Město Klášterec nad Ohří
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Návštěvnická karta 3K
Zimní turistika začala. Několik rad, jak
ušetřit peníze.
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Zámek má nové webové stránky

Jíra s Kvíčalou začali vítězně

Co na nic najdete, prozradil ředitel zámku
Petr Hybner.

První závod a hned zlato. Sezóna se
ale teprve rozjíždí.
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Ústecký kraj má hejtmanku
Na ustavujícím
zastupitelstvu,
které se uskutečnilo 26. listopadu, zvolili
krajští zastupitelé nové vedení
Ústeckého kraje. Následující
čtyři roky bude Jana Vaňhová
kraji vládnout oranžovo-modrá koalice ČSSD a ODS. Hejtmana Jiřího Šulce
(ODS) vystřídala v čele krajské vlády
Jana Vaňhová (ČSSD). Z 55 krajských
zastupitelů pro ni hlasovalo 40.

Před Vánoci do školy
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Přijďte společně zazvonit na Ježíška a zazpívat vánoční koledy u stromečku s Richardem
Pachmanem a Ditou Hořínkovou.
Pro majitele nejhezčího, nejmenšího, největšího a nejzvonivějšího zvonečku nebo zvonkohry jsou připraveny odměny.
Pro děti budou mít čerti připraveny pekelné
buřtíky.

www.klnoviny.cz
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Město Klášterec nad Ohří se v zastoupení Adély Václavíkové,
Martiny Cajthamlové a Miroslava Foltýna zúčastnilo dalšího
veletrhu cestovního ruchu, tentokrát v německém Lipsku. Veletrh Touristik & Caravaning Leipzig 2008, který se konal v termínu
19. - 23. listopadu 2008, je jedním z největších veletrhů svého
druhu ve střední Evropě. Město Klášterec nad Ohří stejně jako
ostatní čeští vystavovatelé nabízelo své propagační materiály na
výstavní ploše agentury CzechTourism. Kromě katalogu Turistický region měst Klášterec nad Ohří a Kadaň měli návštěvníci
veletrhu možnost získat materiály o nových Lázních Evženie,
Návštěvnické 3K kartě, cykloturistické mapy regionu a další
materiály v německém jazyce. Zájem o návštěvu našeho města
a lázní projevilo cca 200 návštěvníků veletrhu.
Na začátku příštího roku se odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu chystá propagovat město Klášterec nad Ohří v Brně,
v Praze, v německém Berlíně a holandském Utrechtu.

Advent na zámku
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Klášterec se představil na veletrhu v německém Lipsku

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server
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Rozsvícení vánočního stromu je událost, na kterou se těší
hlavně děti, ale ujít si ji nenechají ani mnozí dospělí. První
adventní neděli proudí na jindy tiché a téměř liduprázdV čase předvánočním se už tradičně
né náměstí stovky a tisíce lidí ze všech stran. Těsně před
otevírají dveře základní školy Školní. Ani
vyvrcholením celé akce, kterým je slavnostní zapálení
letošní rok nebude výjimkou. Ve čtvrtek
první svíce na adventním věnci starostou města a hlav11. prosince od 16 hodin si budou moci
ně velkolepý ohňostroj, není na kláštereckém náměstí k
návštěvníci prohlédnout nově vybavené
hnutí. Zajímavý program ale začíná na náměstí mnohem
a vybarvené učebny a nová IT centra na
dřív. Středověké tržiště se tentokrát otevřelo už v 11 hodin
I. stupni a dozví se spoustu zajímavého
dopoledne. Příchozí jistě ocenili, že oproti minulým rokům
o nových výukových programech. Stejbyl mnohem větší výběr tradičních vánočních výrobků na
ně jako v předchozích letech i tentokrát
úkor blyštivých balónků a laciného oblečení.
připravili žáci a učitelé prodejní výstavu
Program byl opět poskládán typicky vánočně. Na pódiu se postupně vystřídaly hudební skupina Acrus, ženský pěvecký sbor Fantažákovských prací a dárečků k Vánocům,
sie, kejklíř Vítek, dětský divadelní soubor ze ZŠ Školní, vokální soubor Kiksvocal a flétnový soubor Pettini ze ZUŠ. Součástí slavnostnívoňavé občerstvení, bohatou tombolu a
ho odpoledne byla také vernisáž výstavy Klášterecký Betlém v galerii Kryt. Stejně jako každý rok se všichni těšili nejvíc na závěrečný
krásnou vánoční výzdobu. Chybět nebuohňostroj. Po jeho skončení ale většina diváků neskrývala zklamání. Snad nikomu se nelíbila změna místa, odkud byl ohňostroj
de ani tradiční divadelní představení
odstřelován. „Měli to nechat tak, jak to bylo vždycky. Letos to dali moc blízko, dým se valil přímo nad lidmi, takže po chvíli už nebylo nic
„Malých herců“. 11. prosince má ZŠ Školní
vidět a skoro jsme se dusili a navíc všechen ten nepořádek nám padal přímo do očí,“ zlobila se jedna z přihlížejících. A její názor sdíleli snad
otevřeno pro všechvšichni. Kritiky se dočkala i zvolená hudba doprovázející ohňostroj. Árie v podání Andrea Bocceliho byla podle některých
ny. Přijďte i vy.
příliš nevýrazná, k ohňostroji by lidé raději slyšeli nějakou velkolepou „instrumentálku“ á la Piráti z Karibiku. A ještě jeden
vzkaz mají návštěvníci pro organizátora. Obrovský blikající adventní věnec s červenožlutými svícemi by se možná
dobře vyjímal v atriu některého z německých obchodních domů, ale jak se shodla většina přítomných, na hisí v á n o č ní h o s
c en
í
torickém náměstí v těsném sousedství barokní kašny a středověkého tržiště byl jako pěst na oko. O co víc by
v
s
svěcen í vátro
se sem hodil jiný produkt firmy MK mont illiminations,s.r.o. – stříbrný anděl, který zdobí například pražské
RozZámek
oz Klášterec
nad Ohří
no
letiště. Mnohem lepší ohlas než nešťastný věnec sklidila další z letošních novinek z dílny kláštereckého
pořádá
čn
výrobce vánočních dekorací - svítící„fontána“ na kruhovém objezdu.
6. prosince 2008
Sečteno a podtrženo – Klášterečáci mají rozsvícení vánočního stromu rádi, líbilo se jim i to letošní, ale
v 16.30 hodin
pár kazů na kráse tentokrát našli.
-lara-
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Jak už určitě víte z
celostátních médií,
platí od prvního
listopadu nová
dopravní značka, která nařizuje
řidičům
použít
v daném úseku
silnice povinnou zimní
výbavu - zimní pneumatiky nebo sněhové
řetězy. Na modrou značku se symbolem
automobilu a sněhové vločky můžete
narazit také na mnoha místech Ústeckého
kraje. Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje jednala v průběhu podzimu s radnicemi v regionu o 39 lokalitách, kde by se
mohla nová značka objevit. O konečném
umístění značek na silnicích II. a III. tříd
však rozhodují až dopravní úřady obcí s
rozšířenou působností a jejich osazování
na vytipovaných silničních úsecích proto
může probíhat nerovnoměrně. Nové typy
značek jsou zatím umístěny na silnicích
v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí
nad Labem, v jednání je osazení značek
na Děčínsku v okolí Sněžníku. Ředitelství
silnic a dálnic uvažuje také o umístění
značky na úsek dálnice D8 nad tunelem
Panenská k hranici s Německem.
Nová příkazová značka označuje místa, kde
mohou řidiči osobních i nákladních vozidel
v období od 1. listopadu do 30. dubna
pokračovat v jízdě pouze se zimními pneumatikami. Pod značkou může být umístěna
dodatková tabulka, která stanoví odlišnou
dobu platnosti. U vozidel o maximální
hmotnosti do 3,5 tuny musí být hloubka
dezénu na všech čtyřech kolech nejméně
4 milimetry a u těžších automobilů 6 milimetrů. Řidič v autě s letními pneumatikami
bude riskovat pokutu až 2000 korun a navíc
jeden trestný bod. U této značky platí, že ji
neruší nejbližší křižovatka, ale až značka
„Zimní výbava – konec“.
V okrese Chomutov jsou pro umístění
nové značky vytipována například tato
místa: Klínovec krajské hranice, hraniční
přechod Vejprty, nad obcí Perštejn směr
Vykmanov, nad obcí Perštejn směr Údolíčko, za odbočkou z I/13 směr Klášterecká
Jeseň, za odbočkou z II/224 směr Petlery,
před odbočkou III/22430 směr Hradiště,
za Chomutovem směr H. Sv. Šebestiána
nebo za městem Jirkov - Boleboř. -lara-

První svíce na adventním věnci se rozhořela ...
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Máte přezutá auta?
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Se zimní „Návštěvnickou kartou 3K“ se dají ušetřit zajímavé peníze
Návštěvnická karta 3K, kterou připravilo
město Klášterec spolu se sousední Kadaní, není jen karta pro turisty a návštěvníky, ale vyplatí se i místním občanům při
výletech po okolí. Návštěvnické karty se
nyní oblékly do zimního kabátu a nabízí
výhodné lyžování či výlety do Krušných
hor. Každý, kdo jede byť jen na jeden den
či víkend lyžovat, s 3K kartou ušetří. V informačním centru na náměstí si můžete
vybrat z několika typů karet. „Lyžování na

Klínovci“ je jednodenní karta za 90 korun,
která zahrnuje slevy na půjčovny lyžařské
a snowboardové výstroje, lyžařské školy a skiareály na Klínovci a Božím Daru.
S kartou je možné také využívat zdarma
dětský vlek Nové Město, parkoviště pro
běžkaře, několik saun, fitness a whirlpool
v Krušných horách či zdarma navštívit
několik památek s celoročním provozem.
Další karta „Zima v Krušných horách“ je
buď individuální, nebo rodinná. Karta je k

zeptali jsme se ...
Povolební jednání v Ústeckém kraji skončilo. Od
26. listopadu vede kraj oranžovo-modrá koalice v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou. Jak
hodnotí povolební vyjednávání i jeho výsledek
nový krajský zastupitel a zároveň klášterecký
místostarosta Ing. Stanislav Stehlík, který kandidoval za seskupení Severočeši CZ?
Byli jsme posledním krajem, kde
se rozhodlo, což bylo dáno některými specifikami povolebního
vyjednávání. Třeba tím, že sociální demokracie měla navržené
dva kandidáty na hejtmana, což
bylo trochu nestandardní.
Ing. Stanislav Stehlík Volební lídr ČSSD Jaroslav Foldyna ovšem nezískal podporu pro svoji osobu ani
ve své straně, ani ve stranách ostatních, a proto
byla jeho kandidatura víceméně symbolická. Člověk, který pro sebe nezíská podporu mezi zastupiteli, nemůže pomýšlet na post hejtmana. Novým
hejtmanem se tak stal druhý z navržených kandidátů Jana Vaňhová.
Co mi hodně kazí dojem z prvního povolebního
zasedání zastupitelstva, to je zvolení nezařazeného
zastupitele Radko Bernase do rady kraje. Pan Bernas byl do zastupitelstva kraje zvolen za sdružení
Severočeši.CZ, ze kterého ale utekl a to právě pod
křídla ČSSD. To vnímám dost negativně.
Co se týče koalice ČSSD a ODS, situace je taková,
že ve volbách žádná strana nezvítězila s takovou
převahou, aby mohla vytvořit jednobarevnou vládu. Muselo tak dojít k určitým koaličním dohodám
- někdo tomu říká dohoda o spolupráci – prostě i
vítěz se musel s někým domluvit. Navíc je třeba
vzít v úvahu, že možností na vytvoření koalice moc
nebylo. Chápu, že některé varianty sice nejsou pro
voliče příliš stravitelné, nicméně pokud vítězná strana nedostane přes 50 procent hlasů, je to vždy o
kompromisech, menším zlu a umění možného.
Severočeši byli při povolebním vyjednávání přehlíženi kvůli některým výrokům Jiřího Zelenky (mostecký radní a podnikatel, jeden ze zakládajících členů
hnutí Severočeši, známý svými kontroverzními předvolebními výroky na adresu vládnoucí ODS. - pozn.
redakce). Díky jeho odstoupení z postu krajského
zastupitele, které signalizoval už během předvolební kampaně, se ale Severočechům uvolňuje prostor
pro konstruktivní opozici. Budeme samozřejmě
nabízet své lidi pro umístění v komisích a výborech,
konečné rozhodnutí o obsazení jednotlivých postů
je ale na tom, kdo vládne. On musí rozhodnout,
zda stojí o širší spolupráci nebo ne. My ji rozhodně
nabídneme.
Mám za to, že se situace teď zklidní. Vítězná ČSSD
má obsazenu většinu postů a je na ní, jak bude
organizovat práci. Stěžejním tématem nadcházejícího volebního období bude stejně jako v tom
předchozím efektivní rozdělování peněz z evropských fondů a dále doprava a zdravotnictví. Novým
fenoménem bude zřejmě problém sociálně vyloučených oblastí, jak ukazují poslední události z litvínovského Janova. Je to velká výzva pro politiky, jak
se s tímto ožehavým problémem popasují.
Na závěr mi dovolte popřát nové hejtmance hodně
štěstí a úspěchu v její další práci.

dispozici ve dvou variantách: 2denní (individuální 190,- Kč, rodinná 390,- Kč) a 5denní (individuální 380,- Kč a rodinná 590,- Kč).
S touto 3K kartou můžete zdarma navštívit
velký Aquadrom v německém Geyeru,
sauny, infrasauny, whrilpool, solné jeskyně či fitness v Krušných horách, turistické
objekty v Žatci, Mostě, Karlových Varech,
Jáchymově, Lokti, Ostrově, na Božím Daru
atp. Karta dále nabízí slevy na služby Lázní
Evženie, Skiareálů Klínovec, Boží Dar, Per-

nink, Mezihoří (půjčovny, lyžařské školy,
vleky, občerstvení i ubytování).
Zajímá vás, kolik s kartou 3K ušetříte?
Ukažme si to na několika konkrétních
případech. Rodina se dvěma dětmi chce
navštívit německý Aquadrom v Geyeru.
Vstupné pro rodinu na dvě hodiny činí
480 korun. Rodina si koupí 2denní kartu
za 390,- Kč a kromě volného vstupu do
aquadromu, na kterém již ušetří téměř
100 korun, má k dispozici spoustu dalších
zahrnutých služeb a míst, které může zdarma či se slevou využít. Když připočítáme
5denní permanentku na vleky, 5 jízd na
Snowtubingu, lyžařskou školu pro děti,
ubytování v Krušných horách, hrad Loket,
či mincovnu v Jáchymově, může rodina
ušetřit až neuvěřitelných 3500 korun. Lyžař,
který si zakoupí s 3K kartou 2denní permanentku na vleky, půjčí si lyže a vybavení
a dvakrát se naobědvá, ušetří téměř 200
korun. Pokud by zároveň navštívil Aquadrom v Geyeru a muzeum Jana Bechera
v Karlových Varech, ušetřil by až 500 korun,
s 5denní kartou pak téměř 1700 korun.
Jisté je, že ať už se chystáte z Klášterce nad
Ohří na hory, nebo toho chcete zažít více
přímo ve městě a jeho okolí, s 3K kartou se
Vám to vždy vyplatí. Podrobné informace
a katalog zimní nabídky s 3K kartou získáte buď v turistickém informačním centru,
nebo na webech www.3k-karta.cz a www.
goklasterec.cz.
A. Václavíková

představujeme hejtmanku Janu Vaňhovou

Nově zvolenou hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou není třeba v Klášterci
příliš představovat. Na rozdíl od zbytku republiky, kde není stále ještě příliš známá.
Svědčí o tom i fakt, že ji zpravodajka veřejnoprávního média dlouho nemohla„přijít
na jméno“ a v příspěvku o jejím zvolení ji nazývala Janou Vaňkovou. Nová hejtmanka Ústeckého kraje přitom není v politice rozhodně žádný nováček. Už před rokem
1989 působila ve funkci předsedkyně základní organizace KSČ, v roce 1998 vstoupila
do ČSSD a o rok později byla zvolena předsedkyní Místní organizace v Klášterci nad
Ohří. V této době ale nebyla Jana Vaňhová ještě političkou na „plný úvazek“. Dnešní
třicátníci ji mají v živé paměti hlavně jako vychovatelku ze školní družiny. Ti mladší si
ji pak mohou pamatovat coby učitelku výtvarné výchovy a němčiny na 1. základní Jana Vaňhová
škole. Koncem 90. letech začala Jana Vaňhová dokonce studovat obor učitelství na
pedagogické fakultě a zdálo se, že nemá jiné ambice, než se stát učitelkou se vším všudy. Pak ale nastal v jejím
životě obrat. Vysokou školu nedokončila, opustila školství a v roce 2002 nastoupila jako asistentka poslance Jaroslava Krákory. Od tohoto roku se datuje její strmá politická kariéra. Stává se předsedkyní Okresního
výkonného výboru ČSSD v Chomutově a místopředsedkyní Krajského výkonného výboru ČSSD Ústeckého
kraje. V březnu 2005 pak je na celostátním sjezdu ČSSD v Brně – k velkému překvapení mnohých – zvolena
místopředsedkyní strany. Po komunálních volbách se dostala na post náměstkyně chomutovské primátorky.
26. listopadu 2008 se pak stává historicky teprve druhou hejtmankou v České republice.
-lara-

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
Nově otevřená

autoškola AA Roman Švarc
skupina B – osobní automobil
nízká cena
rychlokurzy
jízdy bez stresu
Výcvik v novém voze s klimatizací
Kancelář:
Budovatelská 486,
Společenský dům Panorama
Po 14-17, St 14-17
Učebna:
v budově gymnázia Klášterec nad Ohří

Tel. 608 947 543

jak dopadly volby ...
Jaroslav Foldyna, druhý kandidát na post hejtmana Ústeckého kraje a zároveň lídr volební kandidátky ČSSD, získal jen 12 hlasů a boj o křeslo primátora s Janou Vaňhovou prohrál.
Z tábora vítězné ČSSD jsou dva noví náměstci hejtmana kraje – Ing. Pavel Kouda a Ing.
Arno Fišer.
Společně s nimi v krajské radě za ČSSD zasedli
také Bc. Jana Ryšánková, Ing. Petr Jakubec, Bc.
Petr Benda a Mgr. Jan Čermák. Sedm sociálních
demokratů doplňují v jedenáctičlenné radě tři
zástupci ODS (Bc. Radek Vonka, Ing. Jiří Šulc a
Ing. René Budjač) a nezařazený Mirko Bernas,
který odešel od sdružení Severočeši.cz. -lara-

Policie informuje ...

Klášterec nad Ohří

Zasloužíte si cítit se dobře...

... a Vaši blízcí také. Darujte jim cestu ke zdraví a pohodě.

Vánoční poukázky

Myslel si, že na to nepřijdou...

náš
tip

v hodnotě 500,- Kč
ORIENTÁLNÍ BALÍČEK - Přísadová koupel s vůní růže
a Thajská masáž či Masáž lávovými kameny

náš
tip

v hodnotě 1000,- Kč
MOŘSKÁ KOMBINACE - Hydromasážní koupel s přísadou mořské soli, peeling
s mořskými řasami, zábal do mořských řas.
Výběr z hodinových masáží: aroma, klasická, reflexní masáž dlaně a plosky nohy

Programy pro Poukázky nad 1000,- Kč budou konzultovány s lékařkou či Wellness konzultantkou

Dárkové poukázky zakoupíte v recepci lázní Evženie
Připravili jsme pro Vás novou nabídku:
Thajská masáž
1h / 550,- Kč
2h / 850,- Kč
Na hodinu či na dvě, naše masérka vás přenese do exotického světa, v nové kabince v thajském stylu, kde najdete překvapující dekorace, barvy, vůně a hudbu. Protahovací a tlaková
masáž v oblečení na japonském futonu na zemi vás obohatí. Přinese vám uvolnění kloubů a
svalů, zlepšení oběhových a metabolických funkcí, posílení imunitního systému a úplné odplavení stresu. Místo cesty do Thajska přijďte si pro tradiční masáž k nám!
Anti-celulitní balíčky
Na vědeckých základech vypracovaný balíček, který během deseti aplikací bude modelovat
vaše tělo a změní je – a tím změní váš život! Nejnovější technologie v zábalové technice nabízí
termální deku (účinek individuální sauny) s infračerveným zářením zajišťující efekty stejné jako
infrasauna – ovlivnění tukových vrstev do hloubky, velký výdej kalorií a podpora léčení revmatizmu. Doporučujeme 10 opakovaných návštěv, aby byly výsledky zaručené.
• Balíček zpevňující
• Balíček Anti-celulitní komplex
• Balíček Anti-celulitní komplex PLUS

1 hodina
2 hodiny 30 minut
2 hodiny 45 minut

Telefon: +420 474 698 770 (recepce) www.lazneevzenie.cz

X Obvinění z trestného činu krádeže čeká
na 21letého mladíka z Klášterce nad Ohří. Jako brigádník pracující u doručovatelské firmy měl předat
na sídlišti Zahradní v Chomutově balík adresátovi a
vyinkasované peníze pak odevzdat. To však neučinil a utržené peníze ve výši 52 tisíc korun si ponechal pro svou potřebu. Okolnosti krádeže nadále
šetří policie.

Proti gustu žádný dyšputát ...
X V Klášterci nad Ohří vyšetřují policisté vloupání
do rekreačního objektu. Kdosi využil nepřítomnosti majitele a vnikl do chaty v oblasti Lesní. Zloděj
nejdříve poškodil dveře vedoucí do sklepních prostor a po překonání dalšího vstupu se pak dostal do
obytného prostoru. Všechno zde prohledal a odcizil sekačku, pilu, houpačku a plynový vařič. Celková
škoda činí téměř patnáct tisíc korun.

Obchod se nekonal, peníze nevrátil ...
X Obvinění z trestného činu podvodu hrozí
39letému muži z Klášterce nad Ohří. Ten vylákal
na poškozeném finanční hotovost ve výši 70 tisíc
korun pod záminkou společného obchodu s ojetými auty. K dohodnuté akci však nedošlo, Klášterečák vrátil pouhých šest tisíc korun a další peníze
odmítá vrátit. Do dnešního dne dluží 64 tisíc korun.
Bude-li prokázáno, že k trestnému činu došlo, může
pachatel skončit až na tři roky za mřížemi.

Posvítil si na to, co vypil ...
X Ruční svítilna, přepravka s lahvemi a přepravka s pivem - to je seznam odcizených věcí, které
odnesl neznámý zloděj ze sklepní kóje panelového
domu v Klášterci nad Ohří. Poškozený vyčíslil škodu
na 1400 korun.

Klášterecké noviny č. 23/2008

strana 3

ZPRAVODAJSTVÍ

Studenti kláštereckého gymnázia zaplní „Bílá místa“
Pět studentů Gymnázia a střední odborné
školy z Klášterce se zapojilo do mezinárodního projektu „Weiße Flecken“ (Bílá místa),
který již třetím rokem organizuje německá
organizace„step21“. Cílem projektu je zmapovat události z let 1933-1945, tj. z doby
nacistického režimu nebo německé okupace příslušných zemí, o nichž tehdejší
nacistický nebo pod nacistickým dozorem
vycházející tisk buď mlčel, anebo informoval zkresleně. Do projektu je zapojeno
celkem 16 redakčních týmů z Německa,
Rakouska, Polska a České republiky.
V rámci projektu iniciativy step21 bude
pětičlenný tým kláštereckých studentů ve
složení Jiří Pospíšil, Martina Kloubová, Ivana
Mádlová, Klára Böhmová a Adéla Gieblová

Netradiční den

sedm měsíců pátrat,
hovořit s pamětníky
událostí a zkoumat
historické prameny.
Jako téma si vybrali
„Okupaci krušnohorského pohraničí po
mnichovské dohodě“.
Součástí projektu je
i několik konferencí.
První z nich se uskutečnila ve dnech 27.
listopadu až 1. prosince v německém Hamburku. Chybět na ní nemohli ani klášterečtí studenti.
Výsledkem projektu bude publikace novin pod názvem „Weiße Flecken“, jejichž
obsah bude kontrastovat s tím, co psal tehdejší tisk, a přispívat k tomu, aby tehdejší události neupadly do zapomnění. Koncem června 2009 budou noviny představeny v Židovském muzeu v Berlíně velvyslancům Rakouska, Polska a České
republiky, kteří jsou patrony tohoto projektu. Třetí vydání trojjazyčných novin
bude následně rozesláno v zemích účastníků do škol, památníků a vzdělávacích
institucí.
Tým kláštereckých studentů hledá touto cestou pamětníky, kteří by tuto dobu rádi
dokreslili a přispěli tak k jejich snažení. Přihlaste se prosím na adresu GSOŠ Klášterec nad Ohří nebo gymkl@gymkl.cz

Knihovna byla provoněná jablky a skořicí
Lahodná vůně jablek, skořice a cukru prostoupila ve čtvrtek 27. listopadu každý kout klášterecké knihovny. V tento den nepatřila knihovna zcela výjimečně čtenářům, ale milovníkům jablečného závinu, kterému se také říká hezky
Pro vítěze – tedy spíše vítězky - letošního roč- „česky“ štrůdl. Nápad uspořádat zde historicky první předvánoční štrůdlování
níku Playback Kids připravil pořadatel soutěže se zrodil v hlavě samotného ředitele knihovny Martina Biši. Jak sám přiznává,
DDM Klubíčko velmi originální ceny. Z tašky vedly ho tomu zcela osobní důvody. „Jablečný závin já prostě miluju, hlavně ten
plné dobrot a jedinečného zážitku v podobě tažený, ale nevyhýbám se ani jiným druhům. A protože štrůdl je delikatesa, kteslavnostního křtu zbrusu nové desky holčičí rou české hospodyňky opravdu UMÍ, rozhodli jsme se uspořádat soutěž o nejlepší
skupiny 5angels se mohli radovat po skon- klášterecký štrůdlíček.“ Na začátku byla ale v organizátorech malá dušička. „Měli
čení soutěže všichni vystupující. Na Adélu
jsme trochu obavy, jestli se najde dostatek
Gambošovou, Vendulu Knapovou a Kristýnu
odvážných hospodyněk, které budou mít v
Knapovou ale čekalo ještě něco navíc – den
tomto nabitém předvánočním období čas
strávený s policií ČR. Velitel místního oddělení
a hlavně chuť změřit síly s ostatními.“ Při
komisař npor. Zmrhal na začátek děvčatům
pohledu na krásně naaranžované voňavé
vysvětlil poslání policie ČR a zasvětil je do
zákusky, se ale všechny obavy rozplynuly
chodu svého oddělení. Poté si dívky v jeho
jak pára nad štrůdlem. „Nakonec se nám
doprovodu prohlédly celý objekt oddělesešlo celkem 12 štrůdlů, což je myslím tak
ní, zbraně a na vlastní oči viděly i fungování
akorát. Víc by možná ani porotci nezvládli
kamerového systému v praxi. Došlo i na seznáochutnat.“ Úlohy porotců se dobrovolně
mení s městskými strážníky. Na závěr si dívky
za symbolický poplatek 25 korun zhostilo
vyzkoušely dopravní kontrolu, při které roz29 návštěvníků štrůdlování. Po svědomidávaly řidičům a řidičkám sladkost ve formě
tém koštování vyřkla porota následující
bonbonů s logem Policie ČR.
ortel. Nejlepší štrůdl se povedl paní FoiNetradičně strávený den připravili pro letošní
tové, druhá příčka patří paní Uhlíkové a
vítězky oblíbené soutěže Jitka Košátková z
třetí pak paní Seifrtové. Vítězky si odnesly
DDM a komisař npor. Bc. Kohout.
-laradiplom a ceny od sponzorů – knížky od
manželů Blehových, poukázky do restaurace hotelu Bohemia Excellent a hrnečky
od klášterecké porcelánky.
Nově zvolený ředitel zámku Ing. Petr Hybner je ve své funkci teprve tři měsíce, ale za tu Příjemnou sváteční atmosféru podpodobu má už „na svědomí“ řadu úspěšných akcí a otevření zbrusu nové expozice „Pohád- řil krásnými koledami flétnový soubor
ková země Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Kopeckých“. O tom, že ředitel Hybner svoji PETTINI pod vedením paní učitelky Dany
Vajcové.
-laratvůrčí energii ještě zdaleka nevyčerpal, svědčí i obsah následujícího rozhovoru.

Zámek spustil nové internetové stránky

Při našem prvním setkání jste mluvil o tom, že návštěvnost zámku mohou zvýšit nejen zajímavé kulturní akce a nové expozice, ale velice důležitá je také propagace. V této souvislosti jste zmínil jako svou prioritu spuštění internetových
stránek.
Můj názor je, že v dnešní době je naprosto nedostačující zajišťovat propagaci jen pomocí
papírových letáčků a pohledů. Když jsem nastoupil jako ředitel kláštereckého zámku, byl
jsem velmi překvapen, že tato příspěvková organizace, kde se děje spousta akcí a která je
jednou z hlavních turistických atrakcí města, nemá webové stránky. Jeden z prvních úkolů,
který jsem si proto vytyčil, bylo spuštění webových stránek ještě do konce letošního roku,
což se nám podařilo o měsíc dříve. Internetové stránky zámku byly oficiálně spuštěny na
adrese www.zamek-klasterec.cz 26. listopadu.
Co na vašich stránkách návštěvnicí najdou?
Našim cílem bylo poskytnou návštěvníkům
veškeré informace, které by je mohly v souvislosti s kláštereckým zámkem zajímat. Na
webových stránkách jsou proto k dispozici
jak praktické informace - ceníky, otvírací
doba, návštěvní řád, důležité kontakty,
seznam poskytovaných služeb – tak zajímavosti z historie zámku, zámeckého parku i
muzea porcelánu. Na stránkách samozřejmě nechybí ani popis jednotlivých expozic a prohlídkových okruhů. Protože se na
kláštereckém zámku konají svatby, najdou
zde návštěvníci také část věnovanou přímo
svatebním obřadům. Součástí webových
stránek je také rezervační systém, kde se
mohou lidé předem objednat na prohlídku
zámku. Velké plus nového webu je určitě
bohatá fotogalerie s krásnými záběry na
zámek a jeho okolí. Myslím si, se že se web
jeho tvůrcům opravdu povedl a to nejen
s ohledem na přehledné uspořádání, ale
také po grafické stránce. Design stránek bychom chtěli zachovat i na dalších propagačních materiálech, aby bylo na první pohled
poznat, že se jedná o materiály zámku.
Internetové stránky jsou zatím pouze v české mutaci, v nejbližší době chystáme také
verzi německou a anglickou.
-lara-

Napsali jste do redakce ...
Dovolte mi touto cestou poděkovat paní
Bartošové a panu Langrovi, kteří nalezli a
posléze vrátili můj ztracený mobilní telefon
s velmi důležitými kontakty, které používám
pro komunikaci s doktory ohledně mého
plně invalidního syna. Jejich jednání si velice
vážím. O to víc, že důrazně odmítli jakékoli
finanční vyrovnání za svoji ochotu a poctivost. Ještě jednou děkuji.
H. Kritznerová

kalendář zajímavostí ...
Výročí 6. prosince – 20. prosince
06. 12. 1774 – Marie Terezie zavádí povinnou školní
docházku
06. 12. 1994 – zemřel Josef Bláha, český herec.
07. 12. 1941 – Japonský útok na Pearl Harbor, Spojené státy vstupují do války.
08. 12. 1980 – John Lennon, bývalý člen skupiny The Beatles, byl smrtelně postřelen
Markem Davidem Chapmanem před svým newyorkským bytem.
09. 12. 2006 – Aneta Langerová získala Českého slavíka.
10. 12. 1901 – první předávání Nobelových cen.
10. 12. 2006 – zemřel Augusto Pinochet, chilský diktátor.
11. 12. 1972 – Apollo 17 přistálo na Měsíci.
11. 12. 1994 – Vypukla první válka v Čečensku.
12. 12. 1901 – Guglielmo Marconi provedl první transatlantické bezdrátové spojení.
13. 12. 2001 – zemřel Josef Bican, český a rakouský fotbalový reprezentant.
13. 12. 1642 – Holanďan Abel Tasman objevil Nový Zéland.
14. 12. 1911 – Roald Amundsen dobyl Jižní pól.
17. 12. 1938 – v časopise Mladý hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy
spisovatele Jaroslava Foglara
17. 12. 1903 – Bratři Wrightové uskutečnili první let letadlem.
18. 12. 1865 – Třináctým dodatkem k ústavě bylo ve Spojených státech amerických
zrušeno otroctví.
19. 12. 1959 – V Moskvě byla mezi vládami SSSR, Maďarska, NDR, Polska a ČSSR
podepsána dohoda o stavbě ropovodu Družba.
19. 12. 1972 – Eugene Cernan, Ronald Evans a Harrison Schmitt se vrátili na palubě
Apolla 17 na Zemi. Od té doby nestanul na Měsíci žádný člověk.

Vizab security
Tak jako každý rok i letos jsme připravili
dárkovou akci pro naše zákazníky ve spolupráci s naším generálním dodavatelem
radiových vysílačů Nam a.s.
Jedná se o sestavu elektronické zabezpečovací signalizace a
2 ks detektorů Paradox Pro + za cenu 15.000,- Kč a 9 % DPH včetně
montáže. Obvyklá cena je 19.590,- Kč a 9% DPH, tzn. že ušetříte
4.590,- Kč. Záruka 60 měsíců při sepsání servisní smlouvy.
PODMÍNKY AKCE:
• objednavatel je stávajícím zákazníkem VIZAB security
• měsíční paušál za střežení objektu 450,- Kč a 9% DPH,
sepsání servisní smlouvy
• délka instalovaných lišt do 20m
• objekt musí být v dosahu naší radiové sítě
• na tuto akci je vyčleněno 10 sestav a končí prodejem 10. kusu
BONUS:
• Služba Internet přístup v hodnotě 1000,- Kč po dobu 12 měsíců
ZDARMA
• Služba Servis do 100 minut v hodnotě 1000,- Kč po dobu 12 měsíců
ZDARMA
Věříme, že Vás nabídka zaujala - může být
zajímavým a neobvyklým dárkem pod
stromeček, obzvláště když se bude jednat o Vaše blízké.
Vizab security Vám přeje
krásné prožití vánočních svátků

Lidé vytřídili už téměř 2 tuny textilu
Na počátku března letošního roku se začaly objevovat u obchodních domů v
Ústeckém kraji speciální nádoby na použitý textil. „Na svědomí“ je má firma KOUTECKÝ s.r.o., která se již 11 let zabývá recyklací textilního odpadu. Za prvních osm
měsíců od spuštění projektu KOUTEX bylo vytříděno celkem 87 tun textilu! V srpnu
byly kontejnery na textil umístěny i před obchodní domy Penny a Tesco v Klášterci.
Do konce října se podařilo Klášterečákům vytřídit velmi slušných 1 824 kilogramů
použitého textilu. Objevují se však i první problémy. Při svozu se zaměstnanci firmy setkávají s tím, že je textil velmi často vhozen do kontejneru jen tak, bez předepsaných obalů. „Žádáme občany, aby textilie vždy zabalili do igelitových tašek či
pytlů a následně zavázali nebo zalepili izolepou. Když totiž není textil zabalený, hrozí,
že dojde k jeho znečištění a následně ke znehodnocení,“ vzkazuje vedoucí projektu
Pavel Koutecký všem, kteří chtějí třídit odpad správně. Problém způsobuje firmě
i fakt, že se v kontejnerech objevují i zcela jiné suroviny – papír, sklo, plasty, běžný
komunální odpad či mokrý a špinavý textil, který je ovšem pro projekt KOUTEX
nepoužitelný. „Sběrné nádoby na textilní odpad jsou určeny výhradně na textil a to
suchý a čistý,“ zdůrazňuje Pavel Koutecký.
Takže malá rekapitulace na závěr. Do speciálních nádob na textil patří nepotřebné
ošacení – čisté, suché a v igelitových taškách - do kontejneru naopak nepatří: boty,
koberce, matrace, peřiny, spací pytle, polštáře, závěsy, záclony, kožešinové oděvy,
netextilní materiály a silně znečištěné a mokré textilie. Pozitiva projektu KOUTEX jsou
zřejmá na první pohled. Textilní odpad nekončí jako doposud na skládkách a ve spalovnách, ale je znovu využit. V tomto případě se z něj vyrábí čisticí hadry.
-lara-

Cherry spol. s r.o., přední světová firma ve vývoji a výrobě automobilových spínačů a spínacích systémů, klávesnic k počítačům, mikrospínačů a řídících systémů přijme:

Hlavního mistra výroby
Základní požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
• aktivní znalost německého jazyka (znalost anglického jazyka výhodou)
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)
• řidičský průkaz sk. B
• praxe v řízení lidí
• zkušenosti ve výrobě pro automobilový průmysl
• výhodou znalost ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000, případně TS
16 949
Základní podmínky:
• možnost profesního růstu formou interních a externích
školení
• výdělek odpovídající vykonávané funkci
• finanční odměny vyplácené na dovolenou a na Vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• dotace stravy a další výhody
Bližší informace na personálním oddělení:
tel.: 474 359 129 - sl. Zemanová M.
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz
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NABÍZÍME ŠIROKOU NABÍDKU MOBILNÍCH TELEFONŮ,
PDA, MDA, KARTY O2, VODAFONE, T-MOBILE
Nokia N96

Nokia N95 8GB
• Neskutečně velký 2,8”displej
• 5 Mpix fotoaparát s optikou
Carl Zeiss a AF
• GPS navigace
• Aplikace Nokia Mapy
• Paměť až 16 GB
• Bluetooth s A2DP
• Wi-Fi, OS Symbian
• Digitální TV tuner DVB-H

ilustrační foto

• GSM 850/900/1800/1900MHz +
WCDMA 2100
• displej 2.8“ QVGA 16mil. barev,
paměť 8GB
• GPS, WLAN, Radio, Bluetooth
2.0 A2DP, USB2.0, AV konektor
3.5mm
• 5 MPx (Carl Zeiss), OS Symbian
v 9.2, Audio MP3

Cena: 12.990,- Kč s DPH

Samsung SGH-J700
•
•
•
•
•
•

ilustrační foto

Cena: 9.490,- Kč s DPH

Nokia 6300

Displej TFT 65 tisíc barev
Fotoaparát 1,3 MPx
Až 1000 kontaktů
FM rádio+MP3 přehrávač
Bluetooth
Slot pro pam. kartu micro SD

•
•
•
•
•
•
•

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

Cena: 1.990,- Kč s DPH
ilustrační foto

ilustrační foto

Cena: 3.790,- Kč s DPH

Sony Ericsson K800i
•
•
•
•
•
•

3,2 Mpix fotoaparát s AF
Stabilizátor obrazu
Velký a ostrý displej
FM rádio+MP3 přehrávač
Bluetooth a IrDA
1000 kontaktů

Cena: 3.990,- Kč s DPH
ilustrační foto
ilustrační foto

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

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

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

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

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

* nabídka je platná od 4.12. do 18.12. 2008 nebo do vyprodání zásob *

Přejeme všem svým klientům příjemné a
pohodové prožití vánočních svátků.
Jako dárek jsme pro Vás připravili několik
speciálních vánočních akcí, počínaje soutěží
o Základní a Mimořádnou nabídku, přes
akční nabídku pro nové a stávající klienty.
A dárek máme i pro klienty
s Omezenou nabídkou ...

Více informací naleznete na www.ktklasterec.cz

Digitalizace televize
Naši klienti se často ptají, jak budeme řešit
přechod na digitální signál

Pokud má klient podepsanou smlouvu se společností
Kabelová televize Klášterec nad Ohří,
nepocítí prozatím žádné změny.
Již v dnešní době přijímáme signál digitální, tento signál převádíme na analogový a pouštíme do vašich televizorů. To tedy znamená, že nepotřebujete
žádná jiná zařízení než Vaši televizi. Prozatím naše společnost zůstává u analogového vysílání - má to velké výhody oproti digitálnímu. Při analogovém
příjmu můžete například mít v domácnosti více televizorů a tedy sledovat
jakýkoli program, což u digitálního příjmu nelze.
Tam je potřeba mít u každé televize zapojený tzv. „set top box“ nebo digitální
televizi a to znamená jediné - vyšší náklady pro domácnost.
Pokud se společnost rozhodne přejít na digitální signál, naši klienti budou
včas informováni.

Pro naše klienty se tedy nic nemění.
A máme pro Vás ještě jednu dobrou zprávu:
Již pátým rokem Kabelová televize nebude zvedat ceny.

Objednejte si našeho obchodního zástupce až do domu!
Zástupce Vám pomůže s výběrem vhodné nabídky a uzavře s Vámi uživatelskou
smlouvu, bez nutnosti chodit k nám na pobočku Kabelové televize.

Volejte na Mob.: 602 189 749 / 774 301 728
Přinášíme Vám dárky,
z kterých budou mít Vaši blízcí
opravdovou radost ...

Další informace na www.ktklasterec.cz
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KULTURA / KULTURNÍ PROGRAM

Noví občánci
Eliška Jouzková

Afrika pod kůží
Kulturní program kláštereckého zámku tvoří z velké části tradiční výstavy a koncerty vážné
hudby. Z úplně jiného soudku byl komponovaný pořad „Afrika pod kůží“, který na návštěvníky čekal 28. listopadu. Poutavé vyprávění Martina Šíla a Přemysla Rabase o putování exotickými krajinami Afriky doplněné promítáním nádherných fotografií tamní přírody, zvířat i
lidí poslouchaly se zájmem desítky návštěvníků. Po přednáškách se všichni přítomní přesunuli do zámecké galerie Thun na vernisáž společné výstavy Přemysla Rabase a Martina Šíla.
Kromě několika fotografií jsou tu k vidění také etnografické předměty z mnoha zemí jižní
části afrického kontinentu. Komponovaný večer zakončilo vystoupení funkjazzové hudební
skupiny Rapa Nui v čele s Martinem Šílem.

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM

Zuzana Krausová

5. prosince od 19.00 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
6. prosince od 16.30 hodin
Zámek
ADVENT NA ZÁMKU
Zvonkový průvod, rozsvícení vánočního
stromu...
Denisa Novotná

6. prosince od 18.00 hodin
Zámek
KOUZLO
Adventní koncert skladatele, zpěváka a
„českého Vangelise“ Richarda Pachmana
a operetní a muzikálové zpěvačky Dity
Hořínkové.
Vstupné 100,- Kč

Natálie Slepčíková

Podle kladných ohlasů se zdá, že sázka na komponované večery vyšla. Už dnes se proto
mohou návštěvníci zámku těšit na další. „Všem návštěvníkům můžeme slíbit, že v podobných
pořadech budeme pokračovat i v roce 2009 v cyklu pod názvem „Večery na zámku“. Abychom se
podívali ještě více pod pokličku pořadatele, tak odhalím, že nejbližší dva pořady budou Večer o
čaji a Irský večer,“ láká k návštěvě zámku jeho ředitel Ing. Petr Hybner.
Snad si díky těmto večerům najde do zámku cestu i mladší generace. Většina pravidelných návštěvníků výstav, koncertů a vlastně i afrického večera zatím patřila spíš k těm
dříve narozeným.
-lara-

6. prosince v 18.00 hodin
Kino Svět
KUNG FU PANDA
USA 2008, 92 minut, český dabing. Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč
7. prosince od 15.00 hodin
POMIKULÁŠSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Pořad pro děti uvádí Tomáš Barták.
Pořádá MO ČSSD Klášterec nad Ohří.
Vstup volný
8. prosince v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
MALÉ OSLAVY
ČR/SR/Itálie 2008, 96 minut. Mládeži do
12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč

Dominik Pašek

9. prosince
Kulturní dům
BRAZÍLIE - AMAZONKA V RYTMU SAMBY
Projekt „Planeta Země 3000“. Vzdělávací
pořad Agentury MediaPro.
Určeno pro ZŠ a SŠ.
9. prosince od 14.30 hodin
DDM Volňásek
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Akce je součástí soutěže České Vánoce
s Ježíškem a zároveň pokus o rekord o
vypouštění balónků v celé ČR.
Na parkovišti před KD.

Natálie Marynková

Jan Kubišta

Letošní soutěž ve zdobení vánočních stromků v Peřejích, kterou každoročně pořádá Dům
dětí a mládeže společně s Restaurantem Peřeje manželů Křížových, měla opravdu slavnostní
nádech. Čerstvě napadnutý sníh a zima na bodu mrazu byly pro předškoláky i školáky tím
jasným znamením, že tolik očekávané svátky se nezadržitelně blíží. A k soutěži zákonitě patří
vítězové. Podle poroty si nejkrásněji ozdobily stromek děti ze ZŠ Petlérská. Druhé místo patří
MŠ Duha a pomyslný „bronz“ putuje do ZŠ Krátká. Tak šťastné a veselé Vánoce ...
-rony-

9. prosince v 19.00 hodin
Kino Svět
MAX PAYNE
USA 2008, 100 minut, české titulky. Mládeži
do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč
10. prosince od 19.00 hodin
Kulturní dům
VÁNOCE S BONI PUERI
Účinkuje český chlapecký sbor Boni Pueri.
Vstupné 100,- Kč
10. prosince v 19.00 hodin
Kino Svět
MAMMA MIA
VB/USA/Německo 2008, 109 minut, české titulky.
Mládeži přístupné. Vstupné: 70,- Kč

Filip Moulis

11. prosince v 19.00 hodin
Kino Svět
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Dánsko 2008, 105 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
12. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY

13. prosince
DDM Volňásek
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÝ LES
Pohádkové putování zámkem a zámeckým parkem do Peřejí. Vstupné 50,- Kč.
13. prosince od 19 hodin
Kulturní dům
VĚNEČEK
K tanci hraje Metrum. Večerem provázejí:
Dagmar Knížetová a Milan Rektor.
Vstupné: 150,- Kč
13. prosince v 19.00 hodin
Kino Svět
ZRCADLA
USA 2008, 111 minut, české titulky. Mládeži
do 15 let nepřístupné Vstupné: 70,- Kč
14. prosince
DDM Klubíčko
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
14. prosince od 15 hodin
Kulturní dům
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky s celou řadou koled.
Hraje divadlo Pohádka Praha.
Vstupné: 40,- Kč
15. až 19. prosince
DDM Klubíčko
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
15. a 16. prosince
v 16.00, 18.00 a 20.00 hodin
Kino Svět
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
ČR 2008, 80 minut. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
16. prosince od 17.00 hodin
Kulturní dům
DEN KRÁSY S MARY KAY
Máte již svoji kosmetickou poradkyni?
Staráte se dobře o svoji pleť? Ráda se
moderně líčíte? Přijďte si vše bezplatně
vyzkoušet.
16. prosince od 18.00 hodin
Kulturní dům
LADOVSKÉ VÁNOCE
Vystoupení dramatického oboru ZUŠ pod
vedením Tomáše Bartáka. Od 9.00 a 10.30
hodin také pro ZŠ.
Vstupné: 30,- Kč
17. prosince od 19.00 hodin
Kulturní dům
KONCERT SKUPINY PACIFIK,
aneb jak je u vás o Vánocích?
Tomáš Barták uvádí koncert velké legendy trampské a folkové muziky. Stolové
uspořádání při svíčkách.
Vstupné: 100,- Kč; důchodci: 80,- Kč
18. prosince v 17.30 a 20.00 hodin
Kino Svět
VY NÁM TAKY ŠÉFE!
ČR 2008, 90 minut. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč
18. prosince od 17.00 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
19. prosince od 9.00 hodin
Kulturní dům
AKADEMIE GSOŠ
19. prosince v 16.00 hodin
Kino Svět
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA 2008, 80 minut, český dabing.
Mládeži přístupné, Vstupné: 40,- Kč

Zveme Vás na

;¶4,&+5&#&;13«$&
"Ç,ė.ĝ4
Udělejte
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM
ze
svého auta,
EƉN ŘJQMPU
domu
či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
reklamní plochu!
7PMFKUF*)/&%5&-



EVŽENSKOU SOBOTU 13. 12. 2008

• Posilovací cvičení v tělocvičně
• Aqua –aerobik
• Lázeňská procedura s možností výběru
• Wellness oběd
• Procházka a návštěva výstavy Afrika pod kůží
• Posezení v Café u čaje či kávy
AKČNÍ CENA 580,- Kč (původně 780,-Kč)
více informací na tel.:
+420 474 698 770 recepce
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KL Á ŠTEREC K Ý SPO RT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Perfektní začátek sezóny sáňkařů v italské Cessaně
Začátek sezóny vyšel Luboši Jírovi a Matěji
Kvíčalovi na velkou 1. A to doslova. V italské
Cesaně Pariol (Torino) se jel první závod ze
série světového poháru juniorů v jízdě na
saních. Naše reprezentační dvojice se s oběma finálovými jízdami vypořádala ze všech
startujících nejlépe a v ledovém korytu si
dojela pro zlato, když za sebou nechala nejen
loňské vicemistry světa z Lotyšska, ale také
vítěze loňského světového poháru z Německa. Což je pro české závodní sáňkování největší úspěch za posledních 15 let!
Jíru s Kvíčalou v nejbližší době čeká měření
sil mezi dospělými dvojsaněmi na světovém
poháru v Innsbrucku a potom budou opět
pokračovat ve své juniorské kategorii v dalších závodech v Königsse a v Oberhofu.

Novotný bronzový na ME
Ondřej Novotný, bojovník kláštereckého
a kadaňského karate klubu, se ve dnech
22. až 24. listopadu zúčastnil Mistrovství
Evropy ve Velké Británii. V soutěži kumite
týmů se mu podařilo vybojovat třetí místo,
v individuální soutěži bohužel vyhrál jen
jediný zápas.
„Já jsem v celku spokojen,“ svěřil se nám po
návratu domů Ondřej Novotný. „Nečekal
jsem takový úspěch a byla škoda, že jsme se
neumístili lépe, protože já svůj zápas vyhrál,
ale kluci za mnou prohráli. To se stává. V individuální soutěži jsem nejdřív porazil ruského
karatistu, ale pak jsem prohrál s Polákem.“
Výkon svého svěřence chválil také jeho
trenér Josef Patík. „Já jsem velmi spokojen
s tímto jeho umístěním na mistrovství Evropy, jelikož Ondra je teprve osmnáctiletý a
pral se s dvacetiletýma klukama. A v této
kategorii bude ještě dva roky, takže může
dopadnout ještě lépe.“
-miny-

Úspěšní reprezentanti v jízdě na saních Matěj Kvíčala a Luboš Jíra jun.

Hokejisté střídavě
Vajgar J. Hradec – HC Klášterec 3 : 4 sn (2:0, 1:1, 0:2)
V utkání na jindřichohradeckém ledě se podařil klášterckým hokejistům husarský kousek, když prohrávali už 0:3,
ale povedlo se jim vyrovnat a dovést utkání do prodloužení.
Zasloužili se o to Martin Hartman, ale především Libor
Dudek, který vstřelil dvě branky. Stejný hráč pak dokonal
skvělý výkon kláštereckých hokejistů, když v samostatných
nájezdech proměnil ten rozhodující a Klášterec si tak z ledu
soupeře odvezl dva cenné body.
HC Klášterec nad Ohří – HC Klatovy 3 : 4 sn ( 0:1, 2:1, 1:1)
Nepříliš pohledný zápas odehráli klášterečtí hokejisté proti
celku Klatov. Podobně jako v minulém utkání na ledě Jindřichova Hradce dospěl souboj obou celků až k samostatným
nájezdům. Bohužel tentokrát stálo štěstí na straně hostů, za
které proměnil ve vítězství svůj nájezd Jaroslav Hobl, když po
něm neproměnil svou šanci Libor Dudek a nezopakoval tak
přesnou trefu z Jindřichova Hradce.
„Jak asi diváci sami poznali, dnešní zápas nebyl příliš na krásu,“
přiznal po zápase trenér kláštereckých hokejistů Petr Nekvinda. „Po sérii dobře zahraných zápasů jsme narazili na soupeře,
který je zhruba na naší úrovni, i když herně nebyli moc dobří. Ale
my jsme dneska bohužel nepředvedli tak kvalitní výkon, abychom ze hry získali víc bodů. Navíc si myslím, že v prodloužení

Sportovní zpravodajství vám
přinášíme společně s :

Zápasnice Spoustová: Pořád žiju v Klášterci
Odchovankyně kláštereckého zápasu Michaela Spoustová
(širší veřejnosti známá spíše pod svým dívčím jménem Křížková) se v půlce října zúčastnila zápasnického mistrovství
světa žen ve volném stylu v japonském Tokiu. Zápasnice, která v současnosti soutěží a trénuje v oddílu PSK Olymp Praha,
skončila v kategorii do 67 kilogramů na krásném 13. místě. Po
jejím návratu domů jsme úspěšnou zápasnici vyzpovídali.
Jaká byla konkurence na letošním mistrovství?
Veliká. Celkem tam bylo stoosmačtyřicet žen, což byla
v poslední době asi největší účast na mistrovství světa.
V každé váhové kategorii bylo kolem dvaceti holek. V mojí
kategorii nás bylo sedmnáct. Konkurence byla obrovská,
každá závodnice byla výborně připravená, navíc to bylo těsně po olympiádě v Pekingu, takže všechny závodnice byly
ve formě. A na těch utkáních to bylo znát. Rozhodně se bylo
na co dívat a člověk mohl získat i nějaké zkušenosti.
Jste spokojena se svým umístěním?
Je to neúspěch. Třinácté místo nebylo ani bodované, protože bodovaná jsou místa jen do poloviny počtu účastnic.
Je to škoda, ale já to považuji za neúspěch.
Měla jste čas prohlédnout si Tokio?
Čas na prohlídku Tokia jsem si samozřejmě našla. Je to velice hezké a zajímavé město. Jsou tam úplně jiní lidé, s jinou
mentalitou. Člověk tam pozná jiný kus světa a nese si to
s sebou do života.
Vraťme se tedy k zápasu, je nějaký rozdíl v pojetí asijského zápasu?
Určitě. Oni berou zápas trošku jinak. Oni se neperou, pro
ně je to technická záležitost. Všechno je to v pohybu, u nás
je to tvrdší, silový. Na jejich způsob se hezky divá, zvláště u
zápasnic.

Dlouhý se připravuje na MČR

Jak vzpomínáte na své začátky v Klášterci?

Michaela Spoustová (Křížková)

Tak samozřejmě že ráda. Určitě to bylo velice pěkné. V době, kdy já jsem tady začínala jsme měli
veliké možnosti jezdit po světě a získávat zkušenosti. V ostatních oddílech to bylo určitě těžší. Náš
trenér dokázal sehnat sponzory. V té době jsme
se třeba dostali na čtrnáctidenní pobyt do Ameriky. Hlavně mi to ale pomohlo v dalším vývoji, byla
jsem samostatná, sama jsem si třeba plánovala
tréninky a to dělám dodnes. Získala jsem například zkušenosti ze zápasu s klukama, protože oni
mají přeci jen trochu jiný přístup k zápasu.
Jak často se do Klášterce vracíte?
Já tady žiju. Takže do Prahy dojíždím, ale tady jsem
pořád.
-miny-

Prima travels s.r.o.
Chomutovská 206
431 51 Klášterec nad Ohří
tel./fax.: 474 376 149
mob.: 777 728 280
e-mail: info@prima-travels.cz

A
Z utkání HC Klášterec vs. HC Klatovy

V polovině listopadu se klášterecký kulturista
Michal Dlouhý člen klubu SK Totzi (Fit club
Bombís) zúčastnil 1. ročníku soutěže v kondiční kulturistice Grand Prix Ronnie.cz v Březnici u Příbrami a obsadil v kategorii dorostu
krásné 3. místo. Navázal tím na letošní úspěchy z mistrovství Čech a republiky.
Tento úspěch mladého závodníka povzbudil
do dalších tréninků, ve kterých se bude věnovat přípravě na Mistrovství Čech a republiky
2009, které proběhne v jarních měsících. Zde
již bude ale startovat v kategorii juniorů.

B

jsme měli dát gól my a odnést si ze zápasu dva body, ale neukázněným faulem Martina Hartmana jsme se dostali nakonec
pod tlak. Nájezdy, to už je o štěstí. Oni měli velkýho gólmana,
bohužel se nám nepodařilo zopakovat nájezdy z Jindřichova
Hradce.“
HC Rokycany – HC Klášterec nad Ohří 3 : 6 (2:1,1:1,0:4)
Utkání v Rokycanech sice velkou hokejovou krásou neoplývalo, Klášterec si ale tři body odvezl. Domácí poprvé v sezóně
poslali do branky gólmanskou dvojku a kláštereckým střelcům dělalo velké problémy prosadit se. Teprve v poslední
dvacetiminutovce, kterou hráči Rokycan vypustili, se Klášterci
díky čtyřem gólům podařilo otočit skóre.
-miny-

C
D

Rádi Vás uvítáme v naší nové provozovně
Od 1.1. 2009 na adrese U potoka 527
(nová budova vedle květinářství a koberců)
Udělejte Vašim blízkým radost vánoční poukázkou!
Vánoce jsou za dveřmi. Nevíte jaký dárek koupit?
Nabízíme Vám:
• vánoční dárkové poukázky na zájezdy
• dárkové poukázky na vstupenky
• dárkové peněžní poukázky na služby dle vlastního výběru
Prodej zájezdů na léto 2009 zahájen
• slevy až 17% ze základní ceny zájezdu
• až 2 děti zdarma, platí jen letištní poplatky a pojištění
• svozy z Klášterce, Kadaně nebo Chomutova zdarma
Velká nabídka last minute všech CK
rádi Vám podáme informace osobně, telefonicky i mailem
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číslovyjde
vyjde18.
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června 2008
2008
Uzávěrka příštího čísla je
10.
11.12.
6. 2008
2008
Uzávěrka pro inzerenty je
12.12.
13. 6. 2008
2008

