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Klášterecká radnice
měla nečekanou návštěvu
Ve středu 18. února se dostavila na
městský úřad v Klášterci nečekaná
návštěva. Zhruba dvacetičlenný
policejní tým zde zabavil počítače
a stohy dokumentů patřících místostarostovi Šroubkovi a dvěma
pracovníkům odboru strategického rozvoje, správy majetku a
územního plánování. Podle starosty Houšky, který o zásahu policie
informoval hned následující den
zastupitele, jsou ve hře podezření
ze zneužití pravomoci veřejného činitele, podvod a pletichy ve
veřejné soutěži. Vyšetřování ale
stále pokračuje a žádné konkrétní
obvinění zatím nepadlo. „Je to velmi
nepříjemná záležitost. Doufám, že
se to ukáže jako velká bublina, která
brzy splaskne,“ komentoval celou
záležitost na čtvrtečním zasedání
zastupitelstva starosta Houška. Překvapen byl i místostarosta Šroubek.
„Postoj policie příliš nechápu. Já ani
moji spolupracovníci si nejsme vědomi žádného pochybení. Musíme si ale
zvyknout, že příprava projektů a čerpání evropských dotací je v současné
době velmi žhavá záležitost, souvisí
s tím velké peníze a to samozřejmě
vzbuzuje zvýšený zájem u řady lidí.
Rozhodně nejsme první a myslím si
že ani poslední radnice, která bude v
této souvislosti čelit podobným policejním kontrolám.“
Zásahem policie byla pochopitelně
činnost odboru, který mimo jiné
zajišťuje přípravu řady důležitých
projektů, výrazně ochromena.
„Nemáme k dispozici materiály a
dokumenty, které potřebujeme k
dokončení několika projektů. Bez nich
nemůžeme pracovat, celou situaci je
třeba co nejrychleji vyřešil,“ neskrýval
místostarosta Šroubek potíže, které
jím řízený odbor postihly. Naštěstí
se po domluvě s policií převážná
většina zabavených dokumentů
vrátila zpět na radnici. Pracovníci
odboru strategického rozvoje, správy majetku a územního plánování
se tak mohli vrátit ke své rozdělané
práci.
Celou událost i nadále sledujeme a
o jejím dalším vývoji vás budeme
samozřejmě informovat.
-lara-

Omluva redakce
Vážení čtenáři,
jak jste si určitě všimli, 4. číslo Kláštereckých novin dorazilo do vašich
poštovních schránek o týden později. Nečekanou změnu v jinak pravidelném čtrnáctidenním cyklu si vyžádala náhlá zdravotní idispozice jednoho
z členů redaktorského týmu. Následující číslo již vyjde „podle plánu“.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Kláštereckých novin

Omluva redakce

Lázně Evženie byly jedním ze stěžejních témat jednání zastupitelů
o vývoji v kláštereckých lázních. Mluvilo
se o chystaném auditu, zastupitelé byli
informováni o výběru nového provozovatele Café Wellness a restaurace Peřeje,
starosta Houška tlumočil přítomným
nespokojenost dozorčí rady s hospodařením akciové společnosti Lázně
Evženie, diskutovala se hrozba odchodu
strategického partnera a místostarosta
Šroubek potvrdil své rozhodnutí vzdát
se k 31. březnu funkce předsedy představenstva Lázní Evženie a.s.
Protože se všechny tyto skutečnosti
významně promítají do budoucího osudu lázní a zprostředkovaně i celého města, budeme se dění v Lázních Evženie
podrobněji věnovat v příštím čísle Kláštereckých novin. Chystáme také rozhovor s místostarostou města a předsedou
představenstva Lázní Evženie a.s. Tomášem Šroubkem.
-laraPoslední dvě zasedání kláštereckého
zastupitelstva měla jedno velké společné
téma – situaci v Lázních Evženie. První
čtyři měsíce provozu totiž nenaplnily tak
zcela očekávání, které měli na začátku jak
představitelé města, tak strategický partner. Některé plány se uskutečnily později, jiné se zatím nepovedlo zrealizovat
vůbec a také finanční ztráta za první rok
provozu byla poměrně vysoká.
Prosincové zastupitelstvo se točilo hlavně kolem očekávané finanční ztráty, ale
řeč přišla i na několik důležitých personálních změn jak v týmu zaměstnanců,
tak v samotných orgánech společnosti

zdarma

Sáňkařům unikl světový bronz
o pouhé tři setiny sekundy

Žárlivost je nemoc, ale jde
vyléčit

O tom, jak může pomoci město se
dočtete uvnitř tohoto čísla



Potíže v porcelánce
nelze svádět na krizi
O vážné situaci ve společnosti Karlovarský porcelán a.s. se v Klášterci mluví už
mnoho týdnů. Výjimkou nebylo ani únorové zasedání kláštereckých zastupitelů.
„Propouštění na průmyslové zóně má na
svědomí rostoucí ekonomická krize, ovšem
potíže v porcelánce bychom na ni rozhodně
svádět neměli. Za špatným stavem společnosti Karlovarský porcelán stojí v první řadě
její pražské vedení. Mateřská společnost Porcela Plus zajišťovala odbyt a soustředila pod
sebe veškeré finanční toky. Odebírala od
Karlovarského porcelánu zboží, prodávala
ho, ale přitom nějak zapomínala platit jak
za energie, tak i dodavatelům za odebrané
zboží, a to i přímo Karlovarskému porcelánu.
Když to řeknu zjednodušeně, vesnice vyráběla a Praha spotřebovávala a zapomněla
si plnit své povinnosti,“ řekl v úvodu diskuse
o situaci v porcelánce starosta Houška.
více na straně 2.

Lázně Evženie a.s. Přestože se od počátku počítalo s tím, že první dva roky
provozu lázní nebudou ziskové, loňská
ztráta ve výši 4 miliony korun nemile
překvapila dozorčí radu společnosti i
řadu zastupitelů a vyžádala si schválení mimořádné dotace ve výši 3 miliony
korun na úhradu provozních nákladů
společnosti Lázně Evženie a. s. Dlouze
se diskutovaly i další problémy, které
místní lázně trápí, ať už jde o neexistenci
lázeňského hotelu či nedostatečný stravovací provoz.
Také únorové zasedání zastupitelů přineslo několik velmi důležitých informací
Město Klášterec nad Ohří
spolu s ředitelkami mateřských škol
vyhlašuje

zápis do mateřských škol
pro školní rok 2009/2010
od 16. března do 18. března 2009
denně od 10 do 16 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz
a zdravotní průkaz dítěte.
Zápis se provádí do naplnění kapacity
mateřské školy.

Společnost Centrepoint Verne dostala od města zřejmě poslední vstřícnou nabídku
Finanční krize nepolevuje a s ní přetrvávají i problémy, do kterých se koncem loňského roku dostala developerská společnost Centrepoint Verne a.s. V říjnu 2007 uzavřela společnost s městem smlouvu o koupi 36 ha pozemků ploch C4 a C5 na průmyslové zóně Verne. Firma tu měla v úmyslu postavit administrativní a průmyslové objekty, které následně
prodá či pronajme jednotlivým investorům. Ve smlouvě z minulého roku se Centrepoint Verne a.s. zavázal uhradit městu kupní cenu 42 milionů korun ve dvou splátkách, a to nejpozději do 2. prosince 2008. Zatímco první splátku společnost uhradila, v případě druhé požádala město Klášterec o prodloužení lhůty splatnosti. Zastupitelé v listopadu loňského
roku této prosbě vyhověli a schválili – byť ne jednohlasně - nové podmínky pro úhradu zbytku kupní ceny. Podmínky byly následující: před podepsáním dodatku ke kupní smlouvě
uhradí společnost Centrepoint Verne a.s. městu 5 milionů korun, zbývající část kupní ceny pak zaplatí ve dvou splátkách - 5 milionů korun do 31. ledna 2009 a 10,9 milionů korun
do 30. června 2009. S tím, jak se blížil termín 31. ledna, bylo stále více patrné, že developer nebude schopen dodržet ani nově schválený harmonogram splátek. Vedení města se i
tentokrát rozhodlo vyjít svému obchodnímu partnerovi vstříc a požádalo zastupitele o schválení dalšího kompromisního návrhu. Důvody byly stejné jako v prvním případě. Pokud
by se město rozhodlo od smlouvy se společností Centrepoint Verne a.s. odstoupit na základě nedodržení podmínek ze strany kupujícího, pozemky by se sice vrátily městu, ale
hrozilo by, že se společnost bude soudně domáhat finanční náhrady. Dlouholetý soudní spor je ale to poslední, po čem by město toužilo. Na únorovém zasedání zastupitelstva
proběhla podobná diskuse jako v listopadu a jejím výsledkem byl další, tentokrát už ale prý opravdu poslední vstřícný krok. Zastupitelé schválili nevyužití práva na odstoupení od
kupní smlouvy, a to do 30. června 2010 za splnění několika podmínek. Společnost Centrepoint Verne a.s bude hradit čtvrtletní úrok z prodlení ve výši 5 % z dlužné částky až do
úplného uhrazení kupní ceny a celá dlužná část bude zajištěna směnkou zaručenou členy představenstva společnosti CENTREPOINT a. s. Z dlužné částky musí být pak 10 milionů
uhrazeno do 30. listopadu 2009 a zbylá část do 30. června 2010. Firma musí navíc uhradit právní služby spojené s uzavřením dodatku ke smlouvě. Pokud společnost na předložené
podmínky přistoupí a následně je i dodrží, bude to znamenat, že se město dočká slíbených milionů o celých 18 měsíců později, než se původně očekávalo.
-lara-

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server

www.klnoviny.cz

Naleznete zde galerie fotografií ze života města, kulturních a sportovních událostí
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Policie informuje ...

O finančním příspěvku pro kadaňskou nemocnici se hlasovalo dvakrát
I když se na únorovém zasedání zastupitelstva řešily většinou nepříjemné věci
– další osud lázní, přetrvávající problémy
developerské společnosti Centrepoint
Verne, přítomnost policie na městském
úřadě či nezáviděníhodná situace klášterecké porcelánky – dostalo se i na pozitivní záležitosti. Patří mezi ně například
schválení několika finančních příspěvků a dotací, které jistě potěšilo hlavně
samotné obdarované. Naprosto hladký
průběh mělo hlasování o přidělení stotisícového příspěvku na rekonstrukci
elektroinstalace v kostele Panny Marie.
Prosbě farního administrátora Waly
vyhověli přítomní zastupitelé bez jediné připomínky. Stejně vstřícní byli také
k žádosti ředitele kadaňské nemocnice
MUDr. Maška o dotaci na zajištění pohotovostní služby a na finanční příspěvek
na úhradu nájemného ordinací ve zdravotnickém středisku. S těmito příspěvky
v řádu několika set tisíc korun se počítalo už při přípravě letošního rozpočtu a
zastupitelé proto neměli důvod je jakkoli
zpochybňovat.
Další bod programu a zároveň další
žádost ze strany kadaňské nemocnice
už ale vyvolal mnohem bouřlivější reakci. Přestože starosta Houška upozornil
zastupitele, že vedení kadaňské nemocnice má ze strany rady města dotaci půl
milionu korun na pořízení CT přístroje
předběžně slíbenou, ne všichni zastupitelé s touto pomocí souhlasili. „Na
jednání finančního výboru převážil názor,
že by tento příspěvek neměl být kadaňské
nemocnici poskytnut. Nemocnice je soukromý subjekt, počítačová tomografie je
v Chomutově a v regionu proto není třeba další podobné zařízení,“ vysvětloval
záporné stanovisko některých zastupitelů Miroslav Bilík. Jako nezodpovědné
vydávání peněz z rozpočtu města odmítl celou věc podpořit i PaedDr. Řebíček.
„V loňském roce jsme poskytli nemocnici
investiční dotaci 350 tisíc na těhotenský
monitor a lůžka. Pomáhá nám v takové
míře Kadaň?“ položil PaedDr. Řebíček
řečnickou otázku. Vedení města se
následně pokusilo přesvědčit váhající zastupitele řadou argumentů „pro“.
„Kadaňská nemocnice hospodaří velmi
dobře, byla dokonce z tohoto pohledu
vyhodnocená jako nejlepší v republice, a
s prostředky zachází zodpovědně. Město

Kadaň dotuje nemocnici 4 miliony korun
ročně a my si musíme uvědomit, že se
tam léčí také naši občané a Klášterec by
se proto měl na financování podílet,“ apeloval na zastupitele starosta Houška.
Místostarosta Stehlík pak připomněl, že
čekací lhůty na CT v Chomutově mohou
být až měsíc a další přístroj by se tak
v regionu určitě hodil. Z 16 přítomných
zastupitelů ale přesvědčily argumenty
vedení města jen deset. V reakci na tento
neúspěch dali jak PaedDr. Homolka, tak

starosta Houška k dispozici své funkce
v dozorčí radě kadaňské nemocnice. „To
se bude vedení kadaňské nemocnice těžko
vysvětlovat. Považuju to za velkou osobní
prohru a hanbu,“ komentoval výsledek
hlasování starosta města.
Nakonec ale celá záležitost skončila
happyendem. V samotném závěru jednání navrhl Ing. Marek, aby se zastupitelé
k hlasování o příspěvku pro kadaňskou
nemocnici vrátili a tentokrát už se těsná
většina 11 hlasů „pro“ našla.
-lara-

Neopatrnost za „40 litrů“ ...

Že by špatná fyzička? ...
Krátce po spáchání krádeže byl policejní hlídkou zadržen 47letý muž z Klášterce
nad Ohří. Za lupem se vydal v nočních
hodinách do areálu průmyslového podniku v Černovicích, kde odcizil celkem osmnáct kusů volně uložené stavební izolace
za čtrnáct tisíc korun. Před hlídkou se dal
muž na útěk, byl však dostižen a skončil v
cele předběžného zadržení.

Dobře jim tak ...

Starosta města Jan Houška diskutuje se zastupitelkou Mgr. Janou Dimunovou (SNK-KL)

Hned dvakrát vyjížděla během uplynulého víkendu klášterecká policejní hlídka do Pražské ulice, kde došlo k výtržnosti
v jednom místním baru. Dvojice pachatelů ve věku 39 a 27 let si zde vyřizovala
vzájemné neshody a při rvačce poškodila
nejen zařízení baru, ale i hrací automat a
vybavení místních toalet. Majitel uvedl,
že oprava poškozených věcí jej bude stát
nejméně 25 tisíc korun. Na oba muže nyní
čeká obvinění z trestných činů výtržnictví

V Klášterci nad Ohří se kdosi vloupal před zimním stadionem do zaparkovaného vozidla. Majitel si počínal
neopatrně, neboť ve vozidle ponechal
svůj notebook za 35 tisíc korun a ten
samozřejmě zmizel. Kromě této škody
bude muset vynaložit dalších pět tisíc
korun na opravu poškozeného okna.
Bude-li zjištěn pachatel, bude obviněn
z trestných činů krádeže a poškozování
cizí věci.

Kouká, ale neplatí ...
Z trestného činu podvodu je podezřelá
42letá žena z Klášterce nad Ohří. V jedné
místní prodejně totiž uzavřela úvěrovou
smlouvu na nákup televizoru, dohodnuté
sjednané podmínky však neplní a do současné doby nezaplatila ani jednu splátku.
Její dluh tak činí 26 tisíc korun. Okolnosti
případu začala vyšetřovat policie.

Sladká ostuda ...
Neodolatelnou chuť na čokoládu
dostal 19letý Klášterečák. Vydal se do
místního marketu a vybral si zde osm
kusů čokolád za 280 korun. Místo do
košíku však sladkosti uschoval a chtěl
odejít bez zaplacení. Pracovník bezpečnostní služby byl však rychlejší, a tak byl
mladík zadržen a předán hlídce policie.

Také v roce 2009 se bude v Klášterci nad Ohří stavět a rekonstruovat

Studentům 9. ročníků ZŠ
nabízíme možnost studia
ve čtyřletém gymnaziálním cyklu
výuka cizích jazyků probíhá ve čtyřech výkonnostních skupinách, možnost získání certifikátů Deutsch a Fit in Deutsch 1 a 2.
dále nabízíme:
• projektové vyučování
• spolupráci se zahraničními školami
• výměnné pobyty
• lyžařské a vodácké výcvikové kurzy
• řadu dalších sportovních aktivit

Přihlášky do 15. března
(můžete odevzdat přímo na sekretariátu GSOŠ)

Několik akcí je už definitivně naplánováno, o dalších se rozhodne až v průběhu roku s ohledem na rozpočet města. Zelenou mají
v první řadě investice, na které se podařilo získat dotace z evropských fondů - kompletní zateplení základní školy Školní, mateřské
školy Lesní a základní umělecké školy a také dvě etapy regenerace zámeckého parku a lázeňské promenády. Protože se jedná o
pět velmi rozsáhlých a náročných projektů, musí město ve svých dalších aktivitách poněkud zbrzdit. Určitou opatrnost vyžaduje
i počínající finanční krize. „První pololetí letošního roku bereme jako takové nárazníkové pásmo. Budou se dokončovat akce z předchozího roku, omezovat nebudeme ani věci už nasmlouvané nebo vázané na přidělené dotace. Co se ale týče nových akcí, ty budeme
případně rozjíždět až v 2. pololetí, kdy už budeme vědět, jak se finanční krize vyvíjí,“ vysvětloval na únorovém zasedání kláštereckých
zastupitelů místostarosta Ing. Stehlík. Pokud bude celková situace dobrá a v rozpočtu města se najde dostatek financí, má město
pro 2. pololetí v záloze například rekonstrukci ulice Ciboušovská nebo výstavbu parkoviště na místě bývalého sběrného dvora.
Poněkud větší šanci na realizaci mají ale investice, které nejsou závislé jen na rozpočtu města, ale jejichž velkou část zaplatí získaná dotace. Jedná se například o další etapu regenerace panelového sídliště Panorama. V letošním roce se bude Klášterec ucházet
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Budovatelská. „Žádost o dotaci musíme podat do konce března,
výsledek bychom pak měli znát někdy během června. Protože už máme z loňského roku připravené stavební povolení, mohli bychom
v případě, že dotaci získáme, začít prakticky okamžitě stavět. Vyhnuli bychom se tak nepříliš dobré situaci známé z předchozích tří etap,
kdy se finišovalo uprostřed zimy,“ slibuje místostarosta Šroubek. Kromě dokončení projektu rekonstrukce ulice Budovatelská má
odbor strategického rozvoje na starosti i některé další projekty, jeho aktivita už ale není zdaleka tak horečná jako v předchozích
dvou letech. „V rámci šetření jsme na odboru přistoupili ke škrtům ve výši 2,5 milionů korun, což samozřejmě negativně ovlivní hlavně
přípravu nových projektů. Na druhou stranu je určité zpomalení na místě, protože v současné době se musíme soustředit především na
již rozdělané akce, které jsou jak administrativně, tak časově velmi náročné,“ přiznává
místostarosta Šroubek. Z několika málo nových projektů, které na odboru strategického rozvoje nyní vznikají, stojí za zmínku například rekonstrukce interiéru a
kuchyně restaurace Peřeje nebo příprava zateplení sídliště Václava Řezáče. Posledně
dostávají. Výsledek by byl takový, že měszmiňovanou akci by mohla z padesáti procent pokrýt dotace, zbývající část by pak
to by to zaplatilo, zaměstnanci by na tom
město financovalo z fondu oprav.
-larabyli stejně jako teď a jediný, kdo by na tom
ušetřil, by byl stát, který by vyplatil méně
na sociálních dávkách. Je to velmi citlivá
věc, která vyžaduje velmi uvážlivý postup,“
vysvětluje starosta Houška.
Město ovšem nabízí zaměstnancům
klášterecké porcelánky pomoc z jiného
soudku. V případě, že se jich týká prodej
městských bytů, zastupitelé jim na jejich
žádost odloží podpis kupní smlouvy.
V této souvislosti padl na zastupitelstvu
návrh PaedDr. Řebíčka změnit Zásady
prodeje bytového fondu tak, aby se
dočasné odložení koupě bytu mohlo
vztáhnout na všechny nájemníky, kteří chtějí byt koupit, ale náhle přijdou
o práci nebo jim není podobně jako
zaměstnancům porcelánky vyplácená
mzda. Konkrétní změna zásad by se
měla projednávat na příštím zasedání
zastupitelstva.
-lara-

Ústecký kraj pomoc zaměstnancům porcelánky zatím nechystá

Porcelánka je v hluboké krizi, z které
zřejmě už není cesty ven. O tom, zda
město může zaměstnancům místního
závodu poskytnout nějakou konkrétní
pomoc, diskutovali zastupitelé na svém
posledním zasedání. Starosta seznámil
zastupitele především se všemi kroky,
které v posledních dvou měsících podnikl odbor sociálních věcí - od informační
kampaně přímo v porcelánce až po přidělování mimořádné okamžité pomoci.
Kromě sociálních dávek se nabízejí i
další možnosti. Sousední Karlovarský
kraj uvolnil už koncem ledna dva miliony korun na pomoc zaměstnancům
firem postiženým hospodářskou krizí. Lidé ohrožení ztrátou místa, tedy i
zaměstnanci Karlovarského porcelánu,
by z fondu mohli získat bezúročnou
půjčku až 10 tisíc korun s dobou splatnosti dva roky. Tato pomoc se ovšem
zaměstnanců klášterecké porcelánky

netýká, neboť závod neleží na území
Karlovarského kraje. Přítomné zastupitele proto zajímal postoj Ústeckého
kraje k celé záležitosti. Starosta Houška
ale nebyl posel dobrých zpráv. „Ředitel
chomutovského Úřadu práce adresoval
vedení Ústeckého kraje dopis se žádostí o
uvolnění finančních prostředků po vzoru
Karlovarského kraje. K tomuto dopisu
jsme se samozřejmě jménem města připojili. Zatím se ale zdá, že se kraj k ničemu
podobnému nechystá.“
Pomoc ve formě návratné půjčky nebo
dokonce peněžního daru ale zřejmě k
zaměstnancům klášterecké porcelánky
nepřijde ani ze strany samotného města.
„V první řadě je takováto finanční pomoc
nad rámec možností rozpočtu města a
navíc je tu jedna velká hrozba. Lidé by
museli tuto naši pomoc přiznat jako příjem
a hrozilo by, že by kvůli tomu nedosáhli na
dávky pomoci v hmotné nouzi, které nyní

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

FINANČNÍ ÚŘAD V KADANI INFORMUJE

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Pro usnadnění podání daňových přiznání k dani z příjmů k termínu 31.3.2009
bude možno daňová přiznání podat i v salonku Městského úřadu v Klášterci nad
Ohří, a to ve dnech: 18.3. 2009 a 25.3.2009 od 12.00 do 17.00 hodin.
K zaplacení daně mohou poplatníci použít daňovou složenku, kterou obdrží při podání daňového přiznání. Platba daňovou složenkou u České pošty je bez poplatku.
Na Finančním úřadu v Kadani budou v pracovních dnech rozšířeny úřední hodiny takto: 23. - 31.3. 2009 od 7.30 do 18.00 hod.
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Soutěž „Zlatý Ámos“ jde do semifinále
O tom, že žáci ZŠ v Krátké ulici
nominovali svého učitele Michaela
Radimerského do soutěže o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos“,
jsme vás informovali už v předchozím čísle Kláštereckých novin. Slíbili
jsme také, že budeme sledovat,
jak se mu v soutěži povede a jestli
postoupí do semifinále.
Regionální kolo se uskutečnilo 9.
února v České Lípě a zúčastnilo
se ho sedm nominovaných pedagogů z Ústeckého, Libereckého a
Královédvorského kraje. Žáci, kteří
doprovázeli „svého“ pedagoga,
museli jeho nominaci obhájit před
porotou nějakým zajímavým, vtipným či zvláštním způsobem. Trojice
žáků z „jedničky“ - Karel Kindl, Dominik Medek a Kateřina Koritarová měla připravenu scénku – rozhovor
televizní reportérky se dvěma žáky,
z nichž jeden je tak trochu „rebel“ a
druhý nominaci svého učitele obhajuje. A dobrá věc se podařila. „Chtěl
bych upřímně poděkovat svému
týmu, který předvedl opravdu skvělý
výkon ať už při obhajobě, tak při rozhovoru s porotou. K našemu velikému
překvapení, ale hlavně k naší veliké
radosti jsem byl vyhlášen jako jeden
ze dvou postupujících pedagogů do
semifinálového kola. Můj postup je hlavně zásluha mých žáků a já si jejich úsilí velice cením,“ nešetřil slovy chvály čerstvý semifinalista Michael Radimerský. „Semifinále se koná 10. března na ministerstvu školství v Praze.
Tam ale jedu už pouze já a budu svoji nominaci obhajovat před porotou. V Praze udělám vše proto, abych do
finále postoupil! Ne však pro vlastní ego, ale naopak chci postup vybojovat pro své žáky, pro svoji školu a pro svoje město.“ Jestli se to učiteli Radimerskému povede, budeme vás o tom určitě informovat.
-rony-

nově otevírají

Vlasové studio Elis

Eva Kulíková
Kontakt: +420 608 708 023
+420 474 698 751

Stará rolba dosloužila, na Alšovce čekají na novou
Když se řekne „Alšovka“, není asi v Klášterci jediný
milovník zimního sportu, který by alespoň jednou
toto zimní středisko nenavštívil. I když oproti klasickým lyžařským areálům leží v poměrně malé
nadmořské výšce (cca 680 až 780 m n.m), naleznou
zde lyžaři ideální podmínky. Hlavní sjezdovka je
dlouhá 750 m (vlek 550 m), druhá, menší, sjezdovka je dlouhá 300 m (vlek 250 m). Kvalitní lyžování
na Alšovce má ale dvě zásadní podmínky: sníh a
mechanizaci na jeho úpravu. S obojím si ale provozovatelé užili za poslední léta své.
V prvním případě je zapotřebí sníh. Bez něho to
prostě lyžařům nejede. A protože na Alšovce nejsou k dispozici sněžná děla, nezbývá než čekat na
sníh přírodní. „Počasí je v posledních letech opravdu

to už potřetí. Vždy jsme to opravili, ale teď je to na velmi špatném místě. Budeme rádi, když se nám podaří
rolbu ze spodní části sjezdovky dostat na vrchol k
silnici a tím její služba na Alšovce skončí. Nemám už
chuť do toho stroje lézt, je to jako bych strkal hlavu
do oprátky, protože riziko, že bych mohl někoho zranit, je opravdu velké,“ neskrýval Vladimír Klíma své
obavy, které také přednesl na únorovém zasedání zastupitelů. Alšovka se bez rolby neobejde, ale
získat zbrusu novou rolbu by bylo finančně velmi
náročné. Proto zastupitelé souhlasili s koupí repasované rolby, jejíž cena se pohybuje okolo 1,6 milionu korun. Pokud se vše podaří vyřídit včas, mohla
by po Alšovce jezdit nová (repasovaná) rolba ještě
v této sezóně. Město by ji mohlo nejprve získat do

nevyzpytatelné a bez sněžných děl už to zřejmě dál
nepůjde,“ prorokuje Vladimír Klíma, jeden z provozovatelů SKI areálu. „Letošní zima byla vlídná a
sněhu byl dostatek, ale zažíváme i časy, kdy vozíme
sníh na sjezdovky v Tatrách.“ Pokud je dostatek sněhu, přichází na řadu podmínka č. 2 a tou je úprava
sjezdovek. „Máme k dispozici jednu stařičkou rolbu,
která si už své odpracovala. Dvaadvacet let provozu
se na ní podepsalo a letos vypověděla službu navždy.
Utržení hydromotoru je vážná závada. Stalo se nám

nájmu, který by se po patřičných právních úkonech
překlopil na leasingovou smlouvu. Po splacení by
se rolba stala majetkem města. Je ale možné, že si
návštěvníci SKI areálu Alšovka ani jeho provozovatelé letos rolbičku ještě neužijí. V době, kdy jsme si
s Vladimírem Klímou přímo na sjezdovce o tomto
problému povídali, bylo sněhu hodně. Týden nato
už je ale vše jinak. Přišla obleva… Ale i kdyby už to
letos třeba nevyšlo, pro příští sezónu bude nová
rolba určitě připravená.
-rony-

Používáme značku

Maškarní bál pro Kamila
Chmurné počasí a nevlídné nedělní odpoledne na
sídlišti Panorama příjemně narušilo pestrobarevné
rojení dětských masek, které směřovaly do jediného místa. V kláštereckém Musicbaru pro ně byl
totiž přichystán maškarní bál. Akce, kterou pro děti
do 12 let uspořádali manželé Trubirohovi, měla na
programu dva hlavní body. Tím prvním byla samozřejmě snaha, aby se děti pobavily a netrávily svůj
volný čas kvůli nepříznivému počasí, které v Klášterci už několik dní panuje, jen doma před televizními
obrazovkami. Druhým bodem bylo přání majitelů
Musicbaru finančně pomoci Kamilovi, zdravotně
handicapovanému chlapci z Klášterce, který je celoživotně upoután na invalidní vozík. Pro svůj záměr
zvolili dobrovolné vstupné a jeho výtěžek poslouží
Kamilovi na nákup kompenzačních pomůcek.
„Dnešní maškarní bál byla už vlastně druhá akce, kte-

rou jsme pořádali pro Kamila. Poprvé jsme zkusili před
měsícem dětskou diskotéku a ta se vyvedla mnohem
lépe, než jsme doufali. Téměř od začátku jsme měli
plno a děti se náramně bavily. Navíc se podařilo vybrat
příspěvek 2130,- Kč,“ prozradila nám spokojená majitelka Musicbaru Petra Trubirohová.
„Proto jsme zkusili akci za měsíc opakovat a aby se
to dětem líbilo ještě víc, rozhodli jsme se pro ně udělat klasický maškarní bál se soutěžemi a vyhlášením
nejhezčích masek. Návštěva nás opět mile překvapila,
dokonce jsme s lítostí museli kvůli kapacitě našeho
klubu rušit objednávky. Opět se nám podařilo vybrat
na dobrovolném vstupném cca 1400,- Kč. Obě finanční částky jsme věnovali Kamilovi a mám radost, že náš
záměr vyšel tak, jak jsme si přáli. Chtěla bych touto
cestou ještě jednou poděkovat všem za dobrovolné
finanční příspěvky, které poslouží dobré věci. -rony-

telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer EX5620-5B2G25Mi

ASUS EEE 10” White

• LCD 15.4“ WXGA CB
• CPU C2DT5670 1.8GHz, int.
VGA X3100
• RAM 2GB /HDD 250GB /DVD
Supermulti
• Web kamera 0.3DV CrystalEye /
Bluetooth / Wi-Fi 802.11bg
• Operační systém Linpus
ilustrační foto

•
•
•
•
•
•
•

Původní cena: 11.639,- Kč s dph

Původní cena: 13.434,- Kč s dph

Cena: 12.820,- Kč s DPH

MSI N9800GTX PLUS-T2D512-OC

Cena: 10.436,- Kč s DPH

ilustrační foto

Racing Wheel for PS3, PS2, PC
• vibrace (PC a PS®2) pro vzrušující
jízdní efekty
• volant použitelný pro PS3, PS2
a pro počítač
• Ráfek volantu s pláštěm z
koženky
• pedály a funkční klávesy jsou
programovatelné
• Nastavitelná citlivost řízení

• Chip: NVidia GeForce with CUDA
9800GTX PLUS
• RAM: 512MB DDR3/256bit
• Frekvence jádra: 760MHz
• Frekvence RAM: 2300MHz
Původní cena: 4.985,- Kč s dph
ilustrační foto

Cena: 4.451,- Kč s DPH

Původní cena: 1.416,- Kč s dph

ilustrační foto

Cena: 1.228,- Kč s DPH

Canon MP190 + hra Mafia zdarma!
• Tisk, kopírování a skenování
• ozlišení 4 800 x 1 200 dpi
• Bezokrajové fotografie 10 x 15
cm za 70 sekund
• Systém ChromaLife100
• Skener s rozlišením 600dpi
Původní cena: 1.590,- Kč s dph
ilustrační foto

Cena: 1.490,- Kč s DPH

displej: 10“ WSVGA(1024x600)
procesor: Intel® ATOM
LAN, WiFi 802.11n, Bluetooth
RAM: 1024MB, DDR2
HDD: 160GB, Webcam 1.3MPx
3x USB 2.0, čtečka karet
výdrž na baterie: až 3,7 - 7 hod

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

* nabídka je platná od 26.2. do 12.3. 2009 nebo do vyprodání zásob *
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KULTURA / ZE ŽIVOTA MĚSTA

Novinkou v kulturní nabídce zámku jsou klubové pořady
V nové koncepci kulturních akcí na zámku se objevily pořady, které jsou si na první pohled - nebo řekněme podle názvu
pořadu - podobné a pro kláštereckou
kulturní veřejnost zcela nové.
Důvodů, proč takzvané „klubové pořady“ zaujaly v kulturním kalendáři zámku
důležité místo, je hned několik. Mezi ty
základní patří ideální prostory pro takovýto typ pořadů. To znamená nevelké, útulné zámecké prostory hudebního salónku, renesančního sálu nebo sklepních
místností. Dalším důvodem je absence
žádaných klubových pořadů na místním
kulturním trhu. Ty by přitom neměly nijak
konkurovat velkým kulturním pořadům
pořádaným třeba v místním kulturním
domě.
„Některé klubové pořady jsme zkusili zavést
už v minulé kulturní sezoně a rozhodli jsme
se pro tuto sezonu vybrat ty nejlepší,“ prozradil své záměry ředitel zámku Ing. Petr
Hybner. „Klubových pořadů bude hned
několik cyklů, a proto vám chci poskytnou
alespoň základní rozcestník. Společně

Součástí Dámského klubu byla také
módní přehlídka svatebních šatů

První letošní Dámský klub měl téma „Krize jako cesta“.
s Martinem Šílem bude zámek produkovat cyklus klubových pořadů pod názvem
„Večery na zámku“. Těchto večerů je letos
zařazeno celkem pět. První je už na spadnutí a to 13. března na téma Čaj“.
Další díly budou následovat vždy v lichých
měsících - květen „Irský večer“, červenec
„Indiánský večer“, září „Arabský večer“ a
listopad „Japonský večer“. Na prosinec
bude zařazen mimořádný díl a to „Vánoční večer“. Všechny tyto večery budou mít
podobu komponovaných pořadů, které
mají přiblížit zvyky v dané zemi nebo
době, místní kulturu, hudbu, pokrmy atd.
Druhým typem klubového pořadu je
Dámský klub. První proběhl na zámku 12.
února na téma “Krize jako cesta“.
„Dámský klub připravujeme ve spolupráci
s Leonou Hrnkovou a vždy se jedná o zhruba
dvouhodinový pořad, který má určité nosné
téma a je doplněn hudebním hostem, módními přehlídkami a nějakým překvapením
navrch. Nejbližší dámský klub je připraven
na 23. duben a to na atraktivní téma „Astrologie – jedna z cest“. Pokud bude druhý díl
tohoto cyklu stejně úspěšný jako premiéra,

tak se chystáme zařadit na druhé pololetí
roku další dva díly,“ naznačuje své plány do
budoucna ředitel Hybner.
Třetím klubovým pořadem je„Zadáno pro
dámy!“. Ten měl premiéru v prosinci minulého roku a jeho tématem byl „Advent“.
„Jedná se o zcela odlišný typ programu
oproti těm předcházejícím. Zámek zde
působí pouze v roli vlídného hostitele, který
připraví co nejútulnější prostředí v hudebním salónku, a dámy se už baví po svém. A
to v pravém slova smyslu. To znamená, že
se nenechají pouze pasivně bavit, ale zapojují se aktivně do tvorby různých výrobků a
dekorací na právě aktuální téma“. Zadáno
pro dámy se bude v hudebním salonku
konat vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Posledním pořadem klubového typu,
který je ještě v jednání, je zařazení cestopisných vyprávění Přemysla Rabase, což
by prakticky navázalo na loňský úspěšný
pořad „Afrika pod kůží“.
„Doufáme, že letos se uskuteční alespoň dva
tyto cestopisy obohacené spoustou fotografií,“ přeje si na závěr našeho rozhovoru
Petr Hybner.
-rony-

Žárlivost je přirozená vlastnost člověka, když má někoho rád
Herecký koncert Jany Hlaváčové, Hany
Maciuchové a také Lucie Matouškové, to
je hra autorky Esther Vilarové Žárlivost, kterou měli možnost shlédnout návštěvníci
kláštereckého kulturního domu minulé
úterý.
Brazilská autorka Esther Vilarová se narodila jako dcera německých emigrantů. Život
zřejmě probrala ze všech stránek, protože
její pohled na muže je hodně neotřelý. Hra
pojednává o třech rozkošných ženách, které se všechny zapletou s jedním mužem.
Ten má nejen široké srdce, ale i jiné „schopnosti“...
A zde otevřela autorka hry dveře dokořán
pro dvě skvělé herečky - Hanu Maciuchovou, která bravurním způsobem ztvárnila
čtyřicetiletou architektku Jane, jenž jednou „osudově“ zůstane viset ve výtahu s
mužem, který už osmnáct let žije ve spokojeném manželství se svou pětapadesátiletou ženou Helenou (Jana Hlaváčová).
Helena sice jako advokátka senzačně
vyhrává mediálně ostře sledované soudní
procesy, ale s mladší sokyní prohrává svůj
boj o vlastního manžela. Od té doby si obě
rivalky vyměňují faxem jedovaté poznámky, ale zároveň se snaží zachovat i jistou
dávku pragmatismu a „úrovně“...
A to až do té doby, než si jejich drahý najde
novou, pětadvacetiletou partnerku, studentku a buddhistku Iris (v podání Lucie
Matouškové) která si příležitostně vydělává na živobytí soukromými lekcemi jógy.
Zatímco Helena tuto zprávu přijme sice s
bolestí, ale celkem vyrovnaně, pro milenku
Jane je toto sdělení hotovým neštěstím.
Ta svou novou situaci absolutně nezvládá,
dokonce zvažuje i sebevraždu. A pro někoho možná trochu paradoxně se snaží najít
pochopení u Heleny...
-rony-

Čeká maturanty vojna nebo peklo
peklo??

„Žárlivost je nemoc. Jde ale vyléčit. Je to jen nedostatek sebevědomí,“ říká herečka
Hana Maciuchová v roli Jane ve hře brazilské autorky Esther Vilarové Žárlivost.

pod čarou ...
Po skončení hry „Žárlivost“ jsem doufal, že nám Hana Maciuchová poskytne menší interview. Bohužel její čas byl vzácnější a bylo
vidět, že má opravdu na spěch. Přesto byla příjemná a ochotná odpovědět alespoň na jednu „životně důležitou“ otázku, kterou
jsem jí položil jménem všech fanynek seriálu Ulice, které mě přímo v sále kulturního domu oslovily. Takže milé dámy, věřte že
Jarda Hejl po tom, co Vlastimil Pešek odkryl víko rakve, dostal od Miriam Hejlové opravdickou facku. Abych byl úplně přesný, Hana
Maciuchová alias Miriam Hejlová mi řekla přesně tuto větu: „Jarda Hejl lhal, tak ji ode mě na férovku dostal.“
-rony-

A je to... Maturanti kláštereckého gymnázia a SOŠ mají za sebou všechny tři letošní maturitní plesy. Ten první se nesl v duchu karnevalového reje, druhý „maturák“ byl zase „pekelně“ dobrej a do třetice budoucí
maturanti okusili vojenskou disciplínu. Tu nakonec budou potřebovat
všichni dohromady, protože to „lepší“ z letošního roku, co studenty čekalo, mají za sebou. Teď už je čeká opravdu vojna. Protože pokud nezvládnou své zkoušky z dospělosti, mohlo by se jim také stát, že si ze
života udělají opravdové peklo. A to určitě ani jeden z nich nechce připustit. Naopak. Složení závěrečného účtu - tedy maturitní zkoušky - bude
opravdový důvod k tomu, aby se oslavy rozjely v tom správném a nefalšovaném karnevalovém rytmu, tak jak ho prožívají třeba v dalekých Benátkách.
První termín maturitních zkoušek je stanovený na 18. května. Času už opravdu moc nezbývá a studenti musí „prodat“ vše, co v sobě za ty dlouhé studijní roky nastřádali. Jestli se jim to povede tak jako letošní maturitní plesy,
se dozvíme až v červnu. Bude to pro ně sice vojna jako řemen, ale lepší než
skončit v pekle.... Uvidíme.
-rony-
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KULTURA / KULTURNÍ PROGRAM
ZŠ Školní Klášterec a Kabel 1

kalendář zajímavostí ...

tradiční partneři pro popularizaci internetu
Vás srdečně zvou na akci

Významná výročí 1.3. - 14.3.
02. 3. 1978 - první člověk, jenž nebyl občanem SSSR a USA, se dostal do vesmíru.
Byl to občan Československa, Vladimír Remek, na lodi Sojuz 28.
03. 3. 1998 - na severu Vídně byla unesena Natascha Kampuschová, která se na
svobodu z podzemní kobky dostala až v srpnu 2006
03. 3. 1994 - zemřel Karel Kryl, český písničkář, básník a grafik.
04. 3. 1877 - Emil Berliner vynalezl mikrofon.
05. 3. 1946 - Winston Churchill poprvé veřejně použil název „železná opona“ při
své řeči ve Westminster College, ve městě Fulton, ve státě Missouri.
06. 3. 1899 - německá chemická společnost Bayer obdržela registrovanou
ochrannou známku na aspirin.
07. 3. 1876 - Alexander Graham Bell obdržel patent na telefon.
08. 3. 2003 - dopravní nehoda autobusu u osady Nažidla, kde zahynulo 20 lidí
08. 3. 1911 - poprvé se slavil Mezinárodní den žen
08. 3. 1918 - první případ španělské chřipky rozběhl zničující epidemii.
08. 3. 1990 - zemřel ve věku 21 let Tomáš Holý, český herec
10. 3. 1995 - zemřel Michal Tučný, český zpěvák country hudby
11. 3. 2004 - při deseti výbuších ve čtyřech předměstských vlacích v Madridu
zahynulo 191 lidí.
12. 3. 1999 - Česká republika vstoupila do NATO.
14. 3. 1939 - Česko-Slovensko (druhá republika) se rozpadlo na Slovenský stát a
Protektorát Čechy a Morava (ustanoven 16. března).

Březen - měsíc internetu
Chcete vědět, co by Vám internet mohl nabídnout? Víte, jak a kde hledat ty správné informace? Chcete se zdokonalit v práci s internetem?
Pokud chcete poznat odpovědi, rádi Vám
poradíme a pomůžeme v prostorách našich
internetových učeben
ve dnech 9., 16. a 23. března 2009
vždy od 14:00 do 15:30.
Více informací naleznete na
www.skolaklasterec.cz

2. a 3. března v 19 hodin
Kino Svět
CHE GUEVARA-REVOLUCE
Španělsko/Francie/USA 2008, 126 minut,
české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč

JAK ROČNĚ UŠETŘIT 5400 KČ?
POŘÍDILI JSME SI S MANŽELKOU V KLÁŠTERECKÉ
LOKALITĚ RODINNÝ DŮM. I NAŠE DĚTI MĚLY Z BARÁČKU
RADOST. NĚCO JSME MĚLI, NĚCO JSEM SI PŮJČIL A ZBYTEK
POKRYLA HYPOTÉKA. PROTO NYNÍ PŘEVRACÍM KAŽDOU
KORUNU. CO SE TÝČE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, TAK SE S NÍM
V PROJEKTU NEPOČÍTALO A TEĎ UŽ SI BARÁK VRTAT NENECHÁM.
ALE CO JE HLAVNÍ, JÁ ALARM DO BARÁKU ANI NEPOTŘEBUJI.
A VÍTE PROČ? ...

Moje základní desatero:
1. koukal jsem se a stránky firmy VIZAB security a cena takového alarmu je
minimálně stejně vysoká jako cena plazmovky, co jsme koupili dětem do
dětského pokoje
2. roční poplatky dělají právě oněch 5400 KČ za hlídání, jak jsem popsal v úvodu
3. a co se týče naší každoroční 14denní dovolené? Máme hodné starší sousedy
a oni už nikam nejezdí, takže kdyby něco, oni se nám o barák postarají
4. ještě si vzpomenu na občasné víkendy u přátel na chatě, ale jsou tu ti sousedi.
5. a ta celosvětová krize? Mne se to moc nedotkne a ti lidé, co budou na zónách
propouštět? Někdo se o ně postará a zase bude dobře, přeci by nešli krást.
6. sice děláme s manželkou do večera a děti jsou občas doma samy, ale už jsou
velké a dokážou se o sebe postarat a do baráčku nikoho cizího nepustí.
7. možná, kdybych měl nějakou zkušenost s krádeží nebo kdyby někomu známému již barák vykradli, tak bych nad tím přemýšlel, ale nikoho takového
teda neznám.
8. ještě jsem se koukal do papírů a my barák pojištěný máme. Kdyby nás
vykradli, tak stejně doma nebudeme a pojišťovna nám všechno do desetníku uhradí. (ten pán v kravatě to při podpisu pojistné smlouvy říkal)
9. když se tak koukám po baráku, stejně mi nemají co ukrást
10. a ta cena, je to přece 15 Kč za den

+420 728 947 561

9. března 2009
od 15.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového
materiálu Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

4. března v 19 hodin
Kino Svět
ANTÉNA
Argentina , 90 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
5. a 6. března v 19 hodin
Kino Svět
OCAS JEŠTĚRKY
ČR 2008, 90 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
7. března od 20 hodin
Kulturní dům
PLES SBD
Vystoupení TK STYL Teplice, Zdeněk Izer,
Jan Moflár alias Michael Jackson, Dana

Městská knihovna v Klášterci nad Ohří
zve všechny, kteří píší, k měření sil na poli literatury a vyhlašuje

Stáří při prodeji: 14 -17 týdnů
Cena: 128 - 148,- Kč
Začátek snášky: konec března,
začátek dubna
Tradice chovu – 14 let prodejů
bez jediné reklamace!!

VI. ročník literární soutěže „Pisálek“
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:
• Žáci od 13 do 15 let
• Studenti od 16 do 19 let
• Dospělí od 20 let a výše

Informace:
728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

Více info na www.knihovnaklasterec.cz
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Genserová. Bohatá tombola. Celým večerem provází Světlana Nálepková.
Vstupné: 100,- Kč
7. března v 19 hodin
Kino Svět
KAMARÁDOVA HOLKA
USA 2008, 101 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
8. března od 14 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÝ KARNEVAL
9. a 10. března v 16 a 18 hodin
Kino Svět
LOVECKÁ SEZÓNA 2
USA 2008, 76 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
11. března od 19 hodin
Kulturní dům
MÓDNÍ SHOW
Host večera Jan Révai
11. března v 19 hodin
Kino Svět
REKVIEM ZA SEN
USA, 102 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
13. března v 16 a 18 hodin
Kino Svět
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA 2008, 103 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
13. března od 18 hodin
Zámek
ČAJOVÝ VEČER
Komponovaný pořad tentokrát na téma
„Čaj“. Hostem večera bude kytarový virtuos Štěpán Rak
Vstupné: 80,- Kč

náš
tip

19. čtvrtek a 20. pátek v 17.30 a 20.00 hodin
ČR 2009, 110 minut. Nová komedie Marie
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Poledňákové. Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným
pedagogům, díky zdravému nadhledu si
rozumí se studenty i kolegy ve sborovně.
Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji
však čekají v osobním životě. Rozvětvená
rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým
manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny,
manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život
a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto
jednoho dne přijde to, co obvykle přichází,
když už jsme na sny rezignovali. Helena se
za pohnutých okolností seznámí s lékařem
záchranné služby ...

Noví občánci města

SUDOKU ...

Pro volnou chvíli

27. února od 19 hodin
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES - 4.G

28. února v 19 hodin
Kino Svět
DENÍK NYMFOMANKY
Španělsko 2008, 100 minut, české titulky.
Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 75,- Kč

Vizab security

w w w.smar tpujcka.cz

do 4. března
Galerie Kryt
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EVY PILAROVÉ

27. února v 16 a 18 hodin
Kino Svět
CESTA NA MĚSÍC 3D
Belgie 2008, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

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

KAM ZA KULTUROU ...

Martina Zímová

Zuzana Kocumová

Pavlína Ranglová

Milan Kraft

Jiří Berky

Barbora Kučírková

Tomáš Milák
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Juniorským sáňkařům těsně unikl světový bronz Klášterec nemá pozici v elitní osmičce jistou a musí bojovat o každý bod
NED Nymburk – HC Klášterec
2 : 3 ( 1:1, 1:0, 0:2 )
Naposledy jsme se s kláštereckým hokejovým „áčkem“ setkali v našem vydání ve
chvíli, kdy porazilo tým Junior Mělník. Od
té doby odehráli naši hokejisté další čtyři
zápasy. V Nymburce vyhráli díky dvěma
brankám v poslední třetině a otočili do té
doby nepříliš příznivý vývoj utkání.
HC Klášterec – HC Predators Č. Lípa
3 : 4pp ( 1:0, 0:2, 2:1 – 0:1 )
O konečném výsledku a dělbě bodů tohoto
vyrovnaného utkání muselo rozhodnout
prodloužení. Rozhodující okamžik přišel v 62.
minutě. Zahákovaný Roman Pražák podle
rozhodčího svůj pád nafilmoval a dostal za
to dvě minuty. Následnou přesilovku využili
hosté po sedmnácti sekundách. Trefil se Oliverius a získal tím pro Českou Lípu nejen čtvrtý gól, ale také dva body do tabulky.

HC Jablonec nad Nisou – HC Klášterec
4 : 3 ( 0:1, 0:1, 4:1 )
O výsledku utkání s jabloneckými Vlky
rozhodly poslední čtyři minuty a bohužel
rozhodly ve prospěch Jablonce. Jeho hráči
otočili téměř prohraný zápas a Klášterec
tak ztratil tři důležité body do tabulky druhé ligy.
HC Klášterec – KLH Vajgar J. Hradec
8 : 3 ( 1:2, 4:1, 3:0 )
Tři branky během jedenadvaceti vteřin!
Podobný zážitek by i hokejoví znalci museli dlouho lovit v paměti. Nejprve hosté
odskočili na rozdíl dvou branek. Domácí ale
téměř okamžitě dvěma přesnými zásahy
srovnali a jindřichohradečtí už se ze šoku
nevzpamatovali. Kubeš i Melišík inkasovali
každý po čtyřech brankách a Klášterečtí si
díky vítězství 8:3 vylepšili skóre i své postavení v tabulce druhé ligy.

O tři setiny sekundy utekla českým sáňkařům Luboši Jírovi a Matěji Kvíčalovi
bronzová medaile v závodě dvojic na juniorském mistrovství světa v Naganu.
Po první jízdě jim patřila třetí pozice za dvěma německými páry. V součtu obou
kol je však předstihli Kanaďané Tristan Walker a Justin Snith, kteří v polovině
závodu ztráceli na české reprezentanty dvě setiny. Titul získali Němci Nico Walther a Nico Grünneker.
Jíra s Kvíčalou za sebou mají úspěšné vystoupení v letošní sezoně Světového
poháru juniorů, v němž obsadili celkové třetí místo. Seriál zahájili triumfem v
italské Cesaně a pak dokázali ještě třikrát vybojovat třetí příčku.
Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :

Mistrovství světa juniorů v jízdě na
saních:
Dvojice: 1. Walther, Grünneker
1:29,838, 2. Rothamel, Rohmeis (všichni Něm.) -0,19, 3. Walker, Snith (Kan.) 0,53, 4. Jíra, Kvíčala (ČR) -0,56.

Jak dál ve 2. lize na kláštereckém ledě?
Do konce základní části zbývají pouhé
tři zápasy. Klášterec ještě čekají ve středu
4. března Klatovy, v sobotu 7. března na
domácím ledě Rokycany a poslední zápas
základní části 2. ligy odehrají klášterečtí
hokejisté na ledě v Roudnici nad Labem
11. března.
Ve vzduchu visí devět bodů, o které je
potřeba zabojovat. Klášterečtí totiž stále nemají pozici v elitní osmičce jistou.
Bodové rozdíly mezi pátým a dvanáctým
místem jsou minimální. Už za dva týdny
vypuknou ve druhé lize vyřazovací boje.
Posunutím termínů zápasů základní části
se tak o týden posunul i začátek play off.
Ve skupině Východ postoupí do play off
první tři týmy. Dalších deset si zahraje
předkolo na dva vítězné zápasy. Ve skupině
Západ si vyřazovací boje vyzkouší všechny celky, kromě nejhorší čtveřice. Systém
logicky navazuje na minulé sezóny, kdy
se křížem střetávaly týmy na prvních osmi
místech skupin Západ a Střed. V osmifinále
hraném na dvě vítězná utkání se ve skupině Západ bude bojovat následujícím způsobem: první se šestnáctým, druhý s patnáctým, třetí se čtrnáctým a tak dále.
Týmy, které po základní části skončí na prvním až osmém místě, začínají první zápasy
na domácím ledě, druhé utkání hrají na
hřišti soupeře, případné třetí zase doma.
Termíny pro osmifinále jsou následující: 1.
zápas - 17. března, 2. zápas - 19. března, případný 3. zápas - 21. března.

Toman vyhrál

Freestyle SNB and SKI LOAP cup Alšovka
V Loap snowparku na Alšovce jel závod ve freestyle SNB & SKI disciplínách. Díky firmě Loap a partě lidí (Tomáš, Máslo, Bíba, Michalové Bišové,
Miloš, Marcel, Milan atd.) se po bohaté nadílce sněhu upravil park do
nevídaných rozměrů a tak si i zkušení jezdci mohli smlsnout na platformě
8m skoku a jibline s pěti překážkami. Škoda jen, že ve spodní části parku
„zhynula“ stará rolbička a tak se poslední skok 6m nedal jet. Závodu se
zúčastnilo 26 jezdců od 6 let po chlapíky do 23 let. Pro ty nejmladší byla
připravená překážková dráha a t i starší si to formou jamu rozdali o ceny
od Loapu. A bylo na co koukat. Tomáš Masojídek otočil hned zkraje BS360
IG a to nenechalo chladným Michala Bišu a poslal tam FS 540 IG ve velkém stylu. Z kraje se ostýchající Lukáš „Máslo“ Spáčil ke konci jamu otočil
BS 360 a to ho v hodnocení „best trick“ vyhouplo na 3. místo. Stříbrný
skončil Tomáš Masojídek a vítězem se stal Míchal Biša.

V sobotu 21.2. se v Mostě konal Krajský
přebor mládeže v rapid šachu. Bývalí klášterečtí šachisté se v něm neztratili a dali o
sobě vědět. Ondřej Toman vybojoval zlatou medaili a stal se krajským přeborníkem
v kategorii chlapců do 12 let (H12), Michaela Tomanová byla stříbrná v kategorii dívek
do 14 let (D14) a Drahomír Krásný vybojoval bronz v kategorii chlapců do 16 let
(H16). V současnosti jsou všichni tři šachisté
členy TJ Sokol Údlice.

V celkovém hodnocení pak skončili jezdci následovně:
• SNB chlapi : 1. Tomáš Masojídek, 2. Lukáš Spáčil, 3. Josef Kefurt
• SNB junioři : 1. Michal Biša, 2. Zbaněk Müler, 3. Filip Bartoň
• SNB dívky : 1. Tamara Mülerová, 2. Markéta Pokorná, 3. A. Šimáková

Tenisové naděje vítězí v singlu i ve čtyřhrách

Anketa „Sportovec roku 2008 města Klášterce nad Ohří“ je u konce. Po celý
únor jste, vážení čtenáři, měli možnost hlasovat pomocí internetu nebo zasílat kupóny otištěné v našich novinách. Letošní jubilejní 5. ročník zaznamenal
vůbec nejvyšší počet hlasujících a bude nám opravdu nějakou chvíli trvat, než
všechny vaše hlasy sečteme a spolu s hlasy obou komisí se určí konečné pořadí
nominovaných sportovců.
Vyhlášení výsledků a předání ocenění všem vítězům proběhne na galavečeru
„Ples sportovců“, který se bude konat 27. března 2009 od 20.00 hodin v kláštereckém kulturním domě. Přijďte poděkovat nejen svým favoritům, ale všem
ostatním sportovcům za jejich dosažené výsledky a za reprezentaci našeho
města. Vstupenky budou v předprodeji od 10. března v pokladně kulturního
domu. Každý nominovaný sportovec od nás získá 2 vstupenky zdarma. Ty si
může vyzvednout v redakci Kláštereckých novin od pondělí 16. března. Máme
pro vás připravený jako vždy pestrý program a protože ten letošní ročník je
jubilejní, tak ještě něco navíc.
-rony-

O víkendu 21.- 22. 2. se v Kadani konal
celostátní turnaj ml. žákyň v tenise.
Do závěrečných bojů postoupila Petra
Novotná (r.99), která skončila celkově
na 2.místě ve dvouhře a byla stříbrná
i ve čtyřhře s Anetou Procházkovou
(r.99). Hana Malická (r.99) vyhrála
Kadaňský turnaj ve čtyřhře. Úspěchy
našich mladých hráček v tomto turnaji nejsou náhodné. Už na celostátní
turnaji v Praze (7- 9.2.) skončila Malická na 2. místě ve dvouhře. Ocenění z
tenisové školy ale nevozí jen mladé
slečny. Například Filip Šimek (r.97),
který na Halových krajských přeborech skončil na 2.místě ve dvouhře
a na 2.místě ve čtyřhře, si těmito
výsledky zajistil postup na Mistrovství ČR ml. žáků. David Schädelbauer
(r.97) na Halových krajských přeborech skončil v singlu v osmifinále a ve
čtyřhře na 3. místě. Další kláštereckou

nadějí je Pavel Bulín (r.99), který na
posledním turnaji v Jirkově skončil v
osmifinále ve dvouhře a na 2.místě ve
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čtyřhře. Všechny děti jsou z tenisové
školy Pavla Špeldy ve spolupráci s trenérem Romanem Krausem.

Nové číslo vyjde 12.
19. března
června 2008
2009
Uzávěrka příštího čísla je
04.
11.03.
6. 2008
2009
Uzávěrka pro inzerenty je
06.
13.03.
6. 2008
2009

