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Perspektivy
Zima letos, zdá se, trvá neúměrně dlouho.
Podle probuzené žluči a záchvatů pisatelů
a stěžovatelů se zdá, že už se začíná projevovat ponorková nemoc. A je jasné, že ji účty za
teplo ještě zhorší. Pořád brzká tma a většina
času strávená v uzavřených místnostech a spolu jakoby znásobuje vlastní rány a neúspěchy
a zveličuje potíže, které lidé utrpěli a odhaluje
to nejhorší v nich. Nerudnost roste. Vidíme to
z každého utroušeného jedovatého slova.
Rozumíme, že ne každý může nebo chce na
hory, na běžky, aby se vydýchal, vypotil a podíval do dálky a uviděl věci v jiné perspektivě.
Uviděl třeba i sebe, aby si poměřil síly s kopcem – uražená ješitnost nikomu sílu nedá
– aby byl chvíli sám se sebou a smířil se svým
postavením, zkusil, na co stačí, a neobviňoval
po dětsku z nesíly všechny ostatní. Dal si do
těla, aby nastřádaný nepořádek, falešná očekávání, iluze i hloupá zoufalá a nenávistná
slova odešly jako plyny a vše bylo smyto teplou a vlažnou lázní a odteklo do odpadu.
Věřím, že se už brzy dočkáme. Tedy konce
zimy určitě. Chce to jaro vidět tak, jako ho
už cítí ti, kteří chodí obhlížet svoje zahrádky
a ošetřují v kůlnách a po sklepech nářadí.
Lidé díla a rukou mají vždycky skutečnosti, pokoře, laskavosti a shovívavosti ke všem
projevům i chvílím života blíž. Mnohem blíž
v moudrosti střídání období než lidé, kteří
všechnu svou sháňku věnují slovům a vymyšleným světům. Kdo seje, ví, že musí čekat, že
všechno má svůj čas.
Přejeme Vám i sobě krásné jaro. Už se těšíme
a společně, třeba s koštětem nebo hráběmi, proměníme spící a zimní i lidskou špínou zakryté a dušené město v pěknou voňavou a barevnou zahradu
s příslibem letních večerů u ohně pod hvězdným
nebem s prázdninovými podvečerními hlasy dětí.
Naše město bude zase krásné. Našima rukama.
Každý svůj kousek světa. Potichu a pořádně, do posledního papírku a zrnka písku. Rukama. Sebevětšími a sebezveřejňovanými kecy nebo žlučí to nepůjde. Toho všeho v tomhle městě zbylo i z minulosti
víc než dost. Pomozte uklízet. Možná je to k smíchu,
ale pořád platí: Jsou ti, co mluví na schůzích, a ti,
co chodí na brigády a myjí schody. Těm druhým
díky. Ti městu prospívají.

Mgr. Luděk Sequens
starosta města

Letošní rozpočet města
má být opět vyrovnaný
Rozpočet města Nejdek na rok 2006 bude schvalovat zastupitelstvo města
14. března. O návrhu letošního rozpočtu, který rada města doporučila zastupitelům
ke schválení, hovoříme se starostou Luďkem Sequensem.

(ILUSTRAČNÍ FOTO)

Jak je návrh rozpočtu koncipován?
Na rozdíl od poslední municipální
módy jsme pro město Nejdek i v roce
komunálních voleb připravili rozpočet
vyrovnaný. Saldo příjmů a výdajů se ustálilo na částce 133 milionů Kč. Jediným
dilematem, které rada města řešila, bylo
pokrytí financí. Nakonec byl zvolen úvěr
s odloženým splácením, který pro svou
operativnost dostal přednost před zapojením prostředků města, jež má uloženy
pod správou aktiv natolik výhodně, že
jejich výnosy pokrývají veškeré splátky
úroků z úvěrů předešlých let.
Úvěrové podmínky a dobré vztahy s bankami nám podobně dovolí zmenšit objem
půjčených peněz pokud město dostane na
vybrané investice dotaci. Tato možnost se

v případě dvou největších infrastrukturních projektů krytých úvěrem – výstavba
úpravny vody na Limnici a rekonstrukce
kanalizace v Rooseveltově ulici, což je podmínka krajských silničářů pro plánovanou
opravu komunikace – jeví velmi reálná.
V čem se návrh letošního rozpočtu liší od
předešlých?
Jde o nejúspornější rozpočet za poslední roky. Už ve druhém čtení došlo k šetření a škrtům na úrovni tisícových položek.
A to i v mzdové oblasti tak, aby v odmítnutí byrokratické reformy státní správy
byla splněna teze štíhlého a efektivního
úřadu. Strukturální změny v položkách
rozpočtu se celkových výdajů nedotkly.

Jízdní řády 2006
jsou uprostřed v příloze
—www.nejdek.cz—
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Měření rychlosti v Nejdku
začne 20. března 2006
V pondělí 20. března začnou
v katastru města Nejdek městští
strážníci ve spolupráci s hlídkami Policie ČR měřit rychlost
moderním laserovým radarem.
Muži v uniformách už také začnou za překračování povolené
rychlosti udělovat pokuty.
„Měřit se bude nepravidelně a na různých místech. Čas
a místo měření rychlosti budou
do poslední chvíle znát jen dva

lidé – já a šéf Obvodního oddělení Policie ČR Nejdek Radek Paseka,“ říká velitel MěP
Nejdek Jaroslav Ettler.
Kalibrace radaru už byla ověřena. I když radar dokáže pracovat i za tmy až na vzdálenost
500 metrů, nejdečtí strážníci ho
budou používat ve dne i v noci
nejčastěji na vzdálenost 20 až
200 metrů.
(RED)

POZVÁNKA
na

Ples FK
Nejdek

Sportovní maškarní ples
18. března 2006
20 hodin, Kulturní dům Nejdek
Hraje skupina Sekvence Ostrov – Nejdek

Vstupné
120 Kč bez masky, 80 Kč s maskou
(FOTO: MĚP NEJDEK)

Jaká je budoucnost nejdeckého biografu?
Sequens: Přestože jsou čísla alarmující, město kino mít musí!
Před časem proběhly českým tiskem zprávy o existenčních problémech
kin ve větších městech. Jestliže změna chování konzumentů filmového
průmyslu znamená balancování na hranici přežití pro velká města (s výjimkou multikin), co přináší provozovatelům kin v menších městech?
„Průměrný počet návštěvníků jednoho představení byl loni 8,57 osob
na představení. Bezmála 9 platících diváků sedělo tedy ve vytopeném a
osvětleném sále pro 250 lidí. Rada města se proto snaží ve spolupráci
s progresivními provozovateli kin, například s provozovatelem karlovarského Kina Panasonic (bývalá Drahomíra) a dalšími, reálně zhodnotit
další možný vývoj a zvolit nejvhodnější způsob a místo provozování
kina v Nejdku. Přestože
Kino Nejdek – rok 2005 v číslech jsou čísla alarmující, měspříjmy ze vstupného:
145 000 Kč
to jako Nejdek musí kino
průměrná výše vstupného:
57 Kč
mít. Vyvstávají otázky kde
a s jakou technikou. Na tyto
počet návštěvníků za rok:
2 544
otázky začínáme hledat odprůměrný počet představení za měsíc:
27
povědi,“
říká starosta města
průměrný počet návštěvníků
na 1 představení (* za 11 měsíců):
8,57
Luděk Sequens.
* v červenci 2005 kino nehrálo

KINO NEJDEK – porovnání příjmů a výdajů
v letech 2003–2005 (v tis. Kč)

(RED)

—www.nejdek.cz—
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Letošní rozpočet města
má být opět vyrovnaný
Dokončení ze strany 1
Mají za účel zlepšit řízení a odpovídají
více reálnému stavu a množství kontaktů
mezi uvedenými pracovišti.
S kterými investičními akcemi, vedle úpravny vody na Limnici a rekonstrukce kanalizace v Rooseveltově ulici, návrh rozpočtu
počítá?
Navrhovaný rozpočet zahrnuje dokončení
2. etapy budování zimního stadionu. V současnosti se připravuje revidovaný a úsporný
položkový rozpočet, který zahrnuje zkušenosti smluvní, provozní a sportovní. Jeho
hlavním kritériem budou závěry celkové
studie sportovního areálu Limnice, který by
měl stanovit celkovou koncepci využití území a navrhnout konečné umístění sportovišť. Tato studie má zahrnout sportoviště na
lední hokej, fotbal, tenis, plavání a lyžování,
etapovitou výstavbu a model zastřešení.
Návrh rozpočtu dále počítá s dokončením projektu multifunkčního objektu
v Penny Marketu a autobusového nádraží.
V současné době probíhají složitá jednání
o změně projektu, který v první řadě posílí
statickou únosnost střechy multifunkčního
objektu.
Rozpočtový návrh pamatuje i na menší

investiční akce. Konkrétně jde o rekonstrukce opěrných zdí, komunikací, chodníků – například v ulici Závodu míru – rozšíření parkovišť, rekonstrukce mostů a další
dílčí akce, jejichž soupis i podrobnější popis bude uveden po schválení rozpočtu.
Při sestavování rozpočtu jsme nezapomněli ani na boj o pozemky tak, abychom
navzdory státním průtahům, mohli alespoň
z části uspokojit poptávku stavebníků.
Návrh rozpočtu s komentářem včetně výhledů na roky 2007 – 2010 je občanům přístupný na Úřední desce města, v nejpodrobnější verzi je obsáhlý dokument přístupný na
Úřední desce na internetovém portálu města.
Co k návrhu rozpočtu města na rok 2006
můžete dodat závěrem?
Věřím, že návrh letošního rozpočtu se
připravoval natolik pečlivě a dlouho, že
dojde k jeho bezproblémovému schválení
v předložené verzi tak, aby veškeré investice mohly být navzdory zákonné změti
realizovány včas, Nejdeckým ku prospěchu a k použití ještě v tomto roce. Věřím,
že i v osmém roce proměny města, kterou
koalice uskutečňuje, vyrovnaný a úsporný
rozpočet proměnu Nejdku dále podpoří.

KRÁTCE

FK Nejdek zpřístupnil
vlastní web
Od počátku března
je na adrese www.
f knejdek.com
zpřístupněna vlastní internetová stránka fotbalistů FK Nejdek.
We b
mapuje život klubu, začne sledovat průběžné výsledky týmů a bude publikovat
fotografie z jednotlivých utkání.

Kontejnerů bude letos
víc
Kontejnery na velkoobjemný odpad
se ve městě začnou objevovat 24. března.
„Kontejnery začneme průběžně přistavovat do obvyklých lokalit. Doufáme, že
nám to v tomto termínu už sníh dovolí.
Letos přistavíme více kontejnerů. Do
nich však nepatří pneumatiky. Pneumatiky patří do sběrného dvora. Správné
užívání kontejnerů bude kontrolovat
městská policie,“ říká šéf FORTYGO,
s.r.o., Antonín Bokštefl.

Valnou hromadu DSJN
připravil na duben

(RED)

Statistici navštíví vybrané
nejdecké domácnosti
Pracovnice ČSÚ se bude ptát na příjmy, náklady a životní podmínky
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje
letos šetření Životní podmínky domácností
v České republice – SILC 2006. Účelem
šetření je získat nejnovější reprezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech
jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. ČSÚ bude zjišťovat
údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky
státu (např. v otázkách nezaměstnanosti,
daní, poskytování sociálních dávek atd.) a
pro hodnocení dopadu přijatých opatření
vlády na životní úroveň.
Náhodně vybrané domácnosti budou
osloveny v období od 25. února do 23. dubna. V ČR se průzkum dotkne zhruba 10
tisíc náhodně vybraných bytů, ve kterých
budou tazatelé vyplňovat s obyvateli dotazníky.
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraných bytech obvyklé bydliště. Ve všech fázích zpracování je
zaručena naprostá anonymita údajů zjištěných v domácnostech. Ochrana individuálních údajů je zajištěna zákonem. Všechny
osoby zúčastněné při zjišťování a zpracová-

RADNIýNÍ LISTY

ní údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech.
„Čerstvé údaje o příjmech, nákladech a životních podmínkách domácností se budou
zjišťovat také v Nejdku. Celkem 10 rodin,
které bydlí v ulicích Karlovarská, Lipová a
Okružní, navštíví v uvedeném období pracovnice ČSÚ – Krajské správy Karlovy Vary
Ing. Martina Soukupová. Protože vyplňování trojice dotazníků zabere přibližně 2 hodiny, respondenti obdrží věcný dárek,“ informuje mluvčí města Nejdek Tomáš Svoboda.
Při minulé podobné statistické akci došlo
k jejímu zneužití podvodníky, kteří se pod
záminkou šetření vetřeli do bytů a kradli.
Ing. Martina Soukupová se bude prokazovat pověřením k výkonu funkce vydaným
Krajskou správou ČSÚ Karlovy Vary (pověření obsahuje i číslo jejího občanského
průkazu, který bude na vyžádání také povinna předložit). Pravost dokladů Ing. Martiny Soukupové je možno ověřit u cenzové
pracovnice Krajské správy ČSÚ Karlovy
Vary Zuzany Ehlichové na telefonu 353 226
611 nebo 731 439 217 (odpoledne a večer).
(RED)

—www.nejdek.cz—

Občanské
sdružení
Divadelní soubor
Jirásek Nejdek
(DSJN) pořádá
14. dubna 2006 v 18 hodin v nejdecké Kinokavárně valnou hromadu.
N a
programu výročního posezení členů a příznivců DSJN je projednání
výroční zprávy a výsledků hospodaření
za rok 2005, projednání plánu činnosti a
návrhu rozpočtu na rok 2006, volba člena výboru na rok 2006, diskuze a závěr.
(RED)

Rada Klubu seniorů informuje
Hudební odpoledne
spojené s oslavou MDŽ
se uskuteční

10. března 2006
v 15.00 hodin
ve školní jídelně.
Těšíme se na setkání s Vámi
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Sloup Michaela Archanděla zničil sníh

(FOTO: ARCHIV MĚÚ NEJDEK)

Pád sněhu se střechy domu žeb. Vedení radnice hledá
čp. 127 na náměstí Karla cestu, jak sochu na náměstí
IV. v Nejdku zničil 9. února vrátit,“ říká mluvčí města To2006 odpoledne sloup se so- máš Svoboda.
chou Michaela Archanděla.
V týž den ráno již padající
Sloup se sochou Michaesníh před týmž domem po- la Archanděla pochází z 18.
ničil žluté buky, které byly století. Jeho opravy v letech
při nedávné rekonstrukci ná- 1830 a 1927 snížily kvalitu
městí vysazeny vedle sochy.
sochy a z hlediska ikonografického i uměleckého ji
„K poražení třímetrového znehodnotily. Znalecký posloupu s půldruhého metru sudek na památku v majetku
vysokou sochou došlo kolem města vypracoval v květnu
17. hodiny. Naštěstí nebyl 2005 nejdecký děkan Mgr.
nikdo zraněn. Pádem zcela Jan Pražan, soudní znalec
rozbitou sochu z frekvento- v oblasti církevního umění.
vané komunikace na náměs- Cenu sloupu se sochou statí odklízeli nejdečtí hasiči a novil na 195 tisíc Kč.
(RED)
pracovníci technických slu—www.nejdek.cz—

(FOTO: RED);

(FOTO: HASIČI NEJDEK)
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Domy v Nejdku v průběhu času

Vedle počtu obyvatel charakterizují danou lokalitu domy. Jejich souhrnné číslo ukazuje, jak se místo v té či oné době
rozrůstalo, nebo naopak, kdy se nestavělo téměř vůbec. Tyto údaje o domech jsou v některých případech poněkud zavádějící,
poněvadž bylo dříve zvykem bourat staré domy a na jejich pozemcích stavět objekty nové, větší a modernější. Nový dům si
přenechal staré popisné číslo, a tak nám zde mohou vznikat zajímavé případy: Dům čp. 39 v Karlovarské ulici byl postaven
roku 1908 a dům čp. 130 na náměstí v roce 1903… V minulosti, a to hlavně v 19. století, navíc docházelo k přečíslování
jednotlivých domů (kronikář Josef Pilz zmiňuje rok 1858).
Souhrnně je možné v historii našeho města Během jednoho roku se Nejdek rozrůstal
vymezit tři různě dlouhá období, v nichž dokonce o 35 nových domů (za téměř dvě
bylo postaveno nejvíce domů a bytů.
desítky let zmíním rok 1930, kdy vznikly
1. období – Jedná se o přelom 19. a 20. novostavby s čísly 921 – 956).
století. Roku 1899 bylo dáno do provoKe konci 30. let 20. století zavítal do měszu pravidelné železniční spojení Karlovy ta zbrusu odlišný typ staveb – tzv. lidový
Vary – Johanngeorgenstadt, jež mělo na dělnický dům. Říšské dráhy se zasloužily
další vývoj Nejdku nemalý vliv. Stavební o výstavbu bytového domu čp. 1080 ve
činnost trvala do začátku 1. světové války. Švermově ul. („Souběžná“) a dále vedle
Postupným zastavováním odlesněné kraji- něho postupně vznikala kolonie domů čp.
ny se velikost Nejdku začala mohutně zvět- 1101 – 1103, 1106 – 1107 a 1110 – 1112
šovat. Z nejvýznamnějších staveb ve městě v tehdejší Siechenhausstrasse („U choroje nutno zmínit např. nový městský hřbitov bince“, nynější Jungmannova ul.). Rodinné
z roku 1901 (čp. 485); bývalou nemocnici domy a dvojdomky se vystavěly nedaleko
(čp. 565) z roku 1906, tedy pozdější jesle silnice na Karlovy Vary (čp. 1081 – 1100).
a zvláštní školu; dále mateřskou školku (čp.
3. období zahrnuje léta 1954 až 1973.
547), evangelickou faru (čp. 525) a kostel Z kraje padesátých letech se projevovala
(čp. 539) z let 1903 až 1905; komplex obyt- nouze o nové byty. Na začátku tohoto obných domů pro dělníky z místní přádelny dobí se postavily rodinné domky v Bezruv ulicích se současnými názvy Husova, čově ulici (dříve Bezejmenná) a KarlovarU Jeslí, Rooseveltova, Poštovní a Smetano- ské (Fučíkova) – čp. 1127 a 1128, bytové
va z let 1900 až 1911; budovu dnešní střed- domy v Gagarinově ul. (1139 – 1141), Osvění školy (čp. 600) v Rooseveltově ulici z r. timské (1129 – 1136) a Gagarinově (1137
1909; a třetí školní objekt na náměstí (s ho- a 1138), na náměstí (6 a 7), pod poštovním
dinami, čp. 708) z roku 1913. Roku 1912 úřadem (1149 – 1151) a ulici Osvětimské
se vystavěl dům 692 v nynější Dvořákově (1152 a 1153), souhrnem necelých 150 bytů.
ulici (dnes Dům s pečovatelskou službou). Dále se v průběhu 60. let vystavěla rozsáhNesmíme také zapomenout na domy na ná- lá sídliště na jihovýchodním okraji města,
městí a v přilehlých ulicích, kde stály celé
bloky domů, jež měly ornamentálně vyzdoRok
Dům čp.
bené fasády s historizujícím nádechem (se1654
108
cese, novobaroku aj.).
1711
156
2. období je ohraničeno rokem 1922
1756
177
a koncem 30. let, v němž pokračuje bouř1785
258
livý rozvoj výstavby převážně rodinných
1800
282
domků. V letech 1923 až 1925 byly posta1822
304
veny bytové domy v Osvětimské ulici (pů1847
314
vodně Perninská ul., čp. 727, 764 – 768),
1869
333
v letech 1924 – 1928 v ulici 9. května
1880
364
(původně Kraslická ul., čp. 752, 753, 791
1890
405
– 793, 867 – 869) a zhruba ze stejné doby
1898
450
pocházejí i domy ve Švermově ulice („Sou1902
506
běžná ul.“, 819 – 821, 830, 831). Roku 1932
byly ukončeny stavební práce na Lidovém
1906
579
domu, dnešním poštovním úřadě (čp. 972);
1910
608
a na objektu bývalé nemocnice (čp. 975),
1915
715
současné Léčebny dlouhodobě nemocných.
—www.nejdek.cz—

a započala tak vlastně éra panelových věžových domů, v nichž vzniklo na 755 bytů.
Toto období bylo ukončeno výstavbou 13
panelových domů (1213 – 1225, 216 bytových jednotek) na sídlišti Rolavská (původně Zápotockého).
V letech 1979 a 1980 byly dány do trvalého užívání panelové domy na sídlišti 9.
května (7 domů, 126 bytů), dále je pak v 80.
letech následovaly v ulicích Závodu míru,
Jiráskova a Lipová (celkově 13 vchodů,
přes 250 bytů).
V tomto období se organizovala rovněž
výstavba rodinných domů, jež trvá doposud. Ty mnohde doplňovaly starou původní
zástavbu (např. ulice Komenského, Lidická,
Limnická). Na konci 90. let došlo k realizaci půdních vestaveb u bytových domů na
sídlišti 9. května (celkem šlo o 18 bytů).
Roku 2003 byla ukončena rekonstrukce
výškového domu čp. 692 v Dvořákově ulici
a ve městě se naskytlo 28 nových bytů.
V některém z příštích vydání NRL se zaměřím na dosud opomíjenou otázku poválečných demolic a vyčíslení ztrát bytového
fondu.
PAVEL ANDRŠ
KRONIKÁŘ MĚSTA

Rok
1923
1928
1931
1935
1938
1941
1954
1960
1969
1973
1980
1989
1994
2001
2005

Dům čp.
731
884
971
1027
1065
1103
1119
1151
1202
1225
1245
1280
1299
1320
1345
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Památce Honzy Petrlíka
V lednovém vydání NRL se objevilo v článku o lyžařských běžeckých trasách místopisné označení ,,Petrlík“. V březnu,
a letos zvlášť, se hodí vzpomenout na Honzu Petrlíka, člověka, který se významně zasloužil o lyžování v Nejdku, člověka,
který má na lyžařské běžecké trase pomníček.
Pomníček, který slouží k orientaci dnešním běžcům, je připomínkou závodu, který se před dvaceti lety konal jako rozloučení se zimní
sezonou 1985 - 86. Závod tehdy nečekaně asi po čtvrthodině skončil, protože Honza tam, kde má dnes pomníček, bez zjevné příčiny
náhle upadl a přímo v běžecké stopě zemřel. Přes veškeré snahy už se ho nepodařilo oživit.
V té sezoně se oddíl orientačního běhu Jiskry Nejdek účastnil všech
závodů lyžařské podoby tohoto sportu – LOBu. Znamenalo to cestování
výhradně vlakem s veškerou bagáží v rukách a na zádech. Honza dělal
předsedu oddílu a také závodil. Bylo to dost namáhavé a značně nepohodlné, ale na to byl zvyklý. Pamatuji se, jak jednou v létě - už jako veterán
- jel na soustředění oddílu do Jindřichova Hradce na kole. Zkrátka byl i na
sebe hodně tvrdý.
Nebyl zvyklý si stěžovat. Jen v posledním čase občas prohodil, že už
to nějak není ono, že ho také pobolívá ruka. Až 16. března 1986, před
startem svého posledního závodu, tvrdil radostně, že je konečně zase fit
a jak se na závod těší. Hromadný start byl kousek za velkou hamerskou
sjezdovkou. Asi po kilometru v mírném stoupání mne předběhl, a bylo
znát, že si to užívá. Běžel jsem za ním na dohled. Viděl jsem ho upadnout.
Překvapilo mne, že po pádu nic neříká. Honza odešel v pohodě a na věky.
Srdce se mu zastavilo. Přímo v lyžařské stopě. Ve dvaašedesáti letech…
Pomník se nedělá každému, kdo zemře při závodění. A co se běhu na
lyžích týká, to víme jen o Hančovi s Vrbatou. Honza Petrlík však byl zcela mimořádnou osobností nejdeckého lyžování. V době, kdy do Nejdku
přišel, už měl v závodním lyžování značné zkušenosti, které předával každému, kdo měl zájem. Věnoval se hlavně práci trenéra mládeže. Sám byl
příkladem všestranného sportovce. Byl atletem, výborně plaval, jezdil na
řekách. Jen málokdo o něm věděl, že byl profesorem tělesné výchovy. Byl
obětavým dříčem, dělal vše a vždy, když bylo třeba. Najít, upravit a pak se
celý rok starat o standardní závodní tratě - to je fůra práce, kterou ocení
jen ti, kteří se toho alespoň někdy prakticky zúčastnili.
(FOTO: ARCHIV PETRA PÁNKA)

Jan Petrlík jako závodník – veterán na trati LOB.

V Nejdku zůstala jeho zásluhou řada lidí, které ovlivnil nebo vychoval a kteří pokračují v tom, co on začal. Za posledních dvacet let se
běžecké lyžování dostalo na podstatně vyšší úroveň. Oba oddíly, ve

kterých Honza působil, fungují dále a mají úspěchy. Co je však také velmi důležité
– přibylo těch, kteří běh na lyžích přijali
jako součást zdravého životního stylu. Velkým pokrokem je i to, že se zajišťování
výborných podmínek pro běžecké lyžování
ujali i noví lidé a také vedení města, jež vyčlenilo nezbytné finanční prostředky. Za
časů Honzy Petrlíka se běžecké stopy dělaly nohama a lopatou, celá trasa relativně
dobrého lyžování byla mnohem kratší a při
přípravě závodu pracovali všichni členové
oddílu včetně závodníků.
Pamětníci Honzy Petrlíka zákonitě ubývají. Většinu roku na trasu kolem pomníčku
mnoho lidí nezabloudí. V zimě je pomníček
většinou zasypán sněhem tak, že ho kolikrát
nenajdou ani ti, kteří s Honzou jeho poslední závod běželi. Pomníček je asi v půli roviny
ústící do Chaloupek, na vyšší straně okraje
cesty stojí už dvacet let nevelký kříž z tyčoviny. Památka na Honzu Petrlíka žije dál.
PETR PÁNEK

(FOTO: ARCHIV PETRA PÁNKA)

Mnoha závodů se Jan Petrlík (vpravo) zúčastnil jako rozhodčí.
—www.nejdek.cz—
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CVINGER bus, s. r. o.
Nádražní 108, 362 21 Nejdek
Pracovní doba: Po–Pá 7.00–15.00
Telefon: 353 825 288, 777 728 980
E-mail:cvinger@c-box.cz
nový bazárek
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

levné kvalitní oblečení
pro miminka i školáky
- nové dětské ponožky a punčocháče
- komisní prodej kočárků
a autosedaček
Moskevská 4 (vedle restaurace Sklípek)
KARLOVY VARY, Po–Pá 9.00–18.00

tel.: 777 193 779

V únorovém vydání NRL byly otištěny neúplné Jízdní řády na rok 2006. Za nedopatření, které vzniklo při finální grafické tvorbě NRL, se omlouváme.

—www.nejdek.cz—
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1590 - 1650 Kč

Prodej bytu
Prodám družstevní byt 3+1 (72 m2) s balkonem a dvěma sklepy.
Byt je po kompletní rekonstrukci (plastová okna, podlahy, dveře, koupelna) v 2. patře panelového domu v ulici Závodu míru.
V ceně kuchyňská linka, stůl a židle a vybavení dětského pokoje.
Cena k jednání 799 tisíc Kč. Telefon: 774 025 415

Prodám
dubové podlahy,
schody, střešní okna

777 788 164

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
• montáž plovoucích podlah
• lepení koberců, PVC, parket
• nivelační vyrovnávky

a jiné speciální
podlahářské práce…
Žáček Marcel, Nad Tratí 1340
362 21 Nejdek
tel: 608 101 046, tel/fax: 353 925 839

e-mail: zacek.podlahy@seznam.cz

Hostinec ,,SPORTKA“ Vysoká Pec, č. p. 50
Vás srdečně zve k návštěvě a nabízí:
•příjemné posezení u piva Gambrinus a Pilsner Urquell
•denně teplá a studená jídla
•pořádání rodinných a firemních oslav, svateb, seminářů a firemních
večírků (kapacita sálu 70 míst, pronájem sálu ZDARMA)
•na objednávku venkovní grilování, na přání připravíme pečené
koleno, kachnu apod..
•možnost sledování sportovních přenosů (televize v sále)
•šipky, kulečník, stolní tenis, fotbálek
•ubytování (cca 18 míst)
otvírací doba Po 18.00–24.00, Út–Ne 11.00–24.00 e-mail: katkapes@volny.cz

TELEFON: 353 926 029
—www.nejdek.cz—

Prodej paliv, autodoprava
Objednávková kancelář
na tuhá paliva
Milan Vachel
Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici)
Kontakt: 353 925 558
Brikety
602 191 239
Sokolovské uhlí
607 761 131
Mostecké uhlí
Pytlované brikety 20 kg – 65 Kč
Doprava sypkých materiálů

BĜezen 2006
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Byl začátek roku 1969. V Nejdku jsem byl v tu dobu pouze několik týdnů. Jako pracovník tehdejšího podnikového ředitelství PČP
jsem se při řešení pracovních úkolů potkal na barevně nejdeckého závodu s energickým mužem atletické postavy Janem Petrlíkem.
Při řešení pracovních problémů jsme se tvrdě utkali. Chvílemi jsem měl dojem, že mě z barevny svými svalnatými pažemi vynese.
Když jsme se uklidnili a přestali hovořit
jenom o práci, došlo v řeči i na sport. Jako
když mávne kouzelným proutkem, byli jsme
naladěni na stejnou notu. Začalo se rodit
naše přátelství a společná práce při zakládání a vedení lyžařského oddílu TJ Jiskra
Nejdek, který jsme ještě s několika dalšími nadšenci založili v roce 1969. Honza
převzal na svá bedra největší odpovědnost
tím, že se stal hlavním trenérem mládeže.
V roce 1970 jsme provedli nábor dětí a o vánočních prázdninách jsme uskutečnili pod
vedením Honzy první tréninkové soustředění na Blatenském vrchu. Tehdy se pod
vedením Honzy Petrlíka začala psát zlatá
historie nejdeckého lyžování.
V 70. letech se stal lyžařský oddíl TJ Jiskra Nejdek nejúspěšnějším v rámci tehdejšího Západočeského kraje. Závodníci oddílu získali desítky titulů přeborníků kraje
a řada z nich jako Martin Müller, Pavlína
Hýsková, Zuzana Petrlíková, Pavel Koubek,
Jaromír Frey, Josef Petr, Alena Bernášková,
Lída Ziebová, Jaromír Šmída a další se prosadili i na celostátní úrovni.
To vše byla zásluha především trenéra
Honzy Petrlíka, člověka, který pro sport
skutečně „hořel“ a dokázal „zapalovat“ i lidi kolem sebe. Na sebe byl vždy tvrdý a nesmlouvavý. Nikdy se nestalo, že by nepřišel na trénink, protože mu není dobře, že
je zima nebo že prší. Totéž vyžadoval od
svých svěřenců, což bylo klíčem k úspě-

(FOTO: ARCHIV PETRA PÁNKA)

V běžeckých stopách byl Jan Petrlík jako doma.

chům členů oddílu lyžování i oddílu
orientačního běhu.
Jeho plodnou práci bohužel přerušilo nečekané úmrtí při lyžařském závodu Hamerský běh 16. března 1986…
I když Honza není již dvacet let
mezi námi, rukopis jeho práce je nadále patrný na jeho následovnících,
kteří se věnují trenérské práci s lyžaři i orientačními běžci. Alena Veselá,
Pavlína Spaziererová a Jaromír Frey
v „Honzově stopě“ vychovali nové
mistry republiky - Vojtu Veselého,
Martina Newiaka a Jana Spazierera
v běžeckém lyžování a Andreu Freyovou v orientačním běhu a lyžařském
orientačním běhu.

(FOTO: ARCHIV PETRA PÁNKA)

Jako trenér mládeže položil Jan Petrlík základy nejdecké běžecké tradice
—www.nejdek.cz—

Závěrem nezbývá než Honzovi
opakovaně poděkovat za vše, co pro
nejdecké lyžování a orientační běh
vykonal. Přál bych si, aby se i v budoucnu našli lidé zapálení pro sport,
lidé jako Honza Petrlík, kteří by vedli
nejdecké lyžování a orientační běh
k dalším významným úspěchům.
JAROMÍR FREY ST.
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Hasiči zachránili potok před znečištěním

(FOTO: HASIČI NEJDEK)

Uchránit Bernovský potok a Bernovský rybník před znečištěním
ropnými látkami se hasičům podařilo při více než desetihodinovém zásahu. Odpoledne 12. února v Kraslické ulici havarovala při
vyhýbání se protijedoucímu vozidlu vojenská cisterna s 3 tisíci litry
nafty a přibližně 160 litry benzinu. Hrozilo nebezpečí, že pohonné
hmoty pro těžkou techniku, s níž vojáci rakovnické základny pomáhali krušnohorským obcím při sněhové kalamitě, kontaminují
potok i rybník.
„Na místě nehody jsme zasahovali my a profesionálové z Karlových Varů a Sokolova. Naftu z převrácené cisternyho bylo třeba
před vyzdvižením vozidla zpět na silnici přečerpat. Pro případ, že
by ropné látky z cisterny přece jen unikly, jsme v korytě potoka postavili dvě norné stěny. Naštěstí jich nebylo zapotřebí,“ říká velitel
nejdeckých hasičů Zdeněk Macháček.
Kraslická ulice byla po celou dobu zásahu uzavřená pro veškerou dopravu. Na místě zasahovalo 22 hasičů. Cisternu se podařilo
po 10 hodinách dostat zpátky na silnici pomocí dvou autojeřábů.
Zásah se protáhl až do 01.30 hodin dne 13. února.
„Dobří lidé ještě nevymřeli. Když lidé z Bernova viděli, jak hasiči
v mrazu pobíhají kolem převrácené cisterny, zásobovali je horkým
čajem. Občanům Kraslické ulice bych chtěl za vstřícnost, pochopení a občerstvení poděkovat,“ dodává Zdeněk Macháček.
(RED)

MIMOŘÁDNÁ AKCE

Hašení požáru kůlen komplikoval mráz

Mobilní sběr
vybraných druhů
odpadů
Ve dnech 5.–7. dubna 2006 bude
FORTYGO, s. r. o.,
provádět mobilní sběr starých
ledniček, praček, televizorů – monitorů.
Jednorázová akce
pouze pro uvedené komodity!!!

5. dubna od 8.00 do 12.00 hodin
•
•
•
•

FOJTOV (u bývalého obchodu)
POZORKA (u hasičárny)
SUCHÁ (parkoviště u hřbitova)
BERNOV (před areálem fy Král
u stanoviště separovaných odpadů)
• BERNOV (křižovatka pod Zátiším
u garáží)

6. dubna od 8.00 do 12.00 hodin
• OKRUŽNÍ (vjezd na sídliště)
• LIPOVÁ (u stanoviště separovaných
odpadů)
• J. A. GAGARINA (u stanoviště separovaných odpadů)
• 9. KVĚTNA (u stanoviště separovaných odpadů)

7. dubna od 8.00 do 12.00 hodin
• JÁCHYMOVSKÉ DOMY
• ROLAVSKÁ (sídliště – u mostu)
• CENTRUM (za marketem Albert
u stanoviště separovaných odpadů)

(FOTO: HASIČI NEJDEK)

Dvě jednotky nejdeckých dobrovolných hasičů posílených jednotkou profesionálů
hasily 14. února časně ráno požár řadových kůlen v Údolní ulici v Nejdku.
„Kůlny začaly hořet ve 3 hodiny ráno.
V tu dobu bylo 14 stupňů pod nulou. Požár
zasáhl dřevěné kůlny s uskladněným dřívím na zimu. Oheň proto rychle rozšířil až
na plochu 12 krát 5 metrů. Zásah nekomplikoval jen silný mráz. Údolní ulice je velmi úzká, takže průjezd hasičské techniky
—www.nejdek.cz—

byl náročný. Profesionálové z Karlových
Varů kyvadlově zajišťovali dodávku vody.
Zásah trval až do půl osmé ráno. Škoda
zatím nebyla vyčíslena, příčina požáru se
vyšetřuje,“ hlásí velitel nejdeckých hasičů
Zdeněk Macháček.
(RED)
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Úspěšná zima nejdeckých orientačních běžců
Předposledním únorovým víkendem skončila zimní sezona orientačních běžců.
V jejím průběhu se nejdečtí orientační běžci zúčastnili sedmi závodů národního
žebříčku A v lyžařském orientačním běhu. I když se těchto závodů zúčastnila
pouze malá skupina čtyř až pěti závodníků, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků.
První závod NŽ A na krátké trati se bě- trati v kategorii H14A, Denisa Benáková
žel 14. ledna v Kněžicích u Jilemnice. Na 13. místo na klasické a 11. místo na krátvelmi dobře upravených tratích dosáhli ké trati v kategorii D16A, Tomáš Kamaryt
nejdečtí těchto výsledků: Anna Veselá 1. 5. místo na klasické a 12. místo na krátké
místo v kategorii D14A, Martin Frey 1. trati v kategorii H18A, Jaromír Frey st. 1.
místo v kategorii H14A, Tomáš Kamaryt 6. místo na klasické a 2. místo na krátké trati
místo v kategorii H18A, Denisa Benáková v kategorii H65B
6. místo v kategorii D16A, Jaromír Frey st.
1. místo v kategorii H65B
Čtvrtý a pátý závod NŽ A se konal 4. a 5.
února v Hynčicích pod Sušinou u ŠumperDruhý a třetí závod NŽ A se běžel 28. ka na dobře upravených tratích v kopcovia 29. ledna v Nove Vsi u Rýmařova. Z ce- tém terénu s množstvím strmých stoupání
lé série žebříčkových závodů byl ze strany i mnohdy krkolomných sjezdů. Nejdečtí
pořadatelů nejméně vydařený. Zejména zde dosáhli opět velmi dobrých výsledků:
kvalita úpravy tratí byla na velmi nízké Anna Veselá 1. místo na klasické a 3. mísúrovni. Stopa byla tak měkká, že mnozí to na krátké trati v kategorii D14A, Martin
závodníci se bořili až do půli lýtek. Ani Frey 1. místo na klasické i krátké trati v kaza těchto podmínek se nejdečtí neztratili tegorii H14A, Tomáš Kamaryt 8. místo na
a umístili se takto: Anna Veselá 1. místo klasické a 7. místo na krátké trati v kategona klasické i krátké trati v kategorii D14A, riiH18A, Jaromír Frey st. 1. místo na klasicMartin Frey 1. místo na klasické i krátké ké i krátké trati v kategorii H65B

Závěrečná část seriálu závodů, 6. a 7. závod NŽ A, proběhla 18. a 19. února ve Třech
Studních u Nového Města na Moravě. Tento
dvojzávod byl z celého seriálu nejvydařenější. Zvolený terén byl pro lyžařský orientační
běh ideální, rovněž kvalita úpravy stop byla
na špičkové úrovni. Také zde Nejdečtí zabojovali: Anna Veselá 12. místo na krátké trati
v kategorii D16A a 2. místo na klasické trati
v kategorii D14A, Martin Frey 9. místo na
krátké trati v kategorii H16A a 1. místo na
klasické trati v kategorii H14A, Tomáš Kamaryt 6. místo na krátké a 4. místo na klasické
trati v kategorii H18A, Jaromír Frey st. 1. místo na krátké i klasické trati v kategorii H65B
V souhrnu tedy získali nejdečtí orientační běžci v národních žebříčkových závodech celkem patnáct 1. míst, dvě 2. místa
a jedno 3. místo. Uvedené výsledky znamenají, že Anna Veselá a Martin Frey dosáhli
celkového vítězství v národním žebříčku
A a získali licenci A pro příští sezonu. Tomáš Kamaryt obsadil celkové 7. místo
a Denisa Benáková, která se zúčastnila
pouze tří závodů, krásné 12. místo.
JAROMÍR FREY ST.

Zápasník Jakub Odl
vybojoval stříbro

(FOTO: JIŘÍ ODL)

Momentka z finálového zápasu: Jakub Odl, nejdecký vicemistr
ČR (vpravo)

(FOTO: JISKRA NEJDEK)

Třicítka hráčů a hráček v kategorii mladších žáků z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckeho kraje startovala
18. února 2006 v Nejdku na turnaji 8. Witte Cup. Stříbro
a bronz vybojoval nejdecký badmintonista Zdeněk Šlehu(RED)
br v deblu a mixu.

Na Mistrovství ČR v zápase řecko-římském (ve dnech 11.–12.
února 2006) v Ostravě vybojoval zápasník Jiskry Nejdek Jakub Odl
v kategorii kadetů do 76 kg stříbrnou medaili. „V mé váhové kategorii se sešlo devět zápasníků. K medaili mi pomohlo před soutěží
dvoutýdenní soustředění s plzeňskými zápasníky. Druhé místo na
mistrovství republiky je zatím můj největší sportovní úspěch. Loni
jsem byl těsně čtvrtý,“ prozradil v telefonátu z Ostravy Jakub Odl.
Jakub už myslí na účast na mistrovství republiky ve volném stylu
v Teplicích (o víkendu 8.–9. dubna 2006). Přestože se nejdečtí zápasníci volnému stylu nevěnují, už loni byl Jakub Odl na mistrovství
(RED)
republiky čtvrtý. Více na: www.rrznejdek.wz.cz

—www.nejdek.cz—
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
– KONCERT
14. 3. 2006 Klavírní koncert – Martin
Levický (přeloženo z 6. 12. 2005)
Program: Bach, Beethoven,
Janáček, Chopin, Prokofjev
Kulturní dům Nejdek, 19 hodin
Vstupné: Kč 70,- (důchodci a studenti Kč 50,-)

FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, nám. Karla IV.241,
telefon: 353 925 216, otevřeno PO–PÁ 10–17 hodin
VÝSTAVA:
Obrázky z Krušných hor – Michal Kříž

GALERIE, ČAJOVNA A KAVÁRNA
N211 – čítárna a INTERNET
Nerudova 211, tel. 353 825 750,
e-mail: n211-vyhlidka@quick.cz
otevřeno PÁ–NE 16–20 hodin
(po dohodě i v jiném termínu)
Výstava od 22. 10. 2005:
Radovan Rakus – kreslíř humoru

MĚSTSKÉ MUZEUM
Výstava Znovuobjevené Krušnohoří
Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 3. v 17 hodin.
Výstava potrvá do 23. 4. 2006.
Je to výstava, která připomíná pestrý
kaleidoskop života v Krušnohoří, především do
druhé světové války. Přináší stovky unikátních
fotografií z archivu soukromých sběratelů.
Autorem výstavy je Petr Mikšíček,
autor knihy Znovuobjevené Krušnohoří.
Otevřeno:
ST – NE 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 hodin
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Bude nová čistírna nejdeckých
odpadních vod v Pozorce?
Tři roky usiluje AYIN, s.r.o., o dohodu
s vlastníkem a provozovatelem čistírny odpadních vod (ČOV), kterým
je Vlnap, a.s., o ceně za čištění městských odpadních
vod, o ceně, jež by umožnila
zachovat alespoň současnou
úroveň stočného ve městě a
přitom by neznamenala ztrátu v provozování kanalizace, jak je tomu
dosud. Protože výsledkem jednání je na rok
2006 další zvýšení jednotkové ceny za čištění odpadních vod pro společnost AYIN,
která však toto zvýšení nepromítla do cen
stočného v roce 2006, nezbylo AYIN než
připravit se na možnost výstavby vlastního
zařízení na samostatné čištění městských
odpadních vod.
AYIN již tuto úvahu konkretizovala do
podoby rozhodnutí o umístění stavby ČOV
vydaného stavebním úřadem i pro potřebné
přívodní kanalizační stoky. Nová ČOV pro
město Nejdek je plánována na městském
pozemku v katastrálním území Pozorka,
zcela mimo jeho zastavěnou část. Přívodní
stoky by vytvořily základ pro odkanalizování městské části Pozorka. Navrhovaná technologie čištění by umožnila stálou kvalitu
městské odpadní vody při automatickém
provozu s občasnou dohlídkou obsluhy.
AYIN již zadala pro vydání stavební povolení vypracování projektu, který by umožnil zahájení stavby ještě v letošním roce.
inzerce

MINI GALERIE řezbářství a uměleckých řemesel – vlakové nádraží Nejdek
telefon 353 826 189, mobil 737 576 772
Ke zhlédnutí je více než 500 starých
i nových exponátů.
Otevřeno Po–St–Pá od 13 do 16 hodin
Návštěva po dohodě i v jiném čase.

KINO NEJDEK
nám. Karla IV. 241,
telefon: 353 925 216
Představení pro děti
26. 3. 15.00 Velký sál kina Nejdek –
Máša a medvěd
Hraje: Divadelní společnost Úsměv Ludmily
Frištenské

Infocentrum Nejdek
infocentrum@nejdek.cz
telefon: 353 925 216
telefon/fax: 353 925 708
—www.nejdek.cz—

Abychom zabránili šíření poplašných
zpráv, že realizací samostatné městské
ČOV může dojít k ohrožení existence Vlnap, a.s., a
NČV, a.s., a tím ke ztrátě
pracovních míst v Nejdku,
budeme o přípravě výstavby nové ČOV v Pozorce
popřípadě o dohodě s vlastníkem stávající průmyslové čistírny Vlnap,
a.s., informovat na našich internetových
stránkách: www.ayin.cz
JIŘÍ ČÍŽEK JEDNATEL, AYIN, S.R.O.

SBĚRNÝ DVŮ
DVŮR
NEJDEK
Závodu míru 443
po – pá 6:00 – 14:30 hodin
so 8:00 – 12:00 hodin
Občanský průkaz s sebou!
www.fortygo.cz
e-mail: fortygo@fortygo.cz
telefon/fax: 353 925 946
mobil: 606 188 372 nebo
728 994 983

BĜezen 2006
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mrtvou nevěstou. Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezitím čeká ve skutečném
světě. Přestože se život v Zemi mrtvých ukáže být mnohem barvitější, než jeho striktní
viktoriánská výchova, dospěje Viktor k závěru, že v tomto ani v dalších světech neexistuje nic, co by ho udrželo odloučeného od jeho skutečné lásky...
vstupné: 60 + 1 Kč
77 minut
přístupný od 12 tet

BŘEZEN
PROSINEC
6.–7. po, út 16.00, 18.00
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
USA – Sourozenci Danny a Walter si buďto lezou na nervy nebo se nudí. Jednou se
však během obvyklého hašteření Danny ocitne zamčený v temném a strašidelném
sklepě, kde objeví starou deskovou hru Zathura. Když se mu nedaří Waltera přimět,
aby si ji zahrál s ním, začne hrát sám. Už od prvního tahu je však jasné, že Zathura není
jen tak obyčejná hra. Dannyho figurka se totiž pohybuje sama od sebe…
Hrají: T. Robbins, K. Stewart, J. Hutcherson, aj.
vstupné: 64 + 1 Kč
88 minut, titulky
přístupný
9.–10. čt, pá 17.30, 20.00
HRA S NEVĚROU
ČR – Když se Charles Schine setká s Lucindou Harris, jeho život se nenávratně změní. Lucinda je šarmantní, krásná a svůdná. Jejich zdánlivě bezchybný vztah se však
radikálně změní v okamžiku, kdy do pokoje vtrhne brutální cizinec LaRoche a začne
oba milence ohrožovat pistolí. Poměr se brzy změní v noční můru, která je mnohem
nebezpečnější, než si dokázali představit. Charlesův život začne být brzy plný podvodů, vydírání, násilí a zločinu.
Hrají: C. Owen, J. Aniston
vstupné: 64 + 1 Kč
107 minut, ŠUP, titulky
přístupný od 12 let
14.–15. út, st 17.30, 20.00
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ
USA - Nastupující hvězdy Ryan Reynolds, Anna Faris a Justin Long si zahrály hlavní
role zaměstnanců podivné restaurace Shenanigan, ve které se dějí ty nejneuvěřitelnější věci. Uvidíte bláznivé uklízeče, nechutné legrácky v kuchyni a hodně rozprav o
sexu. Film je hysterický zákulisní pohled do fastfoodu a citlivá óda na ztracené a zcela
bezcílné mládí.
vstupné: 60 + 1 Kč
93 minut, titulky
přístupný od 15 let
17. pá 17.30, 20.00
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
USA – Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou

21. út 17.30, 20.00
JEŠTĚ ŽIJU S ČEPICÍ, PLÁCAČKOU
ČR – Absurdní tragikomedie o středně velkém českém nádraží v létě. Postavami filmu
jsou nádražáci, kteří řeší, ve velmi humorné nadsázce, své malé „vzájemnosti“ na pozadí mizejícího místa, do něhož byli zasazeni. Film se snaží zobrazit skutečné lidi.
Hrají: J. Dušek, I. Chmela, R. Slovák, aj. Režie: P. Göbl.
vstupné : 54 + 1 Kč
93 minut
přístupný
24. pá, 17.30, 20.00
ZLOMENÉ KVĚTINY
USA – Zapřisáhlý starý mládenec jednou dostane záhadný dopis naznačující, že s některou bývalou láskou má dospělého syna. Zahájí pátrání po tom, která z jeho milenek
může být autorkou dopisu. Postupně se setká se čtyřmi ženami, které něco znamenaly v jeho životě, ale žádná v něm neprobudí víc, než trochu nostalgie.
Hrají: B. Murray, S. Stone, J.Lange. Režie: J. Jarmusch.
vstupné : 64 + 1 Kč
105 minut
přístupný od 15 let
28.–29. út, st 17.30, 20.00
ELIZABETHTOWN
USA – Život Drewa Baylora se aktuálně ocitl v „hororové“ fázi. Kvůlií chybě přišel o
prestižní práci, dokonalou přítelkyni, a když má pocit, že už ho nic horšího potkat
nemůže, dozvídá se o úmrtí otce. Během cesty na pohřeb do jeho rodného městečka Elizabethtown narazí na sympatickou letušku Claire, která je doslova ztělesněný
optimismus.
Hrají: K Dunst, O. Bloom, S. Sarandon. Režie C. Crowe
vstupné 54+1 Kč
124 min, titulky
do 12 let nevhodný
31. pá, 17.30, 20.00
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
USA – Příběh filmu pojednává o pozoruhodných výkonech obchodníka se zbraněmi
Yuriho Orlova, který se pohybuje v nejnebezpečnějších válečných zónách světa, hravě strčí do kapsy Interpol, svoje obchodní konkurenty a dokonce i zákazníky, mezi něž
patří většina nejznámějších světových diktátorů. Jeho největším soupeřem se však
nakonec stane vlastní svědomí.
Hrají: N. Cage, D. Suterland, aj.
vstupné 54+1 Kč
124 min, ŠUP, titulky
do 12 let nevhodný

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2006
GEJŠA; FIMFÁRUM; RAFŤÁCI; BAMBI 2; EXPERTI.
Filmy označené ŠUP jsou širokoúhlé. www.kinoserver.cz

VZPOMÍNKA

Dne 16. března 2006 uplyne 20 let,
kdy nás náhle opustil a kdy navždy odešel od všeho, pro co žil,

Dne 15. března 2006 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustil náš manžel, otec, dědeček a pradědeček

pan Jan Petrlík

pan František Pitel.

Stále vzpomíná manželka Marie, dcery Zuzana, Marcela a Eva
s rodinami, sestra Hana a ostatní příbuzní

Vzpomínají rodiny Pitlova a Neudertova

—www.nejdek.cz—
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Jindřichovice 140, 358 01 Kraslice

realizace staveb,
rekonstrukce, demolice

Hotel Zívr Nové Hamry
Úplně nový kolektiv hotelu Zívr Vás zve k příjemnému posezení
u pivka Gambrinus 10° a 12° a Plzeňského prazdroje. Hotová jídla
za lidové ceny, dále minutkové speciality a míchané koktejly.
V sále s kapacitou do 130 míst možnost pořádání rodinných
a firemních oslav, večírků, rautů a pod. Ubytování se snídaní,
cca 45 lůžek. Šipky, fotbálek, kulečník, stolní tenis.

Otevřeno denně od 10 do 22 hodin
Přijedeme pro Vás a odvezeme Vás
za předem domluvenou cenu
Rezervace na tel. 353 925 156

www.hotelzivr.cz, hotelzivr@centrum.cz

dodávka a montáž
plastových oken a dveří

(proﬁl Salamander, kování Maco)

revitalizace
panelových domů

(vč. zajištění hypotečního úvěru
se státní dotací)

telefon + fax: 352 695 091, mobil: 724 603 232 – 3
e-mail: benitocz@seznam.cz • www.benito-cz.net

Kavárna – Penzion ,,EVÍK“
sobota 18. března 2006
16.00 hodin

Diskotéka pro děti a mládež
s tombolou
Uvádí DJ Míra
Vstupné: 30 Kč + lístek do tomboly =
DÁREK ZDARMA

Kulečníková akce 5+1
Hra navíc

Koupíš 5 žetonů
a dostaneš 1 hru zdarma
Celý březen ochutnávka Platanské perly14°

Bližší informace + úbytování:

353 925 578 nebo 602 136 643
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