
Plavání a další akce pro postižené
Chomutov – Asociace
Pro HANDICAP za-
hájila v letošním roce
opět kurzy plavání
pro handicapované
děti a dospělé. Každý
pátek je část plavec-
kého bazénu vyhra-
zena právě jim a pod
odborným dohledem
instruktorek se for-
mou hry pomalu , ale
jistě, učí plavat. Aso-
ciace také pro své čle-
ny pořádá každoročně
víkendové a týdenní
psychorehabilitační
pobyty pro rodiny s
postiženými dětmi. Mezi pravidelné aktivity dále patří
kurzy keramiky, přednášky a hiporehabilitace. Akce,
jako je Masopust, Mikuláš, Velikonoce, maškarní bály,
stezky odvahy, sjíždění řeky na raftech a další, pořádá
sdružení aktuálně, podle finančních možností, v prů-
běhu celého roku. Více na www.aphandicap.cz. Veš-
keré tyto aktivity jsou pro postižené děti poskytovány
zdarma, což by se bez podpory sponzorů, města, dobro-
volníků a pomoci dobrých lidí z Chomutova nedalo re-
alizovat. (pat)

Reakce na: Lopatu bere do
ruky jen třetian dávkařů

Lékař: Proč se ty peníze nevynaloží do
zdravotnictví? Jako lékař přicházím s naší
romskou populací do styku denně. Navště-
vuji romské domácnosti, ošetřuji Romy při
pohotovostní službě a mám mezi nimi mno-
ho známých. V čem se většina Romů odlišu-
je od života gádžů, to ví skoro každý. Nelíbí
se nám jejich často nuzný, nepořádný, hluč-
ný a nekulturní způsob života, alkoholis-
mus, nesmírné kouření, halda
špinavých a zanedbaných dětí, násilnictví a zlodějiny, zneuží-
vání sociálních podpor, nechuť k práci. Obvykle poznám ci-
kánskou haciendu podle vytlučených oken, hromad odpadků
okolo, křiku malých spratků schopných házet kameny a plivat
po sanitce, odporného smradu a nečistot, včetně fekálií uvnitř
těch horších obydlí. Okolí plné vychrtlých, špinavých psů, blá-
to, v zimě ani proházená cestička ve sněhu. Ne, že by to bylo jen
nedostatkem peněz - mají podpory, dětské přídavky. Bohužel je
promrhají, dětem nevěnují náležitou péči, nevedou je k učení,
nekoupí jim knížky, ovoce, nevedou je ani k čistotě a úctě k ci-
vilizačním hodnotám. Neznám snad jiný národ na světě kromě
brazilských indiánů v Amazonii, který by měl tak málo středo-
školsky, natož vysokoškolsky vzdělaných kádrů, ani v učeb-
ních oborech to není slavné. Tkví to v genech? Nedostatečné
podpoře rodiny? V lenosti? Velmi často marodí, protahují ne-
schopnost, mají časté úrazy, ničí si své zdraví chlastem a kou-
řením, takže už v padesáti chtějí invalidní důchod. Zneužívají
sociální výhody a služby takzvaně zadarmo - okatě to vidím u
zneužívání lékařské pohotovosti, kde návštěvy k nim dosahují
padesát a více procent. Navíc se těchto návštěv, zvláště k dě-
tem, dožadují neurvale a hrubě a to většinou z pohodlnosti.
Další téměř typická vlastnost je absolutní prolhanost a nespo-
lehlivost, umění podvádět a předstírat. Náš stát - tedy populis-
tičtí politici - nižším sociálním vrstvám nahrávají, poskytují
jim výhody. Prokazují jim však medvědí službu, neboť je nic
nestimuluje k snaze vyškolit se a lépe se uplatnit. Mají spoustu
volného času, protože málokdo z nich je zaměstnán, ale neumě-
jí ho využít účelně, povalují se. Nechtějí zvelebit své okolí, vy-
chovat řádně své děti, které plodí snad jen kvůli dětským pří-
davkům. Vyřešit tyto problémy není o mnoho lehčí, než řešit
kvadraturu kruhu či palestinský problém. Naše společnost
není rasistická, ale netoleruje ráda příživnictví, násilnictví,
nuzotu a bídu, nepořádek a nenormální chování. Můj příspě-
vek není namířen proti lidem slušným a snaživým, kterých je i
mezi Cikány značný počet. A nakonec kladné vlastnosti: Patří
k nim úcta ke starším lidem a péče o ně (své seniory neodsunu-
jí do domovů důchodců, i když v tom hrají roli peníze). Nebýva-
jí snobští a nafoukaní??

NÁZORY Z WWW.CHOMUTOVSKYDENIK.CZ

Bývalí občané Vernéřova mají sraz
Klášterec n. Ohří – Rodiny, sousedé a přátelé, kteří žili
v bývalé obci Vernéřov se opět sejdou na srazu v Kul-
turním domě v Klášterci. Uskuteční se 6. března od 17
hodin. Volná zábava bude až do pozdních nočních ho-
din. (šeb)

Dospělí se naučí tančit
Klášterec n. Ohří – Klášterecký kulturní dům přijímá
přihlášky do pokračovacího kurzu tance pro dospělé.
Určený je všem, kdo už znají základní kroky, chtějí si je
připomenout a naučit se víc. Kurz bude zahájen 2. dub-
na a obnáší 21 hodin v osmi lekcích. Společenský oblek
není nutný. Páry se mohou hlásit na tel.: 474 375 726 ne-
bo osobně v kulturním domě. (r)

Kdo chce opravit dům v památkové
rezervaci, získá od města peníze
Kadaň – Do 20. května mohou vlastníci domů v památ-
kové rezervaci žádat město o finanční příspěvek. Po-
sloužit má pro statické a celkové stavební zajištění, na
opravy krovů a střech, obnovy fasád, oken, dveří a re-
staurátorské práce. V rozpočtu pro tento rok má město
na obnovy historických domů připraveno půl miliónu
korun. Komise Městské památkové rezervace projed-
ná písemné žádosti do konce května. Komu bude pří-
spěvek udělen, bude jasné po červnovém zastupitel-
stvu. Příspěvek nezískají žadatelé na ruku, ale formou
proplacených faktur. Opravy, pro které bude udělen,
musí být provedeny ještě v tomto roce. (šeb)

U
D

Á
L

O
S

T
I

 V
 O

K
R

E
S

E

Kšefty a tajné dohody: Při hře
Osadníci z Katanu stoupalo napětí

MIRKA ŠEBESTOVÁ

Chomutov – Ještě před čtvrt
hodinou se neznali, teď kšef-
tují, zkoušejí to na sebe, jeden
druhého hlídá a tajně uzaví-
rají aliance.

Ondra, Jindra, Jana a Rad-
ka přijali spolu s dalšími dět-
mi výzvu Domu dětí a mláde-
že Domeček a přišli si zahrát
hru Osadníci z Katanu. Le-
gendární strategickou hru,
která je velice oblíbená i v
českých domácnostech.

„Hlínu za dřevo,“ nabízí
Jana.

„Nic jí nedávej,“ hučí vla-
satý Jindra směrem k Ondro-
vi, protože ví, že má spolu-
hráčka řádný náskok. „Šutr
za dřevo,“ nabízí mu Jindra
vzápětí.

„Ne, díky, už mám svý plá-
ny,“ zní tichá ale rezolutní
odpověď Ondry.

Všichni se stále hlouběji
noří do časů objevných cest.
Ocitli se u pobřeží ostrova Ka-
tan, který oplývá množstvím
nerostných surovin. Každý
na vlastní pěst staví silnice a
buduje vesnice, ze kterých se
později stanou města. Všech-
no dění na ostrově určuje vý-
měnný obchod.

„Co ty chceš?“ obrací se
Radka na Jindru. „Dřevo“,
vypálí ten bez dlouhého roz-
mýšlení. Radka hodí kostka-
mi. Součtem je trojka. Jindra
si bere kartu s obrázkem ka-
mene. S jeho pomocí může
stavět. „Sakra chci, aby mi
jednou padla sedmička,“ po-
vzdechne si. Pak by se aktivo-

vala figura zloděje, on mohl
blokovat protivníka a navíc si
vzít některou z jeho karet. Tu
nejvýhodnější. Kromě Jindry
hraje celá parta hru poprvé.

Učitel Ondřej Merta bedli-
vě pozoruje vývoj a neodpouš-
tí si trefné komentáře.

„Pozor, jestli si Jana posta-
ví město v přístavu, už ji ne-
zastavíte,“ varuje. „Má sedm
bodů a dobrou ekonomiku,
poslední tři body získá velmi
rychle,“ pochvalně hodnotí
Merta. Na dětech je vidět, že
to Janě nedarují. Spolčují se
proti ní.

„Zničit krtka, už mě to za-
číná štvát,“ hecuje proti
úspěšné hráčce Jindra. Učitel
zatím ostatní nabádá, ať si
hlídají cesty. Radka ostatní
„utlouká“ dumpingovými ce-

nami. Není to ale nic platné.
Jana míří k cíli. Do deseti mi-
nut je jasno. Vítězí s plným
počtem deseti bodů, za ní je
Jindra se sedmi, Radka s pěti
a Ondra získal dva.

Skupinka dětí, která dohrá-
la u vedlejšího stolu chce jít
domů. Naše čtveřice je nao-
pak rozdováděná, kluci žádají
odvetu. Je to prostě lepší než
se teď o prázdninách nudit
sám doma.

Domeček uspořádal klání
poprvé, ale Merta se nediví, že
má hra úspěch. „Je velmi roz-
šířená a svádějí se v ní dokon-
ce mistrovství,“ přibližuje.
První sadu si vyrobil vlastno-
ručně, když nebyla k dostání.

Další klání v Domečku bu-
dou dnes v piškvorkách a po-
čítačových hrách.

Ondra, Jindra, Jana a Radka v zápalu boje o vládu nad ostrovem Katan. Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Porcelánka v Klášterci utlumila
výrobu, zaměstnanci jsou doma
JAN RÖDLING

Klášterec nad Ohří – Minulý
měsíc jsme psali o tom, že
porcelánka pod novým maji-
telem prosperuje a chce dále
zvyšovat tržby.

Přes kladné hospodářské
výsledky ale část zaměstnan-
ců z porcelánky zůstává doma
a pobírá šedesát procent pla-
tu. „Psali jste, jak se vede dob-
ře porcelánu jako celku. Ze-
ptejte se znovu , v této době
jsou již zaměstnanci z prvo-

výroby na a v pondělí nastu-
pují další,“ řekl Deníku jeden
ze zaměstnanců porcelánky.

Tento stav potvrdilo i ve-
dení společnosti Thun 1794.
„V minulém týdnu byla uza-
vřena s konkrétními zaměst-
nanci a odborovou organizací
dohoda, v rámci které po dobu
naplánované desetidenní vý-
robní odstávky zůstává část
zaměstnanců mimo pracoviš-
tě s proplácením šedesáti pro-
cent mzdy,“ řekl Deníku
předseda představenstva ak-

ciové společnosti Michal Bí-
man.

Podle něho je hlavním dů-
vodem obvyklý sezónní vý-
kyv, dělá se méně zakázek.
Souvisí to i s tím, že na konci
roku, se naopak vyrábělo ví-
ce. „Na celkovou strategii a
objem výroby v kláštereckém
závodě a na plánované ukaza-
tele pro rok 2010 v celé společ-
nosti by výše uvedená pro-
vozní záležitost neměla mít
žádný vliv,“ ubezpečuje Bí-
man.

Hokejisté startují pirátskou
kampaň před play–off
Dokončení ze strany 1

A proč zrovna piráti? „Pro-
tože poslání piráta je jedno-
značné – loupit, obírat ostat-
ní. A to je přesně to, co nás v
play–off čeká,“ vysvětluje
symbol kampaně marke-
tingový manažer KLH Cho-
mutov David Dinda. „Chce-
me každého soupeře obrat o
účast v play–off a na konci
cesty se radovat z toho, že
všichni za námi mají koráby
potopené, jenom ten náš pluje
dál.“

Na webových stránkách ho-
kejového klubu je zveřejněná
mapa cesty k extraligovému
pokladu a legenda, která je ši-
tá na míru chomutovským
reáliím. Kapitánem pomyslné
lodi Belladonna je pirát Sko-
řápka (Zdeněk Skořepa), mezi
lodníky se objevují třeba Dz-

jíra (Petr Jíra), hlavními pis-
tolníky jsou Dudlík a Hru-
šoun (Radek Duda, David
Hruša). Znalci chomutovské-
ho hokeje v ní najdou i další
odkazy či skryté narážky na
hráče či historii klubu.

V plánu je i pirátská show,
která bude probíhat před
každým domácím zápasem.

Na diskuzním fóru KLH
Chomutov se pirátská kam-
paň stala okamžitě nejdisku-
tovanějším tématem. „Tak si-
ce jsem neviděl ani jeden díl
Pirátů z Karibiku, ale tahle
kampaň, po přečtení článku,

se mi líbí,“ píše například fa-
noušek s přezdívkou CPL.
„Ten plakát nemá chybu - fakt
gratulace,“ přidává se další s
nickem Ardak.

Někteří si rýpli do toho, že
na mapě k extraligovému ost-

rovu chybí jedna možnost –
extraligu koupit, jak se o to
Chomutov pokoušel i vloni.
„Kdyby nám nepřítel v cestě
za slávou snad překazil naše
plány, na lodi s námi popluje
plná truhla zlaťáků,“ vtipkuje
fanoušek carlos.

Letošní sezona není první,
ve které se KLH Chomutov

pokouší vybojovat postup do
nejvyšší hokejové soutěže.
Ale poprvé nikdo nemůže ani
v nejmenším pochybovat, že
to myslí vážně. Klub koupil
nebo si zavázal snad všechny
dobré hráče, kteří byli k má-
ní. Včetně útočné hvězdy
Radka Dudy či sparťanského
gólmana Jana Chábery.

Vyřazovací část začínají
hokejisté Chomutova doma
tuto neděli 21. února, další zá-
pas je na programu hned v
pondělí. Soupeře zatím nezna-
jí, rozhodovat o něm budou
dnešní pátá utkání předkola
play–off.

Více informací k pirátské kampani, k
hokejovému play-off i pohled do zákuli-
sí focení snímků na billboardy najdete v
mimořádné příloze Chomutovského
deníku, která vyjde v sobotu 20. února.

Koupaliště v Kadani
kvůli rekonstrukci
otevře později
Kadaň – Město chce ušetřit na
drahém provozu koupaliště,
proto chystá rekonstrukci
technologií.
Kvůli pracím zůstane areál
koupaliště zavřený o měsíc
déle, místo 1. května se otevře
o měsíc později. „Provozní
náklady jsou enormní, za se-
zonu nás to stojí zhruba dva
miliony osm set tisíc korun,“
říká starosta Kadaně Jiří
Kulhánek.
Od rekonstrukce strojovny si
město slibuje úspory na ener-
giích, zdaleka nejvíc peněz
stojí voda a její ohřev. (rod)

„Chceme každého soupeře obrat o účast v play–off a
na konci cesty se radovat z toho, že všichni za námi
mají koráby potopené, jenom ten náš pluje dál.“
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