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Sloupek
pro starostku

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máme za sebou první ze zimních měsíců roku 2015. Počasí si ale s námi hraje
a paní zima se zatím neukázala v plné
síle. Školáci mají za sebou polovinu
školní docházky, přinesou domů vysvědčení a budou si užívat prázdniny.
Doufejme, že alespoň pro jarní prázdniny, na které se děti určitě těší, bude
počasí shovívavější a dopřeje jim
užít si opravdové
zimní radovánky.
My jsme pracovní
rok 2015 zahájili
se schváleným
rozpočtem, který
je pro letošní rok připraven jako vyrovnaný. S rozpočtem města budeme
během roku pracovat podle toho, jak
se nám bude dařit získávat finanční
prostředky, jako jsou dotace ze státního
rozpočtu, z rozpočtu kraje či strukturálních fondů. Věřím, že se nám bude
dařit minimálně tak, jako v roce minulém. Od začátku nového roku připravujeme investiční akce pro letošní
rok, finalizujeme kalendář kulturních
a společenských akcí. Nejen o těchto
činnostech vás budeme postupně na
stránkách Kláštereckých novin informovat.
Dovolte mi, abych nám všem popřála,
abychom se setkávali s co nejvíce slušnými lidmi, aby nás potěšila radost z
každého úsměvu. Buďme k sobě zdvořilí, vlídní a pomáhejme těm, kteří si
pomoc zaslouží. Já osobně se těším na
naše společná setkání a příjemně strávené chvíle v našem městě.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Do prvních tříd se přihlásilo přes 150 nových dětí

Rada českého rybářského svazu udělila dvěma členům místní organizace v
Klášterci nad Ohří medaili za vynikající zásluhy. Nejvyšší vyznamenání Českého rybářského svazu obdrželi Josef
Eisenreich, vedoucí kroužku mladých
rybářů v Klášterci nad Ohří, za 30 let
činnosti a Jindřich Svoboda, předseda
místní organizace, za 22 let vedení organizace. Vedení města Klášterce nad
Ohří srdečně gratuluje a velmi si cení
jejich smysluplné a obětavé práce, oběma pánům patří velký dík.

Knihovna v roce 2014
Městská knihovna v roce 2014 evidovala 1 463 registrovaných čtenářů. Za
loňský rok navštívilo její prostory 27
733 návštěvníků a vypůjčilo si neuvěřitelných 109 053 titulů. Do regálů během roku přibylo celkem 1 260 nových
knih. Ale ani to nestačilo a 7 000 čtenářů hledalo další tituly v online katalogu. Ale nejen knihami je klášterecká
knihovna známá. Pro své pravidelné
návštěvníky, ale i pro ostatní pořádala
130 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 2 765 lidí, kteří zatoužili
po zajímavých zážitcích.
-rony-

V pondělí 19. a v úterý 20. ledna proběhly v kláštereckých školách zápisy do prvních tříd. Podle celorepublikového odhadu
by k nim mělo přijít celkem 140 tisíc dětí, což značí, že se tentokrát do škol hlásí silný ročník. Jak to ale vypadalo na našich
třech základních školách? Potvrdily se prognózy a s prvňáčky se opravdu dveře netrhly? Kdepak, samá voda. Zatímco ve
velkých městech rodiče dokonce přespávali před školami, aby jim neuniklo číslo v pořadníku a mohli své dítko zapsat na
tu školu, kterou si dopředu vyhlédli, u nás učitelé s nadsázkou skoro „obrostli lišejníkem“ v očekávání příchodu budoucích
školáků. Po počátečním optimistickém odhadu přišlo vystřízlivění a potvrzení toho, že dětí se v našem městě rodí málo.
více na str. 4.

Kvalita přeshraniční spolupráce není o dotacích, ale o lidech
Kateřina Mazánková a dodává: „v minulém roce jsme se zaměřili na spolupráci škol, což se nám velmi osvědčilo.“
Partnerskou obec postupně navštívili
žáci jedné ze základních škol i studenti
místního gymnázia. Na oplátku přijely
děti z Grossrückerswalde do Klášterce.
V případě, že si konkrétní třída vymyslí zajímavý projekt, který by chtěla s
německými žáky realizovat, je město
připraveno finančně pomoci, většinou
se jedná o úhradu dopravy. Studenti

Zápis do mateřských škol
Město Klášterec nad Ohří spolu s
ředitelkami mateřských škol
VYHLAŠUJE
zápis do mateřských škol pro školní
rok 2015/2016
Zápis se koná ve dnech
23. března 2015 a 24. března 2015
denně od 9. 00 do 16. 00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz a
zdravotní průkaz dítěte. Zápis se provádí do naplnění kapacity mateřské
školy!
Seznam mateřských škol :
• Mateřská škola
Lípová 570, Klášterec nad Ohří
• Mateřská škola
Souběžná 205, Klášterec nad Ohří
• Mateřská škola,
Dlouhá 540, Klášterec nad Ohří
- detašované pracoviště Dlouhá 540
- detašované pracoviště Školní 518
• Mateřská škola
Lesní 545, Klášterec nad Ohří

Medaile za vynikající
zásluhy získali dva rybáři

gymnázia tak například připravili pro
své německé kamarády týmovou soutěž, při které procházeli město a zjišťovali nejrůznější informace o jeho historii i současnosti, v Grossrückerswalde
pak došlo například na společné vaření
nebo společnou výuku angličtiny.
Zatím poslední úspěšnou návštěvou
bylo předvánoční vystoupení kláštereckých prvňáčků v tamní základní škole
(píšeme na jiném místě). „V tomto roce
rádi podpoříme i další projekty, nejen

ty školní,“ říká Mazánková a doplňuje:
„Rádi bychom umožnili zprostředkování kontaktů mezi živnostníky a firmami.
Ale platí, že dveře máme otevřené pro
všechny zajímavé nápady.“
Další dotační tituly ale netrpělivě vyhlížejí i zde. „Město se snažilo toto mezidobí překonat a jsem přesvědčena, že se
to podařilo výtečně. Nicméně prostřednictvím dotačních peněz bychom mohli
podpořit více podobných aktivit,“ uzavírá starostka.
-R.Hodicová-

Je první v roce 2015 a jmenuje se Sebastian
Partnerství Klášterce nad Ohří s malou
krušnohorskou obcí Grossrückerswalde je důkazem toho, že přeshraniční
spolupráce funguje i bez dotací. Od
října 2013, kdy skončil úspěšný projekt
„Na společné cestě Krušnohořím II“
dotovaný z programu Evropského fondu pro regionální rozvoj, se uskutečnila
celá řada aktivit. Ke společným turnajům a utkáním se vzájemně zvou volejbalisté, fotbalisté nebo například stolní
tenisté. Pozadu nezůstávají ani senioři
obou obcí nebo klášterečtí hasiči, kteří
se svými německými kolegy navázali
velmi přátelské vztahy.
„Město Klášterec nad Ohří se snaží tyto
aktivity podporovat,“ říká starostka

Klášterec nad Ohří se prvního občánka dočkal 2. ledna 2015. Chlapeček Sebastian, který přišel na
svět v kadaňské porodnici v pátek,
2. ledna v 9.15 hodin, vážil 3 790 g
a měřil 50 cm. Šťastným rodičům
přišlo popřát hodně zdraví a spokojenosti vedení města Klášterce
nad Ohří v čele se starostkou, Kateřinou Mazánkovou. A nechyběly
ani dárky, které malému Sebastianovi věnovalo město: hrací deka
Chicco, dětská osuška, dárkový poukaz do baby prodejny v hodnotě
1 tisíc Kč a kytička pro maminku
Věru Šamkovou.
Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál
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Jednou z priorit vedení města je komunikace s veřejností
Po podzimních komunálních volbách
vznikl na městském úřadě nový odbor
komunikace a cestovního ruchu. Co
si pod ním lze představit a jaká je jeho
pracovní náplň, na to jsme se zeptali
jeho vedoucí Radky Hodicové.

Dr. Ing. Radka Hodicová
Město Klášterec zřídilo nový odbor
komunikace a cestovního ruchu. Můžete nám přiblížit, čím se budete zabývat a jaký přínos to pro naše město
bude mít?
Jednou z priorit vedení města je komunikace s veřejností, která by neměla být
pouze jednostranná. Není smyslem jen
informovat občany o dění na radnici,
ale komunikovat s nimi, znát jejich
názory a reagovat na podněty. Odbor
komunikace a cestovního ruchu má
přesně toto ve své náplni. Jak vyplývá z
názvu odboru, staráme se také o rozvoj

cestovního ruchu – snažíme se přilákat
do našeho města co nejvíce turistů a
zajistit, aby se k nám vraceli. Obě tyto
oblasti se samozřejmě prolínají, pro
naši práci je důležitá také maximální
informovanost napříč městským úřadem a dalšími složkami města.
První výraznou aktivitou, kterou na
sebe tento odbor upozornil, bylo spuštění nových webových stránek města.
Jaké důvody vedly k této změně?
Původní webové stránky již nesplňovaly požadavky uživatelů ani neodpovídaly moderním standardům. Na
stránkách například chybělo vyhledávací okno, potřebné informace bylo bez
podrobnější znalosti stránek respektive
bez znalosti struktury úřadu obtížné
najít. Původní myšlenkou bylo pouze
inovovat stávající web. Nicméně po
zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli pro variantu tvorby zcela nových
stránek, které jsou přehledné, intuitivní
a graficky „strohé“, což se pro instituci
našeho charakteru hodí. Na stránkách
i nadále pracujeme, v současné době finišujeme sekci „Kde co zařídíte“, která
bude přehledným způsobem navigovat
občany, jak postupovat v případě řešení
konkrétního problému.

munikačního konceptu města. Během
ledna jsme také spustili oficiální stránku na Facebooku, kterou se obracíme
především na mladší cílové skupiny.
Výhodou tohoto komunikačního kanálu je vysoká flexibilita a rychlé získání
zpětné vazby. Zveřejňujeme zde informace a reagujeme na podněty občanů.
Dva týdny po spuštění má stránka již
více než 700 fanoušků a my budeme jenom rádi, když jich bude přibývat. Před
dvěma týdny jsme také rozesílali první
číslo elektronického zpravodaje, který
stručnou formou informuje registrované zájemce o všem důležitém – od
termínů úhrady poplatků za odpady až
po kulturní tipy. Tento zpravodaj, který
odebírá již zhruba 300 občanů města,
nemá v žádném případě suplovat oblíbený zdroj informací, a to Klášterecké
noviny. Jedná se spíše o leták, který prolétnete očima a dozvíte se vše důležité.
Na letošní rok připravujeme v oblasti
komunikace ještě další novinky. Vedení
města se chce setkávat s občany, diskutovat s nimi a společně hledat řešení. Na
začátek jara plánujeme první ze zhruba
třech veřejných setkání, téma včas zveřejníme. Věřím, že si lidé najdou volnou
chvilku a přijdou říct svůj názor.
Město se v neposlední řadě snaží komunikovat i s místními živnostníky

a firmami. Je důležité vědět, s čím jim
může město pomoci a s čím naopak
mohou pomoci oni městu.
Myslím, že z výše uvedeného je patrné,
že vše se točí okolo obyvatel našeho
města. Věřím, že se to, minimálně ve
střednědobém horizontu, setká s pozitivní odezvou.
Jak a kde budete propagovat město
mimo náš region?
Již tento pátek se chystáme na jednodenní veletrh cestovního ruchu v
německých Drážďanech. Tam se koncentruje vysoký počet saských turistů,
kteří jsou mezi návštěvníky našeho
města tradičně velmi silně zastoupeni,
v únoru se chystáme na největší český
veletrh cestovního ruchu, na Holiday
World do Prahy. Tam očekáváme vysoký zájem ze strany veřejnosti, neboť
na našem stánku každoročně probíhá
autogramiáda houslisty Jaroslava Svěceného. Určitě letos nevynecháme veletrhy v Plzni a v Lipsku, ty se ale konají
až na podzim. Průběžně se snažíme o
propagaci Klášterce na volnočasových
portálech, periodikách věnujících se
cestování, ale i v regionálním tisku.
Jsme velmi rádi, že se k nám turisté v
čím dál větší míře vracejí, to je důkazem toho, že jsou tu spokojeni. -rony-

Jakou vizi pro rok 2015 máte a budou
se vaše plány nějak přímo dotýkat
také obyvatel města Klášterce nad
Ohří?
Nové webové stránky jsou jen jedním
ze střípků celé mozaiky nového ko-

Policisté z Klášterce nad Ohří přijali
oznámení od místního občana, který
při své výpovědi uvedl, že před nějakou
dobou uzavřel s mužem ve věku 32 let
a 30letou ženou z Teplic smlouvu o dílo
na dodání bazénu a příslušenství. Za
tímto účelem pak následně zaslal jako
zálohu požadovaných téměř 191 tisíc
korun na účet jmenovaných. Po nějaké
době však došlo k ukončení komunikace mezi zúčastněnými, dvojice bazén
nedodala a peníze nevrátila.

Téměř tři promile

V ulici Pražská v Klášterci nad Ohří
zastavila policejní hlídka projíždějící vozidlo Škoda Fabia. Při kontrole se řidič,
43letý místní obyvatel, podrobil dechové zkoušce. Výsledek zkoušky – 2,59 a
2,74 promile. S výsledkem zkoušky muž
souhlasil. Na místě přišel o svůj řidičský
průkaz a domů musel dojít pěšky. Navíc
na něj čeká obvinění z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Bývalá manželská dvojice z Klášterce nad Ohří – 27letá žena a 51letý muž
rušili svým jednáním ostatní nájemníky
v Dukelské ulici. Muž na svoji bývalou
partnerku křičel vulgární nadávky, vyhrožoval, házel po ní jablka a převracel
plastové popelnice. Žena nezůstala pozadu a po bývalém manželovi hodila z
okna porcelánový hrneček. Netrefila
se, ale hrnek skončil na střeše poblíž
zaparkovaného auta. Majitelku bude
oprava stát nejméně 11 tisíc korun. Oba
bývalí partneři se budou zodpovídat z
trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví.

značné komplikace. Dnes je situace již
klidnější. Z oblasti Vejprtska se na nás
bohužel ještě v minulém týdnu obraceli
cestující, kterým nejel spoj nebo byl výrazně opožděn. Dopravce tyto stížnosti
omlouval převážně poruchou vozidla
nebo chybou řidiče. Evidujeme však
stále přetrvávající zpoždění na lince
586 Chomutov – Vejprty, kdy ranní
„školní“ spoj dosahuje na příjezdu do
Chomutova zpoždění až 15 minut. Odbor dopravy a silničního hospodářství
připravil úpravu jízdního řádu linky, se
kterou v příštích dnech seznámí dotčené obce. Termín změny předpokládáme
k 1. 3. 2015. Ke stejnému datu počítáme také s úpravou jízdního řádu na
základě požadavků zaměstnavatelů v
areálu klášterecké porcelánky tak, aby
po 22. hodině byla umožněna doprava
zaměstnanců do Kadaně. Připomínek
k jízdním řádům jsme řešili několik.
Jedná se o připomínky cestujících převážně z obcí, kde byla doprava pro nízké vytížení omezena.“

O„vybodování“ věděl

32letý muž z Klášterce nad Ohří
se bude zodpovídat z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Policisté ho kontrolovali
v době, kdy s vozidlem VW Golf projížděl ve městě ulicí Královéhradecká.
Následná lustrace prokázala, že přišel
rozhodnutím Městského úřadu Kadaň o své řidičské oprávnění z důvodu
dosažení 12 bodů. O této skutečnosti
věděl, ale nevzal ji na vědomí a nadále
řídil. V případě odsouzení může skončit až na tři roky ve vězení.

foto: V. Růta

Počáteční problémy
„Začátek spuštění dopravního systému
Dopravy Ústeckého kraje bohužel provázely na většině území komplikace
spočívající nejčastěji ve zpoždění nebo
dokonce nejetí některých spojů. Za to
se samozřejmě všem cestujícím omlouváme. Řidiči se v reálných situacích
učili zacházet s novým odbavovacím
zařízením, které samo o sobě působilo

Bez bazénu i bez peněz

Vzduchem létala jablka i hrnečky

Situace v autobusové dopravě se uklidňuje
Když se úderem 1. ledna 2015 spustil
nový dopravní systém pro autobusovou dopravu v Ústeckém kraji, cestující
byli plni očekávání, jaké změny se jich
dotknou a jak se novinka promítne v
praxi. Nutno podotknout, že první dny
vyvolaly daleko více negativních reakcí,
než by se očekávalo. Při dotazu na spokojenost s novým systémem mnohým
naskakovala husí kůže o velikosti rumových pralinek. Řidiči neznali trasy, autobusy (pokud dorazily) nabíraly zpoždění, odbavování cestujících drhlo... Každý
velký nový projekt se potýká s „porodními bolestmi“. Vzpomeňme si například
na registr vozidel apod. Po měsíci provozu se ale situace začíná uklidňovat a i
když jí k ideálu ještě dosti schází, přesto
se dá říct, že to nejhorší už mají cestující za sebou. Požádali jsme tedy přímo
radního Ústeckého kraje pro dopravu,
Jaroslava Komínka, aby nám zhodnotil
svým pohledem, jak po měsíci provozu
nových zelených autobusů vidí situaci
on, jako nejzasvěcenější.

Policie informuje...

Podivný nájemník

Jízdní řády
„Na rozdíl od jiných dopravních oblastí v kraji došlo na Klášterecku pouze k
drobným úpravám v jízdních řádech.
Na linkách 600 z Kadaně do Vejprt
a 601 z Kadaně do Perštejna došlo k
posílení frekvence spojů v úseku Klášterec nad Ohří – Kadaň. Na lince 603
z Klášterce nad Ohří do Kadaně přes

Rašovice došlo k úpravě časů odjezdů
v odpoledních hodinách. Je to reakce
na zjištěný přepravní průzkum. Spojů
neubylo, jen se z pozdně odpoledních
hodin přesunuly na čas po 12. hodině.
Tyto spoje mohou lépe vyhovovat školní dojížďce. Vznikla nová linka 602 z
Klášterce nad Ohří do Domašína, Louchova a na rozcestí u Hradiště. Je to náhrada za zrušené zajížďky spojů linky
600 a zrušení jednoho páru spojů na
lince 604 z Vejprt. Od 1. 1. 2015 také
došlo k omezení dopravy do několika
obcí v okolí Klášterce nad Ohří. Důvodem pro změnu bylo nízké vytížení
autobusů. Autobusové spoje již neobsluhují místní části Kotvina a Oslovice.
Kotvina však stále zůstává obsluhovaná vlakovou linkou U2 Most – Karlovy
Vary. U Louchova, Domašína a Hradiště došlo ke snížení počtu spojů.“
Tarif
„Na všech linkách objednávaných Ús-

teckým krajem začal platit od 1. ledna 2015 integrovaný zónově-relační
tarif. Ten umožňuje cestovat v rámci
Ústeckého kraje na čipové karty nebo
klasické papírové jízdenky. S čipovou
kartou má cestující automaticky slevu
10 % z jednotlivého jízdného. Z Klášterce nad Ohří si však může cestující
koupit jízdenku do libovolné zóny v
kraji, tedy i tam, kam linka z Klášterce
nad Ohří přímo nejede. Tarif je totiž
přestupný. Novinkou je také zavedení
předplatných kupónů. Ty si cestující
může zakoupit v předprodejních místech dopravců nebo u řidiče ve vozidle.
Nabídka kupónů je na 7, 30 a 90 dnů.
Kupón na 90 dnů lze zakoupit pouze na čipovou kartu. Ostatní kupóny
mohou být také papírové. Předplatné
jízdné lze opět zakoupit na libovolnou
relaci a držitele opravňuje k libovolnému počtu jízd po dobu platnosti kupónu mezi zakoupenými zónami.“
-rony-

Majitelka bytu v Klášterci nad Ohří
se obrátila na místní oddělení policie a
oznámila jednání 25letého podnájemníka. Ten z bytu postupně odnesl na
dosud nezjištěné místo část vybavení
bytu. Kromě toho další nábytek a zařízení poškodil. Celková škoda se tak
vyšplhala na 106 tisíc korun. Muž byl
zadržen, je podezřelý ze zpronevěry a
poškození cizí věci.

RESTART 2014
Pronajmeme startovací
byty bez vstupních poplatků a kauce. Velikost
2+1 a 3+1.
Kontakt: 777 818 144
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.
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Kde se dá, pomáhají klášterecké ŽENY 100+
ly během svých čtvrtletních schůzek.
Dalších, stejně tak úctyhodných 37
832 korun, pak vynesly dva benefiční
koncerty pro ženy trpící zákeřnou nemocí. Loňského listopadu navíc uspořádaly s pomocí Zámku Klášterec nad
Ohří první „bazárek“, na kterém také
vybíraly trička pro Afriku. Vybralo se
jich 285.
„Nečekaly jsme, že rok 2014 pro nás
dopadne tak skvěle. Velmi si přitom
vážím všech, kteří mi pomohli roztočit
kolo tohoto způsobu pomoci v našem
městě. Všem patří za to veliký dík. Rády
pak mezi sebou přivítáme další ženy

V loňském roce jsme o nich několikrát
slyšeli. Poprvé se sešly 17. prosince
2013, takže rok 2014 byl jejich vůbec
prvním, kdy se snažily pomáhat ostatním. ŽENY 100+ z Klášterce nad Ohří
tedy mohly bilancovat.
Náplní dobrovolné práce zhruba padesáti maminek, babiček, tet, svobodných i vdaných žen je hlavně podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže ve
městě. Doprovodnými akcemi jsou pak
benefiční koncerty s kulturním programem z místních zdrojů, jejichž výtěžek
je věnován konkrétním osobám. „Jsme
toho názoru, že kroužky jsou pro děti

Poslední loňský příspěvek věnovaly klášterecké ŽENY 100+ TJ Ohře. Na snímku jsou
Jaroslava Kolářová a trenér vodáků Petr Matěják.
Foto: Archiv ŽENY 100+
důležité, neboť tráví čas účelně a zároveň dochází i k utváření jejich osobnosti.
Chceme proto zlepšovat materiální zázemí zájmových útvarů, ať již umělecky,
sportovně či jinak zaměřených, aby se do
nich děti rády vracely a měly lepší podmínky pro tvorbu a dosahování výsledků, třeba v podobě medailí za sportovní
výkony,“ říká za ŽENY 100+ Jaroslava
Kolářová, která skupinu vede. Jak vypočítala, celková výše příspěvků činí za
rok setkávání 50 182 koruny!
ŽENY 100+ zatím přispěly Domu dětí
a mládeže Volňásek na nákup hraček
do herny pro nejmenší, kterou navštěvují maminky s dětmi během dopoledních hraní. Dále souboru Pettiny
a Petullinky při klášterecké ZUŠ
na novou sopránovou flétnu, FK
Mladší přípravce na míče a další
sportovní pomůcky, Atletickému
oddílu při TJ Klášterec nad Ohří
na pět párů treter a perníčky do
mikulášských balíčků a zatím
naposledy TJ Ohře na nákup nového pádla pro mistra republiky.
Celkem se jednalo o částku 12 350
korun, které mezi sebou vybra-

Daniel Avram

Tereza Ledecká

kriminality
Od ledna letošního roku vznikl na
městském úřadě post manažera prevence kriminality. Čím se bude zabývat, na to nám odpověděla Eva Bártová, která funkci manažerky nově
zastává.
Podstatou primární prevence sociopatologických jevů a rizikového chování, je ovlivnit dospívajícího jedince
dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude schopen
adekvátně a kompetentně reagovat.
Proto naši primární prevenci budeme
zaměřovat na všechny žáky našich
škol. Jejím cílem je všechny, na které
budeme působit, imunizovat před
negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty,
vybavit žáky potřebnými kompetencemi, díky kterým budou schopni
hrozící riziko včas rozeznat, nenechat
se jím negativně ovlivnit a adekvátně
reagovat na vzniklé situace.
Do rizikového chování řadíme:
1. Zneužívání návykových látek
včetně experimentování, vedle
nikotinu především léků, alkoholu, konopných a dalších drog.
2. Nelátkové závislosti a rizika jejich vzniku - především se jedná
v dětském věku o netolismus,
tedy závislost na virtuálních
drogách (televize, video, počítačové hry), která se může pojit s
rizikem gamblingu (patologické
hráčství) nebo s fenoménem netomanie (závislosti na internetu).
3. Negativní psychosociální chování, kam řadíme mj. problémy
agresivity, šikany, delikvence, záškoláctví, poruch chování, xenofobie, rasismu, které mohou vést
k dalším závažnějším projevům
sociopatologického jednání.
4. Nežádoucí sexuální chování,
které je výrazně rizikovým v
době pubescence.
Ve školním věku patří žáci k nejohroženější skupině, a tak začínáme již od
prvních tříd. Samozřejmě neopomenutelné jsou také mateřské školy a senioři v našem městě.
-E. Bártová-

Nové tváře na měst. úřadě

Noví občánci města

Eva Iblová

jakéhokoliv věku. Ostatně náš název
napovídá, že chceme, aby nás bylo sto a
více. Ve druhém případě pak číslice 100
představuje výši našeho dobrovolného
tříměsíčního příspěvku, což je zhruba
jedna koruna denně. Samozřejmě kdo
může, přispívá i větším obnosem,“ dodala Jaroslava Kolářová s tím, proč si
tato skupinka kláštereckých žen říká
ŽENY 100+. V letošním roce mají
přitom hodně plánů, budou o nich
veřejnost informovat jak prostřednictvím plakátů vylepených na různých
místech po Klášterci nad Ohří, tak
i facebooku (ŽENY 100+ Klášterec
nad Ohří) nebo webových stránek:
zeny100.webnode.cz.
-otys-

PREVENCE

Bára Procházková

V minulém vydání Kláštereckých novin jsme informovali naše čtenáře o
projektu pod názvem Dítě Pod Kontrolou bezpečnostní agentury Vizab
security. Protože od té doby proběhla
na tento projekt vcelku velká mediální
kampaň, zajímalo nás, jaký měla účinek a co se bude dít dál?

net přístup“, kterou našim zákazníkům
běžně nabízíme,“ potvrzuje Vitouš to,
že se projekt snaží stále více zdokonalovat a dodává: „Jednou z novinek je
také to, že všichni naši zákazníci, kteří
již mají připojený objekt na pultě centralizované ochrany Vizab security, budou
mít službu Dítě Pod Kontrolou jako bo-

DÍTĚ POD KONTROLOU
cena služby na 12 měsíců

1200,- Kč

objednávky na: vizab@vizab.cz
„Čeká nás mravenčí práce s oslovením
všech základních škol v ČR,“ informuje
nás o dalších krocích původce projektu
Roman Vitouš. „Na školách v Klášterci
nad Ohří je vše již plně funkční a rodiče
mohou službu objednávat na www.DitePodKontrolou.cz, nebo telefonicky na
733 124 003.“
Nejčastěji kladenou otázkou ohledně
tohoto projektu ale bylo, jak se rodič
dozví, že dítě došlo v pořádku domů?
„I na toto máme řešení, i když zatím jen
částečné. Pokud mají nebo budou mít
rodiče byt nebo rodinný dům připojený
na náš pult centralizované ochrany, pomůže jim v tom webová aplikace „Inter-

nus zdarma.“ Bližší informace a dotazy
zodpoví Roman Vitouš elektronicky na
e-mailu vizab@vizab.cz.
-rony-

Pronájem bytu 2+kk, 78m2
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
• Nadstandardně řešený
• Klidné prostředí, zahrada, terasa
• Dvůr na parkování
Tyršova ulice (za hotelem Slávie).
Pouze pro slušné nájemníky.
Akontace dvou nájmů!

Kontakt 602 439 401

POHŘEBNÍ SLUŽBA KADAŇ
Kancelář v obřadní síni
na hřbitově v Kadani

STÁLÁ SLUŽBA:

776 33 22 18
Zákaznická linka - ZDARMA

PO - PÁ: 7.00 - 15.00
tel.: 474 336 336

NON STOP:
800 26 11 28

e-mail: kadan@pohrebnisluzbakadan.cz
web: www. pohrebnisluzbakadan.cz
Elen Ročňová

Vysočanské zahrady a.s.

krematorium

Člen sdružení pohřebnictví
Poskytujeme kompletní služby v oboru pohřebnictví na vysoké úrovni.

PRODEJNA KRMIV
Klášterec nad Ohří, (Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)
Adam Antoš

Melánie Orságová

foto: Jan Kučera

Dítě pod kontrolou - projekt je nastartovaný

Nová tvář, se kterou se od letošního
ledna budete setkávat na Odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, patří Mgr. Emilu Sadílkovi. Ve funkci vystřídal odstoupivší
vedoucí Reli Slunečkovou.
Mgr. Emil Sadílek (57) pochází z
Perštejna, ale již 32 let žije v Klášterci
nad Ohří. Absolvoval gymnázium v
Kadani, a poté studoval na Pedagogické
fakultě v Ústí nad Labem. Během své
praxe, jak ve státní, tak i v podnikatelské sféře, se věnoval především problematice životního prostředí, dopravy
a bezpečnosti. O pozici vedoucího se
dozvěděl z webových stránek města.
Přihlásil se do výběrového řízení a po
splnění kvalifikačních předpokladů a
pohovoru byl jmenován vedoucím Odboru místního hospodářství, dopravy a
životního prostředí.
-rony-

Nabízíme podestýlky pro kočky, ale i pro exotické ptáky, králíky, morčata, křečky, myši, želvy, případně i jiná zvířata.
Podestýlky: hrudkující, krystalické, silikátové, absorpční, přírodní, parfémované, ekologické, buničité, konopné,hoblinové
( 450l / 315,-Kč)
AKCE!!
Ke každému balení podestýlky 1x lopatka
nebo hračka pro kočky ZDARMA!!!
Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12

Tel.: 720 739 769
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O tom, že v našem městě populace stále klesá, se už mluví nahlas

„Klášterec nad Ohří se bohužel už
delší dobu potýká s tím, že k zápisu do prvních ročníků základních
škol přichází málo dětí,“ neskrývá
své zklamání místostarosta města
Jaroslav Ježek. „A zřejmě si ještě několikrát do budoucna postěžujeme,
protože na základě demografického
vývoje se v našem městě rodí stále
méně dětí.“ Podle našich informací

Pohřební služba

se například za loňský rok v Klášterci narodilo pouhých 138 dětí. To
bude do budoucna určitě opět dělat
problém se zaplněním prvních tříd,
protože ty počty se mohou ještě měnit. „Je to tak, lidé se mohou například
odstěhovat,“ potvrdil naší domněnku
místostarosta Ježek.
Jak to tedy s počty prvňáčků vypadalo
letos? „K zápisu do 1. tříd ZŠ přišlo 179

Modeláři staví letadla větší, než jsou oni sami

František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz

dětí. Toto číslo zase berme jen s rezervou,
protože se může změnit. A to jak z důvodů odkladů školní docházky nebo například ze zdravotních důvodů a podobně.
Takže ještě může narůst, ale také se naopak zmenšit. Nejvíce prvňáčků přivítá
v září ZŠ Krátká, kam se evidovalo 87
dětí. Po doporučených odkladech škola
předpokládá nástup 78 žáků, a měla
by otevřít tři první třídy. Na ZŠ Školní
dorazilo k zápisu 64 dětí. Po odborném
vyšetření školní zralosti je předpoklad, že
v září přivítá 53 žáků a otevře dvě první
třídy. S nejmenším počtem budoucích
prvňáků se už delší dobu bohužel potýká
ZŠ Petlérská. Ani letos tomu nebylo jinak
a u zápisu evidovali pouhých 28 budoucích školáků. Také zde budou kvůli výše
uvedených důvodům očekávat v září jen
21 prvňáčků,“ vypočítává ne zrovna
optimistická čísla Jaroslav Ježek. Nabízí
se tedy otázka, jestli je možné pomoci ZŠ Petlérské a nějaké prvňáčky jim
„přihrát“ z jiných škol? „To samozřejmě
možné není. Hlavním kritériem k přijetí
je sice spádovost, nicméně rodiče si mohou zvolit základní školu podle vlastního výběru, pokud je v ostatních školách
volná kapacita. Město v současnosti
zpracovává koncepci rozvoje školství na
období let 2015-20, která napoví více o
tom, jaká budoucnost kterou školu ve
městě bude čekat. Určitě se v této koncepci odrazí klesající populace ve městě,
ale i když čísla jsou varující, ještě není
potřeba lámat nad něčím hůl. Třeba se
situace zlepší a rodiče přivedou na svět
více potomků, než v posledních letech,“
přeje všem klášterečákům do budoucna místostarosta Ježek.
-rony-

ŘÁDKOVÁ
Jedna z místností v kláštereckém domě
dětí se proměnila v hangár pro letadla.
Na stolech vládne ten správný pracovní
nepořádek, mezi kluky tvořivé nadšení
a taky kamarádství. Usídlili se zde modeláři, kteří staví modely letadel. Pokud
si ale myslíte, že zde staví jen nějaké
drobečky, jak je to naprosto běžné v jiných kroužcích v naší republice, tak to
se mýlíte. Tato letadla mají rozpětí křídel 1,6 m a skutečně létají.
„Jedná se o naše první větroně, které
kluci staví. Stavba je náročná, ale naučíme se stavět modely jako skutečné větroně,“ prozrazuje náplň mimoškolní
činnosti vedoucí letecko-modelářského
kroužku, Antonín Doušek. Kluci se učí
v kroužku číst výkresy, seznamují se s
nejrůznějšími technologiemi, s mnoha
druhy lepidel a pro přesné měření umí
dokonce pracovat i s posuvnými měřítky. „Materiálně jsme na tom celkem
uspokojivě. Kluci se učí pečlivosti při stavbě modelů. Je sice pravda, že z nich ne-

budou žádní Jágrové nebo Ronaldové, ale
ti zase neumí stavět takové modely jako
my,“ říká s úsměvem vedoucí kroužku.
Místnost, ve které vznikají modely, je
suchá, teplá a světlá, tedy přímo ideální
pro stavbu modelů. O to, aby vše správně klapalo, se stará také zástupkyně
ředitele Hana Kottková, která dohlíží
nejen na kvalitu výuky, ale jako správná žena také na pořádek na pracovišti.
„Každý žák má svůj stůl, což je velmi
důležité. Ke své práci pak potřebuje stavební plán, podle kterého staví model.
A protože náš kroužek existuje již dva
roky, a za tu dobu jsme poznali mnoho
nejrůznějších materiálů - zvláště dřeva,
není dnes pro kluky už žádný problém
umět si zvolit správný pracovní postup
a vybrat si vhodný materiál a nářadí ke
stavbě svých modelů,“ říká s uspokojením Antonín Doušek a dodává: „Začínalo nás pět a dnes je nás třináct. Svědčí
to o zájmu mládeže o tuto mimoškolní
činnost a to mě velmi těší.“
-rony-

Přišlo na adresu redakce ...

Prodám 3+1 OV, ulice Družstevní,
stěhování, 550 tisíc Kč, dohoda jistá.
Tel: 602 445 519

INZERCE

CHONGMANEE
Tradiční
THAJSKÉ MASÁŽE
Chomutovská 206
Klášterec nad Ohří

Tel.: 777 586 877
w w w. c h o n g m a n e e . c z

Toyoďáci pomohli pejskům!

VIZAB SECURITY

provozujeme
klášterecký pult centrální ochrany

www.vizab.cz
 vizab@vizab.cz  733 124 003

Občas k nám do firmy dorazí nějaká ta zatoulaná kočka nebo i psík bez
páníčka. Tyto nalezence předáváme
Útulku pro opuštěná zvířata v Ciboušově. Díky skvělé spolupráci s útulkem
se rozhodli zaměstnanci podpořit jeho
činnost. Vybrali více než 12 000 Kč, za
které nakoupili 120 kg krmiva pro psy
Calibra, 45 kg krmiva pro kočky, 70 kg
steliva, 20 kg konzerv pro psy, 52 kočičích kapsiček, tenisáky, uzlíky, myšky,
deky a pelíšky. Zkrátka bylo toho víc
než dost. Jak uvedla paní Eva Vohánková, která útulek vede, vydrží tato pomoc krásný půlrok! V ciboušovském
útulku je v současné době 11 pejsků a
4 kočky. Je veřejnosti přístupný, každý
má možnost zvířátka navštívit anebo si

vyzkoušet, jaké to je, starat se o pejska
nebo kočičku anebo se prostě jenom

nechat těšit jejich přítomností.
Šárka Mašková, Toyoda Gosei
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Město Klášterec ocenilo fotoamatéry
Fotografická soutěž Zaostřeno na Klášterec 2014 již má své vítěze. Prvenství
v soutěži získal s fotografií Klášterecké
jaro Ladislav Kubeš. Při této příležitosti nám prozradil, že fotografuje již od
mládí a je patriotem Klášterce, kde žije
téměř 50 let: „Celou dobu mám možnost být svědkem jeho proměn, včetně
nádherného okolí v kteroukoliv roční
dobu, a tak jsem přivítal tuto možnost
podělit se o svůj vztah k místu, kde žiji,
i s dalšími lidmi. Nejkrásnější na světě
nejsou věci, ale okamžiky a fotografie je
obraz okamžiku, stavu mysli, nálady i
potěšení pro oči.“
Snímkem Západ slunce se na druhé
příčce umístil Štěpán Malast, který
říká: „Fotografuji zhruba od roku 2001,
kdy jsem si koupil svůj první fotoaparát, tenkrát ještě na kinofilm. Občasné
rodinné snímky jsme s tátou pořizovali
asi celý život, ale o kreativní fotografii
se mluvit nedalo. K focení jsem se tedy
dostal tak nějak sám. Od mých začátků
se nejvíc a nejraději věnuji reportážní a
dokumentární fotografii. Baví mě zachycovat život kolem sebe tak, jak přirozeně plyne. Mimo to zkouším prakticky
všechny kategorie fotografování a určitě
se chci více věnovat portrétu.“
Fotografie Kouzelná zima v podání
Adély Šmejcové dosáhla na příčku
třetí. Začínající talentovaná autorka se
věnuje fotografování života kolem sebe
a ráda zachycuje krásu naší přírody v

nejrůznějších podobách. Všem třem
vítězům bylo umožněno, aby výstavu
doplnili i dalšími zdařilými snímky ze
svého portfolia.
Základ výstavy pak tvoří všechny fotografie, které byly do soutěže zaslány,
a které se zaměřují hlavně na malebnost zámeckého parku a historických
zákoutí města. Z dvanácti nejlepších
snímků byl sestaven kalendář města,
který na vernisáži pokřtila starostka
města Kateřina Mazánková. Všem
kláštereckým fotoamatérům poděkovala a popřála jim mnoho úspěchů do
budoucnosti. Finalistům pak předala
jako věcné ocenění kalendář, knihu
fotografií Česká republika od Libora
Sváčka a speciálně potištěný hrnek,

který pro tyto účely vytvořila společnost Thun 1794, a.s. Město ocenilo vítězství v soutěži částkou tři tisíce korun
pro vítěze, dva tisíce korun pro 2. místo
a tisíc korun pro 3. příčku.
„Velmi dobrý ohlas veřejnosti nás motivuje k tomu, abychom pro letošní rok
připravili další podobnou akci, do které
místní veřejnost takto zapojíme. Podrobnosti se samozřejmě všichni včas
dozvědí jak z těchto novin, tak našich
nových webových stránek či facebooku,“
dodala Radka Hodicová, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu.
A kdo ještě výstavu talentovaných kláštereckých fotografů neviděl, má možnost jí zhlédnout do 2. února 2015.
-V. Fišrová-

Prvňáčci z Klášterce na návštěvě v Grossrückerswalde
né varhany. Vykulené oči a dokořán
otevřené pusy byly jasným důkazem,
že děti byly návštěvou kostela nadšené.
„Chtěli bychom poděkovat paní učitelce
Hoyer za vřelé přijetí a městu Klášterec
nad Ohří za finanční podporu,“ říká
Jedličková a dodává: „Velmi rádi bychom ve spolupráci pokračovali. Není
lepší způsob jak probudit v dětech zájem
o cizí země a jazyky, než jim to ukázat v
praxi.“
-R. Hodicová-

Kometa opět rozzářila Klášterec
Na konci minulého roku se vydala
třída 1.C ze ZŠ Krátká na jednodenní
návštěvu základní školy v partnerské
obci Grossrückerswalde. Pro tamní
školáky si klášterečtí prvňáčci pod vedením Gabriely Jedličkové připravili
hudební vystoupení plné českých koled. Němečtí prvňáčci na oplátku také
zazpívali a ukázali českým dětem své

učebnice a pracovní sešity, což vyvolalo spoustu „proč?“ a „jak to?“ u našich prvňáčků. Po přestávce strávené
na přilehlém hřišti a obědě ve školní
jídelně se děti vydaly na prohlídku
místního protestantského kostela. Tam
je očekával pan farář, který dětem poutavě povyprávěl o vzniku a významu
kostela a nechal je i zahrát na překrás-

Japonská společnost Toyoda Gosei
Czech vyrábějící komponenty do automobilů hledá v souvislosti s rozšiřováním výroby posily do svých řad.

Volná pracovní místa
Plánovač výroby group leader
Požadujeme: zkušenosti s plánováním výroby, aktivní AJ, schopnosti operativního rozhodování a vedení týmu, znalost MS Excel

Inženýr kvality a projektového řízení
Požadujeme: pokročilou znalost AJ nebo NJ, praxi v kvalitě nebo projektovém řízení, orientaci v technické dokumentaci, znalost ISO norem

Sales specialist
Požadujeme: plynulou znalost AJ, schopnost vyjednávat, praxi na pozici
obchodního zástupce, flexibilitu

Výrobní inženýr
Požadujeme: SŠ/VŠ elektrotechnického směru, znalost technické dokumentace, základní znalost AJ
Kontakt: Nikola Strnadová
Tel.: +420 477 101 531 * E-mail: nikola.strnadova@tgcz.cz * www.tgcz.cz

6. ledna 2015 v podvečer se na oslavu
svátku Tří králů znovu vydala na pouť
Kláštercem velká světelná kometa.
Oproti loňsku byla o jeden díl delší,
takže měřila dvanáct metrů! Každá
pořádná kometa má dlouhý chvost,
ani tato nebyla výjimkou, statečně za ní
totiž šlapaly malé děti s různými světélky. Někdo měl baterku, někdo lampiónek, někdo „čelovku“. Celý osvětlený
průvod vyrazil na cestu od střediska
Centrum, prošel kolem kláštereckého
ústavu sociálních služeb, odkud kometě mávali na balkónech shromáždění
senioři. Speciálně pro ně také městský
rozhlas zahrál ústřední píseň letošního
projektu – skladbu od Jarka Nohavici.
Vesmírné těleso poté zamířilo přes sídliště u střediska Panorama ke kostelu
Nejsvětější Trojice, odkud jej zdáli vítalo slavnostní vyzvánění zvonu. V kostele potom proběhlo malé představení
věnované biblickému příběhu o Třech
králích, třech mudrcích.
Celý projekt připravilo Gymnázium
a SOŠ Klášterec n. O. ve spolupráci se
ZUŠ a Římskokatolickou farností Klášterec n. O. Kometu vyrobily šikovné
ruce montérů z firmy MK Mont Illuminations. Pořadatelům rovněž po-

mohl Městský úřad a Městská policie
Klášterec n. Ohří.
Příští rok bude tříkrálová kometa zase
o dva metry delší a organizátoři by ji
chtěli přihlásit do České knihy rekordů. Již teď se těší na velkou spoustu
dětí-světélek, které Betlémskou hvězdu pomohou prodloužit. Na dvacet
metrů? Na třicet, čtytřicet? To se teprve ukáže. Klášterec se jistě nenechá
zahanbit, ukáže, že umí být hravý, a do
projektu s poeticko-duchovním přesa-

AKTUALITY města Klášterce nad Ohří

Chcete dostávat novinky e-mailem?
Zaregistrujte svoji e-mailovou adresu na www.klasterec.cz

hem se ve velkém zapojí. Těšíme se na
Kometu 2016!
-M. Koubová-

KUKÁTKO

do kláštereckých škol
Učitelky z MŠ Dlouhé a MŠ Školní
se zúčastnily v posledním čtvrtletí roku
2014 vzdělávacího programu v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Od mala technikem“. Tento projekt pořádá Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří v Žatci a je financován z ESF. Učitelky získané dovednosti uplatňují v praxi a předávají zkušenosti jak dětem, tak ostatním kolegyním.
Projekt pokračuje až do června 2015.
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Nabídka kultury pro
rok 2015 je pestrá
Každým rokem je leden znamením pro
kompetentní pracovníky v kultuře k sestavení finální verze tzv. kulturního kalendáře. Ladí se poslední termíny, volí se
místa konání akcí apod. A proto máme
možnost již dnes vám nabídnout malou
ochutnávku z toho, co nás v letošním
roce v oblasti kultury čeká a na co se
můžeme těšit.
Tak například v únoru můžete navštívit
vynikající one man show Caveman, která pojednává o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Fanouškům nestárnoucí pěnice Petry Janů zaplesá srdíčko
na koncertě se skupinou Golem. Obě
akce pořádá KD Klášterec.

V únoru také začíná série kavárniček
Pepy Štrosse, které se nově odehrají na
kláštereckém zámku. Hosty budou například Ivo Šmoldas, sportovní komentátor Jaroslav Suchánek nebo sexuolog
Radim Uzel. Ti z vás, kteří se těší na
oblíbenou Folkovou Evžu, si tentokráte
budou muset počkat až na začátek září.
Změna nenastává jen v termínu, ale i v
místě konání, kdy se Evža přesune do zámeckého areálu a přidá ještě něco navíc.
Zpozornět by v tuto chvíli měli vyznavači
koncertů populárních skupin a zpěváků.
Na červen se připravuje koncert některé
z TOP kapel. V jednání jsou například
MIG 21, Chinaski nebo No Name. Která ale nakonec v Klášterci zahraje, se
dozvíme o něco později. Abychom nezapomněli na vyznavače i jiných hudebních žánrů a diváky ostatních věkových
kategorií, můžeme prozradit, že v srpnu
by se mohli na klášterecké hudební scéně představit například Jarek Nohavica
nebo Tomáš Klus. Podle toho se také
rozhodne, kde se koncerty budou pořádat. Ve hře je samozřejmě areál letního
kina, ale také zámecký park. No, nechme
se překvapit. Podstatná změna se bude
týkat také festivalu Klášterecké hudební
prameny. Prozradit s určitostí můžeme
zatím jen to, že doba jeho trvání se podstatně zkrátí. Klášterečáci nepřijdou ani
o již tradiční městské akce, kterými jsou
Zahájení turistické sezóny, Klášterecké
promenády spojené s Kláštereckým pivním festivalem nebo Rozsvícení vánočního stromu. Ve výčtu kulturních akcí
nezapomeneme ani na divadelní představení. Pro milovníky komedií je připraveno představení Z louže pod okap s
Vladimírem Kratinou a Míšou Dolinovou, příznivce Divadla Kalich určitě potěší Žena za pultem 2 s Jiřím Lábusem a
Oldřichem Kaiserem, připravují se také
tradiční Klášterecké divadelní žně apod.
Zámek Klášterec bude opět pořádat Zámecké kulturní léto, kde nebudou chybět oblíbené Živé obrazy, koncerty na
nádvoří, pořady pro děti a další zajímavé
programy.
Je toho hodně, co nás v oblasti kultury v
tomto roce čeká. Teď ještě zbývá jen si
přát, aby také počasí bylo k akcím konaným pod širým nebem přívětivé a aby
všechny nasmlouvané akce klaply bez
chybičky.
-rony-

Galerie Kryt nabízí i letos atraktivní program
Zatímco v roce 2012 výstavy v galerii
navštívilo 2.966 lidí a o rok později
3.764, zavítalo do Krytu v loňském
roce 4.605 návštěvníků.
O spokojenosti s náplní výstav svědčí
zápisy v kronice galerie plné milých
slov a poděkování vystavujícím umělcům. K těm nejlépe veřejností hodnoceným vloni patřila výstava obrazů
Ladislava Steňka, který je dobře znám
svým realistickým pohledem na krásu
a rozmanitost zdejší krajiny. Ve stopách
pana Steňka jde i Hana Oupicová, jedna z jeho žaček, které se po úspěšné výstavě v galerii Kryt podařilo realizovat
také výstavu v Naturpark galerii v německém lázeňském městě Wiesenbad,
se kterou galerie Kryt nyní také spolupracuje. Velkému zájmu veřejnosti
se těšila výstava k 220. výročí založení
klášterecké porcelánky. Nabídla totiž
spoustu zajímavých informací a dobových fotografií, což ocenilo několik
stovek občanů, kteří mají s porcelánkou
spojený mnohdy celý svůj život. Podzimní přehlídka šikovnosti současných
místních žen, které se ve volném čase
věnují tvorbě patchworku, zaujala téměř šestset návštěvníků galerie.
Ve výstavním plánu pro letošní rok se
počítá i s autory, kteří dosud v Klášterci nevystavovali a kvalitou své práce
mohou rozšířit naše obzory. V únoru
se představí ostravská malířka Alžběta Dirnerová, která ve svých obrazech

nyní aktuálně ztvárňuje vztah městského člověka k domácím mazlíčkům. Zahájení této výstavy se uskuteční v pátek
6. 2. 2015 od 17 hodin. Otisky přírody
i stopy člověka se budou prolínat Kláštereckým salónem 2015, kde společně
s tvorbou Jitky Kůsové, Karla Melouna a dalších osobností bude k vidění i
celosvětově uznávaná grafická tvorba
Martina Manojlína. Další vynikající
grafik, který v současné době profesně
působí jako pedagog na Fakultě designu a umění Západočeské univerzity v
Plzni, Mikoláš Axmann, v naší galerii
na jaře představí zejména své kamenotisky a kresby. O kvalitě jeho práce
hovoří Boudníkova cena za celoživotní
grafické dílo. Neopomeneme ani místní historii a současnost, kdy se tentokrát
zaměříme na představení kláštereckých
lázní. V srpnu pak dostanou v galerii
příležitost další místní umělci, takže
uvidíme například sochy Michala Masojídka, linoryty Lenky Krušinové či
pastely Jitky Větrovské. Na podzim se
můžeme těšit na výstavu poetických
maleb známé herečky a malířky Blanky
Bohdanové a meditativní obrazy Dalibora Vajnara. Každá z připravovaných
výstav má tedy potenciál vnést do místního kulturního dění něco osvěžujícího
a inspirativního.
Do klášterecké galerie Kryt můžete nahlédnout od pondělí do pátku, vždy od
8,30 do 17 hodin.
-V. Fišrová-

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
6.února 2015 od 16.00 hodin

VELKÁ ŠESTKA

USA | 2014 | 108 minut.
Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada.
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a
jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, Wasabi No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred.
přístupné| CZ dabing | vstupné: 120,- / 100,- Kč

SLADKÁ NOVINKA V KINĚ EGERIE OPĚT POKRAČUJE
7. a 14. února 2015 od 16.00 hodin

!
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
(3D)

USA | 2015 | 84 minut.
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 140/120,- Kč
V loňském roce kinaři vybírali vždy jednu premiérovou pohádku v měsíci a
k této pohádce nechali speciálně vyrobit dort s jejím tématem. Ani v tom
letošním nebudete o tuto dobrotu ochuzeni! Sladkou pozornost opět vyhraje
jeden z přítomných diváků, který se premiéry zúčastní. První letošní dort se
bude losovat při premiéře 3D filmu SpongeBob ve filmu: Houba na suchu,
7. února od 16. hodin.

„JARŇÁČE V KINĚ“ - ZA SUPER CENU!!
Kino Egerie pro vás na únor připravilo „jarňáče“ za super cenu.
Využijte naší nabídku za pouhých 60,- Kč za jeden kousek!
9. února 2015 od 16.00 hodin

TRANSFORMERS: ZÁNIK

USA, Čína| 2014 | 165 minut.
Transformers: Zánik je sice přímým pokračováním
úspěšném série, v mnoha ohledech ale bude úplně
jiný. Automechanik Cadea, žije sám s dospívající dcerou na farmě v Texasu. Jeho život se změní ve chvíli,
kdy se z hromady šrotu vyklube Transformer.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 60,- Kč
10. února 2015 od 16.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Pozvánka k sousedům

KADAŇ PŘIPRAVUJE C. K. MASOPUST
dobroty, které bude možno zapíjet i
medovinou nebo svařeným vínem. K
tomu budou hrát kapely BrassBand,
Motovidlo a Švejk Šraml. K vidění
budou komedianti a zastoupen bude i
trh všeho možného zboží. Vše ve stylu
Rakouska-Uherska a 1. republiky. Více
informací a podrobný program najdete
na www.kultura-kadan.cz.
A pozor – nemusíte být jen pasivními
diváky. Nejvíce nás potěší, pokud přijdete v maskách i Vy!

ANVEST
s.r.o.

Tradiční masopustní veselí se bude
znovu konat na Mírovém náměstí v
Kadani.
Sobota 14. února počínaje 10. hodinou
dopolední bude v Kadani ve jménu nespoutané zábavy - městem se prožene
rej plný masek, který vyrazí úderem 13.
hodiny za velení dobrého vojáka Švejka
z kadaňského hradu, odkud se maškarní průvod spolu s muzikanty a povozy
vydá směrem na radnici. Tam, po přehlídce pluku pětatřicátníků, požádá
Švejk starostu města o povolení masopustního veselí. Z náměstí se pak průvod vydá okolo Střelnice ke mlýnu na
řece Ohři, kde bude utopena Morana.
Poté se masopustní rej opět vrátí na náměstí, kde budou moci návštěvníci pokračovat v gastronomických hodech,
při kterých se bude podávat jak pivo a
slivovice, tak sladké koláče a podobné

STAVEBNÍ PRÁCE
• Rekonstrukce bytových jader
• Zednické práce
• Obklady a dlažby
• Podlahy – dřevěné, plovoucí, PVC atd.
• Zateplení a fasády budov
• Sádrokarton

USA| 2014 | 105 minut.
Škyťák a jeho dračí kamarád se věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když u ledové
jeskyně, objeví nejen stovky nových divokých draků,
ale také tajemného Dračího jezdce, najednou se ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 60,- Kč
11. února 2015 od 16.00 hodin

ŽELVY NINJA

USA | 2014 | 101 minut.
New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach
a všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí
je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci
vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 60,- Kč
12. února 2015 od 16.00 hodin

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

USA | 2014 | 90 minut.
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a
Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i
nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout...
přístupné | CZ dabing | vstupné: 60,- Kč
20. a 28. února 2015 od 16.00 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR (3D)

USA | 2014 | 76 minut.
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru
dobrý. Spřátelí se záhadným tvorem, který je podle
prastarých legend známý jako tvor Netvor.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 165/140,- Kč
vstupné: 155/135,- Kč
21. února 2015 od 16.00 hodin

POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
• Střechy na klíč, rekonstrukce a opravy
střech
• Izolace a zateplení plochých střech
• Okapy, svody, parapety a veškeré další
oplechování
• Hromosvody
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
• Opravy a vyrovnání stěn
• Vnitřní i vnější malování
• Lakování podlah
• Nátěry všech druhů podkladů (dřevo, železo, plech atd.)
Kontakt: Tel.: 604 600 647
Mail: romanlamer@seznam.cz

ZVONILKA A TVOR NETVOR

USA | 2014 | 76 minut.
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru
dobrý. Spřátelí se záhadným tvorem, který je podle
prastarých legend známý jako tvor Netvor.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 130/105,- Kč
27. února 2015 od 16.00 hodin

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU

USA | 2015 | 84 minut.
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 125/100,- Kč
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KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
do 30. září 2015
Zámek
PORCELÁN NA ZÁMKU
úspěšná výstava k příležitosti 220 let výroby
porcelánu v našem městě, která je součástí
prohlídky expozice porcelánu na kláštereckém zámku, je prodloužená o celý rok!
1. února od 15 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÝ KARNEVAL
s Hudebním divadlem Hnedle Vedle.
Jednotné vstupné: 70,- Kč
14. února od 19 hodin
Zámek - renesanční sál
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Populární posezení v kavárničce s písničkami Pepy Štrosse
Vstupné: 99,- Kč
17. února od 19 hodin
Kulturní dům
CAVEMAN
One man show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou. O rozdílech mezi námi.
Jednotné vstupné: 280,- Kč
22. února od 15 hodin
Kulturní dům
MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ
Pohádka pro děti. Hraje: Divadlo rozmanitostí Most.
Vstupné: 50,- Kč
23. února od 19 hodin
Kulturní dům
PETRA JANŮ
Koncert se skupinou Golem.
Vstupné: 290,- Kč / KMD: 150,- Kč
25. února od 16hodin
Knihovna
POSEZENÍ S...
ESOTERIČKOU ZUZANOU ZÍKOVOU
V únoru vás zveme na vámi velice oblíbené
posezení na esoterické téma. S paní Zuzanou Zíkovou si tentokráte můžete pohovořit
na téma „jak se propojit s nanebevzatými
mistry“.
Vstup zdarma.
27. února od 19 hodin
Kulturní dům
ŽIŽKA
Obnovená premiéra ztřeštěné komedie souboru The Brokes, s.r.o. GSOŠ Klášterec nad
Ohří.
Vstupné: 50,- Kč / KMD: 20,- Kč
28. února od 20 hodin
Kulturní dům
PLES K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TANEČNÍHO ORCHESTRU SONET
Vstupné: 100,- Kč
předprodej vstupenek v KD

Plesová sezóna
Klášterec nad Ohří
2015
01. února - Dětský karneval
06. února - Maturitní ples GSOŠ
4.S
14. února - Reprezentační ples
města
Klášterce nad Ohří
28. února - Ples k 25. výročí
založení tanečního
orchestru Sonet
06. března - Ples SBD
Klášterec nad Ohří
04. dubna - Divadelní ples

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
! upozornění, že film se hraje v několika různých termínech a cenových relacích

01. února 2015 od 19.00 hodin

KÓD ENIGMY

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 607 648 697
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

14. února 2015 od 19.00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

Velká Británie, USA | 2014 | 114 minut.
V zimě roku 1952 britská policie v poutech odvedla profesora Turinga, který byl obviněn ze sexuálních
přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Nikdo ale
nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se podílel na
prolomení kódu německého šifrovacího stroje Enigma.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

USA | 2015 | 124 minut.
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta jí
změnila život... Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen.
Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

04. února 2015 od 19.00 hodin

15. února 2015 od 19.00 hodin

GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD

Velká Británie, USA | 2014 | 138 minut.
James Brown byl nespoutaný živel, jenž si vždycky dělal, co chce. Film Get On Up je nejen silným životním
příběhem, ale zároveň si ho lze užít jako hudební koncert napěchovaný jeho největšími peckami.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

USA | 2015 | 97 minut.
Světem protřelý obchodník s uměním a na částečný
úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro královnu . . . a pro
peníze. Hrají: Johnny Depp, Ewan McGregor
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

05. února 2015 od 19.00 hodin

19. února 2015 od 19.00 hodin

JUPITER VYCHÁZÍ (3D)

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

USA | 2015 | 128 minut.
Nyní již dospělá Jupiter Jones sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet. Až když
na Zemi dorazí Caine, začne si uvědomovat naplnění
svého osudu - její genetická výbava ji předurčuje jako
dědičnou následnici královny vesmíru...
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

Velká Británie | 2014 | 129 minut.
Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím nevycvičeného, ale
nadějného kluka z ulice.
Hrají: Colin Firth, Taron Egerton.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

06. února 2015 od 19.00 hodin

20. února 2015 od 19.00 hodin

NEZLOMNÝ

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

USA | 2014 | 137 minut.
Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako „celebritě“ připravili peklo na
zemi. Chtěli ho zničit, chtěli ho zlomit. Jenže on byl
prostě nezlomný.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

USA | 2015 | 124 minut.
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta jí
změnila život... Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen.
Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

07. února 2015 od 19.00 hodin

21. února 2015 od 19.00 hodin

FOTOGRAF

Česko | 2015 | 133 minut.
Osudové křižovatky turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním
výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto
vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu,
zástupy obdivovatelů i osamocení.
od 15 let | vstupné: 110,- Kč
08. února 2015 od 19.00 hodin

BABOVŘESKY 3

Česko | 2015 | 103 minut.
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková
vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do
Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v
ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra)
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách...
přístupné | vstupné: 120,- Kč

PREMIÉRA V ČR !!!
12. února 2015 od 00.01 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

USA | 2015 | 124 minut.
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta
uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé
studentky Anastasie.... Anastázie je plachá a křehká
studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý
byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč
12. února 2015 od 19.00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

NEZLOMNÝ

USA | 2014 | 137 minut.
Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako „celebritě“ připravili peklo na
zemi. Chtěli ho zničit, chtěli ho zlomit. Jenže on byl
prostě nezlomný.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST, KTEROU NEPROPÁSNĚTE!!
22. února 2015 od 19.00 hodin

VETŘELEC

USA, Velká Británie | 1979 | 117 minut.
Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, která
jako jediná z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek
se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě.
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 100,- Kč
Film VETŘELEC vzbudil na počátku 80. let v kinech opravdový rozruch a stal
se inspirací pro další filmy mladých tvůrců Hollywoodu. Film Vetřelec vám v
našem kině ( 22. ledna 2015 od 19. hodin) nyní přinášíme v restaurované
verzi, s digitálním zvukem a hlavně ve speciálním režisérském sestřihu.

KULTOVNÍ FILM VETŘELEC V DIGITÁLNÍ KVALITĚ
25. ledna 2015 od 19.00 hodin

LEVIATAN

Rusko | 2014 | 141 minut.
Starosta Vadim Shelevyat, ho chce připravit o dům,
pozemek i práci. Kolia se nenechá koupit, je neústupný
a odmítá se vzdát. Nejen majetku a vlastní půdy, ale
i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje.
Vadim se stává stále více agresivním...
od 15 let| CZ titulky | vstupné: 90,- Kč
26. února 2015 od 19.00 hodin

TEORIE VŠEHO

USA | 2015 | 124 minut.
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta jí
změnila život... Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen.
Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

Velká Británie | 2014 | 123 minut.
Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z
nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones,...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

13. února 2015 od 16.00 hodin

27. února 2015 od 19.00 hodin

BABOVŘESKY 3

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI

Česko | 2015 | 103 minut.
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková
vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do
Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v
ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra)
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách...
přístupné | vstupné: 100,- Kč

Velká Británie | 2014 | 98 minut.
Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové
války z Londýna, přijíždí v doprovodu ředitelky školy a
mladé učitelky do odlehlé vísky Crythin Gifford. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války ale svou přítomností
brzy znovu probudí k životu zlé síly...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

13. února 2015 od 19.00 hodin

28. února 2015 od 19.00 hodin

JUPITER VYCHÁZÍ (3D)

USA | 2015 | 128 minut.
Nyní již dospělá Jupiter Jones sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet. Až když
na Zemi dorazí Caine, začne si uvědomovat naplnění
svého osudu - její genetická výbava ji předurčuje jako
dědičnou následnici královny vesmíru...
od 12 let| CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

Velká Británie | 2014 | 129 minut.
Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím nevycvičeného, ale
nadějného kluka z ulice.
Hrají: Colin Firth, Taron Egerton.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

movskou základnu“ do Pivnice u Podkovy, kterou snad každý zná pro svou
veselou obsluhu a kvalitní pivo. A hned
druhý den po vyspání mě čekal přesun
za kamarády závodníky - kteří dorazili
třeba až z Moravy - do Bíliny. Tam mě
čekalo netradiční přespání v kryté krosové hale s možností tréninku. Oba dny
samo sebou zábava, grilovačka, hudba...
Tak jak to má na správné oslavě být a
musím říct, že o velkou část úsměvů se
postaraly samy netradiční dárky, takže
já si to rozhodně užil, ačkoli celý víkend
byl tedy dost náročný na fyzičku.
„Létající dědek“ Jaroslav Faktor oslavil 55 let, ale na dráze to nepoznáte
Jaroslava Faktora, veteránského závodníka na čtyřkolkách, mnohým již
nemusíme představovat. Ti skalní ho
znají pod přezdívkou „Létající dědek“
a tomuto označení dostál i minulý rok.
Zjišťovali jsme, jak mu vyšla sezóna
2014 a podělíme se s vámi, čtenáři, i o
novinky, které chystá pro letošní rok.
Do závodního ročníku 2014 jsi vstupoval s dvojnásobným titulem mezinárodního mistra ČR na čtyřkolce
ve třídě veterán a s vidinou hattricku,
jak to dopadlo?
Musím říct, že po tvrdých „bojích“ na
dráze se svými kolegy, z nichž hlavně ty
s Honzou „Rejnym“ Rejholcem se staly
dokonce pověstnými, se povedlo. Ale byl
to boj doslova do posledního závodu v
Horním Újezdě. Dočítal jsem se o souboji titánů a sázelo se, kdo z nás dvou
se stane mistrem, jelikož Rejny měl náskok 3 bodů a jdou mu lépe starty. Já si
zase libuji ve stíhání a nejen díky pevné
vůli, ale i poctivému tréninku, mi říkají,
že jsem neunavitelný. Kolikrát už jsem
se dotáhl na stupínky vítězů z poslední
příčky.
Těm, kteří motosport moc nesledují, bychom asi měli připomenout, že
pro rok 2014 byla schválena pro mistrovskou třídu výrazná změna v pravidlech - sloučení kategorií MMČR
quad a MMČR quad veterán. Pro
nezasvěcené to znamená, že veteráni
musí vydržet odjet závod ve stejné
délce rozjížďky 20 min. + 2 kola, jako
jejich mnohdy o dvě a více desítek let
mladší kolegové. Jak ti to vyhovovalo?
Všechno má své pro a proti. Výhoda
„veteránů“ je, že se nás převážně sejde
na závodišti přibližně stejný, mnohokrát i vyšší počet, než mlaďasů, takže to
sloučení je logické. Závodníci stárnou a
mladší na tento, řekněme si na rovinu
nákladný sport, dorůstají velmi pomalu,
pokud nemají dobrého sponzora. Stávalo se tedy, že jich přijelo třeba jen 9 a
nás veteránů jezdí běžně okolo 12 a víc.
Uznejte sami, že je i divácky atraktivnější, když se před Vámi na dráze pere
okolo 25 závodníků, než když je jich sotva polovina. Na druhou stranu mistři
quadcrossu jako Poláček, Studený, Liška
(a další z mladších ročníků) mají tendenci se „honit tak trochu - jak přihlížející říkají – jako bez mozku“. Nechci říct,
že by veteráni jezdili pomaleji, to ani náhodou. Kdo trochu sleduje quad servery
(qadrace.cz, quadmanie.cz) nebo sportovní televizní přenosy (minulý ročník
byl pravidelně přenášen na stanici Nova
Sport a později Sport 5), tak ví, že my
jim v rychlosti nic nedarujeme. Ale přece
jen je člověk po těch zkušenostech a růz-

ných zraněních už opatrnější.
Když jsme u té opatrnosti, už za sebou pár zranění máš. Jak se ti dařilo
se jim vyhnout v průběhu závodního
roku?
Nějakému tomu potlučení se nevyhneme, dostal jsem se i do pár kolizí, ale
velké zranění se mi tentokrát vyhnulo.
Další šrouby a destičky nepřibyly.
Vraťme se ještě k závodění. V roce
2013 se jel v Ředhošti první závod
mistrovství družstev. Jak se tento neobvyklý „mistrák“ ujal?
Ano, je to pro nás takový „teambuilding“,
domluvit se s dalšími dvěma jezdci, mezi
závody trénovat… Po prvním roce se to
trochu rozkřiklo a pyšnili jsme se i mezinárodní účastí jezdců z Rakouska nebo
Polska, takže už je na místě označení
titul mezinárodní mistrovství družstev.
Veteránské družstvo z úvodního roku,
kdy jsme získali krásné 3. místo, nebylo
obnoveno a tak jsem jel se Studeným a
Vankem. Vyplatilo se a o příčku jsme si
polepšili, tedy v roce 2014 jsme získali
titul „vícemistrů“.
Který závod, popřípadě která dráha ti
nejvíc vyhovovuje, a proč?
To je opravdu těžké říct. Mám pár oblíbených tratí, ale najdou se i takové, kde
se mi moc nedaří. Ale když to shrnu, tak
tentokrát bezkonkurenčně nejlepší je ta
domácí, na Krásné Lípě u Chomutova.
Jednak jsme si s pořadatelem Láďou
Terešákem i celým Motoklubem Málkov dali obrovskou práci, abychom pro
lidi uspořádali opravdu show evropské
kvality a potom se mi konečně podařilo
prolomit smůlu - vyhrát před „domácím
publikem“, které mi opravdu citelně fandilo. Touto cestou chci všem, včetně rodiny, za tu obrovskou podporu poděkovat.
Také díky kladným ohlasům samotných
závodníků ze zúčastněných kategorií –
side, quad, motocross sóla, z nichž mnozí mohou jednoduše srovnávat s drahami v Evropě i ve světě, se už nemůžeme
dočkat letošního ročníku 2015. Už teď
doufáme, že opět vyjde krásné počasí a
lidé nás přijdou povzbudit.
Vloni si slavil životní jubileum. Proslýchá se, že máš za sebou docela
bujarou narozeninovou oslavu. Můžeme ti i my z redakce dodatečně
poblahopřát a nahlédnout trochu do
soukromí?
Znáš to… když žiješ život naplno, tak
se rád pobavíš s přáteli a rodinou, a 55
má člověk jen jednou. No a protože se
pohybuju díky své profesi i koníčkům
pořád mezi lidmi, tak jsem si pozval
pár dlouholetých přátel na svou „do-

Protože už zase „startuješ“ za prací a
na trénink, prozraď nám ještě nazávěr, co chystáš pro letošní rok?
No jelikož se daří, ačkoli konkurence roste a letos postoupí do kategorie veterán i
pár „želízek“ z mistráku, chci se držet na
špici v mezinárodním mistrovství České
republiky i nadále. Ale pokud zdraví, čas
a finance dovolí, rád bych opět zkusil i
zahraničí. Už jsem porovnal své síly na
drahách u sousedů na Slovensku, kde
jsem získal titul mistra quad senior, v
Itálii či Německu. A právě do posledního
jmenovaného, tedy Mistrovství Německa, bych se chtěl letos zapojit nějak víc.

První kolo play off tvořily dvojice Szotkowski - Kubík a Toman - Kratochvíl.
Jakub Szotkowski potvrdil formu ze
základní části a zvítězil 2:0. Spolu s ním
do finále postoupil Ondřej Toman po
vítězství 1,5:0,5. Ve finále pak Ondřej
Toman zvítězil 2:0. Zápas o třetí místo
vyhrál Vít Kratochvíl také 2:0.
Ondřej Toman - první zprava
V polovině prosince minulého roku se
klášterecký šachista Ondřej Toman zúčastnil Mistrovství České republiky v
bleskovém šachu. Do semifinále turnaje
mládeže vstoupil Ondřej Toman z druhého místa. Vedl Jakub Szotkowski, který
do té doby získal 10,5 bodu. Obhájce titulu Martin Blahynka se bohužel nemohl
turnaje z důvodu nemoci zúčastnit.

Igor Skrypnyk sbírá medaile
V listopadu a prosinci se klášterečtí zápasníci zúčastnili několika turnajů. Nejlepším
kláštereckým zápasníkem byl Igor Skrypnyk, který si domů přivezl několik medailí
ve své kategorii do 50 kilogramů. Z turnaje
ve Stříbře přivezl stříbrnou medaili, turnaj
v Krásné Lípě dokonce vyhrál. Na prosincovém turnaji o Pohár starosty města Březová skončil druhý, stejně jako na vánočním turnaji, který se konal v Chomutově.

Tak tedy, „Létající dědku,“ držíme pěsti
a ať se daří minimálně tak, jako vloni.
-jf, rony-

Bratři Kašovi: O hokeji, budoucnosti a také o Klášterci
Na přelomu roku se česká hokejová
reprezentace do 20 let zúčastnila MS v
Kanadě. Velké ambice, se kterými mladí hokejisté do Kanady odjížděli, ale
zůstaly nenaplněny. V sestavě „dvacítky“ se objevili také dva kadaňští junioři
Ondřej a David Kašovi. Jak oni dva viděli výkon české reprezentace?
Ondřej: Ambice jsme měli určitě velké,
chtěli jsme se konečně dostat přes to zakleté
čtvrtfinále. Bohužel se to nepovedlo, takže
za mě je to zklamání.
David: Já jsem byl nováčkem v týmu a myslím, že jsme do Kanady odjížděli opravdu
s jinými ambicemi. Jeli jsme pro nějakou
placku, ale nevyšlo to. Tak doufám, že to
vyjde ještě tento rok za osmnáctky nebo
příští rok ve dvacítkách.
Zatímco David ještě šanci na medaili

David Kaše
v juniorských kategoriích má, Ondřeje
už čekají jen soutěže dospělých. V současnosti oba kadaňští odchovanci hrají
za chomutovské Piráty.
Ondřej: Pro nás je teď hlavním cílem, abychom postoupili zpátky do extraligy, odkud
jsme vloni sestoupili. Tak doufám, že se
nám to povede.

H-REKULTIVACE, a.s., Černovice 226, Chomutov
přijme zaměstnance na pozici

STROJNÍK
Požadujeme:
Praxe minimálně 2 roky.
Řidičský průrkaz - skupina B, C, E, T.
Nabízíme:
Zázemí prosperující společnosti s 20 letou historií.
Trvalý pracovní poměr v perspektivní společnosti.
Odpovídající platové ohodnocení.
Termín nástupu: ihned
Životopisy zasílejte na adresu:
lj@h-rekultivace.cz
Tefefon: 777 501 333
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Ondřej Kaše
Ondřej Kaše byl v loňském roce draftován Anaheimem a zúčastnil se kempu
nováčků. V dresu reprezentace procestoval nejen Kanadu a Ameriku, ale také
Švédsko nebo Finsko. Jaký je rozdíl ve
vnímání mládežnického hokeje v těchto zemích?
Ondřej: V Americe jsem byl poprvé, vždycky jsem létal jen do Kanady. Musím říct,
že tam všichni žijí jen pro hokej, je to nádherná zkušenost a jsem za ni rád. Myslím,
že v Kanadě to o hodně víc žije. Prakticky
na každý zápas v Torontu bylo vyprodáno.
Atmosféra byla nádherná.
Davida bratrova zkušenost s draftem
teprve v letošním roce čeká. Bude chtít
výš než bratr?
David: Určitě budu chtít být výš, než brácha. To se ale bude odvíjet od toho, jak se
mi bude letos dařit v klubu. A nejdůležitější
v tomto ohledu asi bude mistrovství světa
osmnáctek, které se bude konat od 16. do
26. dubna 2015 ve Švýcarsku.
David a Ondřej Kašovi jsou kadaňští
rodáci a hokejoví odchovanci, jaký ale
mají vlastně vztah ke Klášterci?
Ondřej: Já mám v Klášterci už dva roky
přítelkyni, takže jsem tam téměř každý den.
David: A v Klášterci máme babičku s dědou a u nich trávíme taky nějaký čas v
roce.

Nové číslo vyjde 26. února 2015
Uzávěrka příštího čísla je:
17. 2. 2015
Uzávěrka pro inzerenty je:
17. 2. 2015

Folková Evža - 5. 9. 2015 Klášterecké promenády - 12. 9. 2015 Švejkův pivní festival - 12. 9. 2015 Klášterecké divadelní žně - 31. 10 - 7. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromu - 29. 11. 2015 Silvestr na zámku - 31. 12. 2015

Do nového roku s 55 na triku aneb pokec s Jaroslavem Faktorem Šachista Toman je mistrem republiky

