
V pondělí 18. března 1957 po šestiletém 
usilovném pátrání zatkly orgány veřejné 
bezpečnosti bestiálního vraha, jehož 
oběťmi, jak bylo až dosud vyšetřováním 
prokázáno, se stalo několik občanů z Ús-
tecka, hlavně z Chomutovska a na Kla-
densku. Případ tohoto zločince je v naší 
kriminalistice ojedinělý. 16. září 1951 ve 
večerních hodinách byla na silnici u obce 
Jirkova na Chomutovsku několika ranami 
z pistole zavražděna osmadvacetiletá 
B. P. Po zavraždění ji pachatel hrůzným 
způsobem zneužil a noční déšť smyl 
většinu stop. V kraji způsobila tato vraž-
da velký rozruch. Ženy se bály vycházet, 
odmítaly pracovat v závodech s odpo-
lední a noční směnou, šířily se panické 
pověsti. Příslušníci veřejné bezpečnosti 
pracovali dnem i nocí, aby vrátili lidem 
klid a pocit jistoty. Vyšetřování nebralo 
konce. Nikdo z vyslýchaných osob však 
nemohl přispět k ujasnění případu 
a odhalení pachatele. Zbývalo jediné 
vodítko. Zjistit vražednou zbraň. Orgány 
veřejné bezpečnosti zjistily s naprostou 
jistotou, že vrah použil neobvyklého 
druhu pistole Walter 4. Všechna odděle-
ní veřejné bezpečnosti v celé republice 
dostala okamžitě příkaz pátrat po pistoli 
této značky, ale nepřineslo to očekávaný 
výsledek. Pistole byla zřejmě v ilegálním 
držení. Zatím byla 2. června 1952 v půl 

jedné v noci stejně krutým způsobem 
zavražděna sedmnáctiletá M. D. Hodinu 
předtím unikla jen o vlásek smrti M. M., 
které se podařilo utéci, když jí vrah 
prostřelil pouze kabát. Je jediný svědek 
v chomutovském případu, ale ani ona 
nemohla udat nic určitého. Neproniknu-
telná tma kryla pachatele a znovu mu 
pomáhal déšť. Vyšetřování opět skončilo 
neúspěšně. Vrah si svoje oběti vyhledá-
val náhodně, aniž je znal, a mizel beze 
stop. Pistole Walter 4 zůstávala stále jedi-
ným vodítkem. Dva roky byl klid a roku 
1954 provedena vražda na Litvínovsku 
a roku 1955 zavraždila tatáž bestie mile-
neckou dvojici M. D. a S. T. Z Chomutova 
odešel vrah na Kladno, kde začal znovu. 
Svinařov na Slánsku byl dějištěm poslední 
tragédie, kterou způsobila jeho bestialita 
a bezcitnost. Konec jeho řádění přišel tak, 
jak to on sám neočekával. 18. března 1957 
na dole Zdeněk Nejedlý se zranil horník. 
Kamarádi, kteří jej doprovázeli na ošet-
řovnu, přišli nečekaně do šatny pro šaty 
zraněného a přistihli lázeňského Václava 
Mrázka při krádeži. Hlásili to ihned veřej-
né bezpečnosti a v jeho bytě provedena 
prohlídka. Při prohlídce v bytě Václava 
Mrázka nalezli několik drobností z po-
slední vraždy u Svinařova a potom byla 
nalezena pistole Walter 4 s osmi náboji. 
Václav Mrázek byl usvědčen.

Listování kronikou města - speciál

Půlstoletí od dopadení brutálního vraha 

a praxe tvorby krajiny za socialismu

Rubrika Zmizelý Chomutov, jejímž prostřed-
nictvím publikujeme v každém druhém čísle 
Chomutovských novin fotohádanky ze stej-
nojmenné knihy, měla být spíše kratochvílí. 
Z ohlasů na ni ale vyplývá, že u některých 
pamětníků vyvolala také vzpomínky na 
doby jejich dětství či mládí, o něž se s námi 
dělí prostřednictvím svých odpovědí. Pan 
Jaroslav Chlad nám dokonce zaslal vlastní 
fotovzpomínku (dole), snímek z okna svého 
bytu v dávno zbořeném domě v ulici Rudé 
armády (dnes Blatenská). Takový zájem nás 
samozřejmě těší, ještě větší radost nám však 
dělá to, že jsme touto rubrikou potěšili vás, 
čtenáře. Všem, kteří se s námi dělí o své 
vzpomínky, děkujeme za odpovědi. Závě-
rem vzkaz pro ty, kteří si „stěžují“, že jsou 
hádanky příliš lehké: nemá jít o neřešitelný 
rébus, ale především o ohlédnutí se za mi-
nulostí. Ale přesto – půjdeme proti proudu 
času ještě dál…

Napsali jste nám…

 Budova městské knihovny v roce 1972, 
která stála v ulici Farského do roku 1976.

Pohled na stejné místo po pětatřiceti 
letech.

Pohled na jižní průčelí dolní části 
Blatenské v průběhu největších demolic 
v centru města v roce 1972. V pozadí je 
vidět, že výstavba Březenecké byla teprve 
v počátcích. 
 Dnes tu stojí obchodní dům Prior. 

Horizont Krušných hor narušují tzv. ex-
perimenty.
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Přerozdělování finančních prostředků do 
sociální oblasti způsobilo problém Městské-
mu ústavu sociálních služeb v Chomutově. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které 
přiděluje neinvestiční dotace poskytovate-
lům sociálních služeb, tuto dotaci pro MÚSS 
na rok 2007 snížilo o více než 4 miliony 
korun. S touto částkou ústav počítal ve svém 
rozpočtu a není schopen ji získat vlastními 
tržbami. Jako východisko z nouze se ukázalo 
oslovení zřizovatele ústavu, města Chomutov. 
Žádost o dorovnání částky 4 146 000 korun 
radní podpořili.
„Podle mých informací patří náš domov pro 
seniory k nejlepším v republice, a my chce-
me, aby vysoký standard zůstal zachován,“ 
okomentovala toto rozhodnutí primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. V čem spočívá 
výjimečnost chomutovského domova pro 
seniory, vysvětlila ředitelka MÚSS Alena 
Tölgová. „Chomutov má výhradně jedno-
lůžkové pokoje. Takových zařízení je podle 

mých informací po celé republice velmi 
málo, určitě ne víc než deset. A my jsme 
rádi, že patříme mezi ně. Většina domovů 
pro seniory má totiž dvou až třílůžkové 
pokoje, některá dokonce i pokoje osmilůž-
kové, jako pozůstatek minulé doby.“
Ekonomická náročnost tohoto nadstandar-
du je zřejmá a je tedy nasnadě otázka, zda 
v Chomutově neuvažují o tom, že by ve 
zdejším domově pro seniory měly být 
i vícelůžkové pokoje, jako je to běžné jin-
de. „Každý člověk má mít právo na soukro-
mí, proto naše uspořádání nepovažujeme 
za luxus, ale obyčejnou lidskou nutnost, 
normu kvality poskytované péče. A od té 
rozhodně nechceme ustoupit, proto 
o podobných změnách neuvažujeme,“ 
konstatovala A. Tölgová. (lm) (lm)

Čtyři miliony pro ústav sociálních služeb

Děti pozor – přijede DÁDA PATRASOVÁ
Sobota 21. dubna 2007 od 15 hodin - Kulturní dům Zahradní Chomutov

Agentura MA-JA ve spolupráci s Kulturním domem Zahradní uvádí: pořad plný písniček, povídání a soutěží

DÁDA - HITPARÁDA
Předprodej: Městské informační centrum Chomutov (areál radnice) tel. 474 637 460, Informační centrum Jirkov 
(Kostelní 47) tel. 474 654 265. Partnerem akce jsou: Vstupné 

120 Kč

Chomutovské soukromé gym-
názium pokračuje v poznává-
ní evropských hlavních měst. 
Na loňskou návštěvu Londý-
na, Berlína a Říma navazuje 
letos Paříží a Vídní. Zatímco 
do Vídně se studenti teprve 
chystají, ve dnech přípravy 
tohoto magazínu byli právě 
v Paříži. A přímo z města nad 
Seinou nám své zážitky po-

slala jedna ze studentek, Šárka Šilhová.

Na čtyřdenní poznávací zájezd do Paříže jsme odletěli plni očeká-
vání. Náš první dojem byl báječný, protože jsme hned po ubytová-
ní v hotelu odjeli na prohlídku Eiffelovy věže. Kdo ji někdy viděl, 
jistě potvrdí, jak úžasná stavba to je. Spojuje se v ní dokonalá tech-
nika s jakousi křehkostí a lehkostí. A co teprv ta závrať, která musí 
popadnout každého, kdo vyjede do výšky skoro tři sta metrů a 
rozhlédne se po jednom z nejkrásnějších a nejromantičtějších měst 
světa! Stejně krásný je pohled na město z paluby lodi, která projíž-
dí centrem Paříže po řece. Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme 
si užívali výhled na všechny ty historické památky i na slunící se 
Pařížany. Jak se zdá, umějí si život užívat tak nějak pohotověji než 
my. Vysedávají po kavárničkách a při výborné kávě sledují frmol 
na ulici. Také jsme to zkusili a moc se nám líbilo pozorovat třeba 
i to, s jakou lehkostí a elegancí se oblékají pařížské ženy a sleč-
ny. Vedle nich si každá z nás musí připadat trošinku těžkopádně. 
Během dalších dnů jsme toho viděli ještě spoustu. Od moderního 
umění v muzeu d´Orsay nebo v okolí Pompidouova centra či ve 
čtvrti La Défense až ke klasice, jako je Notre Dame, pařížská uni-
verzita nebo umění v Louvru. Zjistila jsem například, že mě o dost 
víc oslovuje van Gogh než Leonardova Mona Lisa. Snad je to tím, 
že moderní umění je nám přece jen blíž a snad taky že dokáže nás 
lidi dvacátého prvního století lépe oslovit. Kromě toho mě taky 
fascinovalo chodit ulicemi a bulváry, kde se procházeli všichni ti 
slavní, o kterých jsem dosud jen četla v knížkách. Třeba když jdete 
kolem domu, ve kterém bydlel Saint-Exupéry nebo kolem kavárny, 
kde rád sedával Sartre. A co teprve, když jsme na vlastní oči v Pan-
theonu nebo na hřbitově Pére Lachaise viděli hroby třeba Alexan-
dra Dumase, Voltaira, Edith Piaf nebo Moliéra. Ani se nedivím, že 
se Paříž stala městem, kam odjížděli z Čech všichni ti umělci od 

Muchy po Nezvala, aby tu nacházeli inspiraci pro vlastní tvorbu. 
Člověk tu má totiž dojem, že by snad dokázal sám něco napsat 
nebo namalovat. Jasně, že to asi jen tak nejde, ale ta lehkost, s ja-
kou Paříž vydechuje své zvláštní kouzlo, své vůně a barvy, ta dává 
každému pocit tvůrčí síly. Jsem vážně ráda, že jsme se i s pomocí 
města Chomutov mohli za poznáním do Paříže vypravit. (šš)(šš)

Pařížské inspirace – studenti v kolébce moderního umění

Dotační poradenství pro malé 
a střední podnikání
Překlady anglický jazyk

telefon: 605 752 267 

PRONÁJEM 
KANCELÁŘÍ A SKLADŮ

v Málkově, bývalý areál 
Severočeských dolů.

Kontakt: 777 626 072

Mezi charakteristické symboly Paříže patří Vítězný oblouk 
na hlavní pařížské třídě Champs Elyseés.

Mezinárodní den památek a sídel, který si 
lidé na celém světě připomínají 18. dub-
na, najde opět odezvu i v Chomutově. 
Jako v řadě dalších míst republiky se zde 
v sobotu 14. dubna otevřou dveře, brány 
a vrata významných a zajímavých histo-
rických objektů. Zdarma budou od 9 do 
17 hodin přístupné kostely sv. Ignáce, 
sv. Ducha, oba areály muzea (na radnici 
i v bývalém jezuitském gymnáziu), měst-
ská věž i hvězdářská věž bývalého jezuit-
ského gymnázia, galerie Špejchar a Lurago 
a také některé prostory na historické radni-
ci. Pouze v časovém úseku od 13 do 15 ho-
din pak budou otevřeny kostely Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Barbory. „Zájem 
je každoročně veliký. Pokud vyjde počasí, 
využívá této možnosti víc než dva tisíce 
lidí,“ informuje pracovnice Oblastního mu-
zea v Chomutově Eva Šamšulová. (sk)(sk)

Znovu se zdarma
otevřou památky
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Pojišťovací agent hledá pro oblast 
Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e-mail: oviko@karneval.cz

•p tikomorový nerecyklovaný okenní systém
•široká barevná škála

•montáž i zednické za išt ní

•ZDARMA doprava a zam ení

METALL QUATRO spol. s r.o.
Výroba oken a dve í z  plastu a d eva, zateplování budov, d evovýroba

tel.: 474 687 068, fax.: 474 687 190 info@mq.cz, www.mq.cz,  Vysoká Pec 2, 431 59

•žaluzie, parapety PLASTOVÁ OKNA
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Bližší informace budou včas zveřejněny.

DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
7. – 9. ČERVNA 2007 CHOMUTOV

7.6. 
ZUŠ Chomutov Labutí jezero jezírko v městském parku 
8.6. 
KVELB Černá rodinka nám. 1. máje 
Srbský div. soubor Ister Teatar Ostrov panen nám. 1. máje
Jan Budař a Eliščin Band atrium SKKS
Divadlo v pytli Tři v hrobu  kino Praha
Juráš Prasetaun Vanař nám. 1. máje 
Teatr Novogo Fronta Dybbuk šapitó nám. 1. máje
Vladivojna nám. 1. máje
Gaia Mesiah nám. 1. máje
Mňága a Žďorp Kulisárna
9.6.
Divadlo v pytli představení pro děti nám. 1. máje
Jablkoň nám. 1. máje
Koňaboj atrium SKKS
Černí šviháci Bílí andělé pijí tesavelu kino Praha
Primitive akustic atrium SKKS
Ty syčáci nám. 1. máje
Continuo Zatmění šapitó nám. 1. máje
Bílé divadlo Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu nám. 1. máje
Wohnout nám.1.máje

Pod záštitou
primátorky města Chomutova 

Za podpory Ústeckého kraje

www.skz-chomutov.cz


