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(Dokončení ze str. 2)
A co pojem profesionální přístup 

obnáší? „Jako první předpoklad 
a jako samozřejmost očekáváme od 
úředníka trvale vysokou odbornost 
a profesní zdatnost,“ vypočítává 
tajemník. „Za druhé je třeba, aby 
diplomaticky a vstřícně vystupoval 
vůči občanům, podle hesla: Učiní-
me maximum pro vaši spokojenost. 
Další neméně důležitá je zásada 
zastupitelnosti v době dočasné 
nebo dlouhodobé nepřítomnosti 
úředníka na pracovišti.“ Klient tak 
podle Sojky nesmí odejít v úřední 
době neodbaven. Například v úřed-
ní dny v době oběda nesmí dojít 
k situaci, aby na pracovišti, u které-
ho se očekává kontakt se zákazní-
kem, nikdo nebyl. V neposlední řadě 
je třeba denně naplňovat dobrý 
image úřadu vstřícným vystupová-
ním, slušným oblečením. V úřední 
dny anonymitu úředníka odbourává 
viditelně nošená identifikační ce-
dulka. Poslední zásadou úředníků 
by měla být všeobecná informova-

DIVADLODIVADLO
• 12. 4. SHOPPING AND FUCKING. 12. 4. SHOPPING AND FUCKING. Kultovní hra v podání Činoherního studia Ústí 

nad Labem. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 18. - 22. 4. CHOMUTOVSKÉ DIVADELNÍ JARO. 18. - 22. 4. CHOMUTOVSKÉ DIVADELNÍ JARO. Představení amatérských souborů. 

Městské divadlo vždy od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 8. 4. OU JÉ! BRUTUS JE OPĚT V CHOMUTOVĚ. 8. 4. OU JÉ! BRUTUS JE OPĚT V CHOMUTOVĚ. Bigbítová zábava. Městské divadlo 

od 20.30 hodin.
• 12. 4. WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK. 12. 4. WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK. Folkový koncert. Kulturní dům Zahradní 

od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• VOLNĚ... ...DIGITÁLNĚ. VOLNĚ... ...DIGITÁLNĚ. Martin Zhouf, Milan Pecák, Zdeněk Schwarz a Michal Reiniš 

vystavují v galerii Špejchar. Výstava potrvá do 9. 4.
• GLASS SCHOOL NOVÝ BOR. GLASS SCHOOL NOVÝ BOR. Výstava prací studentů v kostele sv. Ignáce. Vernisáž 

1. 4. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 4.
• KLUB HOROLEZCŮ - KAŽDÝ MÁ SVŮJ VRCHOL. KLUB HOROLEZCŮ - KAŽDÝ MÁ SVŮJ VRCHOL. Výstava fotografií v galerii Lurago, 

vernisáž 11. 4. od 17.00 hodin, potrvá do 6. 5.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                6. 4.6. 4.     NENÁVIST NENÁVIST - horor USA, Japonsko.
    7.7.     -         8. 4. 8. 4.  DVEŘE V PODLAZE DVEŘE V PODLAZE - drama USA. 
    9.9.     -     10. 4. 10. 4.  TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT - akční loutkový film USA.
  11.11.     -     12. 4.12. 4.     JEHO FOTR, TO JE LOTR JEHO FOTR, TO JE LOTR - komedie USA.
 13.13.     -     14. 4.14. 4.     FANTOM OPERY FANTOM OPERY - muzikál USA.
              15. 4.15. 4.     SAMETOVÍ VRAZI SAMETOVÍ VRAZI - kriminální psychologický film ČR.
 16.16.     -       17. 4.17. 4.     KREV ZMIZELÉHO KREV ZMIZELÉHO - drama ČR.
 18.18.     -     20. 4.20. 4.     PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komedie ČR, SR, SRN.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                6. 4.6. 4.     ROBOTI ROBOTI - rodinná animovaná komedie USA. Od 17.00 hodin.
    7.7.     -         8. 4.8. 4.     TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT - akční loutkový film USA.
    9.9.     -     10. 4.10. 4.     DVEŘE V PODLAZE DVEŘE V PODLAZE - drama USA. 
  11.11.     -     12. 4. 12. 4.  FANTOM OPERY FANTOM OPERY - muzikál USA.
              13. 4. 13. 4.  JEHO FOTR, TO JE LOTR JEHO FOTR, TO JE LOTR - komedie USA.
 14.14.     -       17. 4.17. 4.     PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komedie ČR, SR, SRN.
 18.18.     -     19. 4.19. 4.     KREV ZMIZELÉHO KREV ZMIZELÉHO - drama ČR.
              20. 4.20. 4.     ŽIVOT JE ZÁZRAK ŽIVOT JE ZÁZRAK - komediální drama Chorvatsko, Francie.

Strategické cíle úřadu v koši nekončí
nost o všech podstatných činnos-
tech a aktivitách města spojených 
s plněním důležitých strategických 
záměrů, dokumentů města. Každý 
úředník by měl být totiž zároveň 
neformálně zaměstnancem infor-
mačního centra, aby mohl navigovat 
„bloudícího“ občana správným smě-
rem, poslat ho za kolegou - odbor-
níkem v dané problematice.

„To je jeden z klíčových procesů, 
který je součástí Strategických cílů 
úřadu,“ shrnuje tajemník Sojka. „Je 
to ale jen dílčí krok strategie zvo-
lené vedením města. Cíle mohou 
být naplněny teprve tehdy, až se 
s nimi ztotožní všichni zaměstnan-
ci úřadu. Vedení města si v žád-
ném případě nemyslí, že by tato 
podmínka už byla splněna, chce se 
však k jejímu naplnění co nejvíce 
přiblížit.“

Příští číslo Chomutovských novin 
přinese informace o cílech zlepšo-
vání činnosti městského úřadu 
v procesu služeb poskytovaných 
občanům.                                            (ji)

Tak trochu černým humorem zavá-
ní název Zářící minulost, vážící se 
k výstavě o Rusy opanované těžbě 
uranu v česko-saském Krušnohoří 
po 2. světové válce. Expozice je 
k vidění do 14. května v Oblastním 
muzeu na staré radnici. „Původně 
vznikla její německá verze, ale pak 
organizátoři z Horního bratrstva 
ze Schlettau a z Nadace pro do-
kumentování diktatury SED zjistili, 
že by to zajímalo i Čechy a oslovili 
nás. My jsme samozřejmě souhlasi-
li, a tak se zrodila česká verze,“ 
uvedl ředitel Oblastního muzea 
v Chomutově Stanislav Děd. Součás-
tí akce byl i seminář s odbornými 
referáty na dané téma. Semináře 
i navazující vernisáže výstavy (na 
snímku) se zúčastnila řada hostů 
z obou stran hranice. Byli mezi 
nimi odborníci, těžaři i historici, 
ale i ti, kteří peklem uranových 
dolů prošli.               (text a foto: sk)

Novinkou v letošním programu 
Správy kulturních zařízení Chomu-
tov je cyklus Třikrát s..., ve kterém 
by se mělo se svým nastudová-
ním tří divadelních her postupně 
představit několik pozoruhodných 
souborů. Prvním pozvaným je Či-
noherní studio Ústí nad Labem.

Takzvané malé abonmá se však 
ještě ani nerozjelo a už jeho op-

timistický plán dostal ošklivou 
trhlinu. Představní Nikdy, které 
mělo v divadle proběhnout v úterý 
8. března, muselo být kvůli nezá-
jmu diváků zrušeno. „V předprodeji 
se prodaly jen dvě vstupenky, ne-
mohu riskovat, že do divadla přijde 
osm lidí,“ soudí programová vedou-
cí SKZ Marie Hipská. „Řada lidí nás 
kritizuje, že jsme zaměření pouze 
na komedie. Ale kde teď jsou, ti 
kritici komedií!?“ netají zklamání.

Ústečtí divadelníci připravují pro 
chomutovské publikum ještě dvě 
hry. Na úterý 12. dubna kontro-
verzní Shopping and fucking, kte-
rá při loňské prezentaci místním 

středním školám vyvolala mezi 
studenty reakce od absolutního 
nadšení po naprosté pohoršení. 
V úterý 10. května pak představí 
dílo Kanibalové, které pojednává 
o židovství a zápasu lidské dů-
stojnosti a smrti, přičemž čerpá 
z příběhů vězňů v koncentračním 
táboře Osvětim.

Marie Hipská věří, že obě tato 
představení se už v Chomutově 
uskuteční. Podle jejích představ by 
diváci svůj zájem nejlépe vyjádřili 
tak, že si koupí vstupenky v před-
prodeji. Ten standardně probíhá 
v divadle a v Městském informačním 
centru v Chelčického ulici.            (sk)

Spojit pobyt na čerstvém vzduchu 
s pomocí přírodě může každý, kdo se 
v sobotu 9. 4. přidá k chomutovským 
skautům. Ti totiž tento den zasvětí 
úklidu Bezručova údolí. Předseda 
okresní rady Junáka Z. Nejezchleba 
zájemcům z řad veřejnosti vzkazu-
je: „Sraz je v devět hodin u Povodí 
Ohře, pracovní oblečení a rukavice 
s sebou!“ Město prostřednictvím 
technických služeb přispěje poskytnu-
tím nákladního automobilu a ulože-
ním odpadu na skládce zdarma.  (sk) 

Určeno kritikům komedií: Cyklus Třikrát s...

Další akcí Správy kulturních za-
řízení Chomutov, která vybočuje 
z běžného programového plánu, jsou 
dvě přehlídky amatérských divadel-
ních souborů.

Během první, která pod názvem Dět-
ská scéna proběhne 7. dubna od 9 ho-
din, se v městském divadle představí 
soubory základních uměleckých škol, 
domů dětí a mládeže a základních 
nebo středních škol z Ústeckého kraje. 
Určena je věkově přiměřenému pub-
liku, tedy předškolákům, školákům z 
prvního i druhého stupně a studentům 
nižších ročníků víceletých gymnázií.

Druhá je určena široké veřejnosti, 
tedy dospělým a dospívající mládeži. 
Pod názvem Chomutovské divadelní 
jaro předvede v divadle od 18. do 
22. dubna své umění pět amatérských 

divadelních souborů ze severu Čech. 
Největší podporu v hledišti bude 
mít patrně domácí Divadelní studio 
Chomutov, které zahraje Mirandolínu, 
s níž sklidilo ovace na loňském festi-
valu Otevřeno.

„Jsem přesvědčena, že divákům se 
přehlídka bude líbit, přestože ama-
téry nelze srovnávat s profesionály. 
Je třeba si uvědomit, že se divadlu 
věnují ve svém volném čase. My je 
můžeme ocenit tím, že se na jejich 
vystoupení půjdeme podívat,“ zve 
programová vedoucí SSZ Marie Hip-
ská. I když je přehlídka nesoutěžní, 
plánuje odpustit vstupné studentům, 
kteří se zavážou navštívit všechna 
představení, výměnou za to, že ohod-
notí výkony jednotlivých souborů 
v jednoduchém formuláři.

Program Dětské scény: Program Dětské scény: Třicet 
koňských sil a smůla - dramatický 
kroužek ZŠ U Nových lázní Teplice, 
Obyčejné ráno - soubor Rolnička 
při DDM Ústí n. L., Diamantová se-
kera - maňáskový soubor Želvička, 
Tamtamy z nejmoudřejšího stromu 
- divadlo Před tabulí Mladá Boleslav, 
O líné a lakomém - soubor Dd Dd ZUŠ 
Děčín, Sen aneb Komedie o vážných 
věcech - soubor Ticho ZUŠ Jirkov.

Program Chomutovského diva-Program Chomutovského diva-
delního jara: delního jara: Naši furianti - Scéna 
Libochovice (18. 4. v 19.00), Kráska 
a zvíře - divadlo Navenek Kadaň 
(19. 4. v 19.00), Mirandolína - Divadel-
ní studio Chomutov (20. 4. v 19.00), 
Pes baskervilský - divadelní klub Jirá-
sek Česká Lípa (21. 4. v 19.00), Haló, 
tady Denisa - divadelní soubor KLAS 
Klášterec n. O. (22. 4. v 19.00).     (sk)

Divadelní jaro patří amatérům

Počátečním bodem doložené exis-
tence Chomutova je pergamen o roz-
měrech 24 x 33 cm, jehož prostřednic-
tvím Bedřich, syn Načeratův, daroval 
29. března 1252 Chomutov a jeho 
okolí řádu německých rytířů. Latinsky 
psaný originál je uložený v Berlíně, 
ale jeho věrnou kopii nedávno získalo 
Oblastní muzeum v Chomutově.

Dosud mělo muzeum pouze jeho 
fotokopii z první republiky. „Vědělo 
se, že originál je uložený v řádovém 
archivu, ale přesné místo uložení 
jsme neznali. Po krátkém pátrání byl 
objeven v Tajném státním archivu 
pruského kulturního dědictví v Ber-
líně. Nejdříve jsme získali kvalitnější 
fotokopii, pak diapozitivy a nakonec 
jsme si ho s restaurátorem, akademic-
kým malířem Davidem Frankem byli 
přímo na místě prohlédnout, přeměřit 
a takzvaně osahat. Na základě toho 
všeho pan Frank vyrobil faksimile 
listiny, a to stejným způsobem, jakým 
se dělaly ve třináctém století. Tedy 
na pergamenu identického složení, 
stejným inkoustem a podobně,“ po-
psal mechanismus zrodu listiny, která 
se tak stala jedním ze základních 
hmatatelných symbolů města, ředitel 
Oblastního muzea v Chomutově Sta-
nislav Děd. Jak zdůraznil, je dobře, že 
se město k době, kdy bylo majetkem 
řádu německých rytířů, hlásí. „Objek-
tivně je třeba konstatovat význam 
řádu pro Chomutov. Z osady udělali 
opravdové město, zavedli zde soudní 
systém, rychtáře a další instituce, za-
ložili komendu - dnešní radnici, vymě-
řili náměstí a tak dále. Prostě bylo to 
sto šedesát let klidného rozvoje.“

Kopie vzácné relikvie byla v muzeu 
na starobylé radnici vystavena tři 

týdny, nyní je uložena v muzejním 
archivu. „Vystavovat ji budeme jen 
při významných událostech,“ infor-

moval Stanislav Děd s poukázáním 
na křehkost listiny vyrobené středo-
věkou technologií.                                (sk)

Úryvek z překladu darovací listiny:Úryvek z překladu darovací listiny:
„...Pozdrav všem věrným křesťanům, kteří budou čísti tuto listinu od 

Bedřicha z Chomutova, syna Načeratova. ...Nechť znají všichni současníci 
i budoucí, že jsme svobodně odkázali v předtuše věčné odplaty naše měs-
tečko Chomutov a jeho okolí řádu a bratřím německým jeruzalémského špi-
tálu Panny Marie, a to tak, že se mají po naší smrti plně uvázati do týchž 
statků a držeti je věčně a svobodně ve všem rozsahu a důstojenství. Chtě-
jíce se plněji starat o své blaho a zajistit bezpečněji mír a užitek řečených 
bratří, dáváme, přidělujeme a stvrzujeme v přítomnosti zmíněné městečko 
a tyto vesnice uvedeným bratřím a jejich řádu a uvádíme jmenované bra-
try ve hmotné držení, aby řečené statky měli a volně drželi jako skutečný 
majetek, a to před naší smrtí i po ní navěky po budoucí časy. Sami si pak 
neponecháváme od nynějška na ně žádné právo...“

S originálem darovací listiny i jeho věrnou kopií je třeba zacházet stejně opatrně 

Chomutov má hmatatelný symbol existence

Do redakce CHN přišlo 474 kuponů se správně vyluštěnou tajenkou Do redakce CHN přišlo 474 kuponů se správně vyluštěnou tajenkou 
křížovky. Štěstí při losování se usmálo na následující čtenáře:křížovky. Štěstí při losování se usmálo na následující čtenáře:

1. cena 1. cena - digitální fotoaparát Umax Premier P3306: Kateřina Bláhová Kateřina Bláhová 
z Chomutovaz Chomutova, 2. cena2. cena - MP3 přehrávač CANYON Sport Edition 256 MB Flash 
+ FM rádio: Milena Vojtíšková z JirkovaMilena Vojtíšková z Jirkova, 3. - 5. cena - sluchátka Genius H04: 
Jaroslav Vojtíšek z Chomutova, Růžena Malaníková z Chomutova a Lud-Jaroslav Vojtíšek z Chomutova, Růžena Malaníková z Chomutova a Lud-
mila Zachová z Jirkovamila Zachová z Jirkova, 6. - 10. cena 6. - 10. cena - reklamní triko XL: Jana Peřinová ana Peřinová 
z Chomutova, Jakub Bidšovský z Jirkova, Zdeňka Ziková z Chomutova, z Chomutova, Jakub Bidšovský z Jirkova, Zdeňka Ziková z Chomutova, 
Natálie Šimková z Chomutova a Hana Šípková z Jirkova.Natálie Šimková z Chomutova a Hana Šípková z Jirkova.

O důstojné zakončení plesové se-
zony v Chomutově se jako obvykle 
postaral reprezentační ples města. 
Hosty před vchodem do sálu osob-
ně vítala starostka Ivana Řápková 
s místostarostou Janem Řehákem, 
od kterého dámy dostaly květinu 
(na snímku). Starostka ples také 
zahájila a pak už pódium patřilo 
vystupujícím a parket tanečníkům. 
O dobrou náladu se staraly Taneč-
ní orchestr Josefa Hlavsy, Taneční 
škola Stardance, zpěvák Bohuš 
Matuš i duo Těžkej Pokondr. Večer 
moderoval Alexander Hemala. „Na 
parketu bylo plno od samého za-
čátku. Atmosféra byla výborná, ne-
zaznamenali jsme jediný negativní 
ohlas,“ uvedla Dagmar Mikovcová, 
vedoucí Odboru školství a kultu-
ry MěÚ Chomutov. Zájem vyvo-
lala i bohatá tombola, 790 lístků 
z 5 000 vydaných bylo výherních. 
                                (text: sk, foto: lm)
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Kam v dubnu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

• V posledních březnových dnech V posledních březnových dnech 
se sedmdesáti let dožil Jiří Kormaníkse sedmdesáti let dožil Jiří Kormaník, 
legenda československého zápasu 
a jeden z nejúspěšnějších sportovců 
Chomutovska. Z jeho bohaté spor-
tovní kariéry vyčnívají olympijské 
stříbro z Tokia a dvě medaile z mis-
trovství světa, stříbro z Tampere 
a bronz z Vasteras. 

• Na Zimním mistrovství ČR žac-Na Zimním mistrovství ČR žac-
tva v dálkovém plavání v Chomutově tva v dálkovém plavání v Chomutově 
se dařilo i domácím závodníkům. 
Nejúspěšnějším byl Marek Jiřička 
(roč. 95), který v závodě na 3 kilo-
metry vybojoval stříbro. Na bronz 
dosáhli Ondřej Baumrt (roč. 95), Jana 
Hovorková (roč. 95) a Simona Baumr-
tová (roč. 91).

• Hokejoví dorostenci KLH Chomu-Hokejoví dorostenci KLH Chomu-
tov splnili cíl tov splnili cíl a po roce v krajském 
přeboru se vracejí do dorostenecké 
ligy. Všech šest kvalifikačních duelů 
vyhráli, celkově sezonu absolvovali 
s impozantní bilancí 32 vítězství, 
1 remízy a 1 prohry, skóre 259:63. (sk)

Ani na finálovém turnaji Čes-
kého poháru neuhnuly národní 
házenkářky SK Chomutov NH z ví-
tězné cesty a domů si přivezly již 
pošesté v uplynulých osmi letech 
prvenství. K jeho zisku přispěla 
po návratu z mateřské dovolené 
i útočnice Radka Češková.

Na úřadující mistryně přitom 
v Žatci čekaly celky Dobrušky 
a hlavně Žatce, který jediný na 
podzim v lize Chomutov porazil. 
Finálovou čtveřici doplnil Krčín. 

Právě úvodní zápas s Žatcem byl 
klíčový a také nejtěžší. Chomutov 
ho vyhrál o gól, oba další soupeře 
pak porazil jednoznačně. Hrající 
trenérka Jaroslava Čihařová byla 
organizátory vyhlášena nejlepší 
útočnicí turnaje. 

SK Chomutov NH - TJ Šroubárna SK Chomutov NH - TJ Šroubárna 
Žatec 13:12 (4:4). Žatec 13:12 (4:4). Chomutov vedl 
11:8, ale žatecký celek vyrovnal. 
O vydřeném vítězství rozhodla Blaž-
ková. Branky Chomutova: Čihařová 5, 
Blažková 4, Benešová 2, Suková 2.

SK Chomutov - Sokol Krčín 27:18 SK Chomutov - Sokol Krčín 27:18 
(16:8). (16:8). Jednoznačná záležitost mis-
tryň v tréninkovém tempu a v kom-
binované sestavě. Branky Chomutova: 
Benešová 10, Češková 8, Čihařová 6, 
Suková 3.

SK Chomutov NH - SK Dobruška SK Chomutov NH - SK Dobruška 
30:20 (14:7). 30:20 (14:7). Za nepříznivého stavu 
3:6 došlo ke změnám v sestavě, 
které vedly k obratu až na poloča-
sový rozdíl sedmi gólů. Dobruška 
zazlobila ještě po přestávce, kdy 
snížila na 15:12, ale poté už měly 
hru pevně v moci chomutovské 
házenkářky. Branky Chomutova: 
Čihařová 11, Benešová 9, Češková 
8, Suková 2.

Pořadí Českého poháru: Pořadí Českého poháru: 1. SK 
Chomutov NH (70:50) 6 b., 2. TJ 
Šroubárna Žatec (57:52) 4 b., 3. SK 
Dobruška (71:73) 2 b., 4. Sokol Kr-
čín (49:73) 0 bodů.

„Jsme hodně rádi, že se nám opět 
podařilo zvítězit. Je to takové avízo, 
že jsme na sezonu dobře připrave-
ni,“ hodnotil manažer klubu Vojtěch 
Čihař. K návratu Radky Češkové do 
sestavy poznamenal: „Vedla si vý-
borně, přímo z ní vyzařovala chuť 
do hry a energie. Vůbec nebylo 
znát, že přes rok nehrála.“          (sk) 

  

K šestému prvenství v poháru pomohla Češková

Kantoři z celého Chomutovska oslavili 
Den učitelů už po čtyřiatřicáté turna-
jem ve volejbale. Některým družstvům 
překazila účast chřipka, přesto se 
pod vysokou sítí sešlo úctyhodných 
48 celků reprezentujících jednotlivé 
školy. Hrálo se v 11 výkonnostních 
skupinách, přičemž vítěz si pro příští 
rok zajistil postup do vyšší skupiny, 
kde vystřídá nejslabší tým. Celkem 
bylo odehráno 82 zápasů a v nich 
221 setů. Nejkvalitnější volejbal se 
hrál v první skupině v tělocvičně ZŠ 
na Písečné, kde jen vyšším rozdílem 
setů zvítězila a titul nejlepšího uči-
telského družstva na Chomutovsku si 
vybojovala ZŠ Krušnohorská z Jirkova 
před domácí ZŠ Písečná A. Třetí skon-
čili hráči ISŠ Údlice, na snímku zleva 
R. Holuša, D. Novotný, A. Koutný 
a M. Vintrlíková. Oživením akce byli 
hosté z Německa, k dvěma tradičním 
účastníkům z Annabergu-Buchholze 
se letos poprvé připojili pedagogové 
z Česko-německého gymnázia v Pir-
ně.                                          (text a foto: sk)

Krasobruslaři KK Chomutov uza-
vřeli letošní sezonu dvěma závody 
v rozpětí víkendu. V obou potvrdili vze-
stupný trend výkonnosti, která je nyní 
dlouhodobě řadí již na druhé místo 
v Ústeckém kraji. V současnosti má klub 
v několika kategoriích 13 závodících 
dětí, o které se starají tři trenérky. 

Krajského přeboru v Roudnici Krajského přeboru v Roudnici 
nad Labem nad Labem se zúčastnilo 60 závod-
níků ze sedmi oddílů. Tři přebornické 
tituly, jedno druhé a jedno třetí místo 
zajistily Krasobruslařskému klubu 
Chomutov druhé místo v klubovém 
hodnocení. Umístění chomutovských Umístění chomutovských 
závodníků: juniorky závodníků: juniorky - 1. Soňa Krou-
líková; nejmladší žačky nejmladší žačky - 7. Kateřina 
Brůhová; mladší žáci mladší žáci - 2. Milan Soukup; 
nováčci nováčci - 5. Iveta Bendlová, 10. Šárka 
Sichrovská; nováčci mladší nováčci mladší - 1. Marké-
ta Vlachová, 3. Tereza Doláková, 10. Da-
niela Čuhaničová; přípravka přípravka - 1. Eliška 
Kulhánková, 11. Tereza Bendlová.

Mezioddílový závod Chomutovská Mezioddílový závod Chomutovská 
brusle brusle proběhl už počtvrté, tentokrát 
za účasti 78 dětí z deseti oddílů. Do-
mácí krasobruslaři vystoupili šestkrát 
na stupně vítězů. Umístění chomu-Umístění chomu-
tovských závodníků: mladší žačky tovských závodníků: mladší žačky 
- 2. Klára Kulhánková; nejmladší nejmladší 
žačky žačky - 1. Pavlína Pelešková, 10. Ka-
teřina Brůhová; mladší žáci mladší žáci - 1. Milan 

Soukup; nováčci nováčci - 5. Iveta Bendlová, 
11. Šárka Sichrovská; nováčci mladší nováčci mladší 
- 1. Markéta Vlachová, 3. Tereza Dolá-
ková, 9. Daniela Čuhaničová; příprav-příprav-
ka ka - 1. Eliška Kulhánková, 5. Tereza 
Bendlová, 11. Kristýna Brůhová.      (sk)

Markéta Vlachová nenašla v obou 
závodech přemožitelku.    (foto: sk)

Krasobruslaři potvrdili výkonnostní vzestup

Chomutov se na přelomu dubna 
a května dostane do středu pozornos-
ti nejen kvůli Chomutovským slav-
nostem, ale i zásluhou republikových 
oslav sta let existence národní házené. 
Přestože město je bráno za její baštu 
díky ženskému družstvu SK Chomu-
tov NH až v posledních letech, má 
zde tento původní český sport tradici 
dlouhou přes sedmdesát let.

Jak bylo tehdy v oblasti sportu 
běžné, národní házená zapustila 
kořeny nejprve v Sokole. Informace 
z tohoto období jsou bohužel kusé, 
část lze nalézt v sokolských zápisech 
a kronikách, dalšími údaji přispěl 
čerstvě 82letý Jaroslav Hamouz, 
nejstarší pamětník národní házené 
v Chomutově. „Sokolové jako první 
ve městě i na okrese vytvořili této 
hře podmínky. Třebaže jsem ji jako 
žák začal právě v chomutovském 
Sokole hrát někdy ve svých čtrnác-
ti letech, zaujala mě při sledování 
zápasů dorostenců a dorostenek. Ve 
vzpomínkách se mi zachovaly už 
jen střípky hezkých chvil, které jsem 
pak s národní házenou prožíval mezi 
kamarády. Vždyť už je to skoro sedm-
desát let!“

První záznam o národní házené 
(tehdy ještě jen házené, protože 
házená v dnešní podobě - handbal 
- se vyvinula mnohem později) se 
v zápise T.J. Sokol Chomutov objevuje 
poprvé 8. října 1931, kdy zapisova-
tel uvedl, že odbor házené se stává 
členem Svazu házené. O dva roky 
později už má jednota dvě družstva 
žen, ale žehrá na nedostatek soupe-
řů, nejbližší byli v Oseku a pak až 
v Praze. Ve 3. čísle zpravodaje jedno-
ty z roku 1935 se uvádí, že házená se 
bude hrát na nově upraveném letním 
hřišti u sokolovny. Tím se házené 
v Chomutově zlepšily podmínky, 
neboť kromě nového hřiště dostala 

k dispozici i šatnu. „Družstva doros-
tenců, dorostenek a později i žáků, 
kde jsem začal hrát já, vedl bratr Emil 
Chlumecký. Kuriozitou je, že kvůli ne-
dostatku soupeřů v okolí se hrávaly 
i zápasy mezi dorostenkami a námi, 
staršími žáky. Své družstvo měla 
i Dělnická tělocvičná jednota Chomu-
tov. Vzpomínám si, že jsme je my, 
sokolíci, porazili 15:0. To bylo v roce 
1937. V Chomutově jsem dostal dobrý 
základ, protože za okupace jsem hrál 
první ligu za muže DTJ Lobeček, což 
je součást Kralup nad Vltavou.“ 

Slibný rozvoj házené přerušil 
mnichovský diktát a nucené opuš-
tění českého pohraničí. Po válce 
byla tradice v Chomutově obnovena 
v roce 1946 nejdříve na Střední 
průmyslové škole, kde k týmu stu-
dentů brzy přibylo i mužstvo pánů 
profesorů. Po roce projevil zájem 
o hráče nově utvořený oddíl při ZK 
SK Poldina huť, kde bylo založeno 
i družstvo žen. Další oddíl vznikl 
při ČSK u Sportovního domu. Há-
zená se zde původně hrála na fot-
balovém hřišti, od roku 1949 pak 
na vlastním. Oddíl v té době nesl 
název Sokol Spojocel, později Sokol 
Hutě a po zrušení Sokola v roce 
1952 dlouhou dobu VTŽ. Vrcholem 
tohoto období bylo v roce 1956 
zařazení mužů do 1. ligy. Vzhledem 
k tomu, že někteří hráči byli „přeta-
ženi“ do mezinárodní házené, oddíl 
v roce 1961 sestoupil.

Dalším poválečným ohniskem 
rozvoje házené v Chomutově se sta-
lo hřiště vedle sokolovny. Tým ZK 
Sokol ČSD také dohrál v roce 1952, 
kdy byl Sokol zrušen. Házená se 
pak přesunula na fotbalové hřiště 
Českého sportovního klubu, pozdější 
Lokomotivy. Výkonnostní vzestup se 
promítl do několikrát přerušeného 
působení mužů ve 2. lize v letech 
1964 až 74, ale hlavně v roce 1978 
do postupu žen do nejvyšší soutěže, 
kterou s výjimkou sezon 1984/85 až 
86/87 hrají dodnes.

Poté, co hřiště Lokomotivy ustoupilo 
výstavbě silnice I/13 a hřiště za „Spor-
ťákem“ lázním, našla národní házená 
zázemí v areálu v Cihlářské ulici. Zde 
také v současnosti prožívá své zlaté 
období. Impulsem byl v roce 1997 
přestup žen z Lokomotivy pod KLH 
Chomutov a následně osamostatnění 
pod názvem SK Chomutov NH. Od té 
doby národní házenkářky vybojovaly 
šest mistrovských titulů (nyní útočí 
na sedmý) a stejný počet prvenství 
v Českém poháru, to nejčerstvější (člá-
nek na jiném místě stránky) poslední 
březnový víkend v Žatci.           (sk, hz)

Přes bohatou historii zažívá ryze český sport v Chomutově svou zlatou éru právě nyní

První krůčky udělala národní házená v Sokole 

Unikátní snímek mladých házenkářů T.J. Sokol Chomutov z června 1935. Doros-
tenecká „sedma“ hrála v sestavě Jindřich Červený, František Feller, Otto Pietsch, 
Antonín Šuta, Jaroslav Fišer, Vlastimil Maleček a Oldřich Červený.                           

I N STALATÉ RSKÉ 
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777 930 254
Výměna a p řetěs něn í voda / p last

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 23. 4.23. 4. házená 2. ligaházená 2. liga: HK Chomutov - HBC Jičín                                                   16.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
 16. 4.16. 4. fotbal ČFL:fotbal ČFL: FC Chomutov - FK Marila Příbram B                                   10.15
 27. 4.27. 4. fotbal ČFL:fotbal ČFL: FC Chomutov - FK OEZ Letohrad                                          17.00
 30. 4.30. 4. fotbal ČFL:fotbal ČFL: FC Chomutov - SC Xaverov Horní Počernice                   10.15

AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICIAREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
 17. 4.17. 4. 1. liga v národní házené žen:1. liga v národní házené žen: SK Chomutov NH - Sokol Tymákov  10.30
 29. 4.29. 4. 100 let národní házené: turnaj starých gard100 let národní házené: turnaj starých gard                          8.30 - 16.00
 30. 4.30. 4. 100 let NH: 100 let NH: výběr juniorek Čech - výběr juniorek Chomutovska   13.30
 30. 4.30. 4. 100 let NH: 100 let NH: reprezentace žen Čechy - Chomutov                                15.00
 30. 4.30. 4. 100 let NH: 100 let NH: reprezentace mužů Čechy - výběr Chomutovska     16.30

V PŘÍRODĚV PŘÍRODĚ
 30. 4.30. 4. Krušné hory trochu jinak aneb...  Krušné hory trochu jinak aneb...  Start od 2. ZŠ Jirkov     6.00 - 10.00




