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absolutní vítěz ČR ve velkolepé raperské soutěži ve freestyle battlu je z Klášterce nad Ohří

Rozhovor se starostou města Janem Houškou
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Anketa „Sportovec roku 2008“
má své vítěze
Vítěze v jednotlivých kategoriích
naleznete uvnitř čísla
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Zásadní obrat v kauze
místostarosty Šroubka

Kraj opravuje ve městě stovky metrů silnic

Trestní stíhání zrušeno
v plném rozsahu
V polovině března obvinila policie místostarostu Tomáše Šroubka ze zneužití
pravomoci a pletich ve veřejné soutěži. Stalo se tak krátce poté, co radnici „navštívila“ kriminální policie a na
odboru strategického rozvoje zabavila
počítače a stohy dokumentů týkajících
se evropských projektů. Po necelém
měsíci došlo v kauze k zlomové události. Dozorující státní zástupce trestní
stíhání vedené proti místostarostovi
města zastavil. Tomáš Šroubek vysvětluje, co způsobilo tento náhlý obrat.
„Využil jsem svoji zákonnou možnost a
podal jsem k rukám dozorujícího státního zástupce stížnost proti mému obvinění a zahájenému trestnímu stíhání.
Dozorující státní zástupce přijal argumenty, které jsem přednesl ve své stížnosti, a rozhodl, že je tato stížnost opodstatněná a celé usnesení o mém trestním
stíhání zrušil v plném rozsahu. Proti
tomuto usnesení dozorujícího zástupce
o zrušení trestního stíhání už není odvolání. V současné době není proti mně
vedeno žádné trestní řízení a nejsem
také z ničeho obviněn. Potvrdilo se tak,
co jsem uvedl už v předchozím rozhovoru pro Klášterecké noviny, a to že jsem
nedělal nic jiného, než že jsem detailně
připravoval projekty a jejich technickou
stránku konzultoval s firmami z praxe.
Tyto schůzky byly zachyceny odposlechy,
které pak policie použila jako základ pro
mé obvinění. Ukázalo se ale - a usnesení
dozorujícího státní zástupce to potvrzuje
- že šlo o velké nedorozumění. Jednalo se
o technickou přípravu zakázky a nikoli
o nějaké pletichy. Státní zástupce přijal
i další argumenty, které jsem vznesl na
svoji obhajobu: veřejná výběrová řízení
nebyla tehdy ještě vyhlášena, a tudíž
jsem nemohl žádného soutěžícího zvýhodnit. Navíc pro nás ta výběrová řízení
připravovala externí firma, nebyl jsem to
já, kdo to organizoval.
Závěr je tedy takový, že způsob vyšetřování na základě odposlechů nebyl šťastný. Policie stavěla své obvinění právě na
odposleších, to je ale podle dozorujícího
státního zástupce při porovnání se stížnostními námitkami a vlastním zjištěním ze spisů neodůvodnitelné.
Osobně to pro mě znamená, že jsem měl
pravdu, že jsem se ani já, ani mí spolupracovníci skutečně ničeho nedopustili,
což jsem tvrdil už od začátku. To je na
jednu stranu pozitivní, ovšem na druhou stranu mě celá tato kauza osobně
velmi poškodila. Navíc to vyvolalo některé reakce na radnici, které způsobily,
že je teď situace ve městě velmi složitá.
Doufám, že alespoň lidé, kteří chtějí, tak
pochopí, že opravdu nejsem žádný zločinec.“
-lara-

Necelý rok poté, co Ústecký kraj získal 700 milionů korun z evropských fondů na opravy silnic, objevily se v Klášterci těžké stavební
stroje. Důvod? Jedním z projektů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury je mimo jiné celková rekonstrukce silnic II/224 a II/568
za 292 milionu korun. Dotčený úsek vede z Údlic přes Kadaň až do Klášterce. Přímo v Klášterci se oprava týká ulic Pražská a Petlerská.„Za kolejema“ už na řidiče čeká zbrusu nový koberec. Dělníkům stavební firmy na to stačilo několik málo týdnů, a to jim ještě
pracovní úsilí překazila nenadála sněhová nadílka na konci března.
V pondělí se vyrojily silniční frézy a nákladní vozy nahoře „u kapličky“ a rychlostí blesku se hrnuly po Petlerské ulici směrem dolů,
zanechávajíc za sebou vykousaný pruh vozovky. Na novou silnici se určitě těší všichni řidiči, přesto z jejich strany zaznělo pár kritických
připomínek směřujících zejména k „utajenému“ termínu zahájení celé akce. Nějaká ta informace pár dnů před začátkem by se určitě
hodila. Řada řidičů pak bojovala s hloubkou vyfrézované silnice, která na některých místech dosahovala dobrých deset čísel. Stavební
práce na tak frekventované silnici samozřejmě působí trochu chaos v dopravě, ovšem pár dnů zmatků za novou silnici určitě stojí.
Už od samotného začátku se mluvilo o tom, že se k této velké stavební akci kraje připojí s vlastními investicemi i město Klášterec. Ve
hře jsou hlavně opatření, která by měla zvýšit bezpečnost provozu před oběma školami. Řidiči by se v rámci této akce měli dočkat
také dalšího, v pořadí již třetího„kruháku“. Okružní křižovatka nahradí tu klasickou v místě, kde se střetávají ulice Petlerská, Dlouhá a17.
listopadu. Kdy se ale začne s její stavbou, zatím není jasné, neboť teprve před několika málo dny bylo zahájeno územní řízení. -lara-

Nehodovost na Chomutovsku mírně klesá
Během měsíce března řešili policisté na
Chomutovsku celkem 87 nahlášených
dopravních nehod. Dle dostupných statistik je to o 70 méně než tomu bylo v
roce 2008 (157) a o 43 méně než v roce
2007 (130).
Bilance nehod za tento měsíc však není
bohužel radostná. Vyhasl jeden lidský
život. Je to sice oproti roku loňskému
méně (2), ale o jeden více než v roce 2007
(0). 29 osob utrpělo lehká zranění, dvě
osoby byly zraněny těžce. Celkové škody
na vozidlech činí 5.591500,- Kč, na pokutách bylo vybráno 35700,- Kč. Podnapilých řidičů za volantem tentokrát hlídky
odhalily hned pět.
A jaké jsou nejčastější příčiny dopravních
nehod? V březnu vedl jednoznačně způsob jízdy - 39, pak následovalo nedání
přednosti v jízdě - 22, třetí pak byla rychlost - 20. Jednu z kolizí v dopravě zavinil v
březnu chodec.
nprap. Marie Pivková

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server
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Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí

Klášterecká porcelánka

Konec dobrý,
všechno dobré ?

Největší tuzemská porcelánka, společnost Karlovarský porcelán a.s., která je
od 10. prosince v konkurzu, má nového
majitele. Téměř tisícovka zaměstnanců
by tuto zprávu jistě přivítala s větším
nadšením, kdyby přišla o nějaký ten
týden dříve. Věřitelský výbor společnosti ovšem rozhodl o prodeji čtyř závodů
porcelánky plzeňské firmě Hengis až 25.
března. To znamená jediné, výrobu, ve
které chce prý nový majitel pokračovat,
bude možné pod jeho vedením rozjet
ne dříve než za několik týdnů. Závody v
Nové Roli, Klášterci nad Ohří, Thun studio a sítotisk jsou tedy prozatím mimo
provoz a většina zaměstnanců, kterým
skončila k 31. březnu pracovní smlouva,
rozšířila počet klientů pracovních úřadů. Oproti ostatním nezaměstnaným
mají ovšem velkou naději, že se dříve
nebo později do „svého“ podniku vrátí.
Než se tak stane, musí se ale odehrát
několik důležitých kroků, mezi které
patří inventura, zaplacení kupní ceny
a samozřejmě podpis kupní smlouvy.
Prodej Karlovarského porcelánu firmě
Hengis a.s. musí schválit také soud.
Nejen zaměstnanci klášterecké porcelánky nyní doufají, že je tradiční výroba
porcelánu, která naše město proslavila
doma i za hranicemi, prozatím zachráněna. Jestli to tak ale skutečně bude,
prokáží až následující měsíce. Dokáže
firma, která vznikla teprve v prosinci
roku 2007 a jejímž předmětem podnikání je podle obchodního rejstříku
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, dostát velkým nadějím,
které jsou na ni kladeny? Jaký vztah
má k porcelánce její nový majitel, zatím
jediný člen představenstva společnosti
Hengis Mgr. Lukáš Zscherp? Podle údajů uvedených v obchodním rejstříku by
se mohlo zdát, že spíš než tradiční český
porcelán jsou jeho „koníčkem“ firmy
s exotickými názvy. V současné době
figuruje jeho jméno kromě společnosti
Hengis v dalších 37 firmách, z nichž většina byla založena v posledních třech
letech a zabývá se pronájmy nebytových prostor.
-lara-

Město Klášterec nad Ohří
oznamuje,
že od 1. 4. 2009
se stává plátcem DPH
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ZPRAVODAJSTVÍ

Jan Houška:
„Na ekonomickou krizi jsme se včas připravili.“
V minulém čísle Kláštereckých novin jsme otiskli obsáhlý rozhovor, ve kterém
místostarosta města Tomáš Šroubek komentoval některé závažné události posledních několika týdnů. Není ale určitě jediný, kdo má k dění ve městě co říct. Tentokrát
jsme zjišťovali názor starosty města Jana Houšky.
dotovaných z regionálního operačního
programu i ze státního fondu životního
prostředí. Ale i s vědomím, že je to velmi
náročná záležitost, jsme přesvědčeni, že
to dokážeme a dostojíme všem závazkům poskytovatele dotací.

Kdybych měla parafrázovat klasika,
tak řeknu, že tento způsob začátku
roku zdá se mi poněkud nešťastný.
K problémům vnějším, jakými jsou
například hospodářská krize, se přidaly i starosti místní – vyšetřování
policie na radnici, komplikovaná situace v lázních, dění na odboru strategického rozvoje... Místostarosta Šroubek byl při svém hodnocení místy
velmi otevřený. Jak se díváte na celou
situaci vy?
Poslední, co bych si přál, je, abychom
spolu komunikovali prostřednictvím
novin a přesvědčovali se navzájem a v
konečném důsledku i občany o svých
pravdách. Je to vážná a svým způsobem
absurdní situace, kdy se vyčleňujeme
navzájem z vedení, ač jsme vlastně vedení jedno. Překročili jsme tak veškeré meze,
které si lze představit. Nechci proto článek místostarosty Šroubka podrobovat
žádným rozborům. Přesto bych se rád
vyjádřil ke dvěma věcem, které mohly
vnést neklid do podvědomí občanů, a to
k dění na odboru strategického rozvoje
a k naší údajné nečinnosti v souvislostí s
hrozící ekonomickou krizí. Pokud budou
mít někteří z občanů i potom nějaké
pochybnosti, mohou se obrátit přímo na
mě, rád jim osobně odpovím.
Odchod tří pracovníků z odboru strategického rozvoje, správy majetku a
územního plánování patří určitě mezi
ty méně pozitivní události z poslední
doby. Jak vy jako starosta vnímáte
rozpad tohoto odboru?
Je přehnané tvrdit, že se odbor rozpadl.
Odbor strategického rozvoje, správy
majetku a územního plánování se skládá ze dvou relativně samostatných jednotek. Část správy majetku zůstává beze
změn, naprosto a plně funkční ve svém
konání. V části věnované strategickému
rozvoji podali výpověď vedoucí odboru
a dva referenti, přičemž jeden z nich
zde pracoval jen na pětinu úvazku, tj.
osm hodin týdne. Oba referenti ukončili
pracovní poměr dohodou, první odešel k 24. 3., druhý pak k 31. 3. Vedoucí
odboru Ing. Mazánková je v souladu se
zákoníkem práce ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která uplyne 31. května. V
současné době je vypsáno výběrové
řízení na referenta odboru. Zatím došlo
pět přihlášek, ale zájem mají i další kvalifikovaní lidé, a proto jsme se rozhodli
výběrové řízení prodloužit do 17. dubna. Do té doby se také rozhodneme,
zda budeme na odboru strategického
rozvoje i nadále pokračovat v modelu
vedoucí a dva referenti. Zatím to ale
vypadá, že si do budoucna vystačíme
už jen s jedním referentem, který bude
administrovat průběh realizace projektů a vytvářet monitorovací zprávy. V
tuto chvíli se čeká na rozhodnutí pouze
u tří podaných projektů. Další, se kterými jsme byli úspěšní, přebírá odbor realizace investic. Navíc proběhla výběrová
řízení na technický dozor investora k
jednotlivým akcím, který ponese z velké části zodpovědnost za organizační a
realizační činnost.
Samozřejmě si plně uvědomujeme
administrativní náročnost projektů

Přece jen je ale odchod tří zaměstnanců významným zásahem do činnosti
odboru. Nenaruší tato situace přípravu dalších projektů?
Od ledna jsme prakticky zastavili přípravu velkých projektů. Jedním z důvodů je i snaha alespoň částečně omezit
zbytné výdaje z rozpočtu města s ohledem na panující hospodářskou krizí.
V dalším období budeme proto žádat
zřejmě jen o drobné projekty, u kterých
budeme velmi pečlivě zvažovat, zda se
pro nás hodí, jakou máme šanci uspět
a hlavně jestli jsme schopni je spolufinancovat. I když většinu nákladů pokryje dotace, zásah do rozpočtu města
není zanedbatelný, zvlášť když se sejde několik velkých projektů. Přípravu
projektů tedy nezastavíme úplně, ale
budeme velmi uvážliví. Svoji pozornost
chceme zaměřit hlavně na sídliště.
Je třeba také připomenout, že odbor
strategického rozvoje nebyl jediný, který
fungoval jako žadatel o dotace. Dotace
na své menší projekty si zařizuje i odbor
místního hospodářství, odbor kultury,
marketingu a cestovního ruchu a úspěšné projekty podávala i městská policie.
Peníze přicházely do města i díky aktivitě jiných odborů, rozhodně to nestálo
pouze na odboru strategického rozvoje.
Přínos z dotací ostatních odborů se sice
může zdát ve srovnání s projekty odboru
strategického rozvoje za desítky milionů
korun malý, ale pro občany byl určitě
důležitý. Financovaly se z nich hřiště,
kamerový systém...
Zmínil jste celosvětovou hospodářskou krizi. Jak je Klášterec připraven
na horší časy? Udělali jste už nějaká
konkrétní opatření? Mám na mysli
například revizi rozpočtu města.
Rozpočet na rok 2009 jsme připravovali
v prosinci a už tehdy jsme si byli vědomi
signálů, že se blíží hospodářská krize,
která bude větší, než byly krize v minulých letech. Odhad výběru sdílených
daní pro město Klášterec je na rok 2009
podle schváleného státního rozpočtu
150 milionů korun. Do rozpočtu města
jsme ovšem zakalkulovali odhad příjmů
ve výši pouhých 130,5 milionů korun.
Už tehdy byl totiž předpoklad, že výběr
daní nebude tak výborný, jako byl v
roce 2008. Pro srovnání - za rok 2008 se
na sdílených daních vybralo 132 milionů. Do rozpočtu pro letošní rok jsme
tedy dali nižší částku, než je skutečnost
předchozího roku, i když máme z minula takovou zkušenost, že se každým
rokem vybere víc peněz. Dá se tedy říct,
že rozpočet máme velmi umírněný. To,
že jsme se při jeho sestavování „trefili“,
dokládá i vývoj za první dva měsíce.
Za leden a únor činí výběr právě u sdílených daní 26,45 milionů, což zcela
odpovídá našemu odhadu. Pozitivní
je určitě také to, že máme k dispozici
finanční rezervu vytvořenou z přebytku
rozpočtu roku 2008. Občané mohou
být klidní. Tyto peníze jsme neutratili a o
jejich případném použití může rozhodnout pouze zastupitelstvo.
Zhoršenou ekonomickou situaci jsme
samozřejmě brali v úvahu i v případě
výdajů. V lednu jsem si nechal zpracovat harmonogram, jak budou postupovat projekty, u kterých je třeba naše
spoluúčast. Abychom pokryli spotřebu
v tomto kritickém období, vydal jsem
27. ledna příkaz zastavit nové projekty a nové aktivity. Z těchto opatření je
myslím si dobře patrné, že město se na
přicházející krizi připravovalo a včas na
ni reagovalo.
-lara-

Jarní úklid města začal. Odtahovka má plné ruce práce
S končící zimou a prvními jarními dny se
v ulicích vyrojili nejen cyklisté, ale jako
každý rok touto dobou také úklidové
stroje. Protože se letos kvůli nebývalé
sněhové nadílce použilo podstatně větší
množství posypového materiálu než v
předchozích dvou letech, bude i ten velký jarní úklid vyžadovat maximální nasazení zaměstnanců Kláštereckých služeb.
Ještě než se ale dostanou ke slovu pracovníci s košťaty a zametací vozy, zapotí
se městští strážníci a hlavně odtahová
služba. Vždy se totiž najde několik„hříšníků“, kteří nerespektují dopravní značení
upozorňující s předstihem na úklid silnic.
Je ovšem otázka, zda jim ledový klid, s
kterým ignorovali nařízení města, vydrží
i poté, co jim bude naúčtováno 1500
korun za odtah vozidla. K této částce se
navíc může přidat až dvoutisícikorunová
pokuta. Když k tomu pak připočteme
100 korun jako „parkovné“ na odstavném parkovišti, je až s podivem, že je

až 50 000 Kč
• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• měsíční splátky

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

počet hříšníků tak vysoký. Podle informací městské policie muselo být jen během
prvního týdne odtaženo 32 aut.
A na závěr jedno varování pro milovníky
adrenalinu, kteří pokoušejí štěstí a hlavně

trpělivost strážníků tím, že se své auto rozhodnou přeparkovat až po příjezdu odtahové služby: i za neúplný odtah, který
zmaříte svým příchodem, budete muset
zaplatit. A to rovných tisíc korun. -lara-

Budoucí hasiči trénovali na vrakovišti
Říká se: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Ale aby to na bojišti šlo „lehce“, musí se
nalézt to správné cvičiště. V tom mají jasno také instruktoři ze Střední hasičské školy
v Chomutově. Dostat se na vrakoviště a mít k dispozici několik automobilových vraků,
na kterých si mohou vyzkoušet v praxi vyprošťování a záchranu osob při dopravních
nehodách, to je pro začínající hasiče neocenitelná zkušenost. Díky takovýmto nácvikům dokáží v „ostré“ akci zachránit nejeden lidský život.
Firma Pavla Švamberga z Klášterce nad Ohří spolupracuje se Střední hasičskou školou už delší čas. Na začátku dubna v prostorách zmiňované firmy probíhal další z
odborných výcviků hasičských elévů z celé republiky, kteří jsou v Chomutově na
základním hasičském kurzu. Pod vedením zkušených lektorů měli budoucí záchranáři možnost simulovat různé varianty zaklínění osob. Hlavní důraz byl kladen na
správné provedení záchranných prací, naučit se zacházet s hydraulickými nástroji a
dodržovat bezpečnost práce.
-rony-

+420 602 114 911
+420 774 420 526

V terénu i o víkendu
Od 1. dubna dohlížejí klášterečtí strážníci na pořádek ve městě sedm dní v týdnu. Podstatné rozšíření pracovní doby i
na víkendy a svátky umožnilo navýšení
počtu zaměstnanců MP na kýžených
dvanáct. Současné složení městské police, kterou tvoří deset strážníků a dvě
operátorky kamerového systému, umožňuje veliteli pokrýt i dosud bílá místa v
rozvrhu služeb. „K navýšení počtu strážníků jsme přistoupili zejména s úmyslem
pokrýt celý víkend a veškeré svátky. Důvod
je jednoznačný. K protiprávnímu jednání a
k narušení veřejného pořádku může dojít
kdykoli a s blížícím se létem rizikovost víkendů jenom roste. Lidé bývají venku dlouho
do noci, pořádá se spousta akcí pod širým
nebem, práce na zahrádce a stavební sezóna s sebou přináší nárůst černých skládek,
s hezkým počasím roste i prostituce... Je
toho prostě dost, proč je důležité, aby městská policie fungovala i v sobotu a v neděli,“
vysvětluje velitel kláštereckých strážníků
Petr Hörbe.
Zatímco během týdne můžete městskou
policii kontaktovat na pevné lince 474
375 826, pokud budete potřebovat její
služby o víkendu, zastihnete právě sloužící hlídku nejspíš na mobilním telefonu s
číslem 606 629 868. Protože, jak dodává
závěrem Petr Hörbe, víkendové hlídky tu
nejsou od toho, aby seděly na služebně,
ale aby byly co nejvíce v terénu. -lara-

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Prodám byt 1+2 v osobním vlastnictví.
Tel.: 773 943 803
Přijímám objednávky na kuřice. Prodej 29. - 31. 5.
Tel.: 721 251 662
Daruji štěňata křížence.
Tel.: 725 528 942
Prosím nálezce zlaté náušnice se
zeleným kamenem, aby se ozval na
tel. č. 721 251 662.
Rodinná památka.
Odměna 1 000,- Kč

Policie informuje ...
Zase na ČEZ nevyzráli ...

Opravdu hrdina ...
X V Klášterci nad Ohří pátrají policisté po
totožnosti neznámého pachatele, který
okradl ženu v Útočišti. 61letá paní se procházela večer po silnici, když k ní zezadu
přiskočil pachatel, udeřil ji a z ruky se jí
snažil vytrhnout kabelku. Po přetahování
zůstalo ženě v ruce pouze ucho, s kabelkou zloděj utekl. Kromě šoku žena naštěstí
zraněna nebyla, vyčíslená škoda činí 550
korun. Bude-li útočník zjištěn, bude obviněn z trestného činu loupeže.

To mu teda neprošlo ...
X Minulý týden pátrali v Klášterci nad
Ohří po pachateli, který napadl a okradl
nezletilého chlapce vracejícího se domů.
Pachatel měl přijet na kole, udeřit jej do
břicha a odcizit batoh s učením. Při vyšetřování se ale zjistilo, že ke skutku vůbec
nedošlo, nezletilý si přepadení vymyslel
a to z toho důvodu, že při cestě ze školy
kradl v obchodě a tam mu aktovku zabavili. Z obavy před potrestáním si vymyslel
přepadení. Při výslechu se doznal a věc
bude proto po došetření odložena.

X Z trestného činu krádeže se budou
zodpovídat tři obyvatelé rodinného
domu v Klášterci nad Ohří. Bylo totiž zjištěno, že si společně zřídili nelegální odběr
elektrické energie. Odebrali tak elektřinu
za 52 tisíc korun, za kterou nezaplatili.
Okolnosti případu nadále šetří místní
policejní oddělení.

Tady se šetřit asi nevyplatilo ...
X Dvacet tisíc korun v hotovosti si odnesl
zloděj, který vnikl během víkendu do prodejny potravin v Klášterci nad Ohří. Pachatel měl práci značně usnadněnou, neboť
dveře do přízemí domu nebyly zajištěné,
stejně tak jako dveře do prodejny samotné. S trezorkem, ve kterém byla hotovost
uložená, pak zloděj v klidu odešel, aniž by
ho kdokoli viděl. Krádež šetří místní policejní oddělení.

Za pětikilo dva natvrdo ...
X Obvinění z trestného činu porušování
domovní svobody si včera převzal mladík z Klášterce nad Ohří. V odpoledních
hodinách vnikl do bytu svého známého,
odstrčil ho od dveří, udeřil do obličeje a ze
skříňky v pokoji odcizil bankovku ve výši
pět set korun. Pak z bytu odešel. Mladý
muž byl po výslechu propuštěn, další jeho
vyšetřování bude probíhat na svobodě. Za
uvedený trestný čin mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.
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Lidem v nouzi
přinese naději Naděje
To velké„N“ není v nadpisu omylem. Jedná se totiž o název občanského sdružení,
které se má od 1. července letošního
roku stát poskytovatelem pobytových a
sociálních služeb v objektu stávající ubytovny v ulici Osvobozená.
Občanské sdružení Naděje vzniklo
už v roce 1990 a od svého počátku se
zaměřuje na lidi osamělé, zdravotně
postižené, společensky vyloučené nebo
jinak znevýhodněné. Z počátečního
nadšení několika jednotlivců vyrostla organizace, která dnes působí v 19
českých a moravských městech. Paleta
služeb, které Naděje nabízí, je opravdu
pestrá: domovy pro seniory, domovy
pro osoby se zdravotním postižením,
volnočasové aktivity pro děti a mládež,
dětské kluby, mateřské centrum, denní
stacionáře, sociálně terapeutické dílny,
chráněné bydlení, osobní asistence,
azylové domy, noclehárny, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež a některé další. Podle typu
zařízení se pracovníci Naděje věnují
uprchlíkům, bezdomovcům, starým a
opuštěným lidem, handicapovaným
dětem a mládeži, opuštěným dětem,
národnostním menšinám i propuštěným vězňům.
Podle informací, které máme k dispozici, bude občanské sdružení Naděje v
Klášterci na „Koreji“ provozovat azylový
dům a noclehárnu. „Vybrané sociální
služby bude Naděje v Klášterci poskytovat v případě, že uspěje se svojí žádostí o
dotaci z programu na podporu sociálních
služeb, který vypsal Ústecký kraj. Peníze,
které by občanské sdružení od kraje získalo, by mu umožnily provozovat zde vybrané služby po dobu tří let, a to bez jakékoli
další finanční pomoci ze strany města,“
přibližuje podmínky, za kterých by mohlo v Klášterci fungovat sdružení Naděje,
tajemnice města Mgr. Antolová.
K případné změně provozovatele současné ubytovny Korea už vedení města podniklo konkrétní kroky. „Všichni
obyvatelé ubytovny mají platné nájemní
smlouvy do 30. června. Pokud Naděje
uspěje se svým projektem a zřídí zde azylový dům, budou mít obyvatelé ubytovny
možnost podepsat novou nájemní smlouvu přímo s Nadějí. V případě, že občanské
sdružení dotaci nedostane, pojede se dál
v současném režimu. Poskytování sociálních služeb občanským sdružením Naděje schválila rada města, která v souvislosti
s tím rozhodla mimo jiné o ukončení
dosavadní nájemní smlouvy se SBD, které
zde mělo pronajatu pro své potřeby jednu
místnost,“ vysvětluje Mgr. Antolová.
Změna ubytovny na azylový dům s
sebou přinese některé významné změny. Na rozdíl od klasické ubytovny, která
nabízí prakticky jen pobytové služby,
bude provoz azylového domu v podání
občanského sdružení Naděje doplněn
o sociální poradenství a o výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti. Lidé
ubytovaní v azylovém domě se musí ve
spolupráci s pracovníky zařízení aktivně
podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Pracovnicí Naděje s lidmi
intenzivně pracují a snaží se je zařadit
zpět do normálního života. Pobyt v azylovém domě totiž není na „věčné časy“,
ale má lidem v nepříznivé sociální situaci
posloužit jen na přechodnou dobu. Druhou sociální službou, kterou chce občanské sdružení Naděje v Klášterci provozovat, je noclehárna pro lidi bez domova. Ti
se zde budou moci za drobný poplatek
umýt a přenocovat.
-lara-

Napsali jste do redakce ...
Učitelé a žáci ZŠ Školní zvou touto cestou širokou veřejnost na dubnovou
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ mladých cyklistů
všech kláštereckých škol. Tento závod se
koná již třetím rokem a škola ho pořádá
ve spolupráci s městskou policií a MÚ v
Klášterci nad Ohří.
V první části závodu, která se uskuteční
15.4.2009 od 14:30 hodin, budou žáci
soupeřit v jízdě na čas. Ta se pojede
v úseku cca 300m v tzv. kláštereckém
Průseku.
Druhá část se uskuteční přesně za týden
- tj. po Velikonocích 22.4.2009. V té se
mladí závodníci nejprve potrápí s testem o pravidlech v silničním provozu a
teprve poté si od 14:30 hodin zajedou
svoji oblíbenou jízdu zručnosti po sestavené dráze. Ta pro ně bude již tradičně

Letní tábor Ohnišov se neomrzel ani po 20 letech
Aby svůj volný čas nemusely místní děti
trávit jen u počítače, televize nebo bloumáním po městě, o to se v Klášterci starají sportovní oddíly, základní umělecká
škola, dům dětí a mládeže nebo skauti. V
Kláštereckých novinách jsme o nich častokrát psali. Trochu stranou našeho zájmu
ovšem zůstala pionýrská skupina Václava
Řezáče. Nyní bychom naše opomenutí
rádi napravili. O tom, co tato organizace
nabízí dětem a mladým lidem, jsme si
povídali s její dlouholetou vedoucí Helenou Bišovou.
Kdy vlastně pionýrská organizace Václava Řezáče vznikla a proč si dodnes
zachovala svůj původní název?
Tak to musím hodně zapřemýšlet. Pionýrská organizace Václava Řezáče byla založena tuším v roce 1972 a funguje prakticky
bez přestávky. Naštěstí ji nepotkal osud
některých podobných organizací, které
skončily po roce 1989. Za to, že s úspěchem působíme už přes třicet let, vděčí
tato organizace především lidem, kteří se
zde dětem celá ta léta věnují. Pokud to
dělají to s láskou a nadšením, pak je podle mého úplně jedno, jestli si říkají skaut,
nebo pionýr. Moje maminka léta pracovala
ve skautu a já od ní načerpala spoustu znalostí o práci s dětmi, které jsem pak využila
právě v pionýrské skupině Václava Řezáče.
Dnes máme vlastní klubovnu v Souběžné
ulici vedle DDM Volňásek, kde se pravidelně scházíme, pořádáme různé akce, nabízíme zájmové kroužky a máme i sportovní
oddíly, například plavání. Poslední velkou
akcí, kterou jsme pořádali, bylo krajské
kolo ve vybíjené. To se koná už několik let
na Základní škole Petlerská a sjíždí se sem
desítky dětí z Ústí, Chomutova, Chebu
apod.
Řekne-li se pionýrská skupina Václava Řezáče, tak se většině lidí vybaví
především letní dětský tábor Ohnišov.
Klášterecké děti na něj jezdí už spoustu
let a za tu dobu se jich tam vystřídala
pěkná řádka. Proč jste si vybrali právě
Ohnišov?
Když se zrodil nápad jezdit na letní tábory,
tak jsme o Ohnišově vůbec neuvažovali.
Ani jsme o něm vlastně nevěděli. Začínali
jsme v nedalekých Žluticích. Bylo to ideální místo: blízko Klášterce, na louce u koupaliště... Jenže pak se tam začaly budovat
zahrádky a my museli hledat jiné útočiště. Protože poblíž nebylo žádné vhodné
místo, kde by byla k dispozici pitná voda
a elektřina, zamířili jsme nakonec až do
Kounova ve východních Čechách. Tam

AUTOSLUŽBY

Vítězná 268
431 51 Klášterec nad Ohří

Stanislav BO HÁČ
Opravy vozidel
Jan BR EJCHA
Tažná zařízení
Výměna autoskel
Příprava na STK
Zprostředkování ME a STK
Prodej náhradních dílů
včetně autobaterií
S. BOHÁČ - mob.: 602 749 878

připravena na parkovišti u kláštereckého aquaparku a bude i v letošním roce
postavena s určitými obměnami.

Celá soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií. Do první jsou zařazeni
žáci 5.a 6. tříd, v druhé pak soutěží žáci
7.,8. a 9. tříd. Čtyři nejlepší žáci z každé
kategorie a školy postupují do okresního kola soutěže, která se koná každoročně v květnu v chomutovské autoškole
OMEGA.
Doufejme, že i letos se dočkáme skvělých výsledků našich cyklistů. V loňském
roce jim totiž štěstí přálo, a tak žáci z první kategorie ZŠ Školní postoupili až do
kola krajského, které se konalo v Oseku
u Mostu.
Těšíme se na přízeň všech fanoušků a
příznivců cyklistiky a věříme v co největší podporu všech přihlížejících, kteří
nás v tyto dny našeho jarního zápolení
přijdou povzbudit.
Za žáky kláštereckých škol Z. Moziková.

J. BREJCHA - mob.: 724 064 787

jsme s dětmi jezdili od roku 1978 do roku
1986. Byl to perfektní tábor a rodiče i děti o
něj měli čím dál tím větší zájem. Byl tu ale
jeden problém. Vodu jsme museli čerpat
ze studně a kvůli hygieně tu mohlo být v
létě jen asi padesát lidí. A jezdit s tak omezeným počtem „táborníků“ až do východních Čech se dost prodražovalo. Tak jsme
začali hledat jiné místo a našli jsme právě
Ohnišov. Tato malebná vesnička v Orlických horách leží asi 10 km od Kounova.
Vedení Ohnišova nám tehdy nabídlo louku nad koupalištěm, kde stály původní,
už nevyužívané chatky a kiosek. Vlastními
silami jsme si to všechno opravili a mnozí
z nás tak považují tábor v Ohnišově za svůj
druhý domov.
Čím vás Ohnišov tak zaujal?
Pro tábor je to ideální místo, k dispozici
máme elektriku, vodovodní řad s pitnou
vodou i prostory, kam si můžeme přes

zimu uložit věci. Z tábora je blízko do vesnice a přitom leží uprostřed lesů. Největším
lákadlem ohnišovského tábora je pak určitě přírodní koupaliště. A to okolí!
Některé naše čtenáře jste teď možná
zlákala a chtěli by vám na léto svěřit
svoji ratolest. Co pro to musí udělat?
Letos připravujeme tři běhy. První probíhá
od 4. do 18. července, druhý od 18. července do 1. srpna a poslední od 1. do 18. srpna.
Kapacita běhu je 70 dětí. Přihlášky na tábor
v Ohnišově si mohou zájemci vyzvednout
každé úterý od 17 do 18 hodin v naší klubovně. Cena poukazu je 3500 korun, což
si myslím je v dnešní době rozumná cena.
Uzávěrka přihlášek je sice až 15. června,
ovšem první běh bývá vyprodán ještě
před termínem. Další informace nebo třeba fotografie z minulých let jsou k dispozici
na webových stránkách tábora na adrese
www.ohnisov.cv-region.cz
-lara-

Víte, jaká výročí slaví město
Klášterec nad Ohří v tomto roce?
rok 1859 - 150. výročí
23. července vznikl v dílně hrnčířského mistra
Karla Schreinera požár. Díky silnému větru se
rozšířil a během pouhých čtyř hodin zničil celé
město včetně historických budov a radnice.
Byl to poslední velký požár města, zámek byl
tentokrát ušetřen. Shořelo 200 domů a zemřelo několik lidí včetně Karla Schreinera. Škoda
na majetku byla asi půl miliónů zlatých, z nichž
jen pětina byla kryta pojištěním. Spolek dobrovolných hasičů vznikl 23. července 1873 - 14
let po tomto požáru.
rok 1879 - 130. výročí
V roce 1879 byl postaven silniční most přes
řeku Ohři. Spočíval na dvou pilířích na břehu a na dvou ve vodě. Most byl vysvěcen
farářem E. Tuchou. Stavba znamenala konec
převoznického řemesla, které se zde provozovalo od nepaměti, a zřejmě i plavení dřeva po Ohři, neboť pod mostem již nebylo
možno s vory proplout.
rok 1879 - 130. výročí
V tomto roce se také začaly stavět dvě věže
hřbitovního kostela Panny Marie, které byly
dokončeny o dva roky později.
rok 1849 - 160. výročí
Do poloviny 19. století poddanské město
Klášterec nad Ohří se stalo skutečným městem postupným růstem obyvatel a hospodářského významu obce. Rozhodující byl
rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a
robota. 7. března 1849 byl vydán prozatímní
obecní zákon, který položil základy územní
samosprávy s obecním výborem.
rok 1859 - 150. výročí
Do poloviny 19. století poddanské město
Klášterec nad Ohří se stalo skutečným městem postupným růstem obyvatel a hospodářského významu obce. Rozhodující byl
rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a
robota. 7. března 1849 byl vydán prozatímní
obecní zákon, který položil základy územní
samosprávy s obecním výborem.
rok 1859 - 150. výročí
23. července vznikl v dílně hrnčířského mistra Karla Schreinera požár. Díky silnému větru se rozšířil a během pouhých čtyř hodin
zničil celé město včetně historických budov
a radnice. Byl to poslední velký požár města,
zámek byl tentokrát ušetřen. Shořelo 200
domů a zemřelo několik lidí včetně Karla
Schreinera. Škoda na majetku byla asi půl
miliónů zlatých, z nichž jen pětina byla kryta
pojištěním. pokračování příště ...
zdroj: Z. Vachata- Přehled dějin města a okolí, 1997

Velikonoční přehlídka
kalendář zajímavostí ...
Významná výročí 10. - 24. dubna
11. 4. 1792 - Ve Francii byla vynalezena gilotina.
11. 4. 1945 - Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Buchenwald.
12. 4. 1961 - Nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin jako první obletěl zeměkouli.
Historický let na kosmické lodi Vostok 1 trval 108 minut. Od roku 1969 se z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace slaví tento den jako Světový den letectví a
kosmonautiky.
12. 4. 2003 - Zemřel Zdeněk Jirotka, český spisovatel a fejetonista
13. 4. 1950 - V celé ČSR proběhla „akce K“ – likvidace mužských řádů a řeholí. Po
skončení této akce v květnu bylo 2376 mnichů soustředěno do internačních klášterů či táborů nucených prací.
13. 4. 1981 - zemřel Jiří Schelinger, český rockový zpěvák
13. 4. 1994 - zemřel Rudolf Hrušínský, český herec
14. 4. 1912 - Parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik narazil na ledovou kru.
Další den kolem 2:20 ráno se potápí.
14. 4. 1916 - Švédsko jako první zavedlo letní čas.
15. 4. 2005 - Vyhořel hrad Pernštejn na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje
Vysočina. Shořel depozitář, škody na budově a sbírkách se odhadují na 100 milionů korun.
16. 4. 1991 - Firma Škoda Auto byla spojena s německou automobilkou
Volkswagen
16. 4. 1943 - doktor Albert Hofmann objevil psychedelické účinky LSD.
16. 4. 1945 - sovětská ponorka L-3 torpédovala a potopila německou dopravní loď
Goya. Zahynulo 6 až 7 tisíc osob, jedná se o druhou největší námořní katastrofu v dějinách
18. 4. 1906 - San Francisco bylo zničeno zemětřesením.
19. 4. 1943 - Zahájeno povstání ve varšavském ghettu - nejvýznamnější akce židovského odboje za 2. světové války.
20. 4. 2002 - zemřel Vlastimil Brodský, český herec
21. 4. 1945 -Americká vojska vstoupila na československé území; osvobodila Aš.
21. 4. 1990 - Papež Jan Pavel II. zahájil dvoudenní návštěvu Československa. Jednalo
se o historicky první návštěvu papeže v Československu.
23. 4. 2007 - zemřel Boris Jelcin, první prezident Ruské federace

Když se před rokem objevily na chodbách základní školy praktické barevná
vajíčka, rozkvetlé větvičky zlatého deště
a další velikonoční výzdoba, poletovaly
za oknem ještě sněhové vločky. Letošní
velikonoční výstavu oproti tomu provázelo skutečně jarní počasí. Není se tedy
co divit, že v celé škole panovala druhý
dubnový týden sváteční nálada. Tím
nejslavnostnějším dnem bylo ale pondělí 6. dubna. Klášterecká Základní škola
praktická hostila žáky speciálních škol z
celého regionu, kteří se sem sjeli na tradiční velikonoční přehlídku zručnosti.
Pod šikovnýma rukama dětí a jejich učitelek a učitelů se rodily pestrobarevné
výtvory na téma Velikonoce a příchod
jara, které v závěru přehlídky obohatily
prodejní velikonoční výstavu ve vstupní
chodbě školy.
-lara-
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Ve svých dvaceti letech je absolutním vítězem velkolepé raperské soutěže ve freestyle battlu Battle Night 10. Ten, kdo ho zná, ví,
že významným prvkem jeho image je obyčejný batoh na zádech. Když proti němu
stojí soupeř, jeho mozek pracuje rychlostí
blesku a slova z jeho úst letí rychlostí svištějících kulek z kulometu. Ve světě raperů
jeho civilní jméno není důležité, ale jeho
nick od letošního března skloňují rapeři v
České republice s úctou ve všech pádech.
Říká si„eLKa“ a je prostě nejlepší.

začne. Vždy je lepší, aby začínal soupeř, protože mám výhodu si na něj připravit kontraúdery a jeho výstup otočit proti němu.
Když začínám já, musím si ho během 5 vteřin prohlídnout, co má na sobě, jak vypadá,
jak se projevuje a na to reagovat. Snažím se
ho znejistit a rozhodit, aby si sám naběhnul.
Pod pódiem je publikum, které hodnotí
svým projevem náš výkon. Nemohu si připravit nic dopředu, protože neznám soupeře, ani muziku, kterou DJ pustí. A i kdybych
si zkoušel dopředu něco připravit, ti, kdo to
dělají vrcholově, by to poznali.
Takže vzájemná rivalita mezi soupeři
bude asi veliká?
To je právě to, že si každý myslí, že když na
pódiu na sobě nenecháme nit suchou, že se
i v soukromí nemůžeme vystát. Ale ono je to
právě naopak. My, co se pohybujeme ve té
absolutní špičce, se dobře známe. Troufám si
říct, že jsme velmi dobří kámoši. Žádná velká
rivalita mezi námi není. Navštěvujeme se,
kluci jezdí za mnou a já za nima.
Co pro tebe znamená výhra v této prestižní soutěži? Pokud vím, v předchozích
battlech ti vítězství několikrát těsně
uniklo.
No už jsem začínal mít pocit, že je mi to druhý místo souzený. Samozřejmě, že si ze mě
utahovali a pořád mi předhazovali, že budu
věčně druhej, protože jsem na 6., 7., a 8. battlu pokaždé projel finále. Ale já si to schoval až
na ten jubilejní desátej :o) Tady poprvé totiž
vítěz získal do svého držení pohár a k němu
30 tisíc korun. Splnil se mi tak jeden velký sen.

Vzpomeneš si ještě na své první
vystoupení?
Tak na své začátky asi nikdo jen tak nezapomene. Tim spíš, že celá ta anabáze s
mým batohem začala právě na mém prvním vystoupení. Bylo mi 14 let a byl jsem
tak vystresovanej, že jsem zapomněl text a
totálně jsem to zkopal. Ale co je kurióznější,
že v tom stresu jsem si zapomněl sundat
batoh, jak jsem to chtěl mít rychle za sebou.
Pamatuju si na ten pískot a ty nadávky, ale
jeden týpek ke mně přišel a řekl, že to s tím
báglem na zádech bylo stylový a od té doby
ho nosím na každou soutěž.
Zjistil jsem si, že freestyle rap je přísná řeč. „Raper“ popisuje svoji situaci
a různé okolnosti, které se dějí okolo
něj. Freestyle Battles jsou soutěže,
kde rapeři soutěží mezi sebou formou
freestyle rapu, vyměňují si své názory a
velmi často padají i ostřejší slova. Přibliž nám laikům svými slovy, jak taková
soutěž probíhá, „polidšti“ čtenářům
termín„freestyle rap“.
Jednoduše se to dá nazvat „forma vyjádření“. Mám proti sobě soupeře, kterého
musím během 30 vteřin ve 2 kolech porazit.
To znamená, že přímo na místě musím z
hlavy vymýšlet rýmy takovým způsobem,
abych soupeře odrovnal. Boj začíná tím,
že si střihneme a ten kdo vyhraje určí, kdo

Co bude dál? Jaké máš plány do
budoucna?
Teď mám v hlavě album, které připravuju s
naší kapelou Right Concept Side. Se mnou je
v kapele DJ Kalim (Jirkov), Matheus (Sokolov)
a Styll (Praha). Název kapely by se dal přeložit
„Pravá strana myšlení“ a stejně se bude jmenovat i naše album, které by se mělo objevit
během letošního roku. Natáčet ho budeme
v Německu a podílí se na něm plno známých producentů a hostů. Snad potěším své
fanoušky tím, že křtít ho chceme tady v Klášterci. Volna si moc neužiju, protože kvůli práci
jsem tady, ale kvůli muzice musím být často v
Praze, je to náročný. Mojím cílem do budoucna je živit se muzikou a tomu podřizuju vše.
Chtěl jsem se dostat do podvědomí fanoušků, aby věděli, že jsem dobrej a že tuhle muziku miluju. Že na to mám, jsem je už snad
přesvědčil, teď je na mně, abych pokračoval a
stále se zlepšoval.
-rony-

Vytroubila do světa, že je první, ale na postup to nestačilo
„Len ta trúba vám tam chýbá, len ta trúba,“
stěžoval si ve filmu Černí baroni major
Terazky. Z Karolíny Křivánkové by měl ale
tento legendární velitel pétépáků určitě
radost. Třináctiletá gymnazistka a žákyně
základní umělecké školy se věnuje hře na
trubku teprve 4. rokem a už sklízí úspěchy.
Před třemi týdny se blýskla v soutěži dechových nástrojů, kterou vyhlašuje jednou za
několik let ministerstvo školství. Potěšilo to
hlavně její učitelku Danu Vajcovou: „Získat
1. místo v krajském kole jako jediná dívka v
soutěži, to klobouk dolů.“
Čím Karolína zaujala přísnou porotu v
Teplicích, kde se 20. března krajské kolo
soutěže konalo? „Myslím si, že hodně zabodovala zvolenými skladbami. Vybírali jsme je
spolu už v listopadu a snažila jsem se, aby to
bylo něco neznámého, moderního a přitom
příjemného na poslech. Volba nakonec padla na Fuchsovy jazzové skladbičky a Zapletalovy Epizody. Mám ráda moderní skladby,
protože tam je lehčí se splést. Publikum totiž
leckdy nepozná, jestli to byla chyba hudebníka, nebo záměr skladatele,“ směje se Dana
Vajcová. Potom ale zvážní: „Samozřejmě
že profíky v porotě neoblafnete a Karolína to
musela zahrát dobře. V tom ji myslím hodně
podpořila i její korepetitorka paní Křenová,
která ji doprovázela na klavír. Byly spolu dobře sehrané.“
Jak se ale shodují Karolína i její učitelka,
cesta k vítězství nebyla žádné „lážo plážo“.
„Jako první absolvovala Karolína v lednu
školní kolo. Odtud postoupila z prvního místa do kola regionálního, které se konalo 23.2.

až 50 000 Kč
• na dobu 7 až 12 měsíců
• hotovost až do domu
• nejvýhodnější podmínky
v regionu
• měsíční splátky

w w w.smar tpujcka.cz

+420 728 947 561

Country PRAVIDELNÉ TANEČNÍ VEČERY
Club
Zahajuje v sobotu 11. 4. od 19.30 hodin

Karolína Křivánková, Dana Vajcová a Helena Křenová
v Kadani. Tady byla ve své věkové kategorii
opět nejlepší a vyhrála si postup do Teplic.
Tam už byly výkony i těch mladších žáků
opravdu na vysoké úrovni. Hrály technicky
hodně náročné skladby, až jsem byla překvapená,“ přiznává Dana Vajcová. Za pravdu jí dává i sama Karolína: „Na začátku jsem
se docela bála, ani se mi tam nechtělo hrát.“
Jak už ale víte, obavy nebyly na místě. Přesto ale nebyla Karolína úplně spokojená.
„Byla jsem sice první ve své kategorii, ale do
státního kola postupovali jen dva vítězové a
kategorií bylo přitom celkem devět.“
„Může se to zdát trochu nespravedlivé, že

byla první a přitom nepostoupila, ale tak
to prostě je. Nemůžou postoupit všichni,
kdo jsou na prvním místě, to by se pak ve
státním kole sešly stovky dětí. Vím, že Karolína je dost ctižádostivá a mrzí ji to, ale za
tři roky bude mít znovu šanci. Před třemi
lety byla v krajském kole druhá, letos první
no a příště to bude s postupem,“ prorokuje
Dana Vajcová vážně-nevážně další úspěchy talentované „trubačky“, která kromě
trubky proniká také do tajů hry na kytaru
a klavír u paní učitelky Křenové a ve volných chvílích vytrubuje spolu s lesáky v
souboru Doupovští slivoni.
-lara-

Napsali jste do redakce ...
Vzpomínka na slavnostní koncert
Na základě pozvání paní Carmen Fuchs, šefdirigentky mládežnického orchestru
Jugendblasorchestr Oederan, jsme 22. března 2009 vyrazili pod vedením paní ředitelky
ZUŠ v Klášterci nad Ohří Zorky Kutálkové a odborného učitele a vedoucího dechového
souboru Chorchestr pana Viliama Béreše na průzkum hudební zdatnosti našich nových
muzikantských přátel.
Slavnostní koncert se konal v Kulturním domě Oederanu, koncepčně, akusticky i prostorově velice dobře řešeném, který v nás vzbuzoval tajnou závist, že městečko s méně než
polovinou obyvatel ve srovnání s Kláštercem, má tak hezký kulturní stánek s víceúčelovým
využitím a technickým zázemím. V určenou hodinu byl sál plně obsazen hosty, milovníky
dobré hudby a fandy místního mládežnického orchestru. Abychom trochu přispěli k propagaci našeho města, dovezli jsme a rozdali na třicet prospektů o Klášterci nad Ohří a další
drobné předměty, které jsme pro tuto výpravu získali díky našemu Informačnímu centru.
Před zahájením samotného koncertu nás ve svém úvodním slovu osobně přivítal Turs-

dále každou lichou sobotu

Petr Dokoupil
Ciboušovská 183
Klášterec nad Ohří

12. 4. od 20.00 hodin

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

Interaktivní tabule: příběh jako z pohádky
6. duben byl na základní škole praktické
výjimečný den. Nejen že se zde konala
tradiční velikonoční přehlídka (píšeme na
jiném místě), ale od tohoto dne se škola
pyšní zbrusu novou třídou vybavenou
moderní interaktivní tabulí. Povídání o
tom, jak základní škola praktická přišla k
tomuto zázraku techniky, zní z úst ředitelky
Malastové tak trochu jako pohádka.
„Jednou na podzim jsem seděla v kancelář
a dovnitř vešel mladý, sympatický muž a
pravil: Dobrý den, já jsem Bezděk a nedávno jsem zjistil, že v našem městě funguje
vaše škola, která se stará o postižené děti, a
řekl jsem si, že bych vám rád pomohl. Máte
nějaké přání? A já s paní zástupkyní jsme
bez přemýšlení vyhrkly: interaktivní tabule.
To byl už dlouho náš velký sen. A kolik to tak
stojí, zeptal se pan Bezděk. A já mu povídám:
100 až 150 tisíc korun. Chvilku přemýšlel a
nakonec říká: fajn, domluveno. A dnes tu ta
tabule je. Něco neuvěřitelného. Kéž by bylo
takových podnikatelů, jako je pan Bezděk, v
našem městě víc.“
Pro žáky základní školy praktické se tímto
dnem otvírá jiný svět. Interaktivní tabule
umožňuje zcela nový způsob výuky, mnohem pestřejší a zajímavější než z klasických
učebnic. Dnes už existují desítky speciálních výukových programů a tzv. i-učebnic, a to nejen pro studenty na středních
a vysokých školách, ale i pro ty nejmenší,

kteří ve škole teprve začínají. Tabule se
ovládá přímo prsty a seznamuje děti s
probíraným učivem hravou formou za
pomoci obrázků videí i zvukových záznamů. Jak podotkl při slavnostním otvírání
nové učebny s interaktivní tabulí zástupce
dodavatelské firmy AV Media pan Burda,
zatímco starší generace byla zvyklá učit se
z knížek a k informačním technologiím má
pořád respekt, dnešní děti jsou u počítačů
jako ryba ve vodě a informace už přijímají
úplně jinak.
Ještě před tím, než se k tabuli postaví první

žák, je třeba leccos zařídit. „Nejprve musíme
do tajů interaktivní tabule proniknout my
učitelé. No a pak se musí nová učebna, která
je zatím prázdná, vybavit alespoň základním
nábytkem. Stačily by nám dva dlouhé stoly a
pár židlí. Tady tak trochu doufám v pomoc
našeho dalšího tradičního partnera společnosti Městská energie. Je to prostě tak, že bez
sponzorů bychom měli jako škola těžký život.
Jen díky nim si můžeme dovolit i něco navíc,“
nezastírá závěrem tvrdou realitu dnešní
doby ředitelka základní školy praktické
PhDr. Malastová.
-lara-

ten Lange, vedoucí orchestru JBO z Oederanu. Pan Lange všechny přítomné dále seznámil s představou budoucí spolupráce mezi naší Základní uměleckou školou a jejich
Grundkunstschulle v Oederanu, a to na všech úsecích činnosti tj. nejen v hudbě a muzicírování, ale i ve výtvarné výchově, modelářství apod. Srdečným potleskem jsme byli přivítáni jako vyslanci dobré vůle a porozumění. Všichni věří v úspěch další spolupráce, která
vyvrcholí sepsáním smlouvy o přeshraniční spolupráci s tímto saským městečkem.
Koncert byl rozdělen do několika tematických celků. Zahájil jej pochod od českého
dirigenta a skladatele Fučíka, koncert dále pokračoval skladbou od Antonína Dvořáka přes romantiku až k muzikálové tvorbě. Vzpomínka zaletěla i do bývalé DDR, kde
připomenula večerní Moskvu a povinné školní melodie, některé i hezké. Nasledovala éra Beatles, Bee Gees, vlastní skladba apod. Bylo to velice hezké a příjemně prožité
odpoledne. Dostali jsme se do podvědomí, že jsme a že máme dobrou vůli překlenout
vzájemnou spoluprací tu dobu minulou, zlou...
V červnu nás čeká společný koncert Jugendblasorchestr Oederan a ZUŠ. První z nich
se uskuteční 27. června od 15 hodin na Zámku v Klášterci nad Ohří, druhý pak 28. června ve 14 hodin v lázních. Přestože to bude pro nás výzva, všichni bez rozdílů se na
tyto koncerty těší. S radostí také ukážeme našim hostům krásy našeho zámku a zdejšího parku, dendrologického skvostu minulých zakladatelů. Snad budeme moci svým
hostům nabídnout i služby našich lázní jako malou pozornost za to, že tu budou hrát
zdarma.
Na závěr milé návštěvy v Oederan jsme se všichni shodli na tom, že JBO Oederan, pod
vedením promované dirigentky a učitelky hry na dechové nástroje paní Carmen Fuchs,
je na vysoké profesionální úrovni. Obzvlášť se nám líbily jejich trubky a bubny. A pak že
muzika není mocnější než názorové rozdíly. Pro vzájemné porozumění je spojovacím
článkem nejsilnějším.
Horst Kotouč,Výbor pro národnostní menšiny
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Anketa „Sportovec roku 2008“ má své vítěze
MLÁDEŽ DO 14 LET

Apples Praha

1.místo
Michal BIŠA
minikáry

KAM ZA KULTUROU ...
do 20. dubna
Galerie Kryt
MANDALY:
OBRÁZKY, KTERÉ POHLADÍ DUŠI
Výstava obrazů Ivany Stonjekové

17. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

do 25. dubna
Kino Svět
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO JUREČKY

17. dubna od 18 hodin
Zámek
RECITÁL IRVINA VENYŠE A
IVO KAHÁNKA
Koncert pořádá ZUŠ

9. a 10. dubna v 17 hodin
Kino Svět
POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA 2008, 99 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
10. až 22. dubna
Zámek
MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI, PAPEŽOVÉ A
KARDINÁLOVÉ VE 14. - 15. STOLETÍ
Vernisáž výstavy proběhne 10. dubna
v 18 hodin.
10. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
11. dubna od 20 - 01 hodin
Kulturní dům
VELIKONOČNÍ OLDIES PARTY
Vstupné: 70,- Kč
11. dubna v 16 a 18 hodin
Kino Svět
CESTA NA MĚSÍC 3D
Belgie 2008, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
12. dubna od 11:00 do 16:00
Zámek
VELIKONOCE NA ZÁMKU
Bohatý kulturní program.
Pletení pomlázek.
Vstupné: 20,- Kč.
14. dubna v 19 hodin
Kino Svět
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA
BUTTONA
USA 2008, 166 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
15. dubna v 19 hodin
Kino Svět
VÍTEJTE V KLDR
ČR 2009, 72 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 60,- Kč
16. a 17. pátek v 19 hodin
Kino Svět
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2009, 110 minut. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč

18. dubna v 19 hodin
Kino Svět
MARLEY A JÁ
USA 2008, 111 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
19. dubna od 15 hodin
Kulturní dům
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hraje Divadelní společnost J. Jurištové
Praha.
Vstupné: 40,- Kč
20. dubna 19 hodin
Kino Svět
NENAROZENÍ
USA 2009, 87 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč
21. a 22. dubna v 17 a 19 hodin
Kino Svět
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY?
ČR/SR/Japonsko 2009, 74 minut.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 75,- Kč
23. dubna od 18 hodin
Zámek
DÁMSKÝ KLUB NA TÉMA
„ASTROLOGIE – JEDNA Z CEST“.
Hlavní host večera astrolog Ing. Richard
Stříbný. Módní přehlídka boutique Lucie
a hudební host.
Vstupné: 80,- Kč
23. dubna v 19 hodin
Kino Svět
CINKA PANNA
Maďarsko/Slovensko 2008, 130 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 70,- Kč
24. dubna v 19 hodin
Kino Svět
VALČÍK S BAŠÍREM
Izrael/Německo/Francie/USA 2008,
90 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 60,- Kč
24. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště,
Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace

Školní autoservis pořádá ve dnech
21. dubna až 23. dubna 2009

Den otevřených dveří

2.místo
Jakub KRÁL
snowboard

3. místo
Tomáš JINDRA
motokros

Sobotní galavečer (27.3.) v Kulturním
domě v Klášterci nad Ohří udělal tečku
za jubilejním pátým ročníkem ankety
o nejlepšího sportovce roku. Sportovci
převzali ocenění a dary za své výsledky a výkony v roce 2008 z rukou představitelů města: starosty Jana Houšky,
místostarosty Ing. Stanislava Stehlíka a
vedoucího odboru kultury, marketingu
a cestovního ruchu Miroslava Foltýna.
Úvod galavečera otevřely mažoretky
z mateřské školky Bruslička společně s
členkami skupiny Stardance z taneční
školy v Chomutově, které se v programu
galavečera představily ještě jednou, aby

jejich vystoupení nakonec doplnil Stiliq
Infection pod vedení „Bombíse“.
Vrcholem galavečera bylo vystoupení
pražské dívčí skupiny Apples.
Pořadatelé akce Sportovec roku 2008
děkují touto cestou Václavu Škubovi
a jeho skupině Metrum za perfektní
muziku, která doprovázela celý Ples
sportovců, zvukařům za perfektní zvuk a
světla, Jiřímu Třískovi a Honzovi Böhmovi za skvělou spolupráci, Darině Vlčkové
za květiny, firmě MK-mont illuminations
s.r.o za výzdobu pódia a firmě TIPEX s.r.o.
za sponzorský dar.
-rony-

Klub českých turistů Klášterec
pořádá o velikonoční neděli
12.4.2009

Výstup na Mědník
pro velikonoční vajíčko.
Start na stadionu TJ
od 8:00 do 9:00 hodin.
Všechny příznivce pohybu
srdečně zveme

MLÁDEŽ DO 14 LET
1.místo
Bára ČEKALOVÁ
kanoistika

2.místo
Zuzana STRUKOVÁ
karate

3. místo
Romana
TOTZAUEROVÁ
tenis

MLÁDEŽ 15 - 18 LET
1.místo
Luboš JÍRA
saně

Startovné: 10,- Kč
2.místo
Ondřej NOVOTNÝ
karate

V bývalé ubytovně ZKL

Jana Jeneyová
17. listopadu 467
431 51 Klášterec nad Ohří
Pracovní doba: NA OBJEDNÁVKU

3. místo
Nikolas ŠARKÉZY
zápas ř.-ř.

MLÁDEŽ 15 - 18 LET

Mob.: +420 605 938 591

Na zámeckých cestách se závodilo
V sobotu 4.4. byl v zámeckém parku nevídaný ruch. Již popáté se zde sešli atleti - běžci, pro
které místní atletický oddíl pod vedením Veroniky Blaškové připravil náročné tratě ve zvlněném terénu zámeckých cest. V celkem dvaceti kategoriích žen, mužů, chlapců a dívek,
ale také veteránů se na startu tradičního Běhu zámeckým parkem a Přeboru Ústeckého
kraje v přespolním běhu sešlo 42 dospělých a 103 mládežníků.
Závod se původně konal vždy na podzim,. Tento ročník se ale poprvé přesunul na duben,
a to z důvodu zdravotních problémů Veroniky Blaškové. Ale jak se říká: vše zlé je k něčemu
dobré. Nechtěný přesun na jaro se nakonec vyplatil, protože počasí bylo krásné a závodníci si to v příjemném prostředí zámeckého parku jaksepatří užili.
V nejsledovanější kategorii dospělých a veteránů bezkonkurenčně vévodil Mulugeta Serbessa z Etiopie, který více jak sedmikilometrovou trať vyhrál stylem start-cíl.
-rony-

1.místo
Lucie DROBNÁ
stolní tenis

2.místo
Bára MALČÁNKOVÁ
karate

3. místo
Sandra KLANEROVÁ
kickbox

DOSPĚLÍ
1.místo
Jan BÖHM
fitness

TESTOVÁNÍ TLUMIČŮ

KONTROLA BRZD

ZDARMA

Místo konání: Rokelská 648, Kadaň (za mostem, směr Žatec)
Vše Vám provedeme na nové moderní testovací stolici řízené počítačem
s písemným protokolem o zjištěném stavu.
21. 4. 2009 – 8.00 hod – 15.00 hod
22. 4. 2009 – 8.00 hod – 17.00 hod
23. 4. 2009 – 8.00 hod – 15.00 hod

Všichni jste srdečně zváni!

2.místo
Jan ŘÍHA
kanoistika

3. místo
Judita MYSLÍKOVÁ
národní házená
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Letošní sezona pro HC Klášterec skončila
Ve čtvrtfinále play-off 2. hokejové ligy narazil Klášterec na Jindřichův Hradec a nevedl
si bohužel příliš dobře. V prvním utkání na
jindřichohradeckém ledě sice vedl už v šesté minutě 1:0, ale vedení nedokázal udržet
a nakonec prohrál 2:1. Vajgar vedl v sérii 1:0
a lášterečtí hráči mohli odčinit porážku a
srovnat sérii na domácím ledě.

podruhé v utkání překonal Damaška. Kláštereckým pak nepomohla ani power-play
minutu před koncem zápasu. Damašek ze
střídačky jen smutně sledoval své spoluhráče, kteří stěží odolávali náporu hostů a
nakonec nezabránili třetímu gólu v domácí síti.
„My jsme do zápasu vstoupili docela dob-

Jenže domácí utkání dopadlo ještě hůř.
Hosté si velkou gólovku vytvořili v 9. minutě, když úplně rozebrali domácí obranu.
Naštěstí pro domácí trefili jen tyč Damaškovy branky. V 18. minutě jindřichohradecký gólman Kubeš vyrazil Freibergovu střelu
jen před sebe, puku se zmocnil Karel Ton a
otevřel skóre utkání. Hosté dokázali srovnat stav zápasu až dvě minuty před koncem druhé třetiny. Stejskalův pokus prošel
mezi betony Pavla Damaška. Druhá třetina
sice nenabídla kromě vyrovnávací branky
pohledný hokej, zato ve třetí se toho dělo
až moc. Nejprve v 47. minutě zužitkoval
Martin Kadlec krásný Stehlíkův pas a Klášterec vedl 2:1. Třetí klášterecký gól dal po
nádherné akci Jaroslav Buchal. Projel celou
třetinou hostů, objel Kubešovu branku a
bekhendem se trefil přesně mezi betony
jindřichohradeckého gólmana. Jenže pak
přišla sprcha, na kterou nejspíš fanoušci
ani hráči Klášterce nikdy nezapomenou.
V 57. minutě využili hosté přesilovku a Aleš
Skokan vsítil kontaktní gól. O necelé dvě
minuty později prostřelil Damaška i celou
kláštereckou obranu Jiří Cmunt a srovnal
na 3:3. Klášterecký kolaps dokonal sólovou akcí dvaadvacet vteřin před koncem
třetí třetiny Jakub Hofmeister. Damašek se
právem zlobil a domácí fanoušci byli zralí
na infarkt. V závěru se pak ještě pokusili
domácí o power-play, ale výsledkem byla
jen pátá branka v klášterecké síti, když si
puk našel cestu do branky vteřinu před
koncem utkání.
„Mysleli jsme si, že to, co se nám stalo v Jablonci, už se nebude opakovat,“ komentoval
hru domácího týmu po utkání asistent
kláštereckého trenéra Jaroslav Kliment.
„Bohužel se nám to stalo podruhé. Nevíme,
čím to je, že když dostaneme v závěru gól, je
těžký udržet mužstvo v zápasovém rytmu a
sesypeme se jako domeček z karet.“
Klášterečtí prohrávali ve čtvrtfinálové sérii
2:0 a o jejich osudu měl rozhodnout třetí
zápas v Jindřichově Hradci. Ten dovedli
klášterečtí hráči až k samostatným nájezdům, ve kterých se dvakrát po sobě trefil J.
Buchal a vrátil sérii na klášterecký led.
Zázrak se ovšem nekonal a Klášterec nedokázal ani ve druhém domácím utkání Jindřichův Hradec porazit. Přitom domácí
vedli už v 5. minutě, když se za Kubešova záda trefil Jan Stehlík. V první třetině
se hosté prakticky nedostali na dostřel
k Damaškovi, který řešil těžké situace jen
výjimečně. Klášterečtí však velký tlak přetavili pouze v jediný gól, na který navíc
dokázali hosté zareagovat. Ve 24. minutě
vyřešil melu před Damaškovou brankou Jiří
Cmunt a bylo srovnáno. V poslední třetině
měli klášterečtí spoustu šancí, ale všechny
pokusy skončily na Kubešovi nebo důrazné
jindřichohradecké obraně. Šest minut před
koncem utkání proklouzl mezi všemi kláštereckými obránci Stejskal a lehkou střelou

ře,“ nechal se po zápase slyšet trenér Petr
Nekvinda. „Měli jsme převahu, ale podařilo
se nám dát jen jeden gól. Jenže jsme pak
nezvládli druhou a třetí třetinu, kdy nás jednoznačně přehráli. Hráli jsme většinu hry
na tři pětky, takže se nejspíš projevila únava. Musím ale říct, že kluci odvedli za celou
sezonu dobrou práci a my jsme s nima byli
spokojení. A myslím, že tenhle výsledek
není neúspěch. Jen nás mrzí, že zrovna před
domácími diváky jsme nevyhráli.“

FK Klášterec zahájil jarní část soutěže

Velikonoční KLÁŠTEREC OPEN

FK Slavoj Žatec B – FK Klášterec 2 : 3 ( 1 : 1 )
K prvnímu utkání jarní části 1. B třídy krajského fotbalového přeboru zajížděli klášterečtí
fotbalisté na hřiště žateckého „béčka“. Po výhře 3:2 si do tabulky připsali další tři body a
stále soutěž vedou před druhými Podbořany. Tabulku uzavírají Černčice, Louny a Málkov.

2. dubna se sešli mladí zájemci o stolní
tenis v tělocvičně ZŠ Školní, kde se konal
už 9. ročník tradičního turnaje pro příchozí.
Ryzí amatéři zkřížili pálky s registrovanými
nadějemi kláštereckého sportu. V lítých
bojích se pavoukem nejvýše prokousala
teprve desetiletá Michaela Růžencová a
zaslouženě si odnesla palmu vítězství. Její
kolegyně z oddílu Kristýna Fuksová byla
stříbrná a bronz si odnesla Beáta Horynová,
která je známou hráčkou „velkého“ tenisu.
Až další místa obsadili zástupci silného
pohlaví – finálovou skupinu doplnil čtvrtým místem Ondřej Toušek a pátým Jiří Štefl. Velikonoce tedy dopadly trochu obráceně – našupáno dostali kluci. Všech čtyřicet
startujících si ale užilo prima odpoledne a
díky MÚ si nejlepší odnesli i kvalitní ceny.
Pořadatelé děkují všem za účast a těší se na
setkání při dalších turnajích.
B. Krhánek

Sokol Horní Jiřetín B – FK Klášterec 2 : 2 ( 1 : 0 )
Také na hřišti Horního Jiřetína pokračovali klášterečtí fotbalisté ve famózní sérii neprohraných utkání. V letošním ročníku krajské 1. B třídy zatím prohráli jediný zápas ( v osmém kole
se Strupčicemi ) a nynější remíza s Jiřetínem byla teprve druhá v pořadí. Všechna ostatní
utkání klášterečtí fotbalisté vyhráli a s pětibodovým náskokem vedou tabulku soutěže.
Zda se jim podaří v sérii pokračovat, se mohou domácí fanoušci přesvědčit v neděli 12.
dubna, kdy se na kláštereckém stadionu představí Černovice.

Na zimáku proběhl premiérový Jarní turnaj

Na začátku dubna se na kláštereckém zimním stadionu uskutečnil Jarní turnaj mladšího dorostu. Zúčastnila se ho družstva z Chomutova, Kadaně, Plzně a švýcarského
Dübendorfu.
„Český svaz ledního hokeje provedl pro příští sezonu restrukturalizaci soutěží a vznikla nová
kategorie mladšího dorostu,“ řekl nám po turnaji jeho organizátor Martin Pašek. „To jsou
hráči ročníků 1994 a 1995. My jsme vlastně uspořádali takový přípravný turnaj před novou
sezonou.“
Turnaj uspořádal KLH Chomutov ve spolupráci s HC Klášterec nad
Ohří. „Klášterečtí nám poskytli ledovou plochu, protože v Chomutově
už skončila sezona a led tam už není,“ poznamenal Pašek. „Na tom
turnaji bylo znát, že je zde velmi milé a přívětivé prostředí.“ Organizátoři by tímto turnajem rádi otevřeli novou tradici. „Tento turnaj je
také malým testem, jak v našich klubech funguje takzvaná spolupráce 3K, jak je životaschopná,“ řekl na závěr Martin Pašek. „A myslím
si, že životaschopná je, protože ze svých vlastních odchovanců jsme
schopni vytvořit dobrá a konkurenceschopná družstva.“
O diplomy a ceny se zúčastněné týmy podělily nakonec takto:
telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz vyhrála Plzeň před druhým Chomutovem, třetí Kadaní a čtvrtým Dübendorfem. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
plzeňský Jiří Kuneš. Trofej pro nejlepšího obránce si odnesl opět
plzeňský Patrik Marcel. Cenu pro nejlepšího útočníka si do Švýcarska odvezl Nicola Brandi. Nejvíce branek nastřílel chomutovský
Ondřej Toušek, který se tak stal nejproduktivnějším hráčem celého turnaje.

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Toshiba U400 13,3“ 14Z
•
•
•
•
•
•

LCD 13.3“TrueBrite
CPU C2D P8400 2.26 GHz
RAM 3 RAM 3GB / HDD 250GB
WIFI 802.11bg / 5-in-1 / SD
Webcam / Bluetooth / Firewire
Windows Vista® HomePremium

ilustrační foto

LG LCD 22“ W2242S-BF
•
•
•
•

Akční cena !!!

22“ LCD BenQ E2200HDA
•
•
•
•

Cena: 3.935,- Kč s DPH

• vibrace (PC a PS®2) pro vzrušující jízdní efekty
• volant použitelný pro PS3, PS2 a pro PC
• Ráfek volantu s pláštěm z koženky
• pedály a funkční klávesy jsou programovatelné
• Nastavitelná citlivost řízení
Původní cena: 1.416,- Kč s dph

Cena: 1.228,- Kč s DPH

LCD 10.1“ LED CB
CPU Atom N280 1.66Ghz
RAM 1x1GB / HDD 160GB
WIFI 802.11bg / 5-in-1 / SD
Webcam0.3DV CrystalEye
Windows XP Home

Cena: 9.261,- Kč s DPH

ilustrační foto

black wide 16:10 1680 x1050
odezva 5ms
8000:1/700:1
jas 300cd, VGA

Racing Wheel for PS3, PS2, PC

ilustrační foto

•
•
•
•
•
•

Běžná cena: 21.728,- Kč s dph

Cena: 18.900,- Kč s DPH

ilustrační foto

Novinka !!! Acer One D150-Br červený

Rozlišení 1920 x 1080
odezva 5ms
kontrast 10.000 :1
Jas 300cd/m2, VGA

Cena: 3.835,- Kč s DPH
ilustrační foto

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktní údaje
tel: 474 721 311
fax: 474 721 310
email: obchod@kabel1.cz

Kontaktní údaje
tel: 474 721 312
gsm: 605 291 017
email: oudova@kabel1.cz

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
So
09:00 - 12:00

Po - Pá
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
HOT-line internet
24 hod / den
gsm: 777 635 619

Tenisté se připravují na novou sezonu
Mladí hráči TK Lázně Evženie se zúčastnili v zimním období
halových turnajů po celé ČR. Naše tenisové naděje dosahovaly
velmi slušných výsledků. Poděkování za snahu a píli zaslouží
určitě všichni mladí borci, ale prostřednictvím Kláštereckých
novin bychom chtěli poděkovat těm nejúspěšnějším.
Romana Totzauerová -1. místo v okresním přeboru ve dvouhře
i čtyřhře, 1. místo v celostátním turnaji pořádaném v Kadani a
3. místo v celostátním turnaji Solidarita Praha.
Jiří Tuščák - 2. místo v celostátním turnaji Chomutov kat. „A“
Jakub Holub - 3. místo Chomutov kat. „A“
Jakub Kozelnický -2. místo Chomutov kat. „B“
Frajbiš Jaroslav - 3. místo Labský Pohár Ústí nad Labem a 2. místo ve čtyřhře.
V těchto dnech TK Lázně Evženie zahajuje sezónu 2009 nejen v
„Kyselce“, ale také na nově opravených dvorcích s umělou trávou ve sportovním areálu. Rádi přivítáme každého, kdo navštíví
náš tenisový klub, ať již za účelem příjemného posezení, nebo
za sportem na tenisových dvorcích. Přijďte vyzkoušet naši tenisovou školu TKLázně Evženie, jste srdečně zváni.
Petr Gillich

* nabídka je platná od 9.4. do 23.4. 2009 nebo do vyprodání zásob *
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Nové číslo vyjde 19.
23. června
dubna 2009
2008
Uzávěrka příštího čísla je
15.
11. 4.
6. 2009
2008
Uzávěrka pro inzerenty je
17.
13. 4.
6. 2009
2008

