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Vyznamenání pro velitele

14. Playback Kids vyhrálo vánoční duo Vendy a Kiki

Ve středu 12. listopadu bylo v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi předáno
veliteli jednotky požární ochrany města
Klášterce nad Ohří Josefu Heroutovi nejvyšší vyznamenání udělované za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany - titul „Zasloužilý
hasič“. Tento den se do hasičského centra sjelo 22 hasičů z celé republiky, třem
z nich byla předána medaile „Za záchranu
života“, ostatní obdrželi uvedený titul. Na
slavnostním setkání nechyběli ani rodinní příslušníci vyznamenaných a zástupci
okresních sdružení. Samotného aktu předání vyznamenání se ujali zástupci ústředí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Stejně jako každý rok se 1. adventní
neděli koná na kláštereckém náměstí slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. 30. listopadu se od 11 hodin
otevřou vánoční trhy s bohatým kulturním programem.

Ve velkém sále kulturního domu se v neděli 16. listopadu konal v pořadí již 14. ročník soutěže v imitování
slavných zpěváků „Playback Kids“, který každoročně pořádá dům dětí a mládeže. O přízeň diváků a hlasy
desetičlenné poroty se letos ucházelo 5 jednotlivců a 8 skupin. Před nabitým sálem se postupně představily
české i zahraniční „star“ - od Ewy Farny přes Drew Sidoru až po Shakiru a Beyonce.
více na straně 6.
Poskytovatelé ubytování v soukromí!
Turistické informační centrum v Klášterci nad Ohří Vám nabízí prezentaci na turistickém webu
(www.goklasterec.cz) a na veletrzích cestovního ruchu. Platí pro Klášterec nad Ohří a přilehlé obce.
Vaše nabídky zasílejte do 23. prosince na adresu:
TIC Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktovat nás můžete také na: icklasterec@muklasterec.cz nebo na tel. čísle 474 376 431

Czech POINT nabídne řidičům výpis „trestných“ bodů
Od 1. ledna 2009 se rozšíří služby
poskytované v rámci systému Czech
POINT. Doposud mohli lidé na pobočkách Czech POINTu získat na počkání
ověřené výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Díky
novele zákona o provozu na pozemních
komunikacích, kterou schválili poslanci 31. října, zde budou od nového roku
vydávány také výpisy z bodového registru řidičů.
Výpisy z registru budou vydávány na
základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní
pas) a řidičského průkazu. Protože se
jedná se o ověřený výstup, bude výpis
zpoplatněn stejně jako jiné ověřené
výstupy z informačních systémů veřejné správy, tedy maximálně 100 Kč za
první stranu výstupu a maximálně
50 Kč za každou další stranu.
Pro klášterecké řidiče to znamená, že
od nového roku nebudou muset kvůli
zjištění stavu svého bodového konta
jezdit až do Kadaně, ale vše potřebné
se dozví na pobočce Czech POINTU,

Rozsvícení vánočního stromu

která sídlí v přízemí klášterecké radnice.
Pokud si ale řidič na výpisu z pobočky Czech POINT všimne u svých
„trestných” bodů nějakých nesrovnalostí, nebude je zatím moci řešit přímo
na místě. Czech POINTy totiž slouží jako informativní místo a prozatím
nebudou umět přijmout protesty proti zjištěnému stavu. Podle silničního
zákona musí řidič v takovém případě podat písemnou námitku na obecní
úřad s rozšířenou pravomocí. Ten pak musí o námitce rozhodnout do 10
pracovních dnů od jejího doručení.
-lara-

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

www.klnoviny.cz

Ani se tomu nechce věřit, ale dnes (tj. 20.
listopadu) je to na den přesně 5 let, co
spatřilo světlo světa první číslo Kláštereckých novin. Zrod nového periodika přivítali mnozí s nadšením, jiní mu prorokovali
brzký zánik. Jsme rádi, že se temné předpovědi nevyplnily a my s vámi můžeme
oslavit již páté narozeniny Kláštereckých
novin. Od roku 2003 jsme vydali celkem
121 čísel, což znamenalo zaplnit 728 stran
zprávami a fotografiemi ze života našeho
města. Věříme, že i v nadcházejícím roce
2009 se stanou Klášterecké noviny přínosem pro všechny občany našeho města.
Dovolte nám touto cestou poděkovat
nejen vám čtenářům za vaši přízeň, ale
samozřejmě všem, kdo se s námi kdysi
podíleli nebo stále ještě podílejí na vydávání Kláštereckých novin.
Velký dík patří Josefu Kadlecovi, který stál
u zrodu tohoto periodika a bez jehož zkušeností bychom se neobešli. Dík patří také
bývalým „sporťákům“ Jaroslavu Krejsovi a
Hance Ježkové. Našim současným externím spolupracovníkům Miroslavu Nyklíčkovi a Slávovi Růtovi děkujeme za jejich
perfektně odvedenou práci a doufáme, že
jim spolupráce s námi vydrží ještě hodně
dlouhých let. Poslední velký dík patří městu Klášterec nad Ohří, které je majitelem a
vydavatelem Kláštereckých novin.
Roman Novotný
Mgr. Lenka Křenová
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• 11.00 Otevření vánočního trhu,
ukázky řemesel, doboví prodejci a
řemeslníci na náměstí
• 12.00 Hudební skupina Arcus
• 12.30 Kejklíř Vítek
• 13.00 Vánoční divadlo o putování
Tří králů
• 13.30 Zdobíme stromeček - zpívání
a povídání o Vánocích
• 14.00 Komorní soubor Fantasie
• 14.00 Zahájení výstavy Klášterecký
Betlém v Galerii Kryt
• 14.30 Hudební skupina Arcus
• 15.00 Dětský divadelní soubor ZŠ
Školní
• 15.20 Vánoční divadlo
• 15.45 Zpívání a povídání o Vánocích
• 16.10 Hudební skupina Arcus
• 16.30 Kejklíř Vítek - ohňová show
• 16.45 Vokální soubor Kiksvocal, flétnový soubor Pettini a Tomáš Barták
• 17.45 Vánoční projev starosty města, zapálení adventního věnce
• 18.00 Ohňostroj
Zámek Klášterec nad Ohří pořádá
v sobotu 6. prosince 2008

„Advent na zámku“
Program:
16:30 Zvonkový průvod
– park, zámecké nádvoří
17:00 rozsvěcení vánočního stromu
u Sala terreny
18:00 Adventní koncert Richarda Pachmana
„Kouzlo“ v renesančním sále (více str. 6)

let jsme s Vámi
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Nezaměstnanost v Klášterci stále klesá, ubývá ale počet volných míst Rekonstrukce krajských silnic se už rozběhly
Informace o podnicích, které začínají v
důsledku finanční krize propouštět ve
velkém, se objevují stále častěji. Na Chomutovsku je zatím klid, což potvrzuje i
poslední zveřejněná míra nezaměstnanosti. Podle údajů ministerstva práce a
sociálních věcí klesla v říjnu nezaměstnanost v Klášterci na 5,2 % oproti zářijovým
5,3 %. Nejlepší situace panovala v Klášterci v květnu a červnu, kdy se nezaměstnanost držela na rovných 5 %.
Kromě procentuálního vyjádření nezaměstnanosti uvádějí statistiky ministerstva i přesný počet nezaměstnaných.
V říjnu evidoval místní úřad práce 449
uchazečů o zaměstnání. V této skupině jsou ale zahrnuti jen ti, kdo mohou
nastoupit do práce okamžitě. Do konečného součtu nezaměstnaných se tak
nepočítají například lidé ve výkonu
trestu, ve vazbě, na nemocenské, ženy
na mateřské dovolené nebo lidé absolvující rekvalifikací. Nejsou zde samozřejmě zahrnuti ani ti, kdo byli z jakéhokoli
důvodu vyřazeni z evidence úřadu práce.
Celkové číslo lidí bez práce je tak zřejmě
o trochu vyšší.
Zatímco vývoj míry nezaměstnanosti je v
Gymnázium a Střední odborná škola,
Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
Obory studia:
79-41-K/81 Gymnázium
osmiletý cyklus (1 třída)
79-41-K/401 Gymnázium
čtyřletý cyklus (1 třída)
75-41-M/004 Střední odborná škola
4leté studium s mat. zkouškou (1 třída)
1. kolo se koná 22. 4. 2009
(případná další kola v souladu se školskou legislativou)
kritéria pro přijetí: § 60 odst. 13 písm. a)
a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
V jednotlivých kolech přijímacího řízení
budou uchazeči přijímáni na základě:
• hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
• podle dalších skutečností, které
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (významná umístění
v olympiádách a soutěžích)
Přesná kritéria budou zveřejněna v lednu 2009.
V rámci přijímacího řízení se nebudou
konat přijímací zkoušky (§ 60 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb.- Školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů).
Varianty podání přihlášky ke studiu:
1. vyzvednutí přihlášky ke studiu na
naší škole, přiložit pouze ověřené kopie
vysvědčení za:
• 4. tř. a 5. tř. (1. pol.) - k přihlášce do
primy
• 8. tř. a 9. tř. (1. pol.) - k přihlášce do
1. ročníku čtyřletého studia
a doručit zpět na naši školu nejdéle
do 15. 3. 2009
2. vyzvednutí přihlášky na naší škole
nebo na ZŠ, předat k ověření:
• 4. tř. a 5. tř. (1. pol.) - k přihlášce do
primy
• 8. tř. a 9. tř. (1. pol.) - k přihlášce do
1. ročníku čtyřletého studia
a podpisu řediteli ZŠ nejdéle do konce února 2009, vyzvednout na ZŠ a
doručit na střední školu nejdéle do
15. 3. 2009.
Zveme všechny uchazeče a zákonné
zástupce k prohlídce školy a získání
informací o studiu na
Den otevřených dveří
15. 1. 2009 od 13.00 – 17.00 hod.
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let jsme s Vámi

našem městě zatím velmi dobrý, méně uspokojivý je celkový počet volných míst. Těch
evidoval klášterecký úřad práce v říjnu jen 74, což je nejnižší číslo od začátku letošního
roku. Na jedno volné místo tak připadá šest uchazečů o práci. I když to není úplně
ideální stav, ani v nejmenším se nepřibližuje situaci z října roku 2005, kdy při téměř
čtrnáctiprocentní nezaměstnanosti připadalo na jedno volné místo 29 uchazečů.
Co se týče nejvíce žádaných profesí, i zde se situace během letošního roku prakticky
nezměnila. Nejvíce shánějí místní firmy a podniky stavební dělníky, zedníky, zámečníky, frézaře, soustružníky a elektrikáře. Na pozice středoškolsky nebo vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků je největší zájem o techniky, projektanty, stavební a strojní
inženýry, programátory, ale i zubní techniky, lékaře a rehabilitační pracovníky.
Jaký bude vývoj nezaměstnanosti v příštím roce, se dá jen těžko odhadovat. S dosud
relativně klidnou situací na trhu práce může hodně zahýbat osud klášterecké porcelánky, která má v současné době cca 600 zaměstnanců. Podnik je v úpadku, zatím
ale vyrábí a zaměstnance dokonce shání. Musí totiž zaplnit místa, která uvolnili ti,
kdo nevydrželi stresující nejistotu a raději odešli sami. Je ale otázkou, co bude dál.
Podnik investuje většinu prostředků do energií a surovin, aby udržel výrobu. Výplaty
zaměstnanců proto přicházejí se zpožděním a navíc nikoli v plné výši. Pokud by podnik musel skončit s výrobou, byla by to pro zaměstnanost v regionu
velmi citelná rána. Vždyť v říjnu bylo v celém regionu od Vejprt až po
Chomutov necelých 1200 volných pracovních míst. Na průmyslové zóně Verne se sice plánuje na plochách patřících
developerské společnosti Centrepoint Verne
a.s. výstavba nových fabrik, první z nich
by ale měly zahájit činnost zřejmě
až na přelomu roku
Říjen
2009/2010.
Věřme
Říjen
2004
tedy, že provoz klášŘíjen
Říjen
2005
15,9%
Říjen
terecké porcelánky
2006
2007
13,9%
2008
zůstane zachován i do
9,4%
5,6%
5,2%
budoucna.
-lara-

Napsali jste do redakce ...
Veletrh Madi Travel Market
Město Klášterec nad Ohří a Lázně Evženie se prezentovaly na veletrhu Madi Travel Market na letňanském výstavišti v Praze. Veletrh cestovního ruchu pro odbornou veřejnost
probíhal ve dnech 4. - 6. listopadu 2008. Město Klášterec nad Ohří zastupovali Miroslav
Foltýn, Martina Cajthamlová a Adéla Václavíková, Lázně Evženie pak Libuše Kalinová a
Hana Cathala. Během veletrhu se město Klášterec nad Ohří a Lázně Evženie prezentovaly nejen na vlastní výstavní ploše, ale také na dvou workshopech. Buy Czech Republic
& Buy Central Europe se
konal 5.11. od 9.00 do 12.00
hodin. Hana Cathala a
Adéla Václavíková zde prezentovaly Lázně Evženie
a město Klášterec nad Ohří
zahraničním nákupčím
se zájmem o incoming do
střední Evropy a České
republiky. Od 14.00 hodin
prezentovaly Martina
Cajhamlová, Libuše Kalinová a Hana Cathala město
a lázně na workshopu
Regiony - dovolená v Česku,
Lázně a Wellness.
Na obou workshopech město
zaznamenalo velký zájem o
turistiku do severozápadních Čech
a o nabídku Lázní Evženie.
Kromě nabídky nových Lázní Evženie
byla prioritní prezentace nového produktu cestovního ruchu - Návštěvnické 3K karty. Během veletrhu probíhalo několik
jednání s cestovními kancelářemi a agenturami o případné spolupráci. Vážný zájem
o distribuci návštěvnických karet svým klientům nakonec projevilo 15 společností
cestovního ruchu.
Zájem o nabídku města Klášterec nad Ohří, návštěvnickou 3K kartu a nabídku Lázní
Evženie projevilo během veletrhu cca 300 návštěvníků.
Adéla Václavíková
turistické informační centrum

Jak jsme vás informovali v červnovém čísle Kláštereckých novin, Ústecký kraj získal z
evropských strukturálních fondu téměř 700 milionů korun na rekonstrukce silnic II.
a III. třídy. Po vyřízení všech nezbytných administrativních záležitostí, které zahrnují
například podpis dotační smlouvy či výběr stavebních firem, přišla na řadu samotná realizace. V posledních dnech jsou postupně předávána staveniště a jednotlivé
rekonstrukce se rozbíhají. Mezi už zahájené stavby patří rekonstrukce silnice II/219,
III/22310 v úseku Perštejn – Vejprty, rekonstrukce křižovatky I/15 a silnice II/257
v úseku Bílina – Kozly, rekonstrukce silnice II/25 v úseku Jirkov – Otvice – Havraň a
rekonstrukce silnice II/224 v úseku Klášterec – Hradiště – Rusová. Ještě do koce měsíce listopadu by měly odstartovat stavební práce na silnici II/254 v úseku Duchcov
– Teplice a silnici II/224, II/568 v úseku Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří. Posledně jmenovaná rekonstrukce se v příštím roce a na začátku roku 2010 velmi výrazně
dotkne dopravní situace v našem městě. Celkovou rekonstrukcí postupně projdou
ulice Petlerská, Nádražní v úseku od světelné křižovatky k železničnímu přejezdu a
ulice Pražská. K akci kraje se chce připojit také město, které má v plánu opravu vybraných přechodů a dopravních uzlů tak, aby se zvýšila bezpečnost nejen řidičů, ale i
chodců. A to zvlášť v úsecích před základními školami.
-lara-

Zimní doprava aneb Výhodně na hory
Klášterečtí zastupitelé na svém posledním
zasedání, které se uskutečnilo 6. listopadu,
schválili podepsání Smlouvy o spolupráci
s městem Kadaň. Na základě této smlouvy
budou obě města zajišťovat pro milovníky
hor a lyžování zimní rekreační dopravu.
Pokud budou příznivé sněhové podmínky, vyjede první autobus směr Klínovec a
Boží Dar už 29. listopadu. Zimní rekreační
dopravu, kterou zajistí Dopravní podnik
Ústeckého kraje a. s., budou moci lidé z
Kadaně a Klášterce využívat až do konce
března nejen o víkendech, ale i během
vánočních a jarních prázdnin.
V předprodeji budou jízdenky nabízet
informační centra v Kadani a Klášterci nad
Ohří. Rezervační místenka platí pouze

jeden den. Jízdenku bude možné zakoupit
i přímo v autobusu, ale to jen v případě, že
budou ještě volná místa. Zpáteční jízdenka
přijde cestujícího na 50 korun bez ohledu
na nástupní stanici. V prodeji budou také
tzv. „rodinné jízdenky“ pro čtyři osoby (2
dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)
v ceně 150,- Kč/den. Předprodej rezervačních jízdenek končí vždy ve čtvrtek před
následujícím víkendem, o prázdninách pak
2 dny před příslušným datem.
A na závěr ještě dvě důležitá upozornění.
Za prvé: k dispozici budou jen místa k sezení, na stojáka vás na hory nevyvezou A za
druhé: objemnější zavazadla, lyže a snowboardy budou přepravovány jen v zavazadlovém prostoru.
-lara-

Zimní rekreaþní doprava Klínovec, Boží dar
zajišĢují mČsta KadaĖ a Klášterec nad OhĜí
PĜepravu zajišĢuje:
þas

zastávka

km

km

þas

8:00

0,0

KADAĕ

sídlištČ B

43,0

17:30

8:10

1,0

KADAĕ

Aut.nádraží

42,0

17:25

8:30

8,0

Klášterec n.O.

Aut.nádraží

35,0

17:05

8:35

9,0

Klášterec n.O.

Petlerská I.

34,0

17:00

8:55

19,0

MČdČnec

Alšovka

24,0

16:45

9:05

24,0

MČdČnec

Horní Halže

19,0

16:35

9:20

36,0

Louþná

Hotel Nástup

7,0

16:15

9:35

43,0

Boží dar

ParkovištČ

0,0

16:00

jede v S, N a ve dnech Vánoþních a Jarních prázdnin
jednotné jízdné 50 Kþ tam i zpČt platné na jeden den. Rodinné jízdné 2 dospČlí + 2 dČti nebo 1
dospČlý 3 dČti 150 Kþ.
jízdenky je možno zakoupit v autobusu nebo v informaþních centrech v Kadaní, Mírové námČstí
1 a Klášterci nad OhĜí, nám. Dr. E. Beneše 86

Centrepoint Verne zaplatí za pozemky později. Zastupitelé vyhověli jeho žádosti.
„Přišla bída na kozáky“, říká staré rčení. S
ohledem na současnou situaci bychom
ho mohli trochu inovovat a říkat třeba
„přišla krize na developery“. Probíhající
finanční krize přivedla do určitých potíží
i developerskou společnost Centrepoint
Verne a.s., která v říjnu 2007 uzavřela s
městem smlouvu o koupi 36 ha pozemků ploch C4 a C5 na průmyslové zóně
Verne. Britská developerská firma tu má
v úmyslu postavit administrativní a průmyslové objekty, které následně prodá
či pronajme jednotlivým investorům.
Ve smlouvě z minulého roku se developer zavázal uhradit městu kupní cenu
42 milionů korun ve dvou splátkách, a to
nejpozději do 2. prosince 2008. Zatímco
první splátku společnost již uhradila, v
případě druhé požádala město Klášterec o prodloužení lhůty splatnosti. Protože ale může tuto změnu odsouhlasit
pouze zastupitelstvo, které před rokem
schvalovalo i samotnou kupní smlouvu,
byl dodatek smlouvy mezi Centrepointem a městem Klášterec jedním z bodů
programu na listopadovém zasedání
zastupitelstva.
Protože se určitá část zastupitelů stavěla k prodeji ploch „C“ na průmyslové
zóně britské společnosti Centrepoint
negativně už od samého začátku, daly
se nesouhlasné hlasy čekat i tentokrát.
Nejkritičtěji se k návrhu na odklad splátek postavili Mgr. Dimunová a PaedDr.
Řebíček. Oba opoziční zastupitelé opakovaně zdůraznili, že byli vždy proti

způsobu prodeje, který město zvolilo, a
že tedy nepodpoří ani dodatek smlouvy
umožňující Centrepointu splatit druhou
část kupní ceny později bez rizika sankcí.
Ze strany vedení města naopak zaznělo
několik argumentů, proč se k žádosti
Centrepointu postavit vstřícně.
Developerská společnost zaplatila v
minulosti městu už 24,8 milionů korun za
pozemky C1-C4 na IP Verne a 21 milionů
korun jako první splátku za pozemky C5C6. Většinu závazků tedy splnila. Pokud
by navíc zastupitelé odmítli její žádosti vyhovět a společnost Centrepoint
by nedokázala zbývajících 21 milionů
korun uhradit do termínu uvedeného

ve smlouvě, vrátily by se pozemky městu. Developer by pak ale mohl u soudu
požadovat finanční vyrovnání. Soudní
průtahy by mohly v konečném důsledku
znamenat, že se zde nepodaří do roku
2012 vytvořit 400 nových pracovních
míst. Tím by ale město porušilo závazné
podmínky 33milionové dotace, kterou
Klášterec získal z evropských fondů na
zasíťování „céček“. A vracet tuto dotaci
jistě nikdo nechce.
Po zvážení všech argumentů hlasovalo z 19 přítomných zastupitelů 13 pro
uzavření dodatku ke kupní smlouvě,
který umožní prodloužení splátek. Společnost Centrepoint Verne a.s. ale bude

muset přistoupit na několik podmínek.
Městu Klášterec například zůstane i
nadále možnost od smlouvy odstoupit v případě, že nebude zbývající část
kupní ceny zaplacena. Před uzavřením
dodatku musí společnost Centrepoint
uhradit městu část kupní ceny ve výši 5
milionů korun, zbývající část kupní ceny
pak zaplatí ve dvou splátkách: 5 milionů
korun do 31. ledna 2009 a 10,9 milionů
korun do 30. června 2009. Centrepoint
navíc musí souhlasit s tím, že dokud
nezaplatí městu celou kupní cenu, nesmí dotčené pozemky na nikoho převést. Uvedené podmínky mají co nejvíc
ochránit zájmy města.
-lara-
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Taneční dostaveníčko s madam Pompadoure
V pátek 14. listopadu se milovníci vážné
hudby vydali na klášterecký zámek, kde
je čekalo „Taneční dostaveníčko s madam
Pompadoure“. Jedinečné představení
věnované barokní hudbě a tanci připravila
v rámci letošní koncertní sezóny základní
umělecká škola.
Cembalistka Edita Keglerová a flétnistka
Julie Braná spolu s tanečním souborem
Hartig v choreografii Heleny Kazárové
zavedly návštěvníky na dvůr „krále Slunce“
Ludvíka XIV., kdy hudbu ovládly opery a
balety francouzského skladatele JeanaBaptista Lullyho. Vedle jeho skladeb zazněla na koncertu také díla André Campra, Loise Couperina či Marina Maraise. Atmosféru
versailleského paláce podpořily taneční
figury rekonstruované podle originálních
grafických záznamů barokních tanečních
mistrů z 1. poloviny 18. století a předvedené v dobových kostýmech.
Zatímco listopadové představení „Taneční dostaveníčko s madam Pompadoure“
bylo tématicky úzce zaměřené, prosincový
koncert nabídne pestrý průřez časovými
obdobími i žánry, i když ani tady se sjednocujícímu motivu nevyhneme. A jaký jiný
motiv by mohl mít prosincový koncert než

motiv vánoční. Pro diváky jsou připraveny
„Vánoce s Boni Pueri“. Pro velký zájem, který vystoupení tohoto chlapeckého sboru
v Klášterci provází, se tentokrát koncertní
představení neuskuteční na zámku ale v
kulturním domě. Během svátečního veče-

ra zazní nejen lidové koledy z Čech, Slovenska či Německa, ale také současné vánoční
písně jako White Christmas od Irvinga
Berlina nebo Jingle Bells od Raye Charlese.
Vánoční koncert Boni Pueri se uskuteční 10.
prosince od 19 hodin.
-lara-

Richard Pachman - „KOUZLO“
Skladatel, zpěvák a malíř Richard Pachman, který sklidil před 2 roky na Kláštereckých hudebních pramenech velký
úspěch u publika, se letos představí na
zámku v Klášterci nad Ohří. V adventním
programu zazní nejen skladby z jeho 20
vydaných alb, ale také vánoční písně, blok
skladeb z oratoria Mistr Jan Hus i vánoční
písně z posledního alba „Kouzlo“ v podání
samotného autora. Richarda Pachmana
bude opět doprovázet muzikálová zpěvačka a herečka Dita Hořínková. Adventní
koncert plný předvánoční pohody, klavírní
a klávesové hudby a zpěvu se uskuteční v
sobotu 6.12. 2008 v 18 hodin. Informace o
předprodeji vstupenek získáte na zámku v
Klášterci nad Ohří. Vstupné je 100,- Kč.

kalendář zajímavostí ...
Výročí 21. listopadu – 5. prosince
21. 11. 2000 – zemřel Emil Zátopek, český sportovec a
čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu.
21. 11. 1977 – British Airways zavedly lety Londýn – New York nadzvukovým
letounem Concord.
21. 11. 1344 – Jan Lucemburský položil základní kámen ke gotické novostavbě
katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
22. 11. 1963 – V Dallasu v Texasu byl zavražděn americký prezident John F. Kennedy.
23. 11. 1889 – V americkém San Franciscu byl nainstalován první jukebox na světě.
24. 11. 1991 – Zemřel Freddie Mercury, předák kapely Queen.
24. 11. 1874 – Joseph F. Glidden si nechal patentovat ostnatý drát.
25. 11. 1915 – Bedřich Hrozný oznamuje, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo.
26. 11. 1917 – V Kanadě byla založena NHL s týmy Montreal Canadiens, Montreal
Wanderers, Ottawa Senators, Québec Bulldogs a Toronto Arenas.
29. 11. 1975 – Bill Gates použil v dopise Paulu Allenovi název„Micro-soft“
(„microcomputer a software“).
29. 11. 1378 – Zemřel Karel IV., český král a římský císař (* 14. května 1316)
29. 11. 2001 – Zemřel George Harrison, hudebník (Beatles) (* 25. února 1943)
01. 12. 1835 – Hans Christian Andersen publikoval svoji první knihu pohádek.
02. 12. 1942 – Enrico Fermi provedl první řízenou řetězovou jadernou reakci.
02. 12. 1805 – Francouzské vojsko vedené císařem Napoleonem drtivě porazilo
rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova.
03. 12. 1967 – Jihoafrický chirurg Christiaan Barnard provedl v Kapském Městě
první úspěšnou transplantaci lidského srdce.
04. 12. 1993 – Zemřel Frank Zappa, americký hudebník a skladatel.

Klášterecký Betlém - návrat k tradicím
Základní škola v Krátké ulici spolu s Občanským sdružením
Rodiče škole a městem Klášterec nad Ohří vyhlásila projekt
Klášterecký Betlém - návrat k tradicím.
„K vyhlášení projektu mne vedl nápad škol a školských zařízení
bývalého okresu Most v loňském roce, který zaštiťovala Vysoká škola finanční a správní ve spolupráci s Europe Direct Most. Cílem jejich
projektu bylo vytvořit originální společné dílo - Krušnohorský Betlém
- které se bude každým rokem rozrůstat. Inspirovali jsme se a řekli si,
že se pokusíme vyrobit společný model za použití pokud možno tradičních technik typických pro tuto podkrušnohorskou oblast,“ osvětlila nám původní záměr celé akce ředitelka základní školy Krátká
Mgr. Dimunová.
„Při konzultaci s Oblastním muzeem v Chomutově, které jsem požádala
o zapůjčení fotodokumentace dochovaných Betlémů nebo jejich fragmentů, jsem ale zjistila, že vzhledem k totální a opakované výměně
zdejšího obyvatelstva - po roce 1938 a následně 1945 - se v této oblasti
nedochoval žádný předmět tohoto druhu z období 19. a 20. století.“
Nečekaný zádrhel ale pořadatele neodradil.

„Náš cíl se jen trochu pozměnil. Nepodařilo se
nám sice letos vyrobit společné dílo, možná i
kvůli nedostatku času, ale každá škola a školské
zařízení budou vystavovat svůj vlastní výtvor,
který měly už buď vyrobený, nebo který vyrobily přímo pro tuto výstavu. Pokud bude výstava
podařená a bude se líbit, můžeme tak dát základy jedné nové tradici, kterou tato oblast dosud
velmi postrádala,“ věří ředitelka Dimunová.
Výstava Betlémů bude v galerii Kryt slavnostně zahájena v neděli 30. listopadu ve 14 hodin
u příležitosti tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu.
-lara-
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CO U NÁS DNES NAJDETE

Pohodu, říkají všichni návštěvníci.
Profesionalitu, říkají odborníci.

Odpočinkové prostředí, teplé barvy, příjemnou hudbu a úsměvy všude, kam vstoupíte. To potvrdí senioři a ostatní nositelé žlutých a zelených
karet, kteří si pro udržení dobré tělesné a duševní kondice zařadili do pravidelného týdenního programu návštěvu bazénu.
Návštěvníci, kteří se přijdou seznámit s nabídkou, od nás neodejdou, aniž by neokusili prožitek z masáže, vonné koupele či příjemného
zábalu. Zjistí, že ceny – a především ty akční platné do konce roku – jsou dostupné i pro jejich kapsu. „ A kde jinde bych si mohla splnit svůj sen
dát si Thajskou masáž, když ne u nás, v našich městských lázních?!“ říká paní J., naše klášterecká návštěvnice, která okusila už všechny nové nabídky.

1

2

Procedury a „balíčky“ na ukázku:
• Indická masáž hlavy – 184 Kč
• Masáž klasická částečná – 160 Kč
• Hydromasážní koupel s vůní pomeranče – 200 Kč

S 30% - a tudíž velmi zajímavou - slevou do konce roku 2008:
• Balíček Mořský příboj (2 hodiny), obsahuje hydromasážní koupel
s mořskou solí, peeling a regenerační remineralizační zábal z mořských řas
• Balíček Aqua – relax (1 hodina), obsahuje pobyt v bazénu s doprovodnými
službami (parní lázeň, vířivka)

3
4

Zajímavé akce:
• Evženská sobota, pravidelně opakovaný celodenní lázeňský program,
zahrnující ochutnávku stále nových procedur, cvičení v bazénu i v tělocvičně,
s Wellness obědem a jinými outdoorovými a indoorovými zážitky.
Zajímavá zařízení:
• Nová stylová lázeňská kavárna
• Vodní bar poskytující prostor k relaxaci, občerstvení i v plavkách, využití solární
louky a prohřátí v infrasauně.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
•
•
•
•
•

Uzavření smluv o spolupráci s pojišťovnami. Jsme nestátní zdravotnické zařízení a po zahájení spolupráce začneme poskytovat léčebné a preventivní
programy, na které budou přispívat zdravotní pojišťovny dle vymezených indikací.
Nové procedury, nové „balíčky“, stále nová překvapení a radosti pro tělo a duši.
Např. Thajská masáž – Anticelulitní zábaly – Masáž horkými kameny – Program pro modelaci postavy – Kosmetická péče
Pravidelné hodiny Aqua – aerobiku a Aqua – relax a cvičení v tělocvičně (na míčích, stretching, relaxace aj.)
Celodenní lázeňský program Evženská sobota. Další termíny a tím i výzva ke spoluúčasti jsou 22. 11. a 13.12. 2008. Cvičení na míčích, Aqua-aerobik,
vodní hrátky s proudy a ochutnávky procedur i speciálního čaje (překvapení!) včetně wellness obědu a pozvání do kavárny, to vše čeká 15 účastníků,
kteří mají ještě šanci se připojit.
Vánoční poukázky pro vaše blízké, které si můžete zakoupit na recepci lázní. Netrapte se s vymýšlením dárku, uděláme to za Vás a doporučíme nejvhodnější kombinaci z nabídky tak, aby přinesla vašim vyvoleným ty nejkrásnější prožitky a emoce.

CVIČENÍ V LÁZNÍCH EVŽ

Radost z pohybu v každém věku.
Zapojte se s námi do cvičení a my Vám ukáž
pěkný vzhled, vitalitu, zábavu a chuť‘ do živ

• KDE: Lázně Evženie v Klášterci nad Oh
• KDY: Každé úterý a čtvrtek od 18.00 do
První cvičení je 25. 11. 2088 a mů
• CO SEBOU: Cvičební obuv a oblečení,
• CENA: 180,- Kč/ 1 návštěva, Permanen

Cvičení je zaměřeno především na snížení
kové ozdravení organismu. Jde o posilován
na zpevňování břišních, hýžďových a zádov
Součástí programu je relaxační pobyt v ba
Zaručeně odejdete s příjemnými prožitky z
Sr

Informace na čísle: 474 698 770 (recepce

CO SI O TOM M

1 Proč jste si vybrali jako pracovní příležitost t

2 Jak jste spokojeni se současným stavem lázn
3 Co dalšího byste si přáli pro lázně?

MUDr. Darina Kosorinová, vedoucí lék

1. Můj zájem o pozici lékařského
malebné části Poohří a šance p
2. S porozuměním k administrat
plexu. Slibným základem pro
korysé prostorové, provozní a
jejich zaměstnanců o vzdělává
3. Lázním Evženie a městu Kláš
služeb a lůžkové kapacity. V ne

Dr. Jiří Vronský, ředitel lázní

1. Byl jsem osloven nabídkou ke
jmout a pracovat v Klášterci, k
2. Spokojen nejsem, protože jako
je čas a také prostředky. Ovšem
lázní základní podmínky v tak
3. Lázně, aby mohly naplno žít a
klientů, kteří se k nám budou

Mgr. Hana Cathala, wellness a spa kon

1. Okouzlila mne harmonie m
ní. Je to perla v české lokal
2. Úplná spokojenost je začá
nespokojená, abych sebe a
3. Dostatek peněz, aby se mo
štěvníky.
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Receptář aneb Jak se stát návštěvníkem lázní
Když jsem byla mladší, představovala jsem si pod slovem lázně sanatorium. Později – už jako žena v nejlepším věku – jsem při brouzdání na internetu objevila a se zájmem pročítala poutavé
nabídky na wellnessové Týdny žen a Regenerační víkendy pro manažery, které různé lázně nabízejí. Nebylo to vůbec jen o nemocech. I jako zcela zdravá jsem mohla vstoupit - bez lékařského předpisu a napěchované kapsy - do lázní a ocitnout se v lákavém prostoru plném příjemné péče, hudby a vůní! Znělo to jako sen a já se jednoho pošmourného podzimního dne, kdy
manžel s dětmi odjeli na celodenní zápas, rozhodla prosvítit i ten svůj všední život a udělat něco neplánovaného a jedinečného jen pro sebe. Vše začalo první nesmělou návštěvou s pouhými
dvěma stovkami v kapse – a ejhle, za tři měsíce jsem se stala milovníkem lázní a jejich téměř pravidelným návštěvníkem. Jestli chcete, prozradím vám na to recept, jeden nikdy neví...
1. návštěva – BAZÉN. S poloprázdnou peněženkou a ještě navíc s nedůvěrou k neznámému zařízení, vydala jsem se do lázní zaplavat. Hodinkou strávenou v bazénu nemůžu nic zkazit.
Jaké mě ale čekalo překvapení, když jsem postupně objevovala všechny bonusy, které ke zdejšímu lázeňskému bazénu patří - vířivka, parní lázně, solárium, infrasauna... 5 minut jsem
se prala s podvodními proudy a masírovala jsem se pod vodou. Byl to skutečně Bazén Plus. Ještě mi zbylo na kafíčko a dortík v lázeňské kavárně, jako vystřižené ze začátku minulého
století. Byly to velmi příjemně strávené dvě hodiny.
2. návštěva – MASÁŽ. Příští týden jsem neodolala. Všude čtu, jak se máme nechat hýčkat, a tak jsem si na recepci lázní vybrala Aromamasáž, abych se nechala provonět – třeba
z toho budou mít prožitek i doma. Byla to jiná masáž, než jakou znám z rehabilitace, a už teď je mi jasné, že nebude rozhodně poslední! Musím využít toho, že si zatím ještě
mohu vybrat termíny, co mi vyhovují. Voňavá hodina utekla jako voda.
3. návštěva – AQUA-RELAX. Za nějakou dobu jsem opět dostala chuť na bazén, který jsem si oblíbila, ale nechtěla jsem přijít ani o masáž. Tentokrát jsem se ale
odhodlala vyzkoušet něco exotičtějšího. Měla jsem štěstí. Zrovna byl v akci balíček Aqua-relax, dostala jsem tedy oboje a za málo a poznala jsem úplně jinou,
japonskou, masáž Amma. Bazén a masáž je kombinace, kterou mohu rozhodně všem doporučit. Po hodině a půl se budete cítit jako znovuzrození!

ŽENIE

žeme, že cvičení přináší zdraví,
vota.

4.Návštěva – MOŘSKÝ PŘÍBOJ. S jídlem roste chuť. Rozhodla jsem se, že si každou druhou sobotu udělám dopolední nadílku jen pro sebe.
Rodina naštěstí neprotestovala. Asi to bude tím, že se po návštěvě lázní cítím skvěle a doma jsem víc v pohodě. Milá slečna recepční mi
poradila, ať využiji další akci - bezva kombinaci na podzimní období - Mořský příboj. Masážní vana s vůní mořské soli, peeling a
zábal do krému z mořských řas – kdybych znala bretaňské pobřeží, určitě bych nostalgicky zavzpomínala, tak opravdově to
vonělo! Pospávala jsem v termální dece, takovém ze všech stran vyhřívaném spacáku, který prý vysílá navíc infračervené záření, což je něco pro mé klouby. Prostě TOP technologie, a navíc za humny! Po téhle sérii jsem měla
chuť si dát masáž, byla to reflexka plosky nohy a to jsem zaspala úplně. A to jsem nespavec! Tři a půl
hodiny absolutního blaha.

hří
o 20.00 hod.
ůžete si ho vyzkoušet zdarma.
obuv k bazénu, plavky, ručník a dobrou náladu.
ntka na 10 návštěv 1500,- Kč

přebytečných kilogramu, zpevnění ochablých svalu a celní bez složitých krokových variací. Je zaměřeno především
vých svalu. Délka cvičení je 30- 50 minut, s hudbou.
azénu, kde je možnost relaxace v parní lázni a whirpoolu.
z cvičení i z pěkného prostředí našeho bazénu.
rdečně Vás zveme

5. návštěva se teprve chystá. Z rodinných povinností se příště uvolním na
celou sobotu, chci se totiž zúčastnit celodenní Evženské soboty
ještě před koncem roku. Pomalu ale jistě se ze mne stává
lázeňský notorik. A hádejte, co chci od manžela
pod stromeček? Ani nové záclony, ani sadu
hrnců. Chci vánoční poukaz do lázní
na nejúžasnější procedury, co jsem
ještě neochutnala!
Paní Katka

e lázeňského domu Evženie), recepce@lazneevzenie.cz

MYSLÍME MY

tuto lokalitu?

ní?

3 otázky pro ...

kař lázní

o garanta Lázní Evženie a. s. vzbudily dvě věci: být účastna znovuzrození lázní v překvapivě
přispět svou zkušeností v oboru lázeňství k vybudování moderního lázeňského centra.
ativní a finanční náročnosti projektu sleduji pozvolný rozvoj infrastruktury lázeňského komrozvoj kláštereckého lázeňství je kvalita místních minerálních pramenů, podpora města, vela architektonické vybavení objektu a okolí, pracovní nadšení vedení Lázní Evženie a.s. a zájem
ání a prohloubení odborné kvalifikace.
šterec n. Ohří přeji rostoucí zájem o lázeňské služby, dostatek financí na rozšiřování spektra
eposlední řadě i úspěch při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.

e spolupráci a projekt realizace nových lázní se mi líbil, a proto jsem se rozhodl nabídku přikterý je navíc i velmi sympatické město.
o ředitel vidím velký prostor pro zlepšování provozu i služeb, ale samozřejmě všechno potřebum budova, vybavení i okolí lázní je velmi pěkné a na vysoké úrovni, málo kdo má při rozjezdu
kové kvalitě, jako máme my a Klášterec.
fungovat, potřebují klienty, proto přeji lázním hodně klientů a především hodně spokojených
vracet a pomohou nám obnovit v Klášterci lázeňské město.

nzultant

místa a komplexnost možnosti outdoorových a indoorových aktivit pro klienty lázitě.
átek stagnace. Pravda, musím ohodnotit úspěchy, ale přitom být stále náročná a
své činnosti, za které jsem odpovědná, přiblížila k dokonalosti.
ohlo dokončit vše, co ještě schází. Přeplněnou rezervační knihu a uspokojené náv-
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Technické problémy andílky nerozhodily
Stejně jako na předchozích ročnících
ani tentokrát nemohl na Playback Kids
chybět zajímavý host. Letos zvolili organizátoři skupinu „5angels“, což se ukázalo jako dobrá volba. Pětice devítiletých
zpěvaček a tanečnic přivezla do Klášterce jedenáct svých nejnovějších skladeb,
které předvedla na vysoce profesionální úrovni. Naprosto suverénní výkon a
usměvavý kukuč nenarušily „andílkům“
ani davy dětí toužících po podpisech, ani
technický zádrhel v podobě zaseknutého cédéčka. Bylo vidět, že tyto školačky
už mají leccos za sebou.
Hlavní role na „Playbacku“ ovšem nepatřila 5angels – i když to tak někdy vypadalo – ale soutěžícím. Na základě hodnocení zvoleného kostýmu, celkového dojmu
a hlavně úspěšnosti ve snaze napodobit
slavný originál vyřkla porota následující
ortel. V kategorii jednotlivců zvítězila
Adéla Gambošová jako vítězka slovenské
SuperStar Věra Berkyová, druhé místo si
vytancovala a „vyzpívala“ Kamila Šímová
jako americká herečka a zpěvačka Drew
Sidora, třetím místem pak porota ocenila
Lenku Adamovou, která se na pár minut
převtělila do Ewy Farny. Ve skupinách
zaujalo porotu nejvíc závěrečné „vánoční“ vystoupení stálých účastnic soutěže
Vendy a Kiki Knapových. Druhé skončilo duo Anežka Zounarová a Gabriela Dytrychová cvičící a tančící na šmoulí „brannej den“ a
Šmoulové - tentokrát v podání Lucky Fabiánové a Adély Zounarové - ovládli i bronzovou pozici.
14. ročník Playback Kids je už minulostí a i když přinesl spoustu hezkých chvil, tak nezbývá než si přiznat, že patřil mezi ty slabší.
Možná ne návštěvností, která byla velice slušná, jako spíš ze strany organizace. I když se samozřejmě nejedná o profesionální akci a
cílem je hlavně pobavit, těch zmatků a technických problémů bylo na jedno odpoledne trochu moc. Kromě toho, že
to negativně ovlivnilo samotná vystoupení, způsobilo to i
velký časový skluz. Aby akce, na které bylo i hodně opravdu
malých dětí, začínala ve dvě odpoledne a končila v půl šesté, není asi úplně ideální.
-lara-

Krátce za sebou navštívili
Klášterec dva známí písničkáři. Zatímco Honza
Nedvěd se se svojí kapelou představil v kulturním
domě, Josef Fousek si pro
svůj recitál „Nemám čas
lhát“ zvolil komornější
prostředí kina Svět. Oba
hudebníci už v Klášterci
byli a mají tu své věrné
publikum.

KAM ZA KULTUROU ...
do 26. listopadu
Galerie Kryt
O KUS DÁL
Výstava fotografií Jana Parmy

USA 2008, 103 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

21. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

28. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
USA 2008, 99 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 40,- Kč

21. a 22. listopadu v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
DĚTI NOCI
ČR 2008, 80 minut. Mládeži do 15 let
nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

28. listopadu od 16 hodin
Zámek
AFRIKA POD KŮŽÍ
Komponovaný pořad

22. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KABARET NA TAHU:
„A ZAS JE TU KANDRDAS“
Vystoupení v rámci Kláštereckých divadelních dožínek.
Stoly číslovány. Vstupné: 80,- Kč

Při cestě kolem nově otevřeného hotelu Bohemia
Excellent nás upoutala květinová výzdoba na prostranství a malé ozdobné dýně položené nad stolcích před vchodem. Upoutala nás také nabídka hotových jídel. Z budovy vyšel majitel hotelu a pozval nás k prohlídce
celého objektu. Taková nabídka
se neodmítá. V restauraci je
příjemné posezení. Povečeřeli
jsme a jídla byla velmi chutná.
Chutná vám to o to víc, když
Udělejte
vám jídlo přinese příjemná
ze svého auta,
a milá servírka. Při kávě jsme
zavzpomínali, jak budova vypadomu, či plotu
dala v době našeho mládí.
reklamní
plochu!
Přejeme hotelu hodně spo7PMFKUF*)/&%5&-
kojených hostů jak z našeho
města, tak i ze širokého okolí.
Eva a Štěpán Mudrovi

;¶4,&+5&#&;13«$&
"Ç,ė.ĝ4
1PTLZUOŞUF
7ÈÝBVUPNPCJM 
EƉN ŘJQMPU
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN



26. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
MONOLOGY VAGÍNY
Vstupné: 150,- Kč; důchodci 110,- Kč
27. listopadu v 17.30 a 20 hodin
TROPICKÁ BOUŘE

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270
432 01 Kadaň

Prodej akčních sporáků - připojení a doprava zdarma
Amica GEP 5002 - kombinovaný sporák
Amica GEP 5332 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica GEF 5332 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica GEP 5132 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica GEF 5132 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica EE 5160 – celoelektrický, konvenční trouba
MORA 2460.1E12 - kombinovaný sporák multifunkční (bílý)
MORA 1410.1E12 - celoplynový sporák (bílý
MORA 1410 C - celoplynový sporák (bílý) )

Natálie Jiráková

5 990,- Kč
8 990,- Kč
8 490,- Kč
7 990,- Kč
7 990,- Kč
5 990,- Kč

4 990,- Kč
6 990,- Kč
6 490,- Kč
5 990,- Kč
5 990,- Kč
4 990,- Kč
7 990,- Kč
4 990,- Kč
4 490,- Kč

Přestavba spotřebiče na propan-butan
Připojení spotřebiče na plynovou hadici
Bytové rozvody plynu lisováním - materiál měď
Kontroly a revize plynového zařízení pro občany, společenství vlastníků
bytů, firmy, úřady, školy apod.

VOLEJTE - Tel.: +420 474 342 410 Mob.: +420 731 101 438
Šarlota Kožená

Natálie Vančová

29. listopadu v 17 hodin
Kino Svět
PANÍ ŽIŽKOVÁ
Divadelní spolek Ladji Dlouhého NAHOĎ - Vás zve na divadelní komedii
Vstupné: 50,- Kč
30. listopadu od 15 hodin
Kulturní dům
ČERTŮV ŠVAGR
Klasická hraná pohádka v provedení J.
Jurištové Praha.
Vstupné: 40,- Kč

Noví občánci města
Leona Tirpáková

náš

tip
24. a 25. listopadu v 19 hodin QUANTUM OF SOLACE
USA / Velká Británie, 2008, 106 min.Ve dvaadvacátém filmu o nejznámějším agentovi
Jejího veličenstva, se James Bond (Daniel Craig) vydává po stopě, kterou mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou kdy miloval. Tou stopou je pan White, jež při výslechu
odhalí organizaci, která Vesper vydírala. Agent 007 se vydává na Haiti, kde se jeho
cesta zkříží s Camille (Olga Kurylenko), ženou, která stejně jako on touží po odplatě. Camille Bonda dovede přímo k bezohlednému obchodníkovi jménem Dominic
Greene (Mathieu Amalric), stojícího v čele tajemné organizace. Bond zjistí, že Greene
usiluje o úplnou kontrolu jednoho z nejdůležitějších přírodních zdrojů celého světa a
s kontakty na nejvyšších místech britské vlády a CIA se stává vskutku nebezpečným
protivníkem. Na cestě pomsty, hledajíc muže, který stál za zradou Vesper musí být
Bond vždy o jeden krok napřed před CIA, teroristy a dokonce i před M.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč

E-mail: figas@seznam.cz

Napsali jste do redakce ...

28. listopadu od 16 hodin
DDM Volňásek
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
V PEŘEJÍCH
Vyhlášení soutěže o nej stromeček

30. listopadu až 31. prosince
Galerie Kryt
KLÁŠTERECKÝ BETLÉM
Vernisáž výstavy proběhne 30. 11. od 14
hodin
1. a 2. prosince v 18 hodin
Kino Svět
JUNO
USA 2007, 96 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
4. prosince v 19 hodin
Kino Svět
96 HODIN
Francie 2008, 93 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím doučování z českého jazyka a
přípravu k přijímacím zkouškám z ČJ na
střední školu. Tel.: 724 703 455

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 9.12.2008 se uskuteční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi . Tato
akce je součástí celostátní soutěže České Vánoce s Ježíškem. Jde zároveň
o pokus o vytvoření rekordu ve vypouštění balónků v celé ČR.

Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
Přijďte všichni podpořit českého Ježíška a přáníčka všech dětí.
Těšíme se na Vás.
KDE: Parkoviště před kulturním domem
KDY: 14:30 sraz
15:40 vypouštění balónků
Denis Gabčo

Olga Košťáková

Roman Novotný

František Anger

Program:
Pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ
Kutálení obří koule
Soutěže, malování
Losování obrázků, odměny
Občerstvení p. Kříže
Pořadatel: DDM Volňásek
Kulturní dům
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K L ÁŠ TERECK Ý SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Šachisté zase s medailemi
Úspěšně skončil pro klášterecké šachisty
2. turnaj Grand Prix v Chomutově, který se
konal 8. listopadu. Domů se vrátili se dvěma
bronzovými a jednou zlatou medailí.
„Na třetím místě skončil Ondra Toman, když
v konkurenci sedmačtyřiceti hráčů získal pět
a půl bodu ze sedmi možných,“ vypočítával
úspěchy svých hráčů trenér Petr Gruss.
„Další bronzovou medaili získala Helena
Grussová v kategorii dorostenců.“
Helena Grussová byla také jedinou zlatou
medailistkou z klášterecké výpravy. Vítězství si vysloužila výhrou mezi dívkami.
Také další klášterečtí hráči si nevedli špatně. Drahomír Krásný skončil na 5. a Daniel
Mayer na 16. místě.
„Jen doufám, že forma vydrží našim hráčům
i na turnaj v Karlových Varech,“ dodal na
závěr trenér Gruss.

Fotbalisté FK přezimují
na první příčce
FK Klášterec – FK Louny B 5 : 0 ( 3 : 0 )
Famózní bilanci si mohou na své konto připsat klášterečtí fotbalisté. V podzimní části
krajské 1. B třídy prohráli jediný zápas (v
osmém kole na domácím hřišti se Strupčicemi) a v jednom utkání remizovali (v sedmém kole se soušským béčkem). Všechna
ostatní utkání dovedli fotbalisté k vítězství
a platilo to také o předposledním a posledním utkání podzimu.
Klášterečtí fotbalisté se v neděli 9. listopadu
naposledy v podzimní části soutěže představili domácím fanouškům. V zápase proti
lounskému béčku jim udělali velkou radost,
když vedli už od první minuty. Nedůslednost lounské obrany potrestal Václav Škréta.
V jedenácté minutě prošel lounskou obranou Michal Škultéty a technickou střelou
zvýšil vedení domácích už na 2:0.
V osmnácté minutě už to bylo dokonce 3:0.
Michal Holeček si na hranici vápna zpracoval míč a technickou střelou k tyči nedal
lounskému brankáři šanci.
Hosté neprožívali v neděli právě svůj nejlepší den. Do šancí se dostávali jen velmi
sporadicky a většinou končil míč jen vedle
Pařilovy branky. Za to domácí byli při chuti
a další radostný okamžik připravili pro své
fanoušky v jednadvacáté minutě. Martin
Rychtář vybojoval míč, ideálně nahrál Petru Procházkovi, který pohodlně vsítil čtvrtý
klášterecký gól.
Také ve druhém poločase se domácí hráči
činili, ale pátý gól padl do lounské sítě až
v padesáté osmé minutě. Střídající Jaroslav
Homoláč dosprintoval těžký míč a z téměř
nemožné pozice ho ideálně nacentroval
do vápna přímo na nohu Bohumila Hronka, od níž se míč odrazil za Petříkova záda.
„Věděli jsme, že k nám přijíždí soupeř zespodu
tabulky a chtěli jsme si zahrát fotbal, protože
už minulý zápas nás to nakoplo v Březenecký,
kde nás rozhodčí poslal nesmyslně do devíti,“
hodnotil po zápase výkon svých svěřenců
trenér Jiří Janda. „Přesto jsme i v devíti vyhráli 4:0. Dnešní výkon byl myslím excelentní, i
když soupeř byl z kategorie slabších. Divákům jsme určitě připravili fotbalovou podívanou, protože to byly akce jako zvon.“
SK Černčice – FK Klášterec 0 : 1 ( 0 : 1 )
Také v posledním zápase podzimní části
soutěže si klášterečtí fotbalisté svou bilanci
nepokazili a porazili SK Černčice 0:1. Do jarní
části, která pro Klášterec začne v neděli 29.
března v 15 hodin utkáním se žateckým
béčkem, tak klášterecké áčko vstoupí z první pozice, když získalo 34 body.

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526

Týmy Nymburka i Jablonce odjely s porážkou

Nejúspěšnější medailové MČR

HC Klášterec – NED Hoc.Nymburk 11 : 5 ( 2:2, 4:2, 5:1 )
Nymburským hráčům se pravděpodobně ani v nejčernějších snech nezdálo, pro jaký výprask si v sobotu 8. listopadu přijeli na klášterecký led. Tak jako byli nemile překvapeni hosté z Nymburka, o to více se radovali klášterečtí fanoušci. Pro trenéra domácích Petra Nekvindu ale gólová nadílka do sítě hostů tolik překvapující nebyla.
„Tak hlavně chci poděkovat všem hráčům, protože po těch úvodních deseti minutách bylo opravdu těžké se zvednout,“ chválil po zápase svoje svěřence. „Ale mančaft je teď v pohodě, my jsme hráli dobře i v Mělníku, byli jsme
lepším týmem, ale body jsme nepřivezli, protože jsme nedávali góly. Dneska se ale ukázalo, že jsme v pohodě a já
doufám, že diváci byli spokojeni a dík patří také jim za jejich povzbuzování a podporu.“
HC Predators Česká Lípa – HC Klášterec 4 : 3 ( 0:1, 1:0, 3:2 )
V utkání s Českou Lípou klášterečtí hokejisté dlouho vedli. Smolné vyrovnání přišlo až v poslední vteřině druhé
třetiny, kdy se prosadil Oliverius ve vlastním oslabení. V poslední části hry se štěstí obrátilo definitivně na stranu
domácích a Klášterec si domů bohužel nepřivezl ani bod. Nejaktivnějším hráčem Klášterce byl v České Lípě
Buchal, který dal úvodní gól zápasu a na další dva přihrál.
HC Klášterec – HC Vlci Jablonec nad Nisou 6 : 2 ( 1:0, 2:2, 3:0 )
Ještě minutu a půl před koncem zápasu
kláštereckých hokejistů proti jabloneckým vlkům by titulek „Klášterec výhru nad
vlky vydřel“ seděl jako ulitý. Pak se ovšem
domácí hokejisté utrhli ze řetězu a během
zmíněné minuty a půl nasázeli hostům tři
góly a společně s fanoušky málem zbořili klášterecký zimák. Nicméně o utkání
samotném platí, že na výhru se domácí
hráči dost nadřeli a vysoké číslo na jejich
straně skóre bylo nejspíš dílem náhlého
jabloneckého kolapsu v závěru zápasu.
„Zápas byl na začátku vyrovnaný,“ nechal se
po zápase slyšet Petr Nekvinda, trenér Klášterce. „Potom ve druhé třetině asi prvních
sedm minut jsme měli trochu útlum. Bylo to
nahoru dolů, nás bylo dneska málo. Na začátku jsme hráli na pět beků a ještě jeden útočník se střídal do obrany. Nebylo
to jednoduché utkání, ale hráči to zvládli perfektně. Myslím, že jsme si to vítězství vydřeli a je jedno, jestli je to vítězství
3:2 nebo 6:2.“
„Dneska jsme potřebovali vyhrát, protože jsme venku dvakrát prohráli, i když jsme hráli dobře,“ přidal se k trenérovi
Jaroslav Buchal. „Začínáme hrát konečně jako mančaft, což je dobře pro budoucnost. Obavy jsme měli hlavně z toho,
že jsme měli dneska málo beků. Ale zvládli jsme to a jsme rádi, že nakonec padly ještě tři góly na konci.“

Na začátku listopadu se klášterečtí a kadaňští karatisté zúčastnili mistrovství České republiky v Českých Budějovicích.
„Dopadli jsme velmi dobře,“ pochvaloval si účast svých svěřenců na
mistrovství trenér Josef Patík. „Pro nás je to zatím asi nejúspěšnější mistrovství republiky v počtu medailistů.“
Klášterečtí a kadaňští karatisté si na mistrovství vedli velmi dobře. Kata
tým ve složení Zuzana Struková, Lucie Skoupilová a Vojta Růženec
skončil na druhém místě. Stejně jako Bára Malčánková jak v kata, tak
v kumite, Zuzana Struková si v kata vybojovala třetí místo, stejně jako
Ondřej Novotný v kumite. Štěpán Krejčí skončil v kata čtvrtý.
„S umístěním v kata jsem velmi spokojená,“ svěřila se Bára Malčánková.
„V kumite moc spokojená nejsem, protože jsem se nemohla kvůli zlomenému malíčku stoprocentně připravit.“
Spokojený byl se svým
Sportovní zpravodajství vám
výkonem také Ondřej
přinášíme společně s :
Novotný. „Konkurence
byla velká a v juniorech
jsem prvním rokem, tak
snad to bude příště ještě
lepší,“ dodal.

Bez kulturistiky to nejsem já ...

internet provider
telefon HOT LINE: 777 635 619 | http://televize.kabel1.cz

Digitální televize v Klášterci nad Ohří
Ke dni 6.10.2008 bylo ukončeno „volné“ vysílání televizních programů
v internetové síti Kabel1.
Od stejného data je možné si u nás zakoupit službu IPTV. Tato služba bude potvrzena
smlouvou o poskytování IPTV, která je k nahlédnutí na:
http://televize.kabel1.cz/soubory/smlouva.pdf
S podpisem smlouvy si zároveň vyberete jednu z následujících programových nabídek:

Omezená
programová
Tiskárna CANON
PIXMAnabídka:
MP140

20,-Kč

• ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
• Nova, Prima
• TA3, TV Noe, TV Focus

měsíčně

Základní
nabídka:
Tiskárna programová
CANON PIXMA
MP140

90,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
za 330,- a 440,- Kč:

Rozšířená
programová
Tiskárna CANON
PIXMAnabídka:
MP140

190,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
za 330,- a 440,- Kč:

150,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
od 550,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
Nova, Prima
TA3, TV Noe, TV Focus
Galaxie Sport, Sport5
Nova Cinema
TV Óčko, Film Box
Film Box Extra
Private Spice
Playboy
Nostalgia
TV Deko *
Minimax *
Animax *
Sport1 *
National Geographic
National Geographic Wild
Travel Channel
TV Paprika *

Méně zvýrazněné programy je možné sledovat pouze se
SetTopBoxem na Vaší TV.
* Programy Sport1, Minimax, Animax, Tv Deko a TV Paprika
jsou ve fázi projednávání.

50,-Kč
měsíčně

Při platbě internetu
od 550,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport
Nova, Prima
TA3, TV Noe, TV Focus
Galaxie Sport, Sport5
TV Óčko, Film Box
TV Deko *
Minimax *
Animax *
Sport1 *
National Geographic
National Geographic Wild
Travel Channel
TV Paprika *

Méně zvýrazněné programy je možné sledovat pouze se
SetTopBoxem na Vaší TV.

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

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

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

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

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

Je mu 30 let a žije v Kadani. Pracuje jako operátor ve výrobě v automobilovém průmyslu, jeho původní profese je však strojní zámečník. Měří182
cm a aktuálně váží 115 kg. Holky, je to fešák a stále svobodný !!! Ale pozor,
má přítelkyni a ta v jeho životě zaujala velmi důležité místo. Takže smůla.
Závodí za Fit club Bombís a je dost dobrej. Jmenuje se Pavel Fabók.
Letošní podzim se konaly jako každý rok série pohárových mezinárodních soutěží ve sportovní kulturistice. 12. října v GP Eskap Čelákovice
skončil v kategorii do 90 kg na 2. místě za slovenským reprezentantem
a zároveň porazil mistra ČR do 90 kg Tomáše Macha i absolutního mistra Evropy 2008 v klasické kulturistice Zbyňka Čeradského.
V soutěži nabité špičkovými závodníky GP PEPA Opava (18.10) také
ještě nedosáhl na příčku nejvyšší a v kategorii do 90 kg skončil za vítězným slovenským reprezentantem Jurajem Vrábelem. O kvalitě závodu svědčí i to, že Pavel Fabók byl jediný Čech v této kategorii, který se
probojoval do finálové šestice. Na potřetí už to ale vyšlo. V Aminostar
Cupu (26. 10.) ve váze do 90 kg si konečně a zaslouženě vybojoval
příčku nejvyšší a na zlaté vlně absolvoval i poslední start v této sezóně
- Pražský pohár (1. 11.), kde v kategorii nad 90 kg zvítězil nad Tomášem
Machem, který týden před tímto závodem skončil v Belgii na 4. místě.
A jak své úspěchy vidí on sám?
„Ve své závodní kariéře jsem se zúčastnil čtrnácti závodů. Nejvíce si asi vážím
zlaté medaile z oblastní soutěže v roce 2003, kde jsem závodil v kulturistice
do 80 kg. Jinak jsem si vždy cenil každého postupu do finále, ale nesměřoval jsem k nejvyšším příčkám. Samozřejmě jsem rád za dosažené výsledky v
letošní podzimní sezóně, ale vítězství nebylo nikdy mou prioritou. Kulturistiku
nedělám jen kvůli výsledkům - i když úspěchy jsou příjemné a člověka motivují - ale hlavně protože je to můj životní styl. A bez ní bych to prostě nebyl já.“
Zajímavý názor. Pavel Fabók bude určitě jedním ze žhavých želízek v připravované anketě Sportovec roku 2008 města Klášterce nad Ohří. -rony-
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