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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 25. 8. v 10.00 hod.

Omlouváme se všem, jejichž Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se kvůli nedostatku inzeráty se kvůli nedostatku 
místa do tohoto čísla nevešly, místa do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. zveřejníme je příště. 

Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/04,  k odkoupení následující 

bytové jednotkybytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemníkems nájemníkem:

poř. č. ulice čp č.b. velikost vyvolávací cena (v Kč)

1 Blatenská 3979 4 1+2 31 957
2 Blatenská 3984 10 1+2 41 853
3 Blatenská 4002 8 1+2 33 145
4 Cihlářská 4032 13 1+2 32 135
5 Cihlářská 4039 21 1+2 32 017
6 Václavská 4047 3 1+2 32 551
7 Václavská 4048 4 1+2 33 086
8 Jiráskova 4097 4 0+1 11 464
9 Hornická 4101 17 1+3 49 480

10 Jiráskova 4143 38 0+1 14 731
11 Jiráskova 4143 51 1+4 57 677
12 Havlíčkova 4158 16 1+4 56 489
13 Havlíčkova 4158 37 1+3 42 174
14 Seifertova 4165 14 1+3 41 402
15 Seifertova 4165 38 0+1 14 078
16 Jiráskova 4192 3 1+3 49 421
17 Jiráskova 4193 23 1+2 38 729
18 Rooseveltova 4194 32 1+3 50 549
19 Rooseveltova 4194 56 1+2 34 987
20 Šafaříkova 4195 20 1+2 34 500
21 Šafaříkova 4195 61 1+2 35 100
22 Bezručova 4199 15 1+3 52 094
23 Bezručova 4199 42 1+2 35 462
24 Bezručova 4200 50 1+3 54 863
25 Bezručova 4201 54 1+2 37 871
26 Bezručova 4202 8 1+3 50 850
27 Bezručova 4202 9 1+2 37 307
28 Bezručova 4202 10 1+2 38 059
29 Bezručova 4202 30 1+2 38 059
30 Bezručova 4238 18 1+2 42 636

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probíhá ve dvou kolechdvou kolech. Do 
prvního kola prvního kola se mohou přihlásit pouze vlastníci bytových jednotek ze společenství vlastníků, ve kterém 
se nabízená bytová jednotka nachází. Do druhého kola druhého kola se mohou přihlásit ostatní zájemci. V obou 
případech se mohou přihlásit pouze ti, kteří nemají žádné nesplněné závazky vůči městu. Zájemce bere 
na vědomí, že jedním z hodnotících kritérií je i místo bydliště, příp. pracoviště.

Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu:
Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, 430 28  CHOMUTOVMěsto Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, 430 28  CHOMUTOV

nebo odevzdá v podatelně MÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov.

Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu, který si lze vyzvednout na MÚ Chomutov, či 
vytisknout z webových stránek MÚ Chomutov- www.chomutov-mesto.cz.
Obálka bude označena: VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá 
nabídku, adresa Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutov.nabídku, adresa Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídky budou přijímány nejpozději do 19. 8. 2004, 11.00 hodin19. 8. 2004, 11.00 hodin, pozdější nabídky nebudou akceptovány. 
Výběr z nabídek bude proveden výběrovou komisí, stanovenou Radou města Chomutov.
Bližší informace podají pracovnice Odboru správy majetku města MÚ Chomutov, Zborovská 4602, 
II. poschodí, č.dv. 233-234A, telefon 474 637 208; 474 637 262.

Město Chomutov připravuje na rok 2005 oslavu 400 let svobodného 
královského města a při této příležitosti žádá sportovní, kulturní a spole-
čenské organizace o sdělení plánovaných akcí, aby mohly být zařazeny do 
přehledu všech významných kulturně tradičních akcí na území města.

U akcí uveďte jejich název, datum konání, místo konání a kontaktní 
osobu s telefonním číslem (e-mailovou adresou). 

Své přehledy zašlete nejpozději do 20. srpna 2004 na adresu Město 
Chomutov - OŠaK, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Bližší informace na 
tel. : 474/650 881 (D. Mikovcová nebo S. Škubová). Odbor školství a kultury 
nyní nově sídlí v 1. patře Střediska knihovnických a kulturních služeb, 
Palackého 85, 430 03 Chomutov.                                                                            (r)

Výzva pořadatelům akcí na území města

Prodám
dvoupatrový dům

ul. 28. října, Chomutov
zahrada 550 m2, 2 obchody

3,5–4 mil. Kč
tel.: 737 / 778 231

ProdejProdej
• • Prodám náhradní díly na Ško-Prodám náhradní díly na Ško-

dovku dovku (brzdiče, ráfky, pneumatiky, gu-
mové hadice, atd.). Tel.: 728/345 385.

• • Za velmi slušnou cenu prodám Za velmi slušnou cenu prodám 
nebo pronajmu 3+1nebo pronajmu 3+1 v Chomutově. 
Tel: 724/214 199.

• • Prodám modelovou železniciProdám modelovou železnici 
vel. TT (lokomotivy, vagóny + příslu-
šenství). Cena dohodou. Volat po 18. 
hod. Tel: 603/923 017.

• • Prodám obývací stěnu,Prodám obývací stěnu, takřka 
nová, variabilní, černá s kováním. 
Původní cena 13 999 Kč nyní 10 000 
Kč. Tel: 737/845 137.

• • Prodám tlačítkový telefonProdám tlačítkový telefon s pa-
mětí a displejem. Cena: 250 Kč. Tel: 
604/845 027.

• • Prodám tlačítkový telefonProdám tlačítkový telefon ve 
sluchátku, bílý. Cena: 150 Kč. Tel: 
604/845 027.

• • Prodám telefon SamsungProdám telefon Samsung s an-
ténou bez šňůry ke sluchátku, pohyb 
možný po celém bytě. Cena: 400 Kč. 
Tel: 604/845 027.

• • Prodám autozahrádkuProdám autozahrádku na Škodu 
120, klasickou + hrazdovou. Cena: 
400 Kč za obě. Tel: 602/886 347.

• • Prodám byt 2+1Prodám byt 2+1 v centru CV, 
Palackého ul. po rekonstrukci kou-
pelny, WC, podlah, atd. Cena: 360 tis. 
Kč. Tel: 721/223 193, 474/650 516.

KoupěKoupě
• • Koupím lovecké trofejeKoupím lovecké trofeje na celé 

lebce, trofeje z divočáků, jelení a 
daňčí shozy. Neposílat SMS. Tel: 
606/757 593.

• • Koupím garáž Koupím garáž v Chomutově v 
lokalitě Písečná. Pouze zkolaudova-
nou. Tel: 604/321 238.

• • Koupím lékařskou brašnuKoupím lékařskou brašnu ze 
světlé silné kůže s dvojitým zašupo-
vacím zamykáním na boku. Neposí-
lat SMS. Tel: 606/757 593.

• K• Koupím pánskou aktovkuoupím pánskou aktovku černé 
barvy z pravé kůže větších rozměrů, 
s dvojitým zamykáním, nepoškoze-
nou. Ne SMS. Tel: 606/757 593.

• • Koupím byt 2+1Koupím byt 2+1 s balkonem v 
CV - Horní Ves. Tel: 604/581 267.

• • Koupím staré trámy nebo prk-Koupím staré trámy nebo prk-
na. na. Tel: 723/589 988.

OstatníOstatní
• • Pronajmu 2+1 Pronajmu 2+1 v osobním vlastnic-

tví, nájem + služby 6 000 Kč. Vratná 
kauce 8 000 Kč. Tel: 608/807 168.

• • Vyměním dr. byt 2+1 za 1+1Vyměním dr. byt 2+1 za 1+1 s 
doplatkem kdekoliv. Tel: 606/300 471.

• • Vyměním st. byt 3+1Vyměním st. byt 3+1 velký v 
Horní Vsi za 2+1 malý ve stejné lo-
kalitě. Tel: 776/294 925.

• • Hledám práciHledám práci na noční směny, 
Nj, Rj, ŘP sk. B, PC. Max. do 6 hod. 
ráno. Tel: 732/201 480.

• • V bytě 2+1 pronajmu 1+1,V bytě 2+1 pronajmu 1+1, nájem 
3 300 Kč i s energií, 1 x předem, Bře-
zenecká u Meinlu. Tel: 732/113 924. 
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KONCERTYKONCERTY
• 22. 8. ROCKOVÝ KONCERT22. 8. ROCKOVÝ KONCERT - D. Kubica ahosté. Atrium a kostel sv. Ignáce od 16 hod.
• 27. 8. OBNAŽENY PODRUHÉ27. 8. OBNAŽENY PODRUHÉ - večer plný umění. Obrazy, fotky, poezie, hudba a 

tanec. Atrium a kostel sv. Ignáce od 18 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• BcA. JANA TRŽILOVÁ - DĚTI SVĚTA.BcA. JANA TRŽILOVÁ - DĚTI SVĚTA. Vernisáž se uskuteční 30. 8. v galerii Lurago 

od 17 hod., výstava potrvá do 22. 9.
• DANIEL HEES - NĚMECKO.DANIEL HEES - NĚMECKO. Vernisáž se uskuteční 10. 8. v kostele sv. Ignáce od 17 

hod., výstava potrvá do 30. 9.
• OLGA A MIROSLAV HUDEČKOVI - KERAMIKA, SOCHY. OLGA A MIROSLAV HUDEČKOVI - KERAMIKA, SOCHY. Vernisáž se uskuteční 5. 8. 

v galerii Špejchar - sklep od 17 hod., výstava potrvá do 30. 9.
• MIROSLAV KOROUŠ - UMĚLECKÝ KOVÁŘ.MIROSLAV KOROUŠ - UMĚLECKÝ KOVÁŘ. Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 8.

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
   4.4. -       6. 8.6. 8.     SHREK 2SHREK 2 - animovaná komedie USA. Od 17 hodin.
               7. 8.7. 8.     50 x A STÁLE POPRVÉ50 x A STÁLE POPRVÉ - komedie USA.
   8.8. -         9. 8.9. 8.     PETR PANPETR PAN - pohádka USA. Od 17 hodin.
               10. 8.10. 8.     VAN HELSINGVAN HELSING - epicko - akční film USA.
             11. 8.11. 8.     NÁVRAT DO COLD MOUNTAINNÁVRAT DO COLD MOUNTAIN - drama USA.
 12.12. -  13. 8.13. 8.     HŘÍŠNÝ TANEC 2HŘÍŠNÝ TANEC 2 - taneční romance USA.
            14. 8.14. 8.     PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLEPÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný USA.
            15. 8.15. 8.     COMANDANTECOMANDANTE - film Španělsko.
 16.16. -     17. 8.17. 8.     MATKAMATKA - erotické drama USA.
 18.18. - - 19. 8.19. 8.     DVANÁCT DO TUCTUDVANÁCT DO TUCTU - rodinná komedie USA.
 20.20. -  22. 8.22. 8.     LUPIČI PANÍ DOMÁCÍLUPIČI PANÍ DOMÁCÍ - komedie USA.
 23.23. -  25. 8.25. 8.     PÁNSKÁ JÍZDAPÁNSKÁ JÍZDA - komedie ČR.
 26.26. -     27. 8.27. 8.     SPIDER - MAN 2SPIDER - MAN 2 - dobrodružný USA. Od 17 hodin.
 28.28. -  29. 8.29. 8.     DŮM Z PÍSKU A MLHYDŮM Z PÍSKU A MLHY - drama USA.
 30.30. -  31. 8.31. 8.     TROJATROJA - historický USA.

LETNÍ KINO (začátky představení od 21.30 hodin)LETNÍ KINO (začátky představení od 21.30 hodin)
              4. 8.4. 8.     TŘINÁCTKATŘINÁCTKA - příběh USA.
    5.5. -       6. 8.6. 8.     50x A STÁLE POPRVÉ50x A STÁLE POPRVÉ - komedie USA.
               7. 8.7. 8.     PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBAPRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA.
                  8. 8.8. 8.     S. W. A. T. - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍS. W. A. T. - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ - akční thriller USA.
               9. 8.9. 8.     GOOD BYE LENIN! GOOD BYE LENIN! - komedie Německo.
            10. 8.10. 8.     KAMEŇÁK 2KAMEŇÁK 2 - komedie ČR.
             11. 8.11. 8.     VAN HELSINGVAN HELSING - epicko - akční film USA.
            12. 8.12. 8.     NÁVRAT DO COLD MOUNTAINNÁVRAT DO COLD MOUNTAIN - drama USA.
            13. 8.13. 8.     PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLEPÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný USA.
 14.14. -  15. 8.15. 8.     HŘÍŠNÝ TANEC 2HŘÍŠNÝ TANEC 2 - taneční romance USA.
            16. 8.16. 8.     COMANDANTECOMANDANTE - film Španělsko.
             17. 8.17. 8.     DVANÁCT DO TUCTUDVANÁCT DO TUCTU - komedie USA.
            18. 8.18. 8.     VÝPLATA VÝPLATA - akční thriller USA.
               19. 8.19. 8.     LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ - komedie USA.
 20.20. -  22. 8.22. 8.     PÁNSKÁ JÍZDA PÁNSKÁ JÍZDA - komedie ČR.
 23.23. -  24. 8.24. 8.     ÚSVIT MRTVÝCHÚSVIT MRTVÝCH - horor USA.
            25. 8.25. 8.     GOTHIKA GOTHIKA - thriller USA.
                        26. 8.26. 8.     NUDA V BRNĚ NUDA V BRNĚ - komedie ČR.
                          27. 8.27. 8.     METALLICA: SOME KIND OF MONSTERMETALLICA: SOME KIND OF MONSTER - hudební dokument USA.
 28.28. -  29. 8.29. 8.     SPIDER - MAN 2 SPIDER - MAN 2 - dobrodružný USA.
 30.30. -  31. 8.31. 8.     DŮM Z PÍSKU A MLHY DŮM Z PÍSKU A MLHY - drama USA.

Také v srpnu probíhají v altánku v městském parku koncerty decho-
vých hudeb. Milovníci tohoto hudebního stylu mohou pravidelně každou 
středu od 17 hodin zhlédnout vystoupení Staročeské dechové hudby a 
Hornického dechového orchestru, navíc poslední srpnovou neděli 29. 8. 
se od 14 hodin uskuteční třetí závěrečný Společný koncert dechových 
hudeb partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov.                    (sk)

Probudit v chomutovských obča-
nech zájem o své bydliště si za cíl 
snažení určili členové občanského 
sdružení Kuprospěchu. Prostřed-
nictvím takzvaných Prospěšných 
sobot, na které na jaře dostali od 
města grant, se snažili nejprve 
obyvatele Březenecké a pak i Horní 
Vsi zapojit do diskuze o úrovni žití 
v těchto lokalitách a aktivizovat je 
k pozitivní přeměně okolí. Největší 
odezvu našli u dětí, kterých přišlo 
vždy okolo stovky. Prostřednictvím 
her se učily jak třídit odpady a jak 
ušetřit na energiích v domácnos-
tech, z krabic od banánů stavěly 
městskou věž, skládaly rozstříhané 
obrázky s lokálními výjevy, malo-
valy... Soutěže, za jejichž úspěšné 
absolvování čekala na děti sladká 
odměna, vymyslel Karel Straka, 
student sociálně kulturní ekologie. 
„Děti jsou nejlepší cílovou skupi-
nou, prostřednictvím her se na ně 
dá efektivně výchovně působit,“ 
zdůraznil vnuk legendárního cho-
mutovského hokejového brankáře.

Součástí akce byl i úklid veřejné-
ho prostranství, přičemž odpadky 
se házely do přistaveného velko-
objemového kontejneru. Odpolední 
program pak patřil spíš teenage-
rům, pro něž byl připraven turnaj 
ve stolním fotbale a koncert, v prv-

ním případě kapely Masakr Trio, 
v druhém Medvydek Hu. 

V průběhu sobot organizátoři od 
dospělých účastníků i kolemjdou-
cích sbírali náměty, které po zpraco-
vání hodlají předložit představitelům 
města. „Lidé projeví svůj názor jen 
o volbách, pak už ne. Kromě brífin-
gů na radnici nemáme odezvu, tak-
že tuto formu samozřejmě vítáme,“ 
uvedla radní Džamila Stehlíková, 

která se sdružením Kuprospěchu 
spolupracuje. Mirek Koranda, jeden 
z jeho jednatelů a hlavní organizá-
tor akce, hodnotil: „První dvě sobo-
ty jsme uspořádali jako zkušební, 
abychom si ověřili, jestli mají smy-
sl a je o ně zájem. Zjistili jsme, 
že ano, proto chceme v pořádání 
pokračovat v dalších lokalitách. 
Zajímavé by to mohlo být třeba na 
Kadaňské.“                      (text a foto: sk)

Prospěšné soboty poklidily, poučily i pobavily

Ač to mnohé možná překvapí, graffiti se v Chomutově dostalo z periférie 
do galerie. Právě pod tímto názvem pořádá Správa kulturních zařízení až 
do 28. srpna výstavu prací devatenácti writterů, z nichž někteří se do-
teď výtvarně realizovali jen pod rouškou tmy. Tentokrát jim organizátoři 
poskytli sololitové desky o rozměru 2,7 x 2,0 metru a hotová díla pak 
vystavili ve Špejcharu. Kvalitou i umístěním na hlavním nosném pilíři zde 
vyčnívají práce respektovaných umělců Martina Zhoufa a Milana Pecáka. 
„Dřív mi bylo jedno, jestli kreslím na kostel, synagogu nebo vlak. Teď už 
o tom přemýšlím a docela mi záleží na tom, co si o nás myslí veřejnost. 
Byl bych rád, kdyby bylo ve městě víc legálních ploch, i když dělat tajně 
v noci je vzrušující,“ prozradil mladík, tvořící pod přezdívkou Ištván21. Na 
snímku při společné tvorbě u Kamencového jezera writter Hanes.          (sk)

Do Špejcharu pronikli sprejeři!

O signaturu v současné době 
vpravdě ceněnou je bohatší Pa-
mětní kniha města Chomutova. Na 
pozvání starostky Ivany Řápkové 
se do knihy totiž podepsala Šárka 
Vaňková (na snímku), druhá ze 
soutěže Česko hledá SuperStar. Po 
slavnostním zápisu následovalo 
bezmála dvouhodinové neformální 
setkání dnes už téměř 17leté stu-
dentky z Jirkova s vedením cho-
mutovské radnice, na kterém Šárka 
prozradila několik příhod vážících 
se k rychle nabyté popularitě. Obě 
strany projevily zájem uspořádat 
koncert některých finalistů soutěže 
v Chomutově, přičemž vedení měs-
ta deklarovalo tomuto plánu ma-
ximální podporu. „Musíme počkat, 
až se vyjasní smlouvy,“ uzavřela 
debatu na toto téma Šárka.

                                  (text a foto: sk)

SuperStar na radnici

Středisko knihovnických a kul-Středisko knihovnických a kul-
turních služeb Chomutov, které turních služeb Chomutov, které 
sídlí v bývalém jezuitském areálu sídlí v bývalém jezuitském areálu 
na Palackého ulici, je služebně nej-na Palackého ulici, je služebně nej-
mladší organizací řízenou městem. mladší organizací řízenou městem. 
Pod jeho správu přešlo až na začát-Pod jeho správu přešlo až na začát-
ku roku 2003 od zaniklého okresní-ku roku 2003 od zaniklého okresní-
ho úřadu, kde ovšem fungovalo od ho úřadu, kde ovšem fungovalo od 
roku 1946. V životě města zastává roku 1946. V životě města zastává 
důležitou kulturně výchovnou roli.důležitou kulturně výchovnou roli.

Seženou vám knihu Seženou vám knihu 
třeba i ze zámořítřeba i ze zámoří

Jak už z názvu Střediska knihov-
nických a kulturních služeb vyplývá, 
hlavním předmětem jeho činnosti 
jsou klasické knihovnické služby. V 
knihovnách na Palackého ulici a na 
sídlišti Březenecká má evidováno 
okolo 180 tisíc knih a CD, časopisy, 
audiokazety a gramodesky nepočíta-
je. Třeba v loňském roce zde 6 572 

čtenářů dohromady vykonalo 157 965 
návštěv, při nichž provedlo 531 742 
výpůjček. Návštěvníci se přitom ne-
musejí ve svých požadavcích omezo-
vat jen na místní knihovní fond. Za 
symbolickou desetikorunu, která ani 
nepokryje poštovné, jim knihovna 
v rámci meziknihovní výpůjční služby 
zajistí požadovaný titul z kterékoliv 
tuzemské knihovny, za poplatek ve 
výši dvou set korun i ze zahraničí, 
za čtyři sta korun dokonce i ze zá-
moří! „Naposledy si tu jedna paní 
vyžádala nějaký speciální katalog 
fuchsií, to snad bylo až z New Yor-

ku. Celkem vyřizujeme výpůjček 
ze zahraničí většinou tak do de-
seti ročně,“ prozradila podrobnosti 
k zajímavé službě ředitelka SKKS 
Marie Laurinová. Jak dodala, výpo-
moc samozřejmě funguje i obráceně, 
takže chomutovská knihovna běžně 
půjčuje knihy ostatním.

Podpora regionální Podpora regionální 
kultury předevšímkultury především

Organizace se ovšem věnuje 
i dalším činnostem. Pořádá různé 
vzdělávací, jazykové a rekvalifikační 
kurzy, zájemcům pomáhá s přípra-
vou na studium vysokých škol. Vý-
stavy zavedených umělců nebo akce 
reprezentativního charakteru pořádá 
v galerii Lurago, k dalším výstavám 
převážně „domáčtějšího“ charakteru 
ji slouží prostor v 1. patře knihovny 
a takzvaná galerie Na schodech. Jako 
výstavní a současně koncertní síň 
využívá i přilehlý kostel sv. Ignáce, 
ovšem jen sezonně, vzhledem k tep-
lotě uvnitř. Středisko knihovnických 
a kulturních služeb dále připravuje 
klubové a komponované pořady, 
návštěvníkům dává za poplatek 
k dispozici internet. Domovská prá-
va v areálu má i několik hudebních 
skupin, například Loutna česká, Furt 
Funk a Big Band SKKS, které na oplát-
ku vystupují na oficiálních akcích 
střediska. „Snažíme se podporovat 
regionální kulturu, aby se zájemci 
mohli třeba poprvé v životě posta-
vit za mikrofon a zjistit, jestli se 
jim bude klepat hlas. Jinými slovy 
se orientujeme na kulturu, na které 
se nedá moc vydělat. Ale myslím si, 
že je povinností měst obecně pro-
střednictvím organizací podobných 
té naší zajistit veřejnosti kulturní 
růst,“ vyjádřila přesvědčení Marie 
Laurinová. Chomutovská SKKS má 
roční rozpočet cca 18,5 milionu, 
z toho zhruba 15 procent pokryje 
vlastními příjmy. Peníze na činnost 
zatím dostává od státu, a to jednak 
přímo a jednak přes kraj na výkon 
regionálních funkcí. Ovšem už od 
příštího roku má dojít ke změně, na 
financování se má podílet město.

Masivní nástup počítačů Masivní nástup počítačů 
způsobil změnuzpůsobil změnu

Před osmi lety tradiční knihovnic-
kou práci takřka přes noc změnily 
počítače. Údaje o knihách se z pa-

pírových karet v plechových pořa-
dačích přesunuly do počítačových 
sítí a nyní jsou k dispozici okamžitě 
a daleko většímu okruhu zájemců. 
Marie Laurinová upřesnila: „Z fleku 
vám můžu říct, že tenhle titul ne-
máme, ale že ho mají v Děčíně. Nebo 
pokud máte doma připojení k inter-
netu, můžete si odtamtud kterýkoliv 
titul u nás zamluvit.“ Celosvětová síť 
nabízí i další výhody, třeba Anopress 

(výtah z tisku), Českou národní bibli-
ografii (informace o českých titulech 
od roku 1945) či Aspi (aktuální 
elektronická podoba českých záko-
nů). Využívat je dovedou především 
mladší ročníky, u kterých je jinak 
jasně patrný odklon od čtení knih. 
„Střední a mladá generace čte čím 
dál tím méně. Pokud něco, tak na-
učnou literaturu, u které naopak za-
znamenáváme růst zájmu. Děti také 
méně čtou, proto pro ně připravuje-
me exkurze, různé besedy, literární 
a výtvarné soutěže, abychom je k nám 
přilákali,“ uvedla M. Laurinová. 

Ještě letos knihovna Ještě letos knihovna 
oslaví osmdesát letoslaví osmdesát let

SKKS má ještě jeden okruh klien-
tů, a to velmi specifický. Aniž by to 
kdokoliv nařizoval, už řadu let těsně 
spolupracuje s územní pobočkou 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých. Pro zrakově posti-
žené občany pořádá klubový pořad 
s programem, zve je na některé 
vlastní akce, ve spolupráci s Knihov-
nou a tiskárnou pro nevidomé K. E. 
Macana v Praze zajišťuje půjčování 
knih namluvených na audionosičích. 
Dobrou spolupráci dokumentuje 
i Zvláštní cena za přístupnost pro 
zrakově postižené, která byla webo-
vým stránkám SKKS (www.skks.cz) 
udělena v letošním ročníku soutěže 
Biblioweb. To se týká jen úzkého 
okruhu lidí, ale v dramaturgickém 
plánu SKKS se občas objeví i divácky 
masovější a komerčně úspěšná akce. 
„Z poslední doby rádi vzpomínáme 
na vystoupení Upíra Krejčího. Bylo 
to dobře zorganizované, navíc vy-
šlo počasí, takže jsme měli dvakrát 
našlapané atrium dětmi,“ zdůraznila 
Marie Laurinová. „Z plánovaných 
akcí bude nejvýznamnější celostátní 
Týden knihoven v říjnu. Účastníme 
se ho každoročně, ale tentokrát ho 
věnujeme 80. výročí existence měst-
ské knihovny. Uspořádáme proto 
faktografickou výstavu, na které bu-
deme křtít publikaci od Petra Raka, 
věnovanou vývoji knihovnictví 
v Chomutově.“             (text a foto: sk)

Prostřednictvím SKKS město zajišťuje kulturní růst občanů

Zrestaurované atrium SKKS na jaře 
obdivoval i prezident Václav Klaus.
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ANGLI TINA

praktický jazyk• komunikativní metody • max. 12 ú astník /sk.  
zkušení lekto i • vybavené u ebny • moderní u ebnice

2 x týdn  60 minut • za átek 13. zá í • 10 m síc
3 úrovn  nebo p íprava ke státnici • na konci osv d ení

roz azovací test zdarma 6. zá í 17:00 v agentu e
4 x 1349,- tvrtletn  • 2 x 2599,- pololetn  • 4999,- celý kurz 
Agentura PAROLE • Technologický park v Cihlá ské ul. • CV 

(prosklený areál za Squash Centrem, bývalá ZŠ) 
tel.: 474 68 37 29, email: parole@parole.cz, www.parole.cz 

další kurzy: francouzština, špan lština, italština, ruština 

N M INA
INTENZÍVNÍ KURZY 

M.D. triatlon, celorepublikový 
přebor jednotlivců a družstev lé-
kařů, farmaceutů a zdravotníků, 
zaznamenal další výkonnostní vze-
stup. Jeho 7. ročník totiž proběhne 
i jako letošní pátý závod České-
ho poháru v kategorii Elite, což 
v praxi znamená, že na Kamenco-
vém jezeře a v okolí bude 28. srpna 
závodit celá česká špička, snad vy-
jma olympioniků.

Trasy budou pro všechny stejné, 
pro amatéry i profesionály. Muži 

Kategorie Elite přivábí elitní triatlonisty
postupně uplavou 1,5 km, na kole 
ujedou 40 km a uběhnou 10 km, 
ženy čekají tratě poloviční. Plavat 
se bude na Kamencovém jezeře, 
opět s atraktivními výběhy na břeh 
mezi jednotlivými koly. Cyklistická 
část se uskuteční na silnici vedoucí 
k pesvickému letišti, běžecká pak 
v okolí lesoparku. Vyhodnocovat se 
budou lékařské kategorie i kategorie 
Open. V té se bude bojovat o body 
do Českého poháru, ale hlavně 
o prémii pro vítěze ve výši 20 tisíc 

korun. Svou účast avizoval i Petr 
Vabroušek, bronzový z nedávného 
ME v dlouhém triatlonu. Závodit 
se tradičně chystá také přednosta 
IKEMu doc. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
stejně jako Aleš Tvrdý, první člověk 
na světě, který absolvoval triatlon 
s transplantovaným srdcem.

Závod odstartuje na Kamencovém 
jezeře ve 13 hodin, ukončen bude 
tamtéž o tři a půl hodiny později. 
Nad akcí převzala záštitu starostka 
Chomutova Ivana Řápková.           (sk)

Poslední volná místa do své 
Prázdninové miniškoly sportu 
nabízí dětem ve věku 6 až 12 
let prostřednictvím jejich rodičů 
Správa sportovních zařízení Cho-
mutov. K dispozici jsou termíny 9. 
- 13. 8. a 16. - 20. 8. „Zveme mezi 
nás hlavně děti, které tráví prázd-
niny u televizorů nebo počítačo-
vých her. Máme pro ně zdravější 
program,“ vzkázala pracovnice 
SSZ Hana Kejaková. Jak dále při-
pomněla, pod dohledem instruk-
torů a trenérů jsou děti uváděny 
do základů mnoha sportů. Pokud 
přeje počasí, využívají se ven-
kovní sportoviště, pokud ne, tak 
krytá. Vzhledem k tomu, že na 

Rada města schválila předlože-Rada města schválila předlože-
nou zprávu Komise pro podporu nou zprávu Komise pro podporu 
občanských aktivit a schválila dota-občanských aktivit a schválila dota-
ci z rozpočtu města pěti žadatelům. ci z rozpočtu města pěti žadatelům. 
Sportclub Vodní stavby dostane 20 
tisíc Kč na projekt Pohár mistrů 
evropských zemí v Holandsku - na 
ubytování, TJ Sokol dostane 5 tisíc 
Kč na projekt Běh Bezručovým údo-
lím - na organizaci, SPŠ a VOŠ Cho-
mutov dostane 20 tisíc na projekt 
Spolupracující třída II - na dopravu, 
ISŠE Chomutov dostane 15 tisíc na 
projekt Víkendový pobyt pro žáky 
1. ročníků - na ubytování a dopra-
vu, Sdružení přátel ISŠE Chomutov 
dostane 10 tisíc Kč na projekt 
Litva, reciproční výměnný pobyt 
studentů - na ubytování. 

Starší žáci FK Chomutov se Starší žáci FK Chomutov se 
blýskli vítězstvím na turnaji,blýskli vítězstvím na turnaji, který 
při příležitosti 125 let od svého 
založení uspořádal fotbalový klub 
z německého Bernburgu. V zápa-
sech s hrací dobou 20 minut Cho-
mutovští pětkrát soupeře porazili 
a jen jednou prohráli.                   (sk)

Krátce ze sportu

Radost z postupu do 3. ligy byla 
velká. Teď se stolní tenisté TJ VTŽ 
Chomutov A musejí starat, aby ne-
byla jen jednosezonní.

Mužstvo, včetně hráčů širšího 
kádru, trénuje ve své herně ve 
Sportovním domě TJ VTŽ, v plánu 
má i několik přípravných zápasů. 
První měření sil s nálepkou třetili-
gového týmu už mají Chomutovští 
za sebou, vyhráli víkendový turnaj 
tříčlenných družstev v německém 
Grumbachu. O úspěch se zasloužili 
Jiří Stříbrský, Václav Soutner st. 
a Miroslav Hrnčál, kteří budou 
tvořit základ týmu pro 3. ligu. 
Doplní je Jan Kubelka, který do 
VTŽ přestoupil z SKST Baník Most. 
Třiadvacetiletý hráč nastupoval 

v minulé sezoně za divizní D muž-
stvo, jehož byl oporou. V krajském 
žebříčku za uplynulou sezonu mu 
patří 31. až 40. místo, pro srovnání 
jeho novým spoluhráčům Stříbrské-
mu šestnácté, Soutnerovi 21. až 30. 
a Hrnčálovi 61. až 70. Otazník visí 
nad prvním náhradníkem Tomášem 
Masopustem, kterého z přípravy vy-
řadila zlomenina nohy. Každopádně 
se čeká, že bude táhnout B tým 
v krajském přeboru 1. třídy. Spolu 
s ním rezervu A mužstva tvoří Jiří 
a Jan Rödlingovi a dorostenec Jan 
Prchal. Tento celek bude citelně 
postrádat Pavla Bradáče, který ne-
dávno tragicky zahynul.

„Naše ambice se těžko odhadují, 
vůbec totiž neznáme sílu soupeřů. 

Ale počítáme s tím, že v tabulce 
pod sebe dostaneme minimálně 
Nový Bor, který si postup vybo-
joval s námi, dále béčko Mostu 
a Litvínov A. Ten si otestujeme 12. 
září v Českém poháru. Každopádně 
potřebujeme být čtvrtí od konce, 
abychom měli jistotu udržení,“ řekl 
předseda oddílu Václav Hrbek.

Stolní tenisté zahájí účast ve 3. 
lize 2. října doma proti SKST Baník 
Most B. Také následující dva zápasy 
odehrají na vlastních stolech, celko-
vě však tuto výhodu budou mít na 
podzim jen pětkrát, oproti šesti 
zápasům venku.                               (sk)

Třetí liga je pro stolní tenisty VTŽ velkou neznámou

zimním stadionu je už led, může 
dojít třeba i na bruslení.

Úvodní dva běhy, z nichž 
z jednoho je snímek, se v červenci 
uskutečnily ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Eva Kindlová, ma-
minka 12leté Terezy, řekla: „Děti 
měly každý den náplň, pořadatelé 
se jim maximálně věnovali. Milé 
třeba bylo, že dostávaly i diplomy. 
Dcera byla nadšená, kdyby neodjíž-
děla na soustředění, šla by na další 
běh. Také pro zaměstnané rodiče je 
to perfektní věc.“ Bližší informace 
o Prázdninové miniškole sportu 
lze získat na telefonních číslech 
474/ 651 079 nebo 736/481 075. 

                             (text: sk, foto: hk)

Chválená miniškola sportu dětem 
nabízí poslední volná místa

Nezávisle na české olympijské 
výpravě se zítra, tedy ve čtvrtek 5. 
srpna, vydá do Atén reprezentant 
ve windsurfingu, Chomutovák To-
máš Malina (na snímku). Pocestuje 
autem, nikoliv letadlem jako všich-
ni ostatní. „Jsem surfař, tak musím 
mít něco extra,“ prohlásil s úsmě-
vem. Pak však přidal pravý důvod: 
„Mám to všechno v obytném autě, 
a kdybych to z něho někam překlá-
dal, určitě bych na něco zapomněl. 
Loď je navíc křehká, tak ji ani ne-
chci letecké přepravě svěřovat.“

Pětadvacetiletý vystudovaný práv-
ník startující ve třídě Mistral One 
Design si sbalil své „dlouhé prkno“ 
i s několika plachtami a dalším 
náhradním příslušenstvím a spolu 
se svým otcem Eduardem Malinou, 
který je reprezentačním trenérem 
i surfařským guru, vyráží do dějiš-
tě olympijských her. V Saronském 
zálivu, kde se závod pojede, bude 
dřív, aby mohl doladit maličkosti. 
V pátek 13. srpna se jako člen čes-
kého olympijského týmu zúčastní 
zahájení her.

„Začal jsem na tom pracovat 
v roce 2000, půl roku před Sydney. 
Tehdy na vysoké škole jsem stál 
před volbou, jestli si změnit život 
a něco ve sportu dokázat, nebo 
jezdit jen pro radost,“ popsal začá-
tek olympijské cesty. Od té doby mu 
Nechranice, kde má TJ Klínovec lo-
děnici, přestaly stačit. Vždy v lednu 
či únoru vyrážel do světa a na moři 
byl do listopadu nebo do prosince. 
Všechny síly a finance věnoval tré-
ninku, byť šance, jak se kvalifikovat 
na olympiádu, byly jen čtyři - kaž-
doročně jedno mistrovství světa. Zá-
stupci silnějších zemí si vstupenku 
mezi absolutní elitu zajistili dřív, To-
máš podle očekávání až letos na MS 
v Turecku. „Windsurfing je pro mě 
spíš životní styl a většina surfařů 
ho také dělá jen tak pro radost. Ale 
když si člověk stanoví za cíl účast 
na olympiádě, hned je to sport se 
vším všudy, který si v přípravě žádá 
tvrdou atletiku,“ uvedl. 

Olympiády se zúčastní 35 sur-
fařů, po jednom z každé země. 
Závod se pojede na vyznačené 
trati systémem jedenácti rozjížděk 
s hromadným startem. Výsledek 
nejméně povedené rozjížďky se 

Windsurfing je pro něho spíš životním stylem, přesto neváhal o účast v Aténách tvrdě bojovat

Olympionik z Chomutova, to je Tomáš Malina

každému závodníkovi škrtá, vítě-
zem se stane ten, který bude mít 
nejnižší součet bodů. „O umístění 
samozřejmě nějakou představu 
mám, ale nikomu ji neprozradím. 
Pod vlivem Dvořáků a Železných 
chtějí lidé vidět medaili, ale ve 
windsurfingu Česká republika ni-
kdy takového úspěchu nedosáhla 
a ani já tak vysoko nemířím,“ po-
znamenal Tomáš na téma ambice. 

Olympijské kolbiště si byl před 
měsícem „obšlápnout“, vypilovat tech-
niku jízdy ve vztahu k atypickým 
podmínkám. „Čeká nás velké horko 
a sucho, podivný vítr a vlhkost, 
rozmanitě se točící proudy ve vodě,“ 
shrnul poznatky. Závod proběhne od 
15. do 25. srpna. O dva dny později 
zamíří T. Malina opět do Chomutova, 
kde závěrečný ceremoniál OH zhlédne 
v televizi.                 (sk, foto: Identity)

Patrioti si přijdou na své, na olympiádě v Aténách budou spolu s Tomá-
šem Malinou startovat ještě další čtyři sportovci spjatí s Chomutovem:
• Petr ŠvehlaPetr Švehla (narozen 1. dubna 1972 v Hodoníně) - zápas řeckořímský, vá-

hová kategorie do 55 kg. Člen PSK Olymp Praha, za ASK VALZAP Chomutov 
zápasil v letech 1997 až 99, v současnosti v Chomutově s rodinou bydlí. Na 
OH podruhé, největší úspěchy zlato z ME 2001 a bronz z ME 2004.

• Václav BečvářVáclav Bečvář (narozen 5. července 1957 v Chomutově) - sportovní střel-
ba, libovolná malorážka vleže a 3x40 ran. Člen Dukly Plzeň, v Chomuto-
vě vstoupil v 16 letech do Svazarmu a dostal se zde do české špičky. Na 
OH potřetí, největší úspěchy bronz z ME 1995, 2x zlato z ME družstev.

• Richard VýbornýRichard Výborný (narozen 4. června 1971 v Chomutově) - stolní tenis, čtyř-
hra. Člen Pieve Emanuele (Itálie), s nímž letos vybojoval titul. V Chomutově 
hrál za VTŽ do roku 1986, v závěru i za A mužstvo tehdy působící ve 2. 
lize. „Mezi vrstevníky tu byl tehdy jasně nejlepší. Když končil v mladších 
žácích, dokázal vyhrát krajský titul nejen ve své věkové kategorii, ale 
i mezi staršími žáky a dorostenci. Odcházel od nás jako česká dorostenec-
ká špička,“ vzpomíná tehdejší i současný předseda klubu Václav Hrbek.

• Pavla HamáčkováPavla Hamáčková (narozena 20. května 1978 v Chomutově) - atletika, skok 
o tyči. Členka Dukly Praha žila v Chomutově jen do svých čtyř let, v sou-
časnosti sem jezdí za příbuznými. Na OH podruhé, největší úspěchy zlato 
z HMS 2001, zlato z HME 2000, zlato ze Světové univerziády 1999. (sk)

Komu budeme v Aténách držet palce?

Fanoušci KLH Chomutov měli 
v uplynulých dnech unikátní pří-
ležitost zažít zlatého medailistu 
z olympiády a vítěze Stanleyova 
poháru Jiřího Šlégra (na snímku) 
v chomutovském dresu, byť jen 
tréninkovém. Svalnatý obránce 
Bostonu Bruins si ovšem Chomu-
tov nevybral jako svoje budou-
cí působiště v době očekávané 
stávky v NHL, ale jen jako místo 
časově blíže nespecifikované pří-
pravy na nadcházející sezonu. Díky 
dobrým vztahům v trenérem Vla-
dimírem Kýhosem totéž avizoval 
i útočník Robert Reichel, ovšem 
do uzávěrky vydání se do trénin-
ku KLH nezapojil. (text a foto: sk) 


