HASIČI JIŽ PO OSMNÁCTÉ BOJOVALI O POHÁR STAROSTY
Měsíčník
Zdarma
č. 5 / 2012
31. května 2012
strana 2
První ročník
EKO-dílen
Společnost MK Mont
slavila dvacetiny
Dotace na zřízení
čističky
Výlet jarní stezkou
Napsali jste nám: …
strana 3
Přehlídka Klosterlin
láká diváky
Byla zahájena
lázeňská sezona
Na Kláštereckou kozu
do letního kina
strana 4
Tradiční prvomájový
turnaj ve volejbale

se stříkalo na terč. Pokus tak rozhodčí neuznali a Klášterečtí se museli spokojit s tím, že
skončí na chvostě tabulky. V soutěži ženských
týmů byl nejrychlejší Duchcov s časem 20,39
vteřiny. Druhé místo patřilo Lhenicím a třetí
byly Hrobce.
„Osmnáct let je velká tradice a je to hlavně zásluha aktivity našich dobrovolných hasičů, kteří
se tomu věnují. Za dobu existence si závod našel
množství příznivců, má vynikající úroveň a stala se z něj i společenská záležitost,“ řekl starosta
Jan Houška s tím, že mnozí si ještě nedávno
možná mysleli, že se jedná jen o jakousi legraci
či strejcovskou zábavu. „Ono je to úplně jinak. Je
to náročný sport na špičkové úrovni a ukazuje

to, jak jsou hasiči připraveni do akce. Já před našimi hasiči smekám,“ dodal starosta s tím, že při
takovýchto závodech mohou obyvatelé města
vidět hasiče i trochu jinak, než v uniformě při
zásahu. „Věřím, že se opět sejdeme při dalším
ročníku,“ uzavřel starosta Houška.
Výsledky soutěže mužů: 1. Chrášťany (17,76),
2. Lhenice A (17,96), 3. Lhenice B (18,04),
4. Touchovice, 5. Hrobce, 6. Zeměchy, 7. Bříza, 8. Srbice A, 9. Slavětín, 10. Postoloprty,
11. Doly Nástup, 12. Štrbice, 13. Srbice B, Klášterec, Jimlín a Předonín.
Výsledky soutěže žen: 1. Duchcov (20,39),
2. Lhenice (20,63), 3. Horbce (22,28), 4. Křešice,
5. Touchovice, 6. Chrášťany.
(edb)

Zaměstnanci Skupiny ČEZ se již popáté věnovali dobré věci

Třetí ročník soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje

Již 18. ročník tradičního závodu O pohár starosty města Klášterce v požárním útoku se
uskutečnil v sobotu 26. května na fotbalovém
hřišti. Závod byl součástí seriálu 16. Ročníku
Krušnohorské ligy.
Představilo se šestnáct mužských družstev
a šest družstev žen. Z mužů si nejlépe vedli reprezentanti sboru z Chrášťan na Litoměřicku,
kteří dosáhli nejlepšího času. Ten měl hodnotu 17,76 vteřiny. Druhé místo obsadili Lhenice
A a třetí Lhenice B. Domácím kláštereckým
hasičům se jejich útok příliš nevydařil. I když
čas vypadal velice slibně, konečná fáze vše
zhatila. Jeden ze dvou závodníků na proudnici
podklouzl a díky tomu přešlápl čáru, ze které

Soutěž Regionální potravina, probíhá pod patronací Ministerstva zemědělství každoročně
v jednotlivých krajích ČR. V Ústeckém kraji
ji letos organizuje Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Mostě.
„Věříme, že tato soutěž podpoří zájem
českých spotřebitelů o kvalitní regionální potraviny a přispěje ke zvýšení prodeje těchto
potravin,“ říká za organizátory Eva Hamplová.
Cílem soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy. Výrobkům, které budou
splňovat požadované parametry, bude udělena značka Regionální potravina Ústeckého
kraje. Výrobci potravin, kteří patří do skupiny
malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Ústeckého kraje
a je nejméně ze 70 procent vyroben z tuzemských surovin, mohou své výrobky přihlašovat

Starší žáky teď
čekají slabší soupeři
Bronzová medaile
Jakuba Juhara …

Poděkování starosty
za opravu kapličky
Vážení spoluobčané, před rokem a půl opravilo Město kapličku v Mikulovicích, která dostala kompletní nový kabát. Ovšem netrvalo
dlouho a neznámý vandal rozbil sklo a ukradl
akvarel, který kapličku zdobil.
Znovu poničená kaplička tak byla mementem při cestě z Klášterce do Kadaně. Počátek
května však kaplička přivítala opět v plném
lesku. Velice rád bych poděkoval neznámému
pánovi, který opravil tuto kapličku a zvelebil
také její okolí. Opravy drobných církevních
památek jsou opakovanou záležitostí a je
smutné, že většina těchto památek vydrží
opravená jen několik měsíců, v případě některých se jedná dokonce jen o hodiny. Jako
by kaplička či jiná stavba zářící novotou byla
výzvou ke zničení. Proto jsem rád, že se i dnes
najdou lidé, kteří sami, bez publicity, bez nároku na odměnu, dokáží napravit chyby a hloupé chování ostatních.
(Jan Houška, starosta)

Anketa o kompostérech
Na internetových stránkách města Klášterce
proběhla anketa o zahradních kompostérech.
Tady jsou výsledky hlasování, které probíhalo
ve dnech 15. března až 30. dubna. Anketa byla
složena ze tří otázek. Obyvatelé města tak
odpovídali na to, zda mají zájem o bezúplatné
zapůjčení zahradního kompostéru na dobu 5
let. Na otázku odpovědělo 56 lidí, přičemž 44
jich odpovědělo kladně. 12 půjčit kompostér
nechtělo. Druhá otázka se týkala velikosti
kompostéru. Zde hlasovalo celkem 46 obyvatel a 33 jich chtělo kompostér o objemu 720 litrů. Zbylých 13 obyvatel se přiklánělo k tomu,
že jim stačí kompostér o objemu 350 litrů. Na
třetí otázku, zda by si následně za zůstatkovou cenu kompostér odkoupili, odpovědělo
51 lidí. Devětatřicet z nich odpovědělo, že ano.
Zbylých dvanáct, že ne.
(edb)

Třiatřicet zaměstnanců Skupiny ČEZ se věnovalo na severu Čech již popáté dobré věci. V rámci
takzvaných dobrovolnických dnů pomáhali
hned pěti neziskovým organizacím. Jednou
z nich bylo občanské sdružení Radka v Kadani.
„Den v Radce se mi líbil, byla zde příjemná
atmosféra. Na dobrovolnickém jsem byla poprvé a sdružení jsem si vybrala proto, že ho
znám. Navštěvovala jsem v minulosti jeho
mateřské centrum s dcerou a rovněž zde absolvovala některé kurzy. Radka se mi líbí svým
různorodým zaměřením, pozitivním jednáním
a příjemnými zaměstnanci-dobrovolníky, kteří
zde působí. Bylo fajn jim pomoc,“ poznamenala Jitka Jansová z divize Výroba. Také Kateřina Kynlová z ČEZ Logistika v Děčíně má za
sebou svůj první dobrovolnický den. „Práce
na zahradě byla pro mě spíše relaxací a jsem

Hasičí žádají
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
požární stanice Klášterec nad Ohří, žádá majitele a nájemníky nemovitostí, aby v případě
provádění dezinsekce prostor za pomoci kouřových kapslí viditelně označili zasažené prostory. Nejlépe u vstupu výstražnou tabulkou
s udáním data a času provádění prací. Zamezí
tím násilnému vniknutí požární jednotky, která po oznámení, že ve zmíněných prostorech
hoří, resp. vychází zápach a dým, zasahuje
a dochází tak ke zbytečným nepříjemnostem
či škodě na majetku.
(npor. Josef Bauer, komisař-velitel stanice)

ráda, že jsme někomu mohly udělat radost,
mě to radost udělalo. Náš kolektiv dobrovolnic byl pohodový a vše splnilo mé očekávání.
Jsem ráda, že pracuji ve společnosti, která tyto
dobrovolnické dny svým zaměstnanců nabízí
a podporuje tím různá sociální zařízení,“ dodala. Zaměstnanci ČEZ pomáhali také v Arkadii
v Teplicích, Dětském domově v Mašťově, Domově pro seniory na Severní Terase v Ústí nad
Labem a Správě CHKO v Českém ráji.

Pozvánka
na prezentaci projektu
Dovolujeme si tímto pozvat obyvatele města
Klášterec nad Ohří a zároveň všechny ostatní
zájemce, kterým není lhostejná budoucnost
zámeckého parku, na prezentaci projektu
Rehabilitace zámeckého parku zámku v Klášterci nad Ohří.
Tomuto projektu byla v dubnu 2012 schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR. Prezentace se uskuteční 12.
června od 15.30 hod v prostorách renesančního sálu zámku, kde budou přítomní seznámeni s dokumentací, záměrem a cíli projektu.
Následovat bude procházka parkem s odborným výkladem a s vysvětlením všech konkrétních kroků Janem Šestákem, zahradním architektem. Prezentace se uskuteční i v případě
nepříznivého počasí. Jakékoliv dotazy, týkající
se této prezentace, směrujte na M. Šimánovou
(MÚ Klášterec n. O., 3. patro, kancelář č. 410).

do soutěže Regionální potravina Ústeckého
kraje. Termín příjmu žádostí je do 15. června.
Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky
mohou výrobci potravin zasílat na adresu
MAS Šluknovsko, ul. Boženy Němcové 476,
407 47 Varnsdorf v zalepené obálce s označením „Regionální potravina Ústeckého kraje“.
Přihlášku je možné doručit také osobně na
uvedenou adresu nebo zaslat elektronicky na
massluknovsko@atlas.cz. Při všech způsobech
doručení je důležité dodržet termín příjmu
žádostí. Hodnotitelská komise bude zasedat
na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích 28.
června 2012. Přihlášené výrobky je nutné dodat dne 27. 6. od 9.00 do 15.00 hodin a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne 28. 6. 2012
v době od 7.30 do 8.30 hodin na adresu: Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Velká
Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice.

Dopis Sasy Jansen z Baarnu
Milí přátelé v Klášterci,
po 19 letech jsme ukončila moji činnost ve výboru Stichting Baarn-Klášterec nad
Ohři. Ráda bych se touto cestou s vámi chtěla rozloučit a poděkovat za dlouholetou spolupráci, kterou naše města společně realizovala. Při naší poslední návštěvě v Klášterci s vedením města Baarn došlo k intensivním kontaktům mezi vedením
obou měst. Tuto situaci jsme si my, členové výboru již dlouho přáli a rádi jsme to přivítali. Na náš poslední pobyt velmi ráda vzpomínám a chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat za vaší pohostinnost a hezký program, který jste nám připravili. Opouštím výbor s dobrým pocitem, protože věřím, že spolupráce na obou polích
bude dobře pokračovat. V tom vám všem přeji hodně úspěchů a inspirace. Samozřejmě jsem
ochotna pomoci, pokud budou moje 19leté zkušenosti při nějakých projektech potřeba.
Se srdečnými pozdravy, vaše Sasa Jansen-Stejskalova, Baarn.

Poděkování a zamyšlení
Obyvatelé Rašovic, kteří se podepsali pod
petici Za revitalizaci a rozvoj obce Rašovice děkují vedení města Klášterce nad Ohří
a zvlášť panu starostovi Houškovi za vstřícnost, se kterou podpořili petici a spolupracovali s petičním výborem.
Vážíme si toho, že se v Rašovicích začaly
opravovat obecní komunikace, které jsou
v dezolátním stavu. Čističky odpadních vod,
které budou díky petici také realizovány,
dostaly podporu od vedení města a zlepší
ekologické podmínky obce. Jsme rádi, že se
obec Rašovice stává plnohodnotnou sou-

částí města Klášterce nad Ohří. Je škoda, že
někteří občané nepochopili nebo nechtějí
pochopit, že vše se dělá proto, aby se po obci
dobře jezdilo a zlepšilo se životní prostředí.
Jsou tací, kteří kolem sebe hromadí nepořádek a vůbec se za to nestydí. Doufáme, že
jsme na dobrém začátku, kdy Rašovice budou příjemným, klidným a přátelským místem, kde si lidé nebudou dělat naschvály, ale
pomáhat si, jak dokázali na akci úklidu kolem řeky Ohře po zimě. Všem zúčastněným
za to patří dík.
(Karel Šiffer za petiční výbor)
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SPOLEČNOST MK MONT SLAVILA DVACETINY

První ročník EKO-dílen

táž a servis. A to byl také důvod k řádné oslavě.
Společnost při té příležitosti také otevřela nové
prostory. Popřát přišlo množství gratulantů, ke
kterým se připojili účinkující umělci. Zazpívat
a pobavit přijeli Petra Janů, Kamelie, Martin
France, Zuzana Nová. David Šír a Miroslav Reil.
Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš
Lehký, známý bývalý Lunetic a dnes moderátor
Snídaně s Novou. MK Mont již od roku 1992
realizuje zejména výzdobu ve městech, obcích,
obchodních domech, podnicích, hotelech i rodinných domech.
(edb)

Staráme se o své okolí

Věřte nebo ne, ale letos už to je dvacet let, co
společnost MK Mont z Klášterce nad Ohří, za-

P o
Jménem svým i jako zástupce rodičů dětí v přípravné třídě (PT) chci poděkovat paní učitelce Růžičkové a paní asistentce Bardounové za
výbornou práci s dětmi. Našeho syna jsme do
přípravné třídy zapsali z toho důvodu, že nebyl
zralý na vstup do první třídy. To nám potvrdila i pedagogicko-psychologická poradna a napsali nám doporučení navštěvovat přípravnou
třídu. Syn se pod vedením paní učitelky a paní
asistentky stal samostatnějším, zlepšila se mu
grafomotorika, zajímá se více o své okolí a stará se o to, aby si do školy nosil všechny potřebné věci. S domácím procvičováním logopedie

čala nabízet kompletní služby v oblasti světelné
výzdoby, od návrhů, přes výrobu, prodej, mon-

d ě

Na Krajské ekologické konferenci v Mostě úspěšně obhájil svou práci na téma Černé skládky Klášterecka a jejich vliv na znečišťování půdy student
oboru agropodnikání se zaměřením na ochranu
a tvorbu životního prostředí SOŠ služeb a SOU
Kadaň Daniel Pala.
(Jiří Marek)

k o v á n í

nám ve škole radila paní učitelka Růžičková ve
spolupráci s logopedkou paní Tvrzovou. Honzík je spokojený, že už chodí do školy jako jeho
kamarádi. Dokonce se ve třídě setkal s kamarády, kteří původně nastoupili do 1. třídy, ale
záhy se ukázalo, že je pro ně vhodnější si ještě
rok počkat. V PT se střídá příprava na školu
s hrou i odpočinkem. I když by pro mne bylo
jednodušší nechat syna ve školce a vodila bych
tak obě děti do stejné školky, rozhodli jsme se
pro přípravku a dnes vím, že jsme rozhodně
neudělali chybu. Honzík udělal velký pokrok
ve svém vývoji a do 1. třídy nastoupí s úplnou

Má smysl a význam věnovat se vztahům, přírodě i celé planetě Zemi. Jen je potřeba začít!
Pod tímto heslem byl uspořádán na ZŠ Krátká
v Klášterci nad Ohří 1. ročník tzv. EKO-dílen,
během jejichž absolvování si děti měly uvědomit důležitost, rozmanitost a vzájemnou
provázanost všech živých i neživých organismů na Zemi.
Do tohoto projektu byli prozatím zapojeni všichni žáci a učitelé prvního stupně. Každý z učitelů si připravil dílnu, ve které využil
prvky environmentální výchovy, žáci napříč

školní zralostí. Jsem ráda, že nám zápis do PT
s omezenou kapacitou 15 dětí vyšel a ještě
jednou děkuji celému kolektivu kantorů, paní
učitelce, paní asistentce i oběma vychovatelkám v družině. Zároveň se s nimi loučíme
a přejeme, ať je
i příští školní rok
tak úspěšný jako
Volná pracovní místa
ten letošní.
(Iva Mráčková)
ZF Electronics Klášterec s.r.o. NF[JOÈSPEOÓöSNB[BCâWBKÓDÓ
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Slepičky ve stáří 12–17 týdnů za 139–170 Kč/ks – ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční v úterý 19. června 2012, Klášterec nad Ohří – závory u autobusového
nádraží – v 15. 30 hod. Případné bližší informace : 728605840, 728165166, 415740719
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ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost.
Renomovaná, ryze česká strojírenská výrobní společnost
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

MANAŽER NÁKUPU A LOGISTIKY

ročníky měli možnost vyzkoušet a prožít
spoustu zajímavých věcí. Nabídka byla opravdu pestrá. Děti např. zjistily, že i odpadový
materiál lze ještě využít k výrobě hezkých věcí.
Vyzkoušely si jakým způsobem si jejich afričtí
kamarádi vyrábějí míč na kopanou. Vydaly se
po stopách zvířat, zjišťovaly nové informace.
Měly možnost prožít část dne jako pavouci
i s jejich pavučinami a další a další. Děti pracovaly s nadšením a úžasná byla jejich vzájemná
spolupráce i pomoc starších mladším.
(Štěpánka Hubertová, koordinátor EVVO)

Výlet jarní stezkou
V sobotu 19. května 2012 pořádala školní družina při ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676,
okres Chomutov, ve spolupráci s Lesy České
republiky, oblastním závodem v Klášterci nad
Ohří akci Výlet jarní stezkou. Zúčastnilo se jí
celkem 72 lidí, z toho 42 dětí. Pracovníci Lesů
ČR pro nás připravili úžasné soutěže v lese,
pořádnou túru a opékání špekáčků. Za akci
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
(Irena Gregorová – vychovatelka ŠD)

Dotace na zřízení
čističky odpadních vod
Zastupitelstvo města Klášterce na svém dubnovém zasedání schválilo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města na odkanalizování objektů určených k trvalému bydlení.
Tedy zřízení zařízení, kdy vlastník rodinného
domku nemá možnost standardního připojení na splaškovou kanalizaci a bude odkanalizování řešit jedním ze tří způsobů. A to
buď stavbou domácí čističky odpadních vod,
nebo přečerpávací stanice splašků s napojením na kanalizační řad či nepropustnou
jímkou.
Účelem je podpořit zlepšení stavu životního prostředí. Žádosti o dotaci se podávají
písemně na předepsaném formuláři. Žadatel
může získat dotaci až 60 procent pořizovacích nákladů, maximálně však 50 tisíc korun.
Podrobnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.muklasterec.cz
v rubrice Městský úřad – Právní předpisy –
Zásady, nebo v sekci Městský úřad – info pro
občany.
(edb)

Napsali jste nám
Dobrý den, ráda bych upozornila a touhle cestou prosím o vytisknutí do novin fotky Dětského hřiště za ulici Družstevní. Myslím si, že
tzv. dětské hřiště, které stálo spoustu peněz,
není vůbec dětské hřiště, ale spíše skalka či kameniště a není vůbec bezpečné pro děti.

Popis pozice
tLPNVOJLBDFTEPEBWBUFMJ
t[BKJÝǸPWÈOÓPCKFEOÈWFL
tLPPSEJOBDFBPQUJNBMJ[BDFEPEÈWFL
tWZǲJ[PWÈOÓQPQUÈWFL[ÈLB[OÓLǾ
tTQPMVQSÈDFOBTFTUBWPWÈOÓQMÈOVWâSPCZ
tUWPSCBBOBMâ[ZBQǲFIMFEǾWPCMBTUJEPEÈWFL
tVESäPWÈOÓEBUBCÈ[FEPEBWBUFMǾ

Požadujeme
t7ÀÁ4UecInickéIPsměru
tpraxe na oCEobné pozici vítána(ve strojírenství výIPEPV)
tkomunikativní EoveEnost
tznalost AJ
tznalost M4Office (Excel) na vyÝÝí úrovni
tznalost systému4"1
tznalost systému jakosti I4O 9001
tǲiEičský prǾkaz skupiny „B“

Po domluvě s rodiči Vám posilám fotky
a prosíme Vás, aby jste napsali nějaký článek,
který by zaujal spoustu rodičů a městský úřad
by konečně s tímto tzv. hřištěm něco udělal.
Děkuji.
(Veronika Bezstarosti)

Nabízíme
tQSÈDJVSFOPNPWBOÏTQPMFǏOPTUJTEMPVIPMFUPVUSBEJDÓ
tQFSTQFLUJWVPTPCOÓIPBQSPGFTOÓIPSP[WPKF
tPEQPWÓEBKÓDÓöOBOǏOÓPIPEOPDFOÓ
tTZTUÏN[BNǔTUOBOFDLâDIWâIPE

$Icete-li se EozvěEět o nabíEce pracovnícIpříleäJtostí více, kontaktujete:
1Frsonální oECoS 7laEimírB4Llenářová, 474 359 719, e-mail: vsklenar@zklas.cz

Pozvánka
Dne 15. 6. 2012 od 17.00 hodin se v hotelu Slavie se uskuteční 2. setkání bývalých žáků, kteří
ukončili 9. třídu v roce 1968 na bývalé 2. ZŠ
v Klášterci nad Ohří. Srdečně zve Ivan Dimun

Ž I V O T V E M Ě S T Ě – K U LT U R N Í Z P R AV O D A J S T V Í

Klášterecké noviny č. 5/2012

Den dětí, Pisálek a Posezení se
zástupcem pojišťovny
6. 6. Druhý absolventský koncert ZUŠ. Od
18.00 hodin v zámku.
8.–9. 6. Klášterecká country koza. Dvoudenní hudební festival v areálu letního kina.
13. 6. Rozloučení s předškoláky – MŠ
Dlouhá a Školní. Pasování na školáky
s hudebním divadlem Hnedle vedle Tomáše Bartáka. Od 16.30 hodin v Kulturním
domě.
13. 6. Koncert přípravného hudebního oboru ZUŠ. Od 17.00 hodin v zámku.
15.–16. 6. Klosterlin 2012. Hudební a baletní
přehlídka. Areál zámku.
21. 6. Letní koncert žáků hudebního oboru
ZUŠ. V sále ZUŠ.

L E

T N Í

15.–17. 6. Muži v černém 3. Premiéra filmu
USA. Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí
agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee
Jones) zpět... A opět včas. Od 21.30 hodin.
Přístupný. Vstupné: 90 Kč.
18. 6. Perfect Days – I ženy mají své dny.
Český film. Originální komedie režisérky
Alice Nellis, jejíž hlavní hrdinka nestihla
dospět. Od 21.30 hodin. Mládeži do 12 let
nevhodné. Vstupné: 80 Kč.
19. 6. Poupata. Český film postihuje svět
zoufalých sociálních vztahů a charakterů,
toužících se vymanit z osudově daného
prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Od 21.30 hodin. Mládeži do 12
let nevhodné. Vstupné: 80 Kč.
20.–21. 6. Nepřítel pod ochranou. Film USA/
Jižní Afrika. Matt Weston (Ryan Reynolds)
sice pracuje u CIA, ale přesto se pekelně
nudí. Jeho pověřením je spravovat tajné
vězení CIA v Kapském Městě, v němž
dosud nebyl nikdo „ubytován“. Od 21.30
hodin. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 80 Kč

22. 6. Akademie žáků speciálních škol
okresu Chomutov. Pořádá ZŠ praktická,
účinkuje hudební divadlo Hnedle vedle
s Tomášem Bartákem. V kulturním domě.
23. 6. Volání prázdnin. Vstoupení tanečního
oboru ZUŠ. Zámecký park od 15.30 hodin.
23. 6. Letňák 2012 – Den hudby. Přehlídky
rockových, metalových a dalších žánrů
v areálu letního kina.
27. 6. Posezení s … se zástupcem pojišťovny. Od 16.00 do 18.00 hodin v městské
knihovně.
27. 6. Baletto. Vystoupení tanečního oboru
ZUŠ. Od 17.00 hodin v domě kultury.

K

I N O

25.–26. 6. Prci, prci, prcičky: školní sraz.
Film USA. Jablečný koláč coby trenažer
prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale
hrdinové komediální série Prci, prci,
prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí
spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy
a ztráty. Od 21.30 hodin. Mládeži do 15 let
nepřístupný. Vstupné: 80 Kč.
27.–28. 6. Líbáš jako ďábel. Nový český film.
Příběh volného pokračování romantické
komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli,
kdy staré manželské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Od 21.30 hodin.
Mládeži přístupné. Vstupné: 80 Kč.
29.–30. 6. Twilight sága Rozbřesk – 1. Část.
Film USA. V první části závěrečného dílu
strhující upíří romance se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert
Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky
do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou
všeho a všech, mohou naplno oddat své
lásce. Od 21.30 hodin. Mládeži do 12 let
nevhodné. Vstupné: 80 Kč.

PROGRAM PŘEHLÍDKY KLOSTERLIN
15. června: 11.00 Divertimento – Pražský komorní balet (I. Zeljenka: Musica Slovaca,
J.Nohavica, I.Bittová: N.B.G., W. A. Mozart: Divertimento D dur). Tančí sólisté Pražského
komorního baletu: Tereza Chábová, Jaroslava Janečková, Lenka Kolářová, Ivana Sikorová,
Iva Zahradníková, Martin Gebauer, Petr Kolář, David Stránský.
16. června: 20.00 Galavečer – Pocta Debussymu. Ke 150. výročí narození Clauda Debussy.
Výběr z tvorby: A. Vivaldi, J. S. Bach, C. Debussy, M. Ravel. Harfa: Kateřina Englichová.
Flétna: Roman Novotný

Noc v kostele Nejsvětější trojice
Tradiční Noc kostelů, která je přichystána na
pátek 1. června, bude poprvé hostit také kostel Nejsvětější trojice v Klášterci nad Ohří. Pořadatelem akce je Římsko – katolická farnost,
ve spolupráci s gymnáziem a SOŠ a městem
Klášterec nad Ohří.
Návštěvníci budou moci od 20.00 hodin
absolvovat volnou prohlídku kostela. Od 21.00
hodin pak shlédnout pořad žáků Gymnázia
a SOŠ, Cantabile Strings a Tanečního oboru
ZUŠ pod názvem Nad zlem dobro vítězí. Od
22.00 hodin proběhne ukázka liturgických
předmětů v podání Pátera Artura a ve 23.00
hodin přijde na řadu repríza pořadu Nad zlem
dobro vítězí. Kostel bude uzavřen o půlnoci.
Pořadatelé děkují za technickou podporu divadelnímu sdružení Klas.
(edb)

Soutěž o vstupenky na Klosterlin
Ve spolupráci s pořadateli hudební a baletní
přehlídky Klosterlin 2012 jsme pro čtenáře
Kláštereckých novin připravili soutěž o dvě
vstupenky na sobotní galavečer od 20.00 hodin na nádvoří zámku.
Otázka zní: Uhádnete, v jaké zemi se narodil impresionistický skladatel Claude
Debussy?
a – Belgie
b – Francie
c – Švýcarsko
Odpovědi posílejte do středy 13. června buď
elektronicky na adresu: redakce@klnoviny.cz,
nebo poštou na adresu: Edvard Beneš, K. H. Máchy 373, 434 01 Most. Soutěžící upozorňujeme,
nezapomeňte uvést svou adresu a telefonní
kontakt, abychom vás mohli informovat o vyhře a kde si vstupenky vyzvednete.
(edb)
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Městská knihovna zve své čtenáře k návštěvě
akcí pořádaných v měsíci červnu. Hned prvního
června zveme děti do oddělení pro děti a mládež, kde oslavíme Den dětí soutěžemi a kvízy
o drobné ceny. Každý čtenář, který v pátek 1. 6.
příjde do knihovny se bude moci těchto soutěží zúčastnit a odnést si pěknou cenu.
Ve čtvrtek 21. června od 15.30 hodin proběhne v knihovně slavnostní vyhodnocení 9.
ročníku literární soutěže Pisálek 2012. Letošního ročníku se zúčastnilo na 60 začínajících autorů v kategoriích próza a poezie z celé České
republiky. To svědčí o oblíbenosti soutěže a o
tom, že lidí, kteří mají za koníčka psaní neubývá. Při slavnostním vyhodnocení budou předány ceny výhercům a zároveň poděkujeme všem
zúčastněným autorům za jejich práce.
Na další, již tradiční Posezení s… vás chceme pozvat ve středu 27. června mezi 16. a 18.
hodinou. V červnovém posezení budete mít
možnost popovídat si s reprezentantem České
pojišťovny o pojištění na dovolenou. Téma, které se může hodit, ať již chcete trávit dovolenou
povalováním u moře, nebo trochu aktivněji. Zabezpečte finančně sebe a své blízké pro případ
nenadálých událostí v zahraničí. Další Posezení
s … bude až po prázdninách v měsíci září.
Začátkem června začínáme také v oddělení
pro děti a mládež zapisovat časy na Pohádkový les, který proběhne 19. července. Vzhledem
k omezenému množství startovních časů a velkému zájmu si nezapomeňte pro své dětičky
startovní čas rezervovat, podrobnosti naleznete jako vždy na webu knihovny www.knihovnaklasterec.cz.
(Martin Biša)

– * obřad v kostele v Klášterci n.O. s následnou kremací nebo
– uložením do hrobu
– * obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Pernštejně a okolí
– * kremace bez obřadu

Náměstí E.Beneše 10 - vedle pošty, Klášterec nad Ohří
ĩÛ÷ďħéĤéħīīİħİăÜħ
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¯āħßħĊ]ħÜħßħăéħòāÒôþ www.levnýpohřeb.cz

Přehlídka Klosterlin opět po roce láká diváky
Do prostor renesančního zámku Klášterec nad
Ohří se ve dnech 15. a 16. června vrátí Baletní
a hudební Klosterlin. V pořadí již 4. ročník nabídne divákům představení vynikajících baletních sólistů a hudebních interpretů v prostorách malebného nádvoří zámku.
Dramaturgie se v letošním roce zaměřila na
tvorbu francouzského skladatele Clauda Debussy při příležitosti 150. výročí jeho narození.
Působivá atmosféra zámeckého nádvoří,
ve spojení s vážnou hudbou a baletem, láká
diváky na dvě představení vynikajících pražských sólistů a interpretů. V pátek 15. června se
v dopoledních hodinách uskuteční představení
Pražského komorního baletu pro žáky základních a středních škol s názvem Divertimento.
V rámci představení budou uvedeny tři choreografie, odlišné hudbou a pojetím. Uslyšíme
hudbu slovenského skladatele Ilji Zeljenky
(Musica slovaca), českého písničkáře Jarka Nohavici a Ivy Bittové (N.B.G.) a na závěr pobaví
dovádivá a žertovná choreografie Pavla Šmoka
na hudbu W. A. Mozarta Divertimento D Dur.
V překladu znamená Divertimento – divertissement hudbu pro oddech a dobrou náladu.
V Divertimentu se totiž baví nejen diváci, ale samotní tanečníci. Na taneční podívanou mohou
zavítat i dospělí! Následující večer 16. června se
v rámci galavečera Pocta Debussymu představí česká harfistka Kateřina Englichová, patřící
ý
ý osobnostem české harfové školy.
y
k výrazným

Englichová je držitelkou řady českých a světových ocenění. Vedle ní vystoupí flétnista České
filharmonie a člen souboru Afflatus Quintet
Roman Novotný. Večer obohatí sólisté Pražského komorního baletu premiérou tanečních
duetů na vybrané skladby Vivaldiho a Debussyho v choreografii Lenky Kolářové. Galavečer
bude věnovaný 150. výročí narození francouzského skladatele Clauda Debussy, jednoho
z nejvýznamnějších představitelů hudebního
impresionismu. Cílem přehlídky je podporovat
vážnou hudbu a balet pravidelným uváděním
představení pro všechny věkové kategorie
v Klášterci nad Ohří se zaměřením na mladé diváky, u kterých bychom rádi vypěstovali zájem
o vážnou hudbu a balet. Dalším z cílů přehlídky
je propagace vynikajících českých umělců ve
spojení s významnou kulturní památkou města
Klášterec nad Ohří, včetně rozšíření stávající nabídky živé kulturní scény města. Letošní
ročník hlavně z finančních důvodů zkrácen
o jedno představení. Hlavním pořadatelem
přehlídky je umělecká a producentská společnost Opera-Balet.cz ve spolupráci se Zámkem
Klášterec nad Ohří, Základní uměleckou školou a městem Klášterec nad Ohří za finanční
podpory Ústeckého kraje, města Klášterec nad
Ohří a Nadace Život umělce.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení budou konat v Kulturním domě v Klášterci
(
nad Ohří.
(Ladislava
Jandová))

BYLA ZAHÁJENA LÁZEŇSKÁ SEZONA 2012

Den dětí v Základní
umělecké škole
Klášterecká ZUŠ pořádá v pátek 12. června
odpoledne Den dětí. Připraven je zajímavý
a bohatý program. Ve 14.30 hodin začnou na
akci zvát venkovním antréé dechová oddělení
a Pettiny. V 15.00 hodin bude zahájení výtvarnou vernisáží Delfínek Dilo a Ostrov Ochrany.
Následovat bude vystoupení tanečníků a literárně-dramatického oboru. Od 16.00 hodin
bude probíhat vystoupení pěveckého sboru
a flétnového souboru Pettiny.
Následovat bude koncert Cantabile Strings
a poté přijde na řadu Karaoke aneb Zazpívej si
s námi. Chorchestr bude hrát od 17.00 do 18.00
hodin. Pak je na pořadu večerní část vernisáže.
Návštěvníci se mohou dále těšit na malování na
obličej, výrobu šperků, prohlídku školy a jejích
možností, soutěže nebo na posezení u táboráku a opékání vyhraného vuřtíku. V případě
nepříznivého počasí se program uskuteční prostorách školy.
(edb)

Na Kláštereckou kozu do
letního kina
Areál letního kina v Klášterci bude ve dnech
8. a 9. června hostit tradiční hudební festival
country hudby Klášterecká koza. Ten opět nabídne skvělou přehlídku hudebníků a skupin.
Na pátek 8. června je opět připraveno finále
hudební soutěže Country kůzle a mimo to ještě recitál našeho kláštereckého písničkáře Pepy
Štrosse. Poté následuje večerní zábava s ústeckou skupinou Kliďánko, vítězem loňského ročníku Country kůzlete.
V sobotu potom všechno začne společným
vystoupením Nosáčů se skupinou Naplech,
v pořadu Nosáči jsou zase na plech. Samozřejmostí bude vystoupení vítězů Country kůzlete.
Dále se v sobotním programu představí Pavlína
Jíšová, Jarda Matějů, Apple, plzeňská Fregata,
Tuláci z Ostrova nad Ohří, kteří se rozhodli u nás pokřtít své nové CD, Woody, Zdarrr
z Mostu, a vše zakončí jedna z našich nejlepších
country skupin Taxmeni.
Jako každý rok bude samozřejmě přichystáno dostatek pití i jídla a doprovodný program.
Začíná se v pátek v 17 hodin a v sobotu již v poledne. Vstupné bude téměř na úrovni loňského
roku, 70 Kč za pátek, 140 Kč za sobotu a za oba
dny 180 Kč. V předprodeji budou dvoudenní
lístky za 150 Kč, což je posun oproti loňskému
roku dolů.
(edb)

Poslední megadisco v Klubíčku

zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
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Sobotní odpoledne 9. června bude v Klubíčku
ve znamení Megadisca, které bude zároveň
rozloučením s Klubíčkem.
„Přijďte si zatrsat, zavzpomínat a popovídat s těmi, kdo tu byli,“ zvou pořadatelé. Oba
DJové Kája a Veli slibují, že volume šetřit nebudou, protože se jede naposledy. V programu
zazní hity od roku 1999 po současnost. Začíná
se ve 14.00 hodin a končit se bude úderem 18.
hodiny.
(edb)

Řádková inzerce
Pronajmu nově zrekonstruovaný (kompletně)
byt 1 + 2 v ul. Školní, Klášterec nad Ohří –
ihned k nastěhování. Kontakt: 721 307 143

V Lázní Evženie byla opět po roce zahájena
nová lázeňská sezona. Tentokrát program
probíhal u dřevěné kolonády.
Návštěvníky čekal zajímavý kulturní program v podání místních umělců, divadelní
představení o objevení pramene Evženie. Nechybělo svěcení minerálních pramenů a program byl doplněn tržištěm a dětskými atrakcemi. V programu vstoupily Cantabile Strings,

Divadlo VeTři s Balónkovou show, Hudebně
taneční projekt ZUŠ, Soubor Klas přehrál Objevení pramene Evženie. Nechyběly proslovy
a svěcení minerálních pramenů, které provedl
farář Artur Ściana. Vystoupil flétnový soubor
Pettini a pěvecký sbor ZUŠ, folkcountryová
formace Na plech, nebo taneční obor ZUŠ
Klášterec nad Ohří – S-PRAY-LAY či hudební
skupina Viliama Béreše.
(edb)

V GALERII KRYT BUDE VYSTAVOVAT TVŮRCE BANKOVEK
Galerie Kryt už v letošním roce zažila množství
zajímavých výstav. Nejdříve zde vystavoval své
obrazy o Americe Georgie Polo, kterého vystřídala se svými díly Marie Saudková-Podlenová.
Po velice úspěšné výstavě fotografa Roberta
Vana byla pro návštěvníky připravena výstava
Volného sdružení výtvarnic kolem Dílny ručního papíru v Litoměřicích. Na začátku května
patřila galerie po dva dny výstavě historických
fotografií Severních Čech a Klášterce nad Ohří
a okolí. Její organizátorkou byla Ursuly Weisgarberová. Výstava byla uspořádana u příležitosti
setkání bývalých občanů německé národnosti
z Klášterce a okolí. Dalším bonbónkem v galerii
je výstava známého sympatického kláštereckého malíře Luďka Kubáta s názvem Jak jsem
potkal barvy, která je uspořádána k jeho životnímu jubileu, a proto měla i vyjímečný termín
vernisáže v neděli, za přítomnosti autora a hudebního doprovodu kláštereckých Petullinek.
Teď bude galerie patřit tvůrci posledních čes-

kých bankovek Oldřichu Kulhánkovi. K vidění
budou jeho grafiky. Vernisáž se uskuteční 15.
Června od 17.00 hodin. Bohužel, autor se jí
ze zdravotních důvodů nezúčastní, ale měl
by být promítnut šot s jeho pozdravem přítomným. Výstava potrvá do konce července.
Oldřich Kulhánek (nar. 26. února 1940 v Praze)
je český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. Je autorem grafické podoby českých
bankovek. Roku 1958 byl přijat na VŠUP do
ateliéru grafiky prof. Karla Svolinského (1896–
1986). Studia dokončil v roce 1964. V roce 1971
byl zatčen a uvězněn za hanobení představitelů spřátelených socialistických států. Po měsíčním věznění byl propuštěn a po celé dva roky
každých čtrnáct dnů vyslýchán. V 80. letech
vytvořil litografie, které jsou inspirovány vývojem lidského těla. Patří mezi přední představitele současné grafické tvorby a získal celou
řadu prestižních cen. Je členem SČUG Hollar.
(edb)

AC RAISOVKA
AUTOSERVIS
Osobní, Užitková, Nákladní a Stroje –
LIAZ, TATRA, AVIA, MULTICAR, RENAULT, KAROSA,
AVIA, DAF, MAN, IVECO, VOLVO, MERCEDES.
Osobní a Užitková – VŠECH ZNAČEK
Výměny olejů, náplní, opravy
AUTOMYČKA
Osobní, Užitková, Nákladní a Stroje
MOTORY – PODVOZKY – Karoserie
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ Suchý – mokrý proces
Sleva 52 % Jarní akce interiér Premium 599 Kč
Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov
Tel.: 776 565 780, 732 186 702
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Tradiční prvomájový turnaj ve volejbalee Starší žáky teď čekají slabší soupeři
V sobotu 5. května se na volejbalových kurtech v areálu
zimního stadionu konal Prvomájový turnaj ve volejbale mužů a žen.
Turnaj se zde pořádá již řadu let a zúčastní se ho většinou družstva
krajských a okresních soutěží Ústeckého kraje, někdy i z jiného kraje.

Letos se například turnaje zúčastnilo družstvo
mužů z Liberce, za které hrál bývalý zdejší hráč
Radek Juliš. Letošního turnaje se zúčastnilo
celkem 9 družstev, z toho tři družstva mužů
a šest družstev žen. Nižší účast družstev mužů
je ovlivňována zejména tím, že již několik let
se zde nehraje žádná mužská soutěž v odbíjené, což je vzhledem k minulosti zdejšího volejbalu opravdu škoda. Oddíl odbíjené při TJ
Klášterec nad Ohří tudíž reprezentují v soutěžích ženy, kdy družstvo A hraje krajský přebor
II. třídy a družstvo B okresní přebor. Pak ještě
hrají starší žákyně krajský přebor.
Ale zpátky k turnaji. U mužů se zúčastnila
družstva již zmiňovaného Liberce, dále pak VK
Most a domácí TJ Klášterec nad Ohří. U žen to
byla dvě družstva domácího TJ Klášterec nad
Ohří (A a B), Sokol Libochovice, Baník Most,
Sokol Litoměřice a sousední Spartak Perštejn.
Hrálo se na třech kurtech s umělým povr-

chem, přičemž muži hráli na jednom hřišti
dvoukolově a ženy na zbývajících dvou hřištích systémem každý s každým.
Pro první tři umístěná družstva byly připraveny věcné ceny, takže u mužů byla odměněna
vlastně všechna družstva. Občas bylo znát, že
všichni hrají po zimě poprvé venku, ale přesto
se odehrály zajímavé a bojovné zápasy. Turnaj
byl jednou přerušen kvůli dešti, ale pak se ho
podařilo v klidu a pohodě dohrát.
Pořadí bylo následující:
Muži – 1. Most, 2. Klášterec, 3. Liberec.
Ženy – 1. Most, 2. Libochovice, 3. Klášterec A,
4. Klášterec B, 5. Litoměřice a 6. Perštejn.
Tímto bych chtěl všem zúčastněným družstvům poděkovat za účast, domácím ženám
poděkovat za uspořádání turnaje a doufám,
že se příští rok všichni sejdeme minimálně ve
stejném složení.
(František Drugda)

Starší žáci FK Klášterec působí v I. A – třídě skupině B. Po podzimu druhý tým na jaře malinko ztrácí a propadl se z druhého místa na čtvrté.
Podle slov trenéra Tomáše Černého byl podzim lepší jak jaro. Příčiny toho, že jaro není takové, jako první polovina soutěže klášterecký trenér vidí v tom, že ostatní týmy šly herně nahoru. „Soupeři
na sobě zapracovali, je to vidět, vědí, co na nás mají hrát, proto
jsme se v tabulce malinko propadli,“ říká. Dalším aspektem, který sehrává důležitou roli, je skutečnost, že příležitost v týmu
dostávají i mladší žáci, pro které jsou starty mezi staršími
velkou zkušeností. Trenér očekává, že s dalšími koly přijdou
lepší výsledky. „Teď nás čekají slabší soupeři, tak by se to
mělo srovnat. Uvidíme, jak to bude, protože vzhledem
k tomu, že někteří naši hráči po sezoně přecházejí do
dorostu, chceme dát mladším více příležitostí,“ dodává
Tomáš Černý. Tým do konce ročníku sehraje ještě tři
kola. O uplynulém víkendu se představil venku, kdy
hrál na hřišti celku Jirkov-Kyjice. V neděli 3. června hraje doma od 14.45 hodin proti SK Cítoliby
a týden nato, v sobotu 9. června zajíždí do Litvínova-Janova, kde se střetne v dohrávce 12. kola
s domácím SK Kopisty.
(edb)

Úspěchy hokejové mládeže v projektu 3K
Hokejová spolupráce s názvem 3K mezi kluby
Chomutova, Klášterce a Kadaně přinesla na závěr letošní sezony velké úspěchy. Nejen, že HC
Klášterec vyhrál skupinu západ II. ligy a poprvé
v historii postoupil do baráže o 1. ligu a Pirátům
z Chomutova se podařilo po 38 letech znovu postoupit do extraligy mužů, sklízeli jsme také velké úspěchy v mládežnických kategoriích. Týmy
mladšího a staršího dorostu a také junioři Pirátů
z Chomutova se po celou sezonu pohybovaly
v horních patrech extraligy. Následně všechny tři
celky postoupily do závěrečných bojů o nejvyšší
příčky.
Družstvo mladšího dorostu se zúčastnilo závěrečného turnaje o mistra republiky, kde získalo
zlaté medaile. Mistrem republiky se v této kategorii stalo i několik odchovanců kláštereckého
hokeje: Lukáš Pala, Jan Páleník, Kryštof Zedník,
Josef Toman, Lukáš Květ, Roman Černý.
Celek staršího dorostu vybojoval play-off
dorostenecké extraligy, kde se mu však tolik nedařilo a v osmifinále podlehl Písku. Také v tomto
týmu úspěšně startovalo několik odchovanců
HC Klášterec: Antonín Drobný, Vít Procházka,
Jiří Vlastník, Ondřej Toušek. Posledním velkým
úspěchem spolupráce 3K byl mistrovský titul
v extralize juniorů. Ve finále Piráti přehráli Kometu Brno.
Výše uvedené úspěchy jsou důkazem dobře
fungující spolupráce 3K. Díky koncepci 3K má
hokej na chomutovském okrese stále vyšší a vyšší úroveň. Pro HC Klášterec je velmi důležité, že
díky projektu 3K mají všichni chlapci, pokud mají
výkonnost, možnost hrát na okrese v dorosteneckých kategoriích hokejovou extraligu.
(Petr Mikeš)

Trenér Jäger zamířil do Kadaně
Novým trenérem hokejistů sousední Kadaně se pro
nadcházející prvoligovou sezonu stal Michal Jäger.
Úspěšný kouč druholigového Klášterce nad Ohří se
tak v hierarchii 3K posouvá o stupínek výše.
V první hokejové lize povede černožlutý tým,
který bude plnit roli farmářského týmu extraligových Pirátů Chomutov. Asistentem Jägera je
Stanislav Mikšovic. Ten byl současně jmenován
výkonným ředitelem klubu a bude se zásadním
způsobem podílet na řízení celého oddílu. Současný manažer František Wágner se přesunul na
pozici sekretáře klubu.
(edb)

Žáci ZŠ Krátká
opět zvítězili
Ve středu 2. května
se konal v chomutovských
lázních
další ročník plavecké
ligy základních škol
okresu Chomutov.
Již po čtrnácté
v řadě zvítězilo v této
soutěži družstvo plavců ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří a opět si vybojovalo postup na
krajské mistrovství základních škol, které se
bude konat v listopadu v Litoměřicích. Celé
družstvo plavalo skvěle, ale zvláštní uznání
si zaslouží plavci, kteří v nemalé konkurenci
skončili mezi prvními třemi ve své kategorii.
Jsou to Etzler Aleš, Filingrová Lucie, Švejda Oliver, Picková Karolína, Jandová Valerie, Tyrpekl
Tomáš, Nováková Barbora, Kydalová Vendula,
Lerch Adam, Lucie Tyrpeklová, Škrabal Vladislav, Šišulák Josef a Fűrstová Eliška.
Všem plavcům srdečně gratuluji a přeji
hodně úspěchů v dalších plaveckých soutěžích.
(J. Hnilička)

Oprava
V minulém čísle došlo v textu na straně
4 o úspěchu atleta Ondřeje Chloupka k chybě.
Ondra zvítězil mezi 54 účastníky a ne 5, jak
bylo napsáno.
Redakce i autorka se omlouvají.

Klášterečtí vodní slalomáři vybojovali medaile v Českém poháru
Výrazného úspěchu dosáhli vodních slalomářů Adam Lerch a Bára Čekalová, kteří startovali na Média Bohemia, závodu Českého poháru žáků 2012 v Trutnově.
V prvním dramatickém závodě se podařilo oběma mladým kláštereckým závodníkům
zvítězit v kategoriích C1. Navíc Báře Čekalové
se povedlo získat ještě stříbrnou medaili v kategorii K1. V druhém závodě se Adamovi nepodařilo zopakovat výsledek ze závodu prvního, když těsně zaostal za Hegerem z Hradce
Králové a vybojoval si i tak krásnou stříbrnou
medaili. Bára spolehlivě zopakovala sůj výkon
z prvního závodu a potvrdila svou dobrou formu. Výkony obou závodníků nechávají tušit,
že o nich v letošním roce ještě uslyšíme. Děku-

Klášterecké okruhy druhým
dílem seriálu Spinollo Cup
Závod na Kláštereckých okruzích byl druhým
dílem cyklistického seriálu Severočeské amatérské ligy cyklistů Spinollo Cup 2012. Pořadatelé zaregistrovali 99 účastníků na startu, kteří
jeli ve třech vlnách. V balíku M19 a M30 startovali i závodníci kategorie Elite, díky zařazení celého seriálu SAL do krajského kalendáře
Českého svazu cyklistiky. Nejen díky nim měl
závod vysokou úroveň a nechyběla mu patřičná dramatičnost. Ostatní kategorie startovali
ještě na mokré trati. I zde bylo tempo závodu velmi vysoké, zejména pak zásluhou juniorských reprezentantů. Těm více než zdatně
sekundovali závodníci starších věkových kategorií. Stanislav Pípal z Klášterce dojel dvacátý.
Výsledky: 1. Ladislav Fabišovský (Madeta
Fitness Spezial), 2. Ondřej Pávek (Sparta Praha), 3. Jan Wolf (Focus Znojmo), 4. Martin
Rytych (Lawi Author Team), 5. Václav Viktorin
(Sparta Praha). Dalším závod seriálu byl podnik na kopcovité trati z Klášterce na Petlery,
který se jel v sobotu 26. května jako Petlerské
okruhy, bohužel do uzávěrky tohoto čísla se
nám nepodařilo získat výsledky.
(edb)

Fotbalisté vyhráli
na hřišti v Ledvicích,
snad prolomili smůlu
Fotbalistů Klášterce se v jarní části I. A – třídy
zkrátka nedaří. Stále sice drží druhou příčku
v tabulce, ale jejich pronásledovatelé už se za
nimi šikují pouze s drobnou bodovou ztrátou. Snad už smůlu prolomili v Ledvicích, kde
dokázali domácí Viktorii porazit 3:1, po poločase 2:1. Tabulku vede zcela jasně Proboštov,
který už má právě na naše hráče úctyhodný
25 bodový náskok. Na třetí příčce se na bod
za Klášterec dotáhly Spořice a čtvrtá rezerva
Lokomotivy Chomutov už má pouze dvoubodové manko. Tři body na klášterecký tým
před zápasy 25. kola, kdy hrál náš tým v Domoušicích, ztrácely Soběchleby a Březno.
Doma se FK Klášterec představí v utkání 26.
kola, kdy v neděli 3. Června hostí na svém hřišti Srbice. Zápas začíná v 17.00 hodin.
Výsledky fotbalistů Klášterce z posledních
zápasů: FK Klášterec – 1. FC Spořice 0:2 (0:2),
FK Postoloprty – FK Klášterec 2:0 (0:0), FK
Klášterec – FK Proboštov 0:4 (0:2), Viktorie
Ledvice – FK Klášterec 1:3 (1:2).
(edb)

BRONZOVÁ MEDAILE JAKUBA JUHARA
Z RAKOUSKÉHO INNBRUCKU
Kickboxeři klubu Kosagym Kadaň startovali na světového poháru WAKO World
Cup v rakouském Innsbrucku, vrcholném podniku letošní sezony. I přes neúčast
nejúspěšnější závodnice Nikoly Herejkové, která je dlouhodobě zdravotně indisponována, dokázali na turnaji zabodovat a přivést domů jeden velmi cenný kov.
Kadaňští borci Michael Fejsák, Jakub Juhar
a Ladislav Eisenhammer se turnaje zúčastnili
v rámci reprezentačního týmu ČR a opět zanechali velmi dobrý dojem.
Nejprve zasáhl do bojů Michael Fejsák
(–32 kg), který si v prvním kole poradil s maďarským borcem hladce, rozdílem 9 bodů.
V druhém kole narazil na velmi zkušeného
italského závodníka, s kterým se utkal v loňském roce ve finále tohoto turnaje a dokázal
ho porazit. Tentokrát se to Michaelovi nepodařilo. Hned na začátku zápasu při pokusu
o útok naskočeným úderem rukou dokázal
italský závodník přímo ukázkově zareagovat
odskočeným kopem a zasáhl přesně patou solar plexus našeho borce. Zápas tím skončil, neboť Michael nebyl schopný pokračovat v boji.
I tak Michael zanechal perfektní dojem předvedenými výkony na tomto turnaji. Další do
bojů zasáhl Jakub Juhar (–37 kg). Dokázal se
prokousat mezi 20 soupeři až do bojů o finále
své kategorie. Ve čtvrtfinále si však nešťastně
poranil palec u nohy, maďarského borce ještě
dokázal porazit, z bojů o finále však již musel

pro zranění odstoupit. Bronzovou medaili
však již měl jistou.
Poslední z borců, Ladislav Eisenhammer
(–47 kg) nedokázal v prvním kole najít recept
na německého závodníka a do bojů o cenné
kovy tak nezasáhl. Je však nejmladším z těch,
co v Rakousku startovali a jeho čas zcela jistě
ještě přijde.
(Jan Jansa)

jeme touto cestou zejméma městu Klášterec
nad Ohří a všem příznivcům vodního slalomu
za podporu.
(David Lerch)
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