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8.12. v 16:30 hod.
CíRKEV BEZ HRANIC
BlAtENsKá 571, CHomutoV

 láska Andy přenáší...
Zveme Vás na pohodový večer v latinskoamerické atmosféře  
s manželi Berthou a Davidem Majákovými. Promítání fotografií 
spolu s vyprávěním z cest po Peru a Jižní Americe. Na závěr 
nebude chybět ani ochutnávka peruánské kuchyně. 

Během akce bude zajištěn také program pro děti, a to ve dvou 
skupinách: do 4 let a od 5 roků. 

| více info na www.cirkevbezhranic.eu |

S tímto inzerátem obdržíte 
Slevu 10%  na nákup zboží

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

sobota 14. prosince  |  16.00-19.00 hodin  |  Kulturní dům Zahradní

Upozornění:
Námořnické či pirátské oblečení nepovinně povinné pro malé i velké (pruhovaná trička, plátěné kalhoty, pásky přes oko, 
dřevěné nohy či papouškové na rameni jsou to pravé!). Toleruje se i převlek za chobotnici, mořskou pannu nebo palmu .

Odevzdání karet ke slosování:
Pokud jste nasbírali alespoň 10 soutěžních známek a postupujete 
tak do slosování, odevzdejte kartu do slosovacího osudí ve dnech 
2.–5. 12. 2013, a to v kanceláři č. 29 v budově starobylé radnice na 
nám. 1. máje:
po, st 08.00–11.00, 12.00–16.30
út, čt 08.00–11.00, 12.00–14.00

Program:
• muzika k tanci i poslechu kapely Úlet
• taneční vystoupení TŠ Stardance Chomutov
•   vyhlášení vítězů soutěže o nej rodinnou 

kuchařskou knihu
• slavnostní losování o ceny
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Námořnický bál kozy Rózy
aneb Slavnostní losování Rodinného zápolení 2013

Akce pouze pro rodiny, 
které postoupily do 
slosování o ceny.

Sponzoři: Mediální partneři: Partneři:Generální sponzor:

člen Skupiny ČEZ

Pomáháme

Severočeské doly a.s.
Chomutov Projekt je realizován 

s � nanční podporou 
Ústeckého kraje
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1.–23. 12.
Chomutovské Vánoce  
na náměstí 1. máje  
denně od 9 do 18 hodin

10. 12. 
Dražba v budově magistrátu 
ve Zborovské ulici  
od 16 hodin.

14. 12.
RoZa: Námořnický bál aneb 
Slavnostní losování  
v Kulturním domě na Zahradní 
od 16 hodin

16. 12. 
veřejné zasedání zastupitelstva 
města na radnici  
od 14.30 hodin

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

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHOMUTOV  
Už žIje VáNOCI
více na straně 6

 téma
 4 HOrNICKá SlaVí 

čTYřICáTINY 
Dospělí lidé s vlastními rodina-
mi jsou již z prvních žáků zá-
kladní školy Hornická. Letos 
uplynulo čtyřicet let od ote-
vření školy a od prvního za-
zvonění.

 aktuality
 6 SeNIOřI, TěšTe Se, 

MáTe fIT parK
Obyvatelům domova pro 
seniory a starším lidem 
z Písečné je pro aktivní 
odpočinek určen fitpark, který 
vznikl v Jirkovské ulici.

 aktuality
 7 ZáCHraNNý 

KrUH dOKáže býT 
bleSKUrYCHlý
Čtyři hodiny po obdržení 
e-mailu vyrazil tým 
Záchranného kruhu řešit 
podnět obyvatel domu v ulici 
17. listopadu.

 rozhovor
 8 lIdÉ Se MUSí NaUčIT 

prOžíT STáří 
SMYSlUplNě
O proměnách společnosti 
i jejich možných dopadech 
jsme hovořili se socioložkou 
a publicistkou Jiřinou 
Šiklovou.

 kultura
 9 VýSTaVa MarIe 

SVObOdOVÉ je pOCTOU 
KrUšNýM HOráM 
a jejICH TajeMSTVíM
Nová výstava Marie Svobodové 
v galerii Špejchar je poctou 
Krušným horám a jejich 
tajemným obyvatelům.

 sport
 10 flOrbalOVí MISTřI 

ZMěřIlI SVOje SílY 
Na SeVerU
I když chomutovští 
florbalisté zatím řádí jen ve 
druhé lize, fanoušci tohoto 
sportu si mohli už podruhé 
užít extraligový zápas.

 fotostrana
 15 TaNečNí gala MělO 

leHKOST I šVIH
Chomutovské taneční gala 
dělalo radost milovníkům 
tance. Ve standardních 
a latinskoamerických 
tancích soutěžily české 
i zahraniční páry.

adOpTUjTe Mě
Částkou 15 000 korun si můžete 
adoptovat pandu červenou. 
Samec Foxík je prvním zástupcem 
tohoto druhu v zooparku.  

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodičem, 
stačí vyplnit jednoduchý formulář na webo-
vých stránkách www.zoopark.cz nebo 
zavolat na telefon 474 624 412.
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Dospělí lidé s vlastními rodinami jsou již z prvních žáků základní školy Hornická. Letos totiž uplynulo čtyřicet 
let od slavnostního otevření školy a od prvního zazvonění. Za čtyři desetiletí se ve vedení vystřídali dva 
ředitelé, byla sepsána spousta třídních kronik, vyvolány stovky fotografií. Historie pamatuje spoustu důležitých 
mezníků, změn, nezbytného vývoje. Po celou dobu však byl v očích učitelského kolektivu na prvním místě 
žák, a tak je tomu dodnes. „Všechny naše aktivity mají za cíl jedinou věc, a tou je vzdělávání žáků na co nejvyšší 
úrovni za pomoci tradičních metod i moderních přístupů,” říká ředitel ZŠ Hornická Václav Mach.

Známé tváře hokejistů 
Z hornické 

Chomutované znají Hornickou 
především jako hokejovou školu. 
Sport má zde tradici od samého 

vzniku, ale v žádném případě není 
na úkor klasické výuky. „Všichni 
naši žáci mají stejné podmínky, ať 
hrají hokej nebo ne. Výuka musí být 
na prvním místě,“ podotkl ředitel.

V oblasti hokeje pamatuje škola 
na zásadní mezník v roce 2000. 
Tehdy se stala statutární sportovní 
školou a byla zapojena do intenzi-
fikace sportovních tříd, což s sebou 
přineslo jasná pravidla a dodalo za-
měření určitou váhu a důležitost. 

Škola vychovala několik velmi 
úspěšných hokejistů. Dodnes na 
Hornickou vzpomíná například tre-
nér Slavie Praha, Liberce, Lva Praha 
či Třince Jiří Kalous. V zahraničí se 
dokázal prosadit hráč Edmontonu či 
Detroitu Petr Klíma. David Hájek se 
stal mistrem světa hráčů do 20 let. 
Tímto výčet zdaleka nekončí, profe-
sionální hokejisté se stali i z Martina 
Ťupy, Petra Martínka, Ladislava 
Bouška a mnoha dalších.

V současné době škola úzce spo-
lupracuje s hokejovým klubem Piráti 
Chomutov. Pod odborným dohledem 

tedy vyrůstají noví úspěšní hokejisté, 
kteří budou školu i své město repre-
zentovat v budoucnosti.

jiní neZnamená horší
Jednotlivými ročníky prošly od 

roku 1973 tisíce dětí. Podle ředitele 
školy jsou dnešní žáci jiní než dříve, 
rozhodně však ne horší. „Současná 
generace je taková, jaká je doba, 
a kantoři tomu musí přizpůsobit 
svůj přístup k dětem,“ tvrdí Václav 
Mach. Aby děti chodily do školy 
rády a měly o učení zájem, musí ko-
lektiv učitelů zajistit příjemnou at-
mosféru. „To se nám po celá léta 
daří hlavně díky skvělým pedago-
gům, kteří tvoří stabilní sjednocený 
tým,“ dodává ředitel. Laskavý pří-
stup zajišťují kromě učitelů i ostatní 
zaměstnanci školy. Kuchařky vaří 
spolehlivě dobrá jídla, uklízečky se 

Hornická slaví 
čtyřicátiny

Vždy u nás byl žák na prvním místě  
a bude to tak i nadále, říká ředitel
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starají o čistotu prostor a školník za-
jišťuje celkový chod školy a provoz 
školního bazénu.

jen málo původního
Devadesátá léta byla ve škole ve 

znamení modernizací a potřebných re-
konstrukcí. Stará dřevěná okna nahra-
dila plastová, budovy dostaly nové 
střechy a fasáda získala jasnou žlu-
tou barvu. „Tenkrát jsme zrekonstruo-
vali také techniku a strojovnu bazénu. 
Samotný bazén však zůstal dodnes 
v původním stavu,“ doplnil ředitel. 

Stejných jako před čtyřiceti lety 
je jen málo věcí, kromě bazénu snad 
ještě šatny či schodiště. Od samého 
počátku stojí před školou socha Ikara. 
Vše ostatní je již nové. V posledních 
letech škola zrekonstruovala hygie-
nické zařízení v celém objektu. U tělo-
cvičen a bazénu opravila sprchy a po-
řídila nové vybavení do tříd. S roz-
machem moderních technologií došlo 
také ke koupi interaktivních tabulí, da-
taprojektorů a nových počítačů.

Po zrušení sousední zvláštní školy 
získala Hornická další pavilon, který 
ke stávajícím budovám připojila 
chodbou. V novém pavilonu je dnes 
druhá tělocvična, keramická dílna 
a jedno oddělení družiny. 

Zdraví i prevence 
v projektech

Běžnou výuku školního roku 
zpestřují dětem i kantorům různé 
projekty. Ty mají vazbu na školní 
vzdělávací program. Děti se napří-
klad zapojují do preventivních pro-
gramů Městské policie Chomutov. 
Strážníci při nich žáky varují před 
nebezpečím kriminality, závislostí, 
ale také radí, jak se mají děti chovat 
v nebezpečí a jak mu předcházet. 

Dalším velmi přínosným pro-
jektem jsou Dílny. Ten je určen pro 

deváťáky, kteří při něm navštěvují 
střední školy, seznamují se s výukou 
a mají pak snazší výběr při volbě 
budoucího povolání. „Druhým ro-
kem jsme zapojeni do projektu 
Pe ní ze školám, díky kterému jsme 
mohli pořídit nové vybavení počíta-
čových učeben, wifi připojení, nový 
server, da ta pro jek tory či note booky 
pro učitele,“ řekl Václav Mach.

Několik projektů je zaměřených 
na zdraví dětí a s ním úzce spjatou 
ekologii. Při Recyklohraní se žáci 
učí třídit odpad, Vitaminátor zas 
upozorňuje na důležitost zdravého 
a pestrého jídelníčku, projekt Zdravé 
zuby pak mluví sám za sebe.

Škola se však do projektů jen ne-
zapojuje, ale také je sama pořádá. 
Dny, kdy se děti věnují vlastnímu 
projektu Čtvero ročních období, jsou 
plné tvoření z přírodních materiálů 
i pozorování změn zjara, v létě, na 
podzim i v zimě. 

stále myslí 
na vZdělávání

Budoucnost školy vidí její ředitel 
jasně. Vše dobré musí na škole zů-
stat a stále se zlepšovat. „Stále bu-
deme vytvářet takové podmínky pro 
naše žáky i učitelský sbor, abychom 
zajistili co nejlepší vzdělávání,“ plá-
nuje ředitel s tím, že nemá na mysli 
pouze materiální vybavení učeben, 
ale také kvalitní přístup ze strany 
všech zaměstnanců školy, jejich ne-
ustálé vzdělávání a přizpůsobování 
se nárokům dalších generací dětí. 

oslavy výročí
Čtyřicáté výročí školy oslavují jak 

žáci, tak i zaměstnanci. Děti se do-
zvěděly, kdy škola vznikla a jaké byly 
její začátky, vyhledávaly informace 
z té doby a připravily krásné plakáty 
z přírodnin, které našly ven ku. Za
měst nanci školy, ti současní i bývalí, 
se sešli koncem listopadu. Setkání se 
zúčastnila zhruba stovka příznivců 
školy a vzpomínání nebralo konce. 

Pro všechny škola vyzdobila 
vstupní halu. Velmi poutavě připra-
vené nástěnky slovem i obrazem 
připomínají bývalé kolektivy kan-
torů i žáků, školy v přírodě, cvi-

čení spartakiády, lyžařské výcviky 
i úspěchy jednotlivců.

škola v číslech
Základní škola Hornická má od 

počátku kapacitu 600 míst, v součas-
nosti má 515 žáků. Pro 450 strávníků 
je připravená jídelna. Škola se skládá 
ze čtyř pavilonů, první dva jsou plné 
učeben, ve třetím je bazén, tělocvična 
a jídelna. Další tělocvična a družina je 
ve čtvrtém pavilonu.

Jako nedostatečná se ale v letoš-
ním roce ukázala kapacita školní dru-
žiny. Celkem 120 míst bylo rychle za-
plněno a na další se nedostalo. K to-
muto faktu ale škola nebyla lhostejná 
a zažádala o zvýšení kapacity na 150 
míst. Krajský úřad změnu povolil, ale 
až od příštího školního roku. „Našli 
jsme však náhradní řešení a vyšli tak 
vstříc rodičům, kteří by jen obtížně 
hledali odpolední vyžití dětí pod do-
hledem. Zřídili jsme zájmový útvar, 
kde je o děti postaráno podobně jako 
v družině,“ vysvětlil ředitel.

Školu navštěvuje deset handica-
povaných dětí, které mají individu-
ální plán. Vše zvládnout jim pomá-
hají tři učitelky s aprobací speciální 
pedagogiky.

Stejných jako před čtyřiceti lety je jen 
málo věcí, kromě bazénu Snad ještě šatny 
či Schodiště. od Samého počátku Stojí před 
školou Socha ikara.
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Chomutov už žije Vánoci 
První adventní neděli 1. prosin ce 

začaly Chomutovské Vánoce. Ma lé 
i velké na náměstí 1. máje přivítaly 
stán ky s vá noč ním zbožím a občer
stve ním a k tomu od dopoledne zá
bav ný program. To hlavní přišlo až 
v podvečer. Primátor města Jan Ma
reš společně se zástupcem Prvního 
občanského pivovaru v Cho mu to vě 
Pav lem Krýslem narazili první sud 

nového cho mu tov ské ho piva Ka rá sek 
a Stülp ner, které bude k dostání právě 
na vánočních trzích. „Přeji tomuto 
počinu občanského spolku úspěch 
a samotnému pivu tu správnou chuť, 
teplotu a žíznivé konzumenty,“ po-
přál primátor Mareš. 

Trubači z městské věže přispěli 
ke slavnostní náladě, ke které primá-
tor společně s dětmi z mateřské školy 

rozsvítili první svíčku na velkém ad-
ventním věnci, za tradičního odpočí-
távání plného náměstí i vánoční strom 
a celou vánoční výzdo bu ve městě. 
Vše umocnil krá sný pes tro ba revný 
ohňostroj doprovázený hudbou. 

Vánoce budou na ná městí 1. máje 
pokračovat až do 23. prosince, aby je 
na Štědrý den vystřídal oblíbený živý 
betlém Jaroslava Stejného.

Senioři, těšte se, máte fitpark
Obyvatelům domova pro seniory, 

starším lidem z Písečné, ale i ostat-
ních míst Chomutova je pro aktivní 
odpočinek určen fitpark, který vznikl 
v Jirkovské ulici, hned vedle domova 
pro seniory. „Fitpark nahradil doslova 
zaneřáděné území plné hustých keřů. 
Vyčištěním prostoru od náletových 
dřevin, ale také od velkého množ-
ství odpadků skrytých v hustém křo-
vinatém podrostu, vznikl park tvořený 
světlými palouky se cvičebními stroji 
pro seniory a bezbariérovými ces-
tami,“ řekl primátor Jan Mareš. Město 
do parku investovalo jeden a půl mili-
onu korun.

„Cesty v parku tvoří okruh, který 
postupně přivede návštěvníky k jed-

notlivým cvičebním prvkům. Do sys-
tému štěrkových cest jsou začleněny 
tři větší štěrkové plochy, kde je umís-
těno celkem deset cvičebních prvků 

spolu s lavičkami a odpadkovými 
koši,“ popisuje park projektová ma-
nažerka magistrátu Lenka Kynčilová. 
Cvičební prvky pro seniory jsou navr-

ženy tak, aby umožnily procvičování 
ohebnosti kloubů, zvyšování pohybli-
vosti horních i dolních končetin, uvol-
nění pasu a zad, koordinaci rovnováhy 
těla, zvyšování kapacity srdce a plic 
a celkovou rehabilitaci. „Cvičení na 
nich bude pro naše klienty zábavné, 
jednoduché a bez velké námahy. 
Všichni se už moc těšíme na zahájení 
provozu a hned při hezkém počasí rádi 
do fitparku vyrazíme, zasportujeme 
si, zdravě a zábavně využijeme volný 
čas,“ řekla ergoterapeutka domova pro 
seniory Sandra Nedělková. 

Park vznikl během čtyř měsíců 
a byl spolufinancován Integrovaným 
operačním programem Zlepšení pro-
středí v problémových sídlištích.

letos se draží nejen věci dlužníků, ale i tiskárny magistrátu

Strategie rozvoje města:  
řekněte nám váš názor

Věci čtyřiatřiceti dlužníků, kteří 
odmítali platit pokuty za krádeže, 
rušení nočního klidu a další pře-
stup ky, radnice prodá v ne do bro vol né 
dražbě. Prodávat se bude přes sto 
předmětů, z výtěžku dražby budou 
pokuty a další dluhy uhrazeny. „Exe
ku ce a dražba jsou posledním a velmi 
účinným krokem proti notorickým 

přestupcům a neplatičům,“ řekl pri-
mátor Jan Mareš. Jeho slova potvr-
zuje fakt, že 97 z letošních 153 exe
kuovaných dlužníků věci vyplatilo 
nebo se dohodlo na splátkách, čímž 
se městu podařilo vymoci od začátku 
roku 350 tisíc korun. Od roku 2009 
už radnice mobiliárními exekucemi 
vymohla přes 2,1 milionu korun.  

 Stejně jako vloni se dražba 
usku teční před Vánoci, konkrétně 
10. prosince od 16 hodin, ve 13 ho-
din začíná prohlídka dražených věcí. 
Mezi nimi je tradičně mnoho elek-
troniky, jako jsou DVD přehrávače, 
počítače, televize, mobily, dále pak 
obývací stěna, obrazy, kuchyňské 
vybavení. Nechybí ale ani auta, počí-

tačové hry nebo ozdobné sklo.
 Po skončení prodeje věcí dluž-

níků začne dobrovolná dražba. Město 
bude prodávat malé stolní tiskárny, 
multifunkční tiskárny a velké kopírky. 
„Jedná se o čtyři roky staré, ale plně 
funkční stroje, které město už nepotře-
buje,“ řekl ekonom města Jan Mareš. 
Celkem se bude dražit 108 tiskáren. 

Město Chomutov bude v nadchá-
zejících měsících zpracovávat aktua-
lizaci svého základního rozvojového 
dokumentu – Strategie rozvoje města. 
Ta bude sloužit ke stanovení hlav-
ních rozvojových směrů města v ob-
lastech životního prostředí, dopravy, 
sociálních služeb, kultury a dalších. 
Strategie také pomůže k získání dotací 
z Evropské unie na rozvojové záměry 
města v letech 2014 až 2020.

„Naším zájmem je zapojit veřej-
nost do tvorby rozvojové strategie. 
Proto v prosinci proběhne dotazní-
kové šetření, jehož smyslem je právě 
zjištění názorů, připomínek a podnětů 
občanů k budoucímu rozvoji města,“ 
řekl primátor města Jan Mareš. Vý
sledky průzkumu budou součástí cel-
kové analýzy prostředí Chomutova. 
Veškeré závěry budou použity vý-
hrad ně jako podklady pro zpracování 

strategie. Město na tuto aktivitu zís-
kalo grant EU z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dotazník, který je vložen do těchto 
novin, je možné vyplnit a odevzdat 
v přízemí budovy magistrátu ve Zbo
rov ské ulici nebo elektronicky na 
webu města. Uzávěrka průzkumu je 
3. ledna 2014. O výsledcích budou ob-
čané informováni v dalších vydáních 
Chomutovských novin.

primátor 
děkoval za krev

Ke slavnostnímu předávání Zla
tých medailí profesora Jana Janského 
pozval primátor města Jan Mareš cel-
kem 84 dobrovolných dárců krve do 
historických prostor kostela svatého 
Ignáce. „Dobrovolné dárcovství krve 
je ušlechtilou, vysoce humánní čin-
ností a projevem hluboké lidskosti. 
Za darování něčeho, co se nedá vyro-
bit ani koupit a pomáhá jiným při zá-
chraně života, vám patří náš obdiv, 
uznání a poděkování,“ řekl přítomným 
primátor Mareš, který předal dárek od 
vedení města jako vyjádření uznání. 
Zlaté Janského plakety za 40 bezplat-
ných odběrů krve předala ředitelka 
Úřadu oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Chomutově Irena 
Wachtfeidlová a primářka hematolo-
gickotrasfúzního oddělení nemocnice 
v Chomutově Vladimíra Kašková. 
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Záchranný kruh dokáže 
být bleskurychlý 

Čtyři hodiny po obdržení emailu 
vyrazil tým Záchranného kruhu řešit 
podnět obyvatel domu v ulici 17. lis-
topadu. Do domu jim byla nastěho-
vána majitelkou bytu nová rodina, 
která však nerespektovala základní 
pravidla sousedského soužití. „Z pod-
nětu například vyplynulo, že problé-
mová rodina znečišťuje společné pro-
story a byt obývá více osob, než ko-
lik jich je přihlášených,“ řekl primá-
tor Jan Mareš.

Po doručení podnětu se okamžitě 
zapojila do jeho řešení městská poli-
cie, odbory ekonomiky a sociálních 
věcí. Podle prvních zjištěných infor-
mací nemají obyvatelé domu štěstí. 
Noví nájemníci jsou pěkná kvítka. 
„Jen městská policie jim udělila pět-
advacet pokut za nejrůznější pře-
stupky,“ řekl velitel městské policie a 

náměstek primátora Jan Řehák.   
Akce se také zúčastnil úřad práce, 

který kontroval, zda nejsou zneuží-
vány sociální dávky hmotné nouze, 
kterými řada nájemníků platí nájem. 
Odbor ekonomiky magistrátu oka-
mžitě začal vymáhat nezaplacené po-
kuty. „Strážníci řešili nepřihláše-
né ho psa, který prý pravidelné kálí na 
chodbě domu,“ dodal ředitel městské 
policie Vít Šulc. Odbor školství se při 
takových akcích podívá na záškolác-
tví dětí nalezených v bytech. 

Záchranný kruh takto komplexně 
řeší několik podnětů. „Nyní aktu-
álně také z ulic Borová, Kyjická či 
Kamenná,“ upřesnil primátor, který 
dodal, že kromě represivních opatření 
magistrát nabízí lidem i sociální pora-
denství. Bylo tomu tak i u nepřizpůso-
bivé rodiny z ulice 17. listopadu.    

KráTCe
linka číslo 15 nejeZdí
Dopravní podnik ukončil pro-
voz linky číslo 15, která zajiš-
ťovala spojení mezi centrem 
a Zadními Vinohrady z důvodu 
nevytíženosti spojů. 

vánoční strom 
je Z BeZručáku
Městské lesy zajistily jako každý 
rok vánoční strom, který ozdo-
bí náměstí 1. máje. Patnáctime-
trový jehličnan pochází z Bez-
ručova údolí. 

lesníci likvidují 
přestárlé porosty
V prosinci zahajují městské lesy 
mýtní těžby z přestárlých poros-
tů v blízkosti města. V těchto lo-
kalitách by měli být lidé opatr-
ní, pohybuje se tam těžká lesní 
technika.

nové stání i lavičky
V Křižíkově ulici přibyla nová kon-
tejnerová stání na komunální od-
pad, v Bezručově ulici na základě 
žádosti obyvatel zřídily technické 
služby dvě nové lavičky. 

Zvířecí výstava 
Zaplnila školu
Na základní a mateřské škole 
v ulici 17. listopadu byla zahá-
jena putovní výstava M. Schne-
idera na téma zvířat. V lednu se 
nejspíš uskuteční aukce.

premiéra o půlnoci
Hned v prvních minutách po 
půlnoci 12. prosince bude kino 
Svět promítat premiéru druhé-
ho dílu z fantasy série o hobito-
vi Bilbo Pytlíkovi nazvaná Ho-
bit: Šmakova dračí poušť.

Chomutovský 
magistrát 

je excelentní

Primátor města Jan Mareš spo-
lečně s manažerkou kvality Jarmilou 
Mrav co vou převzali z rukou minis-
tra vnitra Martina Peciny za město 
a magistrát ocenění a prestižní ti-
tul Excelentní organizace v pro-
gra mu Národní ceny kvality České 
republiky. „Získání ceny je oceně-
ním práce nejen celého přípravného 
týmu, ale ve své podstatě i všech 
úředníků magistrátu. Je potvrzením, 
že jdeme správnou cestou, tedy pro 
naše občany a podnikatele stále zvy-
šovat kvalitu poskytovaných slu-
žeb,“ řekl při převzetí ceny šéf pro-
jektu CAF a primátor Mareš.

Na chomutovském magistrátu 
již deset let působí tým sebehodno-
tící metody CAF, kterou používají 
samosprávy po celém světě k hod-
nocení služeb institucí. Tým každo-

ročně sbírá a porovnává množství 
dat z činnosti města a magistrátu, 
aby posléze navrhoval zlepšení 
a inovace. „Díky tomu se daří obča-
nům zjednodušit cestu na úřad, a to 
jak obsluhou z jedné ruky, koordi-
novanými stanovisky, objednávko-
vým nebo informačním systémem 
či využíváním elektronických slu-
žeb. Lhůty pro vyřízení jsou maxi-
málně kráceny,“ popisuje výsledky 
týmu i celého úřadu Mravcová, 
podle které má platit heslo, že obí-
hat mají papíry a ne lidé.

V zahraničí je získání této ceny 
nejvyšší metou, jíž může firma či 
organizace dosáhnout. Předávání 
ocenění se ujímají předsedové vlád, 
hlavy monarchií či prezidenti, jako 
například v USA, kde je cena za-
kotvena federálním zákonem.

bezdomovci dostanou nejen polévku
Teplé jídlo a pití, oblečení, noc-

leh a pomoc při vyřízení dávek a do-
kladů nebo začátku nového života – 
to všechno nabízejí terénní sociální 
pracovnice chomutovského magis-
trátu lidem bez domova. „S nastu-
pující zimou radnice opět od středy 
20. listopadu vydává teplé polévky 
zhruba padesátce lidí bez domova.“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda. 

Teplé jídlo a čaj pomáhají soci-
álním pracovnicím navazovat kon-
takt s bezdomovci. „Vloni jsme jim 
nabídli další pomoc a dokonce 21 

lidí jsme umístili v ubytovnách. I le-
tos počítáme s tím, že praxe bude 
stejná,“ řekla vedoucí odboru soci-
álních věcí Kamila Faiglová. Díky 
pravidelnému kontaktu sociálních 
pracovnic někteří z těch, jež na vše 
rezignovali, chtějí najednou svoji si-
tuaci změnit.

S polévkou, kterou připra-
vuje kuchyň Sociálních služeb 
Chomutov, mohou bezdomovci zís-
kat také teplé oblečení, které mají 
sociální pracovnice připravené z ne-
dávno konané sbírky zimního ob-
lečení a dek. Tímto způsobem spo-

lečně s radnicí pomáhají sami Cho
mu to va né, jež pravidelně do vyhla-
šovaných sbírek přináší věci, které 
mohou jiným pomoci.

poslední šance 
vyměnit řidičák 

Ještě dvanáct set řidičů si na Cho
mu tov sku musí do konce roku vymě-
nit své řidičské průkazy. Výměna se 
týká průkazů vydaných v letech 2001 
až duben 2004. Pokud řidiči přijdou 
včas, tedy zhruba do 13. prosince, mo-
hou do nového roku vyjet s novým 
dokladem. „Fronty se však mohou ná-
razově vyskytnout,“ popisuje situaci 
vedoucí odboru dopravních a správ-
ních činností Bedřich Rathouský. 

Ti, kteří nechají výměnu až po 
uvedeném termínu, riskují, že Státní 
tiskárna cenin jim nestihne včas řidič-
ský průkaz vyrobit a v prvních ledno-
vých dnech nebudou moci za volant. 
Řidiče, kteří termín prošvihnou, čekají 
pokuty a správní poplatky.

Ke konci listopadu pracoviště vý-
měny řidičských průkazů bylo využito 
jen na 35 %, přitom magistrát nabízí 
dostatečnou kapacitu na výměnu.
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Můžete nám prozradit, jak by 
mohla česká společnost na zá-
kladě současných vývojových 
trendů vypadat za 10 let? 

Domnívám se, že se nebude vý-
razně lišit od současné společnosti 
s výjimkou tří rysů. Bude tu žít větší 
počet cizinců. Bude zde málo dětí, 
a tak další školky či jesle rozhodně ne-
jsou potřeba. A asi třetina lidí bude 
v danou chvíli v seniorském věku. 
Proto by se již nyní měly tyto gene-
race naučit prožít smysluplně své stáří. 
To totiž není jen záležitost zdravotní, 
ale také psychická. Musí objevit způ-
sob, jak prožívat a naplnit toto období 
svého života. 
Měla by na tyto vývojové trendy 
ve společnosti reagovat i politika 
státu? 

Určitě by s tím měla něco dělat, 
ale nelze to očekávat. Nevýhodou je, 
že politika se orientuje pouze na té-
mata populární v daném volebním 
cyklu, zatímco k těmto trendům se 
pojí opatření, která se musí dělat pro 
příštích dvacet třicet let. 
A mohou tyto trendy určitým 
způsobem řešit i politici na regio-
nální úrovni? 

Určitě je mohou řešit. Ovšem musí 
správně a racionálně uvažovat o tom, 
jak se jejich město bude dále vyvíjet. 
Nemá cenu stavět nové školy. Ty jsou 
sice populární a krátkodobě přinesou 
pracovní místa, ale při ubývajícím po-
čtu dětí a mladých lidí, tedy potenciál-
ních žáků a studentů, nic neřeší. 
Často se o klesajícím počtu dětí 

hovoří jako o výsledku rostoucí 
chudoby, tedy že ženy si nyní dítě 
nemohou dovolit… 

To není tak úplně pravda. Peněz 
je zde při relativním srovnávání dost, 
ale jsou jiné faktory, které činí z dítěte 
velmi nejistou investici. Výrazným 
faktorem pro ubývání dětí je zvyšující 
rozvodovost odvíjející se od emanci-
pace žen. Ženy mají vyšší sebevědomí 
a nenechají si nic líbit, a tak více man-
želství končí rozvodem. Stoupající 

rozvodovost pak nutí ženy zajistit 
si před těhotenstvím vlastní kariéru. 
Proto stoupá průměrný věk prvoro-
diček a s tím i počet žen, které stí-
hají mít jen jedno dítě. Dítě se stává 
luxusem.  
Může městská samospráva nějak 
podpořit matky v jejich situaci? 
Jak se díváte například na snahu 
vybudovat bezbariérové městské 
magistráty s dětskými koutky? 

Může je podpořit tak, že jim zjed-
noduší určité možnosti péče o dítě. 
Budovat bezbariérové úřady je správ
 né, a to nejen kvůli matkám s kočár-
kem, ale kvůli celkovému názoru 
převládajícímu v Evropě, že lidé by 
mezi sebou neměli mít rozdíly způ-
sobené například fyzickou daností. 
V minulosti to tady tak nebylo. Když 
jsme zde v devadesátých letech za-

čali v rámci Konta Bariéry prosazo-
vat bezbariérové přístupy, bylo nám 
řečeno, proč to řešit, vždyť to tady ni-
kdy nebylo. Teď už je to v české spo-
lečnosti jinak, nyní už chápeme nut-
nost bezbariérových přístupů.
Často se ve společnosti hovoří 
také o osamělosti současných 
matek. 

Dnes je mateřství hodně diferen-
cované podle kariéry, a tak ženám bě-
hem mateřství chybí vztahy s kama-

rádkami, které by měly rovněž děti. 
Řešením jsou jistě mateřská centra, 
která však ve svém důsledku vedou 
k výrazným generačním rozdílům.
Jak moc se během druhé poloviny 
20. století a začátku 21. století vý-
razně změnil vztah matek k jejich 
matkám, tedy babičkám? 

V minulosti ve městě ovlivnilo 
tento vztah nucené soužití, kdy spolu 
v bytě musely žít nejméně tři gene-
race. Matky pak měly pro své dcery – 
mladé matky až příliš rozhodující vý-
znam, neboť bez jejich pomoci to ne-
šlo zvládnout. Dnes si mladá matka 
může starost o dítě zaplatit a péči své 
matky už nepotřebuje. To často vede 
k tomu, že se babičky cítí odstrčené. 
Místo toho, aby to chápaly jako pozi-
tivní posun ke skutečné intimitě, mají 
pocit odmítnutí. 

To nás vede k dalšímu tématu. 
Už zmíněný trend zvyšujícího se 
počtu starších lidí, u nichž se rov-
něž hodně hovoří o osamělosti. 

I to má kořeny v nuceném soužití 
generací za socialismu. Současní seni-
oři jistě mají pocit, že oni se o své ro-
diče lépe starali, neboť s nimi žili pod 
jednou střechou. Ovšem na Západě 
už se tehdy říkalo vyšší vzdáleností 
k vyšší emoční blízkosti. Konflikty, 
které tehdy vznikaly, si už stárnoucí 
generace nechce připustit. 
Jak tedy osamění seniorů řešit? 

Starých lidí výrazně přibývá a ne-
mohou již očekávat vertikální vztahy 
uvnitř rodiny. Měli by si hledat nové 
sociální vztahy ve své věkové sku-
pině. Lidi, se kterými si mohou po-
povídat. Tato skupina by pak o sebe 
měla navzájem pečovat, stýkat se a or-
ganizovat, ale zatím se to příliš nedaří. 
Vztahují se příliš k rodině, jenže vyčí-
táním si své děti nezískají. 
V Chomutově některé organizace 
pořádají pro seniory například 
vzdělávací kurzy nebo zde fun-
guje akademie 3. věku. Jak hod-
notíte tyto aktivity? 

Určitě pozitivně. Jsou to horizon
tální vztahy a navíc se tam vzdělá
va jí. Mají své kontakty a mohou 
doma mluvit o tom, co se dozvě-
děli, což jim může zajistit i úctu mla-
dých. Přednášky pro staré lidi a akade-
mie 3. věku mají obrovský význam. Já 
vždy říkám, že náš národ přežije díky 
městským knihovnám a evangelickým 
farám, neboť ty sdružují tyto lidi.

Česká společnost se neustále vyvíjí a proměňuje, což vyvolává u některých jedinců obavy, u jiných 
naopak nadšení. O proměnách naší společnosti i jejich možných dopadech a výzvách pro dnešní 
a budoucí generace jsme hovořili se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovou, která v Chomutově 
přednášela v rámci Klubu aktivního života. 

jiřina šiklová:

lidé se musí 
naučit prožít  

stáří smysluplně

náš národ přežije díky měStSkým 
knihovnám a evangelickým farám, 
neboť ty Sdružují Starší lidi.
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Výstava Marie Svobodové je poctou 
Krušným horám a jejich tajemstvím

Nová výstava Marie Svobodové 
v galerii Špejchar je poctou Krušným 
horám a jejich tajemným obyvatelům. 
Chomutovskou výtvarnici inspirovalo 
k tomuto tématu loňské Chomutovské 
krušení, tedy setkání hornických měst. 
„Napadlo mne, jak jsou Krušné hory 
a život jejich obyvatel i jejich legendy 
umělecky nevyužité, přitom nabízejí 
mnoho inspirace,“ prozradila Marie 
Svobodová, jak se zrodilo téma její 
výstavy. 

Ta proto nyní připomíná osudy 
horníků z rudných dolů, kteří obývali 
tajemné lesy Krušných hor a ve svém 

bájesloví je zabydleli řadou mytologic-
kých postav. Proto Marie Svobodová 
nezapomíná ani na permoníky, divo-
ženky či hejkaly, kteří doplňují pří-
rodní obrazy a obrazy života hora lů. 
„Život v horách byl hodně krutý 
a tvr dý, ovšem o to více v něm vidím 
i určitou poetiku,“ vysvětlila výtvar-
nice, která během tvorby hledala další 
inspiraci v knihách o hornictví a jeho 
historii. „Bylo to velice zajímavé, po-
zorovat v zápiskách i letopočtech, jak 
se postupně měnil život v horách. To 
však neznamená, že by to bylo jen 
vážné, snažím se nabídnout i určitý 

vtip a nadhled,“ dodala Svobodová, 
která kvůli zdravotním komplikacím 
nestihla dodělat výstavu celou. 

Proto díla s tematikou Krušných 
hor zabírají asi polovinu galerie. Část 
zbylého prostoru je věnována grafic-
kým pracím Svobodové včetně oceňo-
vaných vánočních poštovních razítek 
pro Boží Dar. „Pro zbylou část výstavy 
jsem využila tvorbu své dcery Marie 
Latinákové, jež učí paličkování kra-
jek, protože i ty byly pevnou součástí 
života v Krušných horách,“ připomíná 
Svobodová, jejíž výstava získala díky 
krajkovým kolážím magický nádech. 

Rovněž se k výstavě připojily také její 
celoživotní přítelkyně a někdejší kole-
gyně z práce Marie Vytlačilová, která 
zde vystavila laskavé a plnokrevné ob-
rázky, a Eva Lehotská, která do gale-
rie přivedla permoníky a skřítky všeho 
druhu. 

Pocta Krušným horám by však 
touto výstavou končit neměla. „Chtěla 
bych se výrazněji věnovat také Ohři, 
která se vine u paty pohoří a patří 
k němu,“ dodala Marie Svobodová 
s tím, že příští rok by se milovníci 
umění mohli dočkat další výstavy se 
shodnou tematikou. 

Hraniční cesty spojují české a německé umělce už 13 let 
Spojení partnerských měst Cho

mu to va a AnnaberguBuchholze je 
v posledních letech pro veřejnost zná-
mou věcí. Ne všichni však tuší, že obě 
města spojuje také umělecký projekt 
Hraniční cesty. „Spolupráci s kultur-
ním centrem Erz ham mer v Anna ber gu 
navázalo Středisko kni hov nic kých 
a kulturních služeb již v roce 2000. 
Hraniční cesty tak představují nejdelší 
uměleckou spolupráci v regionu,“ pro-
zradila Renata Palivcová, která v ga-
lerii Lu ra go zahájila výstavu prezen-
tující výsledky tohoto uměleckého 
českoněmeckého sblížení. 

Na začátku českoněmecké umě-
lecké spolupráce byla výzva z Euro re
gionu Krušnohoří, která zaujala tehdej-
šího ředitele SKKS Vladimíra Va leše 
a Jörga Seiferta, ředitele organiza ce 

Kunst keller Anna berg. „Ke spoluprá ci 
se sdružili výtvarníci z obou stran hra-
nice a začali jsme pořádat společná 
sympozia. V pořadatelství se jed not livé 
strany střídají. Tento rok jsme v červnu 
navštívili Ně mec ko a v září uspořádali 
sympozium pro naše německé přátele 
na hradě Loket,“ prozradila Palivcová 
a dodala, že obě strany si pro své hosty 
připravují i nějaký malý zábavný umě-
lecký úkol. Proto současnou výstavu 
zdobí i nápadité dřevěné talíře a porce-
lánové konvičky, které měli výtvarníci 
vymalovat dle své fantazie a vkusu. 

Tyto zdobné předměty dokazují, 
že se na Hraničních cestách fantazii 
meze nekladou, a tak výstava v Luragu 
zaujme svou barvitostí a množstvím 
stylů. Za českou stranu v Luragu vy-
stavují například Sylva Prchlíková, 

Ladislav Chabr, Naďa Hoštová, Marie 
Svobodová, Václav Suchopárek, Vá
clav Nedvěd, Roman Křelina, Jitka 
Ků sová či Miroslav Chlad. „Počet 
českých výtvarníků zapojených do 
Hra nič ních cest se pokaždé liší, ale 
nějakých dvanáct lidí je nám věr-
ných od prvního ročníku,“ upřesnila 
Palivcová, podle které za uplynulých 

13 let vznikla mezi výtvarníky pevná 
přátelství. „Už si ani neumíme před-
stavit, že by Hraniční cesty neexis-
tovaly. Vzájemně se navštěvujeme 
a jsme v kontaktu v průběhu celého 
roku,“ uzavřela Palivcová a dodala, že 
Hraniční cesty tak pomáhají překle-
nout rozdíly mezi národy univerzálním 
jazykem výtvarného umění. 

Setkání 
se světovou 

hudbou se loučilo 
bretaňskými rytmy

O velkolepé ukončení prvního roč-
níku koncertního cyklu Setkání se svě-
tovou hudbou se postarala kapela Bran. 
Šestice mladých hudebníků z Prahy 
pro název svého uskupení vybrala bre-
taňský překlad slova havran. A dá se 
s nimi souhlasit, že tentokrát byl tento 
černý pták rozhodně poslem kvalitní 
hudby i dobrých zpráv. 

Jak už původ názvu skupiny napo-
vídá, hledají muzikanti z Bran bandu 
inspiraci v bretaňských a normand-
ských lidových písních a svůj hu-
deb ní projev obohacují rovněž vlastní 
tvorbou. Cho mu tov ský koncert nabídl 
svěží kombinaci instrumentálních me-
lodií a dynamických aranží tradičních 
písní, které návštěvníky přenesly na 
pobřeží průlivu La Manche. „Jsme 
velice rádi, že se nám podařilo přivést 
tuto skupinu sem. Jejich hudba je na 

vysoké profesionální úrovni,“ řekla 
Helena Čermáková, vedoucí oddě-
lení kultury a organizátorka Setkání se 
světovou hudbou. 

Dobrou zprávou nebylo jen samo 
vystoupení skupiny Bran v Cho mu
to vě, ale také příslib pokračování ce-
lého cyklu věnovaného národní a etno 
hudbě. „Koncerty si našly své poslu-
chače a některá vystoupení, především 
úvodní řecký večer, nás mile překva-
pila velkou návštěvou, proto budeme 
v cyklu pokračovat i příští rok,“ dodala 
Helena Čermáková, která zároveň při-
znala, že hledat další interprety pro hu-
dební cestu kolem světa není jednodu-
ché. Po poslechu dynamických bre-
taňských rytmů je však jasné, že ko-
nec Setkání se světovou hudbou by pro 
milovníky hudby v Chomutově byla 
zpráva černá jako havran. 
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Velká cena Sweep sport 2013 
udělala radost i Chomutovu 

čtyři pódiové 
skladby získaly 
oblastní zlato

Sychravé cyklokrosové počasí pro
vázelo druhý ročník Velké ceny Sweep 
sport na Kamencovém jeze ře. Ten do 
Chomutova přivedl nejen účastníky 
Českého poháru Toi Toi Cup v katego-
riích mládeže a žen, ale také veterány 
z kategorie masters. „Pro kategorii 
masters byl tento závod mistrovstvím 
republiky. Pro kategorie žen a mládeže 
pak závody Českého poháru předsta-

vují druhou nejprestižnější akci, kterou 
můžeme hostit,“ dodal pořadatel Petr 
Hendrich ze Sweep Chomutov.

Zatímco v mládežnických kate-
goriích vyšel Chomutov naprázdno, 
v ženách měl své želízko v ohni. Mar
tina Mikulášková, chomutovská ro-
dačka, v dresu TJ Stadionu Louny po-
tvrdila svou vedoucí pozici v celém 
seriálu a také na rodné půdě získala ví-

tězství. „Většina vedoucích závodníků 
dojela v tomto závodě na medailo-
vých příčkách, potvrdili role favoritů,“ 
uvedl Petr Hendrich a připomněl, že 
pořadatelský Sweep Cho mu tov měl 
velké ambice v závodech veteránů. 
„V kategorii nad 30 let to byli bra-
tři Krátcí, nad 40 let Petr Prokeš a nad 
50 let má velkou šanci získat mistrov-
ský dres Karel Krejčí,“ dodal pořada-
tel. Právě poslední jmenovaný udělal 
fanouškům největší radost, když do-
jel na prvním místě. Ostatní zmínění 
závodníci ve svých kategoriích dojeli 
těsně pod stupni vítězů. 

Na vítěze i poražené čekala v Cho
mutově trať, která je provedla ce-
lým areálem Ka men co vého jezera. 
„Vycházíme z možností areálu. Je 
tu asfalt, terén a také písek v podobě 
pláže a beach vo lej ba lového hřiště. Na 
fyzickou přípravu je tato trať méně ná-
ročná a na techniku středně náročná,“ 
řekl Hendrich, který trať spolu s ostat-
ními organizátory stavěl celý týden 

před závody. „Asi nejvíce překvapil 
závodníky písek. Na ten v tuzemských 
podmínkách nejsou zvyklí, i když 
v Belgii je tradiční součástí tratí,“ do-
dal pořadatel s tím, že si tak závodníci 
mohou natrénovat písek pro zahra-
niční závody. 

Možná i kvůli dobrému tréninku 
se na startu objevila známá jména 
i v kategorii elite, jež nepatří do Čes
kého poháru. V konkurenci dva-
nácti špičkových jezdců dle očeká-
vání stanul na stupních vítězů Ondřej 
Bambula, kterého na trati naháněli na-
příklad Vladimír Kyzivát, Vojtěch 
Nipl nebo Emil Hekele. „Vloni zde 
byl například mladý Šimůnek. Vždy 
je dobře, když přijede někdo takový, 
pro děti je to symbol a napomáhá to 
propagaci,“ doplnil Hendrich, který 
doufá, že Velká cena Sweep sport 
oživí cyklokrosovou tradici Cho mu
tova a v budoucnu budou mezi mla-
dými cyklokrosaři znovu figurovat 
i místní sportovci.

Moderní gymnastky MIKA Cho
mutov získaly na oblastním přeboru 
v Jablonci nad Nisou ve čtyřech kate-
goriích podiových skladeb zlaté me-
daile a staly se tak přebornicemi se-
veročeské oblasti. V 0. kategorii si 
tento úspěch připsaly Sofie Adamová, 
Karolína Frö li chová, Ště pánka Mile
rová, Kateřina Slivková a Andrea 
Vie re blo vá. Ve II. kategorii zvítězily 
Valentina Mat zuzzi, Zuzana Kijovová, 
Eva Šimoníčková, Kateřina Doub
ková a Julie Luňáková a ve III. kate-
gorii Michaela Gvož di aková, Kateřina 
Anna Kašparová, Nicole Koderová, 
Tereza Kubinová, Kateřina Nováková 
a Denisa Pe chou šo vá. Ve IV. kate-
gorii se z vítězství radovaly Va nessa 
Cho mu tov ská, Denisa Matějková, 
Ště pánka Klimešová, Štěpánka Při
krylová a Tereza Štolová. Tato pětice 
se svou skladbou oddíl úspěšně repre-
zentuje také v Českomoravském po-
háru, kde pravidelně obsazuje 2. místo. 
V závodě jednotlivkyň s přehle-
dem zvítězily ve svých kategoriích 
Kristýna Milerová, Marie Gregorová 
a Štěpánka Přikrylová.

florbaloví mistři změřili 
svoje síly na severu 

I když chomutovští florbalisté za-
tím řádí jen ve druhé lize, fanoušci to-
hoto sportu si mohli v městské spor-
tovní hale už podruhé užít extraligový 
zápas. Znovu se do města vrátil Tatran 
Střešovice se svou Severskou výzvou. 
„Na loňský zápas s Chodovem při-
šlo přes tisíc fanoušků, kteří v hale vy-
tvořili vynikající atmosféru. Navíc 
máme skvělé zkušenosti ze spolu-
práce s místním FbC 98 Chomutov, 
a tak jsme se rádi vrátili,“ vysvět-
lil opakování výzvy organizátor Aleš 
Hlavička, který si v loňském zápase 
s Chodovem sám zahrál. „Byl to nej-
lepší zápas základní části,“ dodal šes-
tinásobný mistr extraligy. 

Oproti loňskému roku se však na-
místo Chodova do Chomutova vypra-
vily Vítkovice. Jediný florbalový tým 
kromě Tatranu, který získal mistrov-
ský titul. „Vítkovice neměly radost 
z prodloužené cesty, ale na druhou 
stranu jejich hráči viděli loňský zá-
pas v televizi, takže se těšili na bouř-
livou atmosféru tady na severu,“ řekl 
Hlavička, který věřil, že se i tentokrát 

zaplní hlediště. Tento záměr se zdařil. 
Souboj mistrů ve sportovní hale sle-
dovalo 728 diváků, z nichž někteří 
přijeli z Děčína, Podbořan, Kadaně, 
Ostrova nad Ohří nebo Teplic. 
„Proběhlo to dobře. Jsem rád za po-
čet diváků. Očekávali jsme, že to ne-
bude shodné jako loni, ale i toto číslo 
je pěkné,“ řekl Martin Bocian z klubu 
FbC 98 Chomutov, který naznačil, 
že s Tatranem už přemýšlí o další po-
dobné akci. Ovšem není jasné, zda 
se pražskému týmu bude ještě na se-
ver chtít. Zatím je chomutovská spor-

tovní hala pro Tatran zakletá, neboť 
v tomto roce prohrál s Vítkovicemi 
3:8. „Třeba to pro ně bude výzva to 
konečně zlomit,“ smál se Bocian. 

Slavnostní nádech celé Severské 
výzvě dodalo ocenění pro tři spor-
tovce pevně spojené s chomutovským 
florbalovým klubem. Petr Penk, Miloš 
Suchopárek a Jaroslav Dorňák pře-
vzali za potlesku zaplněné haly upo-
mínkové dresy. Svůj florbalový talent 
divákům předvedli také členové pří-
pravky FbC 98 Chomutov, jejichž ex-
hibice vyplnila jednu z přestávek. 
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Brali načerno energii
Na černý odběr elektřiny upo-
zornila žena z Dřínovské ulice. 
Hříšnicí měla být dcera oznamo-
vatelky s přítelem. Oba se k čer-
né přípojce přiznali, jejich elek-
troměr jim prý byl odpojen. Pří-
pad si převzali policisté.

spor matky a syna 
řešili strážníci
Jednapadesátiletá žena z Boro-
vé ulice se na strážníky obráti-
la s tím, že ji napadá dvanáctile-
tý syn. Ten jí prý dělá naschvály, 
rozbíjí v bytě věci a chodí za ško-
lu. Hoch vše popřel. Hlídka po 
zklidnění situace ženě doporuči-
la, aby navštívila sociální odbor.

chtěl mu poničit vůZ
Poškodit vůz německému ob-
čanu chtěl expřítel jeho družky. 
Muž jej ale viděl při činu a zavolal 
strážníky. Ti vandala na místě ne-
našli, oznámení ale potvrdila sir-
ka zastrčená v zámku auta. Jinak 
naštěstí bylo auto v pořádku.  

plaZila se po silnici
Po frekventované hlavní silni-
ci vedoucí z Chomutova do Mos-
tu se ve večerních hodinách pla-
zila žena. Když strážníci přijeli na 
místo, už na zemi tvrdě spala. Po 
probuzení byla zmatená, prý moc 
pila kvůli rozchodu. Strážnici ji od-
vedli domů.

MěSTSKá pOlICIe

jindřich Weinert:

bezdomovci u školy přestali 
žebrat a výrostci se zklidnili

Územní strážník Jindřich Wei nert 
se stará o pořádek v okolí Ka daň ské 
a v Nových Spořicích, na Zahradní 
a Pí sečné. Velmi častým problémem 
v těch to lokalitách je rušení nočního 
klidu, strážník ale řešil i ši kanu nebo 
podivné chování bezdomovců.
Bezdomovci dělají problémy po ce-
lém městě, vy jste však řešil událost 
dosti neobvyklou. Čeho se týkala?

Na Písečné jsme se setkali 
se dvě ma muži bez střechy nad hla-
vou, kteří po ránu obtěžovali malé 
děti jdoucí do školy. Žebrali od nich 
jídlo. Zamě řili jsme se na ně a do lo-
kality často vysílali civilní pracovníky. 
Bez do movci tak se žebráním museli 
přestat.
Řešili jste u škol i jiné události?

Zrovna nedávno nás kontaktovala 
maminka z Kadaňské ulice. Jejího po-
tomka šikanovaly starší děti, které mu 
každý den braly čepici a házely ji do 
silnice. Situace byla nepříjemná, ale 
podařilo se ji zvládnout díky spolu-
práci se školou.
Jaké další podněty jste od obyva-
tel dostali?

Často se na nás lidé obracejí kvůli 
rušení nočního klidu. Jsou ale pří-
pady, kdy si stěžují až po nějaké 
době. Informovali jsme je tedy, aby 
nás na místo volali hned, když sou-
sedé hlasitě slaví nebo je jinak ruší, 
abychom mohli zasáhnout okamžitě. 
Naposledy jsme kvůli tomu vyjíž-
děli na Písečnou, Zahradní nebo do 
Jirkovské ulice. Jedním zásahem však 

naše práce nekončí. Po vyřešení inci-
dentu se pak ještě informuji v dalších 
dnech, jestli se situace neopakuje. 

Obyvatelé se na územního stráž-

níka mohou obracet s problémy, které 
je trápí prostřednictvím kontaktního 
formuláře, telefonu nebo Facebooku 
městské policie. 

Překlady a tlumočení 
v nejvyšší kvalitě

  nabízíme individuální péči o zákazníky od počátku spolupráce
  realizujeme překlady téměř ze všech světových jazyků
  disponujeme týmem praxí prověřených překladatelů a tlumočníků

Dále nabízíme: specializovaná (odborná) krátkodobá školení, komunikační 
a manažerské vzdělávací programy – soft skills, výuku cizích jazyků, kurzy práce 
na počítači, výjezdová školení, vzdělávání dělnických profesí, nástavbové dálkové 
studium v oborech Mechanik elektrotechnik a Podnikání, rekvalifikační kurzy 
zaměřené převážně na oblast výpočetní techniky, odbornou administrativní práci, 
obchodní profese, účetnictví, pronájem školících prostor – k dispozici máme  
řadu moderně vybavených učeben, včetně audiovizuální techniky.
Cílem našich aktivit je zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů.

Střední škola technická AGC a. s. 
Úsek celoživotního vzdělávání 
Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice 
Tel.: +420 417 502 162, +420 724 592 110 
www.vzdelavacicentrum-agc.cz

Nepomáhejte zlodějům, 
upozorní strážníci s policií

Hřbitovy před 
zloději pohlídají 
kamery

Na chování nahrávající zlodějům 
upozorní chomutovští strážníci ve 
spo lupráci se státními policisty před 
supermarkety. Ponechané věci v autě 
nebo kabelky bez dohledu v košíku lá-
kají lapky a lidé pak zbytečně přijdou 
o majetek. Strážníci a policisté chtějí 
před takovou situací varovat. Tato ne-
bezpečí se zvyšují v čase adventu 
a nastalé nákupní horečky.

Na parkovišti a ve vestibulu ob-
chodů nakupující potkají hlídky 
4. prosince u Billy a 20. prosince 
u Globusu. „Při vánočním shonu lidé 

často zapomínají na zabezpečení ma-
jetku. Nechávají například nákupy vi-
ditelně na sedadlech ve vozech nebo 
při nakupování chodí s otevřenými 
taškami, pánové pak s peněženkou 
v zadní kapse kalhot,“ vysvětlila ma-
nažerka prevence kriminality Městské 
policie Chomutov Iva Ejim. Právě tito 
lidé se dočkají varování ze strany hlí-
dek a dostanou informační letáčky. 

Společná preventivní akce stráž-
níků a policistů Pozor na kapsáře 
a Auto není trezor se uskuteční vždy 
od 13 hodin.

Chomutovské hřbitovy budou hlí-
dat kamery. V posledních měsících 
totiž extrémně narostly počty krádeží 
v areálech. „Zloději odcizují majetek 
technických služeb i soukro mých 
osob. Tomu chceme zabránit,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda. 

Správce hřbitovů se již řadu mě-
síců potýká s krádežemi vodovodních 
ventilů a konví. Nyní se k nim přidaly 
také krádeže litinových krytů rozvo dů 
u fontán. Za poslední dva týdny se 
jich ztratilo devět. „Dále evidujeme 
čím dál více odcizených uren, mizí 
i květiny z hrobů. Si tu a ce se zhoršuje, 
proto jsme při stou pi li k instalaci ka-
mer,“ uvedl vedoucí Správy a údržby 
hřbitovů Sta ni slav Drexler. Zloději do-
káží květiny, svíčky či sošky sebrat za 
pár vteřin. Kamery tyto činy nahrají 
a záznam poslouží k okamžité reakci 
správce hřbitova a případně jako dů-
kazní materiál.

Kamery budou na obou hřbitovech 
v Beethovenově ulici i v areálu v ulici 
Elišky Krásnohorské snímat celé pro-
stranství tak, aby bylo dobře vidět kaž-
dého zloděje, který se pokusí cokoli 
ukrást. Ve spolupráci s městskou poli-
cií pak bude zloděj potrestán. Kromě 
krádeží nový způsob ostrahy také eli-
minuje nájezdy vandalů.

Inzerce

Územní strážník Jindřich Weinert instruuje asistenty prevence 
kriminality, aby od školy vyháněli žebrající bezdomovce.
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cvičení pro 
mateřinku
Hodinu tělocviku připravili 
de vá ťá ci základní školy Na Pří-
ko pech pro děti z ma teř ské škol-
ky. Před ško lá kům se nejvíce líbi-
la skluzav ka z laviček a houpání 
na kruzích. 

Úspěch v šachu
Prvním místem v obou kate-
goriích okresního kola v šachu 
si žáci základní školy Hornická 
vysloužili postup do krajského 
kola. To se uskuteční v lednu.

poZnávali 
tradice židů
Výletníci ze základní školy Za-
hradní se podívali do Židovské-
ho muzea v Praze. Tam si na-
příklad četli židovské příběhy 
a vytvořili obraz Golema.  

návštěva 
střední školy
Prostory střední průmyslo-
vé školy si může veřejnost pro-
hlédnout při Dni otevřených 
dveří 6. prosince mezi osmou 
a dvanáctou hodinou. 

KráTCe

podzimní dekoraci 
vyráběly děti s rodiči

Barevný podzim přispívá svou 
rozmanitostí k neustálému tvoření 
a hraní si s přírodninami. Ve druhé 
polovině října si jednotlivé třídy ma-
teřské školy Blatenská zvolily dny, 
kdy se odpoledne věnovaly tvoření 
společně s rodiči a postupně školku 
i okolí všichni vyzdobili. 

Kaštany, žaludy, šišky, větvičky, 
listy, to jsou vděčné materiály, 
kte ré rozvíjejí dětskou fantazii 
a pod po rují jemnou motoriku dětí. 

Předškoláci mohou přírodniny sklá-
dat, motat, navlékat, ale také si je 
jen tak řadit a tvořit z nich různé 
obrázky. „Nesmíme zapomenout 
na dýně a tykve, ze kterých mů-
žeme vytvářet netradiční dekorace 
do třídy i ven. A k tomuto vytvá-
ření jsme si pozvali do školky i ro-
diče, aby nám pomohli s výzdobou 
školky,“ poznamenala zástupkyně 
ředitelky MŠ Blatenská Naděžda 
Randáčková.

Mladí geologové si oblíbili 
kladívko i mikroskop

S kladívky a velkým zájmem 
o neživou přírodu vyrážejí několi-
krát v měsíci do terénu žáci základní 
školy Zahradní v rámci geologic-
kého kroužku. Pětadvacet dětí rozdě-
lených do dvou skupin se učí o geo-
logických dějinách tou nejpřínosnější 
metodou, totiž vlastním poznáním 
a zkušenostmi. 

Při výpravách sbírají malí geo-
logové úlomky hornin, které poté 
zkoumají pod mikroskopem. Kromě 
toho se ale také učí orientovat se 
podle buzoly a srovnávat podle ní 

mapu nebo poznávají činnost vody. 
Od začátku roku děti navštívily Ge
pfer tovo pole, lom Kamenného vr-
chu či Telčské údolí v Jirkově. 
„V údolí jsme pozorovali místní hor-
niny, na což si děti přinesly kladívka 
a mohly tudíž roztloukat úlomky 
hornin a podívat se na skutečnou 
barvu. Tato činnost děti velmi ba-
vila, protože poprvé mohly legálně 
něco rozbíjet. Na příkladu Telčského 
údolí jsme si ukázali činnost vody, 
jak řeka Bílina vyhloubila zářez do 
Krušných hor,“ popsala výpravu uči-

telka Jana Váchová, která vede jednu 
skupinu dětí.

Geologický kroužek se koná 
v rámci projektu Objevy čekají na 
tebe. „Spo lu pra cu jeme s Ge o lo gic
kým ústavem v Praze, který tuto čin-
nost podporuje. Kromě teoretických 
poznatků je naší prioritou dětem 
umožnit hlavně činnosti v terénu 
a vcítit se tak do práce skutečných 
geologů,“ doplnila vedoucí druhé 
skupiny Vlasta Žižková.

V práci žákům pomáhají elear-
ningové lekce, pracovní listy i škol ní 

iPady. Každý měsíc se věnují jed-
nomu tematickému okruhu, na konci 
pak vyhodnotí výsledky svého 
zkou mání.

Nepotřebné hračky 
udělaly radost nemocným

děti pejska učesaly a za odměnu 
si poslechly tlukot jeho srdce

Hračky, se kterými si již šesťáci 
ze základní školy Školní nehrají, pře-
dali dětskému oddělení chomutovské 
nemocnice. Plyšáci, stavebnice nebo 
panenky nyní udělají radost nemoc-
ným dětem a pomohou jim lépe strá-
vit čas v nemocnici.

Nápad, který potěší ostatní, do-
stali sami žáci s třídní učitelkou. 
„Bylo to naše rozhodnutí. Zřejmě 
jsme zavedli novou tradici, v níž roz-
hodně budeme pokračovat,“ uvedla 
třídní učitelka Jana Miklovičová.  

Při předání hraček si samy děti 

mohly prohlédnout prostory dět-
ského oddělení, seznámit se s dět-
skou lékařkou Alinou Traiberg a do-
zvědět se informace o hospitali-
zaci. „Žáci z nemocnice odcházeli 
s dobrým pocitem,“ uzavřela Jana 
Miklovičová.

Zlatý retrívr přišel potěšit děti do 
mateřské školky v Růžové ulici. Sed
miletá fenka Chelsea se ráda nechala 
podrbat i učesat od dětí ze dvou speci-
álních tříd s kombinovanými vadami. 

Kolem pejska se předškoláci se-
běhli hned mezi dveřmi. „Těšili se 
již od rána, návštěvy Chelsey mají 
moc rádi,“ reagovala učitelka třídy 
Motýlků Renata Kuchařová. 

Letos canisterapeutický pejsek 

třídy navštívil již podruhé, děti tedy 
věděly, jak s ním pracovat. Nejdříve 
ho řádně přivítaly, prošly se s ním na 
vodítku, učesaly mu srst a za odměnu 
si mu mohly položit hlavu na hrudník 
a poslouchat tlukot jeho srdce.

Dětem s kombinovanými vadami 
pomáhá pes ke zklidnění, hlazením a 
doteky si rozvíjejí motoriku a pod ve-
dením majitelky psa se učí dobře cho-
vat ke zvířatům. 
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křížovka Rodinné zápolení jde do finále, již brzy budou (tajenka) celoročního soutěžení. Róza s Rozmarýnkem se budou těšit na nový ročník.

osmisměrka Chomutovské Vánoce na náměstí již tradičně obohatí … vtipy

Muž hledal ideální manželku 
a nemohl se rozhodnout mezi 
třemi adeptkami. Proto každé 
z nich dal padesát tisíc korun 
s tím, že se ožení s tou, která 
s penězi naloží nejlépe. První 
vyrazila do kosmetického salonu 
a nechala se zkrášlit, aby se mu 
co nejvíc líbila. Druhá šla do 
obchodu se sportovním náčiním, 
nakoupila spoustu věcí, aby 
mohl dělat, co ho baví. Třetí 
peníze investovala a vydělala 
jednou tolik. Muž se pak zamyslel 
a nakonec si za ženu vzal tu, 
která měla největší prsa.
 
 

Co muž nikdy neřekne: 
•  To pivo mi už nějak nechutná, 
nenalila bys mi prosím ten dobrý 
a zdravý hruškový džus?

•  Miláčku, tady máš dálkový ovla-
dač, vyber, na co se budeme dívat.

•  Sex přece není vůbec důležitý. 
Moc bych chtěl, abys mě jen 
hladila a mazlila se se mnou.

•  Chceš podržet kabelku, aby sis 
mohla vyzkoušet tyhle šaty?

•  To je super, že s námi pojede i tvá 
maminka.

•  Kytky dnes zaliju já, ty jsi je 
zalévala včera.

•  V tom filmu je příliš nahoty 
a syrového sexu, přepneme to 
radši na nějaký romantický film.

•  Nepojedeme nakupovat? Dlouho 
jsme v žádném obchodě nebyli!

fUTUrUM, brepT, režIe, debIl, čINel, žITNá, KONTO, žUpaN, KYčle, 
TeplO, aTleT, jaKUb, čerTI, KredO, dOlar, flUITa, HOlOTa, peKlO, 
OděNí, ZrádCe, VUlKáN, fIlTr, jITrO, SaNdálY, SVáTá
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 4.12. st 17.00  mikulášská nadílka – opět po roce se vrací Mikuláš s čertem, 
aby odměnil hodné dětičky drobnými dárečky

 10.12. út 15.00  vánoční dárek rychle a levně – přijď si vyrobit pár originál
ních náušnic dle vlastního výběru, které můžeš dát jako vánoční dárek

 17.12. út 15.00 vánoční vystoupení – vystoupení hudebních kroužků

 8.12. ne 15.00  vánoční koncert – Kouzlo pohádek aneb Sněhová královna na 
motivy H. Ch. Andersena – městské divadlo

 10.12. út 17.30 společný koncert – sál ZUŠ
 11.12. st 17.30 společný koncert – sál ZUŠ
 09.00, 10.15, 11.30, 17.00  čert a káča na hudBu a. dvořáka – taneční vy

stoupení – městské divadlo
 12.12. čt 17.00 art Zastaveníčko – Atrium SKKS
   18.30 vánoční koncert lyra da camera – sál ZUŠ
 13.12. pá 17.00 koncert klavírní třídy – sál ZUŠ
 16.12. po 17.00 třídní přehrávka – sál ZUŠ
 17.12. út 17.00 taneční shoW – v rámci Chomutovských Vánoc – náměstí 1. máje

důM děTí a Mládeže

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 4.12. st 10.00  čertíkovské řádění s nadílkou – v rámci pravidelného 
cvičení rodičů s dětmi – městská sportovní hala

    17.00 večerníček pro seniory – Kulturní dům na Zahradní
   17.00 vánoční pásmo písní – náměstí 1. máje
    18.00 povídání o Bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 5.12. čt 16.00 vánoční příBěh – náměstí 1. máje
   16.00 čertoviny – náměstí 1. máje
 7.12. so 10.00 advent s pepou štrossem – náměstí 1. máje
 8.12. ne 14.00 mikulášská na ledě – mikulášská zábava na ledě – zimní stadion
 9.12. po 16.00  BuBnující, Zpívající a tančící vánoce 2013 – 

náměstí 1. máje
   17.00  vánoční taneční eXhiBice mistrů světa i evropy – 

náměstí 1. máje
 10.12. út 16.00 Zimní pohlaZení – náměstí 1. máje
 11.12. st 16.00 vánoce v písni a slovu – náměstí 1. máje
   17.00 na vánoce dlouhý noce – náměstí 1. máje
   17.30 astrologie – děti, výchova a rodičovství – učebna č. 66 SKKS
   18.00  česko Zpívá koledy s regionálním deníkem – 

náměstí 1. máje
 12.12. čt 16.00 mraZík – náměstí 1. máje
   17.00 anglií a skotskem – zeměpisná přednáška – velký sál SKKS
13.12. pá 16.00 vánoční shoW – náměstí 1. máje 
   18.00  austrálie a nový Zéland – aneb devět měsíců u proti nož

ců – cestopisná přednáška s Martinem Hospodkou – velký sál SKKS
 14.12. so 10.00 advent s alešem lehkým – náměstí 1. máje
 15.12. ne 10.00 advent s alešem lehkým – náměstí 1. máje
 16.12. po 16.00 vánoční koledování – náměstí 1. máje
 17.12. út 16.00 kouZlo vánoc – náměstí 1. máje
   17.00 hledá se čert a káča – náměstí 1. máje
 18.12. st 14.00  tradiční vánoce v čechách – aneb od adventu ku Štědré

mu dni komponovaný pořad slova, hudby a poezie věnovaný tradičním 
oslavám svátků vánočních v Čechách koncem 19. a počátkem 20. stole
tí – učebna č.14 SKKS

   16.00  křesŤanstvo – orthodoXie – pravoslaví a starobylé církve – 
učebna č. 66 SKKS

   16.00 vánoční koledy nejen pro pamětníky – náměstí 1. máje
   17.00 vánoční vystoupení tš stardance – náměstí 1. máje

předNášKY, beSedY, aKCe

 6.12. pá 17.30 piráti chomutov–sparta – hokej extraliga – zimní stadion
   19.00  Fc atletico chomutov – sk Bosnia eu teplice – 

futsal – sportovní hala
 7.12. so 14.30 Futsal 6. liga – městská sportovní hala
 8.12. ne  08.00 Futsal 5. liga – městská sportovní hala
   08.00 Futsal 4. liga – sportovní hala Spořice
 13.12. pá 17.30 piráti chomutov–litvínov – hokej extraliga – zimní stadion
 14.12. so 15.00 Futsal veteránská liga – sportovní hala Spořice
 15.12. ne 08.00 Futsal 1. liga – městská sportovní hala
   08.00 Futsal 3. liga – sportovní hala Spořice
   14.30 Futsal 2. liga – městská sportovní hala

SpOrT

 16.12. po 19.00  římské noci – Franco D'Alessandro. Poutavý a zároveň dojemný 
příběh dvou slavných osobností, italské herečky Anny Magnani a ame
rického dramatika Tennessee Williamse.

MěSTSKÉ dIVadlO
 4.12. st 17.00 příBěh kmotra 19.00 kapitán phillips 
 5.12. čt 17.00 ledové království 19.00 přijde letos ježíšek?
   19.30 roZkoš
 6.12. pá 17.00 turBo 18.00 roZkoš 
   20.00 metallica: through the never (3d)
 7.12. so 15.00 ledové království (3d) 17.00 klauni
   19.00 přijde letos ježíšek?
 8.12. ne 15.00 letadla (3d) 17.00 přijde letos ježíšek? 
   19.00 konZultant
 9.12. po 17.00 Bella mia 19.30 příBěh kmotra
 10.12. út 17.00 křídla vánoc 19.00 oldBoy
 11.12. st 17.00 konZultant 19.00 přijde letos ježíšek?
 12.12. čt 00.01 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
   15.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
   17.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ
   19.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
 13.12. pá 16.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
   17.00 ptačí Úlet 20.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
 14.12. so 15.00 niko 2 16.00 příBěh kmotra 
   18.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ
   19.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d)
 15.12. ne 15.00 niko 2 17.00 vše je Ztraceno
   18.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ
 16.12. po 17.00 kapitán phillips 19.00 meZi řádky
17.12. út 17.00 hoBit: šmakova dračí poušŤ (3d) 19.00 křídla vánoc
 18.12. st 17.00 doBrý řidič smetana 18.00 roZkoš 19.00 oldBoy

 
KINO SVěT

 6.12. pá 16.00  vánoční koncert oklep a teQuila Band – 
náměstí 1. máje

   19.00  vánoční country večer se skupinou alBum – 
Kulisárna

 7.12. so 19.00 dan Bárta & illustratosphere – městské divadlo
 8.12. ne 18.00  2. adventní koncert – smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní 

orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce
 9.12. po 17.00  vánoční koncert – Jirkovské seniorky a dětský sbor Slavíček 

4. ZŠ Jirkov – galerie Lurago
 10.12. út 19.00  tradiční česká vánoční hudBa – koncert z cyklu 

Chomutovské hudební večery – městské divadlo
 12.12. čt 17.00 halali a red dWarF – náměstí 1. máje
 15.12. ne 18.00  3. adventní koncert – vokálněinstrumentální skupina 

Madrigal Gymnázium Kadaň – kostel sv. Ignáce
 16.12. po 17.00 Whispering oF soul – náměstí 1. máje
   19.00  vánoční koncert – Vox Cantabilis a smíšený pěvecký sbor 

Hlahol – galerie Špejchar
 18.12. st 19.00 Bratři eBenové – městské divadlo

KONCerTY

 Do 14.2.  všemu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

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

OblaSTNí MUZeUM

 Do 6.12. hraniční cesty – výstava českoněmeckých výtvarníků – galerie Lurago
 Do 21.12. oBraZy – marie svoBodová – galerie Špejchar
  můj svět – petr erdélyi – výstavní síň knihovny
  makrookamžiky – eva peřinová – galerie Na schodech 
  ddm chomutov – vestibul knihovny
  oBčanské sdružení na louce – vestibul knihovny II.
  Od 7.12. vánoce v muZeu – na návsi a na zámku – Dům Jiřího Popela
 Od 16.12. koláže a kresBy – luBoš růžička – galerie Lurago

VýSTaVY

 Stálé 
expozice



servis fotostrana

Tradičně Chomutovské taneční 
gala dělalo radost milovníkům tance 
těsně před Vánoci. Tentokrát však 
pořadatelé posunuli Velkou cenu 
města Cho mu tova na listopadový 
termín. „Nový termín vyšel vstříc 
především tanečníkům, kterým tak 
lépe zapadal do rozběhnuté soutěžní 
sezony,“ vysvětlil primátor města 
Jan Mareš. 

Proto přijelo na 28. ročník pohá-

rové soutěže ve standardních a latin-
skoamerických tancích také několik 
párů ze zahraničí. Polský pár Kamil 
Kedra a Aleksandra Fron proměnil 
hned svou první účast v Chomutově 
v triumf. „Je to naše první společná 
cena, proto máme obrovskou radost,“ 
řekl Kedra a společně s novou partner-
kou přislíbil účast i na dalším ročníku.

V kategorii latinskoamerických 
tanců se překvapení nekonalo. Pár 

Jan Onder a Lucie Hunčárová opět 
odešel neporažen. „Máme pocit, že 
lidé už sem chodí i kvůli nám a těší 
se na nás. Proto se my zase těšíme na 
ně. Účast tady už je pro nás milá po-
vinnost,“ smál se Onder, který před 
závěrem večera ještě zazpíval své 
partnerce k narozeninám. 

Vítězné páry si z tanečního ga-
lavečera odvezly nejen poháry, ale 
také upomínkový dárek od města. 

„Pro tento rok jsme zvolili skleněné 
vázy s motivem divadla a sochy ta-
nečnice či městské věže jako vý-
znamné dominanty města,“ potvrdil 
primátor Mareš a dodal, že vítězné 
páry tak budou mít trvalou vzpo-
mínku na účast v soutěži, kterou 
zpestřila i vystoupení tanečních škol 
Beethoven D.C. a Stardance, jež bo-
dovala na vrcholných tanečních akcí 
Evropy a světa.
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Taneční gala 
mělo lehkost i švih



Změna programu vyhrazena.

4.12. 16.00 - 16.40 Vánoční příběh v podání dětí ze ZŠ Hornická 4387
17.00 - 17.30 Vánoční pásmo písní v podání  chomutovského Domečku  

5.12. 16.00 - 17.30 Čertoviny - zábavná akce čertice Berty Puberty a čertovy babičky
6.12. 16.00 - 18.00 Vánoční bubnování bubenického souboru Oklep ZUŠ  T. G. M. Chomutov

Vánoce s jazzovým orchestrem Tequila Band ZUŠ  T. G. M. Chomutov
7.12. - 8.12. ADVENT S PEPOU ŠTROSSEM

Bohatý doprovodný program pro malé i velké
s prezentací historických řemesel          

7.12. 10.00 - 11.00 Čert a Káča -  pohádka v podání největších mistrů pohádek v ČR  Evy Hruškové 
a  Jana Přeučila

14.00 - 15.00 Na kouzelném paloučku s hosty představení  JŮ A HELE - Divadlo Loudadlo
16.00 - 17.00 Josef "Alois" Náhlovský a Josef Mladý
17.00 - 18.00 Vánoční dechovka v podání  Staročeské dechové hudby J. Zástavy

8.12. 10.00 - 11.00 Dopis Ježíškovi - vánoční pohádka  Divadla Úsměv
12.00 - 13.00 Písničkář Pepa Štross
14.00 - 15.30 Šmoulování - zábavný program pro děti
16.30 - 17.30 Lunetic Tour 2013 - vystoupení hudební skupiny

17.30 Zapálení 2. svíce na adventním svícnu
9.12. 16.00 - 16.45 Bubnující, zpívající a tančící Vánoce 2013 - vystoupení rytmické skupiny 

Jambo, pěveckého sboru Lísteček a tanečního kroužku Bachtale čhave = šťastné 
děti , žáci ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728

10.12. 16.00 - 17.00 Zimní pohlazení - pohádka s hudebními prvky a Vánoční zpívání pěveckého 
sboru Klíček v podání žáků ZŠS MŠ Palachova 4881       

17.00 - 18.00 Vánoční zastaveníčko ZUŠ Klementa Slavického Kadaň
11.12. 16.00 - 16.45 Vánoce v písni a mluveném slovu  žáků ZŠ Písečná 5144

17.00 - 17.30 Na Vánoce dlouhý noce - pásmo vánočních koled a pořekadel 
ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o.

18.00 - 18.30 Česko zpívá koledy s regionálním deníkem
12.12. 16.00 - 16.45 Mrazík - divadelní představení žáků ZŠ Kadaňská

17.00 - 18.00 Halali (trubačský soubor),  Red Dwarf Band (jazzový orchestr ) - vystoupení žáků 
ZUŠ Jirkov

13.12. 16.00 - 18.00 Vánoční show Divadla Hnedle Vedle
17.00 - 17.45 Vánoční exhibice mistrů světa a Evropy -  Beethoven D.C.. Chomutov

14. - 15.12. ADVENT S ALEŠEM LEHKÝM
Bohatý doprovodný program pro malé i velké
s prezentací historických řemesel

14.12. 10.00 - 11.00 O princezně Mlsalce - pohádka Divadélka z Pytlíčku
13.00 - 14.00 Vánoce trochu jinak - klaunské představení

1. - 23.12. 9.00 - 18.00 VÁNOČNÍ TRHY  S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
ukázka vánočních produktů v adventním kalendáři, vánoční jízdy Lokálky Amálky 
PZOO (Po - Pá 14.30 - 18.00, So - Ne 14.00 - 18.00), 
Ježíškova pošta pro malé i velké, zvonička pro štěstí, stánkový prodej vánočního 
zboží a kaprů, bohatá nabídka občerstvení
VÁNOČNÍ VÝSTAVY

7.12.2013 - 13.1.2014 Vánoce v muzeu - Na návsi a na zámku
Oblastní muzeum Chomutov, Dům J.  Popela , Palackého 86  (Út - Pá 9.00 -17.00, 
So 9.00 - 15.00, Ne 13.00 - 17.00)

1. - 29.12.
 

Vánoční výstava chomutovského Domečku v Rytířském sálu radnice,  náměstí 
1. máje 1  (Po - Pá 8.00 - 16.00)

1. - 22.12. Čertovské sklepy Jaroslava Stejného
Galerie Špejchar, sklepní prostory, SKKS atrium (9.00 - 13.00 pro školy 
na objednání, 14.00 - 17.00 pro veřejnost, kontakt +420 774 101 125 
e-mail stejny.jaroslav@seznam.cz)
2. ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Ignáce

8.12. 18.00 Smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní orchestr města Chomutova
3. ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Ignáce

15.12. 18.00 Madrigal, pěvecký sbor Gymnázia Kadaň

15.00 - 16.00 Vánoční pásmo písní - folklorní soubor Skejušan
17.00 - 18.00 Hudební vystoupení skupiny  BlueKIWI 

15.12. 10.30 - 11.30 Kouzlo Vánoc - pohádka plná zpěvů a vánočních zvyků v podání Sváťova Dividla
14.00 - 15.00 Vánoce s Big Bandem Z. Tölga
16.00 - 17.30 Album a jeho vánoční country

17.30 Zapálení 3. svíce na adventním svícnu
16.12. 16.00 - 17.00 Vánoční koledování - pásmo koled žáků ZŠ Na Příkopech 895

17.00 - 18.00 Whispering Of Soul - hudební skupina
17.12. 16.00 - 17.00 Kouzlo Vánoc žáků ZŠ školní 1480

17.00 - 17.45 Hledá se Čert a Káča - představení tanečního oboru ZUŠ  T. G. M. Chomutov
 18.12. 16.00 - 16.45 Vánoční koledy  nejen pro pamětníky v podání žáků ZŠ  Březenecká 4679

17.00 - 17.45 Vánoční vystoupení Taneční školy Stardance Chomutov


