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Až se léto zeptá, co jsi dělal v zimě ...
Rozhovor s Pavlem Čermákem o tom,
jak se připravuje aquapark na sezónu

Číslo 3/09

12. února 2009

Eva Pilarová vystavuje
své fotografie v Galerii Kryt

Ukončí finanční krize 215 let tradice
porcelánu v Klášterci nad Ohří ?
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Inspektoři navštívili
domov pro seniory

První ze tří letošních maturitních plesů už je minulostí Czech POINT nabízí
další nové služby

Rok 2007 znamenal v sociální oblasti
malou revoluci. V platnost vstoupila řada
zákonů, které výrazně změnily nejen
vyplácení sociálních dávek, ale také způsob poskytování sociálních služeb. Nová
legislativa stanovila pro všechny typy
sociálních služeb - ať už se jedná o domovy pro seniory, azylové domy, denní stacionáře atd. - podrobná pravidla pro jejich
poskytování. Zákon o sociálních službách
zavádí mimo jiné tzv. sociální standardy,
které doplňují vnitřní pravidla. Zákonem
stanovená inspekce kvality pak kontroluje nejen to, zda je má dané sociální zařízení písemně zpracované, ale hlavně to, zda
je dodržuje v praxi.
Po dvou letech od zavedení nového
zákona dorazila čtyřčlenná inspekční
skupina tvořená inspektory z krajského
úřadu a inspektory přímo z ministerstva
práce a sociálních věcí také do kláštereckého domova pro seniory.
pokračování na straně 2.

Od ledna loňského roku funguje na městském úřadu v Klášterci kontaktní místo
„Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu“ známé spíše
pod názvem Czech POINT. Místo, kde se na
počkání vydávají výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a evidencí, využívá čím
dál tím více lidí. Za uplynulý rok vyřídili na
kláštereckém Czech POINTu celkem 1264
žádostí. Největší zájem byl o výpis z rejstříku trestů, který dnes vyžadují téměř všichni
zaměstnavatelé a neobejde se bez něj ani
žádný začínající podnikatel. Těchto výpisů
vydali zdejší úředníci rovných 725 kusů. Druhým nejžádanějším dokumentem je výpis
z katastru nemovitostí. V loňském roce o
něj projevilo zájem 431 občanů. Mnohem
menší „oblibě“ se těší výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku. Pro ty si přišlo na
kláštereckou matriku, kde pobočka Czech
POINTu sídlí, jen několik desítek zájemců.
Ke čtyřem zmíněným výpisům přibyl od 1.
ledna letošního roku také výpis z bodového
hodnocení řidiče. Dá se předpokládat, že
zájem bude veliký. Už za první měsíc eviduje
zdejší kontaktní místo řadu žádostí. To ale

ilustrační foto

Tradice říká, že když má klášterecké gymnázium a SOŠ tři maturitní ročníky, zákonitě by se měly konat tři maturitní plesy. A proto
ani letošní rok není výjimkou a ten první už úspěšně absolvovala minulý pátek (6.2.) zdejší oktáva. A lze říci, že nastavila laťku hodně
vysoko. Pro svůj večer si zvolila téma Karneval a nezůstala mu nic dlužna. To, co si budoucí maturanti připravili společně s třídní učitelkou Miluší Svejkovskou, si bude určitě dlouho pamatovat každý, kdo měl možnost být svědkem neuvěřitelných tanečních kreací
v ještě neuvěřitelnějších maskách. Salvy smíchu protkané bouřlivým potleskem neutichaly ani dlouho po té, kdy maturanti své
půlnoční překvapení završili vyčerpávajícím finálem. K dobré náladě celého slavnostního večera přispěla nejen kapela s příjemným
hudebním repertoárem, ale i velice potřebná změna v obsluze kavárny, za což patří velký díky vedení kulturního domu. I když se do
celkové organizace plesu přece jen nějaké ty drobné chybičky vloudily, na příjemné atmosféře, která celý večer provázela všechny
přítomné, to nijak neubralo. Čekají nás tedy ještě dva „maturáky“. Ten další už tento pátek prožije maturitní třída 4. S a „maturitní
trilogii“ završí maturanti ze 4. G o týden později. Nechme se překvapit, co si připravili oni. Samozřejmě, že se také zúčastníme,
abychom vás čtenáře mohli o těchto akcích opět informovat.
-rony-

aktuálně ...
Generální ředitel ČEZ Martin Roman
se v pátek 6. února 2009 sešel v sídle
ČEZ s panem Václavem Kucharským,
zástupcem a mluvčím nájemníků
z bytů v Chomutově, Klášterci nad
Ohří, Jirkově a Kadani, kde nájemníci nesouhlasí s navrženou formou
prodeje bytů. ČEZ v této lokalitě
vlastní 1900 bytů, jejichž prodej připravuje.
Obě strany považují jednání za vstřícné a otevřené. Strany si vysvětlily svá
dosavadní stanoviska a postoje.
„Věřím, že jsme našli
společnou řeč a i nadále budeme tímto směrem pokračovat,“ řekl
k jednání Martin
Roman, generální
ředitel ČEZ.

Hasiči nacvičovali v ledové vodě
Jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů se zaměřily na výcvik v záchraně
tonoucích osob probořených v ledu.
Cvičení probíhalo na zamrzlé řece Ohři a
počasí bylo velice vydařené. Tloušťka ledu
dosahovala až 20 centimetrů, takže pohyb
na zledovatělé ploše byl bez problémů.
Jednotka HZS „vyřezala“ v ledové ploše
otvor, odkud probíhala záchrana tonoucí
osoby, kterou pro tento případ zastoupil
kolega z HZS a instruktor chomutovského
požárního učiliště Jan Fošenbauer, navle-

čen do neoprenu a suchého potápěčského obleku. Celou akci zorganizoval taktéž
lektor z OUPO Chomutov a příslušník HZS
Bronislav Bandas. Po demonstrativních
ukázkách kolegů z HZS, kteří předvedli
všechny existující způsoby záchrany, si
měl každý možnost vyzkoušet pohyb na
žebříku nebo ve člunu. Závěrem patří velké poděkování kolegům z HZS Klášterec
nad Ohří a především Honzovi, který vše
trpělivě snášel, ponořen po krk v ledové
vodě.
J. Herout

Výzva čtenářům
Vážení čtenáři,
obsah Kláštereckých novin se snažíme
vytvářet co nejpestřejší, tak aby v nich
každý našel to, co ho zajímá. Nové číslo
se vždy snažíme obohatit o nějaké nové
téma či rubriku. Budeme rádi, pokud
nám v tom vy čtenáři pomůžete. Jste
členy sportovního oddílu, občanského
sdružení či zájmového spolku a chcete,
aby o vaší činnosti věděli i ostatní? Dejte
jim o tom vědět prostřednictvím Kláštereckých novin. Se svými příspěvky a
náměty se obracejte na adresu redakce@
klnoviny.cz nebo na tel. č. 474 371 148.

není jediná letošní novinka v systému Czech
POINT. Firmám a dodavatelům, kteří mají
zájem se ucházet o veřejné zakázky, je určena nová služba vydání ověřeného výstupu
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů může dodavatel v zadávacím
řízení nahradit doklady prokazující splnění
základních a profesních kvalifikačních kritérií. Protože jde ale o veřejný rejstřík, může o
tento výpis požádat kdokoli. Pro jeho získání
stačí znát pouze IČO příslušné organizace.
Podnikatelům je určena i další služba Czech
POINTu. Od 1. ledna 2009 se mohou provozovatelé autovrakovišť přihlásit prostřednictvím kontaktních míst do online systému
pro evidenci přijatých autovraků.
-lara-

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ŘIDIČE
Tato zpráva má velkou důležitost

ZAJIŠŤUJI ODMAZÁVÁNÍ TRESTNÝCH BODŮ !!!
Na osobní jednání vezměte s sebou výpis z karty řidiče, OP, ŘP

„Považuji dnešní jednání za krok směrem
dopředu a jsem rád, že
jsme prozatím našli s
generálním ředitelem
Martinem Romanem
společný jazyk. Věřím,
že pokud se budou jednání ubírat touto cestou, tak budou nájemníci bytů s
výsledkem spokojeni,“ dodal k jednání
Václav Kucharský.

Tuto činnost vykonávám jako jediný v regionu ve spolupráci se školícím střediskem mosteckého polygonu.
Informace pouze v pondělí od 13 do 16 hodin
v Kadani, Dvořákova 722, v autoškole Ing. Jana Chvátala
Těší se na Vás

Ing. Jan Chvátal
majitel školícího střediska s akreditací vydanou krajským úřadem

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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Inspekce v domově pro seniory dopadla na výbornou
pokračování z 1. strany ...
Výsledek inspekce ale předčil veškerá
očekávání. „Za zhruba rok a půl fungoNávštěva inspekční skupiny tvořené
vání těchto inspekcí bylo zatím provedeinspektory z krajského úřadu a inspekno 30 kontrol a podle inspektorů se kláštory přímo z ministerstva práce a
terecký domov pro seniory umístil mezi
sociálních věcí, to byla podle ředitelky
dvěma nejlépe hodnocenými poskytoBobisudové úplně nová zkušenost. A
vateli sociálních služeb. Nechci vypadat,
rozhodně nešlo o procházku růžovým
že se nějak chlubím, ale myslím si, že je to
sadem. „Inspekce kvality poskytovaopravdu vynikající výsledek a patří za to
ných sociálních služeb u nás proběhla
Věra Bobisudová
dík všem zaměstnancům. Rozhodně nás
ve dnech 20. až 22. ledna. Inspektoři se
to povzbudilo, abychom ještě zapracovali na něktepohybovali po zařízení tři dny od rána do včera a zajírých slabších místech.“ Podle V. Bobisudové by si
malo je prakticky všechno, co souvisí s provozováním
zlepšení zasloužilo například individuálním pládomu pro seniory. V pravé řadě velmi pečlivě kontnování. „To je jeden ze standardů kvality, který klade
rolovali důležité dokumenty, zpracované standardy
důraz na individuální práci s klienty a na zvýšenou
kvality, vnitřní pravidla... Z toho jsme měli trochu
komunikaci s nimi. Jde o to, aby si každý náš klient
strach, protože zákon nám sice stanovil, že máme
ve spolupráci s konkrétním zaměstnancem stanovil
tyto materiály zpracovat, ale prakticky nebyl k disponějaký svůj cíl, něco, co by ho naplňovalo, a to se pak
zici žádný vzor, jak si to ministerstvo představuje.“
spolu snažili zrealizovat. Může jít o nějaký výlet nebo o
A co jsou vlastně ty tolikrát zmiňované standardy
nějakou činnost, koníček... Tady je ale trochu problém
kvality, kterými se musí všichni poskytovatelé sociv nedostatku zaměstnanců. Pro letošní rok jsem měla
álních služeb řídit? „Ministerstvo sociálních věcí jich
v plánu zvýšit počet zaměstnanců, bohužel do toho
stanovilo celkem patnáct. Patří sem například Ochrapřišlo radikální snížení dotací z ministerstva. V našem
na práv osob, Jednání se zájemcem o sociální službu,
případě jsme dostali o 2,7 milionů korun méně než
Profesní rozvoj zaměstnanců, Nouzové a havarijní
loni. Takže budeme rádi, pokud zachováme stávající
situace, Informovanost o poskytované sociální služkvalitu,“ dodává ředitelka Bobisudová.
bě, Prostředí a podmínky, Stížnosti na kvalitu nebo
Je trochu paradox, že ministerstvo na jedné straně
způsob poskytování sociální služby... Pro jednotlivé
vyžaduje dodržování vysokých standardů a posílá
body musíme mít zpracovaný konkrétní postup a ten
přísné kontrolory, na druhé straně ovšem radikálně
pak skutečně dodržovat,“ vysvětluje V. Bobisudová.
snižuje dotace do sociální oblasti.
Jak známo, papír snese všechno. To, zda je taková
-larai realita, zjišťovali inspektoři pohovorem s náhodně vylosovanými obyvateli domova pro seniory.
„Inspektoři mluvili celkem se sedmi klienty a dotazoKláštereckým holubům nastaly těžké
vali se jich opravdu velmi podrobně. V otázce ochračasy. Po delší době přistoupilo město
ny práv osob je zajímalo třeba to, zda zaměstnanci
opět k regulaci jejich místní populace. Ta
dodržují jejich právo na soukromí, to znamená, jestli
se v současné době odhaduje na zhruba
například klepají, když vchází do pokoje. Ptali se, jestli
400 holubů na sídlištích. Odchyt probíví, na koho se obrátit se stížností, jestli znají svá práva,
há od prosince do února a za první dva
jak je personál oslovuje, jestli si mohou říct, co chtějí
měsíce bylo polapeno cca 170 opeřenců.
dělat... Bylo toho opravdu hodně. No a pak mluvili
Smyslem akce není holuby úplně vyhubit,
inspektoři samozřejmě i se zaměstnanci, kterých se
což ani není prakticky proveditelné, ale
dotazovali, jak dodržují vnitřní předpisy apod. Byla
výrazně omezit jejich počet. Holubi jsou
to první kontrola tohoto typu a musím říct, že jsem
jak známo přenašeči řady chorob a jejich
z ní měla trochu obavy, protože jsem netušila, co
trus budovám ani historickým památkám
všechno bude inspektory zajímat,“ přiznává ředitel– zvláště těm sochařským – příliš nesvědka Bobisudová.

Katastr nemovitostí

Mělo by vás zajímat ...

Od března začnou platit nová
pravidla pro nahlížení do katastru
nemovitostí. Zpřísňuje se přístup k
citlivým informacím, končí období
anonymního vyhledávání vlastnictví nemovitostí konkrétních občanů i podnikatelů. Ve veřejné sbírce
listin jsou uloženy údaje týkající se
vlastnictví nemovitostí, například
smlouvy o nabytí majetku, hypoteční smlouvy, rozhodnutí soudu o
vypořádání dědictví apod. Doposud
mohl kdokoli do této sbírky nahlížet
a pořizovat si libovolné množství

opisů. Novela zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí toto získávání
údajů omezí. Jestliže tedy někdo
bude chtít do sbírky nahlédnout,
musí prokázat svou totožnost a udat
účel, pro který chce do listin nahlížet.
Kompletní spis ovšem žadateli ani po
uvedení důvodu k dispozici nebude.
Po zaplacení dvacetikorunového
správního poplatku za jednu stránku, obdrží pouze kopii příslušného
dokumentu. Za padesátikorunový
poplatek bude možné získat i ověřenou kopii dokumentu.

!!! NOVĚ OTEVŘENO v Lázních Evženie !!!
PEDIKURA A MANIKURA
kompletní péče o vaše ruce a nohy, zaváděcí ceny

Manikúra
• gelové akrylové nehty
• P- schine
• parafínové zábaly

To vše v nádherném prostředí lázních Evženie.
Kvalita služeb zajištěna. Dlouholetá praxe.

Kontakt:

Až se léto zeptá, co jsi dělal v zimě ...

Pavel Čermák

Zbytky špinavého sněhu, holé stromy,
šedivá obloha a lezavá zima. Ideální čas
na rozhovor o létě a koupání. S odpovědným vedoucím kláštereckého aquaparku
Pavlem Čermákem jsme si povídali nejen
o probíhajících přípravách na nadcházející
sezónu, ale také o nepopulárním zdražování a chystaných novinkách.
Klášterecký aquapark otevřel své brány
poprvé v červenci 1997. Letos tedy vstupuje do 13. sezóny. Jak hodnotíte uplynulých 12 let z hlediska návštěvnosti? Je
o zdejší aquapark stále zájem?
Návštěvnost aquaparku je do velké míry
závislá na počasí. Poslední dva roky byly

Pro provozovatele aquaparků a
koupališť je nejhektičtějším obdobím bezpochyby léto. Co ale děláte
mimo sezónu? Předpokládám, že
neupadáte tak úplně do zimního
spánku?
To opravdu ne. Takový areál, jakým je
klášterecký aquapark, vyžaduje celoroční péči. Protože se každoročně provádějí opravy obkladů, jsme nuceni
nechat vodu v plaveckém a skokanském bazénu i přes zimu. Bylo nutné
vymyslet co nejlepší systém zazimování těchto bazénů. Po letní sezóně přečerpáváme vodu a pokládáme na dna
bazénů plastové potrubí a dmychadly
do něho přivádíme vzduch. Bublající
voda pak nemá možnost rychle zamrzat a rozpínající led tak nemůže napáchat větší škody. Při větších mrazech
ovšem zamrzá i bublající voda, a tak
musíme led po obvodech bazénů rozbíjet a odstraňovat. Bez této péče by

Aquapark v letní sezóně za krásného počasí praská ve švech ...

čí. V městech našli tito ptáci ideální místo k
životu, kde je vždy dostatek jídla a koutů ke
schování se před nepřízní počasí. Jejich populace tak narůstá a narůstá. Čas od času je tedy
nutné povolat firmu, která vytipuje nejrizikovější místa, kde pak rozmístí na střechy domů
klece, do kterých se holubi chytají. Aby byl
zátah na holuby úspěšný, je třeba podle slov
Ing. Dzugasové z odboru životního prostředí
dodržet jednu základní podmínku: holuby v
tomto období rozhodně nekrmit. S prázdným
žaludkem je budou nastražené laskominy v
odchytových klecích víc lákat.
-larabyly škody na obkladech doslova katastrofální. Pokud se teploty vyšplhají na
nulu a nemusíme se starat o zamrzající
vodu v bazénech, je nutné myslet na
jaro a přípravu strojů na údržbu zeleně.
Týká se to traktoru, sekaček, křovinořezů, pil a dalšího zařízení, které budeme
během sezony potřebovat. Je nutné
také věnovat pozornost čerpadlům,
elektromotorům a celému technologickému zařízení. Zjištěné závady se
okamžitě opravují. Velice důležitá je i
preventivní prohlídka vodních vysavačů. Ke konci měsíce března je nejvyšší
čas vypustit a umýt bazény a případně
opravit všechny poškozené obklady. Po
skončení těchto prací se bazény opět
myjí a teprve potom může dojít k jejich
napuštění. Před tím je ovšem nutné
pečlivě vyprat filtry a vydezinfikovat
bazény a akumulační jímky. Sezóna
obvykle začíná koncem května nebo
začátkem června, podle vývoje počasí.
Velkou devizou zdejšího aquaparku
jsou rozsáhlé travnaté plochy. Práce
na zeleni asi také není otázkou pouze hlavní sezóny.
Travnatým plochám je třeba věnovat
zvýšenou péči jakmile po zimě proschnou louky. Vše začíná vyčesáváním
suché trávy, po kterém následuje provzdušnění a hnojení ploch. Jen pro
zajímavost, na zhruba 5 hektarovou
plochu spotřebujeme každoročně více

V zimě se z něj stává nehostinné, ponuré místo ....

Další opilec dojezdil ...
Téměř dvě promile alkoholu v dechu
zjistila policejní hlídka u 32letého muže,
kterého zastavila při běžné kontrole ve
Vítězné ulici v Klášterci nad Ohří. Muž
řídil vozidlo Ford Fiesta v době, kdy
předtím požíval alkohol. Tušení policistů potvrdila dechová zkouška - přístroj
naměřil 1,74 promile. Muž se nyní bude
zodpovídat z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Asi ho zubař naštval ...

Pedikúra
• gelové nehty

732 105 152
Být holub domácí se nevyplácí, nastal čas regulace místní populace

z tohoto pohledu nejhorší za celou
dobu provozu aquaparku. Bohužel se
potvrzuje trend snižování letních průměrných teplot. Ubývá horkých dnů
s teplotou přes 30°C. Předchozí dvě
léta byla dobrá pouze pro houbaře a
zahrádkáře, ale pro otevřená koupaliště to byla doslova katastrofa. Nezbývá
než doufat, že tropických dnů přibude
a letošní sezóna bude navzdory té „13“
úspěšná.

Policie informuje ...

jak 1 tunu hnojiva. Nemalou pozornost
musíme věnovat také živým plotům,
stromům a ostatním rostlinám v areálu.
Není to maličkost udržovat tak rozsáhlý
areál, ale výsledek stojí za to. Velké travnaté plochy nám ostatní koupaliště jen
závidí.
Asi se shodneme na tom, že provoz
a údržba aquaparku je finančně
náročná záležitost. Jak se vyrovnáváte s neustálým zvyšováním cen
energií? Promítne se toto zdražování
nějak do vstupného?
Je toho opravdu hodně, co se musí
udělat, aby se návštěvníci v našem
aquaparku cítili příjemně a rádi se sem
vraceli. Samozřejmě že veškerá tato
činnost je spojena s nemalými výdaji.
Ceny energií a jejich každoroční navyšování se podílí na nákladech velkou
měrou. V letošním roce je to skutečně
významná položka. Například cena
vody se od roku 1997, kdy jeden m3
stál 25,80 Kč, zvýšila o více než 150 %
na letošních 65,40 Kč za m3. Do nákladů
se výrazně promítají i ceny náhradních
dílů, hnojiv, chemických prostředků na
úpravu vody, pohonných hmot atd. Z
přehledu aquaparků a koupališť, který
každoročně zveřejňuje deník „Mladá
fronta DNES“, jasně vyplývá, že naše
dosavadní vstupné, 40,- Kč na celý den,
bylo nejlevnější i vzhledem k tomu, co
náš aquapark nabízí ve formě atrakcí a

V Klášterci nad Ohří pátrají po totožnosti pachatele, který rozbil u místního
zdravotního střediska skleněnou výplň
okna do čekárny zubního lékaře. Dovnitř sice nikdo nevnikl, nic se neztratilo,
ale i tak si vyžádá výměna poškozeného okna šest tisíc korun. Případnému
pachateli hrozí obvinění z trestného činu
poškozování cizí věci.

„Fikanej“ zloděj ...
Klášterečtí policisté přijali oznámení
o vloupání do hotelu Slávie. Neznámý
zloděj vnikl zadním vchodem do objektu, v restauraci za barem našel kasírtašku, v kuchyni pak mobilní telefon a
tyto věci odcizil. Aby znesnadnil policistům práci, tak odnesl i záznamové
zařízení kamerového systému. Pachatel za sebou zanechal celkovou škodu
ve výši 36 tisíc korun. Bude-li zjištěna
jeho totožnost, také on bude obviněn z
poškozování cizí věci a z trestných činů
krádeže.
sportovního vyžití. Pro letošní sezónu
2009 jsme vzhledem k zvyšování cen
energií a dalších vstupů nuceni zvýšit
maximální vstupné o 10 korun. Padesátikorunové vstupné bude ale jen
při opravdu teplých dnech, kterých
není za sezonu zase tolik. V ostatních
dnech bude vstupné samozřejmě nižší.
Někdo si možná řekne, že je to drahé.
Zkuste si ale prosím porovnat návštěvu
kina nebo kterékoli jiné kulturní akce
s návštěvou aquaparku. Ten, kdo toto
srovnání učiní, už nemůže říkat, že je
drahé být za maximálně 50 korun od
9 do 19 hodin v příjemném prostředí,
které zdejší aquapark nabízí. Navíc jsme
i pro letošní sezónu zachovali tolik oblíbenou jízdu na tobogánech zdarma od
9 do 11 hodin.
Co nového připravujete pro návštěvníky v nadcházející sezóně kromě
zvýšeného vstupného?
Letos si návštěvníci budou moci zahrát
klasický volejbal, nohejbal nebo tenis
na antukovém povrchu. Pro zpestření
pobytu v aquaparku chystáme aquazorbing, což je nový adrenalinový vodní
sport, který se v Čechách objevil poprvé loni v létě. Milovníkům netradičních
sportů chceme nabídnout i možnost
zahrát si discgolf a boomerang golf.
Samozřejmě budeme i nadále hledat
možnosti, jak návštěvníkům pobyt v
aquaparku ještě více zpříjemnit. -lara-

V boji s ledem přichází na řadu těžká manuální práce ...
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Od prosperity ke krachu ...

Ukončí krize 215 let tradice výroby porcelánu ?

Do prvního porevolučního roku 1990 vstupoval státní podnik Karlovarský porcelán se
17 závody. V 90. let proběhla privatizace a
vlastníkem části tohoto státního podniku
se stala společnost Porcela plus Praha, která
vytvořila soukromou akciovou společnost
Karlovarský porcelán. Z té se postupně
vyčlenilo devět porcelánek, které odkoupili různí majitelé. Okleštěná akciovka Karlovarský porcelán se ve zbývajících osmi
závodech soustřeďovala na výrobu vesměs
levnějšího užitkového porcelánu. Po roce
2000 došlo k dalšímu omezení výroby.
V roce 2005 byly uzavřeny porcelánky v

Lubenci a Mostě a o rok později i porcelánka v Lokti. Karlovarskému porcelánu tak
zůstaly jen čtyři závody: porcelánka v Klášterci nad Ohří, která se specializuje na výrobu domácenského porcelánu, Nová Role
se zaměřením na výrobu domácenského
a hotelového porcelánu, chodovská porcelánka, kde se věnují tradiční výrobě růžového porcelánu, a Thun Studio v Lesově, které
vyrábí exkluzivní limitované série čajových i
kávových servisů či luxusní jídelní soupravy.
Nejdelší tradici má právě klášterecká porcelánka, která byla založena už v roce 1794.
Roční výrobní kapacita zdejšího závodu činí
cca 4,5 tun porcelánu, což představuje zhruba12 mil. kusů porcelánu.
Výrobky Karlovarského porcelánu, a.s. směřují hlavně na export. Z celkové produkce
se cca 70 % vyváží do více než 90 zemí na
pěti kontinentech. Mezi nejvýznamnější
trhy patří Německo, Švédsko, Rusko, Itálie,
Španělsko a Anglie.
Výroba skla a porcelánu byla vždy považována za jakési „rodinné stříbro“, za tradiční
českou výrobu, na kterou můžeme být
právem hrdí. Růžový porcelán nebo broušené sklo byly častými dárky pro známé
a příbuzné žijící v zahraničí. V posledních
letech ale na tuto část průmyslu dopadala
jedna rána za druhou: silná koruna, záplava levné produkce z Číny, stále se zvyšující
ceny energií... Snad už jen ranou z milosti
pak byla nastupující finanční krize, která
prakticky znemožnila čerpání dalších úvěrů na provoz již tak zadluženého podniku.
Na internetových diskusích se pak objevily
i další postřehy – nedostatečná propagace
na vlastních webových stránkách, neexis-

tence dnes již tak běžné záležitosti, jakou je
internetový obchod nebo změna životního
stylu, kdy už netáhnou obývací stěny plné
vystavených porcelánových servisů a broušeného skla.
Finančně na tom společnost Karlovarský
porcelán nebyla dobře už v roce 2007,
kdy vykázala ztrátu přes 99 milionů korun.
Nesplacené závazky rostly, až překročily
únosnou mez. V září roku 2008 dosáhly
dluhy Karlovarského porcelánu 600 milionů korun. Významnou část dluhu tvořily
závazky po splatnosti delší než tři měsíce
a společnost nebyla schopná je splácet.
Kvůli nedostatku provozního kapitálu bylo
se společností zahájeno 24. září insolvenční
řízení. V této době dlužil Karlovarský porcelán, a.s. hlavně dodavatelům a bankám. V
průběhu insolvenčního řízení se ale začaly
objevovat i problémy s vyplácením mezd
zaměstnancům. Veškeré vydělané peníze
šly totiž na zaplacení energií, aby zůstala
zachována výroba. 14. října pak pražský

Městský soud vyhlásil úpadek a pro porcelánku stanovil insolvenčního správce
- pražskou společnost Pro-Konkurs. Věřitelé
dostali 40 dní na to, aby přihlásili všechny
své pohledávky. Výrobu se dařilo udržet,
ale problémy s pozdě vyplácenými mzdami zůstávaly. Soud ve spolupráci s majiteli
a věřiteli zatím hledali řešení složité situace.
V úvahu připadala ze zákona jen dvě – reorganizace a konkurz. Finanční krize se dále
prohlubovala. Podle mimořádné účetní
uzávěrky hospodařil Karlovarský porcelán
a.s. od ledna do 13. října 2008 se ztrátou
kolem 54,3 milionu korun. Tržby za prodej
výrobků a služeb poklesly proti roku 2007
o 150,9 milionů korun. Následující kroky
dávaly tušit, že si vedení společnosti nedělá příliš velké naděje, co se týče budoucího
vývoje. 25. listopadu ohlásila společnost
Karlovarský porcelán úřadům práce v Kar-

lovarském a Ústeckém kraji hromadné
propouštění zaměstnanců ze všech svých
závodů. 10. prosince rozhodl Městský soud
v Praze o vyhlášení konkurzu jako jediném
možném řešení. Od této chvíle rozhodoval
o dění v Karlovarském porcelánu, a.s. tříčlenný výbor složený z největších věřitelů
společnosti, tj. zástupců HSBC Bank, ČEZ
Prodej a Severočeské plynárenské. Závazky
společnosti vůči věřitelům dosáhly téměř
1,4 miliardy korun. Z toho zhruba 416 milionů korun představují nesplacené úvěry a asi
200 milionů korun tvoří dluh vůči odběratelům. Zaměstnanci odešli kvůli nedostatku
zakázek na měsíční dovolenou a správci
společnosti začali plánovat její prodej.
23. ledna 2009 rozhodl pražský Městský
soud o ukončení provozu v Karlovarském
porcelánu, a.s. k 31. březnu. Zhruba 1100
zaměstnanců dostalo výpovědi, na prosincové výplaty zatím čekají marně. Mateřská
společnost a zároveň hlavní distributor
výrobků z porcelánu Porcela PLUS je taktéž
v konkurzu a navíc dluží Karlovarskému
porcelánu, a.s. miliony za dodané zboží. Oficiální kupec se zatím nenašel.
-lara-

Opravdu bude rok 2009 rokem, kdy
v Klášterci nad Ohří skončí po dlouhých 215 letech výroba porcelánu!?

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

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Město pomáhá zaměstnancům klášterecké
porcelánky vyrovnat se s tíživou situací
O
nepříznivé
situaci ve společnosti Karlovarský porcelán
a.s., jejíž výrobní
závod je také
v Klášterci, víte
určitě nejen z
našich novin.
Jak jsme slíbili v
Ing. Šárka Řeháčková
minulém čísle, k
celé záležitosti se vracíme ještě jednou,
tentokrát spolu s vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Šárkou Řeháčkovou.
Vedle nejisté budoucnosti trápí
zaměstnance klášterecké porcelánky
hlavně nevyplacené mzdy. Obrátil se
na vás někdo v této souvislosti?
První velký nápor jsme zaznamenali už v
prosinci, kdy k nám začali chodit zaměstnanci s tím, že nedostávají vyplácenou
mzdu. Ptali se nás, jak mají dále postupovat, a samozřejmě je zajímalo i to, jak jim
můžeme konkrétně pomoct. Protože byla
společnost Karlovarský porcelán v té době
už v insolvenčním řízení, nebylo možné,
aby neuhrazenou mzdu vyplatil zaměstnancům úřad práce. To, aby závazky převzal úřad práce, totiž zákon umožňuje
nejpozději měsíc před podáním insolvenčního návrhu. Hledali jsme proto jiné řešení,
jak zaměstnancům v jejich svízelné finanční situaci, do které se nedostali vlastním
přičiněním, pomoci. Ještě během prosince
jsme navštívili podnik a jednali jak s ředitelem, tak s mzdovými účetními. Vysvětlili
jsme jim, jaké mají zaměstnanci možnosti,
předali informační letáky a vyzvali zaměstnance k osobní návštěvě odboru sociálních věcí, abychom s každým jednotlivě
probrali další postup.
Co konkrétního jste mohli zaměstnancům nabídnout?
Většina lidí se rozhodla zůstat v zaměstnání
s nadějí, že se jedná jen o přechodný stav
a dění ve firmě se vrátí brzy do normálu.
Šlo tedy o to vyřešit co nejrychleji aktuální
výpadek příjmů zaměstnanců porcelánky.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi nám
ovšem v tomto případě mnoho možností
nenabízí. Pro přiznání příspěvku na živobytí, který se vyplácí opakovaně, se vychází z průměrného výdělku nebo příjmu za
předchozí tři měsíce. Což by na základě do
té doby vyplácených výplat nikomu nevyšlo. Využili jsme tedy prakticky jedinou
zákonnou variantu a tou je poskytnutí
mimořádné okamžité pomoci. Pracovnice
mzdové účtárny jsme instruovali, jak mají
správně vyplnit potřebný formulář, tak aby
uvedly skutečně vyplacené peníze nikoli
oficiální výši mzdy toho kterého pracovníka. Lidé v porcelánce dostali také letáček,
kde měli podrobně vypsáno, jaké doklady
a potvrzení budou při jednání na našem
odboru potřebovat, tak abychom mohli
o přidělení mimořádné okamžité pomoci
rozhodnout co nejdříve. Pro zaměstnance
porcelánky jsme v prosinci zavedli speciální úřední hodiny, tak aby měl každý možnost se k nám dostat. Jednali jsme také s
krajským úřadem o možnosti posílit náš
rozpočet, ale nakonec jsme i přes zvýšené
výdaje na sociální dávky s původními prostředky vyšli.

ci je hodně individuální. Porovnávají se
všechny příjmy domácnosti na jedné a
nezbytné výdaje na druhé straně. Pro
nás bylo nejdůležitější, aby měli všichni
dostatek prostředků na zaplacení nájmu
a aby se nemuseli uchylovat k nějakým
pochybným půjčkám. Dále jsme se snažili,
aby měli peníze na cestu do zaměstnání,
na léky, na školkovné a na další nezbytné výdaje. Samotná výše dávky závisela
na konkrétní situaci každého žadatele.
Pokud v porcelánce pracovali například
oba manželé, kteří mají dvě děti, byla
dávka samozřejmě vyšší, než pokud zde
pracoval jen jeden z partnerů. Příspěvky
se tak pohybovaly od 1500 korun až do
10 tisíc. Dokonce jsme měli i případy, kdy
jsme museli žadatele odmítnout, protože
například jeho partner má velmi vysoké
příjmy. U této dávky se totiž stejně jako u
ostatních dávek pomoci v hmotné nouzi
musí stanovit okruh společně posuzovaných osob. Takže někdo na ni pak nemá
prostě nárok. Někteří lidé byli trochu zklamaní, protože čekali, že jim tady dorovnáme nevyplacenou mzdu, ale tak sociální
dávky nefungují. Nemají udržet dosavadní standard rodiny, ale mají pomoci překlenout to nejhorší období.
Zdá se, že problém s nevyplacenými
mzdami trvá i v novém roce. Bude
pokračovat i vaše pomoc?
Mimořádnou okamžitou pomoc můžeme
přidělit i opakovaně, ale je tu určité omezení. Součet vyplacených peněz nesmí za
kalendářní rok přesáhnout desetinásobek
životního minima jednotlivce, které je v
současné době stanoveno na 3126 korun.
Nejde ji tedy vyplácet neomezeně. Pokud
bude situace s nevyplacenými mzdami
pokračovat, budeme u některých lidí muset
přistoupit k příspěvku na živobytí. Ten se ale
vypočítává jinak a je možné, že v některých
případech bude nižší než současná mimořádná pomoc. Aktuální situace je taková, že
zaměstnanci dostali výpovědi k 31. březnu.
Mají nárok na dvouměsíční odstupné, je
ale otázka, kdy a jestli vůbec tyto peníze
uvidí. Pokud si nenajdou v nejbližší době
jiné zaměstnání, budou se muset v dubnu
evidovat na úřadu práce, tak aby za ně stát
platil zdravotní a sociální pojištění. Podpora
v nezaměstnanosti jim ale bude vyplacena
až v květnu. Pokud tedy nedostanou v dubnu výplatu za březen ani odstupné, budou
u nás moci opět zažádat o příspěvek na
živobytí nebo o mimořádnou okamžitou
pomoc.

Jakým jiným způsobem než poskytnutím sociálních dávek váš odbor potažmo město může zaměstnancům porcelánky pomoci?
Kromě finanční pomoci jsme zaměstnance Karlovarského porcelánu na doporučení úřadu práce vybídli, aby si určitě podali
písemnou přihlášku do insolvenčního řízení. Dokonce jsme pro ně připravili zjednodušenou verzi na internetových stránkách
města. Tím si zajistí, že jejich pohledávka
nevyplacené mzdy nebude promlčena. Je
sice nutné podávat tuto přihlášku každý
měsíc, kdy nebyla vyplacena celá mzda,
ale myslím si, že těch pár korun za dopis
za to stojí. Město obdrželo několik žádostí
o odložení splátek při koupi městského
bytu. Je pochopitelné, že v situaci, kdy
Měli na mimořádnou okamžitou nedostávají výplaty, je pro ně velmi těžké
pomoc nárok všichni zaměstnanci a sehnat potřebné peníze na koupi bytu.
Vedení města se jim proto snaží v této věci
jak vysoká vůbec tato dávka je?
-laraPřidělení mimořádné okamžité pomo- vyhovět.

Vyzkoušejte něco nového…
nově otevírají

Vlasové studio Elis

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

Používáme značku

Amma masáž 1+1 zdarma

Japonská Amma masáž probíhá na speciální židli po dobu 20 minut v oblečení. Stimulací řady bodů podle meridiánů na zádech, šíji, pažích, rukou, bocích
a na hlavě je klient postupně uvolňován a zároveň nabíjen novou energií.

Cena za jednu masáž 230,- Kč
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Stará hřiště s pískovišti zmizí, nahradí je multifunkční areály
Na své únorové schůzi schválila rada
města zrušení posledních 11 pískovišť ve
městě. Důvody, proč město přistoupilo
k plošnému rušení pískovišť, vysvětluje
vedoucí odboru místního hospodářství
Bc. Reli Slunečková. „Dodržet všechny platné hygienické normy, které vyžaduje současná legislativa, je na veřejně přístupném
pískovišti prakticky nemožné. Pískoviště
dnes musí být přes noc chráněna plachtou,
aby je neznečistil ptačí nebo kočičí trus, musí
se každodenně kontrolovat a každý rok je
potřeba koupit nový písek. Za nevyhovující
pískoviště hrozí provozovateli, v tomto případě městu, citelná pokuta. A to nechceme
riskovat.“
Doba, kdy bylo pískoviště prakticky za
každým panelákem, je, zdá se, nenávratně pryč. O potěšení z plácání báboviček
by ale malí caparti tak úplně přijít neměli. I když výběr bude menší. „Zachováno
zůstane pískoviště v odpočinkové zóně v
ulici Dlouhá, další by mělo být ještě v letošním roce vybudováno při školním hřišti v
ulici Školní. Obě tato hřiště jsou oplocená,
mají správce a hlídá je kamera. Díky tomu
budou zdejší pískoviště splňovat již zmíně-

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

Nové hřiště v areálu školy ve Školní ulici
né hygienické normy,“ vysvětluje Bc. Slunečková.
Rušení desítek malých hřišť s pískovištěm z dob vzniku sídlišť a
jejich nahrazení několika novými a lépe vybavenými centrálními hřišti je trend, který můžeme vidět i v jiných městech. V Klášterci jsou zatím jen dvě, ale už brzy by mohlo přibýt další. Vedle
sportovního a dětského hřiště, které vyrostlo v areálu ZŠ Školní,
a odpočinkové zóny v Dlouhé ulici připravuje odbor místního
hospodářství spolu s městskou policií studii na třetí centrální
hřiště, tentokrát u Základní školy Petlerská. „Městská policie má
zažádáno o dotaci z programu prevence kriminality a my zkoušíme štěstí u Nadace ČEZ v rámci jejího projektu Oranžové hřiště a u
Severočeských dolů. Pokud bychom byli úspěšní, mohlo by do konce letošního roku vyrůst v areálu školy multifunkční hřiště pro děti
od 5 do 12 let, venkovní posilovače, speciální herní prvky pro děti s
tělesným handicapem a dále horolezecká stěna a lanová sestava,“
popisuje podobu nového hřiště Bc. Slunečková.
Zatímco hřiště u Základní školy Petlerská je ještě hudbou
budoucnosti, hřiště u ZŠ Školní se právě dokončuje. „Už byly
umístěny všechny plánované herní sestavy. V budoucnu by mělo
přibýt i kryté pískoviště. Teď je třeba ještě udělat přístupové cesty a
vyhradit při vstupu na hřiště jedno parkovací místo vozíčkářům. I
tady jsme totiž při výběru herních sestav mysleli na tělesně handicapované děti.“ Kromě budování centrálních hřišť se chce město
podle Bc. Slunečkové postupně zaměřit i na částečnou renovaci
stávajících hřišť na sídlištích. Jako první by měl přijít na řadu vítěz
ankety uskutečněné před časem na internetových stránkách
města – hřiště v Lesní ulici. Dvě nová hřiště se plánují také na
Panoramě v souvislosti s probíhající regenerací zdejšího sídliště.
Hřiště pro větší děti vzniká v ulici Na Vyhlídce, druhé pro menší
děti by mělo stát v ulici Budovatelská.
-lara-
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U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
Acer AS6530G-703G32MN
LCD 16.0“ WXGA CB
CPU RM70 2.1GHz
Grafická karta ATI 3470 256MB
RAM 3GB, HDD 320GB,
bluetooth
• OS: Windows Vista® Home
Premium
• Wifi 802.11bgn, Webkamera
• Čtečka karet a otisku prstů

Herní konzole

PSP-3000+Buzz Brain Bender UMD

•
•
•
•

ilustrační foto

• PSP CPU (frekvence 1 – 333 MHz)
• Hlavní paměť: 64 MB
• Obrazovka: 4,3 palce (16:9) TFT,
480 x 272 pixelů,
• stereo reproduktory
• Bezdrátové rozhraní LAN (IEEE
802.11b)(Wi-Fi)
• Pam. karta Memory Stick PRO Duo
ilustrační foto

Původní cena: 5.490,- Kč s dph

Původní cena: 19.226,- Kč s dph

Cena: 4.924,- Kč s DPH

Cena: 16.451,- Kč s DPH

MSI N9800GTX PLUS-T2D512-OC

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

Cena: 4.451,- Kč s DPH

ilustrační foto

Původní cena: 1.416,- Kč s dph

ilustrační foto

Nokia 6300

Cena: 1.228,- Kč s DPH
•
•
•
•
•
•
•

QVGA displej 16,7 mil. barev
2 Mpix fotoaparát
Hudební přehrávač
Kryt z nerezové oceli
Slot pro pam. karty
Stereo FM rádio
Bluetooth 2.0 s A2DP
Původní cena: 3.590,- Kč s dph

Cena: 3.295,- Kč s DPH
ilustračnífoto
foto
ilustrační

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 12.2. do 26.2. 2009 nebo do vyprodání zásob *

Eva Pilarová:
„Fotoaparát a Photoshop mě úplně pohltily.“
Srdíčka milovníků swingu, jazzu, ale i populárních
melodií zaplesala radostí. Vždyť do Klášterce zavítala jejich oblíbená „Pilarka“. Protagonistka známých
hitů, jako jsou Láska nebeská (v duetu s Waldemarem Matuškou), Rekviem, Sekáči jdou, Rodeo, Dám
tisíc dukátů, Rozhoupej zvony nad námi (duet s
Jaromírem Mayerem), Hrom aby do tě, lásko, Oliver
Twist, Kolotoč atd., proslula svým zajímavě zabarveným hlasem a vynikající pěveckou technikou. O tom
se znovu mohli přesvědčit všichni ti, kdo navštívil její
koncert v kulturním domě. Ale Eva Pilarová nepřijela do Klášterce jen zpívat, ale také vystavovat své
fotografie. Galerie Kryt byla při vernisáži její výstavy,
které se osobně zúčastnila, zaplněna do posledního
centimetru. Jak se k tomuto koníčku dostala a co
pro ni fotografování znamená, nám tato nestárnoucí zpěvačka a velice příjemná a okouzlující dáma
prozradila v našem rozhovoru.
Kdy jste zjistila, že se fotografování stane vaší
zálibou a koníčkem?
Tak to už je docela dlouho, řekla bych, že už fotím
minimálně 25 let, ale s digitálním fotoaparátem
dělám teprve 5. rok.
Při pohledu na vaše fotografie je zřejmé, že k
jejich úpravám používáte nějaký grafický počítačový program. Ten jste objevila sama, nebo
jste si nechala nějaký doporučit a odborně se
proškolila?
Přišla jsem k tomu náhodou. Fotograf Josef Louda
mě fotografoval pro jistý týdeník. Fotky se mi líbily,
ale u jedné jsem podotkla, že by mohla mít světlejší pozadí. Pan Louda pravil, že to není problém, na
něco v počítači kliknul a objevilo se pozadí podle
mých představ. Hledala jsem, jestli něco takového
má i můj počítač. Našla jsem a byla jsem ztracená.
Sice mi dlouho trvalo, než se mi podařilo udělat to,
co jsem chtěla já, a ne to, co chtěl udělat počítač, ale
prokousávala jsem se tím sama, neměla jsem ani
poradce, ani odbornou literaturu. Samozřejmě že je
tam ještě spousta věci, které neznám a neovládám.
Ale snažím se. A tím, že mě do toho nikdo netlačí a
nenutí u toho vydržím déle.
Fotografie upravené ve Photoshopu dostávají
úplně jinou dimenzi, než má originální snímek.
Kde berete inspiraci?
Tak například k těm zkrouceným newyorským mrakodrapům mě inspiroval Tančící dům v Praze. Hrozně jsem chtěla něco takového udělat. Teď se zase
chystám, že naopak tu pražskou stavbu narovnám.

mrzí. Dnes není samozřejmě problém kamkoli zaletět, ale já už jsem líná trávit hodiny v letadle.
Co připravujete pro své fanoušky v nejbližší
době?
Co se týká fotografií, tak připravujeme výstavu v
Americe, ale chceme ji spojit i s koncerty, abych tam
nejela jen kvůli focení. Já jsem především zpěvačka
a opravdu se necítím jako profesionální fotografka.
Jsem hrající si amatér, kterému lze ledaco odpustit.
Profíkům by to nejspíš neprošlo... Ale zatím se to
oddaluje. Čeká mě oslava „nepříjemných kulatin“,
kterou bych měla slavit na třech kontinentech. Ale
asi to vzdám, protože Austrálie je šíleně daleko a
dneska už mě nikdo na tak dlouhou cestu v letadle
asi nedostane. Už jsem tam byla – samozřejmě také
ještě v době před digitálními fotoaparáty. Ta cesta je
strašně dlouhá, k nepřečkání. Uvidím, jestli vyjde ta
Amerika, ale jestli ne, tak to nevadí. Mám plno koncertů u nás doma a začínám už v březnu v Městské
knihovně, i když narozeniny mám až v srpnu. Na prv-

Co je pro vás zajímavější: najít si objekt a nafotit
ho nebo pak následná úprava fotek?
Já hrozně ráda fotím. Dokážu chodit krajinou a hledat ta místečka, o kterých jsem přesvědčená, že jsou
ta správná. V tomto mám výdrž. Miluju ty západy
slunce, miluju to různé seskupení mraků na obloze,
protože to jsou neopakovatelné okamžiky. To mě
velice baví. Bydlím nedaleko od Strahova a ráda
se toulám a hledám stále nové záběry. Ona vás ta
Praha sama o sobě nutí „a tady to zmáčkni“, protože
tam jsou tak krásná zákoutí, která nikdy nezevšední.
Také New York je velké lákadlo. Ale zajímavé je, že
když se New York fotí a není modrá obloha, není to
ono. Je to prakticky o ničem. Ale jak je modrá obloha, dají se tam nafotit hodně zajímavé věci. Fotkám
věnuji opravdu hodně času. Když vím, že mám druhý den volno a nemusím vstávat, tak u toho dokážu
vydržet hodiny.
Neláká vás třeba exotika?
Tak já mám nafocené nějaké ty palmy. Ale bohužel
v době, kdy jsem byla na těch nejkrásnějších exotických místech, tak jsem fotila ještě s normálním foťáčkem, neměla jsem ještě digitál a to mě teď strašně

ní letošní zahraniční zájezd jedu do Ruska. Potom
mě v říjnu čeká výstava a koncert v Petrohradu a
Doněcku.
-rony-
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Ples města a Lázeňský ples se spojily
Poslední lednový den se v kulturním domě uskutečnil Ples
lázeňského města Klášterce na Ohří. V jeden velký bál se tak
spojily dosud samostatně pořádaný ples města a lázeňský ples.
Program letošního plesu byl opravdu bohatý. V průběhu večera, kterým provázel Michal Jančařík, se na pódiu i na parketu
postupně představili tanečníci ze skupiny Styl, TŠ Standardklub,
stepař Pavel Hrubec, zpěvačka Dasha, Bohuš Matuš a hvězda
večera Leona Machálková. K tanci a poslechu hrál orchestr Ladislava Bareše a nechyběla ani tombola.

učitelka

KAM ZA KULTUROU ...

fejeton

Zlí jazykové tvrdí, že být učitelkou je vlastně diagnóza a že je
stále jednou nohou v blázinci a druhou v kriminále.
Přitom je to bytost veskrze vitální, oplývající duševním
zdravím a optimismem. Nic na tom nemění ani občasné
žaludeční neurózy, žlučníkové záchvaty, opakující se tiky
a třes rukou. U slabších jedinců se ke konci letních prázdnin v důsledku blížícího se zahájení školního roku objevují
také noční děsy a pomočování. Tvrzení, že učit může každý, kdo udrží křídu a moč, už bylo překonáno. S nástupem
éry jednorázových plínek už stačí udržet pouze křídu. Už
jako mladá začínající absolventka je vržena do jámy lvové,
kde je předhozena největším sígrům. A pokud do dvou
měsíců spáchá harakiri, lze pouze konstatovat, že nebyla dostatečně psychicky odolná, a tudíž jí není škoda. Její
běžný pracovní den připomíná totální nasazení a často je
nucena své fyziologické potřeby zredukovat na minimum.
Nemá totiž čas se napít, najíst ani odskočit si na WC. Systém
střídání výuky a dozorů o přestávkách je vskutku geniální.
Drobným problémem ovšem zůstává, jak být se zvoněním
na dvou místech současně a jak během dozoru monitorovat
celý prostor. V souladu se zákonem schválnosti se vždy cosi
semele na opačném konci chodby, než kde se nepředvídavá pedagožka právě nachází. Samostatnou kapitolu tvoří
to, co při pobytu v prostorách školy vyslechne a shlédne.
Nevybíravá slova žáků jsou doprovázena zvukovými efekty
dokazujícími právě probíhající procesy v jejich trávicí trubici.
(Vycházejí v lepším případě z toho horního konce.) Ještěže
má aspoň při výuce vše pod kontrolou. Žáci jsou velmi zvídaví. Někteří se bohužel omezí pouze na to, co má učitelka
na sobě, v jakém jezdí autě, zda si barví vlasy a za jak dlouho
bude zvonit. Ojediněle se v hodině přihlásí i slabý žák a když
mu učitelka v bláhové naději, že ho probírané učivo přece
jen zaujalo, udělí slovo, ukáže se, že se chce pouze odebrat
na WC. Je nezbytné, aby každý žák zažíval pocity úspěchu.
Když tedy správně odpoví na otázku typu: „Jak dlouho trvala třicetiletá válka?“, dostane jedničku. Když ale tupě zírá a
sveřepě mlčí, pak bez milosti dvojku. Většina vyučovacích
hodin probíhá poklidně a bez stresu, některé se dokonce
obejdou bez konfrontace, křiku, házení učebnicí a nevhodných výrazů. Pokud se žákům zdá hodina příliš nudná, zpestří její průběh třeba hodem syrového vejce po učitelce. Do
té doby, než nějaký osvícený politik zavede znovu do škol
fyzické tresty, se bude učitelka obávat nájezdu rozlícených
rodičů či telefonátů na linku bezpečí i kvůli lehkému pohlavku. Na konci pracovního dne pedagožka odchází domů, kde
upadá do lehké mdloby. Světýlkem na konci tunelu je vidina
vzdáleného (a stále se vzdalujícího) důchodu. Jednu výhodu
ale přece jenom má. Ve svém volném čase nemá potřebu
vyhledávat adrenalinové sporty, jelikož vykonává dostatečně adrenalinové povolání.
Mgr. D. Hrubá

Napsali jste do redakce ...

Učitelé ze ZŠ Školní si rozšiřují vzdělání

Vedení školy organizuje pro své pedagogické pracovníky
zajímavé semináře, které mají pomoci v jejich každodenní
zodpovědné práci. Letos se proto učitelé sešli již podruhé. 16.
ledna přednášel o problémech komunikace s rodiči PaedDr.
Václav Bartoš z teplické pedagogicko-psychologické poradny.
Na konkrétních situacích z praxe modeloval situace, jak jednat
s rodiči hlavně v extrémních situacích. Poutavě, živě a s humorem vysvětloval příklady často neveselé. Začátkem února do
školy zavítala Mgr. Michaela Veselá z Institutu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Kladno se seminářem na
téma velmi ožehavé a dnes skloňované ve všech pádech: šikana - její příčiny, diagnostika, řešení. Hrůza z toho, že budeme
zavaleni zákony, vyhláškami, metodickými pokyny a paragrafy,
se rozplynula po úvodní minutě. Gejzír příkladů z pedagogické praxe škol všech stupňů a neopakovatelný vtipný přednes
paní magistry okamžitě zbořil všechny potencionální bariéry.
A obsah? Jak se shodně vyjádřili frekventanti obou seminářů:
“Konečně nám někdo mluví z duše!“
B. Krhánek

do 4. března
Galerie Kryt
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ EVY PILAROVÉ
15. února od 18 hodin
Kulturní dům
WINCHESTER YOUTH ORCHESTRA
Koncert studentského anglického orchestru složeného z 60 hudebníků ve věku od
12 do 19 let.
Vstupné: 30,- Kč

Knihovna má nový web

22. února od 15 hodin
Kulturní dům
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Představení je provázeno písničkami Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka.
Hraje divadlo Krapet.
Vstupné: 40,- Kč
24. února od 19.30 hodin
Kulturní dům
ŽÁRLIVOST
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová,
Lucie Matoušková.
Vstupné: 170,- Kč; důchodci: 140,- Kč;
KMD: 90,- Kč

Milí čtenáři městské knihovny, dovolujeme si vám představit nový
vzhled našeho knihovního webu...
Vzhledem k tomu, že staré webové stránky již nevyhovovaly a také
s ohledem na havárii, která postihla knihovní systém na konci roku
2008, jsme se rozhodli webové stránky zcela přebudovat. Je pravda,
že to zabralo dost času, ale nyní jsou již na světě a je i na vás, jak se
budou vyvíjet dále.
Nově přibude hlavně rychlý přístup do vašeho čtenářského konta,
který na starých stránkách zcela chyběl. Také zkrácené odkazy na
nové knihy a periodika. Najdete zde také návod, jak se přihlásit do
knihovny, co dělat při ztrátě knihy, případně kolik vás bude stát upomínka.
Obsahově samozřejmě nezapomínáme na aktuality z knihovního
života. Nově přibude stránka s recenzemi a doporučeními nových,
ale i některých starších knih. Do té postupem času budete moci přispívat i vy - naši čtenáři.
Webové stránky na adrese www.knihovnaklasterec.cz jsou ve zkušebním provozu od 1.2.2009. S touto změnou přichází i změna Emailů knihovny tak, aby lépe vyhovovaly vám čtenářům a abyste
mohli kontaktovat přesně to oddělení, které chcete.
Nové adresy (budou funkční od 9. 2. 2009):
• detskeoddeleni@knihovnaklasterec.cz
• dospeleoddeleni@knihovnaklasterec.cz
• reditel@knihovnaklasterec.cz
Mgr. M.Biša, ředitel knihovny

kalendář zajímavostí ...

27. února od 19 hodin
Kulturní dům
MATURITNÍ PLES GSOŠ - 4.G
20. února 18 hodin
Zámek
ARTEMISS TRIO
Adéla Štajnochrová (housle), Alžběta Vlčková (violoncello) a Jana Holmanová (klavír). Mluveným slovem doprovází herec
Miroslav Etzler.
Vstupné. 80,- Kč
16. a 17. února v 19 hodin
Kino Svět
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR 2008, 104 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

Vstupné: 70,- Kč
20. února v 17 a 19 hodin
Kino Svět
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR 2008, 90 minut.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
21. února v 19 hodin
Kino Svět
AUSTRÁLIE
USA 2008, 165 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
23. února v 19 hodin
Kino Svět
Česká RAPublika
ČR 2008, 87 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč
24. února v 19 hodin
Kino Svět
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT
ÚPLNĚ SÁM
V. Británie 2008, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
25. února v 19 hodin
Kino Svět
FARMA ZVÍŘAT
V. Británie 1954, 80 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč
26. a 27. února v 16 a 18 hodin
Kino Svět
CESTA NA MĚSÍC 3D
Belgie 2008, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

18. února v 19 hodin
Kino Svět
SEDM SAMURAJŮ
Japonsko 1954, 207 minut, české titulky.
Mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
19. února v 19 hodin
Kino Svět
HLÍDAČ č. 47
ČR 2008, 108 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupné

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

Významná výročí 15.2. - 28.2.
15. 2. 1921 - Proběhlo 1. československé sčítání lidu.
15. 2. 2003 - Zemřel Miroslav Horníček, český herec
16. 2. 1959 - Fidel Castro se stal po svržení prezidenta Batisty
politickým vůdcem Kuby.
16. 2. 1996 - Zemřel Miloš Kopecký, český herec
17. 2. 1959 - Byla vypuštěna první meteorologická družice.
18. 2. 1930 - Byla objevena trpasličí planeta Pluto.
19. 2. 1986 - Byla zahájena výstavba vesmírné stanice Mir.
20. 2. 1962 - John Glenn se stal prvním Američanem, který
obletěl zeměkouli.
21. 2. 1842 - Johnu Greenoughovi byl ve USA udělen patent
na šicí stroj.
21. 2. 1878 - První telefonní seznam byl vydán ve státě
Connecticut.
21. 2. 1893 - Thomas Edison obdržel dva americké patenty
– na žárovku a přerušovací relé.
21. 2. 1952 - Vláda W. Churchilla ve Velké Británii zrušila
občanské průkazy jako akt pro svobodu lidí.
21. 2. 1953 - Francis Crick a James D. Watson objevili
strukturu molekuly DNA.
22. 2. 1973 - V Praze byl zahájen provoz na Nuselském mostě.
22. 2. 1998 - Čeští hokejisté získali zlatou medaili na
Zimních olympijských hrách v Naganu.
23. 2.1893 - Rudolf Diesel získal patent na dieselový motor.
25. 2.1948 - Prezident Beneš přijal demisi ministrů a doplnil
vládu podle Gottwaldovy předlohy. Byl završen
komunistický převrat. Komunistická vláda slavila tyto události jako Vítězný únor.
26. 2.1966 - Byla „objevena“ truhla s pozůstalostí Járy Cimrmana (Liptákov).
27. 2. 1900 - Je založena britská Labouristická strana.
28. 2. 1986 - V Ostravě byl jako v posledním městě v ČSSR
ukončen provoz dvounápravových tramvají.

Vizab security
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 14-ti denní 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 sami, 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
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Klášterečtí snowboardisté mají skvěle našlápnuto
Dva mladí klášterečtí snowboardisté Jakub Král
a Michal Biša zahájili letošní sezónu ve skvělém
stylu. Počátkem roku se rozjela na Klínovci Open
freestyle serie. Jedná se o sérii závodů, kdy se střídá
soupeření v parku a U-rampě. A právě díky jedinečnosti klínovecké U-rampy v České republice se
na dosud odjetých contestech zúčastnili i někteří
naši přední snowboardisté. Kuba a Michal se v této konkurenci rozhodně neztratili. Ve své věkové
kategorii si na dosavadních čtyřech závodech
této série pravidelně měnili pozice na stupních
vítězů. Přes tyto úspěchy však kluci klínoveckou
Open freestyle sérii považují pouze za doplňkový
program, a proto nemají při svém nabitém programu možnost zúčastnit se všech závodů této série.
Hlavním cílem zimy v Čechách je uspět na dvou
českých pohárech O2 4x4 2008/2009 a O2 Rookie
Cup 2007/2008. A právě tento kolotoč byl spuštěn
o víkendu na přelomu ledna a února ve Skiareálu
Lipno na Šumavě. A začátek to byl jak se patří. Toto
o juniorské kategorii napsal hlavní snowboardový
server Freeride:
„Finále se jelo na dvě kola, kdy rozhodovalo lepší z nich.
Mezi juniory se žádné velké překvapení nekonalo. Na
třetím místě se umístil Štěpán Křováček, který dával bs
3 a fs 3. O stupeň výš doletěl Martin Mikyska, ale jednoznačně nejlepší byl Kuba Král. Kuba od loňska zaznamenal solidní progres a především jeho fs 540 na velkém
skoku byla hodně ve stylu. Kuba tam dvakrát zkusil
poslat i fs 720 a k odjetí mu nechybělo moc. Ve dvanácti
letech. Klobouk dolů!“
V neděli přidal Kuba ještě vítězství v druhém jmeno-

Kuba Král (vlevo) a Michal Biša

vaném poháru O2 Rookie Cup. Pro Michala
to byl bohužel smolný víkend. Ve snowboardingu je totiž jako v mnoha dalších sportech
neskutečně úzká hrana mezi úspěchem a
neúspěchem. A to se potvrdilo i následující
víkend. V sobotním poháru O2 4x4 v Rejdicích v Jizerských Horách Kuba opět vyhrál a
Michal získal třetí příčku. V nedělním Rookie
závodu oba kluci rozjížděli první jízdy na
jistotu postupu. Druhou jízdu potkal Kubu
nepříjemný pád, který ho srazil na koneč-

né páté místo. Michalovi se naopak dařilo
ve všech třech jízdách, což ho vyneslo za
rotace o 360° a 540° na vítěznou pozici. Oba
klášterečtí jezdci tedy pro začátek sezóny
ukázali, že je třeba s nimi opět počítat. Kuba
si navíc svými výkony řekl o juniorský reprezentační dres, a pokud své výkony potvrdí
o víkendu 14. a 15.2.2009 na „domovském“
Neklidu v Krušných Horách, má šanci se 21.
a 22. 2. zúčastnit světového Rookie festu
v Srbsku v kategorii do 15 let.

V Kolíně nedokázal Klášterec urvat ani bod, chuť si spravil s Mělníkem
SC Kolínští Kozlové – HC Klášterec n. O.
5 : 1 ( 2:1, 1:0, 2:0 )
Po třech vítězstvích klášterečtí hokejisté znovu okusili hořkost porážky. Přestože v Kolíně vstoupili do zápasu na výbornou a ve 4.
minutě díky brance Romana Pražáka vedli, o
dvě minuty později během své přesilové hry
inkasovali. Josef Malý s Petrem Pospíšilem
zaznamenali po dvou přesných zásazích a
hosté nedokázali odpovědět. Pátou branku
Kolína přidal v 53. minutě Pavel Kubát, Klášterec si tak odvezl z Kolína porážku 5:1.

HC Klášterec n. O. – HC Junior Mělník 4 : 2
( 0:0, 3:1, 1:1 )
V utkání proti Mělníku chtěli klášterečtí
hokejisté především odčinit vysokou porážku z Kolína. V zápase se blýskli především
Libor Řepík, který vstřelil tři góly, a brankář
Pavel Damašek, který v rozhodujících okamžicích domácí hráče podržel.
V první třetině se hrál vyrovnaný hokej z obou
stran. Nejblíže gólům byly oba celky na začátku 7. minuty. Nejprve se pokoušel prosadit
před mělnickou brankou Jan Stehlík. Neuspěl,

a tak na druhé straně zahrozili hosté. V Damaškově brance naštěstí pro domácí skončil jen
mělnický útočník. V 9. minutě se vydal na výlet
Roman Pražák, šikovně si obhodil mělnického
Klabana a nastřelil tyč. Dvě minuty před koncem třetiny se domácím naskytla další šance,
když mělničtí obránci špatně rozehráli za
vlastní brankou, ovšem mělnického gólmana
nepřekonali. V posledních sekundách třetiny
se ještě zapotil Pavel Damašek, dotírání mělnických hráčů nakonec přerušila siréna.
Vše podstatné se tak odehrálo až ve druhé třetině. Nejprve absolvoval náročnou rozcvičku
Damašek, když se před ním snažili vytahovat
mělničtí hráči. Konec jejich naparování udělal
na konci 22. minuty Libor Řepík. Jeho lehoučké nahození od červené čáry skončilo za Hrubého zády a Klášterec vedl 1:0. Hosté se pak
do domácích opřeli ze všech sil a Damašek
i obránci se měli co ohánět, aby udrželi nulu
na klášterecké straně. Druhý klášterecký gól
přivezl do mělnické třetiny na své holi Roman
Pražák. Nahrál Radku Krpenskému, který asi
napopáté dostrkal puk za Hrubého záda. Další
změna skóre přišla ve 31. minutě. Nejprve se
před Hrubého natlačil Jan Stehlík, ale na mělnického gólmana nevyzrál. Z protiútoku byli
hosté úspěšnější. Roman Kala nikým nehlídán
objel Damaškovu branku a snížil na 2:1. Na
konci 38. minuty to však bylo opět o dvě branky. Jakub Loučka vybojoval ve středním pásmu puk, zavezl ho před mělnickou branku a
ideálně přihrál najíždějícímu Liboru Řepíkovi.
Za stavu 3:1 se také odcházelo do šaten.
První opravdový turnaj v tenisové čtyřhře na herní konzoli Wii Sports se odehrál o víkendu v tělo- Poslední třetinu začali lépe hosté. Už v její
cvičně ZŠ Školní. Zvláštností tohoto turnaje byl fakt, že se neodehrál na tenisovém kurtu, jak by se čtvrté minutě vypálil Jiří Jakeš, Damaškovi puk
dalo předpokládat, ale za pomocí
proklouzl mezi lapačkou a betonem a skončil
projektoru a speciálních ovladačů
v síti. Radost z kontaktního gólu vydržela mělWii Remote, které nahradily klasicnickým asi pět minut. Potom se bekhendem
ké tenisové rakety. Tyto revoluční
trefil do mělnické sítě Libor Řepík a uzavřel tím
ovladače, které jsou bezdrátové a
nejen skóre sobotního zápasu na stavu 4:2, ale
obsahují akcelerometry a optické
dovršil tím také svůj hattrick v tomto utkání.
senzory, dokáží určit svou polohu
„Řekl bych, že dnes to bylo velmi vyrovnané,“
vzhledem ke konzoli a to samohodnotil utkání po jeho skončení kláštereczřejmě v prostoru. Iluze s tímto
ký trenér Petr Nekvinda. „Soupeř hrál výborovladačem je dokonalá a zážitek ze
ně. Šance byly na obou stranách, byl to hezký
hry opravdu nepřekonatelný. Že
hokej. Kluci zahráli výborně a Damašek nás
to nemá se sportem nic společnépodržel. My jsme rádi, že jsme dnes získali tři
ho? Tak to se mýlíte. Všichni aktéři
body - vydřený, ale zasloužený.“
by vám shodně po tříhodinovém
„Myslím, že zápas byl hodně vyrovnaný, ačkoli
maratonu potvrdili, že si užili nejen
první třetina byla slabá, “ přidal se k trenérohodně srandy, ale mnohým z nich
vu hodnocení nejlepší střelec zápasu Libor
stoupla hladina adrenalinu do vyšŘepík. „Po prvním gólu se naše hra zrychlila
ších hodnot, než je obvyklé, a ani
a byla mnohem lepší. Hra na tři lajny je i není
fyzická kondice jednotlivých hráčů
náročná, záleží to na soupeři. Nám to teď ve
nebyla ušetřena. Více se dozvíte na
třech utkáních na tři formace šlo, tak si myslím,
www.fitclubbombis.cz
že není nutné hrát pokaždé na čtyři lajny.“

1. Wii Sports Cup Bombís si všichni užili

Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s
Kláštereckými novinami, sportovním magazínem ICING
a Unií pro sport a zdraví
vyhlašuje 5. ročník ankety

Vážení sportovní přátelé,
jubilejní pátý ročník ankety o nejlepšího sportovce Klášterce nad Ohří
za rok 2008 je před námi. Oproti loňskému roku jsme pro Vás letos
žádné změny nechystali. Hlasování bude probíhat stejně jako u minulého ročníku - tedy pomocí otištěných hlasovacích kuponů, ale svůj
hlas můžete odevzdat také prostřednictvím internetu, kde bude na
oficiálních stránkách města www.klasterec.cz od 1. února tato anketa
zveřejněna. Vaše hlasy budou mít opět v konečném účtování „jen“ třetinovou váhu (zbývající hlasy dodá sportovní komise a komise složená
z vybraných zastupitelů města), ale každý váš hlas bude započítán a
bude mít vliv nejen na pořadí v jednotlivých kategoriích, ale zároveň
tak zvolíte i nejoblíbenějšího sportovce ze všech nominovaných
kandidátů. Slavnostní vyhlášení proběhne 27. března 2009 na galavečeru „Ples sportovců“ v kulturním domě.

HLASOVACÍ KUPÓN
Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - chlapci
Biša Michal

*95

minikáry

Pipota Martin

*00

hokej

Jindra Tomáš

*00

motokros

Tuščák Jiří

*00

tenis

Bogdan Lukáš

*96

kopaná

Král Jakub

*96

snowboard

Čekalová Bára

*98

kanoistika

Demjanová Eliška

*96

stolní tenis

Totzauerová Romana

*97

tenis

Vavříková Michaela

*96

karate

Struková Zuzana

*95

karate

*90

karate

Kategorie MLÁDEŽ DO 14 LET - dívky

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - chlapci
Novotný Ondřej
Dlouhý Michal

*90

kulturistika

Šarkézy Nikolas

*93

zápas ř.ř.

Jíra Luboš

*90

saně

Toušek Ondřej

*94

hokej

Homoláč Jaroslav

*92

kopaná

Drobná Lucie

*91

st.tenis

Grussová Helena

*93

šachy

Kategorie MLÁDEŽ 15 - 18 LET - dívky

Kalinová Veronika

*92

golf

Malčánková Bára

*92

karate

Pokorná Markéta

*94

minikáry

Klanerová Sandra

*90

kickbox

Böhm Jan

*77

fitness

Myslíková Judita

*83

nár. házená

Říha Jan

*87

kanoistika

Damašek Pavel

*87

hokej

Kategorie „DOSPĚLÍ“ je společná pro ženy i muže
Kategorie DOSPĚLÍ

Fabók Pavel

*78

kulturistika

Spoustová Michaela

*81

zápas ř.ř.

Skoupilová Petra

*86

karate

Škultéty Michal

*84

kopaná

Podmínky pro hlasování:
1. V každé kategorii zaškrtněte maximálně 3 nominované sportovce !!
(jinak bude hlasování neplatné)
2. Hlasovací kupón odešlete nebo osobně doneste do redakce Kláštereckých novin:
adresa: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
3. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech:
Tel.: +420 474 371 148 nebo Mob.: +420 724 802 804

ANKETA TRVÁ DO 28. 2. 2009 !!
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