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i příznivce letadel

Na Wembloudovy hrby
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Název akce/filmu

Hola, hola škola volá
Přes prsty
Rocketman
10 let očima Štěpána Malasta
To Kapitola 2
Tlapková patrola
Osudové devítky: 1939
Přes prsty
Tajemství klášterecké minulosti
Klášterecké promenády
Angry Birds ve filmu 2
To Kapitola 2
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Přes prsty
Playmobil ve filmu
To Kapitola 2
Angry Birds ve filmu 2
Zlatokopky
Lví král
Panství Downton
Přes prsty
Bláznivý pětiboj
Nabarvené ptáče
Psí kusy
Rambo: Poslední krev
Playmobil ve filmu
Román pro pokročilé
Tlapková patrola
Ad Astra
Posezení s…
Rambo: Poslední krev
Národní třída
Angry Birds ve filmu 2
Ad Astra
Psí kusy
Národní třída
Ovčí pohádka
Tlapková patrola
Román pro pokročilé
Pro tebe cokoliv

Rozloučení s prázdninami s hudebním divadlem Hnedle vedle. Písničky, řádění s muzikou, opékání buřtů, skákací hrad, trdelníky, provazochodectví, malování na obličej
ČR – Sportovní komedie. Linda a Pavla obětují beach volejbalu vše. Linda chce však co nejdříve otěhotnět s Hynkem (V. Dyk). Všechno ale zamotá Jíra (J. Langmajer)… (2D)
VB/USA – Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně (2D)
Výstava fotografií v malém renesančním sále zámku. Součástí model rekonstruovaného kulturního domu z LEGA. Vernisáž 5. září 2019 v 17:00, výstava potrvá do 30. září 2019
USA – Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní nebezpečnější než kdy jindy (2D)
USA – Animovaný film. Jak vrátit ztracené tučňáky zpět do mrazu? Co trápí krávu Bettinu? Jak vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí? Tlapková patrola opět zasahuje (2D)
První výstava ze série Osudové devítky, tentokrát k roku 1939. Sbírkové předměty a fotografie z Památníku Terezín doplněné o předměty ze soukromé sbírky Šimona Čekala
ČR – Sportovní komedie. Linda a Pavla obětují beach volejbalu vše. Linda chce však co nejdříve otěhotnět s Hynkem (V. Dyk). Všechno ale zamotá Jíra (J. Langmajer)… (2D)
Přijďte si prohlédnout zákoutí, která možná neznáte, poslechnout historii, o které možná nevíte, v doprovodu členů Divadelního spolku Klas, nutná rezervace na zámku (tel.: 474 375 436)
Tradiční městské slavnosti s hudebním programem (Jackye, Perutě, David Kraus, Jaroslav Uhlíř, Visací zámek, Mirai), dětskými atrakcemi a stánkovým prodejem
USA – Pokračování animované komedie. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy rozzlobených ptáků i zelených vepřů (2D)
USA – Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní nebezpečnější než kdy jindy (2D)
USA/JAP – V dalším pokračování úspěšného akčního filmu jsou Dwayne Johnson a Jason Statham opět nuceni spolupracovat, v Londýně, zamořeném Černobylu i v Polynésii (2D + 3D ZVUK)
ČR – Sportovní komedie. Linda a Pavla obětují beach volejbalu vše. Linda chce však co nejdříve otěhotnět s Hynkem (V. Dyk). Všechno ale zamotá Jíra (J. Langmajer)… (2D)
FRA/SRN – V animovaném dobrodružství se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které kouzlo vtáhlo ze světa lidí (2D)
USA – Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní nebezpečnější než kdy jindy (2D)
USA – Pokračování animované komedie. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy rozzlobených ptáků i zelených vepřů (3D)
USA – Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket (2D)
USA – Malý lví princ Simba se připravuje na svou budoucí vládu. Jeho strýc Scar, původní následník trůnu, však spřádá své vlastní, temné plány (2D)
VB – Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově na počátku 20. století přichází na plátna kin (2D)
ČR – Sportovní komedie. Linda a Pavla obětují beach volejbalu vše. Linda chce však co nejdříve otěhotnět s Hynkem (V. Dyk). Všechno ale zamotá Jíra (J. Langmajer)… (2D)
Pro všechny děti i nečtenáře, které přijdou v čase od 15 do 16 hodin, připravila knihovna odpoledne netradičních soutěží o ceny
ČR/SR/UKR – Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě (2D)
KAN – Animovaná komedie. Lumpík je trochu rozmazlený, ale veselý pes. Nic neví o skutečném světě plném nástrah, jednoho dne však začíná dobrodružství za plotem svého domova (2D)
USA – Těžko uvěřitelných 37 let po prvním dílu a 11 let po tom dosud posledním přichází, už popáté, kultovní Rambo i se slavným protagonistou Sylvesterem Stallone (2D)
FRA/SRN – V animovaném dobrodružství se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které kouzlo vtáhlo ze světa lidí (2D)
ČR – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler či Berenika Kohoutová v nové komedii (2D)
USA – Animovaný film. Jak vrátit ztracené tučňáky zpět do mrazu? Co trápí krávu Bettinu? Jak vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí? Tlapková patrola opět zasahuje (2D)
USA/Brazílie – Lehce autistický vesmírný inženýr (Brad Pitt) cestuje na okraj sluneční soustavy ve stopách svého otce, chce pochopit, proč selhala jeho mise na Neptun (2D)
...minulými životy. Paní Zuzana Zíková zasvětí zájemce do tématu regrese do minulých životů. Věříte, že už jste žili před svým životem, nebo jste jenom zvědaví? Přijďte.
USA – Těžko uvěřitelných 37 let po prvním dílu a 11 let po tom dosud posledním přichází, už popáté, kultovní Rambo i se slavným protagonistou Sylvesterem Stallone (2D)
ČR/SRN – Hynek Čermák v dramatu podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Vandam má pocit, že svět míří k zániku. Cvičí, aby byl na bitvu přichystán. A udělal dojem na Lucku... (2D)
USA – Pokračování animované komedie. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy rozzlobených ptáků i zelených vepřů (2D)
USA/Brazílie – Lehce autistický vesmírný inženýr (Brad Pitt) cestuje na okraj sluneční soustavy ve stopách svého otce, chce pochopit, proč selhala jeho mise na Neptun (2D)
KAN – Animovaná komedie. Lumpík je trochu rozmazlený, ale veselý pes. Nic neví o skutečném světě plném nástrah, jednoho dne však začíná dobrodružství za plotem svého domova (2D)
ČR/SRN – Hynek Čermák v dramatu podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Vandam má pocit, že svět míří k zániku. Cvičí, aby byl na bitvu přichystán. A udělal dojem na Lucku... (2D)
Kam se ztrácejí ovečky? Proč beran vyhlásil zákaz na cokoli se ptát? Na otázky najde v divadelní pohádce odpověď černé jehňátko, které ovečky zachrání a vyzraje i nad zlem
USA – Animovaný film. Jak vrátit ztracené tučňáky zpět do mrazu? Co trápí krávu Bettinu? Jak vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí? Tlapková patrola opět zasahuje (2D)
ČR – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler či Berenika Kohoutová v nové komedii (2D)
V divadelní komedii dává Jana Paulová do komediální role všechno, Pavel Zedníček jí jako lehce uťáplý manžel dobře nahrává. Dále hrají David Suchařípa, Ladislav Hampl aj.

Popis

Vstupné

Letní kino
30 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Zámek
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Galerie Kryt
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Historické město
50 Kč
Lázně Evženie
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Městská knihovna
zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům
50 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kulturní dům 280/250/140
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Diamantovou svatbu oslavili manželé Zdeňka a Jozef Strukovi
Své „ano“ si řekli poprvé 15. srpna 1959 v Černošíně (okres Tachov), neuvěřitelných 60 let
uběhlo jako voda a letos se tedy usměvavá nevěsta s nádherným věnečkem na hlavě
a ženich s kloboučkem sešli ve svatební síni znovu. Tentokrát na kláštereckém zámku, aby
stvrdili svůj svatební slib. Moc jim to slušelo, co myslíte? Spolu s nimi se z tohoto krásného
výročí radovali jejich nejbližší – mezi nimi dcera Iveta, synové Alexandr a Roman, čtyři
vnoučata a dvě pravnučky. Jejich recept na šťastné manželství je podle nevěsty, paní Zdeňky,
tolerance a vzájemná důvěra. Gratulujeme a přejeme ještě mnoho šťastných let prožitých
v kruhu milující rodiny.
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Vážení Klášterečtí,
prázdniny jsou
u konce a školákům nastanou
opět
každodenní
povinnosti.
I rodičům se
vrací pravidelný režim běžných
dní. V letošním létě jsme měli
možnost opět po třech letech
navštívit promítání v letním kině
či jiný program uváděný v rámci
akce Léto na Letňáku. Doufám,
že jste si vybrali každý podle
svých představ. Osobně jsem
byl v kině dvakrát, dvakrát jsem
zmoknul, ale naštěstí vždy až
u konce filmu. Také proběhl festival tance SIRAEX, již tradiční
akce v našem městě. V kulise
nádvoří zámku měla vystoupení
neopakovatelnou atmosféru.
Určitě nejsme u konce, protože
nás čeká 7. září tradiční akce
plná hudby, Promenády 2019.
Léto však probíhalo nejenom ve
znamení zábavy, ale také práce.
Větší nápor, zejména v letním
teplém období, je kladen na naši
městskou policii. Pravidelně se
opakující hlučná zábava netolerantních občanů v nočních hodinách otravuje život těm, kteří se
chtějí v klidu vyspat. I já dostávám spoustu Vašich podnětů
k zabezpečení nočního klidu.
Letos tak poprvé vstoupila v platnost vyhláška o omezení otevírací doby některých provozoven,
tzv. policejní hodina. Osobně
jsem se na jedné noční směně
s našimi strážníky přesvědčil, jak
to v našem městě vypadá. Přestože si myslím, že jsme klidné
město, řada Vašich podnětů je
oprávněných. Když službu našich
strážníků poznáte zblízka, rozhodně není co závidět. Přesto se
dozvídám od různých „chytráků“
zejména ze sociálních sítí, jak
jejich práci slušně řečeno zlehčují. Rád bych všem vzkázal, že
mají možnost podílet se na veřejném pořádku v našem městě.
Myslím však, že tito „chytrolíni“
by neudělali ani vstupní psychotesty, které musí uchazeč o práci
u městské policie složit.
Začíná nový školní rok a já přeji
všem školákům a studentům,
aby byl co nejlepší, prvňáčkům
pak úspěšný první krok směrem
ke školním lavicím. Užijte si
krásný konec léta.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Jak pokračuje realizace vámi vybraných projektů?
Na konci minulého roku jste hlasováním vybrali pět projektů, které se vešly do městem vyčleněné částky
1 milion Kč. Projekt participativního rozpočtu Společně pro Klášterec pokračuje a nyní máte možnost navrhovat
další projekty, které byste v našem městě uvítali. Neváhejte a do 30. září 2019 podávejte své návrhy, jež doporučujeme předem konzultovat (Adéla Václavíková, tel.: 474 359 686, vaclavikova@muklasterec.cz, Radka
Hodicová, tel.: 474 359 645, hodicova@muklasterec.cz). Veškeré dokumenty jsou na webu města v sekci Společně pro Klášterec. Rádi Vám je vytiskneme v turistickém informačním centru pod radnicí. Tvořme naše město
společně. Společně pro Klášterec.
Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné ulici
Vítězným projektem byla obnova hřiště ve Vítězné ulici.
V současné době se dolaďují detaily, jak bude toto místo
vypadat. Původně navržené hřiště se do prostoru nevejde
a nyní se ve spolupráci s navrhovatelkou projekt upravuje
tak, aby se vešlo jak stávající hřiště na nohejbal, tak dětské
prvky s posezením.

tvaru pejska, houpačka – tzv. hnízdo, kolotoč a sestava pro
dospělé s žebříkem na ručkování a bradly. Na tomto místě
ještě proběhnou terénní úpravy. Věříme, že se budou nové
prvky líbit dětem i dospělým a zpestří si zde své procházky
do lesa či na nedalekou naučnou stezku Cesta z města.

Sportujeme podél řeky Ohře
Hlasující podpořili také projekt určený zejména milovníkům
aktivního odpočinku. V rámci něj vznikne již v těchto dnech
posezení na místě bývalého vodáckého tábořiště mezi železničním mostem a rašovickou lávkou. Kromě stolu a lavic zde
bude stojan na kola a odpadkový koš. Do konce roku také
přibude prvek pro děti, které si tu budou moci zkrátit dlouhou
chvíli při odpočinku. Součástí projektu mělo být i umístění
kilometrovníků od lázní až do Kadaně po obou stranách
cyklostezky. V současné době máme zamítavé stanovisko
od Dopravního inspektorátu Policie ČR na betonové kilometrovníky a řešíme alternativu. V lázních a na místě odpočívadla se ještě nainstalují infotabule, kde budou zobrazeny
správné techniky pro běh či protahovací cviky.
Fasáda skautské klubovny
Bronzovou příčku obsadila oprava fasády skautské klubovny,
která se nachází v areálu školy v Petlérské ulici poblíž dětského hřiště. Novou fasádu dostal objekt již v první polovině
letošního roku, bohužel ji ihned svými podpisy opět „ozdobili“
vandalové. Jelikož si skauti na fasádě přejí mít pěkné obrázky
s přírodními motivy pochopitelně i svou lilii, projekt na své
dokončení ještě čeká. Rozhodli jsme se opět pro ověřené
„Klášterečtí Kláštereckým“ a necháme výzdobu zdí na žácích
místní základní umělecké školy. Ti se ve svém výtvarném
umění zdokonalují v budově naproti skautům, přičemž štětců
a palet se chopí v novém školním roce.

Autobusová zastávka v Klášterecké Jeseni
Jeseňští se aktivně podílejí na rozvoji své obce a zapojili se
do obou ročníků projektu Společně pro Klášterec. V současné
době se připravuje vybudování dřevěné autobusové zastávky, která nahradí původní nevzhledný objekt. Rádi by, aby
se typově hodila do podkrušnohorské obce. Poskytnut nám
byl zatím náčrtek, jak bude zastávka přibližně vypadat.

Rozšíření odpočinkové zóny v Útočišti
Díky předchozímu ročníku projektu Společně pro Klášterec
bylo v Útočišti v roce 2018 vybudováno hřiště se skluzavkou,
kladinou či horolezeckou stěnou. Hřiště se setkalo s pozitivním ohlasem a často jej navštěvují jak děti z Útočiště,
tak i procházející rodiny či školy a školky. Během loňského
hlasování jste podpořili rozšíření této odpočinkové zóny
o další prvky. Letos v létě zde byla doplněna průlezka ve
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Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí
Lidí, kterým je naše životní prostředí lhostejné, je stále hodně,
o čemž svědčí stále nové a nové černé skládky objevující se
v našem okolí. Proto potěší, když se podaří vypátrat jejího
původce.
Taková věc se povedla městské policii při šetření černé skládky
za Kláštercem u silnice na Petlery. Na webových stránkách
města v Ekologickém okénku jsme o tom informovali veřejnost
v průběhu června. Viníci byli díky dobré práci strážníků rychle
vypátráni a v rámci nápravy zajistili vlastními silami úklid
Vandal zničil v parku lípu věnovanou Olze Havlové
Lípa Olgy Havlové, zasazena v kláštereckém lázeňském
parku 4. září 2018, se nedožila ani jednoho roku. Neznámý
vandal jí minulý měsíc podřízl kmínek. Strom bude
samozřejmě nahrazen, věc je nadále v rukou městské policie
a šetří se pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.
Případ vzbudil zájem veřejnosti, objevovaly se různé dohady
ohledně motivace pachatele, která zůstává prozatím
nejasná. Pár dní po tomto incidentu se objevil u torza
stromku otevřený dopis, který zde také uveřejňujeme.

Otevřený dopis Jiřího Platila
(objeven u pahýlu stromku 24. 7. 2019)
Dobrý den,
je mi líto, že mi někdo práci pošlapal a svoje problémy řeší
na bezbranném. Asi chtěl vyjádřit svůj nejednoznačný názor,
jež jest bez výsledku:
A. Sázka, či chtěl spočítat stáří stromu i za cenu újmy na
vzhledu. Stačilo se zeptat na daných místech – 10 let opečovávání ve školce + 1 rok u mne.
B. Radikálně odmítá všechny migranty bez výhrady.
C. Chce připomenout totalitní praktiky na těch, jež minulý
režim rozvraceli.
D. Osobní zášť k mé osobě, že jsem mu přebral holku či jiné
příkoří.
E. …
Prosím o jediné – pro příště zvolit jiný způsob vyjádření
názoru. Například nechat zde psaný vzkaz, vyžádat si na
daných místech Knihu přání a stížností či poslat výtku, popřípadě pro méně náročné je možno si odplivnout, i vícekrát.
Možná se Vám uleví nebo aspoň projevíte úctu k práci druhých.
Budiž prozatím Torzem na křižovatce životních cest a rozhodnutí těch dobrých i těch špatných.
Pro ukojení záště či vyzpovídání se bydlím na adrese: Jiří
Platil, Přívozní 1, Klášterec nad Ohří, 431 51

odpadu, který předtím vysypali do koryta Kláštereckého potoka. Děkujeme všem, kteří se na jejich dopadení podíleli.
V boji s černými skládkami pomáhají také fotopasti. A pomoci
při monitorování skládek můžete i vy. Možností máte přitom
hned několik:
Pokud například na procházce skládku objevíte a podaří se
vám ji nejen vyfotit, ale i přesně lokalizovat, zašlete informace na e-mail: libor.kocab@muklasterec.cz. Zajistíme
pak další kroky nutné pro její likvidaci.
Případy můžete také jednoduše hlásit přes webové stránky
www.zmapujto.cz. Jsou připraveny tak, že vás při tom
povedou krok za krokem.
Pokud jste vlastníkem chytrého telefonu, můžete pro hlášení
podnětů navíc využít mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
+ Mobilní rozhlas + ZmapujTo, díky které budete moci
zasílat fotohlášky přímo z místa. Tato aplikace má mnohem
širší využití než je pouhé nahlášení černých skládek, proto
jsme se rozhodli vám její funkce blíže představit v příštím
vydání Kláštereckých novin.
Každému dopadenému původci černé skládky je uložena
pokuta a musí odpad odvézt nebo zaplatit jeho likvidaci. Může
si tak sám spočítat, jestli ušetřená cesta do sběrného dvora
stojí za všechny problémy s tím spojené.
Libor Kocáb ■

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, jsme parta (či skupina) dříve narozených, která si svůj věk prodlužuje aktivitou setkání, mysliveckých posezení a někdy návštěvou památek (hrady,
zříceniny) či různých objektů (přehrady) nebo jiných částí
přírody, hlavně lesů a stromů. Prostřednictvím pana Pavliše
se nám od Vás dostalo deset publikací Průvodce zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří, za což Vám chceme
tímto velmi poděkovat. Tato publikace, která nás seznamuje
s velikány přírody vzrůstem stromů jak domorodými, tak
exotickými ve zdejším parku, je pro nás lesáky většinou
oživením znalostí a krásy v naší blízkosti. V nejbližších dnech
se chystáme osobně navštívit a dobít si energii života dotykem a pohledem na stromoví zdejšího parku. Ještě jednou
srdečné díky za publikace. Ti starci jsou Jan Pavliš, Zbyněk
Šobr, Arnošt Cejhon, Václav Wolf, Stanislav Bečka, Vojtěch
Nečada, Josef Horák a Ivo Horák.
Stanislav Bečka ■
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Klášterecká výstava zabodovala v Braniborsku
Výstava galerie Kryt zachycující osobní příběhy Němců
a Čechů v kontextu poválečného odsunu na území našeho města sklidila nebývalý
úspěch ve 200 km vzdáleném německém Falkenbergu. Na pozvání tamního
starosty Herolda Quicka
navštívili zástupci Klášterce
nad Ohří Falkenberg, aby
společně výstavu ukončili
a domluvili se na možnostech
další spolupráce.
„Výstavu v tomto sedmitisícovém městečku zhlédlo více
než 500 návštěvníků,“ říká
nadšeně starosta města Šte-

fan Drozd a dodává, „tak
obrovský zájem o takto specifické a dosud velmi tabuizované téma jsme nečekali.“
Výstava, kterou měli možnost vidět Klášterečtí v červnu loňského roku v galerii
Kryt, následně putovala do
Saského parlamentu v Drážďanech, kde ji navštívilo více
než 300 zájemců, mezi nimi
i jeden angažovaný občan
z Falkenbergu, který následně
přesvědčil
starostu
o smysluplnosti uspořádání
této výstavy v jejich městě.
Během dvoudenní návštěvy
hovořili představitelé obou

Uzavírka Dlouhé a Nádraží ulice
V polovině srpna byly zahájeny práce v ulicích Dlouhá
a Nádražní. V Nádražní ulici se
rekonstruuje vodovod a ulice
je částečně uzavřena, objízdná trasa vede po druhé polovině vozovky. V Dlouhé ulici
byla zahájena VII. etapa
regenerace panelového
sídliště, ulici tak bylo nutné
zcela uzavřít. Objízdná trasa
vede přes Polní, Ječnou a Žit-

nou ulici. Autobusy MHD se
točí na horním parkovišti
17. listopadu a pokračují Polní
na zastávku v Okružní. Zastávky v Okružní jsou posunuty pod
křižovatku s Příčnou směrem
do Olšové. Prosíme o trpělivost
a maximální pozornost při průjezdu či průchodu zmíněnými
lokalitami. Práce v obou ulicích by měly být hotové do
konce letošního října.

Venkovní hřiště pro milovníky pohybu

V nově otevřeném Královéhradeckém cykloparku bylo v letních měsících vybudováno workoutové hřiště. Již je veřejnosti přístupné, ještě se zde buduje přístupová cesta.

měst o možnostech další
spolupráce, jíž jsou obě strany nakloněny. „Velmi rádi
bychom téma výstavy rozšířili o příběhy lidí z Falkenbergu, neboť zde stále žijí
pamětníci, kteří mají s odsunem sudetských Němců
osobní zkušenost,“ plánuje
Drozd. Vedle výstavy se

zástupci našeho města měli
možnost seznámit se systémem fungování samosprávy
a městského úřadu, navštívili
několik městských zařízení,
jako například mateřskou
školu fungující na principech
feng-šuej, a vyměnili si celou
řadu zkušeností a inspirativních nápadů.

Město Falkenberg je historicky významnou železniční křižovatkou, což bylo důvodem jeho téměř totálního zničení na
samém konci 2. světové války. Železniční doprava zde byla
ale velmi rychle obnovena (první vlaky vyjely již po dvou
měsících od bombardování) a dále se rozvíjela tak, že
v 80. letech minulého století ve Falkenbergu pracovalo více
než 2 000 lidí právě u železnice. Vedle dnes již opuštěných
železničních budov a historickými artefakty nabitého železničního muzea je zde nespočet příležitostí k aktivnímu odpočinku. Rovinatá krajina propletená cyklostezkami a rozlehlé
jezero s kempem k tomu přímo vybízí.

Město hledá strategického partnera
Město Klášterec nad Ohří usiluje o pokračování provozu
lázeňského areálu Evženie, o jeho revitalizaci
a dostavbu do plnohodnotného formátu komplexního lázeňského zařízení.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli hledat dlouhodobého
strategického partnera, který
by za oboustranně výhodných
podmínek provozoval lázně
v odpovídajícím kvalitativním
standardu a rozsahu služeb.
Partnera, který by pomohl
společně určit rozsah potřeb-

né revitalizace i její podobu
a zároveň by se podílel na rozsahu a formě dostavby areálu
tak, aby splňovala veškeré
provozní, ekonomické a estetické parametry.
Hledáme partnera, který
zachová historickou tradici lázní v Klášterci nad Ohří, zajistí
dlouhodobou udržitelnost takového provozu a svým počínáním bude generovat odpovídající podnikatelskou odměnu. Více o současné situaci
okolo našich lázní najdete na
webu města v levém menu.
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Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším opět čerstvé informace z našich obcí.
I když jsou prázdniny, tak se u nás nezahálí
a vyváží se, samozřejmě vlastními silami,
odpad. Chtěl bych touto cestou upozornit občany, že nádoby, které jsou v obcích, jsou jen na
komunální odpad. Při výsypu se setkáváme
s nádobou plnou kamenů, sutě a dalších věcí,
které rozhodně do komunálního odpadu nepatří. Dochází tím
k poškozování našeho zařízení, a proto vás chci požádat, ať
to neděláte. U odpadu ještě zůstanu. Každý den probíhá
objíždění našich obcí a poklízí se nepořádek. Je až k údivu, co
se druhý den zase před domy objeví, někdy dokonce hned
po našem odjezdu. Většinou to dělají stále ti samí občané.
Nechápu, kde stále nacházejí nepořádek i po pěti letech
našeho fungování. Jen pro představu se takto naplní dva
kontejnery, které musí obec uhradit. Proto při přidělování
nádob na odpad bude posuzován každý dům zvlášť a bude
mu přiřazena nádoba, kterou opravdu plní. Již to nebude
fungovat tak, že si vybral před časem malou nádobu, za kterou platí 350 Kč ročně a další za něj doplácejí kontejner. Vím,
že se někomu moje psaní moc líbit nebude, ale je to realita
našich obcí.

Proběhla schůzka s vedením Vojenských lesů a statků v Karlových Varech a Vojenského újezdu v Karlových Varech. Plánujeme ještě další setkání ohledně současného dovážení
vody a našeho záměru na posílení vodního zdroje v Kotvině.
Na toto téma proběhla i reportáž v televizi ČT1.
V sobotu 21. září 2019 obec pořádá za přispění Zdeňka Polcara výlet na houby do Chyše. Závazné přihlášky volejte na
můj mobil: 606 387 111, děkuji.
Prázdniny končí a v Kotvině nám nějaký vandal rozřezal
atrakce, které slouží všem dětem. Nechápu, kdo má zapotřebí
ničit majetek obce a něco, z čeho mají děti radost. Je to ubohé. Tak jen doufám, že pořízené fotopasti budou nápomocné
pro případný další pokus vandala.

Začala obnova komunikace k vodojemu v Kotvině a směrem
do vojenského prostoru. Omlouvám se občanům za zvýšený
pohyb nákladních vozidel, která nám navážejí materiál. Obec
si tyto práce zajištuje sama a hodně nám s nimi pomáhá náš
nový pomocník traktor s nakladačem.

Přeji všem hodně zdraví a pohody při práci.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Karlem Melounem
Tohoto umělce asi není třeba dlouze představovat.
V Klášterci ho zná kde kdo a nyní ho naše redakce požádala, aby představil sebe a svou práci mladé generaci.
Tvrdí o sobě, že je Kelt, „Havloid“, Pražská kavárna
a nyní jak ztohoven? Byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Klášterci a Chomutově. Coby umělec
z malého města jako jediný na světě získal otisk pravé
ruky Václava Havla z doby, kdy byl prezidentem jen
velmi krátce – pouhých 45 dní. Vytvořil z něho bronzový
odlitek. Zanedlouho (19. října 2019) bude v muzeu
v Chomutově zahájena výstava k 30. výročí sametové
revoluce. Při této příležitosti bude slavnostně odhalen
v kostele sv. Kateřiny v Chomutově Obelisk pravdy
a lásky s tímto bronzovým otiskem. Stal se věhlasným
a světově známým restaurátorem, sochařem a uměleckým kovářem. Nyní je již také, podle svých vlastních
slov, „rejpavým důchodcem“. S manželkou brzy oslaví
50 let společného života.

Jste rád, že s Vámi vyjde
v Kláštereckých novinách
rozhovor?
Píší o mně a mé práci v oxfordské encyklopedii i v knížkách
a časopisech o umění v Americe, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a samozřejmě
v Čechách a na Slovensku. Teď
nastal konečně okamžik slávy
také doma, říkám si: „Vesničko
má středisková, tak už je to
tady.“ (smích)
Čím jste chtěl být jako malý
kluk?
Malířem. Od malička jsem rád
maloval, ve škole například
třídní učitelku nebo pana ředitele. Byl jsem dvorním šaškem
třídy. A nakonec jsem se vyučil
soustružníkem, zámečníkem
a kovářem.
Kde jste po vyučení pracoval?
Do svého prvního zaměstnání
jsem nastoupil na šachtě. Později jsem si ale prošel restau-

rátorským kurzem v Brně
a v roce 1984 absolvoval ještě
Střední školu uměleckých řemesel v Praze u profesora Kruise. Dlouho jsem pracoval
v Okresním muzeu v Chomutově, kde jsem založil konzervátorskou dílnu. Rád vzpomínám na svého dnes již zesnulého spolupracovníka z muzea a dobrého přítele, Josefa
Bernáška, také Klášterečáka.

Klášterec a okolí
je pro mne
místem, jehož
genius loci mne
uchvacuje.
Jak pokračovala Vaše umělecká dráha?
V roce 1991 jsem jako jeden
z mála získal licenci Ministerstva kultury ČR pro restaurování zbraní a obecných
kovů, jsem členem Asociace
restaurátorů ČR. Ve stejném

roce jsem se začal plně věnovat pouze vlastní umělecké
tvorbě a získal za ni nejednou
různá ocenění jak doma, tak
i na mezinárodní úrovni. Od
roku 1998 jsem v Klášterci
nad Ohří pořádal každé dva
roky kovářské sympozium
EUROKOV s mezinárodní
účastí. Poslední se konal
v roce 2010. Pro Sdružení
sochařů Čech, Moravy a Slezska, nyní Spolek sochařů ČR,
jehož jsem členem od roku
1990, pod Unií výtvarných
umělců Praha, jsem v roce
2012 uspořádal Euroart na
zámku v Klášterci nad Ohří.
Vystavoval jsem své sochy
v nejprestižnějších galeriích
Česka; Národní galerie –
Veletržní palác, Mánes, Špálova galerie, Rabasova galerie, Pražský hrad – Lobkowiczký palác, Galerie DESET – Waldesovo muzeum
a tak dále. V galeriích po
Evropě například v Evropském parlamentu v Bruselu,
Aachen v Německu, Cloppenburg v Německu, Bad Hall
v Rakousku a podobně.
Jaký je Váš vztah ke Klášterci?
Prožil jsem tu 70 let života.
Narodil jsem se 8. března 1950
v Klášterci na kanapi v kuchyni
v domě čp. 198, kam přijela
porodní bába paní Valentová
na motocyklu značky BMW
s lodičkou. Jsem tedy skutečně
klášterecký rodák. Toto město
a jeho okolí je pro mne místem,
jehož genius loci mne uchvacuje.
To je zajímavé, můžete
o tom povědět něco více?
Například Karel IV. nechal těžit
v Ciboušově jaspis s ametystem prorostlý křemenem.
Podle geologů nejsou k nalezení takto prorostlé nikde jinde
na světě. Těmito drahokamy
je vyzdoben Karlštejn a chrám
sv. Víta. Podle Písma svatého
představovaly tyto drahokamy
základní kameny k hradbám
nebeského Jeruzaléma. V době
Karla IV. se vycházelo z toho,
že kde se kameny naleznou,
tam je biblický nový Jeruzalém…
Na nedalekém Egerberku pobýval v roce 1412 asi čtvrt roku
Mistr Jan Hus u svého přítele

z Karlovy univerzity, Mikuláše
Augustina. Hus krátce na to
napsal Postilu.
Rovněž jsem logicky vydedukoval, že zde musel být počat
Maxmilián Brokoff, nejslavnější
z barokních sochařů, protože
jeho otec Jan v letech 1685–87
pracoval zde v Klášterci.
Tento genius loci je bohužel
narušen „mohylou lži“, pomníkem k tankové bitvě u Domašína z konce 2. světové války,
která se nestala.
Odkud pocházejí Vaši předkové?
Já a moji předkové jsme součástí tohoto kraje. Jsem totiž
Kelt a jsem na to hrdý. Mám to
potvrzeno genetickou analýzou. Praotec Čech byl podle
Dalimilovy kroniky vrah a zloděj dobytka.
Tak proto tedy ta Pocta Keltům na Agaře….
Ano. Vytvořil jsem ji při příležitosti konání sympozia Pocta
kláštereckým Brokoffům, které
jsem inicioval v roce 2003.
Zúčastnili se ho také Jitka
Kůsová, Herbert Kisza, Karel
Wiele nebo Libor Kácha. Je to
pískovcová socha – falus – třímetrové přirození s rohem,
podle redaktora Davida Vaníčka největší v Česku. To měli
Keltové na každém kopečku
jako symbol mužství, znovuzrození a bojovnosti. A Agara
znamená keltsky lososovitá
řeka. Na falu je přidělaná bronzová spirála – má to být místní
obdoba sochy Františka z Františkových Lázní. Když ženy
nemohou přijít do jiného stavu,
mají přijet k nám do lázní, pít
vodu z pramene a pohladit si
spirálu. Kdyby to nefungovalo,
tak jsem tam vytlačil ještě svoje telefonní číslo. (smích) To je
samozřejmě žert.
V Kadani jste vytvořil orloj.
Proč právě orloj v Kadani?
To je pokračování onoho genia
loci. V Kadani žil Mikuláš
z Kadaně, který v roce 1410
sestrojil světoznámý Staroměstský orloj. Já jsem strávil
několik dní přímo na tom pražském u orlojníka Petra Skály,
jemuž vděčím za vstřícnost
a pomoc, kterou mi projevil.
Na počest Mikuláše jsem udělal
na nábřeží Maxipsa Fíka v roce
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ROZHOVOR S...

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Rajská omáčka s knedlíkem.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Mám rád všechny barvy. Když totiž některou z nich
nemáte, nemůžete vyjádřit pocit. Modrá je asi nejoblíbenější, ale mám rád všechny.
Kde nejdál ve světě jste byl?
Kromě Ameriky snad všude. Po celé Evropě jsem byl,
z 99 % to byly pracovní cesty. Byl jsem i v Rusku. Tam
jsem přišel o iluze o zemi, kterou nám tu dávali za vzor.
Co vám dala a vzala Vaše práce?
Mně to pořád něco dává, nic mi to nebere. Dělám si
svoje věci, které mě baví.

Na Eurokovu v roce 2008 s vnučkou Emou
2014 sochu Pražský orloj. Můj
stroj je jednou tak velký než
v Praze a astroláb neboli ciferník je ve velikosti 1:1.
Pro ty, kdo o tom moc neví
– kde v Klášterci mohou
ještě vidět otisk ruky
sochařského a kovářského
Mistra Karla Melouna,
vlastní tvorbu a restaurátorské práce?
Zmíním jen některé. Budova
radnice – erby, pískovce a vrata, první opravy po revoluci.
Celý zámek – zábradlí, madla,
mříže, okovaná vrata u vstupu
do pokladny, zábradlí na terase, osazení a restaurování
kamenných erbů Fictumů,
thunská hrobka, mříže, madla,
okované dveře a rakve pro
ostatky, dále vrata, mříže,
kopule, kříže a zlacení na obou
kostelích, v lázních – záklopy
obou pramenů, včetně stavby
studní, hrající fontána, bronzová socha Klášterecká Moudrá
a samozřejmě socha na
náměstí – Pocta kláštereckým
Brokoffům – také vyrobena
z bronzu. Dále zlacené atributy
na sloupu Nejsvětější Trojice
na náměstí, pomník obětem
válek a násilí na hřbitově. Je
toho mnohem víc, ale bohužel
málo místa v novinách. Osadil
jsem také spoustu kamenných
soch ze zaniklých obcí, které
jsem svou iniciativou získal za
minulého režimu. Chtěl bych
za to tímto poděkovat tehdejšímu místostarostovi, panu

Dodneška jsem
celoživotně
naivní
revolucionář.

Horstu Kotoučovi, který byl
vstřícný. Ač komunista, mám
ho rád.
Můžete zmínit i nějakou
prestižní zakázku, kterou
jste realizoval v zahraničí?
V roce 1992 jsem získal stipendium EU a UNESCO na škole
Centro Europeo di Formazione
degli artigiani per la conservazione del Patrimonio architettonico v italských Benátkách,
kde jsem po studiu u profesora
Alfreda Habermanna obdržel
atest umělecký kovář a restaurátor kovů EU od mezinárodní
odborné poroty. Mimo jiné
jsem jako projekt Venedikt
dělal technologický postup pro
restaurování vstupních bronzem okovaných vrat do baziliky
sv. Marka v italských Benátkách. Spolupracoval jsem při
tom s M. Polianem a I. Kitzbergerem. Moje práce můžete
najít mimo jiné v německém
Aachenu, v holandském Lelystadtu, v rakouském Ybbsitz či
na italském ostrově San
Servollo.
Vzhledem k vašemu věku
jste pamětníkem důležitých
mezníků, událostí našich
novodobých dějin. Jak jste
je prožíval? Okupaci v roce
1968, brzy si připomeneme
30 let od sametové revoluce… Zůstal jste chladný
vůči tomuto dění?
Chladný jsem rozhodně nebyl.
Já si říkám celoživotně naivní
revolucionář a jsem jím do
dneška. Oba moji rodiče po válce vstoupili do KSČ. Nic z toho
neměli, ale věřili jim. Já jsem
byl tedy černá ovce rodu. Když
tu v roce 1968 jezdily tanky
v protisměru, bylo mi 18 let,

Jaké máte koníčky?
Svoji práci. Jezdím také na elektrokole či koloběžce,
rád si zajedu do místních lázní a vykouřím si doutníček
u fontány. Při tom mě štve, jak tam někteří nevychovaní
občané pohazují odpadky a dělají z lázní smetiště!
psal jsem verše o okupaci
a společně s kamarády jsme
napsali vápnem na sala terrenu
nápis v ruštině: Jděte domů,
u nás žádná kontrarevoluce
není. Tiskli jsme na cyklostylu
v kulturáku klášterecké noviny
Domovina. Později, v roce
1989 jsem byl u zrodu Občanského fóra tady v Klášterci
a v Chomutově. Myslel jsem,
že dělám revoluci s kámoši.
A to je právě ta moje naivita.
A jaké bylo setkání s prvním
porevolučním prezidentem,
kdy jste pořídil onen otisk
jeho ruky?
Ta atmosféra, když přijel krátce
po revoluci sem k nám na
sever, ta se nedá popsat, to
musíte zažit. Bylo to v Chomutově na náměstí, kam ho přišly
přivítat davy lidí. Byl jsem
představen panu Havlovi, kterému jsem věnoval moji malou
plastiku Homo Sapiens Sapiens. Představoval mě můj

Karel Meloun krátce po revoluci předává svou plastiku
Václavu Havlovi

Ochranka na něj
skočila, mysleli
si, že chce na
prezidenta udělat
atentát.
kamarád historik Dr. Jindřich
Marek z Okresního muzea
v Chomutově a mluvčí Občanského fóra. Mluvil o mně alespoň 15 minut. A protože byla
zima, jiný kamarád z muzea
měl zatím modelínu schovanou
pod svetrem. Když ji pak vytahoval, abychom mohli získat
otisk, ochranka na něj skočila,
mysleli si, že chce na prezidenta udělat atentát.
Povídání s vámi bylo příjemné a vydalo by jistě na
celou knížku. Jsme tedy
rádi, že jsme Vás mohli alespoň krátce představit na
naší dvoustraně. Podnětný
byl jistě Váš tip do našeho
historického okénka k tématu objasnění tankové
bitvy u Domašína. Pokusíme se ho zpracovat v některém z dalších čísel. Děkujeme za rozhovor.
Také děkuji. Chtěl bych ještě za
vše poděkovat svým přátelům,
jmenovitě Dr. Kynčilovi, bývalému řediteli muzea na zámku
v Klášterci nad Ohří, který dnes
už bohužel není mezi námi. Mé
„pravé ruce“, uměleckému
kováři Mílovi Voříškovi, mému
bývalému spolupracovníkovi
Zdeňku Krejzovi, synovi Davidovi, dceři Nikolce a samozřejmě manželce Máše.
Kateřina Šmahelová ■
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V galerii Kryt si připomeneme
výročí osudových devítek
Galerie Kryt se rozhodla navázat na loňský úspěch série
výstav připomínajících významná osmičková výročí
a v roce 2019 si pro své
návštěvníky připravila výstavy
na téma výročí s devítkou na
konci.
Začneme hned v září, a to první
výstavou odkazující na rok
1939, s ním vznik Protektorátu
Čechy a Morava a začátek druhé světové války, nejničivějšího
vojenského
konfliktu
v lidské historii, během kterého
přišlo o život přibližně 60 milionů lidí. Na výstavě se dozvíte
informace o životě v protektorátu, základní data druhé světové války a zaměříme se také
na holocaust, jednu z nejhor-

INFORMACE
Vernisáž výstavy Osudové
devítky – 1939 se uskuteční
6. září 2019 v 17:00 hodin.
ších událostí v lidských dějinách, systematické, státem
provozované a posvěcené pronásledování a hromadné vyvražďování lidí na základě
jejich příslušnosti k určitému
etniku, národnosti, politické
příslušnosti či náboženství.
Uvidíte kresby vězňů z Terezína, předměty denní potřeby,
fotografie, na výstavě vám
představíme také historické
zbraně používané za druhé
světové války, různé dokumenty či mince.

Tip pro vás na září:

27. Měděnecká pouť – 7. a 8. září 2019
SOBOTA: setkání s hornickými spolky a kapelou
v kostele (od 11:00), procesí na hřbitov,
hudební produkce (12:30–15:30),
posezení v restauraci Fénix (od 19:00)
NEDĚLE: Septem Cantet v kostele (od 10:00),
kladení věnců (od 11:00)
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Zámecké nádvoří roztančil 13. ročník festivalu SIRAEX
Třináctý ročník tanečního festivalu s mezinárodní účastí
Siraex 2019 je minulostí, ale
v paměti zúčastněných i tvůrců jistě ještě nějakou dobu
zůstane. Letos se vše vydařilo. Při výběru lektorů jsme
měli šťastnou ruku. Natascha
Pire, Medhat Aldaabal, Lenka
Kniha Bartůňková, Renata
Bártová a Alena Vojtelová přispěli k pozitivní atmosféře
a jejich práce s dětskými
i dospělými seminaristy měla
úžasné vyústění v podobě
prezentace na louce poblíž
sala terreny.
Večerní program na nádvoří
zámku, v jehož průběhu se
představili nejmladší tanečníci ze základních uměleckých
škol z celé České republiky,
začínající umělci – studenti
HAMU v Praze a Duncan cent-

foto: Anna Behnáková

foto: Vojtěch Brtnický

re konzervatoře, ale také profesionální umělci působící ve
světoznámých tanečních skupinách, zaznamenal kladný
ohlas, a to nejen u seminaristů. Letošní návštěvnost
byla neobvykle vysoká.
Novinkou, která probíhala
paralelně s festivalem a jistě
bude mít v dalších letech
pokračování, byla spolupráce
Katedry světelného designu
JAMU v Brně a Zámku Kláš-

Hudební setkání 8
Hudební festival pořádaný na severu Čech 15. 9. 2019 –
22. 1. 2020 – v září proběhnou tyto koncerty:
15. 9. 2019 16:00 zámek Jezeří – zahájení festivalu
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a klavírista Václav
Mácha

terec nad Ohří. Po každém
večerním představení čekalo
na diváky překvapení v podobě rozsvíceného parku. Slavnostní iluminaci připravoval
vedoucí katedry a spolupracovník festivalu Vladimír Burian se svými studenty.
Na závěr chci poděkovat za
podporu městu Klášterec nad
Ohří, kláštereckému zámku,
za technickou spolupráci Kulturnímu zařízení Kadaň a DS

KLAS, za obětavou pomoc
zaměstnankyním ZUŠ Klášterec nad Ohří Aleně Slončíkové a Renatě Herzigové, za
spolupráci kulturnímu domu,
ZŠ Školní a ZŠ Krátká, všem
sponzorům – Ústeckému kraji, NIPOSu Artama a VIZAB
Security a ředitelce festivalu
Zoře Breczkové za vedení festivalu. Budeme se na vás těšit
opět v roce 2021.
Olina Rambousková ■

Stále se můžete přihlásit
do základní umělecké školy
ZUŠ Klášterec nad Ohří vyhlašuje dodatečný zápis
v ředitelně školy ve dnech:
2. – 6. září 2019 (10:00–17:00)
9. a 11. září 2019 (10:00–17:00)
13. září 2019 (10:00–15:00)
Žádost o přijetí můžete podat online z webových stránek
www.zus-klasterec.cz nebo osobně s konzultací ve škole.
Tel.: 474 375 667, 737 731 525,
e-mail: zus-klasterec@zus-klasterec.cz
Volná místa: taneční obor, literárně-dramatický obor,
hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru včetně elektrické,
hra na housle a violoncello, hra na trubku, pozoun,
sólový nebo sborový zpěv.

MINIZUŠKA
Kurzy všeobecného seznámení se ZUŠkou
pro děti od 4 let (k 1. září 2019).
Výuka hudby, tance, divadla a výtvarných technik
zábavnou formou.
25. 9. 2019 18:00 zámek Velké Březno
Panochovo kvarteto – Jiří Panocha – I. housle, Pavel
Zejfart – II. housle, Miroslav Sehnoutka – viola, Jaroslav Kulhan – violoncello
Vstupné na koncerty: 150 Kč
Program a více naleznete na: www.hudebni-setkani.cz

Přihlášení do 20. září 2019
Výuka od října do května, vždy v pondělí od 17:00.
Kurzovné 1500 Kč.
Tel.: 474 375 667, 737 731 525,
e-mail: zusklasterec@kabel1.cz
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Kamila by ráda pomáhala rodinám s handicapem
malých krůčcích. Asi si dokážete představit tu radost,
když jsem od Adélky uslyšela
první smysluplná slůvka
a oslovení „maminko“ nebo
když jsme mohly po několika
letech odložit kočár a Adélka
dokázala šlapat po svých.
Dnes vím, že jsem udělala
dobře. A když slyším od lidí ze
svého okolí: „Poslechni, ta
Adélka má moc dobré srdce.“
– Zní mi to jako rajská hudba.
Mám ráda citát Dalajlámy:
„Když se člověku zdá, že
všechno jde špatně, pokouší
se do jeho života proniknout
něco zázračného.“
Jsem tedy maminkou na plný
úvazek, ale toužím být potřebná i jinde, chci najít sama
sebe, význam svého bytí a života zde na zemi a jít do toho
až na dřeň. Stále se učím.
Učím se být dobrou mámou
všem třem svým holčičkám,
být lepším člověkem a pomoci
tam, kde je třeba.

Petr Kalinský je nejen
úžasný DJ dětských diskoték
(protože tak ho označili ti,
kteří si jeho vystoupení užili),
ale i pohotový informátor a pisatel rozhovorů do novin.
Jeden takový nám do redakce
přinesl, a tak jsme se dozvěděli o konání zajímavé akce
s pestrým programem,
která se uskutečnila v klášterecké loděnici v poslední červnový den. Jím vytvořený text
jsme sice museli upravit, ale
žádná z důležitých informací
se neztratila.
Co se tam tehdy dělo,
Petře?
Toho velmi teplého odpoledne proběhlo první setkání
rodičů s dětmi, které iniciovala paní Kamila Lenner
Horvátová. Opékaly se
buřty, děti se realizovaly
v tvořivé dílničce, řádily na
dětské diskotéce a dočkaly se
také překvapení – vystoupení klauna v přesvědčivém
podání Libora Antaly. Panovala pohodová, veselá atmosféra, že ani nebylo hned
poznat, že mnozí rodiče sem
přišli s dětmi s handicapem.
Záměrem tohoto i dalších
chystaných setkání je propojit tyto rodiny a vytvořit
pro ně prostor, kde budou
moci sdílet své zkušenosti, navzájem si poradit a pomáhat. Vedle
Kamily stojí za touto vizí
také paní Lenka Granátová
a Milan Drábek. Spolu vytvářejí projekt nazvaný
Naše úžasné děti. Chtějí
pořádat společná setkávání,
tvořivé dílny, dětské diskotéky, výlety, oslavy narozenin dětí, besedy s odborníky
a zajímavými osobnostmi či
poskytování služeb typu
osvědčených terapií. Pohrávají si s myšlenkou zřízení
sociálně terapeutické dílny,
proto se v Klášterci poohlížejí po vhodných volných
prostorách, a nyní pracují
také na založení spolku s latinským názvem MEDELA
LIBERI, který se dá přeložit
jako „pomoc dětem“. Název
asi nejlépe vystihuje to, co
je jejich hnacím motorem.
Skrze svou činnost a pestré
aktivity chtějí napomáhat
maximálnímu a vzájemně
ohleduplnému začleňo-

Ze soukromého archivu Kamily Horvátové, foto Nikola Chalupníčková
vání handicapovaných dětí
mezi ty zdravé. Pořádané
akce budou otevřené i zdravým dětem a jejich rodičům.
V popředí jejich zájmu jsou
také děti ze sociálně slabších
rodin. Financování své činnosti se budou snažit zajistit
z různých zdrojů tak, aby
účast na jejich akcích byla finančně dostupná všem, kteří
budou mít zájem. Brzy se můžete určitě těšit na další akce,
budou na ně zvát veřejnost
s předstihem, sledujte informace na facebookovém profilu „Kamila Amélie Lenner“.
A co říká o svém nově
nalezeném poslání sama
paní Kamila Lenner
Horvátová?
Můj život jsou mé tři děti, věnuji jim svůj veškerý čas. Již
téměř 20 let se starám o svoji
nejstarší dceru Adélku, která
utrpěla při porodu poškození
mozku. Nedala jsem tehdy na
jistě dobře míněná doporučení odborníků a odmítla ji
předat do ústavní péče.
S Adélkou jsme si prošly
mnoha náročnými chvílemi.
Vše jsme ovšem zvládly,
i když jsme byly na naší cestě

dlouho jen samy dvě. Byla to
cesta plná lásky, ale i odříkání
a zázraky přicházely, i když po

Děkujeme Petrovi za zajímavý příspěvek, který bychom bez něho neotiskli,
a týmu MEDELA LIBERI přejeme hodně sil a energie pro
uskutečnění těchto velkých
plánů.

Dárek prvňáčkům i předškolákům
zpříjemní začátek září
Škola už se blíží. Ačkoliv prázdniny ještě neskončily a školáci tlačí čas, aby běžel pomaleji, budoucí prvňáčci naopak
odpočítávají poslední dny, kdy konečně usednou do lavic
té velké školy. Aby nástup byl o to příjemnější, obdrží od
města kufřík na výtvarné potřeby s oblíbeným motivem
Talking Tom a přátelé.
A protože na školu si
musí zvykat i jejich
mladší kamarádi v mateřské škole, tak ani oni
nepřijdou zkrátka. Pro
předškoláky v mateřinkách si město připravilo
hravé sešity, které jim
pomohou s přípravou
na další stanici v životě.
Pokud se však mezi
vámi najde žáček, který
se přeci jen do školy
moc netěší, tak nezoufejte, první prázdniny
přijdou už v říjnu.
Všem přejeme mnoho
radostných
školních
dní.
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Veronika Švandrlíková

Adam Kratochvíl

Amálka Kabátová

Leontýna Váchová

Michel Perger

Šárka Ullmannová

Nika Moravcsíková

Filip Derner

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Redakce se tímto velice omlouvá za chybně
napsané příjmení Petra Mikloviče v minulém vydání KN, ve kterém rodina a přátelé
vzpomínali na smutné výročí Petrova úmrtí.
Věříme, že i přesto na něho mnozí z vás vzpomenuli a vzdali čest jeho památce. Za redakci
Kláštereckých novin Kateřina Šmahelová.
Elin Žigová

Dominik Farbár

Na Slovensku jsme stále
jako doma
Na začátku léta jsme se zúčastnili my – senioři z 2. ZO
Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., z Klášterce nad
Ohří – rekondičního pobytu v termálních lázních ve Veľkém Mederu (bývalé Čalovo) na Slovensku. Počasí se
vydařilo, takže jsme využívali veškeré vodní atrakce
v celém areálu termálních lázní. Bylo jich mnoho – od
termálních bazénů s teplou vodou od 35 až 38 °C, přes
mořské vlny, rychlou řeku, plavecké bazény až po tobogány a různé jiné atrakce. Užili jsme si také okružní jízdu
ve vyhlídkovém vláčku po městě s odborným výkladem.
Zpáteční cestou domů jsme navštívili zámek ve Valticích.
Tímto děkujeme vedoucí skupiny, paní Hele Kádnerové,
za kvalitně připravený program a celý pobyt. Děkujeme
také panu Škramlíkovi za profesionální dopravu autobusem. Zdraví vás „účastníci zájezdu".

14. srpna by oslavil 100. narozeniny pan
Ludvík Kubát. Kdo jste jej znali, zavzpomínejte s námi. Dcera Lenka a syn Luděk
s rodinami.

Dne 16. srpna uplynulo již 20 let, co nás
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Julius Kovács. Stále s láskou vzpomíná
manželka Jana a dcery s rodinami. Všem,
kteří si na něj také vzpomenou, děkuji.

Dne 21. srpna uplynulo 6 let, kdy nás opustil
Petr Otiepka. S láskou vzpomínají maminka, sestra Ivana s rodinou, bratr Martin
s rodinou, děti Péťa, Lukáš a kamarádi.

14. září to budou 3 roky, co nás navždy opustil Pavel Mráček. Vzpomínáme – manželka
s rodinou.

Město zve na

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SPORTOVCŮ
9. září 2019 od 16:00 v kulturním domě (malý sál)
Vyhodnocení Sportu otevřeno, plnění koncepce rozvoje
sportu, dotace z rozpočtu města, diskuze.
Těšíme se na Vaši účast.

Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

V červenci jsme na zámku přivítali nové občánky

POHLED DO HISTORIE
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Víte, kde stávalo první klášterecké koupaliště?
V červenci jsme se vás pokusili osvěžit pivem a v srpnu se
ochladíme pořádnou dávkou
ledové vody. Ale nejprve si
řekneme něco o historii
hygieny a koupání obecně.
Voda hrála velkou roli v životě
lidí od nepaměti. Snad ve
všech kulturách je spjata
s očistnými ceremoniály, ať
už bylo jejich úkolem očistit
tělo či duši.
Ve starověkém Římě byly
koupele a obecně hygiena
velice populární. Na očistu
těla se tady kladl velký důraz,
dokonce zde byla běžná depilace celého těla. Postupně se
začaly budovat koupelny, pro
nemajetné obyvatele byly zřizovány veřejné lázně a stejně
jako v Řecku, i v Římě se velice rychle rozvíjelo lázeňství,
jehož úpadek nastal s úpadkem této starověké civilizace.
Naopak o středověku často
lidé hovoří jako o době špinavé a nehygienické. Během
morových epidemií byli lidé
např. přesvědčeni, že mor
způsobuje voda ze studní.
Často se zdůrazňuje, že proti
očistě nahého těla brojila
sama církev. V některých
klášterech byly koupele úplně
zakazovány či hodně omezovány a o některých světcích
a panovnících se dodnes prohlašuje, že se za celý svůj
život nevykoupali ani jednou.
Nebyla to ale tak úplně pravda, ačkoliv církev považovala
kult nahého těla a jeho očistu
za hřích a úroveň hygieny
byla velice špatná. I ve středověku zájem obyvatel i šlechty o koupele postupně
rostl, i když byl samozřejmě
znatelný rozdíl mezi šlechtou
a nemajetnými vrstvami.
Renesance pak postupně
začala znovuobjevovat lázeňství a léčivou sílu vody
a minerálních pramenů.
S dějinami hygieny souvisejí
také dějiny sexuality a sexuální morálky. Ve starověku se
lidé koupali nazí a často muži

Cukrárna Leopolda Löwa

První klášterecká plovárna na břehu řeky Ohře
i ženy společně, veřejné lázně
byly nejenom místem sloužícím k očistě těla. S pádem
Říma ale nastává také úpadek civilizační a ještě v 19.
století se lidé koupali v úboru
podobnému šatům. Až druhá
polovina 20. století přinesla
koupání s minimálním či
žádným oděvem.
Lázním jsme se v Kláštereckých novinách již několikrát
věnovali, proto se dnes podíváme na kloub koupališti,
které v Klášterci fungovalo už
před druhou světovou válkou. Nacházelo se na pravém
břehu řeky Ohře přibližně
100 m před silničním mostem
a trvalo relativně dlouho, než
bylo postaveno. Vykoupat
jste se mohli ve třech bazénech, z toho jeden byl určený
dětem. Hloubka bazénů byla
od 80 do 150 cm a okolo
všech bylo malé dřevěné
molo. Koupaliště mělo vlastní
převlékací kabiny a pokladnu,
kde se vybíralo vstupné. Provoz byl zahájen v létě 1930
a v nájmu ho měl klášterecký
obchodník Leopold Löw, který
byl majitelem cukrárny a kavárny ve městě. Za to, že se
o koupaliště staral, na něm
směl také jako jediný obchodník prodávat své vlastní
občerstvení.
Koupaliště dvakrát smetla
povodňová vlna, navíc bylo
ztrátové a město se ho rozhodlo už dále neprovozovat.
V roce 1938 bylo značně

Bývalé klášterecké koupaliště

30. léta minulého století na
plovárně

Klášterecké koupaliště předcházející dnešnímu aquaparku
poškozeno armádou, což
mohl být také jeden z důvodů
jeho zániku.
Vykoupat jste se v Klášterci
mohli také v místech, kde se
v současnosti nachází základní škola ve Školní ulici. Už
před druhou světovou válkou
byla na tomto místě vybudovaná požární nádrž, která zde
vydržela až do stavby budovy
školy. Dále také ve dvou rybnících. Na jejich místě bylo
postaveno koupaliště, které
v roce 1998 ustoupilo modernímu areálu aquaparku.
Lenka Fricová ■

Zde stávala první plovárna

Požární nádrž na místě dnešní
školy

Pohled na silniční most a plovárnu ve 30. letech minulého století
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TIP NA VÝLET

Děti najdou Pohádkovou zemi přímo v našem městě
Věděli jste, že v kláštereckém zámku můžete kromě
muzea porcelánu navštívit
také pohádkový prohlídkový
okruh? My se od jedné
z místních maminek dozvěděli, že někteří v Klášterci
nad Ohří vůbec netuší, jaká
lákadla pro děti skýtá sklepení našeho zámku.
Expozice s názvem Pohádková země Vítězslavy Klimtové
láká malé návštěvníky stejně
jako milovníky pohádek.
K vidění jsou jak pohádkové
postavičky a strašidýlka
Vítězslavy Klimtové, tak
i navazující výstava loutek
Matěje Kopeckého, které
představují nejen pohádkové
postavy, ale i historické osobnosti jako Mistra Jana Husa,
Jana Žižku z Trocnova nebo
Karla Havlíčka Borovského.

Postavičky Vítězslavy Klimtové leckdo zná také z jejích
knížek o strašidlech, čtyř
dílů Lexikonů ohrožených
strašidel – lesních, lučních,
domácích i zahraničních strašidýlek, která můžeme potkat například na dovolené
u moře. Úsměvné publikace,
které vás provedou světem
všech možných strašidýlek
a pohádkových bytostí, jsou
k mání na pokladně kláštereckého zámku. V expozici,
která je v současnosti největší výstavou Vítězslavy
Klimtové v České republice,
uvidíte více než 160 různých
strašidel a skřítků. Součástí
tohoto okruhu je výstup na
zámeckou věž, ze které je
nádherný výhled po okolí
a v níž je instalována výstava
keramických figurek pod

názvem Bylo, nebylo. Jejich
autorkou je Věra Štefánková.
Ústředním tématem této výstavy jsou pověsti a legendy
severozápadních Čech. Figurkám vévodí modrobílá víla
Egerie, která každých 500 let

vystupuje z hladiny řeky
Ohře, aby zdejšímu krásnému
kraji požehnala. Do pohádkového okruhu patří i stálá
expozice fantasy keramiky
kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče.

Kam vyrazit s dětmi na výlet ještě před koncem prázdnin?
Vedle nabídky přírodních krás,
hodnotné architektury či umění je tu dnes něco z úplně jiného soudku. Několik kilometrů
severně od Plzně ve Zruči se
nachází soukromá zahrada
rodiny Tarantíkových. Od
jiných zahrad se liší tím, že
místo záhonků a ovocných
stromů zde naleznete neobyčejnou sbírku vojenských
i civilních letadel, tanků
a děl zvanou AIR PARK.
Pokud byste čekali uhlazené
letecké muzeum typu Kbely,
budete zklamáni. Na rozdíl od
jiných muzeí si zde můžete na
techniku nejen sáhnout, ale
v některých strojích si můžete
i posedět. Kdo by nechtěl zkusit usednout do kokpitu stíhačky MiG-21 nebo legendárního bojového vrtulníku
Mi-24? Vyfotit se v obrněném

transportéru nebo v tanku
T-34? Prolézt tank shora dolů
a zase nahoru? Zde to je možné a nejen to. Pro opravdové
zájemce je za příplatek připravena oddělená sekce, kterou
procházíte s jedním ze zakladatelů této unikátní sbírky,
protože právě ti umí o exponátech vyprávět nejlépe.
Výstava je doprovázena řadou
zajímavých výkladových textů, ve kterých objevíte příběhy
muzea, vystavených strojů či
letců a leteckých bitev. Tak se
např. dozvíte, že MiG, ve kterém sedíte, je jedním ze dvou,
které se kdysi srazily, a tomuto
se podařilo přistát. Pro menší
děti je zde krásná retro-houpačka a dětský koutek. Zakoupíte tu drobné suvenýry, či
něco k pití. Dají vám také tipy
na dobré letecké filmy.

V motoru Boeingu 747 Jumbo Jet se zakladatelem AIR PARKU,
Karlem Tarantíkem

Vůbec nejzajímavější z „exponátů“ jsou ovšem samotní
zakladatelé – otec Karel
a syn Miloš Tarantíkovi.
Slovo nadšenec je pro ně celkem slabý výraz. Nejsou ani
milionáři, ani zbohatlíci, nestojí za nimi jiné firmy, nemají
k ruce další zaměstnance,
a přesto dali tuto sbírku dohromady. Některé stroje zachránili doslova před sešrotováním
a dokázali je znovu sestavit,
vyčistit a doplnit o chybějící
díly. Letadla sbírají a zachraňují od roku 1990, ve Zruči
jsou od roku 1992 a nyní
zasvěcují do tohoto řemesla
další generaci. Popravdě, při
rozhovoru s nimi dostanete
odvahu se pustit do všech
vašich ztřeštěných nápadů.
Vždyť právě jim se jeden takový podařilo uskutečnit. Stačí

si kupříkladu jen představit,
jak obtížné je přivézt sem
takový obrovský kolos, jakým
je třeba vládní speciál TU-154,
ve kterém létal Václav Havel
i Václav Klaus…
Ještě do konce letních
prázdnin vás zde rádi uvítají
denně od 10:00 do 20:00,
ovšem na vstupence se
dočtete, že otevřeno mají
celoročně, a to od pondělí do
pátku od 14:00 do 18:00
(v zimě do 17:00) a o sobotách a nedělích od 10:00 do
19:00. V jinou dobu lze otevřít
dle dohody. Vzhledem k tomu,
že vystavené stroje stojí pod
širým nebem, návštěvu raději
příliš nedokládejte. Pokud
potřebujete na 2-3 hodiny
zabavit děti a manžela, pak
toto je ten správný tip pro
vás.

SPORT
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Andorra kolem dokola – na časování sloves nezbyl čas
Ronda dels Cims, Ordino
19. července 2019 krátce před
7. hodinou ranní: startovní
čára, já a 407 dalších běžců
z různých částí světa natěšených na nejtěžší stomílovku
v Evropě… zvuky bubnů, stoupající nervozita, ještě ohňostroj, odpočítávání a START!
– Běh – moje volba? – Ten
indiánský (pro 170 km
s obrovským převýšením přes
13 500 m víc než vhodné)…
Po 1. km: rozloučení s asfaltem a civilizací (slza úspěšně
zatlačena), dál jen šutry,
kameny, šotolina, šutry..., nic

z toho podobné normální cestě… 45. km: nejtěžší výstup
na Pic de Comapedrosa
(2944 m n. m.) – Uff, vrchol
dosažen!... Ouha, další „Pic“
sem, „Pic“ tam… Cca 80. km:
pro změnu náročný sestup do
la Margineda, včetně malé ferratky s „pohoupáním“ na řetězech. A dole? – Místo podobné
válečnému lazaretu – všude
kolem spící a polehávající zničení ex-běžci (asi polovina
závodníků) čekající na svoz
podobně jako já předloni…
Krátká sprcha, jídlo, přezutí
a zase vpřed!... nahoru a zase

PODĚKOVÁNÍ S POZVÁNÍM
NA SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Revitalizace pláště budovy, oprava držáků tenisové sítě na
cvičném kurtu, pořízení izolační fólie pro nafukovací halu
(aby mohla být hala plně využívána také v zimních měsících), vybudování povrchu na tenisových dvorcích v areálu
M-clubu, včetně nového zázemí pro tenisty a investice do
velmi kvalitního povrchu, který jistě najde další využití –
to vše nyní máme také díky nemalé finanční podpoře
ze strany města Klášterce nad Ohří. Za tenisový klub
chci proto tímto i takto veřejně v novinách velmi poděkovat
panu starostovi a členům městské rady. Velmi rádi uvítáme
Vás i širokou veřejnost 31. srpna u nás v tenisovém klubu,
kde vám ukážeme zrenovovanou budovu i tenisový kurt
a zároveň se slavnostně rozloučíme s létem.
Těším se na společné setkání.
Za tenisový klub Lázně Evženie František Kučera ■

dolu – kolikrát takhle během
závodu? Nespočetněkrát... Ob
kopec čekající kontrola –
kupodivu, Daniel Jobb stále
mezi živými!... Šutry, kameny,
kořeny, kameny… Jéé, hele,
divocí koně... Kameny, šutry,
kořeny… 105 km za mnou,
otékající plosky na nohou…
Šutry, kameny, kořeny….

130. km: Pas de la Casa (nebo
„Spása“?) a v ní šikovný
medik – krvavé puchýře ošetřeny, honem přezout, najíst
a dál! – čas: 20:00 a opět šutry, kameny, kořeny – tentokrát ovšem vše ztraceno
v mlze… Sestup, výstup,
sestup = únava, bolavá hlava,
krev řinoucí se z nosu, halucinace a krize – na takové trase nic neobvyklého… Další
zastávka: chata v Refugi de
Sorteny a cíl v podstatě na
dohled („jen“ 20 km) – přede
mnou osobní výzva: doběhnout to do 2 h (!) – tempo tedy
významně navýšeno… A konečně cílová rovinka – čas pod
50 h (hurrrá!), přesněji 49 h,
46 min. a 28 s. Na běh nonstop beze spánku 82. místo
mezi 210 dokončivšími závodníky? – Slušný výkon, že?
S pozdravem Daniel Jobb ■
(Více na: www.andorraultratrail.org)

Karatisté nasbírali zkušenosti
od japonských instruktorů

V první polovině července se
zástupci Karate klubu Kadaň
a Klášterec zúčastnili největšího mezinárodního semináře
v karate v České republice
Gasshuku JKA ČR. Jedná se
o mezinárodní vícedenní cvičení karate pod vedením
instruktorů z Japonska (Tatsuya Naka a Koichiro Okuma),
kteří disponují vysokými znalostmi z oblasti karate a vlastní
k předávání těchto informací
dostatečný technický stupeň
vyspělosti. Karatisté cvičí po
dobu pěti dnů cca 8 hodin denně ve sportovní hale po skupinách podle technické vyspělosti. Poslední den se koná
společný trénink, kterému
předchází focení s japonskými
instruktory. Semináře se zúčastnilo více než 300 karatistů

ze 17 zemí světa. Náš klub přispěl celkem dvanácti účastníky. Trenéři si upevnili správné
provedení technik a získali
nápady pro trénování svých
svěřenců. A protože Gasshuku
znamená „Setkat se a být spolu“, tak i naši závodníci využili
možnosti zacvičit si pod vedením senseiů z Japonska a naučit se nové katy, vyfotit se
s nimi a nechat si podepsat
pásky. Tréninky byly náročné,
všichni se snažili cvičit naplno
a někdy byla únava opravdu
veliká.
Vedení Karate klubu Kadaně
a Klášterce se podařilo ve spolupráci s oběma městy a organizačním týmem Gasshuku ČR
tuto akci pro rok 2020 opět
dostat do sportovní haly
v Kadani.
Josef Patík ■
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Na Wembloudovy hrby si troufá stále více závodníků
V sobotu 17. srpna se na RC
dráze nad Kláštercem konal
11. ročník závodu horských
kol pro širokou veřejnost –
Wembloudovy Hrby. V 10
hodin dopoledne zahájil celodenní akci závod odstrkovadel na 150m okruhu okolo
areálu. V tomto závodě soutěžilo 10 dětí, převážně
z Klášterce a okolí, a pohled
na tuto kategorii musel vnést
úsměv do tváře snad i tomu
největšímu tvrďákovi.
Poté následovaly kategorie
do 6, 8, 10, 12 let. Každá
kategorie měla svou délku
závodu danou počtem okruhů
okolo RC dráhy. Závod byl pro
všechny účastníky poměrně
náročný, jelikož ani vteřinu

nejeli po zpevněné cestě
a celý závod si tak pořádně
prodrncali. Tyto mládežnické
kategorie zabraly celé dopoledne a přesně v poledne proběhlo vyhlášení a medailové
ceremonie.
Hlavní závod, který byl
veden cestami v okolí Louchova, Ciboušova a Petler, startoval ve 14 hodin a byl rozdělen do dvou startovních vln.
V první jely pohromadě kategorie mužů a žen nad 18 let,
rozdělené do kategorií vždy po
10 letech – 20, 30, 40, 50 a 60
let a také kategorie juniorů
a juniorek 14–18let. Všechny
tyto kategorie absolvovaly 2
okruhy po 12 km, dohromady
tedy 24 km.

Druhá vlna startovala na 1
okruh a byla vypsána pro
kategorie příchozích mužů
a žen. Jedná se o závod pro
ty, kteří si chtějí vyzkoušet,
jaké je to závodit. S těmito
dospěláky se na 1 okruh
vydali i mladíci a mladice ve
věku 12–14 let.
Dospěláků se celkově zúčastnilo 81, což není zrovna malý
peloton. Velikou radost máme
z toho, že v dětských kategoriích jsme viděli bojovat 78 dětí.
Celkový počet 159 závodníků
je z naší strany znamením, že
se vám závod dlouhodobě líbí,
neboť počty startujících se
postupně navyšují.
Vyhlášení všech medailistů
proběhlo okolo 17. hodiny

a pak probíhala zábava u pivka a jídla, která se protáhla
do nočních hodin. Pro děti byl
připraven bohatý doprovodný
program v podobě nafukovacích hradů, malování na obličej i pěny vyrobené kláštereckými hasiči. Tu si i přes
poměrně chladné počasí užilo
snad každé dítě, které v areálu bylo.
Děkujeme za podporu, bez
které by nebylo možné tuto
akci pořádat. Akci podpořilo
město Klášterec nad Ohří, firmy Kabel1, Sweepsport,
Sorelia Orthopedie, MLK
Stavby, ALBE s. r. o., SUPCON, Jaroslav Dubský, LOAP,
Zastavárna Elgo, Alšovka
a Krušné na kole.cz.

Letošní sezóna byla pro
klášterecký šach úspěšná

Memoriál Karla Pecha
Předseda FK Rašovice,
pan Karel Pech, nás
opustil na konci roku
2017. Na jeho počest
jsme v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích
uspořádali 3. srpna fotbalový turnaj mužů, jenž
byl velice kvalitně obsazen – zúčastnilo se celkem 8 týmů z okresu
Chomutov. Pořadatelský
tým FK Rašovice připravil kvalitní zázemí pro uskutečnění
této sportovní akce. Vítězem celého turnaje se stal tým
Merkur, na 2. místě skončil tým Pobřeží Kocoviny
a 3. místo ukořistil tým Katů. Nejlepším střelcem turnaje
se stal Jan Bauer z týmu Merkur, nejlepším brankářem
byl vyhlášen Lukáš Havránek z týmu Pobřeží Kocoviny
a neužitečnějším hráčem celého turnaje se stal Petr
Hablawetz z týmu Kati. Slavnostního vyhlášení se ujal
hlavní pořadatel turnaje Pavel Farkaš s prezidentem FK
Rašovice Martinem Bašusem a vnučkou pana Karla Pecha,
slečnou Alenou Pechovou. Celý turnaj se nesl v duchu fairplay, památka panu Karlu Pechovi byla uctěna důstojně.
Martin Bašus, FK Rašovice ■

Klášterec v této sezóně postavil do krajských soutěží
celkem čtyři družstva, z toho
dvě o osmi hráčích a dvě
pětičlenná. Družstvo A se
udrželo již druhou sezónu za
sebou v krajském přeboru
1. třídy, družstvo B obhájilo
účast v KP 2. třídy a v KP
3. třídy, obstála i družstva C
a D. Soutěží se zúčastnil největší počet hráčů v klášterecké historii. Oporou
A-družstva byli i mladí
odchovanci Klášterce –
Ondřej Toman, Drahomír
Krásný a Jakub Šťastný.
Dobrý výkon podal i jeden
z nejstarších hráčů a zároveň několikanásobný přeborník Klášterce, Jiří Císař.
V krajském přeboru 3. třídy
se uplatnili i ti nejmladší –
Kateřina Kalynčuková,
Jakub Jindra, Josef Řezáč, Petr Mikoláš a další.
Projevila se tak úspěšná práce trenérů Gruse a Krás-

ného, kteří se výchově
mládeže věnují systematicky a jezdí se svými svěřenci
po turnajích v celém kraji.
Jejich
dobrou
práci
potvrzují úspěchy mladých
svěřenců v krajských soutěžích mládeže. Klášterec
kromě svých kmenových
hráčů poskytuje možnost
hry v soutěžích i hráčům
Kadaně, která již v krajských soutěžích nemá
žádné družstvo. Současně
je oddíl otevřen i pro další
zájemce z řad mládeže
a dospělých.
Bližší informace o činnosti
oddílu můžete najít na
webové na adrese: sachyklasterec.kabel1.cz. K dobrým výkonům šachového
oddílu napomáhá také podpora poskytovaná ze strany
města. Děkujeme.
Zdeněk Vyskočil,
šachový oddíl
TJ Klášterec nad Ohří ■
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Maruška zve na zábavné cvičení do „fitka“ U Jablíček

Dobrý den, jmenuji se Marie
Palátová, miluji pohyb
a sport, hýbu se ráda celý
život a v Klášterci se angažuji
ve sportovních aktivitách
déle než 35 let. Tímto bych
vás chtěla pozvat na společné
cvičení do „fitka“ v MŠ U Jablíček v klášterecké Lípové ulici.
Svým příspěvkem chci nejprve oslovit vás, věkem starší spoluobčany. Pro vás
pořádám zábavné cvičení
pro seniory, které se koná
od 18. září do konce červ-

na každý týden ve středu
od 9:00 do 10:00. Je zaměřeno na protažení těla, lehké
posilování, rozvíjení motoriky, trénink koordinace pohybů a vzpřímeného držení
těla. Není to jen „dřina“, zažijeme společně také spoustu
zábavy (zařazuji totiž do programu i hry a soutěže)
a pozor – cvičení není zdaleka jen záležitostí žen. Zváni
jste rovněž i vy, muži. Nemusíte se obávat náročnosti,
cviky jsou vhodně zvoleny
s ohledem na to, co ve
vyšším věku vaše tělo potřebuje, a zároveň si je dávkujete i vy sami – cvičíte jen to,
co můžete, nebo společně
zvolíme nějakou lehčí variantu. Případně můžete při
cvičení požádat o radu třeba
paní Mílu Pelcovou, zkušenou
účastnici (v minulém čísle
novin jsme informovali
o oslavě jejích 90. narozenin,
pozn. red.). Pravidelně se
účastníme regionálních soutěží v netradičních hrách,
jako jsou MÖLKKY, WOODBAL a KUBB. Soutěží se ve

dvoučlenných družstvech.
Nejúspěšnější dvojici z poslední soutěže na začátku
června tvořili Jana Vránová
a Olda Soukup.
Ráda pracuji také s lidmi
s nějakým zdravotním
omezením nebo handicapem, kteří si netroufají chodit
do tělocvičny se zdravými lidmi (potýkají se např. s obezitou, jsou po operaci atp.),
přitom na věku zde nezáleží.
I jim se věnuji a společně cvičíme. Učí se správně dýchat
a poznávat své tělo. Cviky
opět přizpůsobuji jejich možnostem. Jedná se rovněž
o nenáročné cvičení, které
nenahradí předepsanou rehabilitaci, ale pomáhá. I na tato
cvičební setkávání jste srdečně zváni, budou se konat
každé úterý od 9:30 do
10:30. Po prázdninové pauze
se uvidíme poprvé 17. září.
Největší motivací pro pořádání cvičebních lekcí je pro
mne zpětná vazba od těch,
kteří na ně pravidelně chodí.
Je vidět, že jim cvičení svědčí,
pomáhá jim zlepšit si a udržet

dobrou fyzickou kondici a prospívá nejen tělu – velmi příjemné je totiž také následné
popovídání si u dobrého koláče. Přijďte se přesvědčit
a poznat nové přátele. Více
se dozvíte při vaší první
návštěvě. S sebou si vezměte
sportovní oblečení, pití a přezůvky.
A pro vás, kdo jste zdraví a při
síle, mám také tip – mrkněte
na webové stránky https://fitkoujablicek.webnode.cz/
a vyberte si pro sebe také
některou z našich cvičebních
lekcí. Věřím, že pravidelný
pohyb je důležitý a užitečný
pro všechny a v každém věku.
Těšíme se na vás opět v září.
Marie Palátová,
TJ Klášterec nad Ohří ■

Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří Garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva. Kontakt: 777 818 144
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INZERCE

Co vznikne spojením „věčného“ syrového kamene
s jemným barveným dotykem jako od motýlích křídel?

Ještě než se dostaneme
k samotné odpovědi na výše
uvedenou otázku, představíme umělkyni, pro kterou byla
výtvarná činnost dlouho pouze
koníčkem, jemuž se věnovala
po práci. Až věci dospěly do
bodu, kdy paní Jitka Větrovská udělala ve své životní dráze radikální obrat. – Po dvaceti
letech pracovní činnosti ve
státní správě v rodné Praze se
společně s rodinou rozhodli
přestěhovat z velkoměsta do
klidnější lokality Krušných hor,
do kraje, kde vyrůstal její
manžel, a tady pro sebe objevila dalšího zajímavého koníčka – hledání minerálů. Tato
vzdělaná a chytrá žena dokázala obě své záliby propojit
a využít tak nejen vlastní tvůrčí
potenciál, ale i potenciál místa,
ve kterém se nově ocitla. Pro
své obrázky získala certifikát regionálního produktu
Krušnohoří a, jak sama říká,
s hrdostí propaguje skrze svá
dílka náš nádherný region po

celé naší vlasti i ve světě. Vedle
výtvarné činnosti se věnuje
také publikační tvorbě – píše
články do časopisu Meduňka
či Eniologie člověka, což tvoří
nyní její hlavní pracovní náplň.
Máme tu výsadu ji v její činnosti podpořit a „Krušnohorské minerály v pastelech“
vystavovat v turistickém
informačním centru na radnici. K vidění jsou rovněž na
zámku v Klášterci, na Jezeří
a Komáří vížce. Přijďte si je
prohlédnout. Jsou zde také
k prodeji.
Proč ve své tvorbě uplatňujete zrovna toto kontrastní spojení?
Takto nejlépe dokážu vyjádřit
své výtvarné vize a pocity.
Kámen… který ležel miliony
let v zemi a „rozhodl“ se vyjít
na povrch a mně je souzeno
se s ním potkat na lesní cestě
nebo v remízku (nikdy nezasahuji do země, jen hledám na
povrchu), je pro mě úžasným
spojením mezi mnou, zemí
a vesmírným řádem. Velmi si
vážím bohatství a rozmanitosti
forem přírody a těší mě, že
s tím vším mohu nyní být ve
velmi těsném kontaktu a také
kousek této krásy zakomponovat do svých obrázků.
&
Pastel… Svět výtvarného
umění mi byl blízký již od mládí, procházela jsem různými
technikami tvorby, až jsem
zakotvila u malby pastelem.
Je to pro mě jemný „hvězdný
prach“, který když ulpí na
mých prstech, ocitám se
v jiném světě a pluji na vlně,
která mě unáší různými směry, ale nejčastěji právě k přírodním motivům a do vesmíru.
Během studia na vysoké škole jsem se začala hlouběji

zajímat o oblast psychologie,
která se do jisté míry promítá
i v mé výtvarné činnosti. Mé
obrázky jsou zaměřené na
intuitivní rovinu naší mysli.
Jedná se většinou o abstrakce, ve kterých si každý může
najít to své. Plastičnost mých
obrázků spolu se zakomponovanými minerály působí,
podle mého názoru, na psychiku člověka velmi pozitivně.
Každý obrázek je originálem
v plném rozsahu, vkládám do
něj, jako každý výtvarník, kus
sebe, s cílem, vytvořit něco
krásného, co potěší – třeba
právě vás.
Mgr. Jitka Větrovská:
Více o mně i mé tvorbě naleznete na: https://www.jitkavetrovska.com/

K TOMU JEŠTĚ KRÁTKÝ
DOVĚTEK REDAKCE
Dosáhnout toho, kdy je záliba zároveň zdrojem naší
obživy, je zřejmě ideální
stav. Je jasné, že ne každému to okolnosti umožňují, přesto může být příběh
a tvorba paní Větrovské inspirací pro mnohé. Možná,
že je – podobně jako v místních lesích – i ve vás skrytý
poklad, který dosud leží
ladem. Pokud ano, přemýšlejte, jak ho uplatnit také
ve své současné práci či
podnikání, na případnou
změnu není nikdy pozdě
a jeho uvolněním objevíte
novou radost.

Živá kronika Mikulovic a Vernéřova červenec 2019 – mezi pozvanými výtvarníky byla také paní Větrovská, foto Zdeněk Fišr

KŘÍŽOVKA
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