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Do areálu kláštereckého zámku si na tradiční zahájení turistické sezóny, které se konalo
8. května, našly cestu téměř dvě tisícovky návštěvníků, a to i přesto, že počasí k procházce
příliš nelákalo. Ti, co nakonec do zámeckého parku dorazili, však neodcházeli zklamaní.
Čekala tu na ně spousta stánků s nejrůznějším zbožím a především bohatý program.
Pohádkové písničky oblíbeného Tomáše Bartáka a jeho Hudebního divadla Hnedle vedle,
v sala terreně fotografování v kostýmech, skákací hrad, bumper fotbal v průhledných
skákacích koulích nebo pohádková představení divadla VOSA na terase za zámkem. Celý
den hrál orchestr Sonet Milana Němečka a na terase zámku se představili vojenští nadšenci
v kostýmech z Velké války.
Nedílnou součástí zahajování klášterecké turistické sezóny je návštěva jeho hraběcí milosti,
bývalého starosty města Josefa Osvalda Thuna. Ani letos si „náš bürgermeister” nenechal
tuto velkou událost ujít a dorazil nejen s manželkou (na snímku), ale i s početným
vojenským doprovodem. Na konci své návštěvy pak Josef Osvald Thun požehnal nově
objevenému prameni Evženie a odebral se zpět do historie.
Miroslav Nyklíček ■
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Vážení Klášterečtí,
květen nám již
pomalu končí.
Začínal dobře,
dva víkendy
jsme si prodloužili díky
státním svátkům. Těmto
volným pondělkům předcházely dva super pátky. Nejprve
byla postavena májka na
našem náměstí, a to díky střelcům a dalším pomocníkům.
S kolegyněmi jsem poté odjel
do Lysé nad Labem, kde jsme
převzali 1. cenu za naše noviny. Tento úspěch jsme po
několika vydáních rozhodně
nečekali. Je to zásluhou především celé redakční rady v čele
s redaktorkou paní Vlastou Fišrovou.
I další pátek byl úspěšný. Nejprve jsme otevřeli dětské hřiště za Dlouhou ulicí za účasti
dětí z mateřské i základní školy. Toto dílko je společnou prací
našich dětí, jejich rodičů
i zaměstnanců úřadu. Poté
jsem na náměstí před radnicí
přivítal „Majáles“ studentů
místního gymnázia, tentokrát
je přijeli podpořit i kolegové
z partnerské obce Grossrückerswalde. Ve stejný den jsme
převzali šek na 30 tisíc Kč od
společnosti Tesco. Díky Vašemu hlasování zvítězil projekt
relaxační zahrady pro seniory
z kláštereckého ústavu sociálních služeb. Třešinkou pak byla
výborná atmosféra při zahájení
výstavy kláštereckého fotografa Štěpána Malasta v galerii
Kryt.
Těšíme se na červen a začneme netradičně zostra. Extrémní den. Tak je nazvána sobota
10. června, kdy budou opět
soutěžit hasiči i zájemci z řad
veřejnosti při vybíhání na
zámeckou věž. Tentokrát nám
předvedou své umění i kouzelníci na kolech BMX a na
náměstí vyroste obří skluzavka. Naše náměstí z kopce tak
našlo zábavné uplatnění.
Nevím, zda měl nějaký starosta přede mnou možnost se pod
okny radnice sklouznout, ale
ujít si to rozhodně nenechám.
Přijďte to zkusit i Vy.
Přeji krásný červen a dětem
k jejich svátku jenom rozzářené tváře.
Štefan Drozd,
starosta města
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Investice města
K Útočišti nyní dojdete bezpečněji

Budova radnice má repasovaná vrata

Dne 30. dubna byl zhotovitelem, firmou STAVMAX – Bezděk,
s.r.o., městu předán chodník vedoucí z Petlérské ulice na
Útočiště. Délka dlážděného chodníku je 240 m, poté pokračuje 300 m zpevněné krajnice. Součástí stavby je 12metrová
lávka přes Klášterecký potok. Podél chodníku bylo vysazeno
21 javorů. Celkové náklady na projekt byly 2.361.134 Kč,
z toho 250.000 Kč město obdrželo z Fondu Ústeckého kraje.
Samostatně se počítá s úpravou prostoru u garáží, který
nebyl předmětem zakázky. Uvažuje se také o prodloužení
chodníku až ke kapličce.

Do kamenného portálu radnice byla osazena repasovaná
dvoukřídlá vrata. Jsou z vnější strany členěna obdélnými
kazetami, v nichž jsou umístěny drobné plastické květiny.
Úspěšnou renovaci dřevěných vrat včetně repase kovových
prvků, výroby kované kliky a vhozu na dopisy provedla firma
Severočeská stavební Klášterec a.s. Obnova vrat byla financována z rozpočtu města v nákladech 68.002 Kč.

Hřiště v Dlouhé ulici dle veřejnosti
Přestřihnutím pásky bylo v pátek 5. května oficiálně otevřeno
hřiště v Dlouhé ulici, které vzniklo díky spolupráci s veřejností.
Před rokem muselo být hřiště na tomto místě demontováno
z důvodu bezpečnosti. Při přípravě hřiště byly zapracovány
písemné návrhy od dospělých i malované návrhy od dětí.
Hřiště obsahuje prvky pro menší i větší dětičky. Děti z MŠ
v Dlouhé ulici a žáci třídy 3.C ZŠ Krátká, kteří hřiště navrhovali,
mohli ihned při otevření všechny herní prvky vyzkoušet. Přejeme spoustu hezkých chvil a doufejme, že hřiště vydrží co
nejdéle. Fotogalerii z otevírání hřiště najdete na webu či facebooku města.

Pilotní projekt placených parkovacích míst
Ke konci minulého roku proběhla mezi obyvateli města anketa k placenému parkování ve městě. Pro možnost využití
této služby se vyslovila zhruba polovina respondentů. Pronajmout si jedno z dvanácti nově vzniklých parkovacích míst
bude možné v rámci pilotního projektu v areálu za obchodním domem Centrum, který bude v letních měsících zrekonstruován, a to za cenu 400 Kč + 21 % DPH za měsíc. Svůj předběžný zájem nahlaste na odboru komunikace a cestovního
ruchu (tel.: 474 359 686, e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz) nejpozději do 30. 6. 2017.
V případě zájmu ze strany veřejnosti bude tento pilotní projekt realizován již od podzimu tohoto roku. Pokud bude jeho
fungování vyhodnoceno kladně, rozšíří se možnost pronájmu parkovacího místa postupně i do dalších lokalit ve městě.
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Děti si na dopravním hřišti
procvičily značky
Ve spolupráci s Městskou policií Klášterec nad Ohří uspořádaly učitelky ze ZŠ Petlérská
projekt, který byl zaměřen na
chování a bezpečnost v silničním provozu. Nejdříve probíhaly besedy ve třídách, děti si
připomněly znalosti dopravních značek pod vedením
strážníka Miroslava Palfiho.
Další týden si děti vše vyzkoušely v praxi. Na novém
dopravním hřišti Petlérská připravili strážníci cvičné křižovatky včetně funkčních semaforů. Děti, které neměly
vlastní kolo či koloběžku, měly
možnost si je zapůjčit a projet

si trasu podle pravidel silničního provozu. Postupně se na
kolech střídaly a ty, co právě
nejezdily, si hrály na chodce.
Součástí akce byla i jízda zručnosti. Strážníci dětem ukázali
a popsali, jak má být vybavené
jízdní kolo a jak je důležité
v silničním provozu „vidět
a být viděn“. Doporučená jsou
světla, odrazky a různé reflexní pásky.
„Dětem se projekt BESIP líbil
a strážníkům Městské policie
Klášterec nad Ohří děkujeme
za vynikající spolupráci,“
uvedly učitelky Pavlína Zátková a Valérie Novotná.

Průmyslová zóna do konce
roku nabídne dvě stovky
pracovních míst
V průmyslové zóně Verne roste
rychlým tempem nový areál
společnosti BENTELER Automotive, již pátý na území České republiky. Výroba se
zaměřuje na tepelně tvářené
ocelové díly a na díly z hliníku
pro automobilový průmysl.
V průmyslovém parku tak do
konce roku vznikne 200 pracovních míst, v dalších letech
se výhledově počítá s celkem 500 zaměstnanci.
Podnik bude vybaven nejmodernějšími technologiemi: lisování za studena, za tepla,
svařování a 3D řezání laserem.
Důraz bude kladen na vysoký
stupeň automatizace v rámci
jednotlivých procesů. „Nechceme být pouhým výrobním
závodem, jsme si vědomi toho,
že jsme zároveň nositeli společenské odpovědnosti,“ říká
Martin Košíček, vedoucí kláštereckého závodu.

BENTELER Automotive je
jednou ze tří divizí skupiny
BENTELER, která zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí ve 161
závodech ve 40 zemích.
Vyrábí mimo jiné komponenty a moduly pro podvozky,
díly do karosérií, motorů
a výfukových systémů pro
osobní a užitková vozidla.
Skupina BENTELER má
140letou historii, ve které je
kladen důraz na neustálý
pokrok. Ten se opírá zejména
o nové materiály, technologie
a výrobky.
Zájemci o práci najdou ve společnosti BENTELER Automotive uplatnění ve výrobě i ve
veškerých doprovodných procesech. Aktuální volné pozice
jsou průběžně zveřejňovány
na webových stránkách
www.benteler.jobs.cz. Kontaktní osobou je Ondřej Vodička, telefon: 734 260 292.

AKTUÁLNĚ

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Přibývají bezplatné knihovničky
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli a chcete se o ni
podělit s ostatními? Nemáte co číst a z nových knih si
nemůžete vybrat nebo jsou pro vás drahé? Město Klášterec
nad Ohří vychází vstříc všem, kteří mají knížky rádi, a připravilo pro ně malé bezplatné knihovny k půjčování
a výměně knih. První knihovnička je netradičně vytvořena
z vysloužilé ledničky, které tak ještě slouží novému účelu.
Tato knižní lednička (zkráceně knižnička) byla překrásně
vyzdobena studenty místního gymnázia a najdete ji na
dětském hřišti v Sadové ulici. Přímo v budově městského
úřadu jsou pak dvě bezplatné knihovničky. Jedna ve vstupní
hale a druhá na odboru místního hospodářství, dopravy
a životního prostředí v 1. patře u dveří č. 209.
Mapujeme černé skládky
Víte, že díky moderním mobilním aplikacím může každý
uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit černou skládku? Občan tak navíc může sledovat, jak se vyvíjí
jednotlivé kauzy. Více se o projektu dozvíte na
http://www.zmapujto.cz/. Díky portálu se již podařilo najít
a vyřešit černé skládky ve více než dvaceti lokalitách
v našem okolí. „Děkujeme všem, kteří s námi v rámci projektu spolupracují,“ uvádí Libor Kocáb, který dodává: „pracovníci úřadu se samozřejmě nespoléhají jen na hlášení
občanů, ale sami kontrolují, hledají a nechávají uklízet
černé skládky ve městě a v jeho okolí.“
Za každý pokácený strom minimálně jeden nový
Javory, lípy, vrby bílé, jasany, habry, buky, tisovce, třešeň
i dub velkokvětý – celkem 58 kusů těchto stromů bylo
vysazeno letos na jaře na různých místech ve městě. Město
Klášterec nad Ohří tak pokračuje ve své politice „Za každý
pokácený strom minimálně jeden nový“. Více se dozvíte
na www.klasterec.cz.

AKTUÁLNĚ
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Ve školách se těší na nové prvňáčky

K zápisu do 1. ročníků základních škol se v tomto roce
v našem městě dostavilo 160
dětí. To znamená mírný nárůst
oproti předchozím rokům.
K zápisu v roce 2015 přišlo
155 nových školáků, o rok
později 148. Předpokládá se,
že do 1. ročníků ve školním
roce 2017/2018 nastoupí 147

prvňáčků. Ve školním roce
2015/2016 to bylo 164 dětí,
o rok později 140 školáků.
Počty dětí, které do prvních
tříd skutečně nastoupí, tedy
kolísají jen mírně. Naopak
došlo k mírnému nárůstu dětí
s odloženou školní docházkou.
Tyto děti mohou navštěvovat
přípravnou třídu na ZŠ Petlér-

Senioři získali finance
na relaxační zahradu
Soutěž společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme již
má své výsledky. V našem městě vyhrál projekt Městského
ústavu sociálních služeb. Cenu v podobě pomyslného šeku
v hodnotě třiceti tisíc korun převzala z rukou ředitelky Tesca
Pavly Kádnerové ředitelka MÚSS Miroslava Lizáková, která
přiblížila projekt relaxační zahrady. Bude zde mobilní zahrádka k sázení květin či bylinek, senzorický chodníček a relaxační
houpačka s vodním prvkem. „Poděkování patří všem našim
občanům, kteří svými hlasy přispěli k prosazení dobrého
projektu. Zahrada podpoří klienty domova pro seniory
v aktivním životě, v jejich soběstačnosti i zachování společenských kontaktů,“ uvedla Miroslava Lizáková.

ská nebo dále dochází do
mateřské školy.
I letos město přivítá malé školáky dárkem v podobě kufříku
na vše potřebné.
Přejeme všem budoucím
prvňáčkům a jejich pedagogům hodně krásných společných zážitků, a ať se jim ve
škole daří.

Počet dětí
ve školkách roste
Ve dnech 2. a 3. května proběhl zápis do místní mateřské
školy. Letos se přihlásilo 135
dětí, což je oproti loňskému
roku mírný nárůst. Projekt
START, který město realizuje
pomocí finančních prostředků
z Operačního programu
Výzkum, Vývoj, Vzdělávání,
umožňuje zaměstnat školní
asistentky. Díky tomu mohla
mateřská škola přijmout více
dětí mladších 3 let.

Přišlo do redakce – Celoživotní univerzita
Slavnostním předáním osvědčení ukončilo v dubnu patnáct
absolventů - převážně seniorů
- tříletý vzdělávací cyklus „Česká středověká literatura"pořádaný akreditovanou institucí
ROGUS, s.r.o. Studium bylo
rozděleno do 42 tematických
celků zaměřených na literární
tvorbu raného středověku, laicizačního období české literatury, vrcholu feudální kultury
ve druhé polovině 14. století
a doby husitské a pohusitské.

Přednášející, Mgr. Jiří Novotný,
nám středověké literární období přiblížil velmi zajímavým,
poutavým i vtipným způsobem
a mohli jsme nahlédnout i do
dalších vědeckých oborů – historie, archeologie, antropologie, filozofie atp.
Předání se uskutečnilo za přítomnosti pozvaných zástupců
města, místostarosty p. Suchého a p. Janichové z odboru
školství. Tomuto prvnímu projektu zabývajícímu se celoži-

votním vzděláváním dala zelenou v roce 2013 bývalá starostka Ing. Mazánková a město Klášterec nad Ohří jej
podpořilo poskytnutím prostorů ke studiu. Upřímně děkujeme nejen všem zúčastněným, ale v neposlední řadě
též manželům Kolářovým za
příjemné prostředí, které pro
nás vytvořili v kavárně Vitalis
při předávání osvědčení.
J. Kroupová, M. Křížová,
H. Lipková ■

Špičkovou
porodní péči
v Kadani
zajišťuje nejen
nové lůžko
Kadaňská porodnice poskytuje své služby již 39 let. Za
tuto dobu došlo k řadě změn
a úprav týkajících se péče
o nastávající maminky.
„V roce 2004 jsme rozšířili
sál o Centrum aktivního
porodu pro ženy, které mají
zájem rodit jen s porodní
asistentkou. Na porodnickém oddělení vzniklo osm
nadstandardních pokojů,
jež jsou prakticky neustále
využívané,“
uvádí
MUDr. Aleš Padrta, primář
gynekologicko-porodnického oddělení. A seznamuje
nás s další novinkou
v porodnictví, kterou je
nové porodní lůžko Affinity
Bed IV. „Toto lůžko patří do
světové špičky porodnického vybavení a splňuje
všechny současné požadavky. V naší republice je jen
pár nemocnic vybavených
touto technikou.“
Připomíná též, že po stránce
organizační
poskytuje
kadaňská porodnice nejširší
rozsah porodnické péče
v republice, a to od spontánních porodů přes operační až k tzv. „alternativním“,
např. též porody do vody.
Od roku 1999 je oddělení
také držitelem titulu UNICEF Baby Friendly Hospital.
Klienti Domova pro seniory děkují za zajištění
dopoledního představení
filmu Anděl Páně 2 v kláštereckém kině Egerie.
Děkují také panu Škramlíkovi, který bezplatně
zajistil dopravu klientů do
kina.

inzerce

Vzpomínám na letecký zájezd
dne 24. 4. – 28. 4. 1977

Praha Moskva.
Vladimír Suzdal
a zpět.
Jani, ozvi se na telefon
607 559 884. Mirek
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Štědrá pomoc ze sbírky se dostává
k potřebným



Dubnová sbírka
odloženého šatstva a dalších věcí
pro
Diakonii
Broumov, která
se
pravidelně
koná v salónku
městského úřadu, se setkala
s velkým ohlasem
Kláštereckých.
Množství donesených věcí mohlo být roztříděno a rozděleno jak pro sociálně
potřebné občany, ke kterým směřovaly zejména hračky pro
děti a základní vybavení domácnosti, tak do Diakonie Broumov. Tento sociální podnik zaměstnává na třídění věcí a jejich
distribuci lidi znevýhodněné na trhu práce. Mohou díky této
příležitosti vykonávat i profesi řidiče či závozníka. „Část sbírky
putovala také do klášterecké Naděje, kde využijí oblečení,
látky, povlečení a ručníky. Obdarováni byli i klienti chráněného
bydlení v Kadani, kde žijí rovněž klášterečtí občané,“ uvedla
Jitka Bendová z odboru školství, sportu a sociálních věcí městského úřadu. Všem dárcům patří velké poděkování.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

AKTUÁLNĚ

RADNICE INFORMUJE
Klášterecké noviny obdržely 1. místo v celostátní
soutěži
Klášterecké noviny získaly 1. místo v celorepublikové
soutěži Turist Propag 2017 v kategorii Zpravodaje měst
a obcí. Soutěž pořádá Zlatý pruh Polabí, o.p.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi, záštitu nad soutěží také
převzala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Máme velkou radost, že se nám dostalo takového ocenění již po prvních vydaných číslech. Porota vybírala
z 24 zpravodajů a hodnotila zejména práci s fotografiemi, titulky či bonusy, např. v podobě našich omalovánek a křížovek. Je pro nás velkou motivací udržet
nastavenou laťku. Cenu jsme převzali v Lysé nad Labem.
Zároveň děkujeme našemu grafikovi Liboru Havlíčkovi
z firmy SAMAB PRESS GROUP, a. s. za výbornou spolupráci.

Aktuálně z Okounova
V květnu proběhla akce na úklid černé skládky za Okounovem,
na kterou přišlo mnoho dobrovolníků. Ještě jednou jim touto
cestou děkuji.

V obci Okounov máme sportovní klub Pivex, jehož členové
také pořádali brigádu na zvelebení okolí. Jednalo se o výsadbu
okrasných keřů a stromků, které dodala obec i členové spolku.

Spolupráce s veřejností bude pokračovat
Hřiště v Dlouhé ulici bylo první vlaštovkou ve spolupráci
s dětskou i dospělou veřejností. Město připravuje zřízení
žákovského zastupitelstva. Během května proběhly na
všech školách ve městě volby a v červnu 17 dětských
zastupitelů poprvé zasedne. Zvolí si mezi sebou starostu
a místostarostu a od září se pak budou scházet pravidelně. Žákovské zastupitelstvo se stane jakýmsi
partnerem Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, do
jehož jednání mohou vnést nové nápady.
V září bude zastupitelstvu města předložen ke schválení
projekt Společně pro Klášterec. Jedná se o participativní rozpočet. V současné době připravujeme pravidla, která počítají s tím, že bude v rozpočtu města na
rok 2018 vyčleněn 1 milión Kč na cca 4 projekty dle
návrhů veřejnosti.

Již se začalo s údržbou zeleně v našich obcích.
V obci Oslovice proběhla částečná výměna a osazení nových
lamp veřejného osvětlení.
V březnu jsem rozdával místním ženám kytičku k MDŽ, nedopatřením jsem nepředal dvě kytičky v Kotvině a jednu v Okounově, za což se omlouvám. Dodatečně také přeji ke Dni matek
všem maminkám vše nejlepší.
Josef Dvořák, starosta Okounova ■

Oblíbené prohlídky naučných stezek v zámeckém
parku
V červnu budou opět zahájeny prohlídky v zámeckém
parku s průvodcem Františkem Kroupou. Prohlídky jsou
vždy v neděli od 14 hodin za poplatek 30 Kč. V případě
zájmu se přihlaste na následující termíny v turistickém
informačním centru na tel.: 474 359 687 nebo e-mailem
na icklasterec@muklasterec.cz:
Stibalův okruh – neděle 4. června
Západní okruh – neděle 11. června
Zámecký okruh – neděle 25. června
Pro skupiny lze domluvit individuální termín na vybraný
okruh.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… manžely Šestákovými
Květnový rozhovor patří manželům Šestákovým. Jan
Šesták hraje na několik hudebních nástrojů a se ženou
se věnují muzikoterapii. Zuzana Šestáková nedávno
napsala pohádkovou knihu pro děti a chystá další. Mají
dvě dcery, Mariánku a Jasmínku. Rodinu ovlivnila Honzova nemoc, byla mu diagnostikována neléčitelná svalová dystrofie, která ho před 10 lety upoutala na
invalidní vozík. Rozhovor připravila naše kolegyně,
která se s tímto sympatickým párem dlouho zná, proto
opět probíhá v přátelském duchu.

Co vás k projektu přivedlo?
Honza: Inspirace přišla zvenčí.
K muzikoterapii nás přivedl
pocit, že hudba je nádherná,
dokáže být pestrá a harmonizující. Inspiroval nás Petr Broniš. Zúčastnili jsme se jeho
muzikoterapie, rozdal djembe,
děti hrály a poznal jsem úžasnou cestu, vyjádření se
v muzice. Hudba dokáže hladit, dokáže vyjádřit emoce
a spojovat děti.

Nejsme klauni,
ani divadlo.

Seznámíte čtenáře s projektem Hravá Muzikoterapie?
Hravá Muzikoterapie je projekt,
kde se setkáváme s hudbou,
harmonizujícími tóny a relaxací
pro nás i pro klienty. Většinou
jezdíme za dětmi do školek
a škol, ale navštěvujeme také
městské ústavy sociálních služeb či domovy pro osoby se
zdravotním postižením. S dětmi zpíváme, tančíme a křepčíme a objevujeme nové zvuky
v podobě netradičních hudebních nástrojů. Děti na nástroje
hrají a jejich harmonické tóny
je zklidní. Odpočinou si jak ony,
tak i paní učitelky.

Hudba dokáže
hladit, dokáže
vyjádřit emoce
a spojovat děti.
Zuzka: Začali jsme z vlastních
zdrojů, měli jsme tibetské
mísy a Honza uměl hrát na
didgeridoo. Pak jsme pořídili
různá chřestidla, dešťovou hůl,
citerku, sansulu, oceánský
buben a sluneční buben.
Honza: Po čase bylo potřeba
muzikoterapii rozšířit a obměnit o nové nástroje a možné
zvuky. Aby to pořád bavilo nás
i děti, které nás už viděly. Přihlásili jsme se do projektu

Startovač, díky němuž jsme
získali další finanční prostředky na nové nástroje, např.
dětské djembe, což jsou
barevné bubny, kalimby,
strunné finské kantely, koshi
sadu, energy bar se zvonkohrou a další. Nástroje pochází
z různých koutů světa, cestujeme tak s dětmi virtuálně po
mapě a navlékáme nástroje
na různé kultury. Např. tibetské mísy patří k oblasti Himalájí, při zvuku australského
didgeridoo zase tančíme
domorodý tanec. Zuzka s dětmi někdy roztančí i paní učitelky. S oceánským bubnem
pohybově ztvárňujeme podmořský svět. A s šamanským
bubnem se proměníme v partu indiánů.

Zuzka: Navštěvujeme téměř
všechny mateřské školky
v okolí a rádi bychom Muzikoterapii více směřovali i na
základní školy. Ne všechny
školy jsou otevřené takovým
aktivitám, mají své práce dost,
své vzdělávací plány. Malinko
vybočujeme. Ale nejsme klauni, ani divadlo. Školní děti si
odnáší nejen silný zážitek, ale
také spousty informací. Když
už se nám podaří se na nějakou školu probojovat, jsou děti
nadšené a učitelé spokojení,
takže si nás po čase pozvou
s obměněným programem
znovu.
Zuzko, napsala jsi knížku
pohádek. Jak tě to napadlo?
Zuzka: Jsem se nudila.
(smích) Měla jsem potřebu
něco udělat. Nějak se tvořivě
uplatit, jen jsem nevěděla jak.
Jednou jsem si sedla a napsala
první větu. A najednou to šlo.
Jsem sama překvapená silou
příběhu, který v knížce je.
O čem Laskavé pohádky od
starého dubu vyprávějí?

Hravá Muzikoterapie manželů Šestákových

Honza Šesták s didgeridoo
na vernisáži
Zuzka: Hlavním hrdinou je
skřítek Vítek, který prožívá
dobrodružství s kamarádem veverčákem Marcelem
a dalšími lesními postavičkami. Bydlí ve starém dubu
a dokáže vnímat jeho moudrost. Protože má velké srdce,
čeká na něj velká láska. Vítek
potká Sněženku, vílu svého
srdce a obrovsky se zamiluje.
A dál nebudu prozrazovat, je
to docela napínavé.
Honza: Zuzka umí nádherně
psát. Kdysi mi psala zamilované dopisy, byly jak z jiného
světa.
Zuzka: To jsi mi nikdy neřekl… (smích)
Proč jsou pohádky „laskavé“?
Zuzka: Když jsem knihu psala,
už jsme v té době měli dvě
děti. Scházely mi laskavé
pohádky. Je jich tady málo.
Většina, zvláště hraných v médiích, moc laskavé nejsou.
Některé z klasických pohádek
jsme dětem nikdy nečetli, třeba Otesánka a Perníkovou
chaloupku. Nebo jsme jim ty
pohádky upravovali, chtěli
jsme dětem hladit duši a ne je
děsit. Chtěli jsme jim zachovat
otevřenost vůči světu. Aby
mohly růst nadšené a s chutí
do života. Studovala jsem biologii a ekologii, v pohádkách
se tak objevuje i spojení s přírodou, souznění, ale jsou také
o tom, že je nám někdy smutno. Když máme někoho rádi
a bojíme se, že o něj přijdeme.
Vyprávím o opravdových starostech a nejsou tam žádné
mocichtivé či jiné záporné pos-
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Oba: Teplé jídlo. Třeba silný krůtí vývar. Filé z lososa.
Máme rádi spíše lehká jídla.
Honza: Snažím se jíst vhodně, nekombinuji syté přílohy
a sytá jídla, abych nebyl sám pro sebe těžký. Často jím
rýži, hodně zeleniny. I když si někdy s chutí dám i výpečky, špenát a bramborové knedlíky. (smích)
Zuzka: Nebo žemlovku. A dalších asi dva tisíce jídel.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Honza: Kobaltová modř a světle zelená.
Zuzka: Fialová a růžová. A svěží zelená.
Zuzka dětem představuje své Laskavé pohádky
tavy. A právě proto se hezky
čte i dospělým.
Máte pejska border kolii,
se kterou vystupujete…
Honza: To je Zuzčino téma.
Zuzanka jednoho dne přišla,
měla potřebu překonat svou
momentální trudomyslnost
a nabídla Julče proskočit obručí. A tak to začalo.
Zuzka: Špatně snáším zimy
a čekání na jaro mi přišlo
nekonečné. Aby mě únor psychicky neudolal, přišel nápad
cvičit Julču a s ním spousty
pozitivní energie. Začali jsme
vymýšlet různé psí kusy a párkrát jsme byli pobavit i děti ve
školce.
Co všechno Julča umí?
Zuzka: Válet sudy, proplétat
se mezi nohama, nosí na povel
různé předměty… Je toho dost.
Ale asi ji nikdy neodnaučíme
bát se výstřelů na Doupově,
ohňostrojů a bouřky.
Jak se daří skloubit práci,
koníčky a rodinu?
Oba: Skvěle.
Honza: Práce probíhá dopoledne, pak vyzvedneme holky,

Zuzka Šestáková s dcerami
Mariankou a Jasmínkou

kloubíme dobře rodinu i koníčky.
Zuzka: Když jsou holky na
kroužku, tak píšu. Všude si
beru s sebou notebook, snažím se využít čas, když někde
čekám a zrovna nemusím
nakupovat.
Honza: Já se doma mezitím
věnuji svému tvoření a skládám.
Řekni nám něco o své hudbě a vydaných CD. To je jen
tvá parketa?
Honza: Většinu textů ke druhému CD napsala Zuzka, ale
povídá mi do všeho neustále.
(smích)
Zuzka: Sem tam. (smích)
Honza: První CD jsem vydal
už před mnoha lety ve spolupráci se svou sestrou. Je
zamilované. Písně vytažené
z šuplíku adolescenta Jana
Šestáka (smích). To už je fakt
historie. Druhé jsem nahrál
společně s kamarády a učiteli
klášterecké a kadaňské základní umělecké školy. Jmenuje se Já Žiju. Je na něm
klidná relaxační muzika a české mantry. A Všechno je jinak
příteli je poslední CD. To je
jen mé. Shrnuji zde své období, které jsem prožil. S přáteli
z okolí jsme nedávno vytvořili
nový hudební projekt kapely.
Nyní je nás 6 a jmenujeme se
Inspirace. Natočili jsme ve
studiu jednu skladbu a rádi
bychom k ní vytvořili náš
první videoklip.
Zuzka: Do toho jsem mu skoro
vůbec nepovídala. Jen jsem
žasla, jak to pro mě bylo nádherný.
Můžeme vás někde vidět?
Honza: Vzhledem k tomu, že
náš repertoár není až tak
populární…
Zuzka: No to bych vůbec
neřekla.

Jaké nejvzdálenější místo ve světě jste navštívili?
Oba: Asi Vejprty. A babičku v Bohumíně. (smích)
Jaké máte koníčky?
Honza: Hudba na všechny způsoby.
Zuzka: Děti. Celkově, nejen vlastní. Tvůrčí činnost, psaní,
pohrávání si s fantazií, šití a hudba. Jsem taky ráda,
když si najdu čas na cvičení (jógu) a na angličtinu.
Co vám Honzova nemoc dala a vzala?
Zuzka: Mě Honzova nemoc zpomalila, dala mi chuť a prostor na psaní. A možná bychom ani nepracovali společně.
Také mi obrovsky rozšířila obzory a dala nám nahlédnout
do zákulisí lidských útrap. Objevili jsme skvělé terapie
– Rodinné konstelace, CranioSacrální biodynamiku a další. A snad nejvíc nám komplikuje cestování. Je těžké
najít vhodný a zároveň finančně dostupný pobyt bez
bariér.
Honza: Postižení mi nastartovalo cestu k hlubšímu sebepoznání. Je možné, že bych zůstal na povrchu. Stýská
se mi po pohybu, nezávislosti a cestování. Dalo mi vnitřní
svobodu a vzalo svobodu pohybu. Mrzí mě, že nedokážu
Zuzce pomoct s těžšími věcmi. Třeba v muzikoterapii
bych chtěl využít i velké bubny, ale nemám sílu je přenášet. Sedím s kytarou na vozíku, rád bych se víc rozparádil. Mám lehce pasivnější roli, roli hudebního
podkresu, Zuzka obstarává děti, rozdává nástroje.
Zuzka: Je pravda, že někdy bych raději odpočívala,
obzvláště v zimě. Odhazování sněhu a běhání pro dřevo
nejsou zrovna mé oblíbené disciplíny.

Honza: …tak na neobvyklých
místech, jako jsou čajovny,
kavárny, v Kadani jsme vystupovali v Cavern klubu. Vidět
nás můžete na open scéně
v Blatně 8. července, na blatenských slavnostech.
Na kolik hudebních nástrojů hraješ?
Honza: Doma mi říkávali hudební klaun. Hraju na hodně nástrojů, ale na žádný pořádně.
Zuzka: Nám to stačí. (vrtí hlavou)

Co plánujete do dalších
let?
Honza: Mám novou hudební
vizi, chtěl bych natočit CD relaxačních písní vhodných zejména pro mateřské školy. Přál
bych se rozvíjet, kromě angličtiny, v dalších jazycích.
Zuzka: Mám rozepsané dvě
knížky pro děti a velice pozvolným tempem snad postupuji
k cíli. Skřítek Vítek, po tom se
mi stýská. Mám vymyšlené
pokračování, tak jednou možná…

Kde jsou k dostání vaše CD
a pohádková kniha?
Honza: Knížky s věnováním
jsou přímo u Zuzky, k dostání
jsou i v knihkupectvích. Vydalo
je nakladatelství Grada. CD
jsou k dispozici i s věnováním
na
našich
stránkách
www.sestakovi.eu.

Chtěli byste něco vzkázat
čtenářům?
Zdravíme vás. Mějte se hezky,
mějte se rádi a buďte šťastní.
Ať děláme všichni to, co nás
v životě baví, smějeme se častěji a jsme spokojení. To
bychom přáli nám všem.
Martina Cajthamlová ■

KULTURA
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Program kina Egerie
Datum Čas
Název filmu
1. 6. 19.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
2. 6. 19.00 Wonder Woman
3. 6. 16.00 Wonder Woman
3. 6. 19.00 Wonder Woman
4. 6. 16.00 Příšerky pod hladinou
4. 6. 19.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
5. 6. 19.00 Masaryk
6. 6. 19.00 Wonder Woman
7. 6. 19.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
8. 6. 19.00 Na mléčné dráze
9. 6. 16.00 Příšerky pod hladinou
9. 6. 19.00 Mumie
10. 6. 10.00 EXTREME DAY
10. 6. 19.00 Mumie
11. 6. 16.00 Slůně v porcelánu
11. 6. 19.00 Smrtihlav
12. 6. 19.00 Psí poslání
13. 6. 19.00 Král Artuš: Legenda o meči
14. 6. 19.00 Mumie
15. 6. 19.00 Extrémní rychlost
16. 6. 16.00 Auta 3
16. 6. 19.00 Pobřežní hlídka
17. 6. 16.00 Auta 3
17. 6. 19.00 Extrémní rychlost
18. 6. 16.00 Auta 3
18. 6. 19.00 Pobřežní hlídka
19. 6. 19.00 Wonder Woman
20. 6. 19.00 Mumie
21. 6. 19.00 Extrémní rychlost
22. 6. 19.00 Poslední rodina
23. 6. 16.00 Auta 3
23. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř
24. 6. 16.00 Transformers: Poslední rytíř
24. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř
25. 6. 16.00 Já, padouch 2
25. 6. 19.00 Holky na tahu
26. 6. 19.00 Vetřelec: Covenant
27. 6. 19.00 Pobřežní hlídka
28. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř
29. 6. 19.00 Holky na tahu
30. 6. 13.00 Já, padouch 3*
30. 6. 16.00 Já, padouch 3*
30. 6. 19.00 Já, padouch 3*
* za vysvědčení se samými jedničkami popcorn zdarma.

Vše na kino.klasterec.cz

Formát
3D
3D
3D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
3D
3D
2D
2D
2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
3D
3D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
3D
3D
3D

Cena
USA - Pokračování fantastických dobrodružství kapitána Jacka (Johny Depp)
140,USA - Neporazitelná bojovnice Diana, princezna Amazonek, bojuje za 1. světové války
130,USA - Neporazitelná bojovnice Diana, princezna Amazonek, bojuje za 1. světové války
130,USA - Neporazitelná bojovnice Diana, princezna Amazonek, bojuje za 1. světové války
110,ŠPA/USA/BEL - Animované dobrodružství postaviček v podmořském světě
140,USA - Pokračování fantastických dobrodružství kapitána Jacka (Johny Depp)
120,ČR/SLO - Životopisný film s Karlem Rodenem o Janu Masarykovi oceněný Českými lvy
100,USA - Neporazitelná bojovnice Diana, princezna Amazonek, bojuje za 1. světové války
110,USA - Pokračování fantastických dobrodružství kapitána Jacka (Johny Depp)
120,SRB/VB/USA - Režisér Emir Kusturica v dramatickém příběhu s Monicou Bellucci
90,ŠPA/USA/BEL - Animované dobrodružství postaviček v podmořském světě
140,USA - Zabrání Tom Cruise oživlé mumii princezny Ahmanet zničit celý svět?
150,Hasičský víceboj, exhibice BMX a monster skluzavka na zámku a náměstí
USA - Zabrání Tom Cruise oživlé mumii princezny Ahmanet zničit celý svět?
150,Festiválek pro děti i dospělé v letním kině
FRA/VB/BEL/USA - Heydrich nejen jako předmět atentátu, ale i důležitá aktivní postava
110,USA - Příběh o věrném psu, jehož posláním je učit lidi smát se a milovat
100,VB/AUS/USA - Známý příběh o králi Artušovi a rytíři Lancelotovi znovu ožívá
110,USA - Zabrání Tom Cruise oživlé mumii princezny Ahmanet zničit celý svět?
150,FRA - Dvěma bratrům, zlodějům aut, překazí krádež vlastního Bugatti zločinecký boss
110,USA - Slavný závoďák Blesk McQueen musí dokázat, že nepatří do starého železa
140,USA - V komedii o Mitchovi (D.Johnson) a Mattovi (Z.Efron) se objeví i David Hasselhoff
120,USA - Slavný závoďák Blesk McQueen musí dokázat, že nepatří do starého železa
140,FRA - Dvěma bratrům, zlodějům aut, překazí krádež vlastního Bugatti zločinecký boss
120,USA - Slavný závoďák Blesk McQueen musí dokázat, že nepatří do starého železa
120,USA - V komedii o Mitchovi (D.Johnson) a Mattovi (Z.Efron) se objeví i David Hasselhoff
120,USA - Neporazitelná bojovnice Diana, princezna Amazonek, bojuje za 1. světové války
120,USA - Zabrání Tom Cruise oživlé mumii princezny Ahmanet zničit celý svět?
130,FRA - Dvěma bratrům, zlodějům aut, překazí krádež vlastního Bugatti zločinecký boss
110,POL - Strhující filmová kronika podle skutečného příběhu prokleté rodiny polského malíře
80,USA - Slavný závoďák Blesk McQueen musí dokázat, že nepatří do starého železa
140,USA - Mark Wahlberg a Anthony Hopkins v dobrodružném Sci-Fi thrilleru
150,USA - Mark Wahlberg a Anthony Hopkins v dobrodružném Sci-Fi thrilleru
150,USA - Mark Wahlberg a Anthony Hopkins v dobrodružném Sci-Fi thrilleru
130,USA - Připomeňme si druhý díl animovaného dobrodružství a za pár dní pojďme na třetí
60,USA - Odvážná komedie pětice kamarádek z vysoké školy, které omylem zabijí striptéra
120,USA - režisér Ridley Scott se vrací do vesmíru
120,USA - V komedii o Mitchovi (D.Johnson) a Mattovi (Z.Efron) se objeví i David Hasselhoff
120,USA - Mark Wahlberg a Anthony Hopkins v dobrodružném Sci-Fi thrilleru
150,USA - Odvážná komedie pětice kamarádek z vysoké školy, které omylem zabijí striptéra
120,USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni v novém snímku
140,USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni v novém snímku
140,USA - Padouch Gru, jeho dávno ztracené dvojče a malí žlutí Mimoni v novém snímku
140,Změna programu vyhrazena.

Kulturní přehled
27. 5. od 17 hodin Cantabile Strings – 20 let – slavnostní koncert
smyčcového souboru ZUŠ – zámek

30. 5. od 18 hodin Talent ZUŠ – reprezentační koncert – zámek
1.6. od 19 hodin Příliš hlučná samota – 3. repríza monodramatu

Vše na kultura.klasterec.cz
Vstupné: 100 Kč/50 Kč – zámek

7. 6. od 19 hodin Čochtan vypravuje – v hlavní roli Josef Dvořák,
dále hrají členové divadelní společnosti Josefa Dvořáka – Kulturní dům

12. 6. od 18 hodin Opereta a evergreeny – zábavný koncert ve
spolupráci s Petrem a Lukášem Mackem MMMM – zámek

divadla Zdrhovalo. V dramatizaci Václava Poldy hraje Jan Milota. Vstupné:
50 Kč – Kulturní dům

16. a 17. 6. od 20 hodin Tajemství klášterecké minulosti – projděte

3.6. od 18 hodin – Závěrečné vystoupení Soukromé baletní
školy Klášterec n. O. – Kulturní dům

17. 6. od 11 hodin Setkání u kapličky v Ciboušově – místní tradice

3. 6. od 19 hodin Flautus vocis – komorní koncert v rámci

17. 6. od 17 hodin Country koza 2017 – Koliba Satanka

53. ročníku hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2017.

se po místech, kde se psala historie Klášterce. Vstupné: 50 Kč – zámek

Další akce viz plakátky uvnitř tohoto čísla Kláštereckých novin.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

5/2017 | strana 11

KULTURA

Solaris v podání Klasu míří stále výš
Existuje na světě člověk, který
neprovedl nic špatného? Nic,
za co by se měl stydět nebo
dokonce nenávidět? To je téma
divadelní hry Solaris, kterou dle
předlohy Stanislawa Lema
zdramatizoval a zrežíroval Václav Polda a se kterou se představil Divadelní spolek Klas
společně s Divadlem Zdrhovadlo na krajské postupové přehlídce PřeMostění v Mostě.
Bojovalo se o hodně. O nominaci nebo doporučení na národní
přehlídku
činoherního
a hudebního divadla ve Volyni.
V silné konkurenci se Klasáci
neztratili a odborná porota jim
udělila řadu cen: Magda
Nucová – cena za herectví.
Míra Nyklíček – čestné uznání
za herectví. Václav Polda –
čestné uznání za režii a cena za
dramaturgii. Václav Polda
společně s Mírou Nyklíčkem –

cena za scénografii. Dohromady pak celý ansámbl získal
cenu za inscenaci. Jen ta nominace, tedy přímý postup nevyšel. Klášterečtí získali „pouze“
doporučení.
Zde mi dovolte malou odbočku
pro názornost. Každým rokem
probíhá v únoru a březnu po
celé republice osmnáct krajských postupových přehlídek.
Každé přehlídky se zúčastňuje
minimálně osm souborů. Počítám-li dobře, o účast na národní
přehlídce usiluje nejméně sto
padesát souborů. Každá krajská přehlídka má právo nominovat jednu inscenaci a doporučit neomezený počet.
Letos bylo do Volyně nominováno čtrnáct inscenací a doporučeno dvacet pět, dohromady
tedy třicet devět. Letošní Volyně však má pouze dvacet hracích míst.

Vážený čtenář a znalec divadla
si jistě umí představit, v jakých
tlacích pracovala programová
rada pro přehlídku ve Volyni.
Určit dvacet nejlepších inscenací z třiceti devíti. O to větší
radost, že klášterecký Klas
s inscenací Solaris je mezi nimi.
Mezi dvaceti nejlepšími.
Účast na Národní přehlídce
činoherního a hudebního divad-

Zámek se opět změní v pohádku

Známá chomutovská výtvarnice, která má důvěrný vztah i ke
Klášterci nad Ohří, se představí
v galerii Kryt od 2. do 30. červ-

Tomáš Barták s hudebním
divadlem Hnedle vedle pořádá
již čtvrtým rokem projekt
Pohádkový zámek, který vždy
v červnovém týdnu navštíví
okolo osmi stovek dětí od Aše
až po Ústí. Žáci základních
i mateřských škol při celodenním výletu navštíví nejen divadelní představení, ale projdou
si také pohádkový okruh na

zámku, zámecký park i lázně.
Stovky dětí ze západních
a severních Čech tak mají
možnost poznat krásy našeho
města a později sem přilákat
i své rodiny. Děti jezdí
v pohádkových kostýmech,
průvodci je vítají rovněž v kostýmech a celý zámek se tak
v červnový týden promění
v pohádku.

la ve Volyni je tedy zajištěna.
Z Volyně se však může postoupit do sfér nejvyšších. Opět
nominací nebo doporučením na
divadelní Mekku - celorepublikový mezioborový festival
Jiráskův Hronov. A kolo úsilí,
ambic a nadějí se otevírá znovu. Držme tedy Klasu v tomto
náročném testu divadelního
kumštu palce.
Jan Milota ■

Představíme tvorbu Marie Svobodové

na. Uvidíme jak tento obraz
kláštereckého zámku, tak
poetické olejomalby koní, které
jsou malířčinou láskou.

Přijďte si popovídat o knížkách a tvorbě s autorkou knih pro
děti a mládež Petrou Martiškovou a zároveň pokřtít její dvě
nové knihy: román pro dívky Útěk za láskou a pohádkovou
knížku Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka. Křest knih se
koná ve středu 14. 6. v kavárně Vitalis na Panoramě od 17
hodin, kmotrami budou autorky Radka Zadinová a Renata
Šindelářová.

Vyhráli Jirkovskou paletu

Jak si kino vedlo první čtvrtletí
Od otevření rekonstruovaného kina na začátku února
uběhlo již čtvrt roku, a tak je
čas na první bilancování. Kino
je jedním ze středisek příspěvkové organizace Zámek
Klášterec nad Ohří. Ředitele
Petra Hybnera jsme se zeptali
na dosavadní návštěvnost:
„Promítalo se 81 dnů, ve kterých se odvysílalo 129 filmových představení. Tato před-

stavení vidělo 5371 diváků,
což je v průměru 41,64 diváka na představení.“ Nejvíce
diváků přilákal film Šmoulové: zapomenutá vesnice
(546 diváků), na druhém
místě skončil Anděl Páně 2 se
436 diváky a třetí příčku
obsadil erotický trhák Padesát odstínů temnoty, který
v kláštereckém kině zhlédlo
409 návštěvníků.

V celorepublikové soutěži
základních uměleckých škol
Jirkovská paleta se letos
výborně dařilo soutěžícím
z klášterecké ZUŠky. První
místo v kategorii do 6 let
shodně získaly Lucie Pavlíčková a Nela Michalcová, které
zaujaly malbou Hříbková chaloupka a Chaloupka Ježibabky. Druhou příčku ve věkové
kategorii 12–15 let obsadila

Kamila Janáčková se svou
Geometrickou abstrakcí. Mezi
studenty nad 15 let a dospělými opět kraloval Šimon
Čekal, tentokrát se Světem
zaklínačů. Druhé místo získala Zdislava Mokrá s malbou
s názvem Zeměpocha (oba
na snímku u svých prací).
Blahopřejeme vítězům a učitelce Ireně Hofhans, která
s dětmi dlouhodobě pracuje.

NAŠE TIPY

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Léto patří hudebním festivalům.
Těšíte se?
V každém čísle Kláštereckých novin přinášíme stránku
zajímavých tipů, ať už jsou to tipy kam si jít ve městě
zacvičit, kde probíhají nábory do sportovních klubů nebo
do jakých kroužků přihlásit své děti. Blíží se léto a termíny tradičních i méně tradičních hudebních festivalů
různých žánrů, které se u nás i v okolí těší velké oblibě.
Již v těchto dnech začíná
v Chomutově festival Otevřeno, kde mimo jiné vystoupí
Echt!, Visací zámek, Mucha
nebo Buty. O víkendu se rozjaří
Horní Hrad a červen patří
především festivalům u nás
v Klášterci nad Ohří a v Kadani.
V letním kině zahrají Atmo
Music, Hentai Corporation
i Krucipüsk. Vysmáté Léto
v Kadani asi nemusíme představovat, koná se poslední
sobotu v červnu a pak už se
opět rozezní housle Jaroslava
Svěceného na kláštereckém
zámku. Na konci července
v Nové Roli u Karlových Varů
vystoupí David Koller a David
Kraus a první srpnový víkend

se můžeme těšit na oblíbenou
Povaleč. Organizátoři již
pomalu prozrazují letošní
interprety, zatím víme o brněnské pseodepunkové formaci
Mucha, ska kapele Green
Småtroll nebo legendárních
Krausberry. Fanoušci festivalu
ve Vroutku se dočkají znovuobnovené původní sestavy
Gaia Mesiah, Vypsané Fixy
nebo J.A.R. Většina festivalů
má doprovodný program
v podobě divadel, workshopů
a dalších aktivit. V turistickém
informačním centru pod radnicí jsou v předprodeji vstupenky na Letňák 2017 a Párty
ve Františkánu. Užijte si léto!
Adéla Václavíková ■

HUDEBNÍ FESTIVALY
26. 5.–3. 6.
27. 5.
10. 6.
16.–17.6.

Otevřeno
Jarní Slunohrad
Párty ve Františkánu
Letňák 2017

17. 6.

Country Koza

24. 6.
4.–9. 7.

Vysmáté Léto
Klášterecké hudební
prameny
Rock in Roll 2017
Povaleč
Rock for Churchill

29. 7.
3.–5.8.
25.–26. 8.

Chomutov
Horní Hrad
Kadaň
Letní kino
Klášterec n. O.
Koliba Satanka
Klášterec n. O.
Kadaň
Zámek Klášterec n. O.
Nová Role
Valeč
Vroutek
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TIP NA VÝLET

Pozvánka do Jáchymova, brány Krušných hor
Rodiště dolaru, kolébka atomového věku, město s řadou světových i národních
nej. To vše je Jáchymov. O zpracování květnového tipu na výlet jsme požádali Miroslava Palfiho. Ten má Jáchymov rád, je na něj podle svých slov hrdý a vytvořil
o tomto městečku i webové stránky, kde najdete více informací – na www.palfi.cz.

Původně malá osada založená
klášterem v Teplé se na počátku 16. století stala druhým nejlidnatějším městem Českého
království. Zároveň se nové
město stalo centrem vzdělanosti a místem řady objevů.
Umožnila to bohatá ložiska stříbrných rud. Dřívější význam
města dodnes dokládá řada
historicky cenných staveb: Špitální kostel, chrám sv. Jáchyma, královská mincovna, hrad
Freudenstein, řada důlních děl
i soubor patricijských domů
srovnatelný s Telčí nebo Českým Krumlovem.
Město proslulo ražbou tolarů,
velkých stříbrných mincí, které
se rozšířily do celého tehdejšího světa a daly název i dnešnímu dolaru. Působila zde řada

Kaple sv. Jana Nepomuckého

významných učenců své doby,
Agricola, Mathesius, Payer,
Egranus a mnoho dalších.
Dnešní Jáchymov je pro
návštěvníky rozdělen na dvě
zcela rozdílné části – dolní část
s lázněmi a horní s památkami.
V lázeňské části zaujme hlavně
velkolepá stavba Radium-Palace, klasicistní lázeňský hotel
otevřený v roce 1912. Kousek
od něj stojí Aquacentrum Agricola s bazénem přístupným
veřejnosti.
Původně
šlo
o lázeňskou budovu, která byla
prvním lázeňským ústavem
svého druhu na světě. Mezi
dominanty tohoto území patří
i Sanatorium Běhounek, funkcionalistická stavba od architekta Tenzera – mimo jiné

autora Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze nebo
Dětské fakultní nemocnice
Motol. Bočním údolím začínajícím u Sanatoria Curie se
návštěvník dostane kolem
bývalého dolu Bratrství k dolní
stanici lanovky na Klínovec,
nejvyšší horu Krušných Hor se
zrestaurovanou rozhlednou.
V horní části města dýchne na
návštěvníka historie opravdu
na každém kroku. Špitální kostelík z roku 1516 s původní
konstrukcí krovů, stále používaný hřbitov z roku 1530 a nejstarší část města kolem kaple
sv. Anny. Potom už návštěvník
prochází Náměstím Republiky
tvořeným goticko-renesančními domy. Ty jsou pravda poněkud zanedbané, ale několika
z nich již navrací šikovné ruce
majitelů jejich původní krásu.
Na horním konci náměstí lze
spatřit renesanční radnici
s infocentrem, královskou mincovnu s expozicí muzea (mineralogie,
historie
města,
knihovna latinské školy, historie lázní, těžba uranu a další)
nebo děkanský chrám sv.
Jáchyma – první luteránský
chrám na území českých zemí
přestavěný Josefem Mockerem
(stavitelem a restaurátorem
chrámu sv. Víta, Karlštejna či
Konopiště). Nad ním se tyčí
těžní věž dolu Svornost z roku
1525. Tento důl je stále v provozu, jen se v něm místo stříbra nebo uranu těží voda pro

potřeby lázní. Jedná se o první
uranový důl a zároveň nejbohatší a nejrozmanitější geologické naleziště na světě. V jeho
blízkosti lze navštívit Štolu
č. 1 – 230 metrů dlouhou průzkumnou štolu z éry těžby uranu, při jejíž ražbě došlo
k propadu středověkého důlního díla na žíle Evangelist.
Nad horní částí města se na
Zámeckém vrchu tyčí věže
lidově nazývané Šlikovka
a Prachárna. Jde o pozůstatek
hradu Freudenstein – nejmladšího hradu na území České
republiky. Ten byl stavěn zároveň s městem a pobořen na
konci třicetileté války.

Hrad Freudenstein
Turisticky zdatným hostům
Jáchymov nabízí řadu vycházek do okolí i několik naučných
tras. Naučná stezka O radonu
je jediná svého druhu na světě
a naučná stezka Jáchymovské
peklo přiblíží historii těžby uranových rud v oblasti v padesátých letech 20. století. K výletu
lze využít i cyklostezku vybudovanou na zrušené železniční
trati do Ostrova (s nejkratším
železničním tunelem a zároveň
nejstrmější adhezní železniční
drahou v ČR) nebo Mlýnskou
stezku (Roseggerweg) obnovenou prací místních obyvatel.
Miroslav Palfi ■

CYKLOVLAKEM
DO KRUŠNÝCH HOR
z Klášterce nad Ohří přes
Křimov, Měděnec,
Kovářskou do Vejprt
Vždy v 8.00 hodin z KnO:
27.5., 17.6., 15.7. a 19.8.
pořádá Loko-Motiv

PRO RODINU
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3. května jsme přivítali nové občánky

Lisa Van Yperenová

Adéla Morozová

Josef Miky Gábor

Zuzana a Iveta Kučerovy

Výtvarné úspěchy našich
nejmladších
Anetka Jahlová ze třídy Motýlků MŠ Stonožka získala se
svým obrázkem 2. místo ve
výtvarné soutěži, kterou organizoval Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje na téma
Jak slon pomáhá hasičům.

Slavnostní vyhlášení soutěže
se konalo v ZOO Ústí nad
Labem, kde byl pro malé
výherce a jejich rodiče připraven velmi zajímavý program
i pěkné věcné ceny. Gratulujeme.

Prostory 2. patra radnice nyní zdobí výtvarné práce kláštereckých mateřinek. Výstava s názvem Ten dělá to, a ten
zas tohle bude k vidění do 7. června. Přijďte se podívat
na výtvarný um našich dětí. Poděkování patří všem učitelkám mateřinek, které se podílejí na výchově našich nejmladších. Ti se na vernisáži představili také svým pěveckým
a hudebním umem.

Karolína Michalitschke

Štěpánka Fousová

Elen Halová foto: J. Kučera

Letečtí modeláři tenkrát a dnes
Klášterecký Volňásek nabízí
řadu možností, jak mohou děti
smysluplně trávit svůj volný
čas. Dnes se blíže podíváme
do zákulisí kroužku leteckých
modelářů.
Vedoucí kroužku Antonín
Douška vzpomíná, jak se začínalo: „Jako kluk v 5. třídě jsem
začínal stavět modely větroňů
v domě pionýrů. Modely jsme
stavěli na větší chodbě bez
oken, kde se netopilo a svítila
jen 60W žárovka. Modely jsme
stavěli z toho, co nám kdo dal
nebo co jsme kde našli. Na nic
nebyly peníze. O modelářském dřevě jsem slyšel, ale
vůbec jsem nevěděl, o co se
jedná. Modely jsme lepili
kaseinem a později i acetonovým lepidlem, které jsme si
i sami vyráběli. V tehdejším
komunálu byl hodný pán, který mě občas obdaroval zbytky
dýhy. Kvalita byla hrozná, ale
pro nás modeláře to byl pravý
poklad. Všeho jsme si velice
vážili a když nám při přistání
zalétl model do šípkového
keře, jé, to bylo smutku
a nářku.“
Dnešní modeláři se schází
v moderní budově, v níž je
samozřejmostí čisto a pořádek, teplo, sucho a světlo.
„Každý modelář má svůj stůl,
na kterém staví svůj model.
Naše dílna, pokud se to tak dá
nazvat, je vlastně učebna a je
pěkně prostorná. Při první
návštěvě modelářské prodejny se na mě z regálů usmívaly
nádherné lišty a nejrůznější

modelářský materiál, ale vše
si dovolit nemůžeme,“ říká
Antonín Douška.
Krásný sponzorský dar obdržel
modelářský kroužek od jedné
firmy z Břeclavi, pečlivě zabalený balík s dýhou mimořádné
kvality. Dnešní kluci chtějí mít
model hned hotový, což je
v jejich věku pochopitelné. Je
to bohužel zároveň důvod,
proč řada z nich z kroužku dříve odešla, nemají dostatečnou
trpělivost. Modelařina je
v tomto skutečně náročná. Dá
se říci, že modelář musí znát
devatero řemesel, aby postavil
pěkný model. Žáci se učí stavět modely klasickou technologií, učí se řezat, brousit,
leštit, lepit, barvit, potahovat
modely papírem, vypínat křídlo. „Kluci většinou pracují
rychle, už aby měli model
hotový, leč bohužel někdy na
úkor kvality. Už chtějí být na
kopci a pouštět modely. Někdy
se jim rychlá práce vymstí,
křídlo mají zkroucené a model
nelétá, jak by měl. Potom diskutují nad modelem, kde se
stala chyba. Letecké modelářství není žádné hračičkaření,
ale náročná a přesná práce,“
ujišťuje vedoucí kroužku.
S sebou si do života kluci
odnášejí zkušenosti s materiály, pracovní návyky, znalosti
a přesnost při práci.
Zájmový kroužek leteckých
modelářů se schází ve Volňásku každou středu od 16 do 18
hodin a je určen dětem od 10
let.

SPORT
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Jak žije mladší příprava „B“
kláštereckého fotbalu
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Krmiva
KLOUBNÍ VÝŽIVA ... nejen pro koně
GELOREN HA
– ve formě želatinových žvýkacích
tablet s višňovou příchutí
a vysokým obsahem
kyseliny hyaluronové

ALAVIS Triple Blend
V našem miniseriálu z kláštereckého fotbalu pokračujeme představením týmu
mladší přípravky. Zde se
v partě malých nadšenců,
trenérů a rodičů začíná
postupně formou hry pronikat do základů fotbalu. Vedle
toho kluci pravidelně absolvují i atletické tréninky pro
lepší rozcvičení těla a pohyb
hráče.
A právě proto, že se zde
buduje něco nového, tak na
tréninku se objevují stále noví
a noví zájemci o tento populární sport. To vedení týmu
vítá.
Přípravka má letos za sebou
svoji první poznávací sezónu,
kde se většina zápasů hraje
formou turnajů, a již první
výsledky něco naznačují.

V Klášterci začínají růst i větším fotbalovým klubům zdatní soupeři. O tom se mohli
přesvědčit například i malí
borci z Bohemians Praha
a z dalších větších měst.
V posledních dvou utkáních
naši nejmenší porazili kluky
z Meziboří 7:4 a kluky z Junior Chomutova „A“ vyprovodili
výsledkem 11:5.
Na soupisce je: Tomáš Málek,
Jan Zvánovec, Vojtěch Jelínek, Josef Karchňák, Erik
Bubeníček, Viktor Kostúr,
Lucie Dufková, Jan Holeček,
Jakub Petrilák, Marek Slavík,
Josef Záblacký, Nikola Krumlová. Jako trenér působí Pavel
Zvánovec, asistenti jsou:
Štefan Málek, Jiří Hargaš
a Marek Petrovec.
Jaroslav Krejsa ■

– ve formě prášku s jablečnou příchutí
a protizánětlivou látkou MSM

Úspěchy mladých atletů
První závody se dvojici atletů
vydařily na jedničku. Anežka
Ševčíková, která byla poprvé
ve výběru ČR na mezinárodní
závod Olympic Hopes, si v běhu
na 1500 m vytvořila časem
4:45,94 osobní rekord o 7 vteřin
a doběhla na 4. místě. Pro Anežku to byla velká zkušenost.
O něco lépe se vedlo dorostenci
Danielu Vejražkovi, který získal sprinterský „double“ na tratích 100 m a 200 m. Obě tyto
disciplíny vyhrál a navíc v běhu

Na Velkou cenu Klášterce nad Ohří
v karate se sjela celorepubliková špička

Poslední dubnovou sobotu se
konala Velká cena Klášterce
nad Ohří v karate, na kterou
se sjela špička v karate JKA,
zejména v mládežnických
kategoriích. Připomeňme, že
se tento závod koná již od
roku 2014 vždy buď v Klášterci nad Ohří nebo v Kadani
za výrazného přispění i záštity obou měst.
„Vše dopadlo na výbornou jak

organizačně, tak i sportovně,“
říká předseda Karate klubu
Kadaň a Klášterec Josef Patík.
Turnaje se zúčastnilo 175
závodníků z celé ČR. Nejvíce
závodníků přijelo z Shotokan
karate klubu Neratovice a nejvzdálenější byl klub z Olomouce. Karatisté z Kadaně a Klášterce získali celkem 9 medailí
a spoustu dalších kvalitních
umístění v první desítce. Nej-

úspěšnějšími závodníky z našeho klubu byli: Kristýna
Tesařová, která získala dvě
stříbrné medaile v kata i kumite (mladší dorostenky), Daniel Bachorec získal vůbec
svou první medaili (bronz),
a to v kumite mladší dorostenci. Jan Matěj Pospíšil zvítězil
v kumite mini žáci a Šárka
Koritinová v kata mladších
žákyň překvapivě vybojovala
4. místo s nejnižším technickým stupněm, a to bílým páskem – 9. KYU – senzace.
„Všem závodníkům a organizačnímu týmu děkujeme za
kvalitní výkony a dokonalou
organizaci, městu Klášterec
nad Ohří a Kadani za podporu
rozvoje karate v obou městech,“ spokojeně na závěr
velké ceny prohlásil Josef
Patík.

na 200 m o jedinou setinu
nesplnil limit na Mistrovství
Evropy juniorů. Věříme, že čas
21,76 vylepší na dalších závodech. Jeho hlavní trať nadále
zůstává 400 m, kde věříme, že
limit bude taky v jeho silách.
Oběma gratulujeme a držíme
pěsti do dalších závodů i ostatním členům kláštereckého atletického oddílu.
Jsou tu i další úspěchy, Daniel
Hnát přivezl vícebojařské stříbro z Krajského přeboru elévů ve
víceboji, který se skládá ze 4 disciplín, a to 60 m, skok daleký,
hod kriketovým míčkem a závěrečný běh na 600 m. Ve všech
disciplínách si vytvořil osobní
rekordy, které ho vynesly na
stříbrnou příčku a mohl si tak
pověsit medaili na krk. Kláštereckým se dařilo i na Královském
mítinku v Kadani, o tom se více
dočtete na www.klasterec.cz.
Veronika Purmanová ■
Příměstský dětský tábor pořádá Soukromá baletní škola
a Yoga studio Klášterec nad Ohří
ve dnech 31. 7. – 5. 8. Pro děti je připravena výuka klasického tance,
moderní tanec, gymnastika, orientální tanec a jóga s profesionálními
lektory. V ceně 2 390 Kč je zajištěn
také oběd a občerstvení po celý den
a pojištění dítěte. Děti můžete přihlásit na e-mailu: BaletniskolaKlasterec@seznam.cz, stačí uvést jméno
dítěte a věk. Nebo osobně v baletní
škole (Sadová 528 – zdrav. středisko), tel. 724 690 494.
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KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA A PRODEJ
 ŽLABY, SVODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VENKOVNÍ PARAPETY
 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
 STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA
 STŘÍHÁNÍ A OHÝBÁNÍ PLECHŮ
 ATIKY, LIŠTY, LEMOVÁNÍ, OKAPNICE
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 HRANATÉ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY
 PROFILOVÁNÍ – FALCOVANÁ KRYTINA
Kontaktní údaje: tel.: 739 454 810, 605 118 954
www.strechysegment.cz
Prodejna: Tušimice 35, 432 01 Kadaň
(odbočka chaty Tušimice – bývalý areál Flóra)
Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–15.30 hodin

Prodám garsonku, balkon v bytě.
Tel.: 603 832 090.

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

INZERCE

INZERCE
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Kontakty: Toyoda Gosei Czech, s. r. o.
Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří
Nikola Strnadová, e-mail: prace@tgcz.cz, tel.: +420 736 525 726
www.tgcz.cz

Hledáme pro nový výrobní závod:
Operátor výroby
Požadujeme: manuální zručnost,
ochotu pracovat na směny,
praxe ve výrobní společnosti
výhodou

Údržbář

Technik
Požadujeme: vyhláška č. 50/§6,
vzdělání elektrotechnického směru,
základní znalost programování PLC
výhodou, alespoň základní znalost AJ

Inženýr kvality

Požadujeme: vyhláška č. 50
podmínkou, manuální zručnost,
praxe výhodou

Požadujeme: aktivní znalost AJ
nebo NJ, praxi v oblasti kontroly
kvality, znalost čtení technické
dokumentace, ŘP sk. B

Projektový inženýr
Požadujeme: aktivní znalost AJ
nebo NJ, znalost metodiky řízení
projektů, znalost MS Office, ŘP sk. B,
praxi v řízení projektů

Nákupčí
Požadujeme: komunikativní znalost
AJ, zkušenosti s jednáním
s dodavateli, znalost automotive
standardů výhodou, znalost MS Office

Pracovní uplatnění u nás
najdou i absolventi či
kandidáti bez praxe.

Více k volným pozicím naleznete na www.tgcz.cz.

5/2017 | strana 19

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

INZERCE

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

5/2017 | strana 20

Klášterecké noviny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jsou registrovány u MK ČR pod číslem E 14592. Vydává: Město Klášterec nad
Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Adresa redakce: Město Klášterec nad Ohří, Odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E. Beneše
85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Odpovědný redaktor: Vlasta Fišrová. Redakční rada: Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Adéla Václavíková, Mgr. Eva Kocábová,
Ota Schnepp, Bc. Renata Šindelářová. Tel.: +420 474 359 699. E-mail: redakce@muklasterec.cz. Web: www.klasterec.cz. U neoznačených článků a fotografií
je autorem redakce Kláštereckých novin. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vycházejí v nákladu 7200 výtisků. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

