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Kulturním domem zněl
celý týden klapot
okovaných bot
První červencový týden si dali v kláštereckém Kulturním domě dostaveníčko stepaři z celé republiky, aby si
užili již 14. ročník letní školy stepu.
Třicítka tanečníků zde vylepšovala
pod vedením bratrů Hrubcových své
stepařské umění. Každodenní pětihodinová výuka byla vyplněna pohybovou a mimickou průpravou, pilováním speciálních stepařských technik
a rytmických schopností a závěrem
se dostalo i na přivezené rekvizity
– hůlku, klobouk či deštník. Za svoji historii již touto školou prošlo více
než 500 účastníků a mnozí z nich se
do Klášterce opakovaně vracejí. „Naše
letní stepařská škola je zaměřena na
pokročilé tanečníky, u kterých se předpokládá znalost základů, a lektoři Petr
a Pavel Hrubcovi se tak ve svých kurzech mohou zaměřit na řadu nejrůznějších technik a krátkých choreografií.
Těch vzniklo za ta léta už přes dvě stě.
Jde totiž o to, aby se i pravidelní návštěvníci naučili každý rok něco nového,“ řekl nám u příležitosti zakončení
letošní letní školy stepu Antonín Trejbal, ředitel kulturního domu a hlavně
spoluzakladatel a pořadatel celé akce.
Letošní letní škola se podle slov
Antonína Trejbala rozhodně vydařila a nemalou měrou k tomu
přispělo i krásné počasí. „Účastníci kurzů se dohodli s lektory a tři
hodiny výuky se konaly dopoledne
a dvě večer, aby měli přes den dostatek času na typické letní aktivity.
Největší zájem byl určitě o koupání.
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Druhý ročník hudebního festivalu je minulostí



Cena 5,- Kč

Slovo starosty

Starosta města Jan HOUŠKA

Vážení spoluobčané,

V rámci festivalu Klášterecké hudební prameny se uskutečnilo celkem pět koncertů. Zatímco první čtyři
byly v režii profesionálů, kteří si již svými výkony na hudebním poli slávu vydobyli, ten pátý patřil mladým
účastníkům houslových kurzů, které byly stejně jako loni nedílnou součástí tohoto festivalu. Závěrečný
koncert tak obstaralo „mládí na pódiu“. V průběhu večera se v prostorách zámeckého renesančního sálu
představilo třináct kurzistů. Nejmladší houslistka oslavila letos desáté narozeniny, ti nejstarší už měli za
sebou studium na konzervatoři. Všichni bez rozdílu věku se ale snažili podat před publikem tvořeným
hlavně rodiči a přáteli ten nejlepší výkon. Až do poslední chvíle pilovali mladí houslisté z Čech i ze zahraničí svá sóla. Nervozita jistě hlodala i pod pokerovým výrazem nejstarších účastníků kurzu, přesto se nechali všichni přemluvit těsně před začátkem koncertu ke společné fotografii. V hloučku mladých houslistů
najdete i tři místní – Terezu Kabátovou, Tomáše Krejbicha a Jiřího Répala.
Přestože se tento koncert netěšil tak velké návštěvnosti jako ty předcházející, potlesk byl stejně bouřlivý.
Lektoři kursů houslový virtuos Jaroslav Svěcený, profesorka Pražské konzervatoře Dana Vlachová i klavírní korepetitorka Marie Synková mohli být s výkonem svých svěřenců spokojeni. O hrdosti samotných
rodičů se samozřejmě pochybovat nedá. Podrobnou reportáž o celém festivalu najdete na str. 3
-lara-

nastává čas prázdnin a dovolených. Zejména děti se na
toto období jistě těšily, ale i my
dospělí přivítáme odpočinek
během celoroční práce. Nejlepší žáci našeho města i letos
obdrželi k vysvědčení se samými jedničkami také poukázku
v hodnotě sto korun na náš
Aquapark. Každoročně se tak
město snaží ocenit žáky, kteří
prokazují mimořádnou snahu
a dosahují výborných výsledků. Letos nám zatím také přeje
počasí, a tak dětem i dospělým
přeji, aby si užili krásné prázdniny plné sluníčka, koupání,
zajímavých zážitků a radosti.
Užijte si dovolené, dobře se zotavte a vůbec se mějte pěkně!
Jan Houška,
starosta města

Škola skončila, vysvědčení jsou rozdaná, prázdniny začaly

Volný čas jim nikdo neorganizuje.
Záleží zcela na nich, kam se vydají.
Většina z nich tu už je po několikáté
a mají svá oblíbená místa.“
Letní škola stepu je tak jedna z mála
událostí, která do Klášterce již řadu
let přivádí mnoho mladých lidí ze
všech koutů republiky. A takových
akcí by si mělo každé město, které
vsadilo na rozvoj turistického ruchu,
považovat.
-lara-

Uzávěrka příštího čísla je
21.července
Nové číslo Kláštereckých novin
vyjde 26.července

Prázdniny jsou v plném proudu
a školáci už po škole určitě ani
nevzdychnou. Aktovka leží někde
na dně skříně, kde zůstane až do
konce srpna.
My se ale přesto vrátíme o čtrnáct
dní zpět k poslednímu školnímu
dni. Na všech základních a středních školách se ten den rozdává
vysvědčení. Pro všechny je to den
výjimečný. Ještě o něco výjimečnější je ale pro žáky 9. tříd, kteří
se loučí se základní školou, se spolužáky a učiteli, se kterými prožili
více než půlku svého dosavadního
života. Tento jedinečný okamžik se
většinou neodehrává ve třídě, ale
na nějakém slavnostnějším místě.
Deváťáci ze ZŠ Krátká dostávali
svá poslední vysvědčení ve společenské místnosti. Poblahopřát
jim přišla zastupitelka a předsedkyně školské rady ing. Dlouhá a starosta města Jan Houška.
Žáci z posledních ročníků ZŠ
Školní se sešli stejně jako jejich
předchůdci v kulturním domě.

K přáním všeho nejlepšího v jejich dalším studijním i osobním

životě se připojil i místostarosta
ing. Saitz.
-lara-

 Ing. Dlouhá, Mgr. Dimunová a starosta Houška blahopřejí k ukončení školní docházky
Chcete si přivydělat 10.000,- Kč měsíčně? Časově nenáročná činnost
obchodního zástupce. Vhodné pro komunikativní osoby s živnostenským
listem a mobilním telefonem. V místě Vašeho bydliště.
Zavolejte nám na 800 169 169 a dozvíte se více.
Provident Financial, s.r.o.
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Poplašná zpráva o prodeji družstevních bytů se nezakládá na pravdě
nebo vy jako jeho předseda?
Zde bych odpověděl velice stručně a
rázně. NENÍ. Toto rozhodnutí nemůže udělat ani představenstvo ani předseda. Stanovy a Obchodní zákoník
hovoří jasně. O tomto smí rozhodnout
pouze členská schůze členů družstva, v
našem případě shromáždění delegátů.

 Petr Auf - předseda představenstva SBD

Městem se poslední dobou šíří zvěsti,
že správce městských bytů společnost
Městská energie, s.r.o. usiluje o jakési
ovládnutí Stavebního bytového družstva. Mnozí družstevníci se proto
oprávněně ptají, co je na těchto řečech
pravdy. Pro odpovědi na tuto i na jiné
s tím související otázky jsme si zašli za
nově zvoleným předsedou představenstva Petrem Aufem.
Je vůbec podobný odkup družstevních bytů městem technicky
proveditelný? Může o prodeji družstevních bytů Městské energii rozhodnout představenstvo družstva

Jak vůbec probíhá rozhodování
o důležitých otázkách družstva?
Kdo má to hlavní slovo?
Hlavní slovo v rozhodování má, jak
jsem již uvedl dříve, shromáždění delegátů. Běžnou činnost družstva pak
řídí představenstvo družstva. To úkoluje předsedu, který spolu se zaměstnanci správy zajišťuje chod družstva.
Předseda pak „skládá účty“ na pravidelných zasedáních představenstva.
Ještě bych rád podotknul, že všechna
zásadní rozhodnutí, například uzavírání smluv s našimi dodavateli, musí
být podepsána za družstvo předsedou
a dalším členem představenstva.
A jak to vypadá s případnou spolupráci mezi družstvem a městem? Na posledním sjezdu delegátů jste se o ní zmiňoval jak vy,
tak místostarosta Saitz.
Spolupráce s městem nebyla na špat-

né úrovni. Je ale třeba odstranit třecí
plochy, pokusit se jednat věcně a nečinit unáhlená rozhodnutí. Součinnost obou subjektů bude jistě ku prospěchu nás všech. Jako první počin
naší vzájemné spolupráce bych zde
uvedl obnovení nájemního vztahu
na Sociální ubytovnu, mezi veřejností známou spíše jako „Korea“.
Velkým problémem družstva i
města jsou dluhy na nájemném. Jak
se družstvo vypořádává s neplatiči
poté, co vstoupila před několika
měsíci v platnost novela občanského zákoníku, která umožňuje
přísnější postup proti dlužníkům,
například jejich vystěhování bez
rozhodnutí soudu?
Družstvo s neplatiči intenzivně pracuje. Pomáhá v řešení dluhů například nabídkou přestěhování se do
menšího bytu, včas se snaží rozpoznat vznikající problém a zamezit tak
situaci, která může být pro uživatele
bytu již neřešitelná. K zajištění svých
pohledávek využívá také například
služeb společnosti „Renegade“. Novela Občanského zákoníku nám v
tomto problému velmi pomáhá. Věřím, že všichni ti, kteří si byť třeba jen
zahrávají s myšlenkou neplatit za ná-

jem a služby spojené s užíváním bytu,
toto velice rychle rozmyslí.
Často se srovnává výše zadluženosti městských a družstevních
bytů. Město se potýká s dluhem až
pětkrát vyšším než družstvo. Jak si
tento váš úspěch vysvětlujete? Je to
slušnějšími a movitějšími nájemníky, lepším hospodařením nebo je
příčina ještě někde jinde?
Otázka zadluženosti obou subjektů
je velmi populární téma, ale pohled
na tuto problematiku není tak jednoduchý a srovnává nesrovnatelné.
Stavět na přibližně stejném počtu
bytů a nezahrnout všechny další aspekty se mi zdá povrchní. Netroufám si tvrdit, zda máme slušnější
nebo movitější nájemníky, toto by
jistě ukázal sociologický a demografický průzkum. Družstvo nebo
lépe řečeno družstevník, který se
dostane do problémů a neplatí za
služby a nájem bytu, má však například možnost prodat tento byt. Z
částky, kterou za prodej bytu utrží,
vzniklý dluh uhradí. V tomto vidím
velkou výhodu oproti městu. Toto
téma je však velmi rozsáhlé a jistě
by zaplnilo nejednu stranu Vašeho
periodika.
-lara-

S místostarostou Homolkou nejen o střetu zájmů
velmi dobře. Změnu doznala i náplň
odboru školství a kultury, kam byla přiřazena problematika sportu a cestovního ruchu, která má k němu rozhodně
blíž než problematika sociální. Sportu a
cestovnímu ruchu jsme se samozřejmě
věnovali i před tím, ale vypíchnutí těchto
oblasti v samotném názvu odboru jim,
myslím si, přidává na důležitosti. Je to
jasný důkaz toho, že se obojímu chceme
věnovat v daleko větší míře, než tomu
bylo v minulosti.

 PaedDr. Václav Homolka

Uběhl rok od vašeho působení ve funkci místostarosty na plný úvazek. Jak
se s odstupem času díváte na zákon o
střetu zájmů, který vás přiměl vybrat si
mezi funkcí ředitele kulturního domu
a uvolněným funkcionářem?
Zákon je potřeba, ale nelze měnit pravidla uprostřed volebního období. Navíc si
myslím, že kumulace funkcí mohla končit
na úrovni pověřených obcí, neboť v menších městech a obcích se jen těžko najde
dostatek schopných a hlavně ochotných
lidí pracovat ve veřejném zájmu. Nepochopil jsem, proč by ředitel příspěvkové
organizace, jakou jsou například školy
nebo knihovna, nemohl být zároveň zastupitelem, zatímco podnikatel závislý na
městských zakázkách ano.
Zákon o střetu zájmů byl nakonec
ústavním soudem zrušen, takže jste
se mohl přece vrátit do starých kolejí.
To je pravda, ale už to nebylo tak jednoduché. Jak na radnici, tak i v kulturním domě se museli přizpůsobit nové
situaci. V té době se navíc významně
měnila struktura úřadu u mnou řízených odborů, čemuž jsem se musel
naplno věnovat.
Jakou změnu máte na mysli?
Došlo k rozdělení odboru školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí,
kdy vznikl nový odbor sociálních věcí a
bydlení. Právě otázky související s bydlením, jako je pořadník na byty, ubytovna
pro neplatiče nájemného nebo vymáhání dluhů, přešly do mé kompetence.
Myslím si, že to byl posun správným
směrem. Ukazuje se, že problémy v této
oblasti jsou velmi často sociálního charakteru a celý odbor zvládá tuto situaci

Jak s odstupem jednoho roku hodnotíte tyto změny? Dá se za tak krátkou
dobu posoudit, zda díky nim došlo k
nějakému pokroku?
Úspěch bych viděl ve dvou ukazatelích.
Za prvé se podařilo sladit problematiku
bydlení a sociálních otázek, což vedlo k
lepšímu řešení situace ku prospěchu občanů. Musím přiznat, že jsem tuto změnu ve struktuře úřadu prosazoval těžko,
protože na to byly různé názory. Osobně
jsem věřil, že to bude fungovat a jsem rád,
že mi současná situace dává za pravdu.
Druhým dobrým výsledkem jsou pak
věci koncepčního charakteru, které se
podařilo nastolit a které umožňují další rozvoj města a okolí hlavně v oblasti
cestovního ruchu. Konkrétně mám teď
na mysli dva materiály - „Prezentace
města“ a „Koncepce marketingu města Klášterce nad Ohří v oblasti rozvoje
lázeňství a turismu pro období 20062010“, díky nimž jsme si udělali představu, jak postupovat v této oblasti dál.
A nesmíme zapomenout ani na práci
nově utvořené komise pro rozvoj propagace města.
V těchto chvílích je v plném proudu
festival Klášterecké hudební prameny. I jeho zrod se datuje do loňského
roku. Souvisí nějak s novými koncepcemi propagace města a podpory lázeňství, o kterých jste se zmiňoval?
Částečně ano, festival se však zrodil poněkud živelně, přesto je třeba jeho iniciátorům poděkovat. Hlavně ale souvisí s
připravovanou koncepcí kultury. Podle
mého názoru by se měl - podobně jako
v případě cestovního ruchu – i v oblasti kultury zformovat profesní tým lidí,
který by tuto novou koncepci uvedl v
život. Důležité je, aby se vybrané tradiční akce, jakou jsou například Hudební
prameny, Divadelní žně nebo Rozsvě-

cení vánočního stromu, staly neodmyslitelnou součástí kulturního života
Klášterce nad Ohří, jeho občanů a návštěvníků. Aby byly zakotveny v kulturním kalendáři roku a aby měly své pevné místo i v rozpočtu města. V současné
době se vždy na přelomu roku dlouze
debatuje, zda a kolik peněz z rozpočtu
města na tyto akce připadne, což podle
mě není to nejlepší řešení. Pořadatelé
těchto akcí by měli vědět, že mohou s
určitou základní stanovenou částkou
každý rok počítat. Pak je samozřejmě
důležité umět tyto akce propagovat i za
hranicemi našeho města. Coby krajský
zastupitel se snažím zajistit také podporu našich kulturních akcí ze strany
Ústeckého kraje. Letos jsme sice dotaci na Klášterecké hudební prameny ze
strany kraje nezískali, v příštím roce už
ale věřím, že nás určitě podpoří. Někteří členové krajského zastupitelstva se
přijeli na festival podívat a byli, myslím
si, velmi spokojeni, vysoká úroveň festivalu je dost překvapila.

Následující měsíce jsou považovány
za ty klidnější v roce. Čeká i vás okurková sezóna?
V letošním roce zrovna ne. Před rokem
jsem se začal věnovat politice naplno,
nyní mám dokonce možnost kandidovat do Senátu. A pokud chci uspět,
musím pro to v následujících měsících
leccos udělat. Plánuji řadu akcí, které
by mě lidem představily v trochu jiném
světle. Rád bych například uspořádal
výstavu výtvarníků, na které bych se
také umělecky prezentoval.
Chystáte se lidem představit své výtvarné vlohy?
Tak to opravdu ne. Malování je něco,
co mi nikdy nešlo. V dětství jsem sice
hrozně rád maloval koně, ale nakonec z
toho byla vždycky nepovedená koza. Měl
jsem na mysli, že bych zmíněnou výstavu
doprovázel svými básněmi. Rozhodně se
nehodlám plést do něčeho, co neumím,
ale rád bych zůstal u toho, co je mi blízké.
Ať už jde o poezii nebo o politiku. -lara-

Mělo by vás zajímat
Od července začala platit nová
vyhláška, která posiluje práva odběratelů proudu vůči rozvodným
firmám. Zákazníci mají možnost
žádat o finanční náhrady od svého
dodavatele elektřiny, pokud nedodrží stanovené standardy některých služeb. Distributor elektřiny
bude například muset odstranit
poruchu dodávky pro domácnosti ve lhůtě 18 hodin. A když tuto
dobu překročí, bude muset každé
poškozené domácnosti zaplatit
pokutu zhruba 500 korun. Pokud
vypadne pojistka v hlavní domovní skříni, firma ji musí vyměnit do
šesti hodin od chvíle, kdy se o této
věci dozví. Když to neudělá, může
zákazník požadovat náhradu tisíc
korun. Vyhláška také určuje, že pokud si spotřebitel sjedná schůzku s
dodavatelem proudu v pracovní
den od 8 do 17 hodin, čekací lhůta
nesmí překročit jednu hodinu.
Energetická firma také bude muset zákazníkům, kterým předtím
odpojila proud kvůli neplacení,
znovu zapnout elektřinu do dvou
dnů od okamžiku uhrazení dluhu.
Lidé budou v budoucnu také více
chráněni před neohlášeným vypínáním proudu, protože distributor
má nově povinnost zveřejnit na
hodinu přesný termín přerušení
dodávky. Při nahlášení poruchy
elektroměru pak musí firma do 15
dnů sdělit majiteli důvod potíží a
do 30 dnů zjednat nápravu. Stejné
lhůty má i při reklamaci vyúčtování plateb za elektřinu.
Česká daňová správa spustila 3.
července Daňový portál. Ten má
celkově usnadnit přístup k informacím jednotlivým daňovým poplatníkům. Hlavní změnou, kterou
tento krok přinese, je zpřístupnění
informací o stavu osobního daňového účtu přes internet. Zájemce
tak získá informace o tom, zda
finanční úřad eviduje k určitému
dni na osobním daňovém účtu
nedoplatek, přeplatek nebo zda
je tento účet vyrovnán. Pro ověření plateb tak nebude nezbytně
nutné navštívit osobně finanční
úřad. Podnikatelé k získání přístupu budou potřebovat tak zvaný
kvalifikovaný certifikát. Ten vydá
zájemcům některá ze společností
s oprávněním od Ministerstva informatiky.

... MP informuje ... MP informuje ...
Přestože se většina řidičů ve
Školní ulici potýká se svízelnou situací v lokalitě, našel se
řidič, který situaci ještě zhoršil.
Svoje vozidlo zaparkoval tak,
že bránil ve vjezdu ostatním
vozidlům, včetně vozu na sběr
komunálního odpadu. Hlídka,
která na místě řešila situaci,
dala příkaz k odtažení překážejícího vozidla.
V poslední době se množí stížnosti na motorkáře, brázdící město na terénních motorkách. MP
obdržela stížnost na motorkáře,
který v Útočišti údajně schválně
najel do občana, přičemž ho zranil na paži a následně z místa ujel.
MP celou záležitost šetří jako přestupek.
V lese nad lesní školkou se našlo v potoce převrácené vozidlo.
Hlídka uvedené vozidlo našla
v lokalitě Pod Hájovnou, kde v
korytě Širokého potoka byl převrácený vůz zn. Renault. Vzhledem k tomu, že na vozidle byla
palivová nádrž a motor, byla na
místo povolána, kromě odtahové služby s jeřábem, i jednotka

hasičů, která by v případě úniků
ropných produktů do potoka, zabránila ekologickým škodám. Po
vylovení vozidla byly zajištěny
identifikační znaky, které jsou v
současné době prověřovány, aby
přispěly k odhalení posledního
majitele, potaž. uživatele vozu,
který svým jednáním naplnil několik skutkových podstat protiprávních deliktů.
Opilého ležícího muže na po-

zemní komunikaci zvedali strážníci. Jednalo se o místně známou
osobu, kterou strážníci v minulosti zvedali již několikrát. V tomto případě si všimli, že muž byl
zraněn na hlavě, zřejmě po pádu
na vozovku, přičemž vůbec nekomunikoval. Proto zraněného nejdříve ošetřili a zavolali lékařskou
pomoc, která si muže odvezla do
nemocnice.
Velitel MP P. Hörbe
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Ohlédnutí za druhým ročníkem hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny 2006
Poprvé se rozezvučely mistrovské struny houslí na hudebním festivalu Klášterecké hudební prameny v loňském létě. Tento podle organizátorů akce
„nultý ročník“ byl pro všechny velkou zkouškou a zároveň zkušeností k pořádání letošního, oficiálně již druhého ročníku, který proběhl v uplynulém
týdnu od 4. do 8. července. Organizační tým v čele s vedoucím odboru kultury Mgr. Jaromírem Máchou, ředitelkou ZUŠ Zorou Kutálkovou a ředitelem
zámku Mgr. Václavem Zajícem čerpal ze zkušeností i určitých nedostatků
loňského festivalu a podařilo se jim společně s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným připravit pro návštěvníky letošního festivalu nezapomenutelné chvíle a zážitky, které ještě umocnilo nádherné letní počasí, které v
loňském roce tak zoufale chybělo. Proto se většina koncertů mohla konat na
nádvoří kláštereckého zámku, jehož akustika podpořila nádhernou kulisu
nejen komornímu orchestru Virtuosi Pragenses, který celý festival společně s
mistrem Svěceným zahajoval, ale starobylé zdi i dlažba nádvoří možná vůbec
poprvé zažily libozvučné tóny „andělské“ harfy v podání Kateřiny Englichové i slušný „nářez“ velkých hudebních „šoumenů“ skupiny Jablkoň. Jen dlouho očekávané vystoupení Marty Kubišové zahnala letní bouřka do „azylu“
kostela Nejsvětější Trojice. To však neubralo nic na kvalitě dnes už legendární
zpěvačky a její hlas, doprovázený tóny klavíru Kryštofa Marka společně s
magickými houslemi Jaroslava Svěceného nadchl všechny přítomné posluchače. Součástí festivalu byla také beseda s mistry svého řemesla, houslaři
Emilem Lupačem a Tomášem Skálou a nelze opomenout ani profesorku
pražské konzervatoře a skvělou houslovou interpretku Danu Vlachovou,
která společně s Jaroslavem Svěceným a klavírní virtuoskou Marii Synkovou
vyučovala po celých pět dní festivalu na kurzech v kláštereckém zámku.
Nejen tedy velmi pestrá skladba programu, ale určitě i počasí mělo kladný
vliv na návštěvnost celého festivalu, která stoupla prakticky na dvojnásobek
oproti loňskému ročníku, a tak pro ten příští je laťka nastavena hodně vysoko
a organizátoři musí už dnes začít pracovat na přípravách nového, v pořadí již
třetího hudebního festivalu, který se bude konat v létě roku 2007.
Tak jako v loňském roce jsme i letos připravili pro naše čtenáře exklusivní rozhovor s hvězdou festivalu Jaroslavem Svěceným, který svým pohledem zhodnotí
atmosféru uplynulého ročníku Kláštereckých hudebních pramenů.
Úterý 4. července 2006
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Po loňském nevyslyšeném přání
byl letošní zahajovací koncert na
nádvoří zámku. Vychutnal jste si
vy osobně jeho atmosféru?
Samozřejmě. To, že se festival otevřel na nádvoří, bylo velké plus. Je
zde výborná akustika - to je potřeba říct - a to, co jsme tady s komorním orchestrem hráli, vyznělo
možná lépe než v kostele Nejsvětější Trojice. Zazněly zde nejen
skladby známé, ale také skladby,

sehrává naprosto zásadní roli, protože se zde dají bez problémů dělat
typy koncertních programů, které
potřebují dobrou akustiku.
Středa 5. července 2006
SETKÁNÍ S MISTRY HOUSLAŘI

Součástí festivalu byl i velký den
houslí, kde pozvání přijal mistr houslař Tomáš Skála a jeho
tchán, nestor houslařů pan Emil
Lupač z Lubů u Chebu.
Takovouto besedu považuji v rámci festivalu a houslových kurzů za

protože když zazní Summertime,
tak mají pocit, že autorem je Lucie
Bílá, která ho pouze převzala do
svého repertoáru. Takže i o tom
bylo setkání různých žánrů.
Čtvrtek 6. července 2006
JAROSLAV SVĚCENÝ A JABLKOŇ

Všichni návštěvníci koncertu určitě ocenili, že se počasí na koncert hudební formace Jablkoň
umoudřilo a ten letošní se mohl
o proti loňsku konat na nádvoří
zámku. Mělo to pro vystoupení
nějaký význam?

 Jaroslav Svěcený a Kateřina Englichová společně rozezvučeli 51 strun

vali, zda bude neozvučená harfa
v podání velmi půvabné virtuosky Kateřiny Englichové v kombinaci s houslemi dobře slyšet.
Neuvažovali jste vůbec o jejím
nazvučení?
V případě druhého koncertu se
jen prokázalo, jak skvěle dokáže
nádvoří nést tóny, aniž by potřebovalo speciální ozvučení. Kateřina Englichová je navíc špičková
a velmi zkušená interpretka a já
myslím, že ten koncert zde měl
naprosto úžasnou atmosféru. Kdy
má člověk možnost slyšet takový
nástroj, jakým je harfa. Nabídli
jsme posluchačům program nejen
pro sólovou harfu, ale také skladby vytvořené přímo pro harfu a
housle. V premiéře zde také při
tomto koncertě zazněla moje sólová skladba pro violu. V kombinaci obou nástrojů měli posluchači
možnost slyšet skladby, které nikde
jinde nezaslechnou. Jsem moc rád,
že zde Kateřina Englichová mohla
předvést své umění a do budoucna
zde určitě nebyla naposledy. Harfa není nástroj, který by se rychle
okoukal a zevšedněl by.
Čtvrtek 6. července 2006
LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ

Koncert s Martou Kubišovou a
klavíristou Kryštofem Markem
se jako jediný letos musel kvůli
velké bouřce odehrát v kostele Nejsvětější Trojice. Ale i jeho
akustika vám osobně učarovala
a tak to určitě nemělo na kvalitu
koncertu vliv. O čem tedy bylo
Letní setkání žánrů?

 Zahajovací koncert byl v režii komorního orchestru Virtuosi Pragenses

které jsme tady u nás v minulosti
vůbec neuváděli, jako například
houslový koncert Fritze Kraislera,
který je napsaný ve stylu Antonia
Vivaldiho a českého skladatele
Františka Bendy. To byla hudba,
která byla na festivalové půdě hraná vůbec poprvé. S komorním orchestrem Virtuosi Pragenses spolupracuji mnoho let a jsem rád, že
alespoň v jedné ze skladeb se mnou
vystupovala profesorka Dana Vlachová, která zde společně se mnou
vede houslové kurzy. Měla by se z
toho stát taková tradice, protože je
to vlastně také symbolické v tom,
že mimo publika ji slyší a vidí právě i účastníci houslových kurzů.
To je pro ně určitě velmi zajímavá
zkušenost vidět nás nejen jako učitele, ale také jako interprety.
Zámek zde v tomto směru tedy

velmi důležitou, protože nejen veřejnost, ale hlavně účastníci kurzů
dostávají tímto setkáním daleko
větší vztah k houslím. Dozvědí se
leccos nejen o jejich historii, ale
získají konkrétní pohled na jejich
výrobu i způsob, jak o nástroj pečovat, což je v dnešní době dost
důležitá informace. Protože to
není jen předmět, se kterým se setkají v hudebních školách nebo na
konzervatořích, ale je to opravdu
úžasný nástroj, jehož kvalita závisí
od tisíce nuancí a různých drobností.
SLAVNOSTI STRUN

O akustice zámeckého nádvoří
jste se vyjádřil kladně. Návštěvníci koncertu ale přece jen možná alespoň na chvíli zapochybo-

Byl to vystoupení, které jsme záměrně nazvali Letní setkání žánrů
a v podstatě je to program, který není o Martě Kubišové. Marta
stejně jako já je součástí šuplíčků,
které se ukazují a otevírají během
celého koncertu. Na tomto večeru
zazněla hudba starých autorů, například jsme hráli chrámové zpěvy
19. stolení, které pro zpěv, housle a
klavír upravil Rudolf Rokl. On byl
tím člověkem, který mě kdysi dal
s Martou Kubišovou dohromady, v
době, kdy jsme spolu spolupracovali na mezižánrových projektech.
To už je spoustu let nazpět a i když
Rudolf Rokl už není mezi námi,
naše přátelství s Martou stále pokračuje. Dále zazněla hudba různých autorů, jako například svita
z opery Porgy a Bess od George
Gerschwina v úpravě amerického
houslisty Jascha Heifetze, kterou
jsem hrál s Kryštofem Markem
a která byla ovšem upravená pro
housle a klavír. Pro zajímavost:
tento Heifetz v roce 1935, kdy byla
premiéra Porgy a Bess, tuto skladbu upravil a ještě do konce roku ji

hrál v Carnegie Hall v New Yorku
na velkém recitálovém koncertě.
Chtěl jsem kláštereckému publiku
a samozřejmě nejen jemu ukázat
různé žánry v průběhu jednoho
večera, takže zde zazněla například i filmová hudba ze známého
Schindlerova seznamu od Johna

Tak určitě ano. Posluchači mohli
tuto hudební formaci slyšet rozšířenou i o ženský hlas, což byla
opět nová kombinace, která nám
dala možnost zahrát spoustu nových skladeb, které zde v loňském
roce nezazněly. Právě atmosféra
zámeckého nádvoří, které já říkám Genius loci (duch vládnoucí
danému místu - pozn. redakce)
vytvořila tomuto koncertu fantas-

 Setkání letních žánrů v podání Marty Kubišové, Jaroslava Svěceného a klavíristy
Kryštofa Marka se kvůli počasí odehrálo v kostele Nejsvětější Trojice

Williamse, což je dvorní skladatel
oskarového režiséra Stevena Spielberga. Zazněla také hudba Leonarda Bernsteina, který sice celý život
dělal vážnou hudbu, ale zároveň
uměl napsat muzikál, takže posluchači mohli slyšet West Side Story
zase upravenou Rudolfem Roklem
pro housle a klavír. Potom jsme
hráli hudbu Andrew Lloyd Webera, což je dnes velmi renomovaný
skladatel, který napsal mimo jiné
muzikál „Líp se loučí v neděli“,
který jsme představovali společně s
Martou Kubišovou. Takže to byl večer plný věcí, které se neozývají tak
často a přitom jsou slavné a málo
kdo si při jejich poslechu uvědomí,
kdo je napsal. V případě Gerschwina zde logicky zaznělo slavné Summertime, protože je z opery Porgy
a Bess, což si ne každý uvědomí,

tickou kulisu. Je to muzika, kterou
přece jen poslouchají lidé, kteří od
spojitosti těžšího a lehčího žánru
očekávají něco víc než jen nějaké
běžné úpravy a transkripce a taky
se dá říct, že kromě Paganiniho sonáty, kterou jsem zde hrál s jedním
z členů skupiny Jablkoň Martinem
Cermanem, zde zazněla v podstatě
výhradně původní tvorba. Víme,
že původní tvorby je strašně málo
a tady je skvělé, že na festivalu zazněly tyto originální skladby, které píšou přímo pro Jablkoň různí
lidé nebo pochází přímo z jejich
dílny. Je to hudba plná humoru a
má obrovskou inteligenci. Pro mě
osobně je to velké odreagování ze
světa vážné hudby a já si potřebuji
tak jako každý jiný člověk od své
profese čas od času odpočinout. S
Jablkoněm to jde dokonale.

 Jaroslav Svěcený a Jablkoň spolupracují více jak 17 let
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Pohled návštěvníků a turistů na naše město podle studie Agentury ITF
Z dílny Agentury IFT pochází studie s
názvem Motivační šetření mezi turisty
a návštěvníky města Klášterce nad Ohří,
kterou si nechalo zpracovat město Klášterec. V rámci průzkumu byl v červenci
a srpnu loňského roku předložen 400
návštěvníků z 11 zemí podrobný dotazník. Cílem šetření bylo zjistit, kdo a proč
do našeho města nejčastěji přijíždí a jak
jsou návštěvníci spokojeni se službami,
které jsou jim zde poskytovány.

Jedná se o další z materiálů, který by měl posloužit k rozvoji cestovního ruchu a k lepší
propagaci města nejen v našem regionu.
Studie nabízí řadu zajímavých statistik.
Nepřekvapí například zjištění, že 77%
zahraničních návštěvníků tvoří Němci.
Daleko za nimi zůstávají s ani ne deseti
procenty Rakušané či obyvatelé Nizozemí. Zajímavé je jistě to, že nejvíce domácích turistů přijíždí z Prahy, naopak
z Chomutovska je jen něco málo přes
11 procent návštěvníků. Průměrná délka pobytu v našem městě byla 4,5 dne.
Nejdéle se u nás zdržují Holanďané, naopak nejkratší pobyt uvádějí Češi. Více
než třetina z dotazovaných navštívila
naše město poprvé. Byli mezi nimi ale i
pravidelní návštěvníci. Nejčastěji se sem
vrací turisté z Německa. Naprostá většina návštěvníků přijela s partnerem. Minimum jich naopak mělo s sebou děti. Je
celkem pochopitelné, že zatímco Němci
a Rakušané bydlí v Klášterci v hotelích
a stravují se v restauraci, většina Čechů

přespává u známých či příbuzných.
A jaké jsou důvody, které oslovené turisty do našeho města přivedly? Téměř
40 procent z nich se sem vydalo poznat
zdejší architekturu a historii, přes 20 procent návštěvníků se do Klášterce dostalo
díky cykloturistice, vodáctví či jinému
rekreačnímu sportu. Nabídka zdejších
obchodů přilákala 9 procent turistů, bavit
se sem přijelo 5 procent z nich a jen pro 2
procenta byla důvodem služební cesta.

Nejvíc ze všeho láká návštěvníky našeho
města zámek, muzeum a okolní památky. Na druhém místě se v oblibě umístila
pěší turistika. Bronzovou medaili získalo
koupání a vodní sporty. To o zdejší kulturní a společenské akce projevilo zájem
minimum z nich.
Potěšit nás může zjištění, že by se do
Klášterce v budoucnu rádo znovu podívalo více jak 60 procent návštěvníků. Jen
2 procenta další návštěvu odmítají. Copak strašného se jim tu asi přihodilo?
Přestože to může někomu připadat překvapivé, turisté si velmi pochvalují nabídku stravování a zdejší péči o čistotu
a pořádek. Tady jenom malá poznámka
na okraj. Turisté se prochází spíše parkem než na sídlištích. Pak by asi byly
jejich odpovědi trošku jiné. Spokojenost
vládne i s cenami služeb. To bude asi platit hlavně u návštěvníků z tzv. západních
zemí a z Prahy. Menší nadšení už je patrné při hodnocení služeb pro motoristy.
Podle oslovených návštěvníků je tu kva-

litní nabídka sportovních aktivit i společenského vyžití. Kriticky je naopak
hodnocena dopravní infrastruktura. Za
naprosto nevyhovující pak většina z nich
považuje vybavení města atrakcemi pro
děti. Přestože to studie neuvádí, nezdá se
že by snaha města o získání lázeňského
statutu tuto situaci nějak změnila k lepšímu. Lázně, golf, koncerty vážné hudby
– to vše má přitáhnout spíše movitější
střední generaci než mladé rodiny s dětmi. Už nyní výrazně převažují návštěvníci ve věkové kategorii 35 – 49 let.
Přestože jsou návštěvníci v našem městě spíše spokojeni, seznam nedostatků
není zrovna krátký. Čeští turisté postrádají nabídku rychlého občerstvení,
dostatek parkování a atrakce pro děti.
Na aquaparku jim chybí skříňky pro
úschovu věcí a nelíbí se jim špatný stav
komunikací.
Holanďané přidávají dlouhé čekání na
spoj MHD z nádraží do ostatních částí
města. Je pravda, že téměř dvouhodinové intervaly v dopoledních hodinách asi
nejsou to pravé ořechové. Ruským turistům chybí více nočních barů. Rakušané
zase postrádají zařízení sportovního typu
využitelné při špatném počasí. Němci by
uvítali zábavní centrum, supermarkety,
krytý bazén a policisty ve městě.
Zajímavá jsou také čísla, která uvádí průměrnou útratu za osobu a den v Klášterci.
Nejvíc z nich – více jak 44 procent – jich
tu nechá od 200 do 500 korun. Jen 2 procenta návštěvníků utratí v našem městě
více než 2000,- Kč za den. Nepřekvapí, že
nejvíce „rozhazují“ Němci a Holanďané.
Tolik k výsledkům zpracované studie.
Budoucnost ukáže, jak se vedení města
vypořádá s jejími možná ne vždy lichotivými závěry.
-lara-

Levný nábytek Míša
Kde: Říční 287,Kadaň
(naproti autobazaru Mertlík)
Kdy: otevřeno
od 10. července 2006
Co: nábytek
za skvělé ceny.

Těšíme se na Vaši
návštěvu

V knihovně vzniká šest relaxačních koutků pro pohodlí čtenářů
První červencové dny zůstala pro dospělé i dětské čtenáře zavřená městská
knihovna. Důvodem nebyly pouze dva
státní svátky, ale také stavební úpravy,
které se zde počátkem prázdnin uskutečnily. „Jedná se o první část rozsáhlejších změn, které by měly v knihovně
proběhnout v následujících měsících,“
vysvětluje její ředitel Martin Biša. „V
plánu je vytvoření šesti relaxačních koutků jak v dětském, tak v dospělém oddělení. Původně jsem chtěl, aby celá rekonstrukce proběhla naráz, nepodařilo se mi
ale do této doby sehnat potřebných 160
tisíc korun. Peníze, které jsem získal od
města a z investičního fondu knihovny,

zatím stačí na stavební úpravy v dětském
oddělení, v jejichž rámci došlo k vybourání jedné příčky a ke zvětšení oddělení
o prostory bývalého skladu. Dále jsme se
pustili do rekonstrukce vstupní chodby
do dospělého oddělení, která funguje také
jako galerie, kde vystavujeme obrazy či
fotografie místních autorů. Snížili jsme
strop, vymalovali, pořídili nové osvětlení,
snažili jsme se prostě, aby tento prostor
působil útulněji a aby se zde vystavovaná
díla lépe vyjímala,“ popisuje Mgr. Biša
současnou proměnu knihovny. „Tím
alespoň pro tuto chvíli stavební práce v
knihovně končí. Samozřejmě se budu i
nadále snažit získat zbytek finančních

prostředků, aby mohlo dojít k vybavení
relaxačních zón v dětském oddělení ve
stylu čítárny a herního koutku pro ty
nejmenší. Stále věřím, že se mi podaří v
regionu najít sponzory, kteří rádi podpoří oblast kultury,“ nepřestává doufat ředitel knihovny. „Pokud se peníze podaří
sehnat, mělo by být vše hotovo do Týdne
knihoven, který připadá na začátek října. Kromě čítárny a koutku pro nejmenší v dětském oddělení jsou v plánu také
úpravy v oddělení pro dospělé. Podle
zpracovaného projektu dojde k změně
prostoru odbavování čtenářů. Kopírka,
která je v současné době za pultem, bude
v budoucnu samoobslužná. Zřídíme zde
šatní skříň a několik uzamykatelných
skříněk, do kterých si budou čtenáři moci
odložit tašky. Celkově se zmenší prostor
pro zaměstnance a zvětší ten pro čtenáře. V oddělení pro dospělé by pak mělo
vzniknout několik oddychových koutků
s křesly a lampami. Návštěvníci si totiž
často stěžují, že tu není moc míst na sezení. No a pokud bude dost peněz, tak v
místnosti, kde mají zaměstnankyně nyní
kancelář, vznikne prostor á la obývací
pokoj s kávovarem, kde se budou čtenáři
moci uvelebit, vypít si kávu, přečíst noviny...,“ plánuje Mgr. Biša.
Přejme tedy všem čtenářům, aby
se mezi místními firmami a podnikateli našlo dostatek osvícených
mecenášů, kteří plány ředitele Biši
zasponzorují.
-lara-

* POZOR - Poslední šance * * POZOR - Poslední šance *

Letní stanový tábor Ohnišov u Dobrušky v Orlických horách
nabízí poslední volná místa ve 4. turnusu,
který se uskuteční od 12. 8. do 26.8.
Zájemci se mohou přihlásit do 31. července
hlavnímu vedoucímu Mgr. Bišovi na tel. č. 777 989 860.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-15 let.
Letní stanový tábor se nachází v podhůří Orlických hor na okraji malebné vesničky Ohnišov. Je umístěn na slunné louce obklopené lesy a v horkých letních
dnech se v blízkosti nachází přírodní koupaliště. Táborová činnost je zaměřena
především na sport, turistiku, přírodovědu a v hezkých teplých dnech neomezeně
na koupání. Tyto aktivity lze zpestřit i autobusovými výlety do blízkého okolí Ratibořice, Babiččino údolí, Dvůr Králové se Safari, Adršpašské skály ...

Výstava porcelánu byla na zámku jako doma
V úterý 4. července se uskutečnil nejen první z koncertů Kláštereckých
hudebních pramenů, ale také vernisáž výstavy s prostým názvem „Porcelán“. Dvougenerační výstava matky
a syna Martiníkových přilákala do
sklepních prostorů kláštereckého
zámku množství zájemců. Důvodem
nebývale velké návštěvnosti byla určitě nejen tvorba samotného akademického sochaře Milana Martiníka a

jeho matky Blaženy Martinkové, ale
dozajista i osoba Jaroslava Svěceného, který na zahájení výstavy svého
přítele vystřihl houslové sólo.
Originální dekorovanou uměleckou a užitkovou keramiku Milana Martiníka a zajímavé plastiky
a půvabné modrobílé malby na
porcelánu Blaženy Martiníkové si
můžete na zámku prohlédnout do
konce července.
-lara-

Klášterečtí slavili společně s Chomutovem
Chomutov se 1. července stal statutárním městem. Místo městského úřadu
mají jeho obyvatelé magistrát a jejich
starostka je primátorkou. Takové změny
se nemohly obejít bez velkých oslav. Ty
se uskutečnily poslední červnový den
na náměstí 1. máje. Kromě alegorického
průvodu, divadelního představení, koncertu skupiny Čechomor a velkolepého
ohňostroje byl připraven souboj zástupců všech pěti měst Chomutovska. Týmy
z Vejprt, Chomutova, Jirkova, Kadaně a
Klášterce se utkaly před zraky diváků v

secvičenými a promyšleně utvořenými
kolektivy, kde převládali sportovně založení jednici v nejlepších letech, měl na
poslední chvíli sestavený klášterecký tým
pramalou šanci na vítězství. Nakonec vybojoval i za cenu četných zranění pěkné
páté místo.
Klášterečtí závodníci si letní odpoledne
užili, litovali pouze toho, že se jako jediný
z týmů nemohli pyšnit jednotným „cvičebním úborem“. Do budoucna by jistě
neškodilo, aby město pořídilo sadu triček
s nápisem Klášterec nad Ohří, ve kterých

 Jaroslav Krejsa přijíma poslední pokyny od Vasila Želeva i sličné hostesky před zápasem v sumo

netradičních adrenalinových sportech,
jakými byly běh na Městskou věž, šplhání po provazovém žebříku, zápasy sumo
nebo jízda v obří nafukovací kouli zvaná
zorbing. Barvy Klášterce hájilo družstvo
ve složení Míla Král, Jaroslav Krejsa, Lenka Křenová, Lukáš Zavoral a Vasil Želev.
Odvaha ani týmový duch po většinu
času nechyběly, ovšem ve srovnání se

by mohli jeho obyvatelé při podobných
sportovních a společenských příležitostech své město reprezentovat. Klášterečtí
sportovci se v civilu „každý pes jiná ves“
necítili ve srovnání s perfektně sladěnými konkurenčními týmy zrovna příjemně. To byla ale jediná vada na kráse jinak
příjemně stráveného odpoledne, během
kterého se opravdu nikdo nenudil. -lara-

Ředitelka Základní školy
Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení funkce
zástupkyně/zástupce pro II.stupeň školy
předpokládaný nástup 28.8.2006
Informace na www.1zsklasterec.cz
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TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET ... TIP NA VÝLET
Chomutov
29. 7. 2006 od 9:30 – 11:30 hod.
Roztančené město
Volné vystoupení folklórních souborů v atriu SKKS a na parkovišti
u Prioru pořádané v rámci 2. ročníku Viktoriánských folklorních
slavností.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 21.30 HODIN
13. čtvrtek
FIMFÁRUM 2
ČR 2005, 90 minut, rodinný animovaný
ﬁlm. Čtyři nové pohádky „pro chytré děti
a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana
Wericha.
Mládeži přístupné
Vstupné: 55,- Kč

16. 7. 2006 od 19:00 hod.
XV. Festival Mitte Europa
Slavnostní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže s významným saským
trumpetistou Ludwigem Güttlerem.
Vstupné: 100,- Kč

Horní hrad – Hauenštejn
8. - 16. 7. 2006
Řezbářské a všeobecně umělecké
sympozium
Již 4. ročník otevřené dílny mistrů
řezbářů, kovářů, kameníků, malířů, keramiků, sklářů a dýmkařů z
blízkého i vzdáleného okolí, organizovaný mistrem řezbářem Liborem Daenemarkem. Návštěvníci
mají jedinečnou příležitost sledovat přímo na nádvoří hradu vznik
uměleckých děl.
Každoroční vyvrcholení - aukce
vytvořených předmětů - se letos
uskuteční již poslední den sympozia. Pokud byste tedy chtěli některé z děl získat za symbolickou
vyvolávací cenu, přijeďte v neděli
16.7. ve 13:00. Celý výtěžek sympozia i aukce je věnován na obno-

14. pátek
FAKTÓTUM*
USA/Norsko 2005, 94 minut, české titulky.
Film představuje Bukowského literárního
dvojníka Chinaskiho, šílence, poustevníka, milovníka něžného i krutého, žijícího
svůj život s bláznivou naléhavostí.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

vu Horního hradu.
Vstupné: rodinné 150,- Kč; dospělé 60,- Kč; dětské 30,- Kč

- 23. července. Výstava zhotovených
děl bude na zámku vystavena od 29.
července do 30. září.

22. 7. 2006 od 10:00 -17:00 hod.
Chvála medu ... zapěná vrchním
pražským dodavatelem medoviny,
panem Löffelmannem.
Na akci najdete kompletní prodejní nabídku veškerých medových
výrobků (kromě obvyklé medoviny také medové pivo), dále ukázky
řemesel k medu se vážících, výklad o vývoji včelařství, včelařskou
techniku a chybět snad nebude
ani plexisklový úl! A samozřejmě
vás čeká i historická hudba, kočár,
nejrůznější stánky a spolek šermířů Savioli
Vstupné: rodinné 200,- Kč; dospělé 80,- Kč; dětské 40,- Kč

Žatec

Červený Hrádek
17. 7. - 30. 9.
Sympozium výtvarníků
Čeští a saští umělci předvedou své
výtvarné cítění při sympoziu na
zámku Červený hrádek ve dnech 17.

19. 6. - 31. 8. 2006
Nejlíp se máš, dokud ležíš v
kočárku
Výstava historických kočárků z let
1880 - 1980 ze sbírky soukromé
sběratelky Miloslavy Šormové v
Regionálním muzeu K.A. Polánka
v Žatci.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat panu podnikateli
Kostolnému a Žampachovi z
firmy Flor Express Kadaň s.r.o.,
kteří nám věnovali květiny na
výzdobu školy.
Velmi ochotně nám již dvakrát poskytli větší množství
rostlin, které jsme využili ke
zkrášlení tříd a zkultivování
areálu školy. Jejich ochoty si
velmi cení jak žáci, tak i učitelé školy.
Za ZŠ Školní v Klášterci n. O.
Věra Koissová.

INZERCE ... INZERCE ... INZERCE
Prodám dívčí kolo zn. Madison
(věk 8 - 12 let) velmi dobrý stav.
Cena 1500,- Kč.
Tel.: 724 802 804
Prodám levně červený rybíz.
Tel.: 721 626 039
Hledám výpomoc v domácnosti. Po - Čt 3 hodiny denně.
Tel.: 474 371 061
Prodám eternit nový 1000 ks
- 10 000,- Kč. Šicí stroj šlapací
zn.VERITAS - 1000,-Kč. Starší
nábytek r.v. 1947 - obývák, ložnice, psací stůl, peřiny a různé věci z
pozůstalosti. Daruji 3 měs. koťata.
Kontakt:
D. Náprstek, Školní 504, Klášterec
nad Ohří

tel.:474 375 701

Program červenec 2006

Kadaň

22. 7. 2006 od 10:00 hod.
III. Rockfest aneb Vysmáté léto
V podhradí královského města vystoupí mimo jiné Chinaski, Kryštof,
No Name, Vilém Čok, Vlasta Horvát, Vypsaná Fixa.
Vstupné: 360,- Kč. V předprodeji
260,- Kč

Letní kino

Klášterec nad Ohří

Prodám družstevní byt 2+1.
Spěchá!
Tel.: 605 716 845
Prodám velmi pěknou družstevní garsoniéru s balkonem.
Nová kuchyňská linka na míru - s
nerez dřezem a pákovou baterií.
Vestavěná nová „A“ lednice. Zánovní rozkládací sedací souprava,nový štuk, stropnice, lino, WC s
úsporným splachováním. Veškeré
odpady nové. Vhodně situováno,
krásný výhled. Volná.
Tel.: 606 578 469
Prodám družstevní byt 4+1 v
ul. Dlouhá, Klášterec n.O. Volný
ihned. Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 724 251 457

Prodám zařízení bytu.
Levně. Spěchá.
Tel.: 724 344 612
Prodám BEARDED KOLIE
- štěňátka STP ze zahraničního
krytí. 4 černobílí pejskové a 4 černobílé fenky. Vhodné na výstavy,
agility nebo jen jako mazlíčkové.
Odběr začátkem července.
Tel.: 605 244 612
Koupím byt 1+2 v osobním
vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
Předem děkuji.
Tel.: 721 438 374
Prodám 12 týdnů staré KUŘICE. Hnědý hybrid - snáška v červenci. Cena 80,- Kč/kus. V Rašovicích č. 10 denně od 16.00 hodin.
Tel.: 474 376 870
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 (1+1) v Klášterci nebo v Kadani. Jen čestné jednání. Možno i v rodinném domku
nebo okále. Lze i částečně zařízený.
Volejte nebo pište sms.
Tel.: 606 843 709
Provádím veškeré stavební práce. Pouze o víkendech. Jsem levný.
Tel.: 723 007 849
Hledám pronájem bytu 1+1 v
Klášterci nad Ohří. Solidní jednání.
Tel.: 607 918 005
Prodám Mazda 323 1,3 r.v. 84,
zlatá metalíza, garážovaná. Velmi
dobrý stav. Cena 17 000,- Kč.
Tel.: 474 375 797
Vyměním st. byt 3+1 (3 balkony) v Klášterci nad Ohří za st. byt
4+1 (3+1 velký) v Klášterci nad
Ohří nebo Kadani. Volat po 19.
hodině.
Tel.: 607 805 972

15. sobota
KING KONG
USA/Nový Zéland 2005, 190 minut, české titulky. Skupina ﬁlmařů se vydává do
Tichomoří hledat legendární ostrov, na
němž podle pověstí kdysi žilo gigantické
monstrum jménem Kong.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
16. neděle
RESTART
ČR/Finsko 2005, 85 min. Je prvního dubna a Sylvie se dopouští osudové chyby.
Pronese jednu neuváženou větu a ta jí navždy změní život. Nyní se vydává do ulic
velkoměsta vybojovat si svou lásku zpět.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
17. pondělí
KINO NEHRAJE
18. úterý
ZKROCENÁ HORA
USA/Kanada 2005, 135 minut, české titulky,
drama. Příběh lásky a přátelství od oscarového režiséra Anga Leeho. Ennis Del Mar
(Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal) se seznámí ve Wyomingu, kde pracují
jako kovbojové na hoře Brokeback.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
19. středa
ZEMĚ MRTVÝCH
USA/Kanada 2005, 93 minut, české titulky. Film zakladatele žánru zombie hororu
George A. Romera. Pozůstatky lidské civilizace přežívají uvnitř opevněného města,
zatímco živí mrtví se potulují pustinou,
která ho obklopuje, a hladově hledají
známky života.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
20. čtvrtek
KINO NEHRAJE
21. pátek
DEVÁTÝ DEN*
Německo/Lucembursko/ČR 2004, 98 minut,
české titulky. Abbého Henryho Kremera
propustí nacisté jednoho dne roku 1942 z
koncentračního tábora v Dachau a pošlou
ho domů do Lucemburku. Po pár dnech na

svobodě ale zjistí, že nedostal milost, ale že
má devět dní na to, aby přesvědčil lucemburského biskupa ke spolupráci.
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
22. sobota
ŠTĚSTÍ
ČR/Německo 2005, 100 minut. Hrdinka
příběhu Monika (Tatiana Vilhelmová) se
musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou
cestu do Ameriky za svým přítelem, aby
se mohla postarat o děti svojí nejlepší
kamarádky. Dále hrají: Pavel Liška, Aňa
Geislerová, Bolek Polívka.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
23. neděle a 24. pondělí
TRISTAN A ISOLDA*
Velká Británie/Německo/ČR 2005, 126 minut, české titulky. Tristan byl královským
synem. Usadil se na dvoře svého strýce,
lorda Marca. Když se pak lord Marc měl
stát králem, musel se oženit. Jeho vyvolenou se stala krásná Isolda. Pro ně připravený nápoj lásky však tragickou shodou
okolností vypila s Tristanem.
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné: 70,- Kč
25. úterý a 26. středa
VŠECHNO NEJLEPŠÍ*
ČR 2006, 93 minut. Pražský taxikář Jarda (Jan Dolanský) má dnes narozeniny
a chce si je opravdu pořádně užít. Jenže
právě dnes nabere do auta konzervativního a zásadového důchodce (Viktor
Preiss), který mu během jediného dne
dokáže rozložit celý život.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
LETNÍ KINO PRO DĚTI:
27. čtvrtek
DIVOČINA*
USA 2006, 82 minut, český dabing. Film
Divočina z produkce Walt Disney Pictures
vypráví příběh zvířat z newyorské zoo,
která se poté, co je jedno z nich omylem
odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu.
Mládeži přístupné
Vstupné: 65,- Kč
28. pátek a 29. sobota
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR*
USA 2006, 90 minut, české titulky. Závěrečná kapitola ﬁlmové trilogie. Vývoj světových
dějin ohrožuje „lék“, jenž dokáže proměnit
mutanty v obyčejné lidské bytosti.
Mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
30. neděle
MATCH POINT – HRA OSUDU
USA/VB 2005, 124 minut, české titulky,
drama. Film o společenském vzestupu
mladého muže a děsivých následcích
jeho ctižádosti. Hlavní hrdina se nedokáže
rozhodnout mezi dvěma ženami a nenachází cestu ven. Uchýlí se tedy k extrémnímu řešení.
Mládeži do 12 let nepřístupné
Vstupné: 70,- Kč

Kulturní dům
Klášterec nad Ohří

tel.:474 375 726

10. – 31. července
Úklid a údržba
Kulturní dům je uzavřen

Zámek

Klášterec nad Ohří
tel.:474 375 436

KONCERTY
15. 7. od 14 hodin a 29. 7. od 14 hodin
LETNÍ KONCERT U SALA TERRENY
HRAJE DECHOVKA MILANA BARANIJAKA
-----------------------------------------------------------------15. 7. - 16. 7.
ŽIVÉ OBRAZY
prohlídka zámku s hraným pohádkovým příběhem.
-----------------------------------------------------------------VÝSTAVY
Od 4. 7. do 30. 7.
Blažena Martinková, Milan Martiník „PORCELÁN“
Vernisáž výstavy se koná 4. 7. od 17 hodin.
od 14. 7. do 13. 8. ve velkém renesančním sále zámku
ČLENSKÁ SPOLKOVÁ VÝSTAVA KARLOVARSKÝCH UMĚLCŮ
- Keramika, porcelán, obrazy, plastiky
- Vernisáž výstavy se koná 14. 7. od 17 hodin.
Od 28. 7. do 30. 7.
FUCHSIE - KRÁLOVNY POLOSTÍNU
- velká prodejní výstava fuchsií v sala terreně.
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Juniorská reprezentace trénuje v Klášterci
Tak jako v loňském roce i letos probíhá prvních 14 dní v červenci na
sáňkařské dráze na Jezerním vrchu
výcvikový tábor juniorské reprezentace. Bedlivé oko hlavního trenéra
reprezentace ČR Luboše Jíry sleduje

letní přípravy, a proto starší členové
družstva absolvují denně trojfázový
trénink, jehož základem je jízda na
kolečkových saních, trénování startů, fyzická příprava, rychlostní, dynamický a kondiční trénink.
Po těchto 14 dnech bude mít reprezentace týden volno a potom příprava pokračuje dalším výcvikovým
táborem ve Vysokých Tatrách, na
který navazuje mezinárodní závod

SK KOSAGYM KADAŇ a KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ

na Ukrajině v Kremenci.
Sáňkaři budou s přípravou pokračovat ještě ve Smržovce a koncem srpna se juniorská reprezentace vrací na
týden do Klášterce. Po této letní přípravě proběhnou fyzické testy v Jablonci a první mistrovství republiky
na kolečkových saních ve Smržovce.
V měsíci říjnu by se měla dvojice Jíra
ml. – Kvíčala vydat už na trénink do
ledového koryta.

SEMINÁŘ KICKBOXU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
(od 6 do 99 let)

v neděli 27. srpna 2006
14:00 – 16:00

1.ZŠ Kadaň
(velká tělocvična)

Vstup: 99,- Kč (v předprodeji)
149,- Kč (na místě)
s dětmi do 15-ti let rodiče vstup zdarma

Máte rádi pohyb ? Tak neváhejte a přijďte si zacvičit kickbox
pod vedením světové špičky !
Seminář bude probíhat pod vedením dlouholetých reprezentantů ČR, několikanásobných mistrů světa, Evropy a republiky.
Program:
zahřátí a strečing formou aerobního cvičení KICKBOXAEROBIC, následovat budou nácviky
technik, kombinací a základů boje v kickboxu. Na závěr semináře lehké sparringy.
Lektoři semináře:
Mgr. Petr Kotík – III.DAN, 7x mistr světa (semicontact, lightcontact)
Mgr. Pavel Dvorščík – III.DAN, 5x mistr světa (semicontact, lightcontact, fullcontact)
Ivo Zubatý – II.DAN, vicemistr a mistr Evropy (semicontact, lightcontact)
Kamila Ďuricová – mistryně Evropy (lightcontact)
Mgr. Anna Dvorščíková – mistryně ČR (Aerokickboxing), přední česká cvičitelka KICKBOXAEROBICU
Marek „Tatanka“ Svitek – I.DAN, 3x mistr světa (semicontact, lightcontact), Freestyle, XKC.
!!! POČET ÚČASTNÍKŮ BOHUŽEL OMEZEN KVŮLI PROSTORÁM NA 80 LIDÍ !!!
rezervace na tel. 775 335 292

SPC GAMBRINUS CUP 2006
 Šéftrenér ml. reprezentace ČR
Luboš Jíra sen.

hlavně již zkušenou dvojici Luboše
Jíru ml. a Matěje Kvíčalu, o jejichž
výkony se bude v nastávající sezóně
reprezentace opírat. Tyto dva závodníky ještě doplňuje šestice mladých
reprezentantů, kteří teprve do kolotoče světových pohárů budou postupně nakukovat. Výcvikový tábor
v Klášterci je začátek intenzivnější

 Luboš Jíra ml. a Matěj Kvíčala trénují starty na dráze v Klášterci

Házenkářky jsou po dvou letech zpět v první lize
Národní házenkářky Klášterce nad
Ohří sehrály ve Stupně u Rokycan
třídenní maraton zápasů kvalifikace o
první ligu žen.
Naše hráčky po suverénním vítězství
v oblastním přeboru odjížděly na tento barážový turnaj s cílem postoupit.
Nasazení vítězů z ostatních oblastí
však naznačovalo, že to nebudou mít
jednoduché. Turnaje se zúčastnila
družstva domácího Stupna, Drakenu
Brna, Vítkovic, Avia Čakovice, Klášterce a týmu Modřan, který s vynikající brankářkou v čele byl považován za
favorita na postup. Klášterecká děvčata
porazila v prvním zápase Vítkovice
vysoko 19:3 a v druhém zápase s Modřany, kde zářily hlavně obrany s brankářkami, uhrála vynikající remízu 7:7.
Druhý den porazila Čakovice 16:12 a
v klíčovém zápase s Brnem, ve kterém
měl vítěz skoro jistý postup, svůj úkol
zvládla skvěle a Draken porazila 14:9.
Tím, že v následujícím zápase Modřany porazily Stupno, bylo jasné, že
do 1. ligy postupují klášterecké hráčky

společně s týmem Modřan. Výhra v
posledním zápase nad domácím Stupnem 17:8 jen potvrdila výborný výsledek na turnaji. Vedoucí družstva Jiří
Sochor k postupu řekl: „Všichni jsme
měli myšlenku postupu v hlavě, ale dobře jsme věděli, že i jedna chyba může vše
zkazit. Proto bych chtěl poděkovat všem
hráčkám za vynikající výkon a přístup v

Upozornění pro organizace
a soukromé osoby

těchto rozhodujících zápasech. Ze všeho
nejvíce však patří poděkování trenérce
Lídě Sukové, která se měsíc a půl před
kvalifikací týmu chopila a dokázala z
nemožného udělat realitu.“
Sestava Klášterce: Zahradníková - Mrnková, Vlachová, Němečková, Uzsáková,
Kováčová - Myslíková, Houšková, Sochorová, Kanická, Potocká, Chvátalová

FOTOATELIÉR Oldřich


1,Kč

Vedoucí učitel kurzů na autobusy a nákladní vozidla je
Ing. Jan Chvátal.
Kurzy na osobní automobily vede
Ing. Olga Chvátalová

Provádíme též školení řidičů autobusů a nákladních
vozidel a školení referentů. Školení je možné provést
ve Vaší ﬁrmě v odpovídajících prostorách.
V případě zájmu se prosím obracejte výhradně
na majitele autoškol Ing. Jana Chvátala
Objednejte se na e-mail: chvatal@ktkadan.cz

Tel: 474 342 454 Fax: 474 342 474 Mob: 602 791 791

Průcha

777 554 846
na světelné křižovatce Tel.:
www.fotim.net
LETNÍ FOTKY ZA SUPER CENY !!!
AKCE TRVÁ OD 1. 7. - 30. 9. 2006

DIGI FOTO
9x13 a 10x15

V měsíci červnu, červenci a srpnu zahajuje Autoškola
Chomutov a Autoškola Kadaň nové kurzy na skupiny
„D“ (autobusy), „C“, „C+E“ a „B“. Kurzy probíhají v
Chomutově, Kadani a Klášterci nad Ohří.

Začátkem července uspořádalo
sdružení SPC SÍMALKA v Kadani na hřišti u 3.ZŠ turnaj v malé
kopané.
Proti sobě se postavilo 24 mužstev
z celé ČR i ze zahraničí.
Ve čtyřech skupinách po šesti se
bojovalo o postup do osmifinále. O dramatické situace nebylo
nouze a o postupu ze skupin se
většinou rozhodovalo až v posledních minutách zápasů.Vždyť
šlo o hodně, vidina krásných cen,
pohárů a finančních prémií přiostřila a zrychlila hru ve vyřazovací
části turnaje. V některý zápasech
rozhodovaly o postupu pokutové
kopy, a tak nervozity přibývalo.
Nakonec slavila úspěch mužstva
s větší trpělivostí, zkušeností, ale
také štěstím.

201 - 400
foto v zakázce



BAREVNÝ FILM
KODAK

0,Kč

součást balíčku
FotoStar Prémium Set

VÝSLEDKY:
OSMIFINÁLE:

Futro - Dobrostav 5:0, Prefa - Fireclay1:1(3:2 na PK), XXL - Obušek
0:0(0:1 na PK), FC Kropex - HUNTER 0:1, Xanadu - SV GW 1:2,
AFC Kladno - Delfíni 5:1, AMC MOVA 0:2, Mordyje - Draci 0:1
ČTVRTFINÁLE:

Futro - Prefa 3:1, Obušek - HUNTER 0:2, SV GW - AFC Kladno 3 :1,
MOVA - Draci 1:0
SEMIFINÁLE :

Futro - HUNTER 1:0, SV GW MOVA 0:0 (2:1 na PK)
O TŘETÍ MÍSTO :

SV GW - HUNTER 3:0
FINÁLE:

Futro : MOVA 0:2

UHLO EXPRES
Uhlí - ledvické
- mostecké
- sokolovské

Uhlí od Čermáka a Košaty
do sklepa bez lopaty
Novinka: použití pásového dopravníku
Dále nabízíme:

písky, štěrky
Prodej sam. stoj. RD ul. Havlíčkova, Klášterec nad
Ohří. Po celk. rekonstrukci. Cena 3.300.000,- Kč.

Celý okres Chomutov a okolí

včetně dovozu
Telefon: 474 386 298

RK Finosa, tel. 474 623 100-101, www.finosa.com

602 418 183
602 418 184
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