
Chomutovský lední hokej slaví v probíha-
jící sezoně 60 let existence. Z řady akcí na 
počest tohoto výročí vyčnívá jeden počin 
s trvalým přínosem. Se startem příští sezo-
ny totiž Klub ledního hokeje plánuje uvést 
do prodeje publikaci o historii chomutov-
ského hokeje spolu s bonusovým DVD.

„Nápad vznikl loni, když jsme se probí-
rali starými kronikami. Vzhledem k vý-
ročí jsme se shodli, že by bylo navýsost 
vhodné, aby vyšla kniha, která by volně 
navazovala na dříve vydané tituly 10 a 22 
let ledního hokeje VTŽ Chomutov,“ infor-
muje marketingový manažer KLH Chomu-
tov David Dinda. „Potom mě napadlo, že 
knížka je sice super, ale že by to chtělo 
něco navíc. Dozvěděl jsem se, že ve Stát-
ním archivu v Praze jsou nějaké filmové 
materiály o chomutovském hokeji, tak 
jsme se rozhodli, že vyrobíme DVD, které 
bude interaktivně dotvářet knihu. Kromě 
již zmíněných archivních materiálů na 
něm bude především obsáhlý rozhovor 
s nejslavnějším chomutovským hráčem 
Miroslavem Klucem.“

Prací na knize byl pověřen šéfredaktor 
klubových internetových stránek Martin 
Bocian. Vzal si na sebe náročný úkol, 
protože k sepsání knihy bylo potřeba 
čerpat informace z materiálů ve Státním 
okresním archivu v Kadani, z klubových 
kronik, z kronik fanklubu z 90. let, 
z dobových novinových článků i z inter-
netu. „Chce to spoustu času a je nutné, 
aby k tomu měl člověk vztah,“ tvrdí vy-
sokoškolský student, který chomutovský 
hokej podrobně sleduje od odkoupení 
1. ligy v roce 1997. „V současnosti je ho-
tovo tak osmdesát procent textu. Celý 
hrubý text bych chtěl dopsat do konce 
února, pak se bude jednat o grafickém 

Starostka Ivana Řápková slavnostně pře-
střihla pásku a tím oficiálně otevřela golfo-
vý simulátor v areálu Kamencového jezera. 
Patřil jí i první odpal, o ty následující se 
postarali další představitelé města, místní 
politici (na snímku radní a senátor Alexan-
dr Novák), zástupci sponzorů a novináři. 
Zařízení v hodnotě necelých dvou milionů 
korun je celoročně k dispozici v budově 
Golf Clubu. Jak jeho provozovatel Zdeněk 
Fojtík uvedl, hodina hry stojí 400 Kč. Co 
ale více zabrání masovému rozšíření této 
kratochvíle, je potřeba držení takzvané 
zelené karty u hráčů nebo alespoň u jejich 
doprovodu. Jinými slovy, zájemce musí golf 
umět. To se dá vyřešit angažováním osob-
ního trenéra, což ovšem znamená další 
výdaje. V simulátoru hráč z odpalovací 
plochy běžným náčiním a způsobem pálí 
míček proti stěně, na níž je elektronicky 
simulováno některé z padesáti světových 
hřišť. Čidla sejmou rychlost a směr odpalu 
a údaje přenesou na plátno. Jak se při ote-
vření simulátoru ukázalo, i amatéři mohou 
míček odpalovat rychlostí okolo 270 kilo-
metrů v hodině. (text a foto: sk)    (text a foto: sk)    

Tvůrci knihy a DVD o chomutovském 
hokeji se potýkají s nedostatkem obra-
zového materiálu. Proto prosí hokejové 
příznivce, kteří mají fotografie a další 
vhodné materiály z 50. až 90. let a jsou 
ochotni v tomto ohledu s klubem spo-
lupracovat, aby se ozvali na telefonní 
číslo 474 624 092 nebo na e–mailovou 
adresu dinda@klhchomutov.

Část letošních zápasů absolvují hokejisté KLH Chomutov v replikách dresů ze sezony 
1955/56, na snímku vpravo je zachycen Jaroslav Buchal. (foto: sk) (foto: sk) 

Klub ledního hokeje připravuje knihu a DVDKlub ledního hokeje připravuje knihu a DVD

zpracování a dalších záležitostech,“ uvá-
dí Martin Bocian. Kniha mapující 60 let 
chomutovského hokeje bude členěna po 
sezonách, tak jako obě její předchůdkyně. 
Navíc v ní bude podrobněji představeno 
zhruba čtyřicet nejvýznamnějších osob-
ností. Na konci bude připojena statistická 
část, v níž bude u každé sezony uvedena 
konečná tabulka, výsledky chomutovské-
ho mužstva, jeho soupiska a zajímavé 
statistické údaje. (sk)(sk)

Správa sportovních zařízení Chomutov 
přichází s další novinkou, v městských 
lázních zavádí spinningový program. 
„Věřím, že tato aktivita pomůže našim 
klientům, aby splnění svých předsevzetí 
o zvýšení fyzické kondice dosáhli ještě 
rychleji. Jízda na stacionárních kolech je 
totiž výborným tréninkem. Jedna čtyři-
cetiminutová lekce umožňuje spálit až 
500 kilokalorií, formovat nohy a hýždě, 
ale především uklidnit a koncentrovat 
mysl. Přesně to naši klienti hledají,“ tvrdí 
Jitka Fischerová, ředitelka SSZ. Jak dále 
uvedla, spinning je beznárazový, nezatě-
žuje tudíž klouby. Je vhodný pro všechny 
věkové kategorie s různou úrovní fyzické 
zdatnosti. 

Městské lázně – SPINNING® CENTRUM 
pořádá v sobotu 25. února za účasti dvou 
instruktorů národního týmu promo akci, 
na které představí spinning program 
veřejnosti. Dále Správa sportovních zaří-
zení připravuje „Týden spinningu zdar-
ma“. „Jsme jediné zařízení ve městě, které 
spinning nabízí v kombinaci s plaváním,“ 
zdůrazňuje J. Fischerová. Kromě využití 
bazénu dostanou účastníci lekcí další 
možnost volby doplňkového programu 
mezi fitness a saunou. Všechny dopro-
vodné programy jsou zahrnuty v ceně 
lekce spinningu. Kdo chce tuto kombinaci 
vyzkoušet na vlastní kůži, může přijít 
v týdnu od pondělí 27. února do neděle 
5. března a využít bezplatných lekcí pro 
nové klienty. Recepce SPINNING® CENTRA 
se nachází v provozovně fitness. (sk)(sk)

Golfový simulátor otevřenGolfový simulátor otevřen Spinning v lázních

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

nabízí k pronájmu prostory tělocvičennabízí k pronájmu prostory tělocvičen
Informace na telefonních číslech 474 624 110, 608 133 400

placená inzerce
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Chomutov City Cente
Chomutov je jedním z řady českých měst, 
které se může chlubit dochovaným historic-
kým jádrem. Na architektonickém významu 
budov ve středu města se shodli odborníci 
a proto ministerstvo kultury prohlásilo 
v roce 1992 území kolem náměstí 1. máje za 
památkovou zónu. Ještě dnes mě mrazí 
v zádech, vzpomenu-li si, že v 80. letech 
existovaly plány pro tzv. velkou variantu 
likvidace celé historické části města v sou-
vislosti s těžbou uhlí. Dnes, po citlivě pro-
vedené rekonstrukcí historických budov, 
náměstí, ulic a chodníků, se historické jádro 
proměnilo v chloubu města, která sklízí 
zasloužený obdiv návštěvníků z Čech 
i Moravy, ale i těch zahraničních.

Určitá část památkové zóny však ještě 
čeká na svou další budoucí podobu, která 
vhodně doplní a uzavře historické jádro 
města. Půjdeme-li se po okrajích památko-
vé zóny, nemůžeme projít bez povšimnutí 
lokalitou Žižkova náměstí. V myslích mno-
hých Chomutováků je spojena s autobuso-
vým nádražím. Mnozí z nás si vzpomenou, 
jak postávali na úzkých nástupních ost-
růvcích a čekali na „svůj“ autobus či ne-
trpělivě vyhlíželi pod kaštany v Husitské 
ulici příjezd vozidla přivážejícího ty, na 
které čekali. V roce 1993 padlo rozhodnutí 
o přemístění autobusů na nové nádraží 
do Wolkerovy ulice a sedm let poté ze 
Žižkova náměstí odjel poslední autobus. 
Plocha osiřela, zmizela železná zábradlí 
a autobusové označníky s jízdními řády, 
dveře výpravní budovy jsou již několik let 
zavřené. 

Vedení města se v posledním roce provozu 
autobusového nádraží začalo intenzivně 
zabývat další budoucností Žižkova náměs-
tí s cílem zkrátit dobu, kdy plocha bude 
bez využití. V červenci 2000 bylo svoláno 
odborné sympozium s názvem Workshop 
2000. Úkolem pozvaných odborníků, ar-
chitektů a studentů vysokých odborných 
škol bylo nalézt optimální využití uvolněné 
lokality. Bylo zpracováno několik různých 
návrhů budoucí podoby Žižkova náměstí. 
Od parkoviště po zástavbu Žižkova náměstí 
komplexem budov s podzemním parkoviš-
těm, kancelářemi, obchody či byty. Návrhy 
vyvolaly diskuze a polemiky o vhodném ře-
šení. Mezi veřejností se našli zastánci všech 
navržených variant. Odborníci se shodli 
na variantě zástavby náměstí komplexem 
budov, které by odstínily historické jádro od 
moderní panelové zástavby na Palacké ulici. 

Finanční odhady navrhovaných variant se 
vyšplhaly na několik stovek miliónů korun 
a proto město vyhlásilo výběrové řízení na 
investora pro realizaci projektu „Parkovací 
místa a komerční, popřípadě bytová zástav-
ba Žižkova náměstí“. Po ukončení soutěže 

byly zahájeny rozhovory se zájemcem 
o realizaci projektu, jeho podmínky však 
zastupitelstvo odmítlo a realizace projektu 
zástavby se přerušila.

Současné vedení města diskutovalo o dal-
ším postupu využití plochy Žižkova ná-
městí v roce 2003. Odbor rozvoje a investic 
zpracoval návrh na úpravu plochy náměstí 
ve dvou etapách. V první etapě by plocha 
byla upravena pro potřeby parkování vo-
zidel se základními parkovými úpravami. 
V rámci této etapy se také počítalo s vý-
stavbou malého objektu pro malou cukrár-
nu a kavárnu. Finanční odhad úprav v první 
etapě dosáhl přibližně 50 miliónů korun. 
V druhé etapě by náměstí bylo zastavěno 
komplexem budov s parkovištěm.

Po projednání v radě města byla z důvodu 
velké finanční náročnosti 1. etapy vybrána 
varianta vyhlášení záměru pro investiční 
příležitost na zástavbu Žižkova náměstí. 
Zájem projevily dvě společnosti, jedna 
z Českých Budějovic, druhá z Prahy. Obě 
prezentovaly své záměry radním a zastu-
pitelům města na jednání v březnu 2005. 
Předložené varianty splňovaly zadávací 
podmínky a radní se zastupiteli pečlivě 
vážili odpovědi na četné dotazy. Po diskuzi 
byla dána přednost nabídce pražské firmy 
HUTS Development. 

Přestože názor zastupitelů na její návrh 
byl téměř jednomyslný, rozhodli se vytvo-
řit pracovní skupinu, která by posoudila 
předkládané návrhy zástavby architektů 
firmy HUTS. Souhlas pracovní komise byl 
podmínkou pro schválení budoucího pro-
deje pozemků na realizaci projektu. Komise 
se sešla se zástupci budoucího investora 
celkem třikrát. Na těchto jednáních se za-
čala postupně zpřesňovat budoucí podoba 
Žižkova náměstí. Zástavba uzavře doposud 
otevřené historické centrum města. Pro 
kolemjdoucí oddělí zástavbu v Táboritské 
ulici od panelové výstavby v Palacké ulici.

Konečná podoba si získala přízeň všech 
členů pracovní komise a nadchla i zastu-
pitele. Kvalita projektu naznačuje, že si po 
své realizaci získá také přízeň široké veřej-
nosti.  (jř/lm) (jř/lm) 
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