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UPOZORNĚNÍ
Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje
3. kolo grantu v oblasti kultury pro
rok 2011 s názvem Duše podzimu.
Zásady k udělování grantů a formuláře potřebné k podání žádosti
naleznete na webu města www.
klasterec.cz v sekci Městský úřad
- Formuláře - Odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu. Můžete si
je také vyzvednout na odboru kultury v objektu informačního centra pod radnicí. Prosíme, aby byly
všechny žádosti předem konzultovány s odborem kultury, předejde
se tak zbytečnému vyřazení žádosti
v případě, že bude špatně vyplněná či nekompletní.
Tel.: 474 376 431, kontaktní osoby Foltýn (foltyn@muklasterec.
cz), Václavíková (vaclavikova@
muklasterec.cz), pondělí až pátek
od 8.30 do 17.00 hodin. Žádosti
je nutné odevzdat na podatelně
Městského úřadu do 30.8. 2011.

Jan Saudek znovu vystavuje v klášterecké galerii Kryt

Vstupní byty čekají
na své nájemníky
Celkem 18 tzv. vstupních bytů nabízí společnost World Invest ve věžových domech
v ulici Mírová. Byty pořízené díky dotaci
ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora výstavby podporovaných
bytů“ jsou určeny vybraným skupinám
obyvatel, které mají z různých důvodů zvláště sociálních - problém získat nájemní bydlení.
Podle informací Pavla Dologha ze společnosti World Invest mohou dvouletou
nájemní smlouvu získat lidé v nepříznivé
sociální situaci, jejichž průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční
mzdy. V případě, že budou vstupní byt
využívat i další osoby, tento koeficient
se postupně navyšuje až na 1,5 násobku
průměrné měsíční mzdy pro pět a více
lidí.
-více uvnitř vydání-

Změna v Polní ulici ?

PRO OBČANY

Bude mít kino 3D ?

Klášterecké kino Svět prošlo v posledních
letech mnoha změnami. Vylepšený interiér vstupní haly, nové sociální zařízení a
hlavně zrekonstruovaný promítací sál s
pohodlným posezením. Přes to všechno
zdejšímu kinu stále chybí jedna věc, po
které diváci už léta prahnou. V době nejmodernější digitální technologie, kdy se
filmové společnosti předhání, jak co nejvíce zvýšit sledovanost pomocí nejúžasnějších trojrozměrných triků a zvukových
efektů, je místní kino stále odkázané na
analogovou projekci. Je to samozřejmě
celé hlavně o financích, které nejsou v
tomto případě zrovna malé a dosahují
několika milionů korun. Možná se ale
kláštereckému kinu konečně blýská na
lepší časy. Pomoci by mohlo město. Rada
města vzala na vědomí základní technickou zprávu o přehledu nákladů nutných
k digitalizaci a zavedení 3D technologie
v kině Svět v Klášterci nad Ohří a uložila
místostarostovi M. Bilíkovi a vedoucímu
OKM a CR zpracovat návrh řešení digitalizace kina včetně finančního zhodnocení. Pokud by vše mělo dopadnout podle
nejsmělejšího scénáře, mohli by se diváci
dočkat těch nejlepších filmových zážitků
přímo v Klášterci a nemuseli by už za nimi
jezdit do sousední Kadaně.
-ronyVážení čtenáři,
je čas dovolených a také redaktory Kláštereckých novin čeká zasloužený odpočinek.
Odmlčíme se proto skoro na celý měsíc, abychom nabrali čerstvé síly. Dovolte nám tedy,
abychom vám všem popřáli prožití krásných
dovolených, řádnou dávku sluneční energie,
super zážitky a hlavně šťastné návraty, pokud
možno bez ztráty bodů a v srpnu opět na shledanou.
Redaktoři Kláštereckých novin

Po dvou letech a dvou měsících mohou návštěvníci galerie Kryt znovu obdivovat dílo českého fotografa Jana Saudka. Zatímco v
květnu 2008 přivezl známý umělec do Klášterce své obrazy, letos zdobí výstavní prostory galerie Kryt jeho fotografie.
Nejen touha prohlédnout si na vlastní oči umělcovo dílo, ale také možnost spatřit tváří v tvář samotného Jana Saudka, kterému
na vernisáži osobně zahrál jeho rodinný přítel Jaroslav Svěcený, přilákala v úterý 5. července do galerie Kryt množství návštěvníků.
Bylo jich tolik, že je nevelké výstavní prostory nemohly v žádném případě pojmout. Kdo neměl to štěstí, aby se probojoval do
výstavního sálu a byl očitým svědkem slavnostního zahájení výstavy, musel využil krátkého okamžiku, kdy se Jan Saudek po
skončení vernisáže objevil na ulici. Žádosti o společnou fotografii či autogram pršely na umělce ze všech stran.
Zatímco během vernisáže se zájem návštěvníků upínal spíš na umělce samotného a na členy jeho rodiny, prohlídku fotografií si
řada z nich nechala až na následující dny. Ti, kdo se zatím do galerie nevydali, mají čas až do konce července. Spolu s fotografiemi
přivezl Jan Saudek do Klášterce také své obrazy. K vidění jsou v salonku hotelu Bohemia Excellent.
-lara-

Kostel Nejsvětější Trojice zažil nevídané „Svěcení Diablů“
věk chtě nechtě musel položit otázku, zda
takový talent může být od Boha. Hudebníci
předvedli širokou škálu originálně aranžovaných skladeb, od klasického Bacha, přes
Schubertovu tklivou Ave Maria, cikánských
melodií až k filmové hudbě (ze soundtracku J. Williamse ke snímku Schindlerův
seznam). Pohybovali se napříč žánry, vše
jistil samozřejmě etnický gypsy style, ale
čerpali i z jazzu, klasiky, klezmeru apod.
Kostel zcela jistě něco takového ještě nezažil. Myslím si však, že tato vášnivá hudební
mše, plná neskutečné energie, nespoutanosti a zároveň rytmické důraznosti a kázně, inteligence, citu našemu baroku slušela,
naplno jej totiž rozezněla.
M. Koubová

Festival Klášterecké hudební prameny,
jehož hlavní osobností je houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, přináší každoročně našim
posluchačům nezapomenutelné zážitky. K
takovým patřil i koncert, na nějž mistr Svěcený pozval osmičlennou slovenskou cimbálovou kapelu Cigánski diabli. Vzhledem
k počasí musel být přesunut ze zámeckého
nádvoří do kostela Nejsvětější Trojice. Jozef
Farkaš, hráč na violu a moderátor koncertu,
zažertoval na toto téma, pravil totiž, že pro
náš kostel si Diabli s sebou vzali Svěceného,

Nové sídliště bude v příštích letech procházet nákladnou regenerací.Tato zpráva
je pro místní obyvatele určitě potěšující,
protože - ruku na srdce - po architektonické stránce je na tom nejhůře ze všech
sídlišť ve městě. Stačí letmý pohled na
panelové domy napěchované na malém
prostoru a obrázek si udělá každý sám.
Šeď panelových domů sice už skoro
zmizela pod barevnými fasádami, přesto
se tu stále najdou místa, která je potřeba zkulturnit. Jedním z nich je prostor
kolem budovy Komerční banky a „sociálky“ s několika dřevěnými prodejními
stánky. Okolí sice už nehyzdí nevzhledné
„buňky“, které stávaly naproti „Obušku“, a
před časem zmizelo i divoké roští podél
silnice, které nahradila upravená zeleň,
přesto to tu stále není „nic moc“. Nejen
provozovatelé stánků, ale i město mají
proto v plánu toto místo trochu zušlechtit. Rada města zadala odboru rozvoje a
investic úkol „zajistit architektonickou
studii řešení obchodního místa v ul. Polní (stánky) včetně všech návazností na
okolní zástavbu a provoz této lokality“,
kterou denně projdou stovky lidí. Snad
se nové podoby tohoto místa dočkáme
už brzy. Určitě mu bude slušet víc než
současný stav.
-rony-

aby svatostánek takový nápor vydržel. A
nápor to byl. Slyšeli jsme fenomenálního
cimbalistu Ernesta Šarköziho, který dokázal
rozeznít svůj nástroj něžně, líbezně i hrozivě,
primáše kapely Štefana Banyáka, mladého,
nadaného houslistu, zdatného partnera do
duetů-duelů i samotnému mistru Svěcenému. Obrovský úspěch měl také Zoltán
Grunza, zvaný svými přáteli Orient Expres,
poněvadž na tárogáto, netradiční dechový
nástroj původem z Asie a zdomácnělý v
Maďarsku, dokázal hrát tak rychle, že si člo-

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní, abyste navštívili náš server
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„Odpověď zaměstnancům úřadu na dotaz proč stávkuji“
Na posledním jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 23. června, se objevila na
stolku Bc. Krejsy cedulka s nápisem „Stávka“ a zastupitel za Pravý Blok se s výjimkou několika málo bodů neúčastnil prakticky žádného hlasování. Přímo na jednání
zastupitelstva se přítomní žádného vysvětlení z jeho úst nedočkali. Krátce nato jsme
byli ale zastupitelem Krejsou požádáni o otištění následujícího příspěvku, ke kterému přikládáme reakci starosty Houšky a zastupitelky Mgr. Kalauzové.
Milé dámy,
velmi jste mně potěšily svým zájmem o moji soukromou stávku na posledním jednání
zastupitelstva Města. Nechtěl jsem komunikovat přes p Houšku a tak několika věty se pokusím svůj vzdor vysvětlit. Nelíbí se mi „sečvičné zastupitelů“, kteří jsou nějakým způsobem
svázáni s vedením města. Sraz těchto vyvolených zastupitelů (nazývejme je elitními zastupiteli) se pravidelně provádí na půdě úřadu většinou v kanceláři p starosty, v pracovní době, za
účasti pí tajemnice a postupně přizvaných vedoucích odborů pro případ vysvětlení anebo
doložení materiálů, při plné pomoci sekretariátu města, včetně občerstvení prostě kompletní servis. To znamená, že v té době má obyčejný občan problém se sejít s vedením města.
Opozičníci se také schází, ale za své finanční prostředky a v soukromých objektech.
Já když přijdu na sekretariát, tak dostanu jen mnou požadované materie, ale po cenzuře p starosty a pí tajemnice (elitní zastupitelé dostanou něco navíc). Občas se musí
sekretariát zeptat, zda tento dokument může vidět p Krejsa. To se mi nelíbí. A vzhledem
k tomu, že v zápise a v příloze (když tam nějaké jsou) RM není skoro nic, tak po deseti
až dvaceti minutách odcházím skoro bez informací. Ze začátku jsem občas byl pozván
panem starostou k vysvětlení, ale to se týkalo jen vždy před volbami, aby mi ukázal, co
sebral na opoziční zastupitele. Podle toho s kým zrovna vede „válku“ o post starosty.
Prostě předvolební klasika. Na druhou stranu oblíbenkyně pana starosty a členka ODS
Mgr. Kalauzová vždy odchází z „elitního rautu“ spokojená a nemusí se „hloupě“ ptát na
zastupitelstvu, což i prezentovala v jednom diskuzním fóru.
Například Ing. Dlouhá má informace a občas pustí i něco navíc (tyto informace jsou specifické, nepřehlédnutelné). Velký problém mají kolegové s odborem p Knapa, kde občas
zaslechneme větu, to musíte za p místostarostou to má na starosti on.
Dále se mi nelíbí povrchní a nekompletní informace. Viz například informace o bodu
7.5 - odpuštění pokuty p Heindlovi. Informacemi, kterými disponoval Ing. Stehlík, také
nebyli k „mání“. Prostě zde je jasně vidět, že vedení má 100%, radní (mimo Homolky)
mají 80% to samé elitní zastupitelé a ti ostatní mají informace o něco vyšší jak občané.
Viz. program páteřních škol. To nemluvím, že ty zásadní informace většinou dostáváme
na poslední chvíli na stůl a máme hlasovat. Viz. „gymnázium“
Závěrem snad jen jedno. Ty pomluvy, že budeme dělat čistky mezi vedoucími je prach
obyčejná lež. Jen hlupák by vyměnil odborníky. Tak nějak tuto obavu vyslovila Ing.
Dlouhá. Vyměnit státního úředníka, jen proto, že např. sympatizuje s p Houškou, je
problém a za druhé čím kvalitnější zaměstnanci, tím má vedení méně práce. Za sebe
říkám, že nejsem spokojený s prací tajemnice a zde bych to chtěl řešit, ovšem budu-li mít
možnost. Vše co jsem zde napsal je můj vlastní názor a za ním si stojím.
A abyste byli v obraze, tak jak p starosta, tak i pí tajemnice se cítili ohrožena na svých právech
pomluvou a tak jsem byl předvolán podat vysvětlení. Také nezapomínejte na to, že i Vy jste
občané tohoto města a i Vás se týká, jak zvolení zastupitelé Město vedou či nevedou.
Jsem s pozdravem
Bc. Jaroslav Krejsa - vítěz komunálních voleb 2010, zastupitel za Pravý Blok
Již před lety jsem prohlásil, že nemíním reagovat na výpady svých politických soupeřů, natož pak pana Krejsy, přesto však tentokrát učiním výjimku, protože čeho je moc,
toho je příliš.
Stávka je forma protestu spočívající v hromadném dočasném odmítnutí vykonávání
práce za účelem splnění určitých požadavků, většinou mzdových nebo politických.
V případě pana Krejsy se však zřejmě nejedná o proces dočasný, nýbrž trvalý, který ani
nemusí být avizován jakýmikoli cedulemi. Teď je mi jasné, že pravděpodobně stávkoval i při hodinách českého jazyka, neboť jeho čeština, jak jsem již v minulosti poukazoval, nese znaky zásadní absence na hodinách výuky tohoto předmětu.
Co se týká „srazu vyvolených zastupitelů“... Ty se zcela samozřejmě konají na půdě
Městského úřadu, protože se jedná o pracovní porady části zastupitelů, jak je dáno
povolebním uspořádáním, což je zcela běžné v jakémkoli systému politických stran.
Namísto toho, aby pan Krejsa sledoval zpovzdálí z parkoviště příchozí na tuto poradu,
mohl se jí přímo zúčastnit ... nikdo by ho nevykázal, protože by jistě přinesl převratná
řešení a přehršel skvělých nápadů. Ostatně by se při této příležitosti také mohl přesvědčit, že se těchto porad nikdy, a to ani v minulosti, neúčastnila paní tajemnice ani
žádný vedoucí odboru. To by ovšem panu Krejsovi nevyhovovalo, neboť by se připravil
o možnost uvádět nepravdy, polopravdy a informace zcela vytržené z kontextu tak, jak
obvykle činí. Dokladem toho jsou například reakce hokejových funkcionářů a dalších
osob, kterých se ve svém širokém záběru řešené problematiky v minulosti dotkl.
Tvrzení, že se panu Krejsovi nedostane informací či dokonce, že jsou cenzurovány starostou či tajemnicí, je účelově šířená lež. Stejně tak vyjádření pana Krejsy o předvolebním či povolebním vyjednávání. Za dobu působení v zastupitelstvu města pan Krejsa
nepožadoval doplnění či vysvětlení k materiálům, stejně tak jako nikdy nepředložil
smysluplný a konstruktivní protinávrh k projednávaným materiálům.
Na to, že pan Krejsa absolvoval vysokou školu v oboru veřejné správy pracuje velmi
neohrabaně a nekvalifikovaně s výrazy, kterými popisuje statut úředníka, neboť si plete zaměstnance města se státními úředníky. Pravdu však má v tom, že jen hlupák by
vyměnil odborníky, současně by však nesmělo být pravdou, že na jednání skupiny, mj.
také pana Krejsy a PaedDr. Homolky, zazněla jména úředníků, které je třeba „vyměnit“.
Zřejmě ani od jeho koaličních partnerů se mu z nějakého důvodu nedostávají všechny
informace. Mohu se jen domnívat proč asi…
Zkomolená formulace, že se starosta a tajemnice cítili být ohroženi na svých právech
pomluvou, je ve výsledku reakcí na jeho urážlivé, primitivní a lživé výpady. Zvláště jeho
výroky o rozsáhlé kriminální činnosti a tunelování města, které uvádí ve svých příspěvcích, nikdy nepodložil reálnými fakty, ale jen hloupými výkřiky. To je důvod, proč v řízení
vedeném Policií ČR žádám předložení relevantních důkazů pro jeho výroky. Politické kotrmelce a poslední převtělení vítěze voleb pana Krejsy nebudu komentovat.
Co však říci závěrem? Vítěz je podle mého názoru ten nejlepší, nejchytřejší, nejrychlejší,
nejkrásnější, nejvzdělanější. Co z toho je pan Krejsa?
Jan Houška


Vážený pane Krejso,
dlouho jsem zvažovala, zda mám vůbec na Vaše slova reagovat a zda nedojde k jejich
překroucení, jak jste učinil v narážce na reakci ve výše uvedeném blogu, kde jsem reagovala na naprosto něco jiného, což si může každý ověřit. Nelíbí se mi, pokud jsou v tisku ze strany kohokoliv uváděny lži a tak budu velice krátce reagovat alespoň na ty, které
se týkají mé osoby. Není pravda, že dochází k nějakým rautům na půdě úřadu za účasti
přizvaných vedoucích jednotlivých odborů. Jde pouze o pracovní jednání před ZM a já
osobně nemám naprosto žádný problém takto pracovně jednat s každým, komu záleží
na chodu města víc než na svém osobním zájmu. Další nepravdou, kterou jste uvedl
ve výše uvedeném článku, je skutečnost, že informace týkající se Gymnázia a SOŠ byly
položeny na stůl v den jednání zastupitelstva dne 23. 6. Tak jako každému zastupiteli i
Vám byly zaslány prostřednictvím emailu dne 20.6. v 13.43 hod. Je pravda, že je to o dva
dny později, než jsme obdrželi hlavní část materiálů. Nevidím však problém za tři dny
projít necelé tři stránky, když na předchozím Zastupitelstvu města byla problematika
Gymnáziu a SOŠ podrobně vysvětlena.
Mgr. Věra Kalauzová

Ve „věžácích“ vzniklo 18 vstupních bytů
Druhou skupinou, jíž jsou vstupní byty
určeny, jsou lidé, kteří kromě nízkého příjmu splňují i další podmínky stanovené
dotačním programem. Bydlení by tak zde
mohli získat například mladí lidé odcházející po dosažení plnoletosti z ústavního
výchovného zařízení nebo náhradní rodinné péče, osoby opouštějící azylový dům
nebo dům na půl cesty, lidé ukončující
výkon trestu nebo ti, jejichž rodinám hrozí
odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu
jeho ztráty. Vstupní byty jsou určeny také
těm, kteří doposud žili nebo žijí v sociálně
vyloučené romské lokalitě nebo osobám,
jež mají statut uprchlíka a jsou účastníkem
Státního integračního programu.
O tom, zda daná osoba splňuje podmínky programu a může tak získat nájemní
smlouvu na dobu určitou, rozhoduje provozovatel bytů, v tomto případě společnost
World Invest. Jak ale podotýká její obchodní ředitel Pavel Dologh, případní zájemci se
mohou obrátit nejen přímo na něj (tel. 777
478 285, 474 684 585), ale i na partnerské
organizace, jako je například sdružení Radka. Hlásit se mohou také v azylovém domě
o.s. Naděje a informace o vstupních bytech
jim mohou poskytnout i sociální pracovnice
z městského úřadu v Kadani a Klášterci.
Přestože nájemní smlouvy budou uzavírány na dva roky, neznamená to, že nájemce
má za všech okolností „své jisté“. Neplacení
nájmu nebo porušování domovního řádu
může totiž podle P. Dologha znamenat
okamžité ukončení nájemní smlouvy. Na
druhou stranu, pokud nebudou všechny
vstupní byty obsazené a nájemník bude i
po dvou letech splňovat podmínku nepříz-

nivé sociální situace, může mu být nájemní
smlouva prodloužena.
Vstupní byty vznikly ve věžových domech
Mírová 480 a 481 i přes nesouhlasné stanovisko zastupitelstva, které se k této
záležitosti vyjadřovalo na svém únorovém
zasedání. Souhlas s provozováním vstupních bytů vlastněných firmou World Invest
tehdy projevili jen tři zastupitelé, deset bylo
proti a sedm se zdrželo hlasování. Jak ale
vysvětluje Pavel Dologh, souhlas zastupitelstva nebyl podmínkou k získání dotace.
„Podmínkou bylo doložit vyjádření obce, tj.
usnesení rady nebo zastupitelstva. Kladné
či záporné. Myslím si, že by bylo tak trochu
nefér, aby bylo k přidělení dotace vyžadováno
kladné stanovisko. Když totiž není žadatelem
samo město, tak často nemá zájem takové věci podporovat a politici se bojí reakcí
občanů. Na tomto místě bych rád zmínil, že
bez ohledu na zamítavé stanovisko zdejšího
zastupitelstva byla naše žádost posouzena
jako 15. nejlepší z 45 schválených žádostí z
celé republiky.“
Osmnáct prázdných a vyčištěných bytů
(důkladnou desinfekci provedla firma také
na chodbách a v dalších společných prostorách) se sociálním zařízením a kuchyňskou
linkou - 14 v domě č.p. 480 a 4 v domě č.p.
481 - čeká na své první nájemníky. Po dobu
následujících dvaceti let, během kterých
bude projekt vstupních bytů fungovat, se
jich zde vystřídají desítky. Jenom budoucnost ukáže, zda se tato již dlouhá léta problémová lokalita díky projektu vstupních
bytů společnosti World Invest, který počítá
i s poskytováním sociálních služeb nájemníkům prostřednictvím sdružení Radka, stane lepším místem k životu, nebo zda noví

Navštivte partnerské město Grossrückerswalde
Vážení příznivci pěší a poznávací turistiky,
město Klášterec nad Ohří v současné době
realizuje společný projekt s partnerskou
obcí Grossrückerswalde pod názvem „Na
společné cestě Krušnohořím“. Tento projekt
je veden pod číslem 0298.02/271010/1/03
a financován z Ziel 3/Cíl 3 – Evropského
fondu pro regionální rozvoj: Investice do

stejně tak infotabule o Grossrückerswalde
v Klášterci nad Ohří. Všechny tyto aktivity
směřují k podpoře dobrých sousedských
vztahů, vzájemnému poznávání kultury a
tradic a také rozvoji příhraniční turistiky.
Grossrückerswalde je střediskovou obcí,
ležící přibližně 10 km od hraničního přechodu Hora Sv. Šebestiána, přímo na mezi-

nájemníci přispějí k nedobré pověsti tohoto místa. Vzhledem k nedávno provedené
regeneraci sídliště Panorama i samotných
věžáků by to byla jistě velká škoda. -lara-

Přišlo na adresu redakce ...
Výměna karet v aquaparku
Ve vašem článku „Klášterecký aquapark
změnil majitele a pro své návštěvníky
chystá zajímavá zpestření“, uveřejněném
v Kláštereckých novinách č. 12/2011, je
v rozhovoru s novým nájemcem panem
Bezděkem ml. mimo jiné uvedeno, že
magnetické kartičky ke vstupu do aquaparku budou nové, ale že stávající kartičky
bude možno vyměnit bezplatně do 31.
července 2011. Rozhodl jsem se proto
včas provést zdarma výměnu magnetické kartičky ke vstupu do aquaparku a
dne 27. 6. 2011 cca v 16 hod jsem chtěl
v pokladně aquaparku zdarma kartičku
vyměnit. Jaké však bylo moje rozčarování,
když mi pracovník v pokladně sdělil, že
se žádná výměna zdarma neprovádí a za
výměnu se platí 30 Kč, údajně prý Městský
úřad poskytl o výměnách kartiček špatné
informace. Takže se vlastně kartičky nevyměňují, ale prodávají. Podotýkám, že jsem
nebyl v té době jediný, kdo chtěl kartičku
zdarma v pokladně vyměnit.
Myslím si, že nový nájemce aquaparku pan
Jiří Bezděk by se měl nad svým chováním
zamyslet a pokud zveřejní nějaké informace v novinách, tak by si za nimi měl stát, ale
ono možná není ve Vašem článku míněno
ze strany pana Bezděka vážně vůbec nic.
Jednoduchá matematika se nabízí okamžitě: cca 5 tisíc kartiček x 30 Kč je 150 tisíc
korun bezpracně vydělaných, v českých
zemích to není nic neobvyklého.
S pozdravem dlouholetý návštěvník aquaparku (asi bývalý)
Karel Michalko

Grossrückerswalde

Provozovatel Jiří Bezděk, ml. nám k celé
záležitosti poskytl následující vysvětlení.
V době zveřejnění článku byly magnetické
karty v aquaparku skutečně vyměňovány
bezplatně. Během následujícího týdne ale
došlo ze strany majitele aquaparku, tj. Města Klášterce nad Ohří, ke změně původně
dohodnutých podmínek, kterou musel provozovatel aquaparku respektovat. Karty už
nejsou vyměňovány bezplatně, ale jejich
výměna přijde návštěvníky na 30,- Kč. Nově
vydané karty mají platnost pět let a jsou
nevratné. V případě, že na staré kartě zbyly
jejímu majiteli peníze, budou tyto převedeny
na kartu novou. Jiří Bezděk se omlouvá všem,
které poplatek za výměnu karty překvapil
stejně jako autora předchozího příspěvku.
vaší budoucnosti.
Obsahem projektu bylo vystoupení německých hudebníků na zahájení
lázeňské sezóny v Klášterci nad Ohří,
které proběhlo dne 21. 5. 2011 v areálu
lázní Evženie. Z projektu byla podpořena
také účast hasičů z partnerské obce na
17. ročníku soutěže v požárním útoku „O
pohár starosty města“, která proběhla 28.
5. 2011 ve sportovním areálu. V současné
době je před vydáním brožura přibližující
atraktivity Klášterce nad Ohří a Grossrückerswalde jejím obyvatelům. V přípravě
je také společný kulturní kalendář obou
obcí pro rok 2012. Oba materiály budou
k dostání v Turistickém informačním
centru města Klášterce nad Ohří a také u
partnerů v Grossrückerswalde v průběhu
letních prázdnin. V druhé polovině roku
2011 dojde k umístění informační tabule o
Klášterci nad Ohří u německých partnerů a

národní turistické trase E3. Okolní příroda a
historické památky dělají z této obce vhodný cíl pro poznání německé části Krušných
hor. Nabídka partnerské obce je velmi zajímavá a zahrnuje výrobu tradičních krušnohorských dřevěných ozdob, expozici
paličkování krajky, muzeum přísečnického
údolí, expozici hasičské techniky, ale také
sportovní letiště či jezdeckou halu.
Završením společného projektu bude
vystoupení kláštereckých hudebníků ze
ZUŠ v rámci adventu 26. listopadu od 15
hodin v partnerské obci. Vystoupení proběhne u dominanty obce Grossrückerswalde, kterou je protestantský kostel vystavěný již v roce 1470. Budeme velice rádi, když
se rozhodnete k návštěvě této malebné
obce a využijete také nově připravované
prezentační materiály. Realizovaný projekt
je podpořen částkou 11 135 EUR.
Miroslav Foltýn, vedoucí OKM a CR

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu žehnání zvonu pro kapličku v Ciboušově, jmenovitě otci Arturovi, kláštereckému knězi, městu Klášterec za pomoc při zařizování zapůjčení zvonu,
obci Perštejn za zapůjčení zvonu, panu Václavu Bisahovi za opravu a vykování srdce zvonu, paní
Jitce Weberové, Ing. Peškovi a panu Helebrantovi za organizaci akce a panu Pavlu Bečkovi, původnímu obyvateli Ciboušova, za zajištění koní a kočáru. Poděkování také patří panu Viliamu Bérešovi
za hudební doprovod. Žehnání zvonu je součástí řady akcí vedoucích k obnově duchovního života
obce. Během podzimních měsíců bude opět ve spolupráci s městem zvon zavěšen a zvoněním přivítá účastníky tradičního vánočního setkání.
I. Dimun, místopředseda OS„Za Miřetice lepší“

Policie informuje ...

Sportovec to asi nebude...
XMajitel domu v Klášterci nad Ohří oznámil na místní oddělení policie krádež. Při
výpovědi upřesnil, že kdosi vnikl na jeho
pozemek a ze zahrady odcizil dětskou
trampolínu za 6 tisíc korun. Po pachateli
této krádeže zahájili policisté pátrání.

Kradl potrubí ...
XVe zkráceném přípravném řízení bylo
sděleno podezření z trestného činu
krádeže 35letému muži z Klášterce nad
Ohří. Muž měl opakovaně během měsíce
června rozřezat a odcizit celkem 42 metrů
potrubí. Při poslední krádeži byl na místě
přistižen pracovníkem firmy. Poškozené
společnosti způsobil škodu ve výši 36 tisíc
korun.
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Klášterecké hudební prameny nabídly
hudbu mnoha žánrů. Posluchači to ocenili
Deset dnů, deset koncertů, desítky interpretů, stovky diváků. Takový byl v řeči
čísel sedmý ročník festivalu Klášterecké hudební prameny. I když pořadatelům
letos počasí opravdu příliš nepřálo a na nádvoří zámku se odehrál jen zlomek
naplánovaných koncertů, zatímco ostatní se musely uchýlit do nedalekého
kostela Nejsvětější Trojice, umělecký ředitel festivalu a houslový virtuóz Jaroslav
Svěcený byl s jeho průběhem spokojen.
„Myslím si, že letošní festival byl ze všech ročníků zatím ten nejúspěšnější, co se týče
návštěvnosti. Mám z toho vekou radost, protože je to známka toho, že těch sedm let
práce stálo za to. Ukázalo se, že na zajímavé a originální hudební projekty jsou diváci ochotni vážit i dlouhou cestu, což je případ i letošních Kláštereckých hudebních
pramenů,“ pochvaloval si v samém závěru festivalu Jaroslav Svěcený.
Zatímco v prvních letech byl festival Klášterecké hudební prameny zaměřen
převážně na klasickou hudbu, tentokrát dostaly více prostoru i jiné žánry. „Základem tohoto festivalu bude vždy klasická hudba, ale mou snahou je dostat sem špičkové interprety i jiných žánrů, přiblížit festival také vyznavačům jiných hudebních
směrů,“ vysvětluje lehký posun v dramaturgii festivalu Jaroslav Svěcený. Sedmý
ročník festivalu Klášterecké hudební prameny tak divákům nabídl například
vystoupení Leony Machálkové, Daniela Hůlky či legendy české rockové kytary
Radima Hladíka a jeho kolegů z kapely Blue Effect.

Základní škola, Klášterec nad Ohří,
Krátká 676, okres Chomutov
NABÍZÍME
od 1.9. 2011 volná místa
pro žáky budoucích 6. tříd
•
•
•
•
•
•

malé a příjemné třídní kolektivy
kvalifikovaný pedagogický sbor
motivující a kreativní prostředí
22 kroužků školního klubu
bazén se slanou vodou
výběr ze dvou jídel ve školní
jídelně
KAPACITA DO 10 MÍST
Tel. kontakt: 736 633 302
skola@1zsklasterec.cz
www.1zsklasterec.cz

Noví občánci
města
foto: www.profifotoart.cz
Natálie Vrbová

Blue Effect

Martin Peter

Kromě známých osobností domácí hudební scény se na festivalu objevili tentokrát i vynikající interpreti ze zahraničí - Cigánski diabli, jeden z nejlepších
cikánských orchestrů na světě, nebo legendární francouzský trumpetista Guy
Touvron.

Adriana Schmidtová

Lubomír Brabec

KAM ZA KULTUROU ...
.
do 30. září
Zámek - Galerie Thun
17. VÝSTAVA MINERÁLŮ A HORNICKÉ
HISTORIE

Letní kino
BIUTIFUL
Španělsko / Mexiko 2010, 148 minut, české titulky. Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

od 5. července
Galerie Kryt
JAN SAUDEK: ŽIVOT
Výstava fotografií.
Součástí je výstava obrazů Jana Saudka v
hotelu Bohemia Excellent.

21. července ve 21.30 hodin
Letní kino
ZDROJOVÝ KÓD
USA/Francie 2011, 93 minut, titulky. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 70,- Kč

14. července ve 21.30 hodin
Letní kino
PAUL
USA 2011, 104 minut, české titulky.
Mládeži přístupné. Vstupné: 80,- Kč

22. července ve 21.30 hodin
Letní kino
KRÁLOVA ŘEČ
Velká Británie 2010, 118 minut, titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 80,- Kč

15. července od 18 hodin
Zámek - nádvoří
VEČER POD LAMPIÓNY 2
K tanci a poslechu hraje skupina Tomáše
Bartáka „Hnedle vedle“.
Nutné objednat předem! Vstupné: 90,- Kč

23. července ve 21.30 hodin
Letní kino
NEVINNOST
ČR 2011, 98 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 80,- Kč

15. července ve 21.30 hodin
Letní kino
RANGO
USA 2011, 107 minut, český dabing.
Mládeži přístupné. Vstupné: 80,- Kč

24. července od 14 hodin
Zámek - nádvoří
MUZIKA OBČAS
Prázdninový koncert s kapelou V. Ráce
Vstupné: 20,- Kč

16. července ve 21.30 hodin
Letní kino
MELANCHOLIA
Dánsko 2011, 130 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 70,- Kč

24. a 25. července ve 21.30 hodin
Letní kino
KUNG FU PANDA 2
USA 2011, 90 minut, český dabing.
Mládeži přístupné. Vstupné: 85,- Kč

17. a 31. července od 15 hodin
Zámek
VYPRÁVĚNÍ S DRNOVCEM
aneb o skřítcích a loutkách trochu jinak.
Komponovaný pořad pro děti.
Nutné objednat předem! Vstupné 20,- Kč

26. července od 18 hodin
Kulturní dům
ZUMBA LETNÍ SPECIÁL
Letní dvouhodina tance, nejoblíbenější
sestavy z hodin zumby za doprovodu živých tanečníků. Lektor: Alice Salayová.
Vstupné: 120,- Kč

17. a 18. července ve 21.30 hodin
Letní kino
WESTERN STORY
ČR 2011, 96 minut. Mládeži přístupné
Vstupné: 80,- Kč
Diana Toušová

19. července ve 21.30 hodin
Letní kino
ROMÁN PRO MUŽE
ČR 2010, 99 minut. Mládeži do 12 let
nevhodné. Vstupné: 80,- Kč
20. července ve 21.30 hodin

Leona Machálková

Daniel Hůlka

„Těší mě, že se festival stává mezinárodním. Pokud nám to dovolí naše finanční prostředky, budeme si i nadále snažit, aby dramaturgie festivalu byla špičková a dávala
prostor různým směrům. Úspěšný festival je o nápadech, originálních projektech,
kreativních interpretech a o kvalitě. Nechceme kopírovat nějaký jiný festival, chceme být sví,“ vysvětluje Jaroslav Svěcený. „Klášterecké hudební prameny by měly
nabízet výjimečné festivalové koncerty, které se budou lišit od běžných koncertů,
jaké můžete navštívit během roku. Měl by to být takový hudební svátek.“
Sedmý ročník festivalu právě skončil a Jaroslav Svěcený už má v hlavě plány na
ten následující. Prozrazovat je ale zatím nechce. „V této zemi se nápady rodí těžko,
ale lehko se odcizují. Diváky ale mohu ujistit, že se příští rok dočkají minimálně dvou
opravdových taháků,“ slíbil závěrem Jaroslav Svěcený.
-lara-

Eliška Zubková

Šimon Christoph

Organizátoři festivalu děkují partnerům:

PNEUSERVIS
Klášterec nad Ohří, Václava Řezáče 95
** cca 50m od kina Svět **

Prodej nových pneumatik, hliníkových kol za internetové ceny
Prodej použitých pneumatik a hliníkových kol - velký výběr!!
Přezouvání kol - i nízkoprofilové pneumatiky

Provádíme veškeré opravy a lepení pneumatik!!
Kontakt: +420 608 227 230, +420 777 655 177
Otevřeno Po - So
VAŠE AUTO OBUJEME ZA VELMI PŘIJATELNÉ CENY

ŘÁDKOVÁ
Broušení kuchyňských nožů. Zn.
Odvezu, nabrousím, přivezu!!
Tel. 602 287 216
Pronajmu sklad/dílnu v Klášterecké
Jeseni, 220/380V, telefon, voda, zastřešená nakládací rampa + dvorek, kladka
na půdu, dobrý přístup hned od hlavní
silnice. Cena dohodou - levně.
Tel.: 724 185 746

INZERCE

26. a 27. července ve 21.30 hodin
Letní kino
PAŘBA V BANGKOKU
USA 2011, 102 minut, české titulky. Mládeži
do 15 let nepřístupné. Vstupné: 80,- Kč
28. a 29. července ve 21.30 hodin
Letní kino
LIDICE
ČR 2011, 126 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 80,- Kč
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Bartoň byl čtvrtý na olympiádě

Lukáš Bartoň (první zprava)
Tak… a první část sezony je za námi. Dá se říci, že i velmi úspěšně. Zlato a 4. místo z Mistrovství ČR, 16 medailí z krajských přeborů a celou sezonu završila 21. – 26. 6. 2011 Letní
olympiáda dětí a mládeže v Olomouci. Do výběru byli vybráni dva atleti z našeho oddílu:
Lukáš Bartoň a Ondra Chloupek. Oba byli nominováni na 800 m. Tato disciplína byla naplánovaná na předposlední den, kdy byly vypsány tři rozběhy. Již z průběhu čtyřdenního
zápolení bylo jasné, že na úspěch bude potřeba minimálně vytvoření osobního rekordu.
Což oba běžci splnili. Ondrovi i přes velký osobní rekord čas na postup do finále nestačil.
Naopak Lukáš si zajistil přímý postup, když doběhl na druhém postupovém místě. Finále
bylo v plánu na druhý a zároveň poslední den olympiády. Nervozita byla velká, a to jak na
straně závodníka, tak na straně trenérky. Lukáš měl velkou chuť bojovat o cenný kov. Taktika před závodem je jedna věc, závod samotný už je ale věc druhá a je zcela na závodníkovi, jak se s tím popere. Závod byl rozběhnut celkem pomalu, takticky se vyčkávalo. Přes
hluk „vuvuzel“ nebylo slyšet ani hlasatele, ani nás trenéry, a tak běžci neměli představu,
jak je závod rozběhnutý. Lukáš běžel na 5. pozici, kterou si držel v podstatě celý závod. 300
metrů před cílem začalo čelo závodu utíkat soupeřům, Lukáš nestihl zareagovat včas a i
přes skvělý finiš to nestačilo na více než 4. místo. Hned po doběhu to bylo velké zklamání,
jelikož na to třetí místo měl a věděli jsme to oba. Ale taktické chyby dělají i velcí závodníci.
Lukáš byl zvyklý běhat sólo závody, jelikož tu nemá konkurenci. Závod o 10 nebo12 lidech
je úplně jiný a je třeba si z toho vzít něco do dalších závodů. Jelikož se vyhlašovalo prvních
šest závodníků, zúčastnil se Lukáš vyhlášení. Za zvuku olympijské hymny se zklamání přeměnilo na neskutečnou radost a hrdost. Kromě toho, že si Lukáš přivezl diplom za 4. místo,
odnesli si kluci krásné zážitky a snad i celkově pěknou vzpomínku na Olympiádu 2011.
Děkuji Lukášovi a Ondrovi za velmi dobrou reprezentaci našeho oddílu a přeji jim, ať jim to
vydrží i na závody po prázdninách. Teď je čeká lehký odpočinek a pak jedeme nabírat další
tréninkové dávky na soustředění.
Trenérka Veronika Blašková

Tenisté si to opět rozdali
o Pohár prezidenta
Na konci června se na tenisových kurtech
v kláštereckých Lázních Evženie sešli všichni milovníci bílé hry. Konal se tu již šestý
ročník turnaje O pohár prezidenta klubu.
„Sešlo se tu dnes dvaadvacet dvojic, takže
perfektní a hojná účast,“ pochvaloval si
trenér tenisového klubu Lázně Evženie a
organizátor turnaje Petr Gillich. „Všechno
zatím probíhá úspěšně. Hraje se na ostří
nože, ale všechno fair-play.“
Turnaj O pohár prezidenta Tenisového
klubu Lázně Evženie je turnajem ve čtyřhrách. Turnaj je rozdělen do kategorií „A“ a
„B“, které odrážejí zkušenosti jednotlivých
dvojic. Nezáleží přitom na tom, jak dlouho
hráči tenis hrají nebo kolik je jim let. Například letos se ve vyřazovacích bojích utkaly
dvojice, které od sebe dělilo rovných sto
dvacet let. Mladší Zapský s Kozelnickým,
kterým je dohromady dvacet let, nakonec
porazili dvojici Burian, Machek 6:1. Burianovi s Machkem bylo přitom dohromady
140 let. Bohuslav Burian byl se svými pětasedmdesáti lety zároveň nejstarším hráčem celého turnaje. Trenér kláštereckého
tenisového klubu a organizátor turnaje
Petr Gillich je zároveň trojnásobným vítězem turnaje v kategorii „A“, letos ovšem
sázel na jiné favority.
„Je tu favorizovaná dvojice Hepner, Plommer,
kteří hrají závodně a podle papírových předpokladů by měli turnaj vyhrát,“ odhadoval
vítěze turnaje Gillich.
Ani favorité ovšem v letošním ročníku
pohár prezidenta klubu nezískali. Ten si
odnesli Martin a Tomáš Hlavatí. V kategorii
„B“ vyhráli Aleš Suk s Petrem Marešem.

SPC Gambrinus cup posedmé
Na začátku července se v málkovském fotbalovém areálu uskutečnil již sedmý ročník
SPC Gambrinus cupu. Ten pořádá klášterecké občanské sdružení SPC Símalka.
„V Málkově pořádáme turnaj již počtvrté, především kvůli výbornému zázemí,“ řekl nám
organizátor turnaje Petr Mašek. „Turnaj je určen jak pro dospělá, tak dětská mužstva. Sešlo
se tu dvacet družstev prakticky z celého kraje a přípravky Klášterce a Chomutova.“
Mužstva dospělých fotbalistů bojovala o postup do osmifinále ve čtyřech skupinách po
pěti družstvech. Z následného play-off pak do semifinále postoupila mužstva Hoppe
Chomutov, V.S.V. Chomutov, Fireclay a Výměník Klášterec. O vyrovnanosti celého turnaje
svědčilo také množství zápasů, o jejichž výsledku musely rozhodnout až penaltové rozstřely. Platilo to jak o obou semifinálových zápasech, tak i o utkání o třetí místo, v němž se
střetla mužstva Fireclay a Hoppe. Na penalty vyhrálo a na třetím místě skončilo mužstvo
Fireclay.O vavříny vítězství se utkala mužstva V.S.V. Chomutov a Výměník Klášterec. Šťastnější byli nakonec Chomutovští, kteří porazili soupeře rozdílem jediné branky 1:0.
V turnaji přípravek byla utkání o něco jednoznačnější a konečné pořadí tomu odpovídalo. První tři místa obsadila mužstva z Chomutova. Klášterečtí se museli spokojit pouze se 4. příčkou.

Vítězné mužstvo V.S.V. Chomutov

Zápasníci se vrátili s medailemi
Na konci května se klášterečtí mladí zápasníci zúčastnili kladenského turnaje na počest
vypálení obce Lidice. Mladší žáci Radek Matuszny a Robert Šponták dokázali v silné
konkurenci vybojovat medaile. Robert Šponták získal v kategorii do 39 kilogramů stříbrnou medaili, Radek Matuszny v kategorii do 31 kilogramů zvítězil.
„Zúčastnili jsme se závodů se čtyřmi závodníky,“ řekl nám o turnaji trenér Vasil Želev. „Dvěma mladšími a dvěma staršími žáky. Starší žáci se příliš nepředvedli, jeden byl čtvrtý, jeden
pátý, ale mladší se opravdu snažili. Na turnaji byla velká konkurence ze sedmi zemí. Oba si
vedli dobře, dokázali vyhrát a viděli, že se neztratí ani mezi velkými oddíly. Jsem s nimi spokojený, protože dokázali využít všechno, co jsme se učili.“

Karatisté sbírali úspěchy ve Spořicích
Poslední červnovou sobotu proběhl ve Spořicích krajský přebor Ústeckého svazu karate
JKA. Nechyběli na něm ani karatisté kláštereckého a kadaňského klubu. Především
v mladších kategoriích si vedli velmi dobře a
přivezli si domů několik medailí.
„Tímto krajským přeborem jsme ukončili tuto
sezonu a budeme pokračovat zase až v září,“
řekl nám po závodech trenér karate klubu
Josef Patík. „Medailová žeň byla poměrně
vysoká a jsem velmi spokojen především

s mladšími kategoriemi.“ Největší úspěch mezi
těmi nejmenšími zaznamenal Arpád Pongo
(na snímku při vyhlášení), který v kategorii
mini žáci získal první místo v kumite. V něm
se dařilo také dalšímu z mini žáků Janu Johanovskému, který skončil na nepopulární
čtvrté pozici. Ačkoli bez medaile, nevedli
si špatně ani další dva zástupci kategorie
mini žáků Matěj Kovařík a Michal Šturma,
kteří skončili v kumite na šestém, respektive
devátém místě. Zajímavě skončilo vystoupe-

ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických komponentů a
komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Mechanik seřizovač
Požadujeme:
SŠ vzdělání v oboru elektro
znalost práce na PC
částečná znalost německého jazyka výhodou
práce v třísměnném provozu

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí

Životopisy posílat na: michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit na www.zfklasterec.cz

ní mini žákyň. Kristýna Tesařová vybojovala
v kata i kumite stříbrnou medaili. Monika
Pongová zase skončila v obou disciplínách
na místě šestém. Cenné kovy si naši karatisté odvezli i z kategorie mladších žáků. Bronz
v kumite vybojoval Vladislav Kroutil. Druhý
náš zástupce v této kategorii, Petr Jakl, skončil v kumite šestý. Starším žáků se sice nepodařilo získat žádnou medaili, ale čtvrté místo
Filipa Šimány v kumite je pěkné. Podobně
jako šesté místo Tomáše Froňka v kata. Mezi
mladšími dorostenkami se neztratila Babeta
Dlouhá, která v kumite vybojovala čtvrté
místo a v kata získala stříbro. Na Jakuba Foltýna v kategorii mladších dorostenců zbylo
„pouze“ páté místo v kata a šesté v kumite.
Martina Kůsová bojovala na spořickém
přeboru ve dvou kategoriích. Starší dorostenky prakticky převálcovala, když v kumite
zvítězila a v kata skončila třetí. V juniorkách
už to bylo horší, přesto dokázala v kumite
získat stříbro. To Bára Malčánková startovala
také ve dvou kategoriích a v obou podala
vyrovnaný výkon. Mezi juniorkami i mezi
seniorkami skončila v kata na druhém místě.
Do konečného výčtu úspěchů kláštereckého a kadaňského karate klubu chybí ještě ti
nejstarší. Michal Levý a Štěpán Krejčík soutěžili shodně mezi juniory i seniory a sbírali
medaile. Michal Levý skončil v juniorech pátý
v kumite, Štěpán Krejčík byl v kumite třetí a
v kata čtvrtý. Mezi seniory se oběma závodníkům vedlo o něco lépe. Levý vybojoval
v kumite stříbro, Krejčík skončil v kumite sice
až šestý, ale v kata získal stříbrnou medaili.

POHŘEBNÍ SLUŽBA - FRANTIŠEK BARÁK
v Klášterci nad Ohří
náměstí Dr. E. Beneše č. 10 (vedle pošty)
zajišťuje veškeré služby spojené s pohřbením Vašich drahých zesnulých v obřadní síni v Kadani, Perštejně a celé ČR.
Civilní i církevní pohřby
v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří.

Více na www.levnypohreb.cz
STÁLÁ SLUŽBA:

Telefon: 602 491 050

Otevírací doba:
po - pá 8.00 - 14.00 hodin

Telefon: 474 332 218
Wembloudovy hrby - 3. ročník závodů horských kol se koná
6.8. 2011 od 10.00 hodin nad RC dráhou Ouda.
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