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Přátelé na východě i na západě

4. července 2007

Zlatá šedesátá – klub U Divocha

Presnitztalbahn: daleko a přece blízko 

Střelba ku ptáku – letnicová kratochvíle



– pobytové

– poznávací

– exotické

zájezdy

5 % s l eva
pobočka Chomutov, J. ze Stříbra 377/19

tel.: 474 686 220, chomutov@ckinex.cz

Sleva platí po předložení tohoto kupónu a zaplacení

 
zájezdu do 30. 9.2007 (na jednu cestovní 

s m l o u v u )

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

KUCHYNĚ
montáž a výroba

tel.: 776 683 967

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte peníze nadosah.

Více informací na www.mojekopretina.cz

půjčí mi

půjčí mi

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86m
oje
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Milí spoluobčané, držíte v rukou 
letní číslo našeho magazínu Chomu-
tovských novin, které, jak doufám, 
přispěje k vaší prázdninové pohodě. 
Připravili jsme pro vás nejen běžné 
informace, na které jste z našich 
novin zvyklí, ale také řadu článků 
k pohodovému počtení. Nejzajíma-
vější pro vás možná budou různé 
náměty na letní aktivity. Patří k nim 
nejen upozornění na možnost brus-
lení v areálu Kamencového jezera, 
ale také tip na výlet do sousedního 

Saska, kde se můžete projet vláčkem Přísečnickým údolím 
a vychutnat si tak horskou přírodu, prohlédnout si his-
torické vozy a lokomotivy úzkorozchodné dráhy i ocenit 
nadšení a um místních lidí, kteří to vše zrekonstruovali. 
Pokud se vám nebude chtít zrovna cestovat, můžete zajít 
třeba jen na naše náměstí, kde bude již poněkolikáté na-
bízet svoji produkci pojízdný kinematograf bratří Čadíků. 
Stačí si přinést vlastní židličku a můžete sledovat napínavé 
i zábavné filmy v nezvyklém prostředí. Věřím, že zajíma-
vé čtení najdete i ve vzpomínání na svého času proslulý 
hudební klub a na dobrodružství jednoho chomutovského 
světoběžníka. Připomenutí kdysi velmi rozšířeného svátku 
– letnic a v souvislosti s tím snaha o oživení tradic je jed-
nou tváří Chomutova, jinou je zase navazování spolupráce 
s partnery z různých zemí na různých úrovních. Máme pro 
vás připravenu i tradiční křížovku či ohlédnutí do historie 
města. V magazínu najdete také reportáž o snad poněkud 
drsné, ale účinné formě prevence kriminality mládeže, 
ve zpravodajské části zase několik článků vztahujících 
se k investiční politice města, k jeho snahám vycházet 
při opravách silnic a chodníků z námětů občanů či k ná-
padu, jak upoutat návštěvníky Chomutova hned na jeho 
okrajích. Přeji vám, abyste si během následujících letních 
dnů odpočinuli a načerpali nové síly do práce, a doufám, 
že se náš magazín stane vaším pohodovým společníkem 
třeba k vodě. 

Hezké letní dny vám přeje vaše Ivana Řápková
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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  vás zve ve dnech 9.–12. července 2007 

FILMOVÉ LÉTO 2007
s pojízdným Kinematografem bratří Čadíků

náměstí 1. máje                       začátky představení cca ve 22.00 hodin

 9. 7. PRAVIDLA LŽI – napínavé psychologické drama

 10. 7. MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU – fantastický dobrodružný snímek pro celou rodinu

 11. 7. GRANDHOTEL – melancholická komedie

 12. 7. KRÁSKA V NESNÁZÍCH – dramatický i komický příběh 

Doporučujeme vzít s sebou cokoli na sezení!

Chomutovské noviny opět vyhlašují 
soutěž o nejzajímavější aktuální foto-soutěž o nejzajímavější aktuální foto-
grafii na letní témagrafii na letní téma. Snímky zasílejte 
do konce srpna, v datové formě elek-
tronickou poštou na s.kral@chomutov-
-mesto.cz, v papírové podobě na adresu 
redakce. Vždy uveďte své jméno a adre-
su, do hlavičky e-mailu nebo na obálku 
pak heslo Foto na letní téma. 

Nejzdařilejší snímky v září otiskneme 
v novinách a odměníme propagačními 
předměty.  (r)(r)

Soutěž: pošlete 
fotku z dovolené
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PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ 
O ZASLANOU POHLEDNICI

Milé děti, milí čtenáři,
bude se nám po vás o prázdninách stýs-
kat a tak nás potěší každá pohlednice 
z vašich prázdninových cest. 
Všechny pohlednice vystavíme a nejza-Všechny pohlednice vystavíme a nejza-
jímavější texty odměníme! jímavější texty odměníme! 
Za naše oddělení vám přejeme krásné 
slunné prázdniny a hodně zážitků!

 Dana Nepovímová 
a Monika Jirouchová  

Adresa knihovny:  Adresa knihovny:  SKKS, dětské oddělení, 
Palackého 4995/85, Chomutov  430 11

Nejbližší soused hned za kopečky
Partnerství se saským městem Annaberg-

-Buchholz je lemováno řadou úspěšných 
projektů. Díky nim se podařilo Chomutovu 
jen v uplynulých dvou letech získat téměř 
10 milionů korun, další probíhají nebo 
jsou dokončovány letos (viz též článek na 
str. 5). Jedním z nejrozsáhlejších loňských 
projektů byla rekonstrukce parku u soudu, 
v němž byla vysázena flóra typická pro 
Krušnohoří (na snímku).

Přátele máme na východě i na západě 

Valerij N. Ščetinin (vpravo) předčítá svým průvodcům, primátorce I. Řápkové a radní-
mu Pavlu K. Markvartovi, který se ujal role tlumočníka, svůj zápis do návštěvní knihy 
muzea. (foto: sk)

Dnes už není náš svět rozdělen na hodné a zlé státy. Vidění světa, podle něhož na západ od našich hranic žijí samí 
padouši a na východ jenom skvělí lidé, už naštěstí odvál čas. Dokládá to nejen přímá přeshraniční spolupráce s partnerským 
městem Annaberg-Buchholz, ale i dvě události z pracovního programu primátorky Chomutova Ivany Řápkové, při nichž 
reprezentovala naše město. Přinejmenším jedna z nich přitom může ze společenské roviny přejít do oblasti konkrétní 
spolupráce s hmatatelnými výsledky.

dem k tomu, jak velké množství pacientů 
a turistů z Ruska navštěvuje Karlovy Vary, 
by bylo pro naše podnikatele v oblasti ces-
tovního ruchu zajímavé, kdyby alespoň část 
z nich našla cestu také do Chomutova. 

Generální konzul mimo jiné nabídl Cho-
mutovu a místním podnikatelům a firmám 
zajímavou možnost: chtěl by pro ně na 
podzim tohoto roku připravit setkání, při 
kterém by je seznámil s možnostmi inves-
tovat či navazovat podnikatelské kontakty 
s firmami v Rusku. Konzul potvrdil zná-
mou pravdu, že české firmy mají v Rusku 
stále dobrou pověst a Generální konzulát 
by rád podal místním podnikům pomoc-
nou ruku při navazování dalších ekono-
mických kontaktů. 

V. Ščetinin rovněž nabídl pomoc kon-
zulátu při organizování místních dnů 
ruské kultury. Jak konzula informovala 
primátorka, dny ruské kultury organizuje 
místní odbočka Česko–ruské společnosti 
a s podporou města by se měly uskutečnit 
v listopadu. 

Oslavy Dne nezávislosti
Stejně jako v minulosti, i letos se může 

město Chomutov pyšnit pozváním na osla-
vu státního svátku USA, Dne nezávislosti, 
který připadá na 4. červenec. 

„První pozvání jsem dostala od pana 
velvyslance Williama Cabannise, když na-
vštívil naše město při příležitosti  rozšíře-
ní provozu americké firmy Parker Hannifin 
v průmyslové zóně Severní pole,“ vzpomí-
ná primátorka Ivana Řápková na loňskou 
oslavu. „Z představitelů samosprávy jsem 
tam byla sama, kromě tehdejšího primá-
tora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče, 
který dříve působil jako generální konzul 

České republiky v New Yorku. Byla to tedy 
pro naše město velká čest a pro mě osobně 
zajímavý zážitek.“

Velkorysá garden party nabízela hostům 
spoustu lahůdek a tabule byla opravdu 
reprezentativní, ovšem ani při této příle-
žitosti nemohly v zahradě velvyslanectví 
chybět produkty pro Ameriky typické 
– stánky s colou a hamburgery.  

„Kromě českých hostů nechyběli ani 
zástupci diplomatického sboru, takže na 
malém kousku trávníku se střetli zástup-
ci nejrůznějších zemí celého světa, aby si 
pohovořili o svých zkušenostech a svých 
zemích. Z proslovů, které pronesl velvysla-
nec William Cabannis i prezident republiky 
Václav Klaus, bylo zřejmé, že Den nezávis-
losti je pro Spojené státy jedním z nejvý-
znamnějších dnů v roce,“ připomíná I. Řáp-
ková sváteční událost, na níž byl Chomutov 
jejím prostřednictvím přítomen.

Na rozdíl od našich rodičů žijeme v do-
bě, kdy si přátele můžeme vybírat sami 
a ne podle toho, kterým směrem zrovna 
ukazuje šipka politického kompasu. Dnes 
už neplatí žádné politické příkazy a tak 
je jen přirozené, že partnery nacházíme 
sami, bez nějakých rozhodnutí shora, 
na všech světových stranách. Evropská 
civilizace i země z ní vzniklé vycházejí 
ze stejných hodnot a sbližování jednot-
livých součástí této civilizace je přiroze-
ným jevem, které jeho aktéry obohacuje 
bez ohledu na to, zda jde o spolupráci 
mezi státy, kraji, obcemi nebo konkrét-
ními lidmi. Je dobře, že Chomutov 
v tomto procesu nezůstává stranou.  
(lm)

Navázána zajímavá spolupráce
V polovině června přivítala primátorka 

Chomutova Ivana Řápková na radnici 
vzácnou návštěvu – generálního konzula 
Ruské federace v České republice Valerije 
Nikolajeviče Ščetinina v doprovodu jeho 
atašé Denise Arsenťjeva. Generální konzul 
přijel z Karlových Varů do Chomutova na 
pracovní návštěvu. Zajímal se o strukturu 
místního průmyslu a výrobních podniků, 
o míru nezaměstnanosti na Chomutovsku 
i o běžné problémy, které naše město trá-
pí. Prohlédl si i historickou radnici včetně 
expozic oblastního muzea, kde byl nad-
šen zejména mnišským dvorečkem a také 
výstavou portrétních miniatur. „Netušil 
jsem, že jen nedaleko od Karlových Varů 
je tak hezké historické město s velkým 
množstvím krásných a cenných památek,“ 
uvedl při té příležitosti. 

Primátorka Chomutova hosta také se-
známila s možnostmi dalšího turistického 
vyžití v našem městě – Podkrušnohorským 
zooparkem a Kamencovým jezerem. Vzhle-
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Desetimilionová 
rezerva je v záloze

Nejslavnějšího chomutovského rodáka, 
pedagoga a vědce povýšeného do šlech-
tického stavu Františka Josefa Gerstnera 
připomíná od minulého pondělí naučná 
stezka, která nese jeho jméno. Jejího 
slavnostního odhalení před galerií Lura-
go Střediska knihovnických a kulturních 
služeb se zúčastnili představitelé Chomu-
tova i jeho příhraničního partnera, města 
Annaberg-Buchholz (na snímku vpravo 
Ivana Řápková, primátorka Chomutova 
a Christine Linke, vedoucí odboru kultury 
z Annaberg-Buchholze). Stezka připomíná 
například místo Gerstnerových gymnazi-
álních studií, jeho pedagogickou činnost 
či jeho unikátní projekt, koněspřežnou 
dráhu z Českých Budějovic do Lince. 

Zřízení naučné stezky je součástí projek-
tu Seznamte se s historickými osobnostmi 
Krušnohoří, který probíhá ve spolupráci 

Stezka rytíře Gerstnera začíná v atriu

obou partnerských měst. Na druhé straně 
hranice byl obdobným způsobem připo-
menut gotický malíř Hans Hesse. Projekt 
byl financován z prostředků EU, z Fondu 
malých projektů – Interreg III A. (lm)(lm)

Ještě letos by mělo dojít k částečné reali-
zaci záměru upoutat neotřelým způsobem 
návštěvníka přijíždějícího do Chomutova. 
S nápadem zviditelnit tímto způsobem 
město přišla radnice před rokem. Prostřed-
nictvím Chomutovských novin byla tehdy 
k hledání takovýchto upoutávek vyzvána 
i veřejnost. Podmínka byla jediná – mělo 
jít o neobvyklý a především originální ná-
pad. Výtvarných nápadů a námětů se sešla 
asi desítka, žádný nepostrádal originalitu. 
Realizace se nakonec dočká návrh profesi-
onálního výtvarníka, Vojty Návrata, který 
počítá s umístěním tří bran u okružních 
křižovatek na vstupech do města. U kru-
hového objezdu na Pražské ve směru od 

Vjezd do Chomutova ozdobí tři vstupní brány

Na svém červnovém zasedání Zastu-
pitelstvo města Chomutova mimo jiné 
schválilo poskytnutí dotací na činnost 
z rozpočtu města. Úspěšnými žadateli 
jsou: ASK VALZAP Chomutov – oddíl požár-
ního sportu 50 000 Kč,  TJ Sokol Chomutov 
120 000 Kč,  TJ Klínovec – Loučná 70 000 Kč, 
TJ VTŽ Chomutov 330 000 Kč, Tenisový 
klub Chomutov 100 000 Kč, Sportclub 80 
Chomutov – oddíl kanoistiky 120 000 Kč, 
Sportclub 80 Chomutov - oddíl moderní 
gymnastiky 45 000, Sportclub 80 Chomutov 
– oddíl ASPV 20 000 Kč, AFK LoKo Chomutov 
115 000 Kč, TJ Slávie Chomutov – oddíl tri-
atlonu 25 000 Kč, Handball Klub Chomutov 
150 000 Kč, Jezdecký klub PZOO 70 000 Kč,
LOKO-MOTIV Chomutov 90 000 Kč,
Dům dětí a mládeže Chomutov 80 000 Kč, 
Folklorní sdružení Krušnohor Chomutov 
60 000 Kč, Letecký klub Chomutov 50 000 Kč,

Aeroklub Chomutov 120 000 Kč, Klub vojen-
ské historie Nord-Sever 40 000 Kč, Taneční 
klub Beethoven D.C. Chomutov 80 000 Kč, 
Milada Zelenková – Taneční škola Star-
dance 80 000 Kč, Sportovní taneční klub 
Stardance 90 000 Kč, KAPKA 97, sdru-
žení onkologických pacientů a přátel 
65 000 Kč. (r)(r)

Zastupitelé rozdělili na dotace dva miliony

Prahy, u bauMaxu od Mostu a u Globusu 
od Karlových Varů.

„Vstupní brány budou ze tří různých ma-
teriálů, jedna bude dřevěná, druhá kovová 
a třetí kamenná,“ dodal k neobvyklému 
projektu vedoucí odboru investic chomu-
tovského magistrátu Petr Chytra. „Pokud 
to podmínky dovolí, budou osvětlené.“

Nyní záměr posuzují odborníci z Kraj-
ského dopravního inspektorátu Policie ČR 
a zpracovává se psychologický posudek. 
„Ten místo, kdy by vstupní brány měly 
stát, posuzuje z hlediska stávající doprav-
ní situace včetně dopravního značení a ne-
hodovosti. Rovněž hodnotí umístění díla 
z hlediska ovlivnění silničního provozu 

a psychologického vlivu na řidiče,“ upřes-
nil ještě P. Chytra.

Pokud posudek dopravního inspekto-
rátu dopadne dobře a neobjeví se žádné 
další komplikace, alespoň jedna vstupní 
brána by měla motoristy přijíždějící do 
Chomutova vítat ještě letos. (lm)(lm)

Databáze komunikací mapuje 
potřebné opravy

Ve spolupráci Technických služeb měs-
ta Chomutova a Odboru investic a úřadu 
územního plánování magistrátu je dokon-
čován materiál, který shrnuje všechna pro-
blematická místa na silnicích a chodnících 
města, jež vyžadují opravu.

Databáze komunikací vychází z jejich 
technického stavu, v případě potřeby je 
možné příslušnou silnici zařadit do inves-
tičních akcí. Podle konkrétní situace může 
jít o opravu nebo o úplnou rekonstrukci 
včetně narovnání obrubníků a vyfrézo-
vání vozovky. V současné době databáze 
obsahuje 29 komunikací na území a v ma-
jetku města a v těchto dnech jsou specifi-
kovány rozsahy potřebných oprav. V roce 
2008 by mělo dojít na opravy v ulicích 
Grégrově, Osadní, Šrobárově, části Jablo-
ňové a Palackého. 

Stejný materiál mapuje i stav chodníků. 
Vytipováno je 18 lokalit. V příštím roce by 
měly přijít na řadu chodníky v Blatenské, 
části Sokolské, Komenského, T. G. Masary-
ka a Purkyněho ulici a odvodnění spojo-
vacího chodníku mezi Březeneckou a Cih-
lářskou. Přijdou-li ale podněty od občanů 
a jsou vyhodnoceny jako opodstatněné, 
město se snaží řešit je operativně. Letos 
je v městském rozpočtu pro případ nena-
dálých situací k dispozici deset milionů 
korun, což umožňuje pružně reagovat na 
připomínky občanů a pustit se do oprav 
bez prodlení, pokud to aktuální stav té 
které komunikace vyžaduje. (lm)(lm)

Zatraktivnit vjezd do Chomutova by měla také grafitti v okolí podjezdu na Pražské ulici podle výtvarného návrhu Davida Šulisty. 
Na snímku jedna z pracovních verzí.

•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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Klub U Divocha… Pojem, který dnes něco 
řekne už málokomu. A přece to byl svého 
času fenomén, místo, do něhož se dostat 
znamenalo terno. Původně protiatomový 
kryt pod domem mezi Klostermannovou 
a Mánesovou ulicí, v němž dnes sídlí 
detašované pracoviště ČVUT, býval dějiš-
těm večerů či večírků, na něž pamětníci 
vzpomínají s nostalgií. Snad proto, že byly, 
podle názvu klubu, divoké? Ale tato vlast-
nost přece k mládí patří, dnes stejně jako 
před čtyřiceti lety…

Jako první si zavzpomínal na to, co 
„všechno vodnééés čas“, Petr Šťastný, který 
stál u úplných počátků klubu. „V polovině 
šedesátých let jsem přišel do Chomutova 
z Brna. Proč? Zamiloval jsem si tohle měs-
to. Bylo plné starých uliček, po panelákách 
ještě ani stopy, plno kouzelných zákoutí, 
a hlavně – žilo se tu! Bylo to dynamické 
město plné činorodých mladých lidí, ja-
kýchsi klanů, které si v různých akcích 
zdravě konkurovaly. Třetí mlýn, Partyzán, U 
Rytířů, Koule – každý víkend bylo narváno 
mladými lidmi. A pak samozřejmě Švermák, 
nahoře na sále…“

P. Šťastný přišel do Chomutova vlastně 
z Teplic. Tam se v jedné vinárně seznámil 
s ṕríma partičkou Chomutováků́ , ti ho 
pozvali k návštěvě, a už tu uvízl drápkem. 
„Jsem původní profesí výtvarník, jeden můj 
kolega z branže mě lákal: přijeď k nám do 
Chomutova, všechno je zařízený – nebylo nic. 
Já jsem v Teplicích spálil mosty a teď tu stál 
v Chomutově s taškou a nevěděl, co dál.“

Naštěstí zasáhl mládežnický předvoj ko-
munistické strany – Československý svaz 
mládeže. „Měl jsem tu už nějaké kamarádky, 
jedna si vzpomněla, že má známou na OV 
ČSM a ono to opravdu bylo řešení. V té době 
zvolna začínalo tání, už se smělo to, zač by 
ještě před pár lety byl kriminál, a soudruzi 

„K Divochovi jsem chodil hned od začátku, 
to mi bylo asi čtrnáct,“ vrací se o více než 
čtyři dekády zpět Rudolf Vojtěch. „V polovině 
šedesátých let se už našel sem tam někdo, 
kdo inklinoval k západní kultuře. Nebylo nás 
zpočátku mnoho a brzy jsme našli společnou 
řeč. Začalo to rokenrolem, začínali jsme si dá-
vat dohromady představu o muzice, které tam 
venku začínala vznikat. Byl jsem v té době 
ještě mladý, a tak jsem se učil od starších, 
Zdeňka Papeže, bratří Požárků…“

Mít vlastní hudební klub – to bylo něco, 
co tu zatím nebylo. „Když jsem tam přišel 
poprvé, byl to pro mě šok, pamatuju si – hráli 
tam Madcaps, poprvé jsem slyšel tu muziku 
naživo, mladá duše pookřála – přece jen se 
tu něco děje,“ říká s nostalgickým úsměvem 
R. Vojtěch a připomíná, že budování klubu 

přišli s tím, že je třeba podchytit mládež. Na 
ústředním výboru zjistili, že mládež inklinuje 
ke klubovému životu – takže se snažili mezi 
mladé vetřít tím, že kluby sami zakládali. Šéf 
svazáků, nějaký Andrt nebo tak nějak, mě 
zavedl do jakéhosi bunkru a řekl: ´Máme di-
rektivu „mládeži vstříc“, ty jsi od fochu, tak to 
tu vyzdob,́  a pak ´když sis to vyzdobil, tady 
máš klíče a jsi vedoucí,́  a bylo to.“

Klub se brzo stal populární, možná až příliš. 
Začali se tam stahovat lidé, dnešní terminologií 
problémoví. „Občas nějaká ta holka na útěku 
z výchovného ústavu a podobně,“ upřesňuje 
Šťastný. „Stával se z toho podnik s negativní 
pověstí, který už byl trnem v oku i jeho zřizo-
vatelům. Ani mně to nebylo příjemné, přestá-
val jsem to zvládat.“ Nakonec situaci vyřešilo 
uzavření klubu z hygienických důvodů a jak 
jeho první vedoucí zdůrazňuje, nebyla to 
pouhá záminka. „Byl to podzemní bunkr, kde 
se prakticky nedalo větrat, takže vzduch tu byl 
příšerný, a pro všechny hosty dohromady jedi-
ný záchod. Uzavření se mi hodilo, vrátil jsem 
klíče a tím jsem s Divochem skončil… Po čase 
se to snad znovu otevřelo, ale to už šlo mimo 
mě,“ tím skončil své vzpomínání dnes třiaše-
desátiletý P. Šťastný, který hned 21. srpna 1968 
zamířil k hranicím se západním Německem a 
domů se vrátil po více než dvaceti letech…

Zlatá šedesátá, klub U Divocha – pamatujete?Zlatá šedesátá, klub U Divocha – pamatujete?

Všechno to začalo rokenrolem…
bylo spontánní, jeho členy pohánělo vědomí, 
že se podílejí na něčem výjimečném, něčem, 
co tu snad ještě nikde nebylo. „Byl to asi jeden 
z prvních originál rockových klubu v republi-
ce. Já měl štěstí, že jsem u toho byl od začátku, 
kdy mě tam brali starší známí, tehdy to ještě 
bylo volnější, pak už bylo pro nečlena velmi 
těžké se tam dostat.“

Poté, co na chomutovských ulicích zaskřípě-
ly pásy ruských tanků, přežil klub už jen pár 
měsíců. „Na radnici tehdejší páni zpočátku ani 
nevěděli, kde je a co to je Divoch, ale pak už to 
bylo jasné, zákaz z politických důvodů přišel 
ještě do konce roku 1968. Pak začali lidi chodit 
do Švermáku, než to zlikvidovali i tam, ale to už 
je jiná kapitola, stejně neradostná,“ říká Rudolf 
Vojtěch, který se netají tím, že jeho další život 
navždy poznamenal bigbít. A tedy i Divoch…

Vznik unikátního podzemního klubu iniciovali svazáci na pokyn politického vedení

Při návratu na místo činu po téměř  čtyřiceti letech se starým „Divochům“ (zleva Ru-
dolf Vojtěch a Petr Šťastný) vybavovaly dávné vzpomínky. (foto: sk) 

Ze vzpomínek pamětnice
Byla jsem u zrodu budování tohoto klubu. 

Bylo to v roce 1966 pod hlavičkou OV ČSM 
v Chomutově. Mám pocit, že hlavní organi-
zátor byl tenkrát Petr Andrle.

Přispěly i některé podniky. Vzpomínám na 
podnik, který produkoval vejce. Ten daroval 
velké množství plat, kterými jsme tenkrát 
pokryli celé zdi v místnosti, kde se tančilo. 
Z této místnosti, která byla průchozí, se 
vcházelo do klubovny s nábytkem, snad ze 
třicátých let, včetně nádherných kožených 
křesel. 

V klubovně v červenci 1966 oslavil 34. 
narozeniny Waldemar Matuška. Ten večer 
měli na Benátské noci na Kamencovém jeze-
ře vystoupení zpěváci Helena Vondráčková, 

Marta Kubišová, Karel Hála a Waldemar Matuš-
ka. Někoho napadlo pozvat je po vystoupení 
do klubu U Divocha. Za barem, který byl vy-

budován v malé úzké místnosti jsem ještě 
s někým (nevím už, kdo to byl), nalévala 
nápoj, který nesl jméno Divoška, což byl mix 
jablečného vína s panákem vodky. Možná, že 
se tam přidával džus, to už netuším. Zpěváci 
se tam tenkrát docela rozjeli. 

Po vybudování klubu se rozjela činnost. 
Každý člen obdržel členskou legitimaci, kte-
rá obsahovala číslo, jméno a povolání. Legiti-
mace byla rozkládací a uvnitř byl Statut čle-
nů klubu. Vzpomínám, jak po otevření klubu 
stála za pancéřovanými dveřmi fronta těch, 
kteří by ho rádi navštívili. Nebylo to možné. 
Návštěvník, který nebyl členem, mohl klub 
navštívit pouze se členem klubu. Takové 
byly stanovy. Později to už asi bylo jinak.

Byla to hezká doba a jsem ráda, že jí ně-
kdo připomněl.    Božena ŠustrováBožena Šustrová
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Divoch
Druhá polovina 60. let byla pro mě a mé 

okolí obdobím rebelství, snažili jsme se 
žít jiným stylem, než nám dirigoval svaz 
mládeže. Doba ale byla taková, že nebylo 
možné organizovat se mimo tuto celostát-
ní organizaci. Papírově jsme tedy patřili 
pod ČSM, ale naše vlastní stanovy se od 
těch svazáckých poněkud lišily. Vzpomí-
nám, jak jsme v osmašedesátém na 1. máje 
přišli na náměstí s transparentem Divoši 
a Potápníci manifestují za lepší časy v re-
publice, bylo nás na pět set – policajti byli 
tak zaskočení, že se na nic nezmohli.

Regulovčík
Když přijeli od hranic Rusové, na kři-

žovatce u vinných sklepů jsem dirigoval 
dopravu jejich kolon, posílali jsme je buď 
na Karlovy Vary nebo na Třetí mlýn, hlavně 
ne do Prahy. Taky jsme rozhazovali destič-
ky s hřebíky. Myslím, že v Chomutově měli 
okupanti dost zamotanou hlavu. Pak jsem 
měl průser, veliteli ruské komandatury 
jsem zapálil auto. Když sebrali jinýho, šel 
jsem se sám přihlásit. Musím říct, že naši 
policajti byli tehdy skvělí, pomáhali, jak 
mohli. Když se dověděli, že sedím v Savo-
ji, kde bylo ruské velitelství, třikrát si pro 
mě přišli. Napotřetí mě odtamtud přece 
jen vytáhli. Věděli, že je tu pro mě horká 
půda, a řekli mi, abych okamžitě vypadl ze 
země. Měl jsem pas s vízem do Jugoslávie, 
když jsem si ale chtěl koupit jízdenku do 
Bělehradu, řekli mi, že bez povolení koman-
datury města, kam patřím, mi lístek prodat 
nemůžou. A že by mi chomutovská okupač-
ní správa vydala povolení, to bylo vylouče-
né. Nakonec se mnou ti dva uniformovaní 
policajti jeli do Prahy a tam mi lístek kou-
pili oni. A tak jsem se ocitl v cizině – v se-
mišovém saku, zelené dederonové košili, 
koženkové kravatě na gumičku a tesilkách. 
V kapse jsem měl šest set korun…

Špion
Po různých peripetiích si mě ve Vídni 

našla německá rozvědka a že mě potřebuje 
zpátky v Československu. Že bude amnes-
tie. Na hranicích mě nechali dlouho čekat, 
pak se na mě přilepila volha. Jak chtějí, 
řekl jsem si a chudáky čtrnáct dní vozil 
po republice. Vzal jsem každýho stopaře 
a odvezl ho, kam chtěl. Tak jsem dojel až do 
Košic. Oni se pořád trmáceli za mnou. Pak 
mě sbalili a 17 dní vyslýchali, ne vždycky 
v rukavičkách, pár ran jsem schytal. Díky 
jedné americké přítelkyni jsem se dostal 
k zajímavým vojenským materiálům, které 
mi posloužily jako pojistka. Nabídl jsem jim 
proužek k odkoupení a oni chtěli zbytek. 
Tak jsem jim slíbil, že budu pracovat pro 
ně, a v prosinci 69 jsem byl zpátky v Němec-
ku. Nakoupil jsem pět set lahví plzeňského 
piva a po cestě jsem strhnul z nějaké žerdě 
ruskou vlajku, věděl jsem, že obojí u americ-
kých vojáků dobře zpeněžím. 

Po čase přišel rozkaz stáhnout se do 
Československa. Už jsem chtěl vyjet, když 
jsem si vzpomněl na láhev whisky, kterou 
jsem chtěl vzít s sebou. Vrátil jsem se do 
bytu a vtom telefon: Když pojedeš do 
Čech, už se nevrátíš, utekl někdo z vaší 

centrály, tak všechny lidi stahují zpátky. 
Tak jsem zůstal a tím vlastně skončila 
má kariéra špiona. Pro Západ jsem nebyl 
zajímavý, když jsem nebyl v Českosloven-
sku, a pro komunistickou rozvědku jsem 
pochopitelně nepracoval.

Z izolatéra manažerem
Američani mi nabídli studium na vojen-

ské škole v USA, měl jsem se stát poradcem 
pro Varšavskou smlouvu, ale armáda mě 
nelákala. Začátky byly těžké, dosud jsem 
na peníze koukat nemusel, najednou jsem 
spadl dolů, tam, kde žijí obyčejní lidé 
a musejí pracovat. Nezbylo mi než začít 
taky. Dřív jsem občas koukal z okna, jak 
vedle našeho domu pracují izolatéři, tak 
jsem se dal k nim. Začínal jsem s padesáti 
feniky na hodinu, ale zlaté české ručičky 
se neztratily – za tři měsíce jsem byl mistr 
a do půl roku vedoucí.

Minulost se ale stále připomínala - čtyři-
krát mi zdemolovali auto, někdo po mně stří-
lel a třináctkrát mi vykradli byt. Nevím, která 
to byla strana, možná se střídaly obě – když 
jsem se nevrátil do Čech, Rusové řekli Ame-
ričanům, že jsem jim nabídl jejich plány, tak 
to hledali všichni. Nic ale nenašli. Nenapadlo 
je hledat pod těžkými půltunovými kachlo-
vými kamny, kam jsem je pomocí heverů 
a trámů zastrčil. Nakonec jsem je spálil.

Západní Berlín byl tehdy rejdištěm agentů 
a špionů z obou táborů. Nebylo tu pro mě 
bezpečno. Zamířil jsem tedy na jih. V té 
době se tam za petrodolary hodně stavělo 
a západní firmy tam měly dost zakázek. 
Byl jsem něco jako montér na volné noze 
– obcházel jsem je a nabízel jim své služby. 
Podařilo se mi prosadit se, nakonec jsem 
v Saúdské Arábii vedl stavbu vojenské zá-
kladny, na níž pracovalo dva tisíce dělníků. 
Tak jsem procestoval celou severní Afriku 
a Blízký Východ.

Další štace: Nizozemí
V roce 1987 zavraždili v Berlíně mou dru-

hou ženu. Měla v těle 27 bodných ran. Někdo 
ji přepadl v jejím obchodě a ten pak zapálil. 
Přišel jsem tam a začal to hasit, a když 
přijeli policajti, obvinili mě z její vraždy. 
Nakonec mě pochopitelně pustili, ale vraha 
dodnes nevypátrali. Přestěhoval jsem se do 
Holandska. Když jsem si tam koupil barák, 
Holanďani říkali: Á další, zasr… tlustej Ně-
mec. A chovali se podle toho. Seš nevolník 
Evropské unie, řekli mi doslova, máš tu 
sice povolení k pobytu, ale jakmile zažádáš 
o sociální podporu, budeš se pakovat zpát-
ky do Německa. Nikdy jsem nebyl dvakrát 
diplomat: Řekl jsem na to, že nejsem Němec, 
ale Čech a že je asi škoda, že nemám čer-
nou hubu, to bych dostal sociální domeček 
i s apanáží. Oni na mě, abych se vrátil do 
Ruska. No zkrátka jsme si nepadli do oka. 
Na druhou stranu tam dům mám pořád 
a když nejsem v Čechách, žiju tam. 

Resumé?
Dělal jsem v životě různý věci – pracoval 

jsem v rámci sociálních programů s mladý-
mi alkoholiky v Německu i Švédsku, kromě 
vlastního řemesla, zámečničiny, jsem na-
příklad spolupracoval s Interpolem. Také 
jsem hrál drobné role v německých filmech, 
kde jsem působil i jako kaskadér. Bylo toho 
hodně, příjemného i zlého - shořel mi barák, 
stříleli po mně, zavraždili mi ženu i syna, 
obrali mě o spoustu peněz - ale žiju…

Své vyprávění doplňoval J. L. Slunéčko 
nepublikovatelnými historkami ze světa 
špionů a podsvětí či  pikantního charak-
teru, například o návštěvě nočního klubu 
s indiánským personálem ve společnosti 
narkobaronů v kolumbijském Caracasu, 
o rozmanitých milostných dobrodružstvích 
v různých částech světa i o tom, jak vypa-
dají africké či asijské kriminály, o cestování 
s kolumbijskými mafiány po Čechách, 
doprovodu kokainové zásilky Evropou pod 
záštitou Interpolu a řadou dalších...    
Nakolik jsou tyto příběhy realitou a nakolik 
fabulací, to ví jen jejich autor sám, rozhod-
ně jsou zajímavé, stejně jako byl zřejmě 
celý život šestašedesátiletého, ale dosud 
vitálního „divocha“ Jana Luboše Slunéčka. 

Jan Luboš Slunéčko – DIVOCH DIVOCH nejen v klubu

Tady jsem teď doma. Kamarád mi poskytl 
část skladu své firmy. Rád bych, aby si 
sem našlo cestu pár dobrých lidí, zejmé-
na z té staré party, co se scházela kdysi 
dávno U Divocha. Ten svůj bejvák vlastně 
upravuju tak, aby to mohlo sloužit k ta-
kovému setkávání. To není hospoda, to je 
můj obývák. Tak co, divoši, sejdeme se?

Mnozí z těch, kteří se pohybovali kolem klubu U Divocha, se po srpnové okupaci v roce 
1968 rozhodli žít jinde. Jakoby je „divošství“ nakazilo tolik, že nechtěli žít v pokořené 
zemi. Jedním z nich byl (mimo jiné kromě zakladatele klubu Petra Šťastného – viz člá-
nek na předchozí straně) i Jan Luboš Slunéčko, jehož život by podle jeho vzpomínek 
vydal na dobrodružný román. Jeho vyprávění nabízíme alespoň ve zkratce.

Co mě nejvíc štve v Čechách? Že nadná-
rodní obchodní řetězce sem vozej šmejdy, 
který by si venku zákazníkovi ani ne-
troufli nabídnout. V téhle uniformě jsem 
šel jednou dělat „pořádek“ do jednoho 
hypermarketu v Ústí nad Labem. Ty jejich 
braky jsem napichoval šavlí. Nějak to ne-
pomohlo. To by se muselo ozvat víc lidí

Dvoustranu připravil Luboš Mizun
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Příliš rozpustilá zábava

Střelba ku ptáku byla velmi populár-
ní zábavou. Rozšířila se z Německa, 
v Čechách je z historických pramenů 
doložitelná už od 13. století. Podsta-
tou byla střelba na figuru ptáka, nej-
častěji dřevěnou. Ta byla umístěna na 
několik metrů vysoké dřevěné žerdi. 
V počátcích se střílelo z luků a kuší, 
později z ručnic. Kdo sestřelil celého 
ptáka, byl králem, kdo křídlo, mar-
šálkem.

Soutěžili pouze měšťané, prostý lid se 
přímo střelby ku ptáku účastnit nemohl. 
Ale díval se, popíjel, provozoval různé 
hry, pral se a sázel na vítěze. Rozpusti-
lost a přídech hříšnosti nebyl po chuti 
tehdejším mravokárcům. Za časů Rudol-
fa II. lékař Guarinoni píše: „V této době 
skoro každý se takového střílení ku 
ptáku a k terči dotýká, maje za 
to, že ve vojně bude uměti lépe 
vítati nepřítele střelbou. Ale 
nepřítel nebude tak tiše státi 
jako terč; mimo to střelci 
se střelbě ani dobře nenaučí, 
poněvadž už před střelbou se 
dobře napíjejí, čímž dostaví se 

Střelba ku ptáku – oblíbená letnicová kratochvíleStřelba ku ptáku – oblíbená letnicová kratochvíle

jim dvojnásobných očí a oni daleko se 
terče míjejí.“

Vítěz, ptačí král, požíval značné váž-
nosti i některých výhod. „V Chomutově se 
střelba ku ptáku odehrávala na takzvané 
Královské louce, která se rozkládala v mís-
tech dnešního městského parku. Patřila 
zdejšímu střeleckému spolku, a právě pta-
čí král pak jako odměnu po dobu jednoho 
roku dostával výnosy ze zde vypěstova-
ných pícnin,“ uvedl pracovník oblastního 
muzea Jiří Šlajsna. 

Řetěz chomutovských střelců

Počátky střelby ku ptáku v Chomutově 
se už asi nepodaří zjistit, ale řetěz krále 
střelců (na snímku) ze sbírek oblastního 
muzea nasvědčuje tomu, že už nejpozději 

od druhé poloviny 16. století se zde tento 
obyčej těšil vysoké vážnosti a oblibě. Zá-
kladem řetězu je náprsní štít s rodovými 

znaky Krabiců z Veitmíle a Trmických 
z Míliny vyrobený už roku 1558. Na 
spodní straně je připevněna jeho 
druhá dominanta, stříbrný orel, který 

v pravém spáru drží srdce. Pod ním 
je za křídla na řetízcích připevněn sokol 
držící terč se dvěma zkříženými puškami. 
Na náprsní štít jsou z několika stran při-
pevněny další štítky a medailonky, z nichž 
většina připomíná jména vítězů střelecké 
soutěže v jednotlivých letech. Z medailon-
ků je sestavena i část obepínající krk krále 
střelců. Nejstarší štítek oslavující vítěze 

je datován rokem 1687, nejmladší 
rokem 1910. Soubor zdaleka není 

úplný, většina starších medai-
lonků byla zničena v době 
napoleonských válek, kdy je 

vykoupila státní komise pro 
výkup stříbra a použila na 

úhradu válečných výdajů. (sk)(sk)

Letnice Letnice jsou prastaré svátky s kořeny 
v předkřesťanských dobách, kdy byly 
spojeny s různými pohanskými zvyky, 
rituály a pověrami. Jejich ústředními 
církevními svátky jsou neděle a pondělí 
svatodušní. Ty přicházejí sedm týdnů 
po Velikonocích, na které obsahově 
a myšlenkově navazují. Je to období, 
které v celé křesťanské Evropě charak-
terizuje nebo charakterizovala spousta 
lidových obyčejů. Často měly zábavný ráz 
a konaly se právě na svatodušní pondělí. 
I v Čechách a na Moravě se jich drže-
lo dost, z těch přeživších je mediálně 
nejznámější jízda králů ve Vlčnově. 
V jiných krajích se pořádaly pochůzky 
královniček, honění krále, čištění studá-
nek, obchůzky polí a mezí nebo střelba ku 
ptáku. A právě tato letnicová kratochvíle 
se až do počátku 20. století provozovala
i v Chomutově.

S regenerací duchovního rozměru společenského života se v posledních letech oprašují zapomenuté svátky. 
Mezi takové, ke kterým se vztahuje zvlášť rozsáhlý soubor lidových zvyků, patří letnice. Někteří z nás tento 
pojem vůbec neznají, jiní ho možná poprvé zaregistrovali, až když předposlední červnový víkend proběhla 
slavnost s tímto názvem ve skanzenu Stará Ves.

Po téměř století mohla být veřejnost 
opět svědkem střelby ku ptáku. Nepro-
běhla přímo v Chomutově, ale z tech-
nických důvodů na vhodnější střelnici 
v Měděnci, zato v režii Chomutovského 
privilegovaného ostrostřeleckého sboru. 
Ten navazuje na činnost stejnojmenné-
ho spolku, který ve městě působil od 
druhé poloviny 16. do začátku 20. sto-
letí a mimo znovuobnovování dalších 
tradic se snaží také o vzkříšení střelby 
ku ptáku. První novodobý ročník pro-
běhl přesně podle historických regulí. 
Figuru orla z tvrzeného polystyrénu 
trefovali střelci z luku. Přestože cíl 
trůnil na šest metrů vysoké tyči, hned 
první střelec, kterým byl díky své 
hodnosti a postavení velitel spolku 
Miroslav Vyhnis, byl úspěšný. Právem 
si tak zajistil titul ptačího krále. Ti, co 
přišli na řadu po něm, už mohli soutěžit 
jen o trefení dalšího cíle, křídel. Z cho-
mutovských střelců se to povedlo všem, 
pozvaným členům obdobného spolku 
z Rakovníka se už tolik nedařilo. (sk)(sk)

Králem prvním šípem

Letnicová slavnost ve Staré Vsi divákům ukázala vesnický život před sto lety. (foto: sk)
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soutěžní kupon  

jméno a příjmení: .........................................................................................................................................................................................

adresa: .......................................................................................................................................................................................................................

znění tajenky: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

S tématem tradic koresponduje i křížov-S tématem tradic koresponduje i křížov-
ka, jejíž tajenka se navíc aktuálně týká ka, jejíž tajenka se navíc aktuálně týká 
dnešního dne, kdy tento magazín vychází. dnešního dne, kdy tento magazín vychází. 
Je v ní totiž obsažena pranostika. A protože 
počasí je určujícím faktorem dovolené a léta 
vůbec, přejeme vám, aby vždy odpovídalo 
vašim představám. Vyluštěnou tajenku – pra-
nostiku spolu s adresou vepište do přilehlého 
kuponu. Vystřižený ho pak poštou v obálce 
(Magistrát města Chomutova – Chomutovské 
noviny, Zborovská 4602, Chomutov, 430 28), 
případně osobně vhozením do schránky, kte-
rá se nachází na stěně historické radnice vedle 
vchodu z Chelčického ul., doručte do redak-
ce, a to nejpozději v pondělí 23. července23. července. 
Z úspěšných luštitelů vylosujeme deset výher-
ců, kteří dostanou knihu Vlastivěda Chomutov-
ska a sadu drobných propagačních předmětů 
s tématikou města. Následně je vyrozumíme 
dopisem a jejich jména zveřejníme v příštím 
vydání Chomutovských novin 1. srpna.

Jaká pranostika se vztahuje k svátku svatého Prokopa?

 Tradice / Křížovka



I v tomto magazínu bude rubrika Zmize-
lý Chomutov trochu jiná. Především není 
soutěžní a pak ukazuje Chomutov v podo-
bě poněkud nezvyklé. V minulosti město 
tvořily soubory ulic, v nichž stály prosté 
domky, ať už to bylo v Horní Vsi, na okraji 
Chomutova nebo přímo v centru, a tak 
v blízkosti výstavných rezidencí na dneš-
ní Palackého či Blatenské ulici se v úzkých 
uličkách krčily domky takřka vesnické. 
Obklopené zelení vytvářely romantická 
zákoutí, jež by dnes uprostřed města jistě 
působila unikátně. Škoda že nepřežily…

 To není pohlednice z venkova, to je 
opravdu Chomutov. Mlýnský náhon na 
snímku kolem roku 1925, procházející 
Horní Vsí i Chomutovem, byl provázen 
celou řadou mlýnů, hamrů, drtíren a lisů. 
Do dnešních dnů jsou zachovány úseky 
náhonů, objekty mlýnů a hamrů byly 
zbořeny nebo přestavěny k nepoznání. 
Snímek je zřejmě z náhonu v blízkosti 
tenisových kurtů u Povodí Ohře, jehož 
zbytky se zachovaly dodnes.

Zmizelý Chomutov trochu jinak
Romantická zákoutí uprostřed města

  Horní část Pískové ulice v roce 1957. 
Ulice byla beze zbytku demolována v 60. le-
tech 20. století a v následujícím desetiletí 
ji nahradil komplex panelových domů 
a obchodů (tzv. Podkova), v její horní části 
si v 70. letech tehdy vedoucí síla společnos-
ti nechala ze skla a betonu postavit sídlo 
pro svůj okresní sekretariát (lidově nazý-
vaný Kokos – komunistický kostel). Dnes tu 
sídlí Magistrát města Chomutova.

Fotografie a komentáře k nim byly 
převzaty z knihy Jaroslava Pachnera 
Zmizelý Chomutov, kterou vydalo 
v roce 2006 nakladatelství Paseka.

  Hrázděný řemeslnický domek v za-
niklé Pískové ulici (podél levého břehu 
Chomutovky od dnešní Zborovské ulice 
na Žižkovo náměstí) kolem roku 1920. 
Při přestavbě centra došlo ke změně toku 
Chomutovky a ke zvýšení terénu, na němž 
byl založen nový obchodní dům Prior 
a výškový dům Armabeton. Současné foto 
tedy zachycuje přibližně místo domku, ale 
o několik metrů výš.  (lm)(lm)
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Veřejné, správní a politické události.
8. července8. července. Při zasedání rady místního 

národního výboru bylo v prvé řadě na-
řízeno Válcovnám trub uklidit demolici 
domu čp.  707 v Selské ulici, neboť je tam 
nebezpečí úrazu.

Ode dneška je v naší republice návštěva 
delegace Ústředního výboru Komunistické 
strany SSSR vedená soudruhy Chruščevem 
a Bulganinem. Za tím účelem učiněna opat-
ření, aby obyvatelé města byli stále infor-
mováni o jejím pobytu, provést výzdobu 
města a dbát řádné čistoty, připravit vše 
na případnou vzácnou návštěvu.

9. července9. července. Z velikého horka, kdy tep-
lota na slunci neklesala z čtyřiceti pěti 
stupňů, přišly v noci osmého a celý den 
devátého července velké bouřky s krupo-
bitím. Deště bylo málo, ale blesk stíhal 
blesk, ale mimo poškozené elektrické ve-
dení nebylo škody.

15. července15. července. Zasedala rada místního 
národního výboru a na pořadu bylo záso-
bování města vodou. Válcovny trub nemají 
vlastní vodu, jsou napojeny nyní úplně na 
městský vodovod pitné vody a spotřeba 
vody je tam tak velká, že by závod potře-
boval veškerou vodu z přehrady, a tak se 
hledá náhrada. Válcovny by si postavily na 
Kamencovém jezeře vlastní čerpací stani-
ci, ale je proti tomu protest. Jednak by se 
zničily objekty plovárny, klesla by hladina 
jezera a tím by se znehodnotilo celé kou-
paliště, neboť na pokrajích je silná vrstva 
bahna, to nebylo čištěno od roku 1945, pak 
tu bude problém, zda budou moci vodu 
z jezera použít pro velký obsah minerálů 
do strojů. Válcovny vodu z jezera chtějí, 
městská rada se odebírání vody z jezera 
brání a tak se tím bude zabývat Krajský 
národní výbor.

19. července19. července. Konalo se zasedání míst-
ního národního výboru za účasti sto 

třinácti členů. Na pořadu bylo: kontrola 
usnesení, plnění směrnic Ústředního vý-
boru Komunistické strany a usnesení celo-
státního sjezdu Jednotných zemědělských 
družstev o zvýšení zemědělské výroby, 
zpráva zemědělské komise, rozprava. Zjiš-
těno, že usnesení poslední schůze splněna, 
referát k plnění směrnic Ústředního výbo-
ru Komunistické strany přednesl soudruh 
Stanislav Novotný. Podrobně vylíčil srdeč-
né přátelství se Sovětským svazem a jeho 
velkou pomoc při budování lepšího života 
u nás, veliké úspěchy sovětského lidu, kte-
rý chce a dokáže předstihnout ve výrobě 
i Spojené státy americké v několika letech. 
I pro nás je tu úkol jim pomoci a plnit jed-
nak dodávky do Sovětského svazu a jednak 
sami podle jejich vzoru zvýšit výrobu 
o třicet procent v zemědělství. Zvýšit plochu 
orné půdy o dvacet hektarů, zorat a osít la-
dem ležící půdy a zlepšit práci družstevníků.  
Předseda zemědělské komise soudruh Havlí-
ček podal zprávu o činnosti komise, kont-
roly, jak se pracuje na polích a zahradách, 
sledování dodávek státu a pomoc družstvu. 
V rozpravě vesměs hovořeno o zemědělství, 
zajištění pracovních sil pro družstvo, chov  
drobného domácího zvířectva a otázka li-
kvidace špatně hospodařících soukromých 
zemědělců a jejich převedení do družstva. 

29. července29. července. Při zasedání rady místního 
národního výboru zjištěno, že prodejem 
pivovaru získány mimořádně pro naše 
město peníze, a proto město nedostane 
z doplňkového rozpočtu nic. V zeměděl-
ství je stanoveno pevně provést sociali-
saci zemědělství a žádný kulak nemá zde 
místo. Stížnosti na držení domácích zvířat 
vyřešeny tak, že v domech patřících měs-
tu je chování drobných domácích zvířat 
zakázáno vůbec a taktéž v domech ve 
středu města. Místnosti po zrušené Měst-
ské spořitelně v radniční budově přiděleny 
museu.

Průmysl, obchod, stavebnictví.
8. července8. července. Protože v městě stoupá 

stále spotřeba vody, průmyslové podniky 
potřebují více jak třetinu dodávané vody 
z přehrady, kde hladina stále klesá, musí 
se najít řešení. Odběr vody na osobu bude 
stanoven na dvacet pět litrů denně, přešet-
ří se možnost čerpání vody pro obyvatel-
stvo ze studní a podniky, hlavně Válcovny, 
budou muset hledat zdroj užitkové vody. 
Proti čerpání vody z Kamencového jezera 
jsou námitky, ale mohly by používat vodu 
z Otvických rybníků, která by také byla 
pro ně výhodnější.

Zemědělství.
18. července18. července. Za velké pomoci strany, 

státu a dělnické třídy bylo dosaženo v ze-
mědělské velkovýrobě velkých úspěchů, 
ale přes to je třeba zvýšit výrobu o třicet 
procent. V Chomutově zatím není plněn 
plán osevu pšenice, ostatní je překročeno. 
V živočišné výrobě stav hovězího dobytka 
má býti 225 kusů, je 195, prasat má býti 
479, je jich 420. Je proto nejvýš nutné pro-
vést socialisaci zemědělství a tak zvýšit 
výnosy. (r)  (r) 

V Chomutově jako v každém městě bylo 
nutné udržovat určitý řád. „Pravidla hry“, kte-
rá dnes  určují obecně závazné vyhlášky, měly 
své předchůdce. Jedním z nich byl i městský 
pořádkový řád a nařízení k udržení pořádku 
ve městě z 6. 7. 1599. Má 37 článků a hned prv-
ní dva se týkají života v chomutovských vý-
čepech a hospodách. Byly to snad i v té době 
problémy společensky závažné jako dnes?

První článek odsuzuje a zakazuje nad-
měrné pití a nespořádaný život a vyžaduje 
exemplární potrestání těch, kteří neupo-
slechnou. Upozorňuje také na existenci již 

zakázaných výčepů lihovin, kde „vznešení 
měšťané, duchovní i světská vrchnost, muži 
i ženy, vedou všelijaké necudné řeči a i řeme-
slníci se tu zdržují celé dny“. Proto vyhláška 
tyto výčepy znovu důrazně zakazuje a naři-
zuje soudu, „aby vyměřil každému, bude-li 
tam přistižen s pálenkou či bez ní, pokutu 
30 grošů“. Výčepnímu pak má soud uložit po-
kutu za každý takový případ 2 groše. Dále se 
zde uvádí, že se ve městě rozšířil zlozvyk, že 
šenkýři zamykají dveře před zástupci soudu 
a dokonce si vydržují hlídky, které upozor-
ňují hosty na blížící se nebezpečí, aby nebyli 

přistiženi. Ti pak utíkají přes ploty nebo se 
schovávají do truhel či jiných skrýší. Naj-
dou-li tedy zástupci soudu zamčené dve-
ře nebo bude-li hospodský bránit v řádné 
prohlídce místností, musí zaplatit pokaždé 
5 kopů grošů pokuty.

Druhý článek výslovně nařizuje, že šenkýř, 
ať už čepuje pivo nebo víno, nesmí nikomu 
podat více než jedno jídlo, jinak zaplatí poku-
tu 30 grošů. Protože se množily případy, že 
někteří hosté odcházejí bez placení a ostatní 
žádají, aby jejich útratu připsal šenkýř na 
dluh těch, kteří odešli, a ti pak odmítají vše 
zaplatit, bylo vydáno nařízení, „že útratu 
zaplatí přítomní hosté celou a beze zbytku, 
bez ohledu na to, zda nechali někoho ujít 
bez placení.“ 

Čech nebo Němec, muž či žena, pán či 
kmán, člověk 17. nebo 21. století… je to pořád 
dokola, lidé se rádi kamarádí se sklenkou 
a pak se chovají všelijak, hospodští jsou zase 
mazaní a mezi všemi jsou filutové, kteří se 
občas snaží ošidit jeden druhého nebo obejít 
zákony. 

(Text psaný kurzívou je převzatý z knihy (Text psaný kurzívou je převzatý z knihy 
Dějiny Chomutova, díla autorského kolektivu Dějiny Chomutova, díla autorského kolektivu 
Zdena Binterová, Eva Šamšulová, Jan Gaža, Zdena Binterová, Eva Šamšulová, Jan Gaža, 
Jaroslav Pachner, Vlastislav Růžek a Gerhard Jaroslav Pachner, Vlastislav Růžek a Gerhard 
Stübiger, vydané Okresním muzeem Chomu-Stübiger, vydané Okresním muzeem Chomu-
tov v roce 1997)tov v roce 1997)

Listování kronikou města – červenec 1957

Pozor na hospody, vedou se tam necudné řeči
408 let starý pořádkový řád naznačuje, že prohřešky tehdejších Chomutováků jsou podobné těm našim
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Trenér Vladimír Šťastný předvádí kadetům, jak se nejlépe krýt.  (foto: sk)

Mladí boxeři nemají na lumpárny čas ani sílu
Víte, kde jsou nejlepší mladí boxeři Víte, kde jsou nejlepší mladí boxeři 

v republice? Tipujete Ústí nad Labem nebo v republice? Tipujete Ústí nad Labem nebo 
Olomouc? Samá voda. Přece u nás v Chomu-Olomouc? Samá voda. Přece u nás v Chomu-
tově, v klubu VEKIBOX! Čekali byste vrcho-tově, v klubu VEKIBOX! Čekali byste vrcho-
lové středisko, s profesionálními trenéry, lové středisko, s profesionálními trenéry, 
moderně vybavenou posilovnou a vlastním moderně vybavenou posilovnou a vlastním 
bazénem? Tak to jste zase vedle.bazénem? Tak to jste zase vedle.

Po dobrém, nebo po zlém
Malá tělocvična s kumbálem na náčiní, 

u stropu šest boxovacích pytlů. To je pronaja-
té království, ve kterém vyrůstají mimořádní 
talenti. Trénuje se každý den, kluci se vždy 
po dvou hodinách mění podle věku. Zůstává 
jediná osoba, trenér Vladimír Šťastný. Právě 
on stojí za všemi úspěchy. Je to skoro zázrak: 
z flákače udělá skvělého boxera, z grázla 
slušného člověka. Kvůli obojímu neváhá pou-
žít, kulantně řečeno, nestandardních postupů. 
„Oni to zkraje vždycky zkoušejí. Testují, kam 
až můžou zajít. Je to kdo s koho, ale když 
dojde ke konfrontaci, zbiju je a je klid,“ říká 
Šťastný. Mezi padesátkou výrostků – Romů, 
Čechů, Ukrajinců a Vietnamců - si umí zjed-
nat pořádek. Komunikuje s nimi prostředky, 
které jsou jim blízké, a tak jeho metody občas 
připomínají drezúru šelem. Box je tvrdý sport 
a byť se provozuje v rukavicích, „v rukavič-
kách“ se dělat nedá. Zvlášť když většina boxer-
ských adeptů pochází z ulice. Přes občasnou 
facku ale kluci svého trenéra zbožňují. Jak 
by ne, vždyť jim tak trochu nahrazuje tátu. 
Skuteční otcové jsou často nezaměstnaní, al-
koholici, někteří sedí ve vězení. A tak Vladimír 
Šťastný klukům pomáhá i v osobním životě. 
Tu ze svého koupí svačinu, tu kecky. Toho 
dotlačí k učení, jinému domluví prohlídku 
u lékaře. Někdy si ho zavolají i samotní rodiče, 
aby kázeňské prohřešky řešil přímo v rodině. 
Tak jako každý rok, i letos mu kluci museli po-
slední školní den přinést ukázat vysvědčení.

Lék na ničemnosti
Než se tito kluci dali na box, matky je 

nezvládaly, ve školách s nimi byly problémy. 
Pravidelný trénink a pevná ruka trenéra 
Šťastného jsou ovšem zázračným lékem na 
ničemnosti. „Někteří mají tu agresivitu v sobě 
a kdyby si ji nevybili při sportu, tak budou vy-
hledávat rvačky na sídlištích. Ale jelikož kaž-
dý den trénují, tak na lumpárny nemají čas ani 
sílu. Dostanou tady tak do těla, že domů sotva 
táhnou tašku s věcma,“ vysvětluje Vladimír 
Šťastný. Ze svých svěřenců se snaží vychovat 

dobré občany, kteří vyznávají hodnoty jako 
disciplína, morálka, pracovitost, spravedlnost. 
„Zdůrazňuju jim: Ne že budeš machrovat na 
nějakýho chudáka. Jestli chceš někoho zbít, 
tak si to nech do ringu. Když jim to člověk 
pořád opakuje, za nějaký čas to vstřebají 
a řídí se tím.“ Trenérova slova potvrzuje Jiří 
Popelka, zástupce ředitele ZŠ na Zahradní, kde 
mají boxeři VEKIBOXu zázemí: „Pár kluků se 
u nás i učí a nijak zvlášť na sebe neupozorňují. 
Vím, že pan Šťastný je hlídá.“

I hvězdy byly bity
Za pozitivní vzory může Vladimír Šťastný 

dávat borce, kteří v Chomutově pod jeho 
taktovkou, jež se v případě potřeby mění 
v bič, vyrostli. Například současnou jed-
ničku českého amatérského boxu Štěpána 
Horvátha, ale i řadu dalších, kteří mají stálé 
zaměstnání, spořádané mezilidské vztahy 

a respekt k zákonům. Dobře díky boxu naložil 
se životem i 28letý Jiří Mráz. Živil se různě, 
třeba kopal výkopy. Teď boxuje za extraligové 
České Budějovice, je profesionálním vojákem, 
s armádou se zúčastnil mise v Kosovu. Prošel 
několika kluby, tak může srovnávat. „U trenéra 
Šťastného to bylo trochu drsnější, to je pravda. 
Občas padla facka, ale na tuhle sortu kluků nic 
jiného neplatí. Já bych to dělal taky tak. Oni 
si stejně časem uvědomí, že je to pro jejich 
dobro. Vždyť by z nich nic nebylo, vyrostli 
by pro pasťák. On jim dělá druhého tátu, 
hlídá je, zajímá se o to, co dělají. To z domova 
neznají,“ vzpomíná držitel bronzové medaile 
z MČR. „Mně taky pomohl. Dal mi do života 
hodně nejen co se týká sportu, ale i životních 
postojů.“                                                                

Možnosti by byly
Letos snaha chomutovských borců dosáhla 

vrcholu, vyhráli všechny tři kategorie nejvyšší 
mládežnické soutěže - oblastní ligy. I dlouholetí 
vládci severu, ministerstvem vnitra hýčkaní ús-
tečtí boxeři dostali nakládačku. Převahu potvr-
dil VEKIBOX Chomutov i šesti medailemi z MČR 
jednotlivců. Vzestup chomutovského boxu by 
mohl pokračovat. Dospělí by mohli vytvořit 
mužstvo na extraligové úrovni, ale buď mo-
mentálně neboxují nebo hostují v jiných klu-
bech. Chybějí jen peníze. Ze stejného důvodu, 
a také proto, že Vladimír Šťastný je na trénování 
sám, může se v klubu připravovat jen padesát 
chlapců. Zájem je přitom mezi nimi veliký, stále 
se chodí ptát další a další adepti. Přestože Šťast-
ného činnost je efektivní prevencí kriminality 
mládeže, chybějí mu peníze na její rozšíření 
a zkvalitnění. A tak další zájemce odhání. „Pra-
videlně sázím sportku. Kdybych vyhrál, tak to 
vrazím do boxu. Vybudoval bych tady pořádné 
tréninkové centrum,“ odkrývá své sny Vladimír 
Šťastný. „Lanaří mě z několika klubů, nabízejí 
solidní plat i auto. Ale já odejít nechci, nemůžu 
kluky nechat ve štychu. VEKIBOX je moje dítě 
a když odejdu, už tu nikdy nikdo box nevzkřísí. 
Přitom tento sport do Chomutova patří,“ dodal 
Vl. Šťastný s odkazem na 60. a 70. léta, kdy 
zdejší box patřil k republikové špičce. (sk)(sk)

Holky, jdeme do podprsenek!

Nabídku sportovního vyžití v Chomutově rozšiřuje umělá ledová plocha. Nainstalována je 
v horní části areálu Kamencového jezera, vedle vjezdu do kempu. Otevřena je denně od 
10 do 22 hodin, a protože při ní funguje také půjčovna bruslí, využívají ji i návštěvníci 
Chomutova ubytovaní přímo v kempu. To byl také případ budoucích sestřiček z Karlových 
Varů, které si v horkém počasí bruslení zpříjemnily odložením svršků. (text a foto: sk)
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Že znáte své okolí? Existují místa, která Že znáte své okolí? Existují místa, která 
jsou nedaleko a přesto se tam člověk hned jsou nedaleko a přesto se tam člověk hned 
tak nevypraví jen proto, že jsou „za čárou“. tak nevypraví jen proto, že jsou „za čárou“. 
Jezdit na výlet až do Německa? Kde je na-Jezdit na výlet až do Německa? Kde je na-
víc pro našince tak draho? Ale proč ne? víc pro našince tak draho? Ale proč ne? 
Jsou cíle, které za výlet rozhodně stojí, Jsou cíle, které za výlet rozhodně stojí, 
jsou výlety, které vám poskytnou nové zá-jsou výlety, které vám poskytnou nové zá-
žitky, jsou cesty, na nichž se snoubí krása žitky, jsou cesty, na nichž se snoubí krása 
krušnohorské přírody se znovuoživenou krušnohorské přírody se znovuoživenou 
technickou raritou. To vše najdete ani technickou raritou. To vše najdete ani 
ne půl hodiny cesty autem z Chomutova. ne půl hodiny cesty autem z Chomutova. 
A s tou drahotou to nakonec také není tak A s tou drahotou to nakonec také není tak 
strašné…strašné…

Na nádražíčku ve Steinbachu odfukuje na 
úzkorozchodné koleji malá vypulírovaná 
„mašina“. K ní je připojeno několik vagonů, 
mezi nimiž nechybí Zugführerwagen (vůz 
vlakvedoucího) se zavazadlovým prosto-
rem ani Buffetwagen (netřeba překládat). 
Čerstvě nalakované vozy nabízejí projížďku 
minulostí. Úzký rozchod trati znamená, že i 
vozy jsou spíše vagonky. Jezdí tu už oprav-
du dlouho, železnice zahájila provoz koncem 
19. století. V roce 1986 byla trať zrušena, a to, 
jak mají Němci ve zvyku, důkladně. Kolejnice 
i pražce byly odstraněny. Naštěstí ne nadlou-
ho. Čas přinesl společenské změny a s tím 
i naději na obnovení trati ještě dříve, než 
stačila úplně zarůst…

Muzejní železnici Presnitztalbahn provo-
zuje stejnojmenný spolek, obdoba našeho 
občanského sdružení, ovšem počtem členů 
bychom u nás těžko našli obdobu. „Je nás 
asi čtyři sta, a nejen lidé odsud, ale třeba 
i z Chemnitz, Drážďan, Berlína,“ říká předse-
da spolku Mario Böhme a líčí, jak to všechno 
začalo. „Bylo to po pádu totality. Jsem želez-
ničář, a tak jsme s pár známými začali uvažo-
vat o tom, že bychom obnovili to, co nedávno 
zaniklo. Od původního nápadu byla dlouhá 
cesta, zpočátku doprovázená i nedůvěrou 
a skepsí. Ale rychle nás přibývalo a práce šla 
od ruky. Postupně nám různé instituce, když 
viděly, že se to hýbe, začaly pomáhat, ať už 
to byla Evropská unie, stát Sasko nebo jiné 
organizace. Dnes máme pět lokomotiv a tři-
cet vagonů, v nichž svezeme ročně více než 
třicet tisíc návštěvníků.“

Trasa skrz Presnitztal – údolí Přísečnického 
potoka – má včetně výchozí a konečné sta-
nice osm zastávek. Na každé lze vystoupit, 
porozhlédnout se po zajímavostech v okolí 
a pak pokračovat v jízdě. Například Andreas 
Gegentrum – Stolln nabízí prohlídku štoly, 

Presnitztalbahn: daleko, a přece blízko…

v nichž v minulých stoletích dobývali havíři 
železné rudy. Další pozůstatek činnosti, jež 
dala Krušným horám jméno, je na zastávce 
Schmalzgrube – dodnes funkční tavicí pec. Ve 
Schmalzgrube je také přírodní lesní koupališ-
tě, oblíbené místo rekreace i pro Vejprtské. 

Elán skupinky nadšenců, jehož vlna se 
vzedmula na počátku 90. let, se dnes úročí. 
Tato trať je známá nejen v Německu, ale 
i v zahraničí. Jejích pasažérů každoročně 
přibývá a to má pozitivní dopad na rozvoj 
regionu. Prostředky vložené do obnovy že-
leznice se tak vracejí v příjmech z turistiky. 
Jejímu rozvoji fandí nejen místní podnikate-
lé, ale i samospráva. 

Starosta Jöhstadtu Holger Hanzlik: Turis-
mus je pro tento region jedna z mála šancí 
dalšího rozvoje. Trochu jako dluh vnímáme 
malý počet českých turistů, kteří k nám při-
tom mají blíže než většina ostatních našich 
návštěvníků. Dnes, kdy jsou hranice praktic-
ky prostupné, by se právě v této oblasti měla 
rozvíjet normální sousedská spolupráce, 

oboustranně výhodná. Od nás je to do Čer-
ného Potoka kousek a rádi tu uvidíme české 
turisty. Například síť cyklostezek na naší 
straně hor nabízí i jim řadu atraktivních tras 
a výletních míst.“

Vláček jezdí údolím Přísečnice v létě 
i v zimě, v roce 2007 bude v provozu 67 dní. 
Kromě prázdninových víkendů se můžete 
svézt i při speciálních podzimních či zimních 
jízdách. Oblíbené jsou adventní jízdy a jízdy 
mezi vánočními svátky a koncem roku, kdy 
se ve vláčku supícím zasněženou krajinou 
snoubí atmosféra minulých časů se sváteční 
náladou. Kdo z nás měl třeba možnost se po 
zimní procházce svézt historickým vagonem 
první třídy a přitom se zahřát u klasických 
piliňáků?

Ať už v zimě nebo v létě, na kolech nebo 
autem, s přáteli či s dětmi, projížďka úzko-
rozchodnou železnicí údolím Přísečnického 
potoka nabízí zajímavý výlet, cenově dostup-
ný a přitom je to, jak se říká, co by kamenem 
dohodil… (Pokračování na str. 14)

Trasa vede, jak napovídá název dráhy, Přísečnickým údolím, podél stejnojmenného potoka

Zbrusu nové depo (projekt v hodnotě milionu eur dotovaný 
Evropskou unií), jehož čistota vede k myšlence, zda se tu snad 
člověk nemá přezout, slouží jako seřadiště různých typů vago-
nů, jež po trase jezdí. Mezi ty cestujícími nejoblíbenější patří 
vyhlídkový vagon z 30. let s pípou.

Na některé ze zastávek může zvědavý cestující nahlédnout 
i do kabinky strojvůdce, v níž je spousta šoupat, pák, uzá-
věrů, převodů, „budíků“ a dalších technických detailů, které 
zajišťují chod stroje. Hlavní je ovšem mít pořádně přiloženo 
pod kotlem.
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Informační leták v češtině včetně jízd-
ního řádu je k dispozici zdarma v Měst-
ském informačním centru, Chelčického 
98, Chomutov.
Jízdné: 70 Kč zpáteční jízdenka pro do-
spělé, 30 Kč zpáteční jízdenka pro děti
Ceny v restauraci Am Wildbach: Ceny v restauraci Am Wildbach: 
• limo 0,2 lt – 1,1 euro (-30 %: cca 21 Kč)
• pivo 0,3 lt – 1,5 euro (-30 %: cca 29 Kč)
• pivo 0,5 lt – 2,2 euro (-30 %: cca 43 Kč)
• pstruh v oříškové omáčce, brambory, 

obloha – 8,50 euro (-30 %: cca 165 Kč)
• vepřový steak, brambor, obloha – 7 euro  

(-30 %: cca 140 Kč)

Investiční akce města 2007
Plán investičních akcí pro rok 2007, kte-

rý zpracoval odbor investic a územního 
plánování chomutovského magistrátu, má 
43 položek, na jejichž realizaci má být 
z rozpočtu města vynaloženo 135,125 mi-
lionu korun. Finanční prostředky na tyto 
akce jsou uplatňovány ze dvou zdrojů, 
z přebytku z hospodaření minulých let 
(90,125 milionu) a z rozpočtové rezervy 
(45 milionu). Část prostředků byla nebo je 
již čerpána. Upravenou verzi plánu v podo-
bě rozpočtového opatření, které zabezpečí 
jeho potřebné financování, schválilo minulé 
pondělí zastupitelstvo města.

Investiční akce jsou rozděleny do tří 
oblastí, ta největší obsahuje 31 položek za 
95,125 milionu. Druhá se vztahuje k dotač-
ním titulům České republiky, kterých je 14, 
z toho jsou ale čtyři dotovány úplně, proto 
v níže uvedeném seznamu scházejí. Jde 
o body 32 až 41 o celkovém objemu 123,6 mi-
lionu korun (34,5 milionu vlastní zdroje. 
89,1 milionu dotace), Dotační tituly evrop-
ské se vztahují na poslední položky a dotace 
na ně činí dalších 16,5 milionu korun. Celko-
vý objem investičních akcí, jež by měly být 
letos realizovány, tak včetně dotací převyšu-
je sumu 240 000 000 korun. (lm)(lm)

(Dokončení ze str. 13)
 Zastávka Am Wildbach (U Divokého 

potoka) se jmenuje stejně jako nedaleká re-
staurace. Pravda, jsou tu sice evropské ceny, 
ale… „Turisté z Čech mají u nás třicet procent 
slevu,“ upozorňuje Mario Eberlein, majitel 
útulné hospůdky (na snímku dochucuje pep-
řem hostům oběd). „Máme tu i české specia-
litéten, například pramporák nebo selňačku,“ 
říká podnikatel, který se učí česky a náš jazyk 
statečně láme. Jeho snaha porozumět českým 
turistům je výjimečná, ale o to sympatičtější, 
stejně jako jeho obchodní filozofie. „Jezdím 
do Čech na dovolenou a vím, že je u vás 
levněji, snažím se to tady pro české turisty  
aspoň trochu dorovnat.“

Jak se tam dostanete? 
Autem: Hned v Reitzenhahnu, za pře-

jezdem hraničního přechodu Hora Sv. Še-
bestiána, odbočka doleva směr Steinbach 
(6 km). Městečkem vede stále klesající sil-
nice, na dně údolí je odbočka s nápisem 
Museumbahn a pár metrů za ní už je počá-
tek výletu - jedna ze dvou výchozích stanic 
Muzejní železnice Steinbach - Jöhstadt

Na kole nebo pěšky: z přechodu Černý Po-
tok je to asi 2 kilometry do Jöhstadtu, z Kryš-
tofových Hamrů jen o málo víc do Schmalzb-
grube na polovině trasy. (text a foto: lm)(text a foto: lm)
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Na investice letos téměř 
čtvrt miliardy korun

Studenti Chomutovského soukromého 
gymnázia, Střední průmyslové školy Cho-
mutov a některých dalších středních škol 
Ústeckého kraje využili pozvání europo-
slance Miroslava Ouzkého a vypravili se do 
sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. 
Během dvou dnů stihli uvidět alespoň kousek 
historického jádra města, ale hlavním cílem 
jejich cesty byl přece jen Evropský parla-
ment. Na jeho půdě se setkali s M. Ouzkým, 
který zodpověděl jejich zvědavé otázky, tře-
ba i tu, kolik vlastně za práci v parlamentu 
bere peněz nebo kolik má asistentů, ale i na 
politiku EP v oblasti životního prostředí, již 
má v rámci své práce na starosti. Následovala 
přednáška o fungování parlamentu a pak už 
sledování jeho jednání z galerie hlavního 
jednacího sálu. Díky sluchátkům je sice moh-
li studenti poslouchat v češtině, ale i tak jen 
stěží rozuměli tomu, co se právě projednává. 
„To je teda frmol, člověk ani nestačí postřeh-
nout, o čem se právě hlasuje,“ svěřil se se 
svými dojmy student soukromého gymnázia 
Radek Měšťan. Většina bodů je totiž předem 
předjednána ve výborech, takže hlasování 
pak běží jedno za druhým. 

Pro středoškoláky byla návštěva Štras-
burku cennou zkušeností. Z výuky toho 
sice o evropských institucích a jejich or-
gánech už dost znají, ale vidět jejich fun-
gování je přece jen něco jiného. (pama) (pama)

Evropský parlament 

zblízka

 1.  Rekonstrukce divadelního sklípku (WC, kuchyň)  6 500 000 Kč
 2.  Stavební úpravy budov magistrátu  1 200 000 Kč 
 3.  Energetický audit veřejného osvětlení  750 000 Kč
 4.  Oprava ochozu městské věže  600 000 Kč
 5.  Umělý ostrov Kamencové jezero  3 000 000 Kč
 6.  Rekonstrukce kabiny plavčíků, hlavní molo, Kamencové jezero  750 000 Kč
 7.  Vodorovné dopravní značení ve městě  500 000 Kč
 8. Cyklostezka Bezručova – Čelakovského  7 000 000 Kč
 9. Dětská hřiště v Chomutově  7 000 000 Kč
 10. Zastávky MHD v Chomutově  1 000 000 Kč
 11.  Výměna oken čp. 3993-7, 4089, ul. Palackého  6 200 000 Kč
 12.  Výměna oken a zateplení čp. 3705-11, ul. 5. května  8 100 000 Kč
 13.  Periodické prohlídky mostů  150 000 Kč
 14.  Úprava stávajících chodníků, parkovišť ul. Spořická  1 500 000 Kč
 15.  Parkoviště vnitřní blok Dehtochema  500 000 Kč
 16.  Rekonstrukce ul. Sukova včetně inž. sítí a opěrné zdi  6 000 000 Kč
 17.  Rekonstrukce ul. Potoční včetně signalizace přechodu I/13  5 000 000 Kč
 18.  Rekonstrukce chodníků dle požadavků občanů  10 000 000 Kč
 19.  Průmyslová zóna Nové Spořice – přeložka vysokého a nízkého napětí 1 700 000 Kč
 20.  Čistírna odpadních vod První mlýn  1 100 000 Kč
 21.  Statické zabezpečení tanečního sálu ZUŠ T. G. Masaryka  1 500 000 Kč
 22.  Havarijní stav chodníku a opěrné zdi u PZOO  2 300 000 Kč
 23.  Vymístění rozvaděče z chodníku ul. Zborovská  75 000 Kč
 24.  Rekonstrukce ústředního vytápění čp. 1 (radnice)  1 950 000 Kč
 25.  Zpevněná plocha k fontáně u čp. 1 (radnice) 350 000 Kč
 26.  Reklamní poutače města  2 000 000 Kč
 27.  Rekonstrukce ul. Meisnerova  800 000 Kč
 28.  Přístavba v domově pro seniory, společenská místnost  12 000 000 Kč
 29.  Areál Kamenný Vrch – úpravy ploch  3 000 000 Kč 
 30.  Odbavovací systém  2 000 000 Kč 
 31.  Regulace vytápění Dřínovská (bývalá MŠ)  600 000 Kč 

 32.  Obnova historických památek  3 800 000 Kč
 33.  Regenerace sídliště Horní Ves (Jitřenka)  6 000 000 Kč 
 34.  Rekonstrukce objektu ČVUT  6 300 000 Kč 
 35.  Bezbariérové úpravy ulic Rokycanova a Spořická  1 500 000 Kč 
 36.  Kamencové jezero – zpevnění severního břehu  2 100 000 Kč
 37.  Demolice tržnice, výstavba WC a parkoviště  4 800 000 Kč
 38.  Kamencové jezero – inženýrské sítě východní části  4 200 000 Kč
 39.  Rekonstrukce vnitrobloku ul. Palackého  2 100 000 Kč 
 40.  Rekonstrukce vnitrobloku ul. Riegrova  2 200 000 Kč 
 41.  Přípravné práce k novému využití vojenského areálu  1 500 000 Kč 

 42.  Rekonstrukce městské sportovní haly  1 500 000 Kč
 43.  Základní škola Zahradní – školní hřiště
   Základní škola Na Příkopech – stavební úpravy  4 000 000 Kč
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Příjem inzerce: historická radnice, kancelář č. 46, tel. 474 637 444. 
Uzávěrka inzertních stran příštího čísla: středa 25. 7. v 10.00 hodin.
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Přihlášky musí být zaslány do 15. září 2007 na adresu: Magistrát města Chomutova - OSMM, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, 
nebo ve stejném termínu odevzdány přímo na podatelně MMCh ve Zborovské ulici.  

Ceny Ceny 

Nejhezčí okno: 
 500, 400, 300 Kč

Nejhezčí balkon:
 1 000, 800, 600, 400, 300 Kč

Nejhezčí výzdoba rodinného 
domu:
 1 200, 1 000, 800 Kč

Nejhezčí výzdoba obytného 
domu: 
 1 500, 1 200, 1000 Kč

Nejlépe upravené okolí domu na 
veřejném prostranství: 
 1 200, 1 000, 800, 600, 400 Kč.

Těch, co zkrášlují své okolí, si město váží 
a dokáže je ocenit.

Zapojte se do soutěže...

V ÝZDOBUV ÝZDOBU
O NEJHEZČ Í  O  NEJHEZČ Í  KVĚTINOVOUKVĚTINOVOU  

VENKOVNÍ  VENKOVNÍ  
Podmínky soutěže

• Do soutěže se může přihlásit každý obyvatel Chomutova. Pokud vlastníka květinové výzdoby přihlásí někdo 
jiný, musí mít jeho souhlas a cenu obdrží pouze vlastník. 

• Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh a členové komise životního prostředí, kteří budou členy 
hodnotící komise. 

• U obytného domu (panelového nebo jiného) a u veřejného prostranství se může přihlásit jednotlivec nebo 
jednotlivci z jednoho čísla popisného, kteří se na výzdobě podílejí, nebo předseda SVJ či jiný zástupce 
samosprávy domu. 

• Soutěžící musí souhlasit s vyfocením květinové výzdoby. 

• Soutěžící musí souhlasit s uveřejněním svého jména v případě výhry.

• Soutěžící, který získá cenu, ji převezme osobně na radnici města, případně k jejímu převzetí zplnomocní 
svého zástupce. 

Přihláška do soutěže o nejhezčí venkovní květinovou výzdobu

Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem):

1.  Nejhezčí okno

2.  Nejhezčí balkon

3.  Nejhezčí výzdoba rodinného domu (min. 2 okna nebo balkon a okno)

4.  Nejhezčí výzdoba obytného domu (min. 4 okna nebo 4 balkony nebo jejich kombinace)  

5.  Nejlépe upravené okolí domu na veřejném prostranství 

Jméno, příjmení ...........................................................................................................................................................................

Ulice a číslo domu .....................................................................................................................................................................

Patro v domě ....................................................................................................................................................................................


