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Pohádková země

Jak dopadly? Čísla, statistiky, výsledky.
Kláštereckým občanům se volit moc
nechtělo.

Kde ji najdete? No přece v podzemí
kláštereckého zámku
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zeptali jsme se ...
Volby do krajských zastupitelstev
skončily, vítězové i poražení jsou
známi. Stejně jako v předchozích
dvou volebních obdobích i v tom
příštím zasedne v krajském zastupitelstvu občan Klášterce. Po PaedDr.
Václavu Homolkovi převezme pomyslné žezlo místostarosta města Ing.
Stanislav Stehlík. Zeptali jsme se ho
proto, jak viděl volby do Ústeckého
kraje ze svého pohledu.
Lidé vyjádřili nesouhlas podle mě
mnohem více s prezentací změn a
komunikací s voličem než s vlastním
obsahem reforem.
Bezezbytku to přetavila ČSSD ve své
jasné vítězství. I my
Severočeši.cz jsme
nabízeli větší důraz
na člověka-voliče a
jeho potřeby, čemuž
Ing. Stanislav Stehlík
já říkám selský rozum
a slušnost. Někteří nám vyčítají agresivní
volební kampaň, zapomínají ovšem, že
nás také nikdo nešetřil. Náš tým to není
jen pan Zelenka, je to mnoho slušných a
pracovitých lidí, kteří ve veřejném životě
již delší dobu pracují a důvěru obhájili.
Určitě jsme dosáhli výborného výsledku a myslím, že jsme ukázali, že politiku
je možné dělat i zdola od lidí. Velký dík
proto patří samozřejmě našim voličům.
Potvrdili nám, že to má všechno smysl a
nutí nás k odpovědnosti.
Začíná totiž volební kampaň na příští volby a budete to vy občané, kteří
budou i Severočechům.cz vystavovat
další vysvědčení.

Celorepublikovou akci zakončili v „kulturáku“

Kouzlo neporazitelnosti
pominulo
Neuvěřitelnou série zápasů bez
porážky ukončily Strupčice
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Nová služba seniorům
Městskému ústavu sociálních služeb
v Klášterci nad Ohří přibudou kromě
jeho stávajících služeb, jako je domov pro
seniory, jídelna pro seniory, pečovatelská
služba a denní stacionář také nově zaregistrované sociální služby – tzv. odlehčovací služby. Novinka má pomoci a odlehčit především těm, kteří pečují o své blízké
doma. Od začátku listopadu umožní
nová služba pečujícím nutný odpočinek
pro nabrání nových sil tím, že po určitou
dobu převezmeme jejich povinnosti. Pro
zájemce je vyhrazen jeden dvoulůžkový
pokoj s vlastním sociálním zařízením,
který je součástí domova pro seniory.
Lidem, o které se po dobu maximálně
tří měsíců nemohou postarat jejich blízcí, tak zaměstnanci domova pro seniory
poskytnout komplexní péči s možností
využívání veškerých služeb Domova.
Bližší informace vám rádi poskytnou
v Domově pro seniory, Lípová 545 nebo
na telefonu 474 375 414 .

Pohádková země ožila
Tradiční společenský večer u příležitosti celorepublikové akce Týden se SPCCH uspořádaly místní základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami. Společenskému večeru v kulturním domě předcházela netradiční olympiáda, která se uskutečnila jako pokaždé na zahradě restaurace Na Vyhlídce v Rašovicích. „V restauraci manželů Bisahových máme zázemí každý rok,“
říká k tomu Anna Tussetschlägerová, předsedkyně místní základní organizace SPCCH. Co a kdo se skrývá pod zkratkou SPCCH a
jaká je jejich náplň práce, se dozvíte na straně 3.

internetový portál města

www.klasterec.cz

jí, dluh 285 odstěhovaných nájemníků se
ustálil na částce 15,5 milionů korun. „Na
rovinu: tyto dluhy jsou v podstatě nedobytné. Lidé, kteří je udělali, jsou neznámo kde
a pokud se je nakrásně podaří vypátrat,
nedisponují většinou žádným majetkem.
Je otázka, co s tím dál. Jestli pokračovat v
podle mě marné snaze získat tyto peníze
zpět, nebo dluh buď prodat, nebo odepsat. O tom ale musí rozhodnout město,“
vysvětluje Ing. Šroubek.
-lara-

Dokončení cyklostezky se blíží
Výstavba další části cyklostezky Kadaň-Klášterec i 3. etapa regenerace sídliště Panorama jsou už v plném proudu.
Trasa cyklostezky, kterou v těchto dnech staví firma FRK s.r.o., vede od Rašovické lávky
k čističce odpadních vod, odtud dolů k Ohři a následně podél řeky pod zdejšími rodinnými domy až k železničnímu mostu. V tomto místě se původně počítalo s kovovou
lávkou nad řekou, která by ústila na druhé straně mostu do ulice Pod Pivovarem. To
by ovšem bylo dost náročné nejen na stavbu, ale i na údržbu. Cyklostezka proto ústí
před železničním mostem do ulice Žižkova. Nový úsek cyklostezky si vyžádá investici
ve výši zhruba 5 milionů korun. Samotný podíl města je ale výrazně nižší, neboť se
podařilo získat dotaci 2,6 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a
finanční dar 2 miliony korun od společnosti ČEZ.
Začátkem září odstartovala také 3. etapa regenerace sídliště Panorama. Nové komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst se tentokrát dočkají obyvatelé ulice Na Vyhlídce. Také v tomto případě pomůže uhradit část nákladů dotace.
4 miliony získalo město z programu „Regenerace panelových sídlišť“, který již několik
let vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj a ve kterém Klášterec uspěl již potřetí za
sebou. Obě stavby by měly být hotovy do konce letošního roku.
-lara-

CHCETE BÝT V OBRAZE?
navštivte náš webový portál

www.klnoviny.cz

zdarma

www.klnoviny.cz

Dluhy na nájemném klesají
Pokračující prodej městských bytů
má vedle zvýšeného přílivu financí do
obecní kasy i další pozitivní efekt – částečné snižování dluhu na nájemném.
„Zaznamenali jsme případy, kdy nájemníci doplatí svůj dluh, jen aby se mohli
přihlásit ke koupi bytu,“ říká Ing. Šroubek z Městské energie. Důvodů, proč
se celková suma dlužného nájemného
v posledních letech výrazně snižuje, je
ale podle něj víc.
„K 31.8. jsme evidovali v městských bytech
celkem 196 bydlících dlužníků na nájemném s celkovým dluhem necelých 2,7 milionů korun. Někomu se to může zdát jako
vysoká částka, ale je třeba si uvědomit, že
před několika lety činil tento duh téměř 22
milionů. Za pozitivní změnou stojí v první řadě nové zákony, které přišly po roce
2000 a které nám dávají v boji s neplatiči
mnohem větší pravomoci. Za druhé je to
náš aktivní postoj, se kterým v posledních
letech k problematice neplatičů přistupujeme. Máme vyhrazeného speciálního
pracovníka, využívali jsme služeb vymahačské firmy apod.“
Zatímco dluhy bydlících nájemníků klesa-

23. října 2008

Vyústění nově budované trasy cyklostezky bude u železničního mostu

Vítězslava Klimtová

Spisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá objevitelka pohádkové země plné
strašidýlek, skřítků, víl a rusalek, které s
trochou fantazie každý nalezne ve svém
okolí. Toto je dar paní Vítězslavy Klimtové, kterým obdarovává nejen děti, ale nás
všechny. A tato dáma s velkým „D“ rozzářila o uplynulém víkendu svým milým
úsměvem, osobitým vyprávěním o skřítcích a kreslířským umem všechny tváře
návštěvníků kláštereckého zámku.
Společně s loutkářem Matějem Kopeckým a potulným písničkářem Pavlem
Půtou otevřela tajemnou mříž do zámeckého sklepení, kde se na dlouhé tři roky
zabydleli skřítkové všeho druhu, kterým
dělají společnost vzácné loutky z rodiny
Kopeckých. Pokud bychom mohli sobotní odpoledne nazvat vernisáží, pak lze jen
dodat, že takový zájem o otevření výstavy
žádná klášterecká galerie hodně dlouho
nepamatuje. Nejen děti, ale i dospělí si
museli trpělivě vystát nekončící frontu
do pohádkového světa plného snů a
fantazie, jehož strážcem jsou právě skřítkové. Rozzářené oči malých návštěvníků a
pochvalné projevy z řad „dospěláků“ byly
odměnou pro zámecké pořadatele za to,
že se jim povedlo„oživit“ zámek něčím, co
zde dlouhá léta chybělo.
-rony-
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Šest stovek lidí pracujících v porcelánce žije v nejistotě. Skončí v Klášterci výroba porcelánu?
„Městský soud v Praze vyhlásil bankrot na Karlovarský porcelán
a sklárny Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Zadlužené firmy patří do skupiny Porcela Plus a Bohemia Crystalex Trading,
které jsou od 22. září v insolvenčním řízení kvůli nedostatku provozního kapitálu.“
Zpráva, která proletěla nedávno médii jako blesk z čistého
nebe, vyděsila šest stovek zaměstnanců klášterecké porcelánJan Houška
ky. I když porcelánka prozatím „jede“, zůstává otázka, co bude
dál. Zůstane tradice výroby porcelánu, která se datuje od roku 1794, v Klášterci
nad Ohří zachována? Co bude se šesti stovkami zaměstnanců, pokud by ze dne
na den přišli o práci? Podle generálního ředitele Vlastimila Argmana byla výroba
zajištěna do 20. října. V době, kdy vyjde toto vydání Kláštereckých novin už ale

může být vše jinak. V tuto chvíli netušíme (v době uzávěrky), jestli se situace
obrátí k dobrému, nebo nastane ten
nejkritičtější scénář. A co si o této situaci myslí nejvyšší představitel města
starosta Jan Houška?
„Výroba porcelánu je tradiční výrobní
odvětví našeho města. Na něm Klášterec bez nadsázky vyrostl. Pozůstatky činnosti staré porcelánky najdete
prakticky všude, kde kopnete do země.
Klášterec stojí doslova a do písmene na

porcelánu. Jestli jsme byli kdo z nás na
co hrdí - a já jsem v porcelánce pracoval
- tak na to, že porcelánka jako jedna
z mála tradičních závodů v Klášterci
přežila transformaci i největší otřesy při
přechodu na tržní ekonomiku. To, že
jde do konkurzu, vnímám jako obrovskou tragédii, uvědomím-li si, že tam
pracují celé rodiny do x-tého kolena
zpět, živitelé rodin, kteří jsou závislí na
příjmu z tohoto závodu. Je mi to hrozně
líto. Nabídl jsem osobně panu řediteli
Zapskému, bude-li spatřovat jakoukoli
možnost pomoci ode mě jako od starosty města, ať se na mě určitě obrátí.
Bohužel jsem v tomto procesu malý pán
a stejně jako ředitel Zapský čekám na

zázrak. Věřím, že se ten zázrak stane a
porcelánka přežije. Pád porcelánky by
byl tragédií nejen pro zaměstnance, ale
i pro celé město. Město by ztratilo svoji jedinečnou image – Klášterec město
porcelánu. Více než dvěstěletá tradice
by ze dne na den zmizela, jako by nikdy
neexistovala. Nehledě na to, že porcelánka je velmi specifický závod. Kdo
by využil opuštěné budovy? Zřejmě by
chátraly, protože město by si nemohlo
dovolit o ně finančně pečovat. Skončil
Korek, velké problémy mělo ZKL a teď
se zatahují černá mračna i nad porcelánkou. Chci věřit tomu, že tahle krize
pomine, protože pokud ne, nechci její
konce vůbec domýšlet.“
-rony-

Poděkování
Dovoluji si prostřednictvím Kláštereckých novin poděkovat neznámé paní, která našla
v Tescu na parapetu mé zapomenuté osobní doklady. Její ochota, kdy mi doklady
přinesla až k nám domů, mne velmi potěšila. Jsem v důchodovém věku a obstarání
nových dokladů by pro mne nebylo jednoduchou záležitostí. Jsem velmi překvapen,
že stále jsou mezi námi poctiví a ochotní lidé. Bohužel neznám její jméno. Toto je jediná možnost, jak jí mohu vyjádřit poděkování. Jsem rád, že mi ji redaktoři Kláštereckých novin poskytli. Vážená paní, ještě jednou děkuji.
Štěpán Mudra

Prodej městských bytů probíhá bez problémů

Foto archiv

Radost a zábavu může vystřídat i možný střet se zákonem
uvedeny i konkrétní sazby. Na tomto místě tedy zopakujeme jen
základní povinnosti vyplývající z této vyhlášky. Poplatek ze psů
se platí za každého psa staršího 3 měsíců. Povinnost ohlásit psa
na městském úřadě má jeho majitel ve lhůtě 15 dnů od doby,
co pes dosáhl uvedených 3 měsíců nebo od doby, co si pořídil
psa staršího. Ve stejné lhůtě musí oznámit i to, že již psa nemá
(prodal ho, uhynul apod.). Oznámit pořízení psa musí i ten, kdo
je od poplatků osvobozen! Po ohlášení psa dostane jeho majitel
identifikační známku, na které je vyznačen název města „Klášterec nad Ohří“ a přidělené pořadové číslo psa. Tato známka je
nepřenosná na jiného psa, a to i na jiného psa téhož majitele.
Poplatek se platí ročně nejpozději do 31. března. V případě, že je
poplatek vyšší než 1000 korun, může se zaplatit ve dvou splátkách – do 31.března a do 30. června.
Další povinnosti vyplývají pro majitele psa z druhé vyhlášky.
Vlastník psa, ale i držitel – tj. ten, kdo má zrovna v danou chvíli psa na starosti – musí zajistit, že se pes nedostane na dětská
hřiště, koupaliště a sportoviště umístěná na veřejných prostranství. V případě, že nechá psa bez dozoru – např. před obchodem
– musí ho přivázat a dát mu náhubek. Při procházce po městě
musí mít pes s výškou v kohoutku nad 40 cm náhubek i vodítko,
menší pes může mít buď vodítko, nebo náhubek. Kromě známky, kterou dostane majitel psa při jeho ohlášení, musí být pes
do 3 měsíců věku také očipován. Očipování provádí veterinář
a je hrazeno městem. Podle této vyhlášky jsou ve městě k dispozici tři lokality, kde se může pes pohybovat volně. Jsou to
svah nad dráhou ČD v ul. Nad Tunýlkem, plocha nad rozvodnou
Telecomu a plocha pod rozvodnou Telecomu. Pes zde nemusí
být na vodítku a malí psi nemusí mít ani náhubek. Jiné je to v
případě velkých psů s výškou nad 40 cm v kohoutku, kteří musí
mít i při volném výběhu nasazený náhubek. Poslední povinnost,
která se vztahuje k držení psa, je úklid psích výkalů. K tomuto
účelu byly nedávno po celém městě instalovány speciální stojany s papírovými a mikrotenovými sáčky. Sáčky s výkaly je možné odhodit do jakéhokoli kontejneru či popelnice na směsný
odpad. Bohužel jsou místa, kde nové sáčky vydrží ve stojanu
sotva pět minut, než se jich zmocní nenechavé děti.
Dodržovat vyhlášku se pejskařům rozhodně vyplatí. Nejen
že přispějí k větší bezpečnosti a čistotě ve městě, ale vyhnou
se i citelné pokutě. Sankce jsou různé. Na přestupek znečištění
veřejného prostranství pamatuje zákon o přestupcích pokutou
ve výši až 1000 korun. Za porušení ostatních povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách pak tentýž zákon umožňuje udělit pokutu až 30 tisíc korun! Nad dodržováním obou
„psích“ vyhlášek bdí městská policie.
-lara-

Vítězem voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, které se uskutečnily ve dnech 17. a 18. října,
se stejně jako v ostatních dvanácti krajích ČR stala jednoznačně ČSSD. Svůj hlas jí dalo celkem
32,78% voličů. Druhá ODS získala 20,57 % a třetí KSČM 18.39 % hlasů. Kromě zástupců těchto
tří stran se díky zisku 13,2 % hlasů objeví v zastupitelských lavicích poprvé také několik členů z
uskupení Severočeši.cz. V 55místném zastupitelstvu zasedne v následujících čtyřech letech 22
zástupců ČSSD, 13 zástupců ODS, 12 zástupců KSČM a 8 zástupců hnutí Severočeši.cz. Dosavadní
rozmístění bylo následující: vládnoucí ODS 28 mandátů, KSČM 17 mandátů a ČSSD 10 mandátů.
Kromě ODS si tak pohoršila i KSČM, která přišla v krajském zastupitelstvu o pět křesel.
Stejně jako v předchozích dvou volebních obdobích i v tom příštím zasedne v krajském zastupitelstvu občan Klášterce. PaedDr. Václav Homolka sice z 28. pozice na kandidátce KSČM svůj post
krajského zastupitele neobhájil, ale jeho štafetu přebírá místostarosta Ing. Stanislav Stehlík, který
kandidoval za Severočechy.cz. Z chomutovského okresu se v krajském zastupitelstvu objeví celkem devět jmen: Ing. Ladislav Drlý (KSČM), Jaroslav Komínek (KSČM), Jindřich Stádník (ODS), Petr
Husák (ČSSD), Ing. Rudolf Kozák (ČSSD) a Jana Vaňhová (ČSSD) z Chomutova, Ing. René Budjač
(ODS) z Kadaně, Ing. Stanislav Stehlík (Severočeši.cz) z Klášterce nad Ohří a Ing. Zdeněk Vokatý
(Severočeši.cz) z Křimova. Co se týče složení nově zvoleného zastupitelstva s ohledem na pohlaví, ovládli samosprávu Ústeckého kraje jednoznačně muži. Těch je v 55členém zastupitelstvu 47.

až 50 000 Kč

Nejmladším zastupitelem je osmadvacetiletá Lenka Tomanová z ČSSD, nejstarším pak čtyřiašedesátiletý Petr Brázda z KSČM.
Srovnáme-li volební výsledky z Klášterce s výsledky za celý kraj, rozdíl je patrný na první pohled.
Shodná je vítězná pozice ČSSD a čtvrté místo Severočechů.cz. Na rozdíl od celokrajských výsledků
ovšem v Klášterci komunisté předběhli ODS a skončili druzí. Konečné pořadí stran, tak jak o něm
rozhodli klášterečtí voliči, je následující: 1. ČSSD (37,03 %), 2. KSČM (19,93 %), 3. ODS (16,27 %) a
4. Severočeši.cz (11,66%). Přes dvouprocentní hranici se v Klášterci dostaly ještě Strana zelených
(4.12% ), Pravý blok (3,47%) a Sdružení pro sport, zdraví a prosperitu (2,16%). Naprosto ojedinělý
výsledek zaznamenala v Klášterci Konzervativní koalice, která nedostala ani jeden jediný hlas.
Volební účast byla tentokrát nejvyšší v celé historii voleb do krajů. Zatímco v prvních volbách v
roce 2000 přišlo v Ústeckém kraji volit 29,66% a o čtyři roky později dokonce jen 25,37% oprávněných voličů, letos se volební účast vyšplhala na 37,44%. Přímo v Klášterci se ovšem do volebních
místností vypravilo jen 27,43% oprávněných voličů, což je druhá nejnižší volební účast na Chomutovsku a šestá nejnižší v celém Ústeckém kraji! Když se podíváme na volební účast ve městě
jako takovém, největší procento voličů – 32,59 % - zaznamenal volební okrsek č. 6, který zahrnuje
prakticky celé Miřetice „za kolejema“. Naopak nejméně (19.58 %) voličů šlo k urnám ve volebním
okrsku č. 11, který zahrnuje ulice Dlouhá a Družstevní.
-lara-
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Každého, kdo si pořídí jako domácího mazlíčka psa, čekají nejen
chvíle plné radosti a zábavy, ale také spousta starostí. Kromě
roztrhaných bot či počuraného koberce se totiž můžete kvůli
vašemu pejskovi dostat i do střetu se zákonem. Nemám teď na
mysli extrémní situaci, kdy pes někoho pokouše, ale zcela běžné
záležitosti spojené s vlastnictvím psa, na které ale mnozí pejskaři stále trochu pozapomínají. O tom, že mít pejska, není jen tak,
svědčí i ta skutečnost, že se problematice psů věnují hned dvě
obecně závazné vyhlášky města Klášterce - vyhláška č. 6/2008
o místním poplatku ze psů a vyhláška č. 4/2006, která stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Podle častých
dotazů našich čtenářů i ze zkušenosti městské policie vyplývá,
že někteří majitelé psů mají o povinnostech uvedených v obou
vyhláškách jen malé povědomí. Nejen z tohoto důvodu se k
obsahu obou vyhlášek opět vracíme.
Nedávno schválené vyhlášce o poplatcích ze psů jsme se věnovali v předminulém čísle, kde byly podrobně

1. ledna 2008 odstartovala 2. etapa prodeje městských bytů.
Město Klášterec v ní nabídlo do prodeje celkem 578 bytů v ulicích 17. listopadu, Lidická a Lesní. Zájem nájemníků o koupi
bytu je stále velký. Ve srovnání s 1. etapou se dokonce snížil
počet bytů, které byly jako sociální vyjmuty z prodeje. Tentokrát jich je pouze 17 oproti předchozím 27. „Dá se říct, že
lidem došlo, jak velkou hodnotu dnes tyto byty mají a i nájemníIng. Zdeněk Šroubek
ci, kteří podle Zásad splňují podmínky prohlášení bytu za sociální, se raději rozhodnou jej koupit. Vezměte si, že tržní cena bytu 3+1 se dnes v
Klášterci pohybuje kolem 600-800 tisíc korun, zatímco městské byty stejné velikosti
se prodávají v průměru za 100-130 tisíc. Stížnosti na cenu bytů se už prakticky
neobjevují. Klášterec možná prodává byty poněkud dráž než sousední města, ale
ve srovnání s tržní cenou bytů, která šla v posledních cca dvou letech hodně nahoru,
se tato nabídka jeví pro stávající nájemníky velmi přijatelně,“ zdůrazňuje jeden z
hlavních důvodů úspěšnosti privatizace městských bytů Ing. Zdeněk Šroubek,
jednatel společnosti Městská energie, která celý prodej zajišťuje.
„V 2. etapě je jen 13 bytů, o které se jejich nájemnicí nepřihlásili, nebo nesplnili podmínky uvedené v Zásadách a které teď půjdou do veřejné nabídky. I to je méně než
v předchozí etapě,“ dodává Ing. Šroubek, který je spokojený i se samotným průběhem prodeje. „Ve srovnání s loňskou první etapou jsme v předstihu zhruba dva
měsíce. Zatímco loni se byty začaly prodávat někdy v říjnu, listopadu, letos šly první
byty do prodeje už v srpnu. Z předchozí etapy jsme se dost poučili a celý převod včetně zakládání společenství vlastníků dnes probíhá bez zásadních problémů.“
Alfou a omegou je v celém procesu rychlé a nekomplikované založení společenství vlastníků jednotek. „První zakládací schůze probíhají většinou bez
problémů. Přiznávám, že máme dopředu vytipováno několik lidí z konkrétních
domů, se kterými pak celý proces převodu řešíme. Pokud se za půl roku, za rok
vlastníci rozhodnou, že odvolají původní členy výboru nebo provedou jiné změny,
je to jejich věc, ale na začátku je třeba to celé co nejméně komplikovat. Musí se
všechno rychle dohodnout, je třeba bezodkladně založit účet, převést platby záloh
na společenství atd.
I pokud všechno běží tak, jak má, stabilizují se poměry za 2-3 měsíce. Na Městské energii řeší problematiku převodů
• na dobu 7 až 12 měsíců
bytů paní Opltová, která má na starosti
• hotovost až do domu
vše kolem smluv, a paní Peterová, která
• měsíční splátky
zajišťuje související účetnictví. Je kolem
toho mraky administrativní práce, ale
myslím si, že už to máme vcelku zmáknuté. Lidé jsou zaučení, speciální počítačové programy jsme už také vyladili.
Dá se říct, že proces prodeje probíhá
plynule a nikde nedošlo k nějakému
zadrhnutí. Město má díky tomu průHLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
běžný příjem financí, což mu dovolilo
w w w.smar tpujcka.cz
naplánovat pro letošní rok podstatně
větší výdaje na investice, než tomu bylo
+420 602 114 911
v předchozích letech,“ dodává závěrem
+420 774 420 526
Ing. Šroubek.
-lara-
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Policie informuje ... Svaz postižených uvítá každého

Tři na jednoho bylo moc ...
X V Klášterci nad Ohří pátrají po totožnosti tří neznámých mladíků, kteří v
sobotních večerních hodinách okradli v
místním parku dalšího mladíka. Nejdříve
jej udeřili do hlavy a následně mu sebrali mobilní telefon za dva tisíce korun. Po
útoku skončil zraněný v nemocnici, pro
útočníky je připraveno obvinění z trestného činu loupeže.

Být tak neviditelný ...
X Před policejní hlídkou se snažil ujet
v Klášterci nad Ohří 34letý Kadaňák. Při
sobotní noční jízdě ulicí Polní byl zastaven a provedená dechová zkouška pouze
potvrdila, proč se před hlídkou snažil zmizet. Přístroj mu totiž naměřil 1,99 promile
alkoholu. Muž bude obviněn z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

To je ale „krkoun“ ...
X Rozpory se svou družkou řešil dosti

Měl to prostě hned po ruce ...
X Kadaňská policejní hlídka kontrolovala
vozidlo Ford Mondeo, které řídil 32letý
muž z Klášterce nad Ohří. Při prohlídce
auta byly nalezeny dva batohy a taška,
které obsahovaly věci určené k výrobě
omamných a psychotropních látek. Muži
zákona nález zajistili, muž byl obviněn
z trestného činu nedovolené výroby a
držení omamných a psychotropních látek
a jedů a skončil v policejní cele, neboť na
něj bude podán návrh na vzetí do vazby.

Rolety látkové, řetízkové
Sítě proti hmyzu
Těsnění do oken a dveří
Žaluzie-horizontální, vertikální:
* na plastová okna * na EURO okna *na okna VELUX
* celostínící * na hliníková okna

Tel.: 607 753 237
E-mail: kasper.petr@email.cz

svérázným způsobem 32letý muž z Klášterce nad Ohří. Z bytu v ulici Václava Řezáče jí totiž odvezl neoprávněně barevný
televizor za téměř 26 tisíc korun a nyní jej
nechce vrátit. Mužovo jednání nyní šetří
policie jako trestný čin krádeže.

Akci Týden se SPCCH pořádá okresní
výbor SPCC, který tvoří dvě základní organizace klášterecké a jedna jirkovská. V
rámci dobrých vztahů mezi postiženými
přizvali jejich členové už před lety i obě
organizace tělesně postižených, které v
Klášterci také působí. Sdružování seniorů
a postižených má v Klášterci dlouholetou
tradici.
„Ve sdružení postižených pracuji již 17 let.
Na začátku existovalo v Klášterci několik
smíšených organizací, které se v průběhu
doby transformovaly do 1. a 2. základní organizace SPCCH a do 3 organizací
tělesně postižených. Mezi jednotlivými
organizacemi není nějaký zásadní roz-

díl, i když každá nabízí
něco trošku jiného. Noví
zájemci o členství si vybírají buď podle nabídky,
nebo podle toho, kdo tu
kterou organizaci navštěvuje. Pro naše členy
pořádáme rekondiční a
relaxační pobyty, návštěvy divadla, procházky po městě a okolí... Je
toho hodně,“ vysvětluje
poslání SPCCH Anna
Tussetschlägerová. Co
se týče členství, má
toto sdružení velmi
mírné podmínky. „Jsme
sdružení založené na
dobrovolnosti.
Roční
členský příspěvek činí cca 120 korun, což je
myslím si přijatelné pro každého. Přestože
se nazýváme Svaz postižených civilizačními
chorobami, nemusí zájemci o členství dokládat žádné potvrzení od lékaře. To je nutné
jenom v případě, že by se chtěli účastnit
relaxačních pobytů, na které čerpáme státní
dotace. Naším členem může být dokonce i
člověk bez postižení a to jako sympatizant
sdružení,“ vysvětluje podmínky členství
Anna Tussetschlägerová. Máte-li zájem
seznámit se s činností klášterecké SPCCH
blíže nebo pokud se chcete přímo stát
jejím členem, dveře jsou vám otevřeny
každé pondělí od 16 do 17 hodin ve Společenském domě na Panoramě.
-lara-

zeptali jsme se ...
Před časem přišel na naši adresu dopis jedné rozhořčené maminky. Mimo jiné
se v něm píše následující: „Ptám se, proč nebudu moci jít v klidu do práce a vědět, že
děti jsou v bezpečí, protože se někdo rozhodl zrušit Klubíčko. Proč se mají moje děti flákat
po ulicích, protože já nebudu mít na drahou školu lidového umění. Proč moje děti nezažijí
tak oblíbený Playback Kids, proč nebudu moci chodit s dětmi do Rarášku?“
Opravdu se bude kvůli stěhování základní umělecké školy
do Weberova domu rušit Klubíčko? Přijdou děti o oblíbené
kroužky? Zeptali jsme se místostarosty Tomáše Šroubka.
Základním důvodem přípravy celkové rekonstrukce objektů
Chomutovská 206-207 a Weberova domu je neuspokojivý technický stav těchto budov tvořících ojedinělý historický komplex
při vstupu do centra města. Zadání projektu bylo formulováTomáš Šroubek
no jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum se sídlem
základní umělecké školy a centra volného času dětí. Není tedy pravda, že by město
přišlo o mateřské centrum. Naopak, projekt řeší stávající zcela nevyhovující prostory Klubíčka z pohledu vybavení a hygienických norem jeho přesunem do nově
zrekonstruovaných prostor Weberova domu. Zároveň dojde k uvolnění současné
budovy ZUŠ v Komenského ulici, kam by byl po nezbytných úpravách přestěhován
dům dětí a mládeže. Výhody tohoto řešení jsou zcela zřejmé, neboť obě organizace
by sídlily v nových prostorách splňujících všechny jejich požadavky. Nové centrum
volného času bude propojeno se základní uměleckou školou tak, aby zejména v
dopoledních hodinách mohly děti využívat zázemí ZUŠ v podobě výtvarné dílny s
ateliérem, tanečního sálu či nahrávacího studia. Nabídku centra volného času doplní recepce, herna s vybavením a hračkami, posezení pro rodiče s drobným občerstvením, malá tělocvična, minikino a spousta dalších atrakcí. Je tedy zřejmé, že v
novém dětském centru najde atraktivní nabídku každý, od možnosti krátkodobého
hlídání dětí až po trávení volného času našich nejmenších s maminkami na mateřské dovolené. Proto osobně realizaci tohoto projektu velmi podporuji a věřím, že
se nám po vypracování projektu podaří v příštím roce zajistit prostředky na jeho
financování z fondů Evropské unie a rozpočtu Ústeckého kraje.
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Pohádk
hádkoový zámek

Hana Procházková, Petr Hybner a zámek Klášterec nad Ohří dostali od Vítězslavy
Klimtové nového patrona - Skřítka Vrzala Zápražního - Svěceného.
Pohádková země v podzemí?
Jako by to nepasovalo k sobě a přece je
to pravda. V sobotu 18. října se úderem 14
hodiny otevřela železná brána do zámeckého sklepení, o kterém málokdo věděl.
Ale skřítkové si podle strašidloložky Vítězslavy Klimtové dokáží najít to správné
místo, kde jim bude dobře a potom si ho
užívají dlouho a dlouho a dlouho ... Možná si řeknete, že jsou to tvorové plaší, ale
je to právě naopak. Oni mají rádi návštěvy,
ale musíte vědět, jak se správně v takové
pohádkové zemi chovat. Kde se ale v kláštereckém zámku doopravdy vzali? Nejen
o tom jsme si povídali s jejich tvůrkyní,
která jim vdechla život.

oblečení, tak jsem jí říkala, že to všechno vím přímo od nich.
Jak se vám líbí v Klášterci?
No já jsem úplně nadšená. V Klášterci
jsem totiž úplně poprvé a moc se mi tu
líbí. Nadšená jsem byla přírodou, zámkem
i tím, jak tady tu výstavu připravili. Dokonce jsem přemluvila jednoho svého draka,
který zatím sídlí jinde, a on sem za 14 dní
přiletí. Ale nebude to jen tak. Tomu drakovi se totiž musí zpívat, aby byl ochočený a
aby se mu tady líbilo. Děti by si tedy už teď
měly připravit nějakou pěknou písničku.
Nemusí se ho ale bát, je to drak vegetarián, jediný na světě.
Výstava tu bude tři roky. Není to na
výstavu přece jen dlouhá doba?
Ono to ani nejde jinak. První rok budou
hledat, kde to vůbec je. Druhým rokem
se začnou hrnout a třetí rok bude Klášterec praskat ve švech. Už jsem měla asi 120
výstav a mám to vyzkoušené. Výstava se
navíc bude postupně doplňovat a obměňovat. Někteří skřítci jsou totiž stěhovaví,
odlétají například do jižních krajin. Takže i
když přijdete v průběhu těch tří let třeba
šestkrát, výstava bude pokaždé trochu jiná.

Vítězslava Klimtová - malířka, spisovatelka a hlavně strašidloložka. Jak k
takovému povolání člověk přijde?
Víte, já jsem dlouho, už když jsem byla
mladá, což je bezmála 900 let, přemýšlela
o tom, že když u nás máme ohrožené druhy hmyzu a rostlin, proč vlastně nechráníme také strašidla a skřítky. Tak jsem
se s nimi dohodla a už léta je chráním a
snažím se, aby je chránili i ostatní, protože
skřítkové jsou součástí naší přírody.
Věříte na skřítky?
Nevěřím, já je znám osobně.
Kde a jak vaši skřítkové vznikají?
Všechny skřítky dělám vlastníma rukama
podle skřítků, které znám. Když se mě jednou profesorka Haškovcová ptala, odkud
vím všechny ty věci o nich, o tom,
jak vypadají, z jakých materiálů mají
Loutkářský rod Kopeckých má dlouhou
historii. Matěj Kopecký je už šestým v
řadě, který nese na svých bedrech tradici
loutkářského rodu. Ta sahá daleko do 19.
století. Na zámek v Klášterci přivezl unikátní staré loutky, které bavily už naše
babičky a dědy a mnohé pamatují doby
ještě více vzdálené. Jak to, že jsou stále
tak zachovalé a krásné? Své tajemství
nám Matěj Kopecký velmi rád prozradil
v našem rozhovoru.
Na loutkách, které jste do „Pohádkové země“ přivezl, snad ani není patrný
zub času, Jak je to možné vzhledem k
jejich stáří?
To byla zásada mého dědy a babičky,
strýce Karla a maminky Hany. Loutky
jsou naši kamarádi, naši živitelé, naši
parťáci a zaslouží si maximální úctu. Kaž-

Vy skřítky nejen vytváříte, ale také
malujete a píšete o nich. Kolik takových knížek už máte na kontě?
Napsala a ilustrovala jsem už 20 knížek o
skřítcích. Dokonce jsem se se svými skřítky dostala do čítanek pro 5. třídu, kde jsem
zařazena mezi Erbena a Havlíčka. Tak, jak
je píšu já, to zatím nikdo nedělal. Dnes už
se objevují nějací napodobitelé, ale moje
knížky a ilustrace zůstanou jedinečné,
protože já se s těmi skřítky osobně znám.
Ve svých knížkách učím děti, jak skřítky
vidět. Kdo chce, ten je uvidí, ale musí se
na to dobře připravit, protože skřítkové
mají nesmírně dobré mimikry.
Dvacet knížek, desítky loutek, máte
vůbec kde bydlet?
No to je horší. Oni mi obsadili prakticky
celý dům, takže já spím s 500 skřítky a
jedním drakem. Ze stáje, kde zůstaly ještě
žlaby pro koně, jsem si postavila novou
chaloupku a v té budu bydlet, protože do
domu už se nevejdu. Ale víte co, je to milé.
Já nemám ani auto, ale zase mám dva draky. Teď se chystá třetí, obrovský, tříhlavý a
34 metry vysoký. To teprve bude něco.

Napsali jste do redakce ...
Koncem září proběhl už 22. týdenní výměnný pobyt žáků ze ZŠ
v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří a žáků německé školy v Biebergeműnde, tentokrát naši
žáci vycestovali za svými kamarády do Německa. Každý výměnný pobyt má své motto,
tento rok jsme se zaměřili na naše smysly, v Německu to byl zrak, sluch a hmat, ty další
budou navazovat v květnu, až naši němečtí přátelé navštíví zase Klášterec. V Německu
jsme byli ubytováni v rodinách, každý den jsme se pak scházeli společně ve škole a na
dalších akcích.
Hned druhý den po představení celého projektu jsme měli možnost se seznámit s některými optickými klamy a zároveň s divadlem, které asi nikdo z nás moc nezná, to je s černým
divadlem a vůbec s technikou, která se týká představení černého divadla. Rozdělili jsme se
zároveň do skupin a v těchto skupinách jsme během celého týdenního pobytu postupně připravovali tajně hru, kterou jsme si vymysleli a také právě s pomocí technik černého
divadla nacvičili. Velkou legrací i zážitkem byla pro nás akce Naboso stezkou z Bad Orbu,
kdy jsme šli zhruba 4 km naboso po nejrůznějších materiálech a površích, pro mnohé to
byl velice nezvyklý zážitek.
V rámci výměnného pobytu jsme se byli také podívat v automobilce Opelu, kde jsme se
seznámili s výrobou karosérií a využitím robotizované výrobní linky, poté jsme zavítali do
muzea automobilů. Po ukončení prohlídky jsme navštívili největší frankfurtský zábavní
vodní areál v Rebstockbadu, kde jsme se doslova vyřádili na toboganech, ve vířivkách i
jinde, ani se nám nechtělo pryč. Další den jsme vyráběli ve skupinkách loutky a kulisy pro
naše divadelní hry a odpoledne jsme zavítali na největší bruslařskou diskotéku Hesenska
na inlinerech v Hanau, kde jsme si i trochu mezi sebou zasoutěžili při podjíždění tyčí atd.,
byla při tom velká legrace. Další soutěž probíhala v následujícím dni, kdy„vidoucí vedli slepé“, aby prošli bez úrazu postavenou překážkovou drahou. A potom už nastal ten správný
okamžik pro prezentaci našich představení technikou černého divadla. Těžko říct, které
se nám nejvíce líbilo, na všech byla znát obrovská práce i šikovnost všech, kteří se zapojili.
Poslední chvíle v Německu už patřily pouze dětem a jejich rodinám, které si pro ně připravily svůj program.
Žáci se svými vyučujícími, Mgr. Jitkou Havránkovou a Mgr. Jiřím Hniličkou, v Biebergeműnde strávili týden, ale tím pobyt neskončil. Nejenom že se už připravuje jarní setkání,
ale minulý týden v rámci Evropského dne jazyků 8. října proběhly na škole 3 besedy pro
zhruba 200 žáků 4.-6.tříd, kde si žákyně 8.A připravily prezentaci právě o tomto výměnném
pobytu. Všichni zhlédli velké množství fotografií a na závěr i videoukázky, které se moc líbily. Zcela jistě okamžiky strávené v Německu se hned tak neztratí z paměti a děti se už těší
na příští setkání se svými kamarády, tentokrát v Klášterci.
Alena Tučímová

Noví
občánci
města
Natálie Vlasáková

Tomáš Chudoba

Viktorie Trubirohová

6. FANTASTICKÉ KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
25. října od 19 hodin
BLADE RUNNER
Divadelní společnost KLAS Klášterec
26. října od 15 hodin
LOUTKOVÉ
POHÁDKOVÉ PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI
Divadlo V boudě Plzeň.

29. října od 19 hodin
A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE!
Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav. Účastník loňského Jiráskova Hronova.
30. října od 19 hodin
SLEPICE
Rádobydivadlo Klapý.

26. října od 19 hodin
NÁDHERNÝ LETNÍ DEN ANEB KDO
JSME, KAM JDEME A KOLIK NA TO
MÁME ČASU
Spolek loutkářů Na holou Hořovice
– účast na letošním Jiráskově Hronově.
27. října od 19 hodin
PES BASKERVILLSKÝ
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa.

31. října od 19 hodin - LOĎ
od 20.30 hodin - KINO
DS při TJ Sokol Lázně Toušeň.

28. října od 19 hodin
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
ANEB FIGARO SEM, FIGARO TAM
Divadelní studio D3 Karlovy Vary.

31. října od 19.45 hodin - malý sál
HUGO
Teatro Hugo Semily - účastník letošního
Jiráskova Hronova.

Tereza Štorková

Tereza Kothánková

1. listopadu od 19 hodin
NÁJEMNÍCI PANA SWANA ANEB
HABAĎŮRA
TMA Divadlo Terezín

Marek Chmúra

Matyáš Christoph

a

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
NA POZICI

„OBCHODNÍ ASISTENT (KA)“
„SERVISNÍ TECHNIK IT“
Podrobné informace získáte na:

www.teclan.cz/prace.html
dá loutka má svůj sáček - je nepsaným a
dodržovaným pravidlem, že tkanice a
uzlík musí být harmonicky uvázány - loutky se ukládají opatrně do kufrů, prokládají
se molitanem...
Jaký je rozdíl mezi starými loutkami a
těmi dnes vyráběnými?
Staré loutky, se kterými hrával můj praděda s prababičkou a které jsou k vidění
i tady tady na kláštereckém zámku, jsou
celodřevěné a řezbované. Na rovinu – hrát
s těmito panáky je obrovská dřina. V jedné ruce loutka, v druhé ruce loutka a hrajete. Loutka musí přitom pořád stát rovně,
nesmí podklesnou v kolenou ani lítat ve
vzduchu. Je velmi náročné to udržet. Sám
jsem si to vyzkoušel při natáčení do televize a upřímně svoji prababičku a pradědu obdivuju, že vydrželi takto hrát třeba

hodinové představení. Loutka rytíře v
plné zbroji má 15 kg jen to fikne.
Dnes jezdíme s loutkami hrát po celé
republice i do zahraničí a kvůli váze už
se základy současných loutek dělají z
polystyrenu. Nejsou tak těžké, ale musí
se dávat velký pozor, aby se neodřely
jejich speciální vrchní materiály.
Jak se vám u nás na zámku líbí?
V Klášterci nejsem poprvé, byl jsem tu
se svými loutkami už na Kláštereckých
promenádách. Klášterec a klášterecký
zámek jsme si zamilovali a rádi se sem
budeme vracet.
Zámek Klášterec nad Ohří touto
cestou děkuje partnerovi této
akce - Severočeským dolům a.s.
Chomutov - za finanční podporu.

Jaroslava Dadučová

Kristýna Bérešová
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Z hudebního salónku zněl operní zpěv
Zhruba pět desítek milovníků klasické hudby se vydalo v pátek 17. října na další z řady koncertů pořádaných základní uměleckou školou v prostorách kláštereckého zámku. Po Pražském kytarovém kvartetu, které letošní koncertní sezónu zahájilo,
se tentokrát ve velkém renesančním sále představili členové
Národního divadla v Praze, aby přítomné diváky provedli operou Bedřicha Smetany Dalibor. Jednalo se sice jen o
průřez známou operou a diváci se z pochopitelných důvodů
nedočkali velkolepé výpravy či sborových zpěvů, ale o nejkrásnější árie ochuzeni nebyli. Ivana Šaková v roli Milady, Jan
Markvart jako Dalibor, Pavel Červinka v dvojroli Budivoje a
krále Vladislava a Jan Kalendovský jako žalářník Beneš připravili spolu s klavírním doprovodem a vypravěčem v jedné
osobě Jaromírem Šalamounem návštěvníkům koncertu příjemně strávený páteční večer.
Nevšední hudební zážitek dává tušit i název listopadového
představení „Taneční dostaveníčko s madam Pompadoure“. Cembalistka Edita Keglerová, flétnistka Julie Braná a
taneční soubor Hartig v choreografii Heleny Kazárové nás
zavedou na dvůr francouzského „krále Slunce“ Ludvíka
XIV. Představení se skládá z tanců z různých oper a baletů J.B.Lullyho, Andre Campry a Pascalla Colasse a tanců z
komedie Dell’arte, které jsou rekonstruované podle originálních grafických záznamů barokních tanečních mistrů z 1.
poloviny 18. století a předváděné v dobových kostýmech.
Jedinečné představení věnované barokní hudbě a tanci se
uskuteční 14. listopadu od 18 hodin ve velkém renesančním
sále kláštereckého zámku.
-laraVenku se už pomalu stmívalo, ale na zámku bylo živo. Na tuto
pozdní dobu až nezvykle živo. Krátce před sedmou hodinou
večerní zaplnily zámecké nádvoří desítky dětí a jejich rodičů.
Přilákalo je sem netradiční loutkové představení „Jiří a drak“
- klasické téma zpracované zcela originálním způsobem.
Za pomoci projektoru, velkého plátna spuštěného z vrcholu zámecké věže a hlavně ohromných několikametrových
loutek vykouzlili divadelníci zcela mimořádnou atmosféru.
Soudě podle nadšených dětských výkřiků, které doprovázely
příchod každé nové loutky, se představení opravu líbilo.
-lara-

Adolf Dudek měl děti v hrsti
Adolf Dudek má,
jak se říká, talent od
Boha. Nejen že je nejprodávanějším ilustrátorem dětských
knížek, ale dokáže
malé čtenáře doslova očarovat. Se svou
zábavnou show sklízí úspěchy po celé
republice a imunní
nezůstaly ani děti z
kláštereckých škol a
školek. Vystoupení
Adolfa Dudka pro
ně přichystala místní
knihovna, která měla
při výběru skutečně
šťastnou ruku. Energickému sympaťákovi ve žlutém tričku stačilo
několik málo minut a už měl malé diváky „v hrsti“. Děti se naprosto spontánně zapojily do hry – chvíli ležely, chvíli stály, pak se zase
hlásily a hlavně se neustále doslova zajíkaly smíchy.
Hodina zábavné ale i poučné show s ilustrátorem Adolfem Dudkem
utekla jako voda a dětem se očividně nechtělo ještě domů. Stály
dlouhou frontu na podpis a známý ilustrátor je neošidil a podepisoval se na obrázky, papíry... Ti odvážnější si nechali nakreslit obrázek
malého dudka i na ruce nebo na obličej. Snad se nenašel žádný
necitlivý rodič, který by svým dětem za tu malůvku vynadal. Byla by
to skutečně hořká pilulka po tak báječném zážitku.
-lara-

14. listopadu od 19.00 hodin

JOSEF FOUSEK - NEMÁM ČAS LHÁT
Vstupné: 80,- Kč

Vstupenky v předprodeji v pokladně kina Svět

Monology vagíny

Šokující, kontroverzní, znechucující. Ale také úžasné, hluboké,
nekonvenční, hravé, odvážné... To jsou přízviska, která se objevují v souvislosti s divadelním představením Monology vagíny.
Netradiční hra americké autorky a režisérky Eve Enslerové poprvé šokovala i nadchla diváky v roce 1996. Od té doby byla přeložena do 45 jazyků a hrála se ve více než 119 zemích světa. 26.
listopadu bude k vidění také v kláštereckém Kulturním domě.
Režie české verze tohoto divadelního fenoménu z přelomu tisíciletí se ujala Irena Žantovská, provokativní texty přednášejí z
pódia Dagmar Bláhová, Anna Polívková a Michaela Sajlerová.
Monology vagíny nejsou tradiční divadelní hrou, nýbrž u
nás ještě ne zcela obvyklou formou publicistického divadla,
založeného na síle výpovědi. Hra vznikla na základě rozhovorů s dvěma stovkami žen různého věku, sociálního postavení,
národnosti a vyznání a vypráví příběhy nejen veselé, ale i plné
smutku a utrpení. Všechny monology mají jedno společné
téma, a tím je právě vagína, vagína, bez které by nebylo sexuality, ani zrození. Před divákem se postupně vytváří obraz ženského klína prostřednictvím odtabuizování nejintimnějších témat
– menstruace, masturbace, sex, orgasmus, porod, znásilnění,
ženská obřízka...
Jak na toto „odtabuizování nejintimnějších témat“ reagují sami
diváci, nebo v tomto případě spíš divačky? Soudě podle příspěvků v internetové diskusi jsou zážitky z představení velmi
individuální. „Včera jsem zhlédla Monology a bylo to úžasné
představení, provokující, šokující, smutné, vážné, veselé, opravdu můžu všem jen doporučit.“„Nešla bych na to asi s partnerem,

KAM ZA KULTUROU ...
do 30. října
Galerie SCHKO Weberův dům
KRAJ PROMĚN
Autorská výstava fotografií Ing. Pavla
Záhorce
do 14. listopadu
Zámek – Galerie Thun
PODZIMNÍ SALON KLÁŠTERECKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
24. října od 19 hodin
Kulturní dům
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
Vstupné: 80,- Kč
25. listopadu v 18 hodin
Kino Svět
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA 2008, 112 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 30,- Kč
27. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
SIROTČINEC
Španělsko/Mexiko 2007, 106 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
29. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
SEDMÉ NEBE
Německo 2008, 98 minut, české titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 60,- Kč
30. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA 2008, 113 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
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31. října od 17 hodin
Galerie Kryt
„O KUS DÁL“
Vernisáž výstavy fotografií Jana Parmy
31. listopadu v 17 a 20 hodin
Kino Svět
BATHORY
ČR/SR/Maďarsko/VB 2008, 139 minut.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
3. listopadu v 17.30 a 20 hodin
Kino Svět
HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA
USA 2008, 120 minut, české titulky.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
4. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
KONEČNĚ SPOLU
USA 2007, 96 minut, české titulky. Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
5. listopadu v 19 hodin
Kino Svět
SLEPÉ LÁSKY
Slovensko 2008, 77 minut. Mládeži
přístupné
Vstupné: 60,- Kč
6. a 7. listopadu v 16 a 18 hodin
Kino Svět
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA 2008, 80 minut, český dabing.
Mládeži přístupné
Vstupné: 40,- Kč
7. listopadu od 19 hodin
Kulturní dům
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

VZPOMÍNKA
1. listopadu uplyne
pět dlouhých let od
nejsmutnějšího okamžiku v našem životě,
kdy nás navždy opustil pan
František Jiráček
Na svého milovaného
manžela, tatínka a dědečka stále myslí a
nikdy nezapomenou manželka Jana, dcera Michaela a vnučka Janička.

Vizab security nabízí:
Chceme být transparentní a blíže
ke svým zákazníkům. Také se Vám to jistě
stalo. Chcete hovořit s někým z nějaké firmy a
nemůžete najít to správné telefonní číslo na správné
oddělení nebo zaměstnance. ...
... My Vám nabízíme uložit si na naší firmu do telefonu pouze číslo jediné
a hlasový automat Vás navede na službu nebo oddělení, které se Vašemu
požadavku bude věnovat.
Tímto jediným telefonním číslem firmy VIZAB security je: 733 124 004.
Pro úplnost a ještě snažší orientaci jsme pro Vás připravili jednoduché schéma:

protože by pak následovala konfrontace a komentáře. Mám
pocit, že muži tohle asi těžko pochopí. I pro ženu to bylo občas
náročné sousto.“ „Odcházela jsem s jasnými pocity znechucení.
Představení bych spíše uváděla v klubu pro určitou společnost
nebo v nočním podniku, protože od vystoupení v divadle očekávám zcela jiný typ zábavy. Nejsem puritánka, nejsem stará,
ale je mi smutno z pomyšlení, co všechno mohu ještě zhlédnout.“ Podle jedné recenze se budete u Monologů vagíny smát,
budete brečet, budete cítit nenávist a soucit, rozhořčení i hrdost
a pokud se necháte vyhecovat herečkami, tak budete spolu s
ostatními skandovat slovo „kunda“...
Čas od času se ozývá kritika, že klášterecký Kulturní dům se
při výběru představení – hudebních i divadelních - orientuje
povětšinou na díla tradiční, ověřená a nekonfliktní, zaměřená
na dětského či staršího diváka, zatímco milovníci moderních
forem a mladá generace přichází zkrátka. Listopadové představení kontroverzní hry Eve Enslerové tuto zažitou představu boří
opravdu radikálně.
Odvážíte se i vy zaposlouchat do monologů vagíny?
-lara-
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Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulými čtrnácti dny

Kouzlo neporazitelnosti fotbalistů skončilo
FK Klášterec – Strupčice 1 : 2 (0 : 1)
Hned na začátku je nutno říci, že v neděli 12. října skončila
famózní série kláštereckých fotbalistů v počtu neprohraných
zápasů v řadě. Po jednadvaceti úspěšných kolech narazili
klášterečtí na Strupčice a museli na domácím trávníku spolknout hořkou pilulku porážky.
První vážnější šanci nabídli domácí
fotbalisté svým fanouškům až v sedmnácté minutě. V mumraji před strupčickou brankou se nejlépe zorientoval
Bohumil Hronek, ale poslal míč pouze
do míst, kde stál připravený brankář.
O čtyři minuty později poslal Procházka dlouhý centr od poloviny hřiště do
vápna na nabíhajícího Petra Papouška. Tomu však sebral míč z hlavy
včas vyběhnuvší strupčický gólman.
Z následného protiútoku měli štěstí
domácí fotbalisté. Všichni svatí stáli při
Klášterci ve dvaatřicáté minutě. Strupčický Josef Hromas pronikl až do vápna a podařilo se mu prostrčit míč na
úplně volného Davida Glase. Ten byl
ovšem sám tak překvapený, že ideální
nahrávku nedokázal zpracovat.
O pět minut později však klášterecká
obrana zkolabovala úplně a Strupčice
změnili prostor před Pařilovou brankou na tréninkový plácek. Na konci
šance byl Jan Vrba a jednobrankové
vedení hostů. Další vyloženou šanci hostů zastavil praporek
pomezního rozhodčího. Signalizovaný ofsajd se však ve skutečnosti s největší pravděpodobností nekonal.
Druhý poločas začali domácí lépe než hosté. Už ve druhé
minutě dokonce vsítili gól. Pro údajný Procházkův faul na
brankáře však rozhodčí branku neuznal. A tak se neradovali
fanoušci domácích, ale hostujících hráčů. V osmačtyřicáté
minutě se do klášterecké sítě trefil Ondřej Binder a zvýšil
vedení Strupčic na 2:0.
O snížení na 1:2 se postaral v jednapadesáté minutě Petr

Procházka. Strupčický brankář neudržel centrovaný míč a důrazný Procházka dotlačil míč do
sítě. Gólman hostů se sice dožadoval faulu, ale
po svém selhání nejspíš fauloval kláštereckého
útočníka on sám.
O pět minut později měl
Foto archiv
druhý klášterecký gól na své
hlavě Tomáš Černý. Míč však
skončil jen těsně nad strupčickou brankou. A za další
dvě minuty dovršili klášterečtí svůj příděl střelecké
smůly, když dvakrát nastřelili
břevno. Vtipnou vložkou pak
okořenil zápas Tomáš Černý,
když začal zezadu obtěžovat
strupčického hráče. Za své
téměř „sexuální“ harašení si
vysloužil žlutou kartu. Ačkoli
se však klášterečtí snažili, seč
mohli, strupčickou branku
už nedobyli a poprvé po
dvaadvaceti zápasech odešli
ze hřiště bez bodového zisku, když podlehli Strupčicím.
„Každá série jednou skončí,“
povzdechl si po utkání trenér Jiří Janda. „Skončila i tato
série. Jen mě mrzí, že skončila
doma, ale dneska jsme si ani
nezasloužili vyhrát“.
SK Málkov – FK Klášterec 2 : 3 (0 : 0)
Po malém zaváhání se Strupčicemi si klášterečtí
fotbalisté spravili chuť v Málkově, na jehož hřišti vyhráli v sobotu 18. října 3:2. Potvrdit svou
těsnou výhru budou chtít naši hráči v dalším
domácím zápase, který se koná v neděli 26. října
od 14:30. Soupeřem Klášterce bude celek Meziboří.
-miny-

Hokejisté prolomili smůlu a vyhráli na domácím ledě
HC Řisuty – HC Klášterec 2 : 4 (1:1, 0:1. 1:2)
Po pěti tragických kolech, ve kterých se klášterečtí hráči
potýkali především se střeleckou smůlou, se na ně konečně usmálo štěstí. Na slánském ledě, domovském hřišti celku HC Řisuty, porazili domácí celek 4:2 a před zápasem s
Pískem na kláštereckém ledě si řádně zvedli sebevědomí. V
zápase se blýskli především Spitzer se Sukem, každý z nich
dal branku a zároveň na jednu branku přihrál. Další dva
góly přidali ještě Novotný a Řepík.
HC Klášterec – IHC Písek 5 : 3 (3:1, 0:0, 2:2)
Po první vlaštovce úspěchu v Řisutech zabodovali klášterečtí hokejisté konečně také na domácím ledě. V těžkém
utkání proti IHC Písek vedli už po třiačtyřiceti vteřinách hry
a první třetinu dokonce vyhráli 3:1. Nakonec ale ani vedení
4:1, které vypadalo osm minut před koncem zápasu jako
bezpečný náskok, málem nestačilo. Písek není soupeřem,
který by se jen tak vzdával. V pětapadesáté minutě podcenili klášterečtí obránci nenápadnou šanci Vladimíra
Nováka, který prošel až před Damaškovu branku a lehkou
střelou kláštereckého brankáře překonal. Skóre 4:2 ještě
nevypadalo pět minut před koncem utkání nijak hrozivě,
barva však slezla z tváří fanoušků v devětapadesáté minuFoto archiv
tě. Písek při přesilovce ještě odvolal brankáře a převaha šesti proti čtyřem se hostům vyplatila. Jiří Vondřich snížil na 4:3 a Klášterec čekala horká minuta a půl. Patnáct vteřin
před koncem zápasu ovšem hosté přecenili moc power-play. Ač v šesti, nedokázali uhlídat Buchala, který krásně
uvolnil Libora Řepíka a ten celkem s přehledem uzavřel skóre zápasu na 5:3 pro Klášterec.
„Tak konečně jsme ve čtvrtém domácím zápase vyhráli,“ oddechl si po zápase trenér Petr Nekvinda. „Navíc si myslím,
že jsme hráli docela pěkný hokej, takže se to divákům muselo líbit. Pravda, měli jsme výpadek ve druhé třetině, ty nám
nějak nejdou, budeme se muset na ně zaměřit. Především však musím poděkovat všem hráčům za výkon, který předvedli, hráli perfektně a obětavě.“ Se svými pocity se po zápase svěřil také Jaroslav Buchal, který proměnil trestné
střílení. „My jsme chtěli navázat na ten výkon, který jsme podali v Řisutech, a v první třetině se nám to myslím povedlo.
Ve druhé třetině jsme chtěli hrát ze zatažené obrany, ale zjistili jsme, že tenhle styl nám moc nevyhovuje. Nakonec jsme
to v poslední třetině znovu otočili, pak trochu zdramatizovali, ale nakonec dotáhli do vítězného konce a jsme za to moc
rádi. A to trestné střílení? Já nejsem při trestném střílení nervózní, jen jsem si dával pozor, abych nenechal puk za sebou,
jako se mi to tady nedávno povedlo. Tentokrát jsem to nenechal náhodě a vzal to forhendem.“
„Dneska nám především vyšel začátek, když jsme dali tři rychlé góly,“ pochvaloval si zase úspěšný zápas brankář Pavel
Damašek, který několikrát v průběhu utkání zachránil domácím kůži. „To bylo důležité, pak už jsme si to uhlídali,
kluci to ubránili a vyšlo to. Jsme hlavně rádi kvůli divákům, kteří nám fandí.“
-miny-
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U všech PC sestav a notebooků zakoupených u nás
poskytujeme odborný servis a poradenství.
INSTALACE POČÍTAČE U VÁS ZDARMA.
ASUS EEE 7/UCM353/4GSSD/512MB

ilustrační foto

• ultramobilní počítač do školy, práce
nebo na dovolenou
• snadná obsluha: snadné studium,
práce i zábava
• krátký startovací čas
• uživatelsky přátelské intuitivní
grafické rozhraní
• 7“ kompaktní přenosný počítač
vážící méně než 1 kg
• odolný proti nárazůmE
• široké možnosti připojení
• ukládání dat na supermoderní
SSD disk
• přes 40 aplikací pro učení, práci
a hry
• CZ lokalizace! bílá barva
• OS: Windows XP Home

Acer
EX5220
- 1A1G16Mi
Tiskárna
CANON
PIXMA MP140
•
•
•
•
•
•
•
•
ilustrační foto

Cena: 8. 990,- Kč s DPH

LCD monitor
LCD G 2200Wa
Acer
EX5620 -BenQ
2A2G32Mi
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena: 5. 799,- Kč s DPH

NETGEAR - 54 MBPS WIRELESS ROUTER
ilustrační foto

•

•

ilustrační foto

Bezdrátový kabelový směrovač WGR614
vám umožňuje využívat síťové služby
a připojení k internetu bez natahování
drátů.
Jednoduché nastavení WAN MAC
adresy pomocí průvodce v češtině!!

Cena: 833,- Kč s DPH

LCD: 15.4“ WXGA CBRAM: 1024 MB
CM1400 Celer. dual core 1.73GHz
Grafika: X3100 shared
Paměť: 1x1GB, HDD: 160GB
DVD Supermulti, Wifi 802.11bg
Webcam 0.3DV CrystalEye
Bluetooth
OS: Linpus

LCD: 15.4“ WXGA CB
Core2duo C2DT5270 1.4GHz
Grafika: X3100 shared
Paměť: 1x 2GB, HDD: 320GB
DVD supermuži, Wifi: 802.11bg
Webcam: 0.3DV CrystalEye
Bluetooth
OS: Linpus

Cena: 11. 330,- Kč s DPH

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
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