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Klášterecký Plus končí.
Kdo ho nahradí?

Klášterecké promenády 2008

Čeká Plus po 12 letech osud „nechtěného“
Julia Meinla?

Jaké byly? Ohlédnutí za akcí, která symbolicky uzavírá letní sezónu. Rozhovory s vystupujícími umělci
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Starosta města
děkoval dárci krve
„Ochota darovat nejcennější tekutinu pro
zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu člověka jako
jedince k ostatním lidem. Dnes bych chtěl
poděkovat zejména jednomu z nich, panu
Karlu Szappanosovi, který tímto způsobem
pomohl již více jak 120x a daroval tak neuvěřitelných skoro 50 litrů krve,“ informoval
naši redakci o vzácné návštěvě na radnici
starosta města Jan Houška. Neváhali jsme
a za chvíli jsme byli svědky příjemného
posezení v kanceláři starosty města.
Karel Szappanos, tento na první pohled
sympatický pán, se narodil na slovenskomaďarské hranici, v malé vesničce Lipovník (okr. Rožňava). Jeho životní pouť,
která ho zavedla až do Klášterce nad Ohří,
nebyla podle jeho vlastních slov nijak výjimečná a to, že svůj život žije dlouhá léta v
našem městě, byla vlastně náhoda. Vystudoval strojní průmyslovku ve VSŽ Košice a
po ní narukoval na vojnu do Žiliny. Odtud
ho převeleli do Kadaně a po skončení
vojenské služby nastoupil jako seřizovač
na brigádu do ZKL. Prošel několika provo-

11. září 2008

zdarma

Kdo je Hana Cathala?
Jak vidí budoucnost lázní.
Rozhovor s francouzskou expertkou
na wellness
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Školní lavice
se opět zaplnily

Klášterecké promenády 2008 jsou za námi. Podle ohlasů vládla mezi jejich návštěvníky velká spokojenost nejen s programem,
ale i s organizací celé akce. Také počasí ukázalo svou vlídnou tvář, i když ještě den předtím by si asi málokdo vsadil na tropické
teploty, které sobotní den provázely. Z lidí vyzařovala spokojenost, i když se samozřejmě nejde zavděčit všem. Několikrát jsme
zaslechli lítostivý hlas hlavně ze strany dětí, které se jen těžko smiřovaly s tím, že letošní Promenády neozářil ohňostroj. Pořadatelé ale slibují, že vše vynahradí při rozsvícení vánočního stromu. Snad jediný malý zádrhel vznikl ve chvíli, kdy při vystoupení Janka
Ledeckého vypadl na čas elektrický proud. Ve městě, které je obklopeno čtyřmi elektrárnami, by se to snad dalo kvalifikovat jako
trestný čin :o) Ale věřte, že například v Žatci na Dočesné, kam zamířila také spousta „Klášterečáků“, bylo hlavní pódium bez elektřiny dvě hodiny. Součástí Kláštereckých promenád byl také„ostrý“ start Lázní Evženie, jehož slavnostního aktu stříhání pásky se
zúčastnili náměstek hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka, starosta města Jan Houška, Ing. Tomáš Konderla z Lázní Felicitas a
místostarosta Tomáš Šroubek. Rozhovory s vystupujícími umělci najdete uvnitř našeho speciálního vydání.
-rony-

Po dvou prázdninových měsících vyměnili školáci táborové stany, mořské pláže a
lesní mýtiny za školní lavice. Většinou spíš
nedobrovolně, ale takový už je život. Krátce před půl osmou zaplnily dosud téměř
prázdné ulice davy školáků. Zatímco ostřílení „mazáci“ z vyšších ročníků šli ve skupinkách kamarádů, prvňáčky obklopovali
rodiče. Mnohé malé špunty nebylo za
obrovskými kornouty skoro vidět. Chlapečkům koukala jen čupřina a holčičkám
culíky a velké mašle. Nezapomenutelný
první školní den si v letošním školním
roce prožilo na 170 prvňáčků. Ve třídě je
kromě spolužáků a paní učitelky čekal i
malý balíček se školními potřebami jako
pozornost od města Klášterec.
-lara-

Bezpečný konec prázdnin s policií Problematika prodeje bytů společnosti ČEZ není městu lhostejná
zy až nakonec zůstal ZKL věrný a dlouhá
léta pracoval jako dílovedoucí, než odešel
do důchodu. A jak se dostal k dárcovství?
„Přečetl jsem si na nástěnce výzvu, a tak jsem
si řekl, že to zkusím,“ vzpomínal s úsměvem
pan Szappanos. „Tenkrát se psal rok 1967
a mně bylo krásných 26 let. Byl jsem mladý
a chtěl jsem pomáhat. Že těch odběrů bude
nakonec 128, to mě vůbec nenapadlo.“
Starosta města Jan Houška v rozhovoru s
Karlem Szappanosem mimo jiné vyzdvihl
velmi lidský přístup všech našich občanů,
kteří bezplatně darují svoji krev. Pro svoji vzácnou návštěvu měl ale ještě něco
navíc. Osobní poděkování.
„Každý z nás si jistě uvědomuje sílu této
životodárné tekutiny, která koluje v našem
organizmu. Bohužel ne každý je ochoten se
jí vzdát. Červený kříž Vás, pane Szappanosi,
ocenil za Váš lidský přístup udělením Zlatého
kříže 3. třídy. Rád bych se k tomuto ocenění
připojil poděkováním nejen touto formou
našeho osobního setkání, ale také v průběhu
zářijového jednání Zastupitelstva města. Protože to nejmenší, co mohu udělat, je vyjádřit
Vám, pane Szappanosi, úctu.“
-rony-

CHCETE BÝT V OBRAZE?

Již potřetí proběhl v areálu sportovních hřišť Bezpečný konec
prázdnin. Akce, která je zaměřena hlavně na školní mládež, má
za cíl přiblížit dětem práci všech složek integrovaného záchranného systému. Slunečné sobotní odpoledne přilákalo na hřiště
téměř tisícovku návštěvníků, kteří mohli na vlastní oči vidět „v
akci“ příslušníky policie ČR, městské strážníky, hasiče i záchranáře. „Chceme dětem před začátkem školního roku připomenout
některé zásady bezpečného chování hlavně v silničním provozu,
ukázat jim, jak se zachovat v případě nebezpečí apod.,“ vysvětluje
zástupce jednoho z organizátorů akce velitel MP Petr Hörbe. Na
rozdíl od pravidelných besed je ale Bezpečný konec prázdnin
založen hlavně na zábavě. Děti si mohly prohlédnout přistavenou policejní a požární techniku, sledovat zásah hasičů, potěžkat
si policejní zbraň nebo se posadit za řídítka policejního motocyklu. Škoda jen, že nepřiletěl tolik očekávaný vrtulník. Závěrečné
dovádění v hasičské pěně ale zahnalo veškeré zklamání. „Rád
bych poděkoval sponzorům, všem účastníkům včetně spřátelené
policie z Chemnitzu, městu Klášterec, prostě každému, kdo se na
pořádání této akci podílel,“ dodává závěrem Petr Hörbe -lara-

Rozhodnutí ČEZu prodat byty nikoli jednotlivým nájemníkům, jak postupovala města Klášterec, Kadaň nebo
Chomutov, ale po bytových celcích za tržní cenu, vyvolalo bouři odporu jejich obyvatel, z nichž většina pracovala nebo stále pracuje u elektrárenské společnosti. Jejich posledním krokem byla petice, kterou vedení
Skupiny ČEZ předal její iniciátor Václav Kucharský a jejíž celý obsah otiskujeme na straně 2.
„Postup, který zvolila v souvislosti s prodejem bytů společnost ČEZ, je vůči jejím bývalým či současným zaměstnanců velmi nestandardní. To je nejen můj názor,“ řekl nám na úvod k tomuto ožehavému problému, který
se týká cca 200 domácností v našem městě, starosta města Jan Houška. „Pamatuji si, že když se svých bytů
vzdávaly Lesy České republiky nebo společnost ZKL, volily zcela jiný postup. Byty převedly bezúplatně na město Klášterec, které je nyní prodává stávajícím nájemníkům za velmi přijatelných podmínek. Rozdíl v postupu
města a společnosti ČEZ je propastný.“
Jak se k tomuto problému starosta města staví a co doporučí radě města, se dočtete na straně 2.

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

Administrativní pracovník(ce)
Náplň práce:
• komplexní zpracování dat výrobního úseku
• překlady výrobní dokumentace
• správa dokumentace výrobního úseku
Základní požadavky:
• SŠ vzdělání
• aktivní znalost německého jazyka
• znalost práce na PC (Windows, MS Office)

navštivte náš
webový portál

Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení, finanční příspěvky na dovolenou a na vánoce,
5 týdnů dovolené, profesní vzdělávání a další zaměstnanecké benefity.

www.klnoviny.cz

Bližší informace na personálním oddělení - tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz
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Jaká je vláda, takové
jsou zákony !!!!

Vzhledem k tomu, že náš problém s odkoupením bytových celků za tržní cenu se
bude ještě nějakou dobu řešit a lidé se
ptají, jak budu nadále postupovat a zda
je budu dále „tzv. zastupovat“, když podepsali petici určenou generálnímu řediteli,
tak mohu jen slíbit, že pokud o to budete
stát, tak za vás, ale také za sebe nepřestanu
bojovat. Petice byla jen malá kapka a jsem
rád, že se připojilo tolik lidí a ještě dnes, kdy
jsem již petici předal generálnímu řediteli
společnosti ČEZ a.s., za mnou chodí občané, kteří přijeli z dovolené a dožadují se
podepsání petice. Petice splnila svůj účel,
poukázala na to, že nás jsou tisíce, že nejsme ovce a půjdeme spolu třeba do stávky,
když to bude třeba.
Dále jsem jasně řekl, že nechceme bytové
jednotky za tržní cenu, protože jsme je již
několikrát zaplatili svým zdravím a formou
nájmů, ale za cenu zbytkovou a chceme,
aby byly nabídnuty v první vlně jen stávajícím nájemníkům. Budovy jsou ve špatném
stavu, od výstavby prakticky neudržované.
V Kadani, Chomutově i v Klášterci nad Ohří
je to naprosto stejné. Před desítkami let
jsme se upisovali za pronájem těchto bytů
k 10 a více letům povinného zaměstnání
v elektrárnách. Moc dobře si pamatujeme, že v případě dané výpovědi nám bylo
vyhrožováno, že musíme odevzdat byty
a rodina tak mohla celoročně stanovat,
pokud nový zaměstnavatel neměl byty
k dispozici. Dobře si pamatujeme, jaké bylo
v kraji prostředí a nezapomínáme, jaké
byly pracovní podmínky. Nevidím důvod,
proč bychom se měli někde ztrapňovat při
prodejních fraškách, protože pevné úvěry
po odhadech starých nemovitostí, s kterými bychom přišli jako družstva do soutěží,
by nestačily ani na oblečení manažerů
společností, které se budou o koupi zajímat. Je totiž jasné, že společnosti přichází
do soutěže s pohyblivými a nahoru neomezenými úvěry.
ČEZ a.s. je gigant, ale my jsme občané právního státu. Pro nás občany se prý vytvořily
zákony, ale pokud jsou špatné, tak se musí
změnit. Nesmíte zapomenout, že my
tzv. „dole“ jsme ti, kteří „velice slušně živí“
formou daní atp. naše zastupitelé měst,
v kterých žijeme, naše regionální poslance
i poslance ostatní, ombudsmany, celou
sněmovnu, senát a celou vládu s premiérem a panem prezidentem. Máme se co
ohánět a tak jim tentokrát chci připomenout, za co jsou placeni a kdo jim pomohl
na jejich výsluní. Oslovil jsem regionální
poslance všech politických stran a požádal
je o pomoc. Některé jsem požádal, aby
zatím pomohli tím, že osloví své kolegy a
předloží jim náš problém. Některé jsem
požádal, aby formou písemné interpelace
obeznámili ministra a vládu o křivdě, která
je na lidech páchána společností ČEZ a.s. Je
mi jedno, jakou barvu bude mít pomocná
ruka, která mi pomůže v nouzi a společně si
ujasníme pro blížící se krajské volby, komu
dáme své hlasy. Všem občanům mohu jen
poradit, nezakládejte zatím družstva ani
jiné společnosti, nechoďte do bank pro
úvěry, na vše je čas a vaší horlivostí nahráváte jedině ČEZu a oni pak mají důvod říct,
že když to jde u vás, tak to musí jít všude.
Buďte připraveni pomoct sami sobě,
svým rodinám a přátelům. Čtěte denní
tisk, sledujte televizi, přeposílejte si ověřené E-mailové odkazy. Nezoufejte, když se
nebude déle nic dít, nebo když se nebude hovořit o vašem městě. Vždy hovořím
za všechna města a některé odpovědi se
řídí dobou danou zákonem. Když uděláte
mítink v domech a budu pozván, přijedu
kamkoliv.
Vyčkejte, vždyť jsme dali důvěru lidem,
kteří pokud nejsou stejní jako ČEZ a.s.,
musí poznat, co je amorálnost, sobeckost
a hloupost. Myslím, že rozum zvítězí nad
neústupností a změní se třeba legislativa.
Když můžeme narychlo pomoct zvířatům,
tak u lidí o tom nepochybuji.
Václav Kucharský

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte na výměnu
občanských průkazů
Pokud je to už nějaký ten pátek, kdy jste
dostali svůj občanský průkaz, měli byste
si ho raději dobře zkontrolovat. Je totiž
možné, že mu právě odtikávají poslední
měsíce „života“. Úderem půlnoci 31. prosince 2008 končí platnost občanských
průkazů vydaných do 31.12.2003. Završí
se tak kompletní výměna občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů,
která probíhá od roku 2005. V předchozích dvou letech postupně končily
občanské průkazy vydané do roku 1996
a 1998 a letos přišly na řadu ty vydané do
konce roku 2003.
Protože mají úředníci na vydání nového
občanského průkazu ze zákona lhůtu 30
dní, měli by ti, kterých se to týká, zažádat
o jeho výměnu nejpozději do 30. listopadu letošního roku. Pokud totiž vstoupíte
do nového roku s neplatnými doklady,
hrozí vám nejen potíže například na
poště při přebírání doporučené zásilky, ale také až desetitisícová pokuta za
spáchaný přestupek. O vydání nového
občanského průkazu můžete zažádat na
místní matrice, která sídlí v přízemí městského úřadu. S sebou musíte mít stávající
občanský průkaz, jednu fotografii a vyplněnou žádost, kterou dostanete také na
matrice. Správní poplatek v tomto případě neplatíte.
Stejně jako většina ostatních nařízení i
toto má svoji výjimku. O nové občanské průkazy nemusí žádat lidé narozeni
před 1. lednem 1936, pokud mají ve
stávající občance zapsáno platnost„bez
omezení“.
-lara-

Plus končí. Kdo ho nahradí?

Policie informuje ...

foto archiv

Chce mít domek jako klícku ...
XStavební firma přišla o svůj materiál.
Do sklepních prostor domu v klášterecké
Krátké ulici se vloupal zloděj. Neznámý
pachatel vnikl do příručního skladu a
odcizil materiál sloužící k zateplení fasád
domů za téměř 73 tisíc korun. Krádež
začala šetřit policie.

Asi měli nikotinový absťák ...
Slavnostní otevření kláštereckého Plusu v roce 1996
Společnost Plus Discount je po obchodech Carrefour, Delvita, Julius Meinl a Edeka v pořadí již 5. maloobchodním řetězcem, který opouští český trh. Známé oranžovomodré logo se
v Klášterci objevilo v polovině 90. let. Byla to tehdy velká sláva, protože se jednalo o první
obchod „západního“ střihu v našem městě. Po 12 letech Plus v Klášterci končí. Jaký bude
osud opuštěného objektu, není zatím úplně jasné. Před třemi týdny schválil antimonopolní úřad převzetí obchodů řetězce Plus Discount společností Rewe. Podnikatelská skupina
Rewe Group z německého Kolína nad Rýnem, která má nyní v Česku 181 prodejen Billa a
zhruba 170 prodejen Penny Market, se díky převzetí téměř 150 prodejen Plus stane druhým
nejsilnějším maloobchodním hráčem v Česku před nizozemskou společností Ahold (Albert,
Hypernova) a britskou společností Tesco. Jedničkou na trhu je zatím stále německý koncern
Schwarz, který provozuje hypermarkety Kaufland a supermarkety Lidl. Po převzetí obchodů Plus společností Rewe čeká větší část prodejen Plus přejmenování na Penny Markety.
Ve městech, kde stojí oba obchody příliš blízko sebe, je ale další osud prodejen Plus méně
jednoznačný. O některé z nich projevila zájem Billa, o jiné německý textilní řetězec KiK. V případě, že nebude mít o opuštěný Plus zájem žádný z těchto řetězců, nabízí se i možnost prodeje někomu dalšímu. Která z těchto variant
Realitní kancelář
čeká klášterecký Plus, se prozatím můžeme jen
dohadovat. Ještě méně předvídatelný je osud prodá Váš dům, byt či chatu
přidružené prodejny Maso-uzeniny Novák.
a Vy neplatíte NIC.
Zdá se, že žádný z případných nových vlastníProvizi hradí kupující.
ků s jejím dalším provozováním nepočítá.
Mezinárodní obchodní skupiny původem přeVolejte: 604 966 885
vážně z Německa přicházejí a zase odcházejí,
budují obchodní sítě, které po čase prodávají PŘIJMU PRODAVAČKU
a vzájemně směňují a nám nezbývá než čekat,
do smíšeného zboží
jak vše dopadne, a doufat, že klášterecký Plus
v Klášterci nad Ohří
nepostihne stejný osud jako bývalý Julius
Nástup říjen 2008.
Meinl, o který neměl při „dělení kořisti“ nikdo
zájem a nebýt vietnamských obchodníků,
Volejte: 728 514 768
zůstal by snad zavřený navěky.
-lara-

XTo, že se nesmí kouřit v areálu školy,
nerespektovali tři mladíci, kteří se své
vášni oddávali v prostoru hřiště v ul. Topolová. Jejich počínání neuniklo strážníkům,
kteří na místě udělili mladíkům blokové
pokuty.

Za práci neměl koláče, ale průšvih
XOsladit život si chtěl 23letý Klášterečák,
který se vloupal do místní cukrárny, kde z
výrobny odcizil čtyři formy na cukrářské
výrobky. Více toho ale nestihl, protože
byl na místě zadržen pracovníky bezpečnostní agentury VIZAB a předán policejní
hlídce.

Nejdřív kradl, potom pracoval ...
XSnadný způsob výdělku zvolil muž,
který se vypravil do areálu ZKL, kde odcizil kovový odpad z výroby. Jakmile spatřil
hlídku, dal se na útěk, přičemž nakradené kovy odhodil do jedné z jímek. Po
zadržení musel samozřejmě vše vrátit na
své místo. Krádež byla řešena jako přestupek proti majetku.

Sousedé správně zareagovali ...
XVolání o pomoc zaslechli sousedé v
jednom z domů v ul. 17.listopadu. Starší žena se zranila, přičemž se nemohla
hýbat. Strážníkům se podařilo dostat do
bytu, přivolat záchranku a ženě poskytnout první pomoc.

Se skibusem na hory
Před několika měsíci proběhla na
webových stránkách města anketa, která měla zjistit zájem Klášterečáků o znovuzavedení zimní
rekreační dopravy, tzv. skibusů, na
Boží Dar a Klínovec. Spolu s Kláštercem zjišťovala odpověď na tuto
otázku i sousední Kadaň. A protože
byl zájem občanů velký, shodli se
představitelé obou měst na zavedení speciálních autobusových
linek už pro letošní sezónu. Autobusy by měly jezdit od prosince do
března, a to nejen o víkendu, ale
také v období vánočních a jarních prázdnin. Vše bude samozřejmě
záviset hlavně na počasí a na sněhových podmínkách. Náklady na
provoz skibusů se vyšplhají přibližně na sto osmdesát tisíc korun
a Kadaň a Klášterec se o ně podělí rovným dílem. Jsou to předpokládané náklady v případě, že autobus pojede prázdný. S každou
zakoupenou jízdenkou se náklady pro města snižují. Zpáteční jízdenka přijde cestujícího na 50 korun bez ohledu na nástupní stanici. V Klášterci už dříve podobný autobus jezdil, ale kvůli nezájmu
lyžařů byl po čase zrušen. Teprve budoucnost ukáže, zda podobný
osud čeká i tyto skibusy, nebo jestli tentokrát využije výhodnou
autobusovou dopravu větší počet milovníků zimních sportů. Cesta
po vlastní ose je možná pohodlnější, ale přináší s sebou i mnoho
nepříjemností od potíží s parkováním na přeplněných parkovištích
až po obavy, zda po návratu najdete v autě vše, co tam bylo, když
jste ho ráno opouštěli.
-larailustrační foto

Co na to starosta města ?
Společnost ČEZ postavila nájemníky svých bytů, kteří jsou
zároveň jejími dlouholetými zaměstnanci, do nejistoty a to je
skutečně velmi nestandardní. Jsem rád, že podobný názor sdílí i pan poslanec JUDr. Polanský, se kterým jsem měl možnost
celou věc diskutovat. Ujišťuji nejen pana Kucharského, že budu
jako starosta v této otázce velmi aktivní a budu vystupovat
vždy ve prospěch současných nájemníků.
V současné době se nabízejí dvě varianty řešení. V případě, že
přijde na řadu varianta zakládání družstev, pak jde celý proces
mimo město. Je tu ale i možnost, která má precedent z dřívějška, a to je bezplatný převod bytů na město. Město by pak mohlo tyto byty prodávat podle schválených zásad prodeje bytů.
Pokud ale vím, tak společnost ČEZ zatím stále hájí svůj postup,
a to prodej celých bytových domů právnickým osobám, s odkazem na zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Přesto věřím, že rada města přijme můj návrh a doporučí
zastupitelům, aby pověřili vedení města zaslat představenstvu
společnosti ČEZ nabídku na bezplatné převzetí bytů do majetku města. Město Chomutov už tak učinilo a chystá se k tomu i
Kadaň.
Jan Houška, starosta města

DODATEČNÝ ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009
VE DNECH 1. – 30. 9. VŽDY OD 13, 00 DO 17, 00 HODIN (MIMO PÁTKŮ)
do všech oborů v ředitelně školy
ZUŠ OTEVÍRÁ TYTO OBORY:
HUDEBNÍ – HRA NA NÁSTROJE:
KLAVÍR, HOUSLE, ZOBCOVÁ FLÉTNA,
KYTARA,VIOLONCELLO
DECHOVÉ - KLARINET, SAXOFON, TRUBKA,
POZOUN, PŘÍČNÁ FLÉTNA
ELEKTROFONICKÉ VARHANY
SÓLOVÝ ZPĚV
BICÍ NÁSTROJE
VÝTVARNÝ:
KRESBA, MODELOVÁNÍ, MALBA, KERAMIKA
TANEČNÍ:
RYTMIKA, SCÉNICKÝ TANEC
ZÁKLADY KLASICKÉHO A MODERNÍHO TANCE
DISCODANCE A JAZZ-DANCE
DRAMATICKÝ:
ZÁKLADY HERECTVÍ, DIVADLO, ZPĚV
STUDIUM PRO DOSPĚLÉ: – HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR

od 5 do 18 let
od 6 do 18 let
od 9 do 18 let
od 7 do 18 let
od 7 do 18 let
od 10 let výše
od 5 do 18 let
od 5 do 18 let
od 14 do 18 let
od 7 do 18 let
od 19 let výše

ŠKOLNÉ:
HUDEBNÍ OBOR
200 až 280, - Kč měsíčně,
OSTATNÍ OBORY
200, - Kč měsíčně
STUDIUM PRO DOSPĚLÉ
400,- Kč měsíčně
Další informace v kanceláři školy a na
www.zusklasterec.cz
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Protože jsme nemohli z časových důvodů a vzdáleností mezi
hlavním pódiem na náměstí a pódiem na lázeňské kolonádě
udělat rozhovor se všemi vystupujícími, alespoň ve zkratce
vám je představíme.

Vážení spoluobčané, radní a zastupitelé města,
Klášterecké promenády jsou jedinečnou příležitostí nejen k
bilancování toho, jak velký kus práce se odvedl za uplynulý rok,
ale já osobně je rád využívám i k tomu, abych mohl poděkovat
všem, kteří se podíleli na dosažení našeho cíle, a to je úspěšné
fungování lázní. Ve svých předchozích projevech jsem děkoval lidem, kteří se zasloužili o získání finančních prostředků z
programu SROP na vybudování lázeňské infrastruktury a všem
stavebním firmám, které se podílely na samotné realizaci. Tentokrát musím poděkovat těm, kteří se zasloužili o to, že se podařilo
naplnit legislativní stránku věci, že můžeme lázně nazývat lázněmi. Díky patří radě města, zastupitelům i našemu strategickému
partnerovi, Lázním Felicitas.
Ani dnes nepochybuji o tom, že nastoupená cesta je správná
a že nová disciplína, kterou je lázeňství, Klášterec skutečně
pozvedne ať už z pohledu jeho image, tak ekonomicky. Všem,
kteří jsou tomuto procesu účastni, nezbývá než popřát, aby se
jejich představy bezezbytku naplnily.
Novému subjektu – Lázním Evženie - přeji hodně štěstí.
s úctou
Jan Houška, starosta města

Kečup

3 otázky pro ...

Buty

P. Spálený

3 otázky pro ...

Hudbě se věnuje profesionálně od roku 1967, kdy
přijal nabídku Jiřího Štaidla
na angažmá v tehdejším
hudebním divadle Apollo. V témže roce vychází
jeho první gramofonová
deska. Petr Spálený vystupoval s Apollobeatem,
později skupinou Apollo,
nepřetržitě dvacet let na
koncertech. Jeho největší
hity: Plakalo baby, Dáma
při těle, Trápím se trápím, Kdybych já byl kovářem, Dávám růži
bílou, Podivný hry varhan, Dlouho dlouho spím, Pane vy jste
vdova , Až mě andělé.

J. Ledecký

V kratičkém rozhovoru přiznal, že v Klášterci vystupoval tak před 20 lety ještě se
skupinou Žentour. V současnosti se věnuje muzikálové tvorbě. Právě teď pracuje s jedním americkým
režisérem na muzikálu na
motivy Shakespearova
Othela. Premiéra je plánovaná do Soulu v Korei, ale
udělá prý vše proto, aby to
co nejdříve dopravil i do
Čech. Dobrou zprávou pro fanoušky je, že v prosinci podnikne
v Čechách vánoční turné.

Buty jsou česká populární hudební skupina, původně z Ostravy, která se
zrodila v roce 1986 ze skupin U238 a B komplex. Zakládajícími členy jsou
Richard Kroczek a Radek Pastrňák. V hudbě skupiny Buty se mísí velké
množství hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, country, jazz,
reggae a další) s nápaditými a vtipnými texty.
1. Jak se vám hrálo v Klášterci?
Hrálo se výborně, lidi byli sice ze začátku trochu chladnější, ale Vlasta
(Korec) je pěkně zpracoval, takže druhá půlka už byla úplně super.
2. Buty před půl rokem přišly o dva sboristy. Proč?
Odešli ... Neboj, neumřeli. Prostě odešli, takže dnes jsme hráli téměř
v původní sestavě.
3. Připravují Buty něco nového?
No určitě. Už mám v kupě zhruba deset kusů, takže zbývá napsat tak
pět písniček a můžem do studia.
(odpovídal: Radek Pastrňák)

F. Nedvěd

František Nedvěd je český
zpěvák a kytarista. Patří
mezi
nejvýznamnější
osobnosti české country,
folku a trampské písně.
Společně s bratrem založili trampskou skupinu
Toronto, která se později
přejmenovala na Brontosaury. Po jejich rozpuštění
odchází František do Spirituál Kvintetu. Později se
ale skupina Brontosauři
opět dala dohromady a vydala velmi úspěšné LP Na kameni
kámen. Od roku 1997 působí František sám bez Jana, zatím
vydal tři alba.

The Apples
Kečup se postupně zapsal do podvědomí fanoušků melodickými
rockovými písničkami a v posledních letech patří mezi uznávané
rockové formace. První velký úspěch zaznamenal Kečup v roce
1998, kdy písnička s názvem „Slepá“ obléhala několik týdnů hitparády některých rádií v ČR.
1. Hráli jste tady loni i letos. Byl mezi těmito koncerty nějaký rozdíl?
Byl a velký. Přivezli jsme si totiž nového bubeníka a v tomto složení
to pro nás byla vlastně premiéra a šlape nám to perfektně.
2. Vypadá to, že máte v Klášterci spoustu fanoušků.
Víme o tom, ale stejně nás překvapilo, jak moc jich je. Přivezli
jsme s sebou spoustu triček, CD a DVD a nezbylo nám prakticky
nic. A autogramiáda byla suprová. Díky všem.
3. Zjistil jsem, že Kečup nevystupuje nikde v zahraničí, je to pravda?
Nás neláká hrát venku. Rozhodli jsme se dělat vlastní české
písničky. Je to sice těžší dráha, ale mně se líbí mnohem víc dělat
své písničky a oslovovat tak lidi, než jít zametenou cestičkou a hrát
převzaté hitovky, které všichni znají.
(odpovídal: Karel Paul)

L. Semelka

Jeho dráha v oblasti popmusic odstartovala v roce
1968, kdy se stal členem
hudební skupiny Cardinals. O dva roky později
vystřídal Vladimíra Mišíka
v kapele Blue Effect. Zde
působil až do roku 1975
a nahrál s Blue Effectem
resp. Modrým efektem
dvě pozoruhodná alba
Nová syntéza a Nová syntéza II. V roce 1975 založil
vlastní jazz-rockové uskupení Bohemia. Disponuje
zajímavě chraplavým a příjemně zastřeným hlasem.
1. Lešku, prý jste hrál s nějakým handicapem?
Bohužel musím přiznat, že to dnešní vystoupení jsem odehrál s
prasklým žebrem. Dal jsem do toho ale vše a teď cítím, že si musím
odpočinout, docela to bolí.
2. Co říkáte na klášterecké publikum?
Lidi jsou tady perfektní a byli na mě hodní. Už před představením
za mnou chodili a ptali se, jestli budu hrát tu nebo onu písničku,
tak jsem samozřejmě zahrál i ty staré známé skladby. Myslím si, že
byli spokojení a já tím pádem taky.
3. Vystupujete hodně v muzikálech. Co koncertní turné?
Radim Hladík se rozhodl, že zmapuje celou éru od Matador přes
Blue Effect. Sešla se stará i nová partička, natočili jsme„live“ koncert
na DVD, přidali archivní snímky z TV i soukromé záznamy... Je z toho
2DVD a je o něj velký zájem. Odehráli jsme při této příležitosti asi 15
koncertů, přišli nejen pamětníci, ale i spousta mladých. Ti byli úplně
nadšení - objevili Radima Hladíka a Blue Effect. Dopadlo to nakonec
tak, že je to v současné době nejprodávanější DVD na našem trhu.
V září nás čeká v Lucerna Music Baru za toto DVD přebírání dvojplatiny
(odpovídal: Lešek Semelka)

Maxim Turbulenc

Tyto tři chlapíky nemusíme snad ani představovat.
Podle moderátora Kláštereckých promenád Vlasty
Korece je to nejtěžší skupina na světě. Přesto jen trocha málo z historie „maxíků“. V roce 1994 vzniká v
Klánovicích nové hudební
seskupení, které si dává
název Maxim Turbulenc.
Zakládajícími členy skupiny jsou Pavel Vohnout,
zvaný Kyklop, a dva dřívější spolužáci ze základní školy Dan
Vali a Petr Panocha, zvaný Pancha. V původním složení
působila skupina do 17.10. 2005. Rozdílné názory na způsob
práce i písničky vyústily ve ztenčení formace o Panchu, kterého nahradil se svou výškou 203 cm nepřehlédnutelný Petr
Novák, přezdívaný Ajfel. Maxíci jak rychle do Klášterce přijeli,
tak ještě rychleji odjeli ... tak snad zase příště.

Girls Rock!!! Jablíčka k nakousnutí. Zrály dlouhých deset let, ale na kráse
jim to neubralo. Naopak! Jsou to holky, co nepřehlédnete. Hrají repertoár složený z písní známých rockerů, ale dokáží zabrousit i do 60. let. Mají
samozřejmě i vlastní tvorbu. Jsou SUPER a v Klášterci to pěkně „rozbalily“.
1. Jak se vám hrálo v Klášterci?
To nemělo chybu! Lidi nás rozproudili a my od nich nasávaly tu energii, kterou jsme se jim pak snažily vracet. Doufáme, že byli spokojení
tak jako my.
2. Jak to, že ještě nemáte vlastní CD?
Už je konečně na cestě. Připravujeme CD jak v angličtině, tak v češtině
a mělo by vyjít do konce roku k 10. výročí naší kapely.
3. Co takhle kdyby si 4 rockerky zahrály v muzikálu?
Když nám napíšou „jablečný“ muzikál, tak půjdem. Ba ne, do toho se
nehrneme ... Zatím. Ale kdo ví ...
(odpovídal: všechny holky... ale nejvíc upovídaná je bubenice Helena)

Fiala Ladislav FI-GAS
Chomutovská 1270
432 01 Kadaň
E-mail: figas@seznam.cz

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 GEF 5132 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica GEP 5132 - kombinovaný sporák multifunkční
Amica CM 5382 - sklokeramická deska; multifunkční
Amica CP 5281 - sklokeramická deska; multifunkční
MORA 2460.1E12 - kombinovaný sporák multifunkční (bílý)
MORA 2423.1E12 - kombinovaný sporák (bílý)
MORA 1410.1E12 - celoplynový sporák (bílý)

5 990,- Kč
8 990,- Kč
8 490,- Kč
7 990,- Kč
7 990,- Kč
13 990,- Kč
10 490,- Kč

4 990,- Kč
6 990,- Kč
6 490,- Kč
5 990,- Kč
5 990,- Kč
9 990,- Kč
7 990,- Kč
7 990,- Kč
5 990,- Kč
4 990,- 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

Vážení čtenáři, tak to byl náš
stručný přehled vystupujících
na Kláštereckých promenádách
2008. Zajímá nás váš názor na
program, který pro vás organizátoři akce pro letošek nachystali, a
proto připravujeme na webový
portál města Klášterce anketu,
kde se budete moci vyjádřit. A
nejen to, budete mít také možnost zkusit si sestavit program
pro ročník příští. Tedy pro Klášterecké promenády 2009. Anketu
spustíme nejpozději do 19. září
2008.

internetový portál
města Klášterce nad Ohří
naleznete na :

www.klasterec.cz
Tuto stranu pro vás
připravil -rony-
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Jak vidí budoucnost lázní náměstek hejtmana
vždycky zájem soukromého investora, který své vlastní peníze
chce zhodnotit a velmi zvažuje, jestli do toho daného místa
má či nemá dát své peníze. Někteří starostové, nemluvím teď o
Klášterci, plýtvají penězi na nesmyslné projekty, které nakonec
zkrachují. Vzpomeňme si, kolik aquaparků a krytých bazénů je
po vesnicích, lidé tam nechodí a tyto projekty mají teď veliké
ekonomické problémy.
Moje přítomnost zde je nicméně důkazem, že Klášterec v jeho
snahách o rozvoj lázeňství podporuji. Ovšem představa, že
pokaždé, když si podá žádost za sto milionů, tak uspěje, je lichá.
Na druhou stranu by Klášterec neměl házet flintu do žita a rozhodně by se měl v dalších výzvách snažit, aby byly jeho projekty
úspěšné. Projekty, které jsou zaměřené na občany, jsou vždy
vítány.

Radek Vonka

Jedním z častých návštěvníků města
Klášterce je Radek Vonka, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje. Tentokrát se
v našem městě zastavil v souvislosti s
konáním 3. ročníku Kláštereckých promenád. Povídali jsme si s ním nejen o
této akci, ale i o budoucnosti lázeňství v
Klášterci a o penězích z Evropské unie.
Včera (5.9.) zasedal na kláštereckém
zámku Výbor Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad, jehož jste
také členem. Výbor schválil 2,2 miliardy pro další projekty, které byly podány v rámci druhé výzvy Regionálního
operačního programu Severozápad.
Klášterec vyšel tentokrát na prázdno.
Co nám k tomu můžete říct?
Posuzování přihlášených projektů je v
první řadě věcí Úřadu Regionální rady,
což je nezávislý odborný orgán. Posouzené projekty nakonec putují do výboru
regionální rady, který tvoří osm zastupitelů z Ústeckého a osm zastupitelů z Karlovarského kraje. Tolik k procesu výběru
projektů. Co se týče toho, že Klášterec
tentokrát nic nezískal, mám za to, že si i
přesto nemá rozhodně na co stěžovat.
Evropských peněz sem šlo v minulosti
více než do jiných měst. Navíc jsem přesvědčen o tom, že prosperita města by se
neměla stavět jen na dotacích.
Jaké projekty mají podle vás šanci na
úspěch?
O úspěchu projektů nesvědčí jen to,
kolik na ně získám peněz, ale následně i
jejich životaschopnost. Já jako pravicový
politik vítám dotace, které věci rozhýbají.
Na druhou stranu je pro mě mírou kvality

Jak vidíte budoucnost zdejších lázní?
Myslím si, že to, co se tu za nemalé evropské peníze udělalo, lázně nastartovalo. Nyní už by se měl podle mého názoru chopit
věci spíše soukromý investor, než stavět další kapacity a realizovat další projekty z dotací Evropské unie. Existuje zde akciová
společnost s privátní účastí – Lázně Evženie a.s. - která se k tomu
přímo nabízí. Pokládám si otázku, jestli by města měla provozovat lázně, řídit pivovary, vlastnit tisícové bytové fondy, prostě se
nějak ekonomicky angažovat. Podle mě by se spíš měla starat o
chodníky, zeleň, čistotu ve městě, prostě o veřejné věci. Proč má
město například investovat desítky milionů do oprav bytových
domů, kde bydlí jen někteří občané města, když je může využít
například na chodníky, po kterých budou chodit všichni. Bydlení je privátní záležitost, kterou by nemělo financovat město, ale
ten, kdo tam bydlí. Když se vrátím ke Klášterci a jeho lázním, je tu
výborná atmosféra. A já sem velmi rád jezdím. Za sebe můžu říct,
že Klášterec bude mít vždycky moji podporu, která ale musí být
v daném čase a místě reálná a potřebná. Klášterec je milé město, které má velké štěstí, že neleží vedle díry po těžbě uhlí. Velký
úkol, který nyní čeká zdejší radnici, je postarat se o to, aby všichni
občané, i ti ze sídlišť, vzali historické centrum a lázně za své.
Klášterec, to nejsou jen lázně, velkou část města tvoří právě sídliště. Jak vidíte možnost čerpání dotací v této oblasti?
Klášterec to má problematické, protože nespadá do kategorie 20 tisíc obyvatel.
Byla to Česká republika, kdo na půdě Evropské unie zalarmoval
prostředky právě tímto směrem, aby panelová sídliště mohla
být vůbec podporována. A i když s tím já osobně nesouhlasím,
ale nemůžu s tím nic dělat, Evropa se zamilovala do velkých
měst. Její velké peníze mají pomáhat velkým městům a menší
města, zvlášť ta pod 20 tisíc, mají v řadě případů smůlu. Pak je to
především věcí státu, který mnohdy tyto byty stavěl, aby přišel s
nějakými programy, které přispějí k řešení tohoto problému. Kraj
tato sídliště nestavěl a nemůže tedy v této povinnosti suplovat
stát. Kraj může jen tlačit na to, aby stát tyto problémy vnímal.
O stav bytů a bytových domů se ale musí postarat i jejich noví
soukromí vlastníci. Koupili od města byty za ceny mnohonásobně nižší, než jsou tržní ceny, a v této nízké ceně byl samozřejmě
zohledněn horší stav bytů i celého domu. Mnohde spoléhají na
dotace, jinde se do toho pustili sami, ze svých vlastních prostředků nebo z lehce čerpatelných úvěrů. Dotace nevyřeší všechno.
Každý dům má svého majitele a ten se o něj musí starat. -lara-

V Klášterecké Jeseni dali prázdninám sbohem
Prázdniny utekly jako voda. A tak jako kdekoli
jinde i v Klášterecké Jeseni se místní usedlíci rozhodli, že se společně s dětmi jaksepatří rozloučí
s letní pohodou. Za pomoci sponzorů a všech
jeseňských maminek, babiček, tetiček a občas
i zástupců mužského rodu uspořádali akci se
spoustou soutěží, her i tancování pod odborným organizačním a moderátorským dohledem
manželů Dany a Jardy Kašparových. O tom, že
se akce povedla, nebylo pochyb. Rozzářené oči
dětí byly velkou odměnou za snahu pořadatelů.
Své si užili i dospěláci, kteří se aktivně do soutěží
zapojovali. Ti, co zůstali jen pouhými„statisty“, pak
neúnavně fandili a uznale oceňovali výkony svých
vrstevníků. „Jeseňští“ ještě nevstřebali všechny
zážitky a už dnes připravují další společnou akci ...
Co takhle podzimní Drakyáda?
-rony-

Napsali jste do redakce ...
Dne 17. 9. 2008 se ředitelka školy a vyučující německého jazyka slečna Lucie Cvrčková zúčastní oficiálního
zahájení iniciativy „Schulen: Partner der Zukunft“ (Školy – partneři budoucnosti). Program bude zahájen v pražském Goethe-Institutu, poté proběhne zahajovací konference na téma „Propagace němčiny“.
Po společném obědě budou všichni partneři projektu přivítáni na pražském velvyslanectví Spolkové
republiky Německo. Po přivítání německým velvyslancem vystoupí zástupce MŠMT s pozdravem českého ministra školství, dále proběhne podpis dohod s partnerskými školami a na závěr budou předány
partnerským školám školní plakety.
Naše škola byla do této iniciativy vybrána, protože dlouhodobě nabízí kvalitní výuku německého jazyka a
spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Mezi oběma školami, ale i oběma městy se vytvořil takový vztah, jehož podoba nabývá rysů rodinných vazeb. Vstupem do této iniciativy se výuka němčiny na
naší škole stane věcí republikovou a mezinárodní. Velké díky za přípravu všech materiálů patří Mgr. Jitce
Havránkové.
Mgr. Jana Dimunová, ředitelka školy

Noví občánci města
Barbora Hobžová

Barbora Kenderová

Kristýny Bjelová

Tereza Záleská

Dan Černohorský

Daniela Berkyová

Barbora Nápravníková

Klára Hlaváčová

Nabízím výuku anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé v Klášterci nad Ohří.
Cena - 1 vyučovací hod. / 150,-Kč
Kontakt:
E-mail: petra.com@seznam.cz
Tel.: 724 090 625

telefon: 474 721 311 | e-mail: obchod@kabel1.cz | www.kabel1.cz

U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
PC sestava Gamer
•
•
•
•
•
•
•

LCD monitor
LCD31G–2200Wa
TomTom
ONEBenQ
Europe
Evropa
•

ilustrační foto

•
•
•
•
•
•

PC
sestava
Internet
Tiskárna
CANON
PIXMA MP140

CPU: AMD Athlon 64 X2 4450 2.3GHz
RAM: 2048 MB
HDD: Seagate 320GB SATA
DVD: Samsung SH-S223F
LCD: ASUS LCD 19“ VW193S
OS: MS WINDOWS XP HOME
Klávesnice, Myš

Cena: 14.990,- Kč s DPH

ilustrační foto

Spanilá jízda „Maluchů“ končila v areálu zámku
Poslední srpnovou sobotu projížděla Kláštercem spanilá jízda aut zn. Fiat 126. Přestože se tento kdysi
velmi oblíbený polský „Maluch“ přestal vyrábět už v roce 2000, našli bychom ho v řadě garáží nejen u nás,
ale i na Slovensku a hlavně v jeho rodném Polsku. Z běžného dopravního prostředku se ale stal s láskou
opečovávaný veterán. Na konci prázdnin si dali majitelé tohoto malého, ale šikovného vozítka dostaveníčko v autokempu Hradec u Kadaně. Občanské sdružení 126FAN CZ zde pořádalo v pořadí již 5. ročník
mezinárodním srazu Fiatů 126 s příznačným názvem Maluchiáda 2008.
Přestože se příznivci „maluchů“ sjeli na sever Čech už v pátek, hlavní
program byl naplánován na sobotu. Hned ráno se kolona vozidel
vydala z kempu přes Kadaň do
Klášterce nad Ohří, kde auta „zaparkovala“ v zámeckém parku před
sala terrenou. Fiaty 126 v nejrůznějších barvách a provedeních se těšily zasloužené pozornosti řady lidí.
Největší úspěch slavil zřejmě zářivě červený
Fiat-kabriolet. Když si auta i jejich majitelé dostatečně vychutnali obdiv, který vzbudili, vydali se účastníci
Maluchiády na orientační jízdu Krušnými horami.
-lara-

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

pokrývá 31 zemí západní a východní
Evropy (AND, BEL, CZE, DNK, EST, FIN,
FRA, HRV, GIB, IRL, ITA, LIE, LTU, LVA, LUX,
HUN, MCO, NLD, DEU, NOR, POL, PRT,
AUT, San Marino, SVK, SVN, ESP, SWE,
CHE, VAT a GBR. Mapa také pokrývá
spojovací komunikace ALB, BLR, BIH,
BGR, MKD, MDA, ROM, UKR, RUS, Černé
Hory a Srbska).
Držák EasyPort™
Zřetelné a jasné hlasové pokyny
záruka nejnovějších map
Nabídka‘Pomoc!’ pro rychlé vyhledání
silniční asistenční služby
Vysoce citlivá čipová sada GPS, QVGA
rozměry: 92 x 78 x 25 mm, 148 gramů

Cena: 4.825,- Kč s DPH

•
•
•
•
•
•
•

CPU: Intel Celeron 430 1.8GHz
RAM: 1024 MB
HDD: Hitachi 160GB SATA
DVD: LG DVD±RW GSA-H55N
LCD: ASUS LCD 17“ VW171D
OS: MS WINDOWS XP HOME
Klávesnice, Myš

Cena: 9.990,- Kč s DPH

ilustrační foto

LCD monitor
BenQ
LCD
T 241WA
TomTom
ONE v.3
+ mapy
východní
Evropy
•

•
•
•

mapové pokrytí: ČR, Maďarsko, Polsko,
Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Litva,
Lotyšsko a Estonsko
snadné a intuitivní ovládání přes
dotykový displej - vše v češtině
výběr tras - nejrychlejší, nejkratší, bez
poplatků
rozměry: 96 x 82 x 25 mm, 174 gramů

Cena: 2.950,- Kč s DPH
ilustrační foto

KONTAKTY
Výpočetní technika
Sportovní 674
431 51 Klášterec nad Ohří

Internet
Příčná 550
431 51 Klášterec nad Ohří

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

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

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

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

* nabídka je platná od 12.9. do 25.9. 2008 nebo do vyprodání zásob *
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ZE ŽIVOTA LÁZNÍ

Francouzská expertka na wellness Hana Cathala navštívila Lázně Evženie
Krátce po zahájení provozu se v kláštereckých lázních objevila francouzská expertka na wellness Hana Cathala. Tato rodačka z Čech a absolventka filozofické fakulty a
fakulty tělesné výchovy a sportu musela opustit ve třiceti letech svoji domovinu a přesídlila do Francie, kde kromě jiného studovala tři roky čínskou medicínu, akupunkturu,
akupresuru a čínské pohybové techniky. Celý její profesionální vývoj byl podle jejích
slov veden snahou uchopit člověka v jeho celistvosti, věnovat se mu nejen po stránce
tělesné, ale i mentální a duševní. Již přes dvacet pět let pracuje Hana Cathala jako spa
konzultant v oblasti zdravotního turismu a wellness. Věnuje se zakládání lázeňských
center se zaměřením na talasoterapii (thalassoterapie = péče a léčba mořem), což jsou
speciální mořské lázně, kde je minerální voda v procedurách nahrazena vodou mořskou. V souvislosti se zakládáním těchto center strávila
řadu let v nejrůznějších koutech světa od Norska,Tuniska
a Turecka přes Řecko a Mexiko až po exotický Réunion
a Mauricius. Rozhovor s tuto zajímavou ženou jsme si
nemohli nechat ujít.

níka, na kosmetice... Protože je zde k dispozici dětský koutek, mohou tu relaxovat i
mladé maminky bez toho, aby musely řešit, kdo jim pohlídá děcko. Většina lázní se
pochopitelně více orientuje na návštěvníky mimoměstské, kteří zde tráví minimálně
víkendový či týdenní pobyt. Zdejší lázně se naopak mohou stát relaxačním centrem
pro místní obyvatele, kteří se díky této jedinečné možnosti naučí v praxi novému a
zdravému životnímu stylu, protože je budou pravidelně navštěvovat.
Necelých 40 kilometrů od Klášterce leží světoznámé Karlovy Vary. Mají v této
konkurenci klášterecké lázně vůbec šanci?
Každé lázně lákají jiný typ klientely. Do Varů jezdí ti, co si chtějí vyhazovat z kopýtka,
dělat shopping, večer chodit po kasínech, zábavách, mají kolem sebe rádi hodně lidí
a nevadí jim všudypřítomná auta a hluk. Pak jsou lidé, kteří
preferují absolutní klid daleko od civilizace. Ti si zvolí třeba
Lázně Velichovky, které stojí uprostřed polí a lesů a poblíž
je jen jedna malinká vesnička. No a ten, kdo má rád klid,
přírodu a harmonii, ale přitom chce mít možnost zajít si na
procházku do města, pro toho budou ideální právě Lázně
Jak se vůbec světoběžnice jako vy dostane do maléEvženie - maličké lázně v krásné přírodě, ale co by kameho a ne příliš známého Klášterce?
nem dohodil od města s veškerou infrastrukturou.
Někdy na jaře mě oslovil Ing. Pavel Attl, proděkan Vysoké
Jak se z lázní stanou lázně úspěšné?
školy hotelové v Praze, zda bych neměla zájem o spoluKvalitní personál a služby jsou samozřejmostí, co ale
práci na projektu zprovoznění Lázní Evženie. Tuto nabíddělá z lázní dobré lázně, to je hlavně jejich osobitost a
ku jsem tehdy s díky odmítla, protože jsem v té době
jedinečnost. Dobré a úspěšné lázně musí mít svůj typicpůsobila v roli konzultanta při otevírání Thalassoterapeuký charakter, který je bude odlišovat od všech ostatních.
tického centra Plaza na tuniské Djerbě. Tuto práci jsem ale
Takové lázně si své hosty najdou. Pokud vytvoříte něco
skončila dřív, než jsem původně plánovala, a před svým
originálního, autentického a dáte tomu duši, nemusíte se
návratem do Francie a nástupem na novém místě SPA
bát konkurence.
Manzerky jsem se rozhodla strávit dovolenou v Praze. Při
V čem vidíte do budoucna osobitost a výjimečnost
této příležitosti jsem se setkala s panem Attlem, který mě
právě našich lázní?
nalákal na jednodenní výlet do Klášterce. Nakonec z toho
Velkou devizou zdejších lázní je jejich estetická celistvost.
jsou čtyři dny pracovní dovolené, během kterých jsem
Přestože novou a původní část od sebe dělí více než sto
vyškolila několik zdejších pracovníků ve speciální techlet, mají společného ducha. Jedinečnost tohoto prostonice zvané Amma masáž. Tato tzv. managerská masáž
ru podtrhuje i okolní krajina, hlavně řeka Ohře s vodáky,
zaznamenává v současné době zvlášť v západním svěkterá dodává tomuto místu ryze český ráz. A právě ona
tě velký rozvoj. Masáž trvá pouhých 15 minut a masér ji
„českost“ by mohla být hlavní filozofií Lázní Evženie. ČesHana Cathala (vlevo) zaučuje pracovnici lázní
provádí na zcela oblečeném člověku, který přitom sedí ve
ké prostředí by mohly ještě podtrhnout české kosmetické
speciální japonské klekačce. Většinou to funguje tak, že klient nechodí za masérem, a léčebné přípravky, které by se v zdejších lázních využívaly. S tímto nápadem přiale naopak masér přichází za klienty přímo na jejich pracoviště.
šel ředitel Lázní Evženie a já ho nemůžu než podpořit. Většina českých lázní se totiž
To jsem ale odbočila. Když se vrátím k mému působení zde v Klášterci, je docela mož- orientuje hlavně na zahraniční klientelu a pracují proto převážně s francouzskou
né, že to těmito čtyřmi dny neskončí, ale bude to pokračovat i nadále. Klášterec mne kosmetikou. Proto si myslím, že využití českých značek, jejichž kvalita za poslední
okouzlil jak architekturou, tak přírodou a především harmonii obou těchto částí. Není léta výrazně vzrostla, či kombinace českého a zahraničního zboží, která by umožnila
vyloučené, že i já budu mít tu čest stát se součástí zdejšího špičkového týmu.
výběr každému, dle finančních možností, by mohla být ta správná cesta, která by učiLázně Evženie byly oficiálně spuštěny, ale stále zde chybí lázeňský hotel. Jak si nila z Lázní Evženie něco jedinečného.
s tímto nedostatkem zatím poradit?
Řada lidí si myslí, že lázně vlastně nejsou nic pro ně, když nejsou nemocní. Že
Je pochopitelné, že dokud budou mít zdejší lázně jen omezenou kapacitu ubytování, jim k ničemu nejsou. Co si o tom myslíte vy? Může mít zdravý člověk nějaký
nebudou fungovat naplno. To ale otvírá zcela nové možnosti využití lázní, například prospěch z lázní?
jako jakýsi prozatímní day spa – denní salon, což je ideální hlavně pro místní. Každý To je ovšem hluboce zakořeněný omyl, který se snažím dostat z myslí lidí. Dar přírodzde může jednou za čas strávit několik příjemných chvil v bazénu, na masáži, u kadeř- ních zdrojů je Matkou přírodou určen pro všechny, bez jakékoli diskriminace. Stačí

věřit jejich síle a přijít k prameni. Posláním lázní je samozřejmě i nemoci léčit,
ale také jim předcházet a slovo prevence
a relaxace oslovuje určitě všechny z nás.
Zdravému člověku mohou přece lázně
pomoci udržet stávající kondici. O jejich
regeneračním a antistresovém účinku nemluvě. Lázně v původním slova
smyslu přinášely harmonii, ať už léčbou
nemocného těla, nebo nevyrovnané
duše... A harmonie je přeci cílem každého. Jde o to najít atraktivní záležitost, která vychází přímo z historie města. Oblíbenou kapelu může divák vidět kdekoli,
ale tohle by bylo jenom „vaše“, typické
jen pro Klášterec.
-lara-

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
w w w.smar tpujcka.cz

+420 602 114 911
+420 774 420 526
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či plotu
LSFLMBNOÓNÞŘFMƉN
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Tomáš Jindra je nadějí motokrosu
s úsměvem mladý Jindra. Ačkoli je motokros velmi náročný sport, Tomáš na něj
nedá dopustit. „Baví mě na tom ta rychlost, skoky, zatáčky, roviny, starty,“ dodal.
Mezi všemi trofejemi, které Tomáš Jindra
dosud získal, však září jedna, které si mladý motokrosař cení nejvíce.
„Největší radost jsem měl, když jsem skončil třetí na mistrovství republiky,“ pochlubil
se s pohledem upřeným na svého otce,
který je na syna náležitě pyšný.
„Samozřejmě, že pyšný na něho jsem,“
vložil se do rozhovoru Tomáš Jindra starší. „Nejhorší na tomhle sportu je ten strach,
protože si už dvakrát zlomil nohu. Přesto
Tomáš pokračuje dál a za to jsem na něho
ještě více hrdý.“
Za řidítka divoké motorky se mladý a
nadějný motokrosař Tomáš Jindra poprvé posadil v pěti letech a od té doby už
se stačil prosadit na několika důležitých
závodech. Přitom se k motokrosu dostal
vlastně náhodou.
„Motorku dostala ségra a mě to potom
nějak chytlo a chtěl jsem jezdit,“ přiznal

Na „první ligu“ nestačili
V posledních dvou přátelských utkáních
přivítali klášterečtí hokejisté na domácím ledě prvoligové celky, SK Kadaň a
KLH Chomutov. Ani v jednom zápase
však domácí hokejisté na svého soupeře
nestačili a prohráli.
HC Klášt. - SK Kadaň 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Branky: HC - Řezníček, Dudek. SK - Ton 2,
Zika, Šíp a Indra.
HC Klášt. - KLH Chomutov 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Branky: HC - Kotrouš. KLH - Domin 2, Fábry 2, Hašek 2, Charousek
K prvnímu ligovému zápasu nastoupí
hokejisté HC v sobotu 13. 9. na ledě pražské
Kobry. První domácí zápas se koná 20. 9.
Soupeřem našich bude HC Benešov.

Každý čtvrtek od 16.45 do 17.45 hodin probíhá v rámci tréninků hokejové přípravky NÁBOR DO HOKEJOVÉHO KLUBU.
Všechny chlapce, kteří se do hokejové přípravky přihlásí,
vybavíme základní hokejovou výstrojí a výzbrojí. Všech akcí
se malí hokejisté zúčastňují zdarma, a to až do 4. třídy ZŠ.
Případné dotazy telefonicky zodpoví:
J. Kunc (tel.: 724 775 820), P. Mikeš (tel.: 777 171 455)
nebo J. Pokorný (tel.: 606 242 108)

Sportovní areál má za sebou první etapu. Druhá se připravuje.
Zkušebním provozem na volejbalových a tenisových kurtech se uzavírá první etapa obnovy sportovního areálu.
Soubor sportovišť vybudovaných většinou systémem akcí
Z se dostal po mnoha letech provozu k zasloužené I.etapě
obnovy. Dokončením poslední etapy chlazení na zimáku
jsou na cca 25 let velké investice hotové. Celý sportovní areál má k dispozici novou výměníkovou stanici, kdy tu starou
udržoval v provozu asi už nějaký sportovní bůh.
Budova bývalé restaurace se v prvním patře změnila v
ubytovnu s více jak 30 lůžky a firma M-club si ji kompletně
vybavila. V přízemí se dokončuje rekonstrukce sauny a fitka
pro veřejnost. Ze sportovišť doznaly největší změnu volejbalové a tenisové kurty s novým umělým povrchem. Ten
umožní snadnou údržbu a větší herní zatížení, ale znamená
také nutnost zvyknout si na jiný povrch.
Co dále v započaté cestě? Odbor investic připravuje na příští rok stavební povolení pro zahájení stavby šatnového bloku s restaurací. Tady máme dluh vůči fotbalistům a atletům. Tím by i fotbal mohl
postoupit dále, tak jak si po hubenějších letech vytyčil. Musím říci, že díky práci s mládeží, trenérskou a organizační, fotbalistům věřím a přeji
jim i všem ostatním mnoho úspěchů jak sportovních, tak životních.
místostarosta Ing. Stanislav Stehlík

Slalomáři na minikárách mají dobře naladěnou formu
Na konci prázdnin proběhl v Okounově dvoudenní závod ve slalomu minikár. Pro Český pohár měli
závodníci vyměřenou trať v sobotu a v nedělním
závodě se bojovalo o Pohár města Klášterce. Závodů
se zúčastnilo přes osmdesát jezdců v šesti věkových
kategoriích. Našim jezdcům se podařilo zajet několik
skvělých výsledků. Nejlepšímu kláštereckému závodníkovi Michalu Bišovi se povedl „double“, když dokázal
s přehledem vyhrát oba závody. Obrovským překvapením pro všechny však byl další „double“ Markéty
Pokorné. Také ona oba dny zajela nejrychleji ze všech
ve své kategorii a potvrdila svoji vzrůstající formu. Ani
další naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili a
dosáhli na spoustu skvělých výsledků. Aneta Šimáková
obsadila 3. a 4. místo, její sestra Denisa 4. a 5. místo a
mladší z dvojice Pokorných Sára se umístila dvakrát na
6. místě. Byly to dny domácích jezdců a jsme rádi, že
před třetím kolem Loap MMČR mají dobrou formu.

KAM ZA KULTUROU ...
.
ZÁŘÍ 2008
do 30. září
Galerie Kryt
PAUL VAN DEN BERG-HORÁK
12. září v 16.00 a 18.00 hodin
Kino Svět
HORTON
USA 2008, 85 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč
13. září od 14 do 16 hodin
Zámek – sala terrena
KONCERT MALÉHO DECHOVÉHO
ORCHESTRU ÚH ARMÁDY ČR

18. a 19. září v 16.00 a 18.00 hodin
Kino Svět
KUNG FU PANDA
USA 2008, 92 minut, český dabing.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč
19. září od 19 hodin
Kulturní dům
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE A
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19. září od 18 hodin
Zámek – renesanční sál
KONCERT PRAŽSKÉHO KYTAROVÉHO KVARTETA

13. září v 19.00 hodin
Kino Svět
U MĚ DOBRÝ
ČR 2008, 102 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 65,- Kč

od 20. září do 16. října
Zámek – galerie Thun
VÝSTAVA KERAMIKY A FOTOGRAFIÍ
Mgr. Jany Fabiánové a Elišky Fischerové
Vernisáž se koná 20. 9. od 17 hodin

14. září v 19.00 hodin
Kino Svět
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA 2008, 123 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 30,- Kč

22. září v 19.00 hodin
Kino Svět
WANTED
USA 2008, 109 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 65,- Kč

15. září v 18.00 hodin
Kino Svět
SUPRHRDINA
USA 2008, 86 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 65,- Kč

23. září v 18.00 hodin
Kino Svět
JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA/VB 2008, 102 minut, české titulky.
Mládeži přístupné.
Vstupné: 70,- Kč

16. září v 18.00 hodin
Kino Svět
NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA 2008, 113 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 65,- Kč

24. září v 19.00 hodin
Kino Svět
ANNIE LEIBOVITZ:
ŽIVOT OBJEKTIVEM
USA 2006, 90 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 60,- Kč

17. září v 19.00 hodin
Kino Svět
HANK A MIKE
Kanada/USA 2008, 86 minut, české
titulky. Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 60,- Kč

25. a 26. září v 17.00 a 20.00 hodin
Kino Svět
BATHORY
ČR/SR/Maďarsko/VB 2008, 139 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 70,- Kč

18. září od 19 hodin
Kulturní dům
STRAKONICKÝ DUDÁK ANEB
TO BY BYLO, KDYBY ...
V roli Principála Josef Dvořák.
Vstupné: 190,- Kč; důchodci 140,- Kč

26. září od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

Kontakt: Kino Svět, Václava Řezáče 93, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 701, mobil 602 952 692, e-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Kontakt: Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 436, mobil 602 194 099, e-mail: zamek.klasterec@seznam.cz
Kontakt: Kulturní dům Klášterec nad Ohří, Chomutovská 465, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 726, e-mail: a.trejbal@seznam.cz
Kontakt: Informační centrum, Nám. Dr. E. Beneše 86, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
Kontakt: Knihovna, Budovatelská 486, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 375 686, e-mail: knih.klasterec@svc.cz

Děkujeme DDM Volňásek, AVZO Klášterec a AMK Kadaň za pomoc s organizací obou závodů, které se povedly na jedničku.
-pořadatelé závodů-

Fotbalisté jsou zatím úspěšní a míří k postupu
FK Klášterec – FK Slavoj Žatec B 2:1
Klášterečtí fotbalisté se na začátku nové sezony vydali přímou cestou k postupu. Vyhráli utkání prvních tří
kol a vedou tabulku s devíti body.
24. srpna zavítalo do Klášterce žatecké béčko a už ve
4. minutě se za záda brankáře Haštaby trefil Michal
Holeček. Po odpískaném faulu se ale ve 12. minutě
měnilo skóre. Z penalty se trefil žatecký Bešík a srovnal na 1:1. Když už se všichni pomalu smiřovali s remízou, do žatecké brány vsítil vítězný gól Tomáš Černý.
FK Klášterec – Sokol Horní Jiřetín „B“ 4:0
Celek Horního Jiřetína byl pro naše fotbalisty snad-

ným soupeřem. Na konci první půlhodiny vstřelil
první gól domácích Josef Papoušek. Hosté se do
šancí dostávali jen velmi ojediněle. Díky Petru Procházkovi a Václavu Škrétovi skončil 1. poločas skórem 3:0 pro Klášterec. Počtvrté lovili hosté míč ze
sítě v osmaosmdesáté minutě po dělovce Bohumila
Hronka.
SK Černovice – FK Klášterec 1:4
Ke třetímu zápasu zajížděli klášterečtí do Černovic a
do té doby druhý celek tabulky prakticky převálcovali. Už po deseti minutách vedli klášterečtí fotbalisté 3:0 a nakonec odjeli z Černovic s výhrou 4:1.

Klášterecké noviny registrovány u MKČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec n.O., nám. E. Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří. Adresa redakce: Klášterecké noviny, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec
n.Ohří. Tel.: +420 724 802 804, +420 474 371 148. E-mail: redakce@klnoviny.cz http://www.klnoviny.cz
Odpovědný redaktor: Roman Novotný (rony). Redaktor: Mgr. Lenka Křenová (lara). Sportovní redaktor: Miroslav Nyklíček (miny). Fotoreportér: Vítězslav Růta. Nevyžádané materiály a fotograﬁe se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Zveřejněné nepodepsané články jsou
redakční. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Klášterecké noviny jsou neprodejné a vychází v nákladu 7 000 výtisků. Tisk - AKORD s.r.o. Chomutov

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

Montážní dělníky(ce)
* do třísměnného provozu *
Nabízíme:
• motivující platové ohodnocení (od Kč 12 000,- + bonusy)
• finanční příspěvky vyplácené na dovolenou a na Vánoce
• jeden týden dovolené navíc
• zajištění dopravy zaměstnanců do zaměstnání ze směrů Ostrov, Jirkov
• moderní výroba, příjemné pracovní prostředí
• dotace stravy a další výhody
Bližší informace na personálním oddělení - tel.: 474 359 111
osobní dotazník je možné vyplnit na www.cherry.cz
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Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
1. října 2008 od 16.00 hodin
Hotel Bohemia Excellent u příležitosti zahájení nového provozu pro Vás připravuje:
Pro pány
Degustace piva - Budweiser Budvar světlý ležák, Budweiser Budvar tmavý ležák, Pardál,
Budweiser Budvar kroužkovaný ležák, Budweiser Budvar nealkoholické pivo, Točené řezané pivo
Pro dámy
Degustace vína - z moravského vinařství „U Kapličky“ Zaječí
Nezapomeneme ani na Vaše ratolesti
Pro děti zmrzlinový pohár ZDARMA !!
A K TOMU VŠEMU ŠPIČKOVÁ MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

Hotel Bohemia Excellent nabízí:

•
•
•
•
•
•
•

Největší ubytovací kapacitu ve městě
Klidné a příjemné prostředí
Kuřácké a nekuřácké pokoje
Salonek s kapacitou min. 20 míst
Dětský koutek
Hlídané parkoviště uvnitř areálu
Internetové připojení

Propojení s Restaurantem Peřeje a Lázeňským penzionem s wellness procedurami

Restaurant Peřeje nabízí:

•
•
•
•
•

Příjemné prostředí v lázeňském areálu
Českou a mezinárodní kuchyni
Pořádání firemních akcí, svateb, rodinných oslav
Catering na klíč
Rauty

Lázeňský penzion nabízí:
• ubytování
• wellness procedury - masáže, zábaly

