Z obsahu :
 Nový informaèní systém ve mìstì...
mìl by fungovat od podzimu ...
str. 2
 Klubíèko hýèkalo maminky ...
svátek matek v DDM ...
str. 3
 Letní sezóna na zámku ...
boj o návštìvníky ...

str. 4

 Tipy na výlet ...
nová rubrika pro naše ètenáøe ... str. 5
 Martina Baráková mistriní ÈR ...
vytvoøila národní rekord ...
str. 6

Čtrnáctideník



Číslo 10/06



17. května 2006



www.klnoviny.cz



Cena 5,- Kč

Měla Moudrá skončit v soukromé sbírce? Němcová se zajímala o provoz porcelánky

 Smutný pohled uměleckého kováře Karla Melouna na jeho dílo, které našlo
prozatímní azyl na zahradě jeho ateliéru

„Moudrá“ - bronzová socha, která
shlížela majestátně ze svého podstavce v areálu lázní, opustila nedobrovolně své místo a skončila tak
opět v rukou svého „stvořitele“ Karla
Melouna. O tomto víkendu z pátku
na sobotu se pokusili neznámí vandalové sochu ukrást. O tom, že měli
svůj čin promyšlený již dříve, nebylo
podle stop na místě pochyb. S čím
však nepočítali, byl nejen kumšt mi-

žeme v tuto chvíli jen dohadovat, ale
podle způsobu, jakým byla uvázána a
stržena, lze předpokládat, že měla skončit zřejmě v rukou nějakého sběratele.
„Nevím, jestli to měla být nějaká osobní
pomsta vůči mé osobě, ale pokud ano,
tak ten člověk byl hloupý, protože socha je majetkem města a ne mým. Já
bych mohl naopak získat peníze za její
opravu nebo dokonce nové vyrobení.
Spíše to opravdu vypadá, že Moudrá
byla kradená na objednávku a to by
mě mělo svým způsobem utěšit. Horší
by pro mě byl fakt, kdyby měla skončit
někde ve sběrných surovinách, ale to
by si s ní zloděj nedal takovou práci a
zlikvidoval by ji drastičtějším a hlavně
pro něj rychlejším způsobem,“ uvažoval
mistr Meloun nad svým dílem, které
momentálně zaujalo místo na zahradě
jeho ateliéru. „Socha sama o sobě není

stra Melouna při její výrobě, ale také
preciznost ukotvení sochy.
„Moudrou jsme ukotvili antikorovou
tyčí, která procházela středem podstavce a byla přišroubovaná k antikorovému plátu měděnou matkou, aby
toto uchycení nerezavělo a vydrželo co
nejdéle.Ten byl zalit do betonu, takže
utržení sochy z podstavce bylo opravdu velmi obtížné.“
O tom, kde měla socha skončit, se mů-

Na krátkou návštěvu Klášterce nad Ohří zavítala v pátek 12. května při své
cestě chomutovskou oblastí místopředsedkyně Občanské demokratické strany a poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, kterou v našem městě
přivítal starosta Jan Houška a Petr Švejda (oba ODS). Svůj vyměřený čas věnovala prohlídce provozu klášterecké porcelánky. Němcovou, která pochází
ze sklářského kraje, výroba porcelánu velmi zajímala a i když její návštěva
byla v časovém skluzu, za žádnou cenu si ji nenechala ujít. Průvodcem s odborným výkladem o historii a současnosti výroby porcelánu v Klášterci byl
Miroslavě Němcové ředitel porcelánky Ing. Zdeněk Zapský.
-rony-

Vzdali poctu obětem války

Maturanti mají odzvoněno
„Dokud jsou stromy holé, jsem v klidu, ale jak začnou kvést kaštany, jde do tuhého,“
říkávala jedna moje spolužačka. Ano, kvetoucí kaštany jsou nepříjemným připomenutím toho, že je tu květen a s ním maturitní
zkoušky. V pátek 12. května naposled zazvonilo
studentům čtvrtých ročníků kláštereckého
Gymnázia a střední odborné školy. To se samozřejmě nemohlo obejít bez tradičního
„cirkusu“ před školou. Spolužáci z nižších
ročníků marně volili nejrůznější únikové
strategie. Maturantům vyzbrojeným rtěnkami, píšťalkami a voňavkami neunikla ani
noha. Každý, kdo odmítl přispět nějakou
tou korunou na jejich rozlučkový večírek, byl po zásluze potrestán. „Navoněni“ byli ale
často i štědří dárci. To asi
za odměnu. Postižené jedince mohla potěšit jen
představa, že si za pár
let vychutnají své spolužáky zase oni. Navíc
co je rtěnkou pomalovaný obličej proti
„svaťáku“ a maturitní zkoušce, která
na jejich trapiče v
nejbližších dnech
čeká.
Tak držme
všem maturantům palce, ať mají za čtrnáct dnů
důvod být stejně veselí
jako v tento pátek.
-lara-

 Ing. Zapský seznamuje M. Němcovou s provozem porcelánky. V pozadí sledují
jeho výklad také kandidát do PS PČR JUDr. J. Polanský, starosta J. Houška a P. Švejda

vážně poničená, ale nevím, v jakém stavu je vedení vody, které prochází nohou
a paží Moudré. I tak bych škodu předběžně odhadl okolo sto tisíc korun.“
Umístění sochy v areálu lázní se
může zdát pro zloděje lákadlem, ale
do budoucna, až se Moudrá vrátí na
své místo, by už nemělo být její zcizení v žádném případě možné.
„Pod podstavec sochy se umístí elektronické čidlo, takže jakmile se socha
vychýlí jen o centimetr ze svého podstavce, spustí se alarm. A nejen to, celý
areál bude snímat průmyslová kamera,
takže doufám, že už to zloděje odradí
nejen od poničení nebo zcizení Moudré,
ale všech soch na tomto místě,“ prozradil mistr Meloun budoucnost návratu
svého uměleckého díla.
-rony-

Od konce 2. světové války uplynulo
letos už 61 let. Pamětníků válečných
hrůz i nezměrné radosti z osvobození
je mezi námi stále méně a pro mladou
generaci je toto období stejně vzdálené jako doba husitů. Pietních aktů,
které se 8. května konají na všech
místech naší republiky u příležitosti

boru kultury Mgr. Jaromíra Máchy,
vystoupení ženského pěveckého sboru Fantasie, vyslechnutí české státní
hymny a minuty ticha za padlé, došlo
na kladení věnců k památníkům, u
kterých drželi čestnou stráž Junáci.
Na rozdíl od předcházejících let nebyly letos součástí státního svátku

 Věnce k památníku obětem válek a násilí položili Mgr. M. Andrle, místostarosta
PaedDr. V. Homolka a S. Pechouš.

Uzávěrka příštího čísla je
26.května
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 31.května

oslav Dne osvobození, se tak většinou
účastní jen hrstka starších lidí, politiků a novinářů. Nejinak tomu bylo i při
oslavách Dne osvobození v Klášterci.
Jedinou odlišností byl den konání
pietního aktu, který se uskutečnil na
kláštereckém hřbitově již v pátek 5.
května. Po tradičním proslovu starosty města Jana Houšky, vedoucího od-

zámecké slavnosti. Namísto nich se
v krásných ale velmi studených prostorách hřbitovního kostela Panny
Marie Utěšitelky uskutečnil koncert smyčcového soubor Cantabile
Strings. Toho se ale účastnilo jen
velmi málo posluchačů. Ostatní asi
dali v tomto slunečném odpoledni
přednost procházce.
-lara-
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Město bude mít moderní informační systém
V minulém vydání Kláštereckých
novin jsme vás informovali o rychle
pokračující výstavbě lázní a rekonstrukci náměstí. Vybudované silnice
a chodníky či postavené budovy ale
nejsou všechno. „V předchozích měsících se investovaly desítky milionů
do lázní a náměstí s vědomím, že v
lázeňství a turistickém ruchu je bu-

vybudování moderního informačního
systému města. Stane se tak v rámci
projektu Rekonstrukce informačního
centra a turistického informačního
systému. V souvislostí s modernizací
informačního centra dojde k vybudování bezbariérového vstupu, obnově
počítačového vybavení, ale například
i k rozšíření výstavních prostor galerie

 Jedno z informačních center bude
umístěno v nově vzniknuvší stáčírně

doucnost tohoto města. Dosud se ale
příliž nekladl důraz na doprovodné
služby. Trochu stranou zůstala například propagace města a toho, co může
návštěvníkům nabídnout,“ přiznává
předseda komise pro rozvoj propagace města Tomáš Šroubek. „To bychom
rádi co nejdříve napravili. V současné
době proto intenzivně pracujeme na
Čí je vlastně ubytovna
pro neplatiče?
Tato otázka poslední dobou zní hodně často v souvislosti s výpovědí
dané Stavebnímu bytovému družstvu (SBD). Vznikla mylná obava,
že se tak stalo neprávem, protože
ubytovna má sloužit všem občanům
města. „Ubytovnu pro neplatiče postavilo město Klášterec z vlastních
prostředků, ve kterých ﬁgurují také
peníze nájemníků městských bytů,
k řešení situace s neplatiči nájemného i k řešení nenadálých situací,
například poskytnutí ubytování pro
někoho, kdo to momentálně nejvíce
potřebuje. Stavební bytové družstvo
se nepodílelo na jejím ﬁnancování a
nemůže si proto přivlastňovat nějaké
nároky k jejímu užívání,“ ujasňuje situaci kolem ubytovny místostarosta
PaedDr. Homolka. „Naším záměrem
byla ale také spolupráce se SBD, a
proto jsme mu na základě smlouvy
poskytli určitý počet místností. To, že
ze strany SBD nedošlo k podepsání
nové smlouvy, nás mrzí. Ale máme
svých problémů dost a nemůžeme
se jako město starat o interní problémy SBD.“ To nám potvrdil i správce
městských bytů Ing. Šroubek a doložil své tvrzení například anonymním
dopisem, z něhož vyjímáme:
„...přečetla jsem si článek v Kláštereckých novinách o neplatičích a exekucích atd. Co píšete, je vše hezké,
ale málo toho děláte. Vemte si třeba
takového pana K... z ulice V. Řezáče.
Má po vyúčtování 600 000 tisíc dluh
na bytě. Co Vám to říká? Říká lidem,
že jen debilové platí nájem, on že platit nebude... Moc lidí ví o takovýchto
neplatičích, ti už měli dávno zmizet z
bytů, ale nám se zdá, že si jich vážíte
více než poctivých lidí ...“
„Takových lidí si určitě nevážíme“
vzkázal anonymní pisatelce Ing.
Šroubek. „A ve velice krátké době
tato pisatelka a nejen ona pozná,
že to nejsou planá slova. Byl čas,
kdy jsme měli svázané ruce zákony, ale ta doba je pryč, a tak se
občané jako pan K... už nebudou
smát do očí poctivým nájemníkům a nebudou terorizovat okolí
svým chováním. Exekutoři v našem městě již pracují a neplatiči to
zaregistrovali rychle. Už se stalo v
několika případech, že sami přišli
mnohatisícové dluhy splácet. Vážíme si poctivých občanů a s těmi,
kteří odmítají platit nájmy, budeme
jednat nekompromisně.
-rony-

Kryt,“ slibuje Tomáš Šroubek.
Úplnou novinkou bude zavedení
internetového portálu pro turisty a
návštěvníky města, který jim nabídne potřebné informace o pamětihodnostech Klášterce i o možnosti
ubytování a stravování. On-line
internetová prezentace města bude
dostupná prostřednictvím tzv. infoboxů. „Zatím plánujeme instalaci tří
infoboxů. Jeden bude v prostorách informačního centra u radnice, druhý v
budově stáčírny v lázeňské zóně, která

nebude sloužit jen pro stáčení minerálky, ale také jako jakési informační
centrum č. 2. Třetí infobox bude potom
na zámku. Původně jsme plánovali, že
by mohl být venku přímo u hlavního
vstupu do parku, ale nakonec se rozhodlo, že bude bezpečnější, umístí-li se
dovnitř. Jeho konstrukce by měla být
proti vandalům odolná, ale jistota je
jistota,“ dodává Tomáš Šroubek. Tyto
infoboxy by měly zároveň sloužit jako
veřejně přístupný internet.
Další součástí komplexního informačního systému bude umístění
směrových a informačních cedulí v
prostoru lázní a v historickém centru. Spolu s mapou města budou
upozorňovat na všechny důležité
objekty a cíle ve městě. „Celý tento navigační systém bude částečně
hrazen z prostředků dotačního titulu Podpora rozvoje lázeňství, který
vypsalo ministerstvo pro místní rozvoj. Informační cedule v ulici Chomutovská budou zase pořízeny ze
získaných peněz z programu Phare,“
dodává podrobnosti k financování
celé akce Tomáš Šroubek.
Je samozřejmé, že při plánování
internetového portálu pro turisty
se myslelo i na zahraniční návštěvníky. Všechny informace budou k
dispozici nejen v češtině, ale také v
angličtině, němčině, holandštině a
ruštině.
A kdy by mohl být celý informační
systém města Klášterce hotov? Tomáš
Šroubek je optimista. „Stavba lázní a
rekonstrukce historického centra má
být hotova do konce srpna. Do té doby
bychom to chtěli stihnout. A myslím,
že to je reálné. Jinak je myslím důležité zmínit, že přestože bude během léta
probíhat modernizace informačního
centra, jeho provoz zůstane zachován.
Během sezóny není možné ho zavřít.
Po určitou dobu bude tedy fungovat v
prostorách galerie Kryt. Do budoucna
plánujeme rozšíření jeho provozu na
celý rok, což si zřejmě vyžádá minimálně jedno další pracovní místo. Začne se
tak postupně naplňovat předpoklad, že
rozvoj turistického ruchu ve městě s sebou přinese nové pracovní příležitosti
pro místí občany,“ dodává závěrem
Tomáš Šroubek.
-lara-

Na zámku pokra- Mělo by vás zajímat
čuje plánovaná Ministerstvo práce a sociálních
připravuje projekt Příležitostná
výměna oken věcí
registrovaná práce (PRP). Idea PRP
Na zámku probíhá v současné
době již třetí etapa restaurování
oken. Konkrétně jsou vyměňována všechna okna západního křídla
směrem ke Kyselce. Snahou ředitele Zajíce bylo, aby se instalace nových oken stihla do začátku hektické letní sezóny, což se povedlo.

 Mgr. Václav Zajíc

Nahrazena byla ale pouze venkovní okna. Vnitřní byla poslána
k restaurování specializované firmě sídlící v Plzni. Během prvních
dvou etap došlo v minulých letech
ke kompletní výměně oken na nádvoří, ve věži a v průčelním křídle zámku. Nakonec dojde ještě na
okna severního a jižního křídla.
Do budoucna plánuje ředitel zámku Mgr. Zajíc vyzdobení všech
oken závěsy, které se budou vzorem i materiálem hodit ke stylu
jednotlivých výstavních sálů.
Kromě výměny oken probíhá v
současné době také oprava zdiva v
obřadním sále, která se musí dělat
pravidelně jedenkrát až dvakrát do
roka z důvodu nadměrné vlhkosti
v této části zámku. „Šperkování“
zámku před začátkem turistické
sezóny zahrnuje také vysazení leknínů v rybníčku či nasazení ryb ve
fontáně před zámkem.
-lara-

byla převzata ze zahraničí, kde v řadě
zemí úspěšně funguje již mnoho let.
Hlavním cílem projektu je přispět ke
snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a pomoci dlouhodobě nezaměstnaným zapojit se aktivně do pracovního procesu. Zároveň pro ně projekt
PRP představuje legální možnost
přivýdělku až do výše poloviny minimální mzdy, aniž by přišli o nárok na
podporu v nezaměstnanosti. Projekt
připravuje ministerstvo společně s
firmou Sodexho Pass, která je na českém trhu známá prodejem stravenek.
Právě od ní si zaměstnavatel nakoupí
určitý počet stravenkám podobných
pracovních poukázek. Bude-li pak
potřebovat například jednorázově
vyložit kamion či na tři dny pomoci
se stěhováním nábytku, jednoduše si
u úřadu práce objedná pracovníky.
Těm pak za práci zaplatí právě poukázkami. Pracovník pak všechny
poukázky, které během práce získal,
zašle firmě Sodexho Pass, která mu
zaplatí padesát korun za každou. Základním principem na první pohled
nezvyklého systému je zjednodušení administrativy zaměstnavatele.
Vzhledem k tomu, že odměnu za
práci vyplácí zprostředkovatelská firma, stará se i o placení daně z příjmu
pracovníka. Sociální pojištění za něj
zase platí stát. Zaměstnavatel se tak
nemusí zajímat o nic jiného než o
nákup poukázek, objednání pracovní síly a vydání poukázek za provedenou práci. Nezaměstnaný má zase
možnost zaujmout zaměstnavatele a
následně třeba získat pracovní místo
na dobu neurčitou. Nyní se zvažuje
rozšíření PRP do celé České republiky a uvažuje se i o zapojení fyzických
osob jako zaměstnavatelů. Občané by
tak měli možnost najímat nezaměstnané na drobné domácí a údržbářské
práce, jak je to běžné v zahraničí.

MP informuje

Klienti banky určitě ocení moderní prostory
Od úterý 2. května funguje klášterecká pobočka GE Money Bank v
novém. Klienti ji nyní najdou na
adrese Petlerská č.p. 416 v místech
bývalé prodejny sportu, kam se přestěhovala z budovy v Chomutovské
ulici. Podle ředitele obchodního
bankovnictví GE Money Bank Jana
Rolla splňuje nové obchodní místo
všechny náročné požadavky klade-

né na otevřenost, jednoduchost a
pohodlí. Cílem je, aby banka klientům poskytla služby rychle a snadno v příjemném, útulném prostředí. Interiér nové pobočky je oproti
té původní rozhodně prostornější,
světlejší a modernější. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a
dvě parkovací místa pro tělesně
postižené přímo před vchodem do

banky, v jejíž těsné blízkosti našel
své místo i bankomat přemístěný
z Nádražní ulice. Spolu se změnou
adresy došlo také na změnu telefonního čísla. Všechny potřebné
informace získají klienti banky na
čísle 474 610 001 nebo přímo na
pobočce, a to každý pracovní den
od 9.00 do 12.00 a odpoledne od
13.00 do 17.00 hodin.
-lara-

 Regionální manager GE Money Jaroslav Vavřich společně s pracovnicemi GE Money Jitkou Šejblovou a Petrou Šímovou
přestřižením pásky slavnostně otevřeli nový provoz banky v Klášterci nad Ohří

Hlídka MP musela zasahovat v
Královéhradecké ulici, kde se nacházel muž, který zjevně pod vlivem alkoholu demoloval zařízení
domu a ostatním nájemníkům vyhrožoval likvidací. Hlídka se dotyčného nejdříve snažila uklidnit,
mladík však na výzvy nereagoval
a dál pokračoval v protiprávním
jednání. Proto strážníci za pomoci
donucovacích prostředků mladíka
předvedli na policii s podezřením
ze spáchání trestného činu.
Rozbitou zastávku v Okružní ulici objevili strážníci o prodlouženém
víkendu. Na místě se nacházeli tři
nezletilí chlapci, z nichž jeden údajně hodil kámen po dalších, přičemž
se trefil do jedné ze skleněných výplní. Vzhledem k věku bude případ
odložen, zbývá pouze uhradit škodu, která v tomto případě činí cca
2000,- Kč.
Mrtvé divoké prase objevil v řece,
protékající přes zámecký park, náhodný kolemjdoucí. Strážníci si na
pomoc povolali hasiče, kteří za pomoci člunu zvíře vytáhli a strážníci
pak zdechlinu umístili do příslušného kafilerního boxu.
zástupce velitele M. Krása
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Hudební show pod taktovkou studentů GSOŠ
Velkou hudební show skončila ve
středu 3. května tříletá spolupráce
studentů a učitelů kláštereckého
gymnázia se studenty a učiteli islandské, německé a italské školy v
rámci mezinárodního projektu Sokrates. Zatímco v loňském roce se
na pódiu ve velkém sále kulturního
domu hlavně tancovalo, letos předvedli klášterečtí studenti GSOŠ spolu s žáky Základní školy praktické,
Základní umělecké školy a Základní školy Krátká svým zahraničním
kolegům pravdivost rčení „co Čech
to muzikant“. Na jevišti se střídali
zpěváci, flétnisté, hráči na klavír i
klávesy a na závěr představení sklidil velký potlesk Chorchestr klášterecké „zušky“.
-lara-

Klubíčko hýčkalo maminy
Druhá květnová neděle patří už řadu
let neodmyslitelně všem mámám,
maminkám, maminám, mamkám a
maminečkám. První zprávy o předchůdci nynějšího svátku matek sahají
do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto
dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek. Den matek v dnešní podobě ale pochází ze Spojených států
stejně jako řada jiných svátků, které se
u nás „vyrojily“ po roce 1989. V roce
1914 oficiálně vyhlásil oslavy prvního
národního Dne matek tehdejší americký prezident Woodrow Wilson.
Jako symbol poděkování matkám
byla vybrána květina – bílý karafiát.
V tento den by maminky neměly pra-

mládeže Klubíčko druhou květnovou
sobotu. A proč sobotu? Možná proto,
aby si to nedělní sváteční nicnedělání
vychutnaly i jeho zaměstnankyně-maminky, které v čele s Veronikou
Kvisovou celou akci připravily a organizovaly.
V Klubíčku byla od rána velmi příjemná atmosféra. Prostorem zněla uklidňující hudba, vzduchem se linula vůně
orientálních tyčinek, sušených bylinek
a čerstvě uvařené kávy. O maminky pečovaly kadeřnice, kosmetičky, masérky
a manikérky. Na stolcích byly vystavené nejrůznější krášlící, dekorativní a
léčivé přípravky. Koupit se zde daly i
knížky. Během dne byla pro maminky

covat, vařit ani uklízet. O vše by se
měli postarat tatínkové a děti. Všechny
maminky by tento den měly být rozmazlované, hýčkané a opečovávané. A
přesně takové pocity jistě zažívaly ty
z maminek, které dostaly jako dárek
vstupenku na „Den pro mou mámu“,
který pro ně připravil Dům dětí a

připravena beseda s gynekoložkou, taneční vystoupení či módní přehlídka.
Těch několik hodin, kdy se mohly
věnovat jen samy sobě, maminky
jistě ocenily. Odpočaté se pak vracely zpátky domů ke své rodině, která
za tu dobu určitě stačila připravit vše
potřebné na nedělní oslavu. -lara-

SOCRATES. Tečka? Určitě se ještě setkají
Začátkem května se do Klášterce
nad Ohří sjeli představitelé hned
několika zemí. Klášterecké gymnázium totiž pořádalo poslední
setkání účastníků mezinárodního
projektu Socrates, jehož garantem

je Evropská unie. Ale snad by bylo
lépe začít od začátku.
V roce 2003 se čtyři školy ze čtyř
států – Conrad Felixmüller Gymnasium Geithain, Bambin Gesu
Gymnasium Fermo, Hvassaleitiskoli Reykjavik a GSOŠ Klášterec nad
Ohří - dohodly, že se budou po tři
roky scházet a pracovat na společných tématech. Studenti a učitelé
prostě chtěli prozkoumat kořeny
vlastní země a s výsledky svého bádání pak seznámit své zahraniční
přátele. V prvním roce studovali
kořeny pověstí a pohádek, v roce
následujícím se zaměřili na sport.
Projekt pak uzavřeli obzvláště zajímavým námětem – hudbou. Po celou dobu se týmy učitelů a studentů
několikrát ročně scházely na pracovních setkáních, kde se domlouvaly na podrobnostech plánovaných
aktivit a kde také představovaly počítačové prezentace, videonahrávky apod. zaměřené na dané téma.
Připravily několik publikací z jednotlivých etap projektu, nechaly
vytisknout společnou pohlednici,
trička, kalendář….. Nejpodstatnějším výstupem této náročné práce
jsou však záležitosti, které nepatří
k hmatatelným. Účastníci projektu
se seznámili s kulturami jiných národů, s odlišnými životními styly,
naučili se také mnoho sami o sobě
a svých vlastních kořenech, navázali
vztahy mezi sebou, z nich některé
jistě přetrvají ještě dlouho jako hluboká přátelství.
Snad i proto bylo poslední setkání
poznamenáno určitým smutkem. I
když se „sokraťáci“ bez mučení přiznávali, že ze sebe v průběhu těch
tří let museli vydat hodně energie
a občas už byli opravdu vyčerpaní,
uvědomovali si zároveň, jak bohaté

období svého života uzavírají. Snahou kláštereckých hostitelů bylo
připravit pro všechny příjemné
prostředí a zajímavý program, aby
se za sokratovskou tečku nemuseli
stydět. Zdá se, že se jim to podaři-

lo, především díky hlavní organizátorce a garantovi české strany Mgr.
Liesbet Cvrčkové. Hosté se mohli
podívat do Prahy, prohlédnout si
některé významné památky a večer

shlédnout představení v Laterně
Magice. Navštívili také hrad Loket,
galerii Kisza v Kadani. Seznámili
se s chodem a prostředím Základní
umělecké školy v Klášterci a mateřské školky Bruslička, kde děti pod
vedením svých učitelek předvedly
působivý tanec ve stylu country.
Gymnázium ve spolupráci se ZUŠ,
1. ZŠ a Zvláštní školou v Klášterci
uspořádalo při této příležitosti velký
koncert a s hrdostí si vyslechli chválu zahraničních přátel na opravdu
vysokou úroveň jejich interpretačních schopností. Češi se skutečně
mají čím chlubit, tradice pěstování
talentů lidovými a později základními uměleckými školami přináší své
nepřehlédnutelné ovoce.
Loučení dospělých i nedospělých
se neobešlo bez slz dojetí a bez
slibů, že se jistě ještě někdy setkají. Evropa je místem otevřeným
a zároveň různorodým, proto je
nesmírně důležité se vzájemně
poznávat. Taková investice do budoucna se vyplácí a má svůj smysl.
To již teď mohou potvrdit všichni,
kdo se na projektu Socrates podíleli.
Mgr. M. Koubová

Mateřinky soutěžily v Nymburce
11. ročník festivalu Mateřinka 2006
se letos konal ve Sportovním centru
v Nymburce 5. a 6. května. Z okresního kola chomutovské Mateřinky
byly do finále vybrány dvě mateřské
školy - MŠ Duha z Klášterce nad
Ohří a MŠ Sluníčko z Jirkova.
Pátek 5. května byl pro děti výjimečným dnem. Z Klášterce jsme vyjíž-

kterou letos zajišťoval Chomutov.
Zastavili jsme se také v pracovní dílně, kde jsme zkoušeli zdobit
perníčky. V tělocvičně bylo možné
využít skákací hrad a pro děti byly
připravené i různé další soutěže.
Doprovodný program byl skutečně
velice pestrý.
Slavnostní zahájení festivalového

PŘIŠLO NA NAŠI ADRESU

Pánové, díky
Znáte ten
pocit, když zabouchnete dveře u auta
a okamžitě se chytnete za hlavu při
pohledu na spínací skříňku, kde jsou
zastrčeny klíče a auto nejde otevřít?
Určitě nejsem první, kdo prodělal
tuto zkušenost. A to jsem si ji ještě
vylepšil tím, že na sedačce zamčeného automobilu zůstala taška,ve které
byly klíče od bytu. Nic horšího se mi
snad nemohlo stát, protože v dohledu
nebyl nikdo, kdo by mi v tu chvíli nějakým způsobem mohl pomoc. Ještě
že jsem měl v kapse mobila. Zkoušel
jsem volat různé kamarády i instituce, ale udělal jsem spíše dobrého
sponzora svému mobilnímu operátorovi, protože otevřít bez poškození
moje auto se nikdo neodvážil. A přelstít bezpečnostní zámek na dveřích
mého bytu se nakonec ukázalo být
také tvrdým oříškem. Nebudu lhát,
když řeknu, že moje poslední zoufalé
volání směřovalo ke kláštereckým ha-

sičům. I když představa „divadelního
vystoupení“ pro sousedky (kterým
nikdy nic neujde) v podobě zásahu
hasičského sboru dobývajícího se do
mého bytu pro mě byla potupná. Ale
jak se nakonec ukázalo, bylo to volání
tím nejsprávnějším směrem a klíče
byly zanedlouho opět v mých rukou.
Jak už to tak bývá, možná z přemíry
radosti, že jsem nemusel sahat hodně
hluboko do své peněženky, abych zaplatil za svoji chvilkovou nepozornost,
jsem se zapomněl zeptat na jméno
svého zachránce, který svojí ochotou
a profesionálním přístupem otevřel
mé auto a skromně odjel. Dovolte mi
tedy touto cestou poděkovat nejen
tomu jednomu nejmenovanému, ale
také celé posádce dobrovolných hasičů našeho města. Protože i když jsou
sice „dobrovolní“, především jsou to
„profíci“ se vším všudy, kteří dokáží
pomoc všude, kde je to zapotřebí. Ještě jednou, díky.
Vojta Korn

Dům dětí a mládeže Volňásek pořádá v neděli 28. května od 13.00 hodin na stadionu

Extra oslavy Dne dětí
Zábavný program pro celou rodinu: trenažéry formulí, nafukovací hrad, horolezecká stěna, sumo, střelba
ze vzduchovky, balónky, koníci ze zooparku, trampolíny, ukázka činnosti Junáků a Tábornické unie,
atrakce pro nejmenší.
Občerstvení a stánky s drobným zbožím.
Při deštivém počasí
atrakce v hokejové hale.
Vstupné 20,- Kč

děli autobusem již brzy ráno. Po příjezdu do Nymburka nás dopoledne
čekaly pódiové zkoušky. Poté si děti
„užily“ vystoupení Magdy Reifové z
Kouzelné školky. Protože nám před
obědem vybyla volná chvilka, šli
jsme se podívat na výstavu výtvarných prací dětí z mateřských školek,

dne bylo v půl druhé odpoledne a
pořadem provázel moderátor Jan
Kovařík. O přestávce pozdravil děti
i Mateřinku americký spisovatel Robert Fulghum.
Zážitky a dojmy, které si děti z tohoto pátečního dne odvezly, jsou určitě
nezapomenutelné.
Bc. J.Vlková
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Letní sezóna je boj o návštěvníka
Turistická sezóna se pomalu ale jistě rozjíždí a ředitel zámku Mgr. Zajíc
finišuje s plánem na příští měsíce. Letošní léto bude na kláštereckém zámku
podle všeho doslova nabité nejrůznějšími akcemi. V prvních červencových
dnech se uskuteční další ročník hudebního festivalu Klášterecké prameny. Na
zámku se budou stejně jako loni konat
houslové kurzy a také, až na jednu výjimku, všechny večerní koncerty. Další
významnou událostí bude v srpnu už
5. ročník Eurokovu, letního sympozia uměleckých kovářů a sochařů v
kovu. Úspěch obou akcí je podmíněn
přízní svatého Petra. Pokud nevyjde

pověst. Je srovnatelný se zámky v okolí a
v řadě věcí je i předčí. Zvláště v pořádání
nejrůznějších doprovodných kulturních
akcí,“ říká jeho ředitel Mgr. Zajíc. Tou
nejbližší budou oslavy Dne dětí v sobotu 27. května.
V budoucnu by mohla na zámek přilákat více turistů i plánovaná stálá expozice historie města, v jejímž rámci
se počítá i s rozsáhlou kolekcí drahých
kamenů Krušných hor. „Plánujeme
uspořádat tyto kameny podle lokalit
– Ciboušov, Petlery, Domašín, Horní
Halže... Významných nálezů z blízkého okolí jsou desítky. V současné době
už tuto sbírku postupně budujeme.

Salón výtvarníků se chystá na jubileum
Milovníci umění si přišli v pátek
5. května na své. Kromě koncertu
smyčcového orchestru Cantabile
Strings v kostele Panny Marie Utěšitelky se konala na zámku vernisáž již 9. jarního salónu kláštereckých výtvarníků. Ten patří spolu
s adventním salonem k pravidelnému setkávání místních umělců.
Příležitost prezentovat svá díla v
zámecké galerii Thun využilo letos
devět výtvarníků, kteří zde vystavují společně téměř čtyři desítky
exponátů.
Návštěvníci mají až do konce května možnost seznámit se s pracemi
Václava Nasvětila, Hany Šimkové,
Naďi Hoštové, Daniely Muchové,
Ladislava Steňka, Romana Coufala, Heleny Stiessové a Sanc Sadrikové. Barevně syté oleje se střídají
s černobílými kresbami, lovecké
motivy s keramickými plastikami.
Této výstavě se rozhodně nedá vy-

tknout uniformita či monotematičnost. Kdo jste zmeškal páteční
vernisáž, nenechte si ujít alespoň
samotnou výstavu. I když už bez
úvodního slova ředitele zámku

Mgr. Zajíce, vystoupení pěveckého
souboru Fantasie či vynikajících
koláčků a jablečného moštu, které
tvořily nedílnou součást slavnostního zahájení celé výstavy. -lara-

Nejen učením je škola živá

 Zámecké slavnosti jsou součástí letní sezóny

počasí, přijde i ta nejpečlivější příprava v niveč. Když bude hezky, je zájem
veřejnosti předem zaručen. Podobně
je tomu u promenádních koncertů,
které se budou konat během července a srpna na nádvoří zámku. Stejně
jako v předcházejících letech čeká na
milovníky dechovky kapela Milana
Baranjaka. Kromě milovníků hudby
neošidí zámek ani zájemce o výtvarné
umění. Ti se mohou těšit na výstavy
mosteckých a karlovarských umělců
v galerii Thun nebo výstavu výtvorů
účastníků Eurokovu. V červenci čekají
návštěvníky při prohlídce zámeckých
expozic opět Živé obrazy, které sklidily v loňském roce velký úspěch. Takto
zpestřené prohlídky shlédla během
dvou dnů tisícovka zájemců. Na srpen
se zase chystají divadelní představení.
„Klášterecký zámek má velmi dobrou

Kameny získáváme jak sponzorsky, tak
od soukromých sběratelů,“ říká k tomu
ředitel Zajíc.
Boj o „zákazníka“ panuje i mezi památkami a správce žádné z nich si
nemůže dovolit usnout na vavřínech.
Stále musí vymýšlet nová a nová lákadla, která přitáhnou co největší počet
návštěvníků. Přejme našemu zámku,
aby v této konkurenci obstál. -lara-

Poslední dva měsíce se žáci Základní
školy praktické věnovali nejen učení,
ale také pořádání nejrůznějších zajímavých akcí. Už 6. dubna proběhla
na zdejší škole přehlídka prací žáků
ZŠ praktických z okresu Chomutov na
téma Velikonoce-svátky jara. Žáci strávili ve škole příjemné dopoledne, na jehož konci je čekala odměna za pěkné
a nápadité práce. Akce se zúčastnily
ZŠ praktická Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Místo. Na přehlídku
navázala za několik málo dní velikonoční výstava, kde se žáci pochlubili
svými výrobky s velikonoční tématikou. Nápady a provedené práce byly
velmi pěkné a veřejnost je jistě ocenila.
Pěkné počasí počátku května využila
ZŠ praktická k pořádaní sportovního
dne. Sportovní dopoledne proběhlo

Sbor dobrovolných hasičů
a město Klášterec nad Ohří
pořádají dne 27. května 2006
soutěž požárních družstev
12. ročník o Putovní pohár starosty města
10. ročník Krušnohorské ligy v požárním útoku

na hřišti GSOŠ. Žáci 6. až 9. ročníků
zkoušeli svou zdatnost v běhu na čas,vytrvalostním, skoku dalekém, hodu
kriketovým míčkem a závěr patřil
kolektivním míčovým hrám. Učitelé
i žáci by touto cestou rádi poděkovali
celému GSOŠ za umožnění těchto aktivit a zejména panu ing. Z. Klusákovi
za úpravu sportovní plochy. 11. května
se pak ZŠ praktická stala pořadatelem
celoměstské akce Klášterecký šikula.
Tato akce se uskutečnila v minulosti
už několikrát a letos se jí zúčastnily
všechny klášterecké školy. Žáci 4. až 7.
ročníků zdolávaly překážkovou dráhu
a jejich sportovní výkon byl měřen na
čas. Někteří jednotlivci byli opravdu
velmi zdatní a rychlí. Všem účastníkům se smyslem pro sport a hru fair-play škola děkuje za jejich účast.

Městská knihovna
zve všechny zájemce
na komponovaný pořad

Finsko
země známá a neznámá
... o Finsku, jak je znáte
zemi sauny, hokeje, rallye,
zemi panensky čisté přírody
... o Finsku, jak je neznáte s ing.
Štecurou,
který se uskuteční v prostorách
knihovny 6. června 2006 od 17:30 hod.
Vstupné: 30,- Kč,
(15,- Kč pro čtenáře knihovny)

Pohled do minulosti

Soutěž se koná na fotbalovém
stadionu v Klášterci nad Ohří,
začátek je v 10 hodin
Srdečně Vás zveme!

Weberův dům láká k návštěvě výstavy fotografů
V Klášterci se pomalu ale jistě rozvíjí
další výstavní místo. V zámecké galerii Thun a v galerii Kryt na náměstí
se výstavy pořádají pravidelně již řadu
let, to zrenovované prostory Weberova domu ještě voní novotou. Zatím se

zde konaly tři výstavy. Poslední z nich
- Příroda a krajina severních Čech očima fotografů Fotoaparatu.cz – měla
svoji vernisáž ve středu 10. května.
Protože ve Weberově domě sídlí pobočka Správy Chráněné krajinné ob-

 Vystavující fotografové sledovali zájem návštěvníků o svá díla

lasti Labské pískovce, je téma všech
výstav předem jasné. Příroda. První
výstava se věnovala ptačím územím,
ve druhé představil Jan Bučina krásy
Českého Švýcarska zachycené fotoaparátem a v té právě probíhající jsou
k vidění snímky šesti mladých fotografů pořízené, jak napovídá sám
název výstavy, v severních Čechách.
Radka Fišera, Vojtu Herouta, Petra
Koritinu, Pavla Krásenského, Jana
Tomse a Martina Zítu dala dohromady láska k fotografování. Seznámili se totiž přes internet na serveru
FOTOAPARAT.CZ. Výstava ve Weberově domě ale není jejich jedinou
společnou akcí. Několik členů této
skupinky nadšenců, kteří sledují svět
neustále skrz hledáček foťáku, se
pravidelně setkává na srazu Fotoaparátu.cz v Kadani.
Na výstavě ve Weberově domě
představuje každý z nich svůj pohled na specifickou krajinu severních Čech. Záběry těchto šesti
fotografů-amatérů, mezi kterými
najdeme ekologa, zoologa ale i managera, si můžete prohlédnout v
prostorách pobočky Správy CHKO
Labské pískovce až do 10. července.
Vstup je zdarma.
-lara-

Jít se vykoupat do „Daňkáče“, na to už vzpomínají jen opravdoví pamětníci. Plavání
v klasickém rybníku plném bahna, žab a rákosí, kde se občas stala společnicí i některá z krav z přilehlého statku, je dnes už nepředstavitelné. Ale dětem, vyrůstajícím
na nově rostoucích sídlištích, to nijak zvláštní nepřipadlo. O to více určitě sledovaly
změny, které vedly k vybudování koupaliště a posléze k přebudování celého areálu do
dnešní podoby. Práce na aquaparku začaly před deseti lety v roce 1996 a slavnostní
otevření se konalo o rok později.
-rony-
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TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET
Jaro je v plném proudu a před námi
je celá řada, věřme že slunečných,
květnových a červnových víkendů. A
co teprve až přijde červenec a s ním
doba dovolených a školních prázdnin! Co si počít s tolika dny volna?
Pro mnohé znamená léto hlavně
lenošení u vody. Pokud ale patříte
mezi milovníky aktivně stráveného
volného času a navíc rádi poznáváte
historii a krajinu zdejšího regionu,
pak určitě nepohrdnete našimi tipy
na výlet. Tentokrát jsme pro vás
připravili pár základních informací
o zajímavých zámcích a hradech v
okolí. Možná už jste mnohá z těchto
míst navštívili, ale třeba se tam rádi
podíváte znovu a pak se určitě vyplatí
vědět kdy, co a za kolik.
Horní hrad – Hauenštejn
Návštěvní doba 2006
duben - říjen o víkendech a svátcích
od 10 do 17 hodin
červenec a srpen denně
od 9 do 20 hodin
Vstupné: 30,- Kč
děti do 10 let zdarma
rodinné 80,- Kč
(2 dospělí + max. 3 děti)
vstupné mimo návštěvní dobu 45,- Kč
Akce 2006
Tajemná noční prohlídka - Cesta
staletími za hornohradskými mystérii
sobota 17.6. od cca 18:00 hod.
Co je na ní tak tajemného? Především to, že se můžete osobně setkat
s řadou duchů, strašidel i dávných
osobností z historie Horního hradu.
Dobový řemeslný jarmark - Den

Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 701

Program květen 2006

historických řemesel i jiných zábav
neděle 2.7. 10:00 - 17:00 hod.
K vidění bude kromě asi 15 řemeslných stánků rovněž kovář, možná
řezbáři, a docela určitě šermíři naší
dvorní gardy Savioli se zbraněmi a
zbrojí k vyzkoušení.
Hrad Hasištejn
Návštěvní doba 2006
březen - říjen: 11.00 - 18.00 hod.
Vstupné: 10,- Kč
Akce 2006
Hasištejnské hradní slavnosti 2006
- Husité na hradě Hasištejn
20 - 21. 5. od 12.00 hod.
Rekonstrukce dobývání hradu Jana
Roháče z Dubé. Pro sobotní večer
je připravena velkou bitvu, noční
představení a ohňostroj.

V neděli o 10,- Kč levnější vstupné
Program: dobývání hradu, ukázky
starých řemesel
Červený Hrádek
Návštěvní doba 2006
květen - říjen Út-Ne 10.00 - 17.00 hod.
(poslední prohlídka v 16 hodin).
Vstupné: 40,- Kč
děti, důchodci, studenti
a držitelé ZTP: 20,- Kč
Akce 2006
Noční zámek
Rej pohádkových a mýtických postav v areálu zámku Červený hrádek.
Pátek 16. 6. a sobota 17. 6. od 20.00
hod. do 24.00
Scénická představení v pravidelných
intervalech.

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v
Klášterci nebo v Kadani. Jen čestné jednání. Možno i v rodinném
domku nebo okále. Volejte nebo
pište sms.
Tel.: 606 843 709
Prodám přívěsný vozík za osobní automobil. Nabídky volejte na
telefon
Tel.: 606 625 663
Koupím byt 1+1 v Klášterci nad
Ohří.
Tel.: 737 742 442
Prodám hnědou koženou sedací soupravu 3+1 a konferenční
stolek. Nepoškozená, zachovalá.
Cena 3500,- Kč.
Tel.: 723 971 599
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Hledám pronájem bytu 1+1 v
Klášterci nad Ohří. Solidní jednání.
Tel.: 607 918 005
Prodám Škodu 120L v dobrém
stavu. Levně!
Tel.: 737 776 884
Prosím kdo pronajme i neudržovanou zahrádku v okolí Klášterce mladé rodině s dítětem? Nemá-

Kino Svět

me kde trávit volné chvíle. Předem
moc děkujeme - nemáme finance
na koupi. Najdou se dobří lidé?
Tel.: 607 708 762
Prodám družstevní byt 4+1 v
Klášterci nad Ohří (Dlouhá ulice)
Ihned volný.
Tel.: 724 251 457
Prodám vysavač VORWERK,
novější typ (způsobilý pro alergiky). Cena 8 000,- Kč.
Tel.: 737 174 628
Pronajmu byt 2+1 po celkové
rekonstrukci (dlažba, plovoucí
podlahy, jádro) v Klášterci nad
Ohří . Cena dohodou .
Tel.: 603 400 549
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84,
zlatá metalíza, garážovaná. Velmi
dobrý stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Prodám dvoulůžko 200x180 cm
včetně pružinových matrací a toaletní stolek se zrcadlem a sedátkem.
Vše téměř nové. Cena 4 500,- Kč.
Tel.: 606 392 125
Koupím skládací dětskou koloběžku (starší) - prodává se u Vietnamců. Dále menší sáňkařský bob
s volantem, kovový. Používaný asi
v 50-60 letech.

Tel.: 474 375 491
Vyměním st. byt 3+1 (3 balkony) v Klášterci nad Ohří za st. byt
4+1 (3+1 velký) v Klášterci nad
Ohří nebo Kadani.
Volat po 19. hodině.
Tel.: 607 805 972
Koupím a okamžitě zaplatím
opotřebované obráběcí destičky
(SK-TK plátky) 80 - 120 Kč/kg.
Porcelán ne!
Tel.: 606 846 785
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 3+1 (2+1 větší) v Klášterci
nad Ohří.
Tel.: 728 047 156
Vyměním byt 1+1 za 2+1. Jen v
Klášterci nad Ohří.
Tel.: 724 344 612
Koupím chatu nebo zahrádku
s chatkou v os.vl.v Klášterci nad
Ohří, nejlépe v okolí řeky.
Tel.: 736 212 562
Vyměním státní byt 1+2 s balkonem za 1+1. Oba v Klášterci
nad Ohří. Děkuji
Tel.: 775 067 310
Tel.: 474 374 029, 721 626 039
Prodám kombinovanou chladničku Calex MC345 za 1000,-Kč.
Tel.: 606 441 502

17. středa v 19.00 hodin
MNICHOV*
USA 2005, 164 minut, české titulky.
Nejtragičtější den v olympijských dějinách,
masakr izraelských sportovců v roce 1972
v Mnichově, který měla na svědomí palestinská teroristická organizace Černé září.
O událostech, které následovaly, toho v
učebnicích dějepisu nebo dobovém tisku
mnoho nenajdete. Sérii nájemných vražd
proti strůjcům atentátu, které naplánovala
a provedla izraelská tajná služba, v mistrovsky napínavém thrilleru zmapovala
režisérská legenda Steven Spielberg. Hrdinou příběhu je mladý Izraelec, příslušník tajné služby Avner (Eric Bana), který
je stejně jako většina jeho krajanů zdrcen
mnichovskou tragédií. V téhle atmosféře
ho osloví důstojník Mossadu Ephraim,
jenž mu nabídne účast v nejriskantnější
operaci, kterou do té doby tajná služba
židovského státu provedla.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
18. čtvrtek a 19. pátek
KINO NEHRAJE
20. sobota v 19.00 hodin
HOSTEL*
USA 2005, 94 minut, české titulky, horor.
Hostel vypráví příběh dvou kamarádů z americké vysoké školy, kteří se v touze po netradičních zážitcích vydají na cestu napříč Evropou. V průběhu výletu se k nim připojuje Oli,
jenž oba dobrodruhy přemluví, aby zamířili
na místo, které je považováno za opravdové
nebe všech amerických turistů - do jisté ubytovny v odlehlém slovenském městě plném
zoufalých, ale zároveň překrásných východoevropských dívek...
Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 65,- Kč

pátrat pravé příčiny. Zjistí, že celou dobu
mu jeho nadřízení lhali. Politický thriller
Syriana nahlíží do dravého a zkorumpovaného prostředí světového ropného
průmyslu...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
25. čtvrtek v 19.00 hodin
MATCH POINT – HRA OSUDU*
USA/VB 2005, 124 minut, české titulky.
Lidé se bojí čelit faktu, jak ohromná část
života závisí na štěstí. Je děsivé vědět,
kolik toho je mimo naši kontrolu. Film o
společenském vzestupu mladého muže a
děsivých následcích jeho ctižádosti. Hlavní
hrdina se nedokáže rozhodnout mezi dvěma ženami a nenachází cestu ven. Uchýlí se
tedy k extrémnímu řešení. Děj ﬁlmu zasadil
režisér Woody Allen do anglické vyšší společnosti. Scarlett Johanssonová zde hraje
krásnou americkou dívku, která vstoupí
mezi Jonathana a jeho ženu Emily.
Mládeži do 12 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
26. pátek v 19.00 hodin
DOO WOP*
Francie 2004, 90 minut, české titulky.
Letní den v Paříži. Ziggy, typický pařížský
ﬂoutek v kloboučku a s cigárem věčně visícím v koutku úst, se vzbudí a jako každé
ráno vyrazí do nedalekého bistra. Ziggi sní
o tom, že se stane hudebním producentem
a manažerem kapely, která bude jednou
hrát v pařížské Olympii - je to však pouhý
sen. Ve skutečnosti kapela hraje jenom občas ve špinavých malých klubech a sám
Ziggy dluží spoustu peněz a musí se skrývat před svými věřiteli...
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
27. sobota a 28. neděle
KINO NEHRAJE

21. neděle
KINO NEHRAJE
22. pondělí v 19.00 hodin
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2*
USA 2006, minut, české titulky, thriller.
Spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět problémy se zákonem.
Scotland Yard určil psychiatra, aby ji vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran, je doktor Galss C.Tramellovou okouzlen a vlákán
do svůdné pasti.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
23. úterý v 19.00 hodin
WALK THE LINE*
USA 2005, 136 minut, české titulky.
V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si říkal J. R. Cash, do tehdy ještě
neznámých Sun Studios v Memphisu.
Tento okamžik měl později nesmazatelný
vliv na vývoj americké kultury. Za pomoci
úderných akordů a hlasu, který byl hluboký
a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou intenzitou na svět písně o zármutku a
bolesti, které byly odvážné, plné skutečného života a lišily se od všeho, co mělo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den
odstartovala úvodní etapa dlouhé kariéry
Johnnyho Cashe.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč, Klub kina Svět: 50,- Kč
24. středa v 19.00 hodin
SYRIANA*
USA 2005, 128 minut, české titulky.
Bob Barnes je dlouholetým agentem CIA.
Bob se vrací do Washingtonu, kde je mu
slíbeno povýšení.. pokud se pod rouškou
tajné mise vydá zpět na Východ a spáchá
atentát na prince Nasira. Bob se snaží vy-

29. pondělí a 30. úterý v 19.00 hodin
PRIME*
USA 2005, 106 minut, české titulky..
Fotografka Raﬁ (Uma Thurman) je velmi
atraktivní 37-letá žena. Po rozvodu řeší
zklamání z mužů se zkušenou terapeutkou
Lisou (Meryl Streep). Ta jí poradí, aby si našla takového muže, který jí zase vrátí sílu do
života. A tak se Raﬁ seznámí s okouzlujícím
a přitažlivým Davidem. Fantastický milenec
je o 14 let mladší. Na pravidelných setkáních s terapeutkou Lisou září Raﬁ štěstím a
při konverzaci zabíhá až do těch nejintimnějších detailů mileneckého vztahu, včetně
pikantností. Lisa je spokojená s pozitivním
vývojem své klientky. Její klid ale vezme
velmi rychle za své v okamžiku, kdy zjistí, že
oním ideálním mužem je její vlastní syn!
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
PRO DĚTI:
31. středa v 16.00 a 18.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA*
USA 2006, 91 minut, český dabing.
Naše trojice hrdinů chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego
stále drží pospolu a užívá si výhody světa,
který je ve stavu tání. Manny kolem sebe
vidí rodiny držící pohromadě a cítí se připraven založit svou rodinu. Nikdo ale v
okolí nezahlédnul jiného mamuta celou
věčnost, Manny se obává, že může být
posledním žijícím mamutem. Potom ale
potká Ellie. Dobré na tom je, že Manny
potkal poslední samici mamuta na světě.
Špatné na tom je, že Ellie má problémy
ohledně pochopení své identity.
Mládeži přístupné
DEN DĚTÍ - Vstupné: 40,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

KUPON PRO BEZPLATNOU INZERCI

17. května od 19 hodin
RANGERS
Koncert největších hitů legendární kapely.
Vstupné: 140,- Kč, důchodci: 90,- Kč

žádám o bezplatné zveřejnění soukromého inzerátu tohoto znění:
(vyplňujte hůlkovým písmem)

21. května od 14 hodin
PLAYBACK KIDS
Pořádá DDM Klášterec

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

VÝSTAVY
28. 4. - 25. 6.
VÝSTAVA DRAHÝCH KAMENŮ KRUŠNÝCH HOR - 12. ročník
Od 6. 5. do 28. 5. 2006 v Galerii Thun
9. JARNÍ SALÓN KLÁŠTERECKÝCH VÝTVARNÍKŮ

kontakt pro zájemce:
jméno:
adresa:

datum:
Váš podpis:

OSTATNÍ AKCE
27. května od 13.00 hodin
ODPOLEDNÍ SLAVNOST PRO DĚTI
V rámci oslav Dne dětí.
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Šturma měl nejpřesnější mušku
O víkendu se na měděnecké střelnici konal druhý ročník závodů ve
střelbě z velkorážní pistole o putovní pohár starosty města Klášterce
nad Ohří pod záštitou střeleckého
oddílu AVZO Měděnec. Střelci si to
rozdali podle daných pravidel, kdy
se střílelo 5 + 20 ran na pistolový
terč s možností použít dalekohled.
Započítávalo se dvacet nejlepších
zásahů. Vítězem se stal Štefan Šturma s nástřelem 181 bodů z 20 ran.
Jako vždy ocenění dostal nejen vítěz, ale také soutěžící, který skončil
na poslední příčce. „Oblíbeného“
Čulibrka tentokrát z rukou starosty Jana Houšky převzal JUDr. Jiří
Polanský (kandidát do PS SČR za
ODS), který nástřelem 37 bodů
uzavřel tabulku soutěžících.
Mezi ženami se nejlepší střelkyní
stala Jana Hotová s 62 body.

Jubilejní 10. ročník série závodů

Závod v Klášterci nad Ohří na skateparku pod Královehradeckou ulicí bude
17.6. 2006
v pořadí 4. závodem v této letošní sérii.
Závod se pojede ve třech základních
disciplínách - streetstyle, minirampa a
best trick o celkově 25.000,- Kč.
Lze očekávat přítomnost špičkových jezdců z celé České a Slovenské republiky.

Klášterecké šlapačky
 Nejlepší střelec Štefan Šturma

Výsledky:
1. Šturma 181 b., 2. Volák 167b., 3.
Hotový 166 b., 4. Polák 162 b., 5.
Slavík 160 b., .... 26. Houška 91 b.

Na ZŠ Petlérská se konalo městské kolo
cyklistické soutěže. Pro žáky 4. a 5.tříd
byla připravena dráha postavená na
asfaltovém povrchu školního hřiště a
úkolem bylo její bezchybné projetí. Přes
nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo
54 žáků za všech kláštereckých škol.
Díky MěÚ a DDM Volňásek, kteří
závod sponzorovaly, dostal každý
účastník odměnu.
Výsledky:
4. třídy chlapci
1. T.Beran 3.ZŠ, 2. V.Růženec 4.ZŠ,
3. P.ChuGuang 1.ZŠ
4. třídy dívky
1. L.Splitková 1.ZŠ, 2. A.Suchá
1.ZŠ, 3. E.Musilová 4.ZŠ
5. třídy chlapci
1. B.Spáčil 3.ZŠ, 2. V.Kosina 1.ZŠ,
3. L.Jouzek 3.ZŠ
5. třídy dívky
1. T.Roubalová 4.ZŠ, 2. S.Marcinková 3.ZŠ, 3. M.Zrůstková 1.ZŠ.

 Členové střeleckého oddílu AVZO Měděnec

Fotbalové soutěže
Přípravka:

Mezinárodní turnaj zápasníků

Český skateboardový
pohár 2006

Mladší žáci

LoKo Chomutov – FK 7:2 (3:1)

Louny – FK 1:5 (1:0)

Naši nejmladší fotbalisté na svého
soupeře nestačili a z hřiště soupeře si
odvezli porážku.
Branky za FK: Mokriš 2

Jednoznačné vítězství mohlo být daleko výraznější, kdyby naši fotbalisté
zabrali hned od začátku.
Branky za FK: Cholt a Krátký 2, Slezák 1

O uplynulém víkendu proběhl v tělocvičně na zimním stadioně Mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase za účasti starších a mladších žáků
a kadetů z Polska, Německa, Francie a České republiky. Klášterečtí borci
vyhráli všechna svá klání. Kompletní výsledky jsme do termínu uzávěrky
nedostali, a tak vám je poskytneme v příštím čísle.

Dva vítězné turnaje pro Klášterec
Stolní tenisté nezahodili svoje pálky, ale úspěšně pokračují na turnajích. Zúčastnili se Velikonočního turnaje v Manětíně, kde zvítězil
Ciniburk starší a 3. místo vybojovala Lucie Drobná.
Další již 15.ročník turnaje ve Vejprtech přilákal 40 stolních tenistů.
Vejprtský turnaj se hraje netradičním způsobem na 5 stolech jako
turnaj dvojic. Vítězství si odnesla
dvojice Lískovec Jindřich (Klášterec n. O.) - Prchal Jan (VTŽ CV)
Další pořadí:
2. Hofman - Marinič (oba Lokomotiva Most)
3. Traspe Lukaš (Taneberg) - Traspe Jan (KST Jirkov)
4. Drobná Lucie - Ciniburk st. (oba
Klášterec n. O.)
Oddíl stolního tenisu přijímá přihlášky dětí od 8 do 10 let
22.května 2006 t.j. pondělí od 17.00 do 17.30 hodin
na Základní škole ve Školní ulici - malá tělocvična.
Přítomnost rodičů nutná.

Martina se stala národní rekordmankou
Další z velkých úspěchů se zapíše
zlatým písmem do kroniky sportovního klubu TOTZI Klášterec.
Martina Baráková vytvořila nový
český rekord v benchpressu a
stala se čerstvou národní rekordmankou.
V sobotu 29.4. 2006 se v Kašavě
poblíž Zlína konalo 14.mistrovství
republiky v benchpressu, které-

Starší přípravka

ho se zúčastnilo 46 mužů a 9 žen.
Mezi nimi startovala i závodnice
našeho oddílu (v kat. nad 90kg),
která obhajovala loňský titul.
Pro Martinu se základní pokus
92,5 kg zdál lehký, a tak začínala
hned na 97,5 kg, což už byl pokus
o vytvoření nového českého rekordu. I když měla menší potíže
při podání, pokus zvládla a nový

LoKo Chomutov – FK 1:1 (0:0)

FK – LoKo Chomutov 2:1 (2:0)

Domácí dokázali dovést zápas do vítězného konce.
Branky za FK: Homoláč, Krátký

FK – Braňany 0:2 (0:0)

Momentálně třetí tým tabulky
FK Klášterec nedokázal svému
soupeři na domácí půdě vstřelit
branku a ztráta bodů ho odsune
na čtvrtou příčku.

Dále nabízíme:

písky, štěrky

FK – Duchcov 2:2 (1:2)

Po prohraném poločase si domácí
fotbalisté dokázali poradit s hostující
obranou a díky střelecké mušce Petra
Papouška, který obstaral oba góly domácích, tak odešli nakonec soupeři z
hřiště se smírným výsledkem.

Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Novinka: použití pásového dopravníku

Muži
Dorost

UHLO EXPRES
Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty

Starší žáci

O něco málo starší vrstevníci už dokázali sehrát se soupeřem ze stejného
oddílu vyrovnanou partii.
Branka za FK: Wenzl

la, ale pro technickou chybu byl
pokus neuznán 2:1. Přesto jí však
další titul mistryně ČR, okořeněný národním rekordem, neunikl.

Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298
 Martina Baráková při svém rekordním pokusu
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Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov

rekord byl na světě. Na závěr se
ještě pokusila zdolat magickou
hranici 100 kg, což by znamenalo
překonání stávajícího rekordu o
dalších 2,5 kg. Činku sice zatlači-

602 418 183
602 418 184
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