinCe 18.00 s láskou, rosie
   19.00 my Jsme neJlepší!
 19.1.  po  17.00 FotoGraF 19.00 pohádkář
 20.1.  út   17.00 noC v muzeu: taJemství hrobky 

 19.00 hodinovÝ manžel
 21.1.  st   17.00 eXodus: bohové a králové (3d) 

19.00 s láskou, rosie

 
KINO SVěT

 Do 9.1. obrazy – mirka beranová – galerie Lurago
 Do 10.1. dětské vánoCe v krušnÝCh horáCh – Rytířský sál radnice
 Do 28.2. zimní boleboř – blanka pittnerová – galerie Na schodech SKKS
  obrazy – heidi šottová – výstavní síň knihovny SKKS
 Od 15.1. Galerie nemesis – galerie Špejchar

VýSTaVY

 10.1. so 17.30 piráti Chomutov–most – hokej 1. liga – SD aréna
   18.00  Chomutov–kadaň – florbal Národní liga – městská sportovní hala
 14.1. st 17.30  piráti Chomutov–benátky nad Jizerou – hokej 1. liga – 

SD aréna
 17.1. so 08.00 1. zimní Futsalová liGa – městská sportovní hala
 18.1. ne 14.30 3. zimní Futsalová liGa – městská sportovní hala
 21.1. st 17.30 piráti Chomutov–ústí nad labem – hokej 1. liga – SD aréna

    veřeJné bruslení – každé úterý od 18.00 a každou sobotu a neděli od 
10.00 a od 17.00 –SD aréna

SPOrT
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 Do 10.1. vánoCe v muzeu – Když Mikuláš ztratí plášť – kostel sv. Kateřiny

   svět krušnÝCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všemu světu na útěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Pravidelné 
akce

Vaši územní strážníci 
 

Potřebujete pomoci s problémy ve veřejném pořádku 
či s bezpečnostní situací v okolí vašeho bydliště? Kontaktujte 
svého územního strážníka: 

Filip Prokeš
pro úseky střed města, 
Březenecká a Zátiší
Telefon: 724 775 741
E-mail:  
f.prokes@chomutov-mesto.cz

Rudolf Svatoš
pro úseky okolí nemocnice, 
Horní Ves
Telefon: 724 774 834
E-mail:  
r.svatos@chomutov-mesto.cz

mgr. Jiří Vaníček
pro úseky Kadaňská a Nové 
Spořice, Zadní Vinohrady a okolí 
Kamencového jezera, Dukelská 
a okolí
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.vanicek@chomutov-mesto.cz

Bc. Pavel Jenč
pro úseky Kamenná, Zahradní 
a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
p.jenc@chomutov-mesto.cz

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře 
na stránkách www.mpchomutov.cz.

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.

podrobnÝ 
kalendář akCí 
najdete na webu:
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Již tradičně k závěru Cho mu tov-
ských Vánoc patří živý betlém, který 
uzavřel pětadvacetidenní program 
na náměstí 1. máje. O oblibě této vá
noční atrakce svědčí i stále zvyšující 
se počet návštěvníků, kteří o Štědrý 
den zavítají k patě městské věže. 
„Jsem rád, že za staré, kteří již ne
chodí, to vzali mladí a je jich čím dál 
tím více. Zvyšuje se i počet návštěv
níků, kteří přijíždějí z okolí,“ řekl 
spoluorganizátor Jaroslav Stejný.

Kromě společného zpívání koled 

využili lidé příležitosti setkat se na 
náměstí s přáteli o sváteční den a dát 
si něco teplého k pití na zahřátí. Kdo 
chtěl, mohl si nechat vyčíst svůj 
osud z olova. Předtím však musel 
podniknout speciální proceduru a při 
míchání olova pronést: „Můj Štědrý 
večere, olovo liju, ukaž mi, ukaž, co 
si odliju.“ A pak už stačilo jen pro
zkoumat výsledek. „Tady je vidět ta
kový obloukovitý tvar. Vypadá to 
jako sáňky, ale to neznamená, že 
bys hodně sáňkovala, ale že budeš 

mít pevné zdravíčko,“ dozvěděla se 
malá školačka. 

Své přání do vínku všem ná
vštěvníkům živého betléma připo
jil i jeho spoluorganizátor Jaroslav 
Stejný: „Přál bych jim do nového 
roku, aby se se jim dařilo a byli 
zdraví.“ Pokud se přání vyplní, ur
čitě se všichni milovníci biblického 
příběhu ve zdraví sejdou zase příští 
rok u jesliček s malým Ježíškem, 
Marií a Josefem a společně přivolají 
kouzlo Vánoc.
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živý betlém 
navštívily stovky lidí




