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Herečka Hana Maciuchová s šansoniérkou Dagmar Zázvůrkovou za doprovodu muzikantů
Pavla Větrovce, Františka Raby a Martina Blažka přivezla do kláštereckého kulturního
domu komponovaný pořad Poezie šansonu. Ten vznikl díky jednomu z festivalů Jaroslava
Svěceného, kde obě umělkyně společně vystupovaly a zaujaly tak, že vznikl samostatný
program. Lyrické texty básníka Jana Skácela v něm Hana Maciuchová propojila s ryze
ženskými texty současné básnířky Ericy Jong. Procítěnou recitaci pak střídal zpěv Dagmar
Zázvůrkové. Zpěvačka představila jak svůj vlastní repertoár, který jí napsali Václav Kopta
a Martin Blažek, tak i známé semaforské písně. Zazněla i Starry starry night, krásný cover
Dona Mc Leana, na který si Dagmar Zázvůrková napsala svůj text. Básně a šansony se
vzájemně doplňovaly, vznikl tak určitý dialog. Jednou jiný úhel pohledu, jindy dobarvení
a prodloužení nálady. Celý pořad navodil velmi příjemnou atmosféru, kterou si užilo převážně ženské publikum.
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Přijela pouť
28. 5. Den dětí v lázních,
vstupenky v předprodeji
v DDM Volňásek
Klášterecké hudební
prameny
– spuštěn rezervační systém
na zamek.klasterec.cz

Vážení Klášterečtí,
d u b e n
potvrdil svou
pověst aprílovým počasím. Střídání
krásného jarního počasí
na začátku
měsíce vystřídalo téměř
zimní v jeho druhé polovině.
Přímo na Apríla jste mohli
zhlédnout Cyklotoulky, kterými jsme prezentovali
naše město na celostátním
kanálu ČT sport. Ukázali
jsme, že máme v Klášterci
nad Ohří návštěvníkům co
nabídnout. Abyste byli spokojeni i Vy, místní cyklisté,
chceme využít zpracovaného dokumentu o cyklodopravě v našem městě, tzv.
cyklogenerelu, k projektování dalších významných
cyklotras napříč městem.
Rozmary počasí sice narušovaly průběh jarního čištění města, ale věřím, že se
vše zvládne a proběhne
v požadovaných termínech.
Jak se počasí projeví na termínu dokončení dětského
hřiště za Dlouhou ulicí zatím
nyní, když píši tyto řádky,
nevím. Předpokládám jej
právě v nejbližších dnech,
kdy se k Vám naše další číslo
Kláštereckých novin dostává. Věřím, že se Vám hřiště,
které vznikalo za spolupráce
místních dětí i dospělých,
bude líbit. Cesta spolupráce
se ukazuje být tou nejlepší
a my v ní rozhodně budeme
pokračovat.
V květnu zahájíme již tradičně turistickou sezonu,
a to akcí spojenou s kulturním programem 8. května
v zámeckém parku. Ve stejný den si na hřbitově připomeneme konec 2. světové
války. Na polovinu května
pak připravujeme pracovní
setkání s občany ulic Boženy
Němcové, Husovy a dalších
přilehlých v této lokalitě.
Chceme znát Váš názor na
možná řešení připravovaných oprav a rekonstrukcí.
Přeji Vám všem krásné
květnové dny, příjemné
prožití prodloužených víkendů a těším se na setkání.
Štefan Drozd,
starosta města
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Investice města
Úpravy v areálu letního kina
V současné době se dokončuje dokumentace k projektu, který
řeší úpravu cest, terénní a sadové úpravy v prostoru letního
kina. Na situačním plánu je přehledně vidět, jak by upravené
cesty měly vypadat. Budou vydlážděny betonovou dlažbou
různého formátu a podle druhu zatíženosti. Okolo hlediště
budou v trávnících zapuštěny betonové „šlapáky“.

Zimní stadion
– nátěr vnitřní strany střechy
Střecha zimního stadionu prochází první rekonstrukcí od svého postavení. V současné době se dokončují práce na střeše
z vnější strany a následně dojde na nátěry střechy z vnitřní
strany. V první fázi se odstraní starý nátěr z truhlářských
i zámečnických konstrukcí, obrousí, omete a odmastí se konstrukce a poté se provede nový nátěr. Veškeré práce budou
probíhat v omezeném časovém horizontu během plánované
odstávky zimního stadionu a v koordinaci s provozovatelem
společnosti M-club s.r.o.

Parkové úpravy
okolo západní terasy zámku
Aktuálně se realizuje projektová dokumentace na práce, které
budou navazovat na loňské úpravy příjezdové cesty k zámku.
Jedná se o část cesty u zámecké terasy, která vede dolů
k řece. Vznikne zde nové schodiště. V současné době jsou
cesty se štěrkovým a mlatovým povrchem. Cílem je štětové
schodiště, na které bude použit lomový kámen. Součástí projektu budou i terénní a sadové úpravy.

Vstup do zámeckého parku
přes muzeum hodin
V letošním roce se bude obnovovat stávající zazděné schodiště, které spojovalo Chomutovskou ulici s barokní zahradou
u sala terreny v zámeckém praku. Schodiště se nachází
v 1. poschodí východní části domu čp. 2 (muzeum hodin).
Prostor stavby je tedy přilehlá barokní zahrada, opěrná zeď
parku a zmiňovaný objekt muzea hodin. Obnovené vstupy
budou osazeny otevíracími mřížemi. V prostoru barokní zahrady je navrženo umístění kamenného venkovního schodiště
se zábradlím, které vyrovnává výškové rozdíly mezi dolní
podestou schodiště a úrovní barokní zahrady. Objekt muzea
hodin je evidován jako nemovitá kulturní památka.
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Louky zámeckého parku opět rozkvetou
Dovolujeme si upozornit na
relativní novinku, která by
snad stále ještě mohla překvapit návštěvníky zámeckého parku. Zejména v květnu
a červnu bude v parku nejvíce
vidět krása nově vytvořených
druhově bohatých luk tvořených směsí lučních květin

a travin. Z lučních květin by
zde měly být k nalezení devaterníky, jahodníky, jestřábníky, různé druhy jetele,
kontryhele, kopretiny, mateřídoušky, rozrazily, řebříčky,
sedmikrásky a mnohé jiné
rostliny doplněné typickými
travinami (jílky, bojínky, lip-

nicemi, kostřavami, psinečky
a podobně). Tyto květnaté
louky s vysokými květinami
a travinami budou kontrastovat s nakrátko sekanými
„udržovanými“ trávníky. Jedná se o původní záměr projektanta rehabilitace zámeckého parku, která proběhla
v letech 2013–2014. Cílem je
vrátit parku jeho původní
„divoký“ ráz, jak se sluší pro
park anglického typu, oživit ho
navázanou faunou (motýly,
ptáky) a roztříštit jednolitost
udržovaných ploch. Aby mohly
některé luční květiny vykvést,
a vyzrála jejich semena, seká

se tráva na těchto nově vytvořených loukách pouze 3x ročně s tím, že 1. seč většinou
proběhne podle počasí od konce června do první poloviny
července. Vysoká tráva na
těchto lokalitách v zámeckém
parku tak není důsledkem
špatné činnosti firmy, ani se
na tyto plochy nezapomnělo,
jedná se o promyšlený záměr,
který má zatraktivnit zámecký
park a přispět k jeho nezaměnitelnému kouzlu. Snad tato
změna přinese radost všem
návštěvníkům našeho zámeckého parku.
Libor Kocáb ■

Do parku se vrátili pávi
V zámeckém parku se již několik dní rozkoukává mladý pár
pávů, dvouletý sameček Pepa II. a roční samička Pepina.
Páv dostal jméno na počest posledního páva Pepy, který na
Nový rok nepřežil střet se psem. Dvojice pávů se zatím rozkoukává ve voliéře a postupně si bude zvykat na pobyt
v zámeckém parku. Do budoucna se počítá s rozšířením
paví populace. Na barevná paví pera Pepy II. si budeme
muset ještě rok počkat, samečci se jimi pyšní až od 3. roku
života. Doufejme, že se pávům bude v parku dařit a lidé
budou respektovat návštěvní řád.
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Školáci usedli do křesla starosty Zážitky dětí z Terezína

Selfie se starostou: Martin Prchal
Děti ze 3. tříd Základní školy
ve Školní ulici a z primy místního gymnázia absolvovaly
exkurzi na radnici, kde byl pro
ně připraven poutavý program. Nejdříve se uskutečnilo
setkání se starostou města,
místostarostou a tajemnicí
úřadu, kdy starosta děti
seznámil s tím, jaké služby
městský úřad obyvatelům
poskytuje. Poté byl prostor na
dotazy. Atmosféra jednání připomínala veřejné jednání
s občany, na kterém může
každý vznášet nejrůznější připomínky. Na všechny otázky
pak studenti dostali odpovědi.
Dozvěděli se, že se sice nepočítá s dostavbou hradu Šumburk, ale že bude zpevněna
jedna z jeho zdí a též je v plánu
rozšířit do těchto míst cyklostezku.
Děti si přály více hřišť ve městě, v tomto směru se jim
dostalo informace, že se do
budoucna plánuje výstavba
několika hřišť. V současné
době je pro tento účel vytipována lokalita naproti Loděnici.
Na setkání zazněl i dotaz na
výstavbu parkourového hřiště. „Tento nápad se mi líbí,
budeme o tom uvažovat,“
uvádí starosta města Štefan
Drozd a dodává: „samozřejmě ne všechny nápady
jsou realizovatelné, například
zoologickou zahradu ve městě stavět nebudeme. Vrací se
ale pávi do zámeckého parku“. Starosta také vysvětlil,
že je pouze jedním z jednadvaceti zastupitelů, kteří
o zásadních věcech ve městě
rozhodují. Ochotně odpovídal
i na dotazy osobního rázu
a došlo také na pořizování
selfíček a autogramiádu.
Překvapivě padaly i konkrétní

připomínky ke stavu silnic
a návrhy na bezpečnější přecházení pro chodce. Tyto podněty mohou posloužit vedení
města při dalším rozhodování
o prioritách jednotlivých
investičních akcí. Děti si všimly i problémů v dopravě
u železničního přejezdu. Tady
je výhled na zlepšení až v delším časovém horizontu. Na
přetřes přišlo i téma nepořádku na ulicích a veřejných prostranstvích. Školáci si také
vyzkoušeli křeslo starosty,
aby mohli pomyslně rozhodnout o tom, co by rádi ve
městě změnili. Tajemnice
úřadu Radka Hodicová je ujistila, že radnice jejich nápady
vítá a každým novým se bude
zabývat. Jedním z již realizovaných projektů, na kterých
se místní děti aktivně podílely, je návrh podoby hřiště
v Dlouhé ulici. Exkurzi u starosty ukončilo rozdávání
omalovánek s kláštereckými
motivy. Poté žáci navštívili
výstavu obrazů v galerii Kryt
a navštívili služebnu městské
policie. Zde se živě zajímali
o chod kamerového systému
i o to, jak fungují služební
vozidla strážníků. Procvičili si
také znalost důležitých telefonních kontaktů na složky
záchranného systému.
Oboustranně plodné setkání
svým způsobem předznamenává jednání žákovského
zastupitelstva. Tato aktivita
se nyní připravuje ve spolupráci se všemi kláštereckými
školami. Smyslem je podpořit
v dětech zájem o věci veřejné
a vnést do rozhodování skutečného zastupitelstva i jejich
požadavky, které se jim podaří v rámci demokratického
rozhodování prosadit.

Žáci ZŠ Petlérská navštívili
v polovině března Terezín.
V Malé pevnosti se jim věnovali dva průvodci, kteří je provedli jednotlivými částmi. Po
prohlídce všichni zhlédli v původním kině propagandistický
film natočený nacisty. Po té se
prošli židovským hřbitovem
a navštívili muzeum ghetta.
Zde si mohli žáci přečíst příběhy dětí, které byly vyjádřeny formou dopisů a kreseb
(vzpomínky na domov, na dny
svobody atd.). Další zastávkou
byla Magdeburská kasárna,
kde byly ubytovány ženy a děti
v průběhu 2. světové války.
Posledním místem, které děti
se svými učitelkami navštívily,
bylo židovské krematorium.
Během výkladu se žáci dozvěděli, jak se krutě zacházelo
s židovským obyvatelstvem
a jak probíhal proces spalování
mrtvých těl.
Exkurze byla pro mnohé žáky
velkým přínosem, neboť se
mohli zamyslet nad krutým
osudem „nepohodlných lidí“.
Z dojmů dětí vybíráme slova

Denisy Šímové z 9.A: „Exkurze
v Terezíně mě naplnila myšlenkami jako třeba, že bych
nechtěla žít v té době, že jsem
ráda za to, kde a jak žiji. Zajímala mě spousta věcí, například jak probíhal běžný den
vězně, jak málo toho snědli.
Bylo to pro mě smutné a také
dojemné. Prošli jsme hodně
místností, kde lidé přežívali
v krutých podmínkách. Na
samotkách to bylo strašidelné.
Měla jsem a mám z toho špatné pocity, je mi těch lidí líto.
V muzeu ghetta to bylo také
smutné. Na zdech byly připevněny tabule se stovkami, neli tisíci jmen zemřelých. Byly
tam obrázky a příběhy zobrazující život v ghettu. V krematoriu a přilehlém židovském
hřbitově nám průvodce vyprávěl, jakým způsobem byla
spalována těla. Zájezd do
Terezína se mi líbil, ale znovu
už bych tam jet nechtěla.“
Další ohlasy dětí najdeme na
webu školy.
Jana Bočková
a Bohuslava Laudátová ■

Kadaňská nemocnice
nabízí štědré stipendium
Nemocnice Kadaň, s.r.o., nově nabízí Stipendijní program
pro studenty lékařských fakult a zdravotnických škol. Jedná
se o stipendium pro studenty středních, vyšších odborných
a vysokých škol, kteří mají zájem po úspěšném ukončení
studia pracovat v Nemocnici Kadaň, s.r.o. Výše stipendia činí
za akademický rok až 80 000 Kč. Stipendium je určeno pro
budoucí lékaře, všeobecné sestry, zdravotnické asistenty
či zdravotnické laboranty, kteří se chtějí tomuto povolání
v budoucnu plně věnovat. Cílem výplaty stipendia je pomoci
studentovi s úhradou nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na dané odborné škole. Je to další krok k tomu, aby
nemocnice stabilizovala zdravotnický personál a poskytovala
nadále kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči.

Nový design organizace
Zámek Klášterec nad Ohří
Od nové sezóny se na akcích organizace
Zámek Klášterec nad Ohří budete setkávat
s novým logem. Postupně dojde i k úpravě
grafické podoby propagačních materiálů
a změnám na webových stránkách organizace. Změny se dotknou také webu
kultura.klasterec.cz, na němž lze získat informace o kulturním dění ve městě.
Nové logo akcentuje jednotlivá střediska organizace a zároveň dává grafice modernější vzhled spojený s motivem
páva, který se, jak doufáme, stane opět symbolem zámeckého areálu. Změny budou probíhat postupně v průběhu
letošní zámecké sezóny.
Miroslav Nyklíček ■
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Stále vznikají černé skládky,
nebuďme lhostejní



I přes veškerou osvětu
se stále najdou lidé,
kteří se odpadu zbavují
tím
nejhorším
možným způsobem,
založením černé skládky. Takoví lidé se nerozpakují odložit vysloužilý nábytek, ledničky, televize, koberce, pneumatiky či jiný
odpad ke kontejnerovému stání. Dokonce
tento odpad odvezou
do lesa, na pole nebo
na louku, kde ho zanechají jeho osudu snad
v domnění, že si s ním
příroda poradí. Odložení zmíněného odpadu na sběrném dvoře
je zdarma pro všechny
obyvatele města, takže peníze by v tomto
případě roli hrát neměly. Úklid kontejnerových stání, resp. úklid
odpadků a velkoobjemných odpadů, které se nacházejí mimo kontejnery, stojí
město nemalé finanční prostředky – ročně téměř
700 000 Kč. Likvidace černých skládek v zeleni mimo město
či v příkopech u silnic pak stojí další statisíce nejen za úklid
samotný, ale i za odvoz a uložení odpadu tam, kam patří.
Peníze vynaložené na úklid černých skládek by se mohly
využít smysluplněji na investice do infrastruktury nebo ke
zkrášlení města. K boji proti černým skládkám město využívá fotopasti, městská policie kontroluje a pokutuje nelegální
odkládání odpadu. Město je rovněž zapojené do projektu
„ZmapujTo“, který umožňuje občanům on-line nahlásit nalezené černé skládky. Děkujeme všem, kteří se podílí na úklidu
našeho města a okolí, a to nejen během právě uplynulé
akce Ukliďme Česko, ale i během celého roku. Nebuďme
lhostejní.
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RADNICE INFORMUJE
Sběrný dvůr bude v pondělí 1. května ve státní svátek
otevřen dle běžné provozní doby. V den dalšího státního
svátku v pondělí 8. května bude uzavřen.
Odbor komunikace a cestovního ruchu předložil Radě
města Klášterce nad Ohří publikační plán na příštích pět
let. Každý rok by dle strategického plánu rozvoje schváleným v loňském roce mělo město vydat knihu. V letošním roce to bude sbírka povídek od Renaty Šindelářové,
německá verze Průvodce zámeckým parkem od Iva
Nováka a brožura o okolních hradech. V příštím roce se
plánuje obrázková kniha pro děti, ve které se zábavnou
formou dozví zajímavosti o Klášterci nad Ohří a jeho
historii.
Rada města jmenovala novou vedoucí
odboru komunikace a cestovního ruchu
Bc. Adélu Václavíkovou, která pracuje na
městském úřadě již 10 let. Začínala jako
referentka tehdejšího odboru kultury
a marketingu, později se stala zástupkyní
vedoucího, od loňského června odbor
vedla na základě pověření rady města. Adéla Václavíková
vystudovala Vysokou školu obchodní v Praze, obor cestovní ruch. Této oblasti se věnovala i při svém předchozím studiu na Vyšší odborné škole v Karlových Varech.
V posledních letech se výrazněji zaměřuje také na komunikaci s veřejností. Byla mimo jiné součástí týmu, který
připravoval současné webové stránky města, facebookový profil, elektronický newsletter Aktuality z radnice
nebo mobilní rozhlas. Stála i u zrodu nových Kláštereckých novin.
Starosta města vypisuje výběrové řízení na pozici strážník Městské policie v Klášterci nad Ohří. V rámci koncepce rozšíření policie hledáme bezúhonného a spolehlivého občana České republiky staršího 21 let, který
je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností
a oprávnění dle zákona o obecní policii. Požadujeme
mimo jiné střední vzdělání s maturitou, řidičský průkaz
skupiny B. Nabízíme možnost dalšího vzdělávání, příplatek na stravné, týden dovolené navíc či využití sociálního programu. Více informací na webu města a na
městském úřadě. Přihlášky v obálce označené „NEOTVÍRAT VŘ MP“ odevzdávejte do 26. května na podatelnu
městského úřadu.

Aktuálně z Okounova • Aktuálně z Okounova • Aktuálně z Okounova
Obec Okounov chystá úklidovou akci vzniklé černé skládky
v Okounově na sobotu 29. dubna od 9 hodin. V loňském roce
se uklízelo podél komunikace z Klášterce nad Ohří do Kotviny,
tehdy nám pomáhaly děti z DDM Volňásek pod vedením Jitky
Košátkové a Veroniky Kvisové, za což jim ještě jednou děkuji.
Doufám, že do Okounova dorazí i letos pár dobrovolníků, kterým není nepořádek kolem komunikací lhostejný.

Ukázka parčíku v Kotvině, který se opravil v rámci podpory
Ministerstva zemědělství ČR.

V obci máme také dobrovolné hasiče, účastníme se
mimo jiné soutěže v Krásném Dvoře. Mezi hasiči jsou
i některé ženy, například
paní Baďurová a paní Hovorková, kterým touto cestou
děkuji. V letošním roce
máme požádáno o finanční
prostředky na opravu hasičské zbrojice.

Obec bohužel musela přerušit akci vyčištění vodní nádrže
v Okounově, protože se při zaměření v minulých letech udělala chyba a obec se s majitelem sporných částí nedohodla.
Ten, kdo ví, jak je složité dnes sehnat finanční prostředky
na nějaký projekt, jistě chápe, jak mne to mrzí.
Doufám, že jste všichni prožili příjemné velikonoční svátky.
Josef Dvořák, starosta Okounova

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s … Štěpánem Malastem
Štěpán Malast je herec místního divadelního spolku
Klas a také voják z povolání. Rád a velmi dobře fotí.
Město Klášterec nad Ohří využívá jeho fotografie k propagaci. Objevily se již na titulní straně magazínu Ústeckého kraje Brána, na titulní straně stolního kalendáře
Dolního Poohří či na titulní straně letošního nástěnného
kalendáře města. Účastní se pravidelně fotografických
soutěží, v nichž se často umisťuje na předních příčkách.
Jeho fotka byla použitá i na plakát k filmu O otci kadaňského Romana Němce, který sklízí úspěch na různých
filmových festivalech. Dubnový rozhovor patří Štěpánu
Malastovi hlavně proto, že v pátek 5. května od 17
hodin bude v galerii Kryt zahájena výstava jeho fotografií. Zároveň vyhlašujeme městskou fotosoutěž a rádi
bychom Štěpána požádali, aby tentokrát usedl do křesla porotce.

V pěti otázkách pro každého, které vždy pokládáme
na zahřátí při začátku rozhovoru, jsme se dozvěděli,
že kromě fotografování
a divadla je tvým koníčkem geocaching. Kolik už
máš nasbíraných kešek?
Teď tisíc. Přesně. Většina je
českých a několik zahraničních - z pohraničí Německa,
Rakouska a z Budapešti.

Geocaching je
hra na pomezí
sportu
a turistiky, při
které se hledají
ukryté schránky
(kešky) pomocí
zeměpisných
souřadnic.
Byl jsi v Afghánistánu na
vojenské misi. Jsou tam
kešky?
Ano, jsou. Ale žádnou odtamtud nemám. Vrátil jsem se
zhruba před 8 lety a kešky
sbírám jen 4 roky. Tehdy tato

záliba ještě nebyla tak rozšířená a možná tam v té době
ještě žádné kešky nebyly.
Jsou i ve vesmíru. Kešky jsou
všude tam, kam se dostal člověk. I v Afghánistánu.
Sbíráš něco kromě kešek?
Moji největší sbírkou je sbírka
sbírek. Sbírám sbírky. Pivní
sklenice (těch mám zhruba
2 tisíce), stříbrné mince,
neofrankované
poštovní
známky používané na území
českých zemí, telefonní karty,
fotoaparáty, Lego.

Kešky jsou všude
tam, kam se
dostal člověk.
I v Afghánistánu.
mi, jako jsou například útočné
pušky, odstřelovací pušky,
kulomety, RPG (ruční protitankový granát – pozn. red.)
a pistole. V osm hodin za každého počasí zahajujeme
výcvik standardních taktických činností, jako je obrana,
útok, přesun, činnost v prostoru, rozmístění nebo bojové
drily. Výcvik je přerušen výdejem oběda do ešusu, poté
pokračuje buď do večera nebo
přes noc do dalšího dne.
Na Doupově se většinou za
týden výcviku vystřídá čtvero
ročních období, slunce, déšť,
sníh i vichr.
Můžeš na Doupově fotit?
Můžu, ale pro výcvikové účely, mám na to povolení. Fotky
slouží zpravidla pro služební
potřebu, ne ke zveřejnění. Na
fotografiích jsou vidět dobré
a špatné činnosti vojáků,
například to, zda je Pandur
dobře zamaskován na 2 km
a podobně.
Jak ses dostal k focení?
Na vysoké škole v roce 2001
jsem záviděl spolužačce, že
si pořídila foťák, tak jsem si
ho koupil taky a od té doby
fotím.
Máš nějaký vzor?
Už ne.
A dřív jsi měl?
Ano, například Šibík – repor-

tážní foto, Šmíd – krajinář,
Prosický – bez nadsázky
jeden z nejlepších fotografů
fauny a flóry.
Jak ses seznámil s fotografem Tomášem Třeštíkem,
autorem tzv. balkónovek?
K Tomáši Třeštíkovi jsem se
dostal přes facebook, když
v Čechách tato sociální síť
začínala, asi v roce 2009.
Tehdy to snad ještě fungovalo
na principu pozvání od přítele. Z rodiny Třeštíků jsem
neosobně znal jeho maminku
- Helenu Třeštíkovou, která
se zabývá natáčením manželských etud a jiných časosběrných filmů a dokumentů.
Tomáše jsem začal sledovat
kvůli tomu, že je fotograf.
Stejně jako já je Tomáš po
otci vášnivý sběratel. Po matce zdědil tendence zachycovat časosběr. Minulý rok
měl výstavu svých tzv. balkónovek v rámci Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech. Na jeho
balkóně jsem se ocitnul i já,
a to během posílení složek
Policie ČR v Praze po teroristickém útoku v Bruselu loni
v dubnu.
Co nejraději fotíš a co nejčastěji?
Nejraději i nejčastěji moje
děti. Ale vážněji jsem se začal
věnovat reportážním fotografiím na misi v Afghánistánu,
na společenských akcích, jako
jsou divadelní žně a v současné době se téměř dva roky
pokouším naučit jinou formu
zpracování snímků, které
budou předmětem výstavy
v galerii Kryt. Žádná fotka

Budete kvůli sbírkám přistavovat?
S tchánem už jsem mluvil
o prodloužení garáže o čtyři
metry, ale pravděpodobně to
neprojde na domácí poradě.
Jak vypadá tvůj běžný
den, když probíhá cvičení
na Doupově? Pokud to
není tajné…
Zhruba v šest hodin vstáváme,
kolem půl sedmé snídáme,
v sedm připravujeme techniku
na odjezd – Pandury, Tatry,
Land Rovery se všemi zbraně-

Balkónovka, foto: Tomáš Třeštík
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Nejraději mám fastfoodová jídla, třeba hamburger, cheeseburger a jiné.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Modrá.
Jaké nejvzdálenější místo ve světě jsi navštívil?
Nejdál jsem byl na afghánských hranicích s Pákistánem
během vojenské mise na území Afghánistánu, kde jsem
strávil více než 6 měsíců.
Jaké máš koníčky?
Divadlo aktivně i pasivně, fotografování aktivně i pasivně,
geocaching.
Jako Harold Palmer ve hře Spojovací dveře, foto: Jan Valta
nevznikla z ruky. Buď je tam
dlouhý čas expozice nebo
skládaná fotografie, využívání
vrstev, expozičního brackettingu nebo spojování fotografií
panoramatickým způsobem
do jednoho velkého snímku.
Mám na mysli např. fotografie
krajiny a architektury. Touto
formou je vhodné fotit objekty, které se nehýbou, neboť
díky dlouhému času expozice
jsou pohybující se předměty
rozmazané. To však může být
naopak divácky atraktivní
u vodních toků, hvězd
a podobně.
Na jaké fotografie se
můžeme těšit na květnové
výstavě v galerii Kryt?
Budou to převážně fotografie
Klášterce nad Ohří a okolí. Nad
Přísečnicí jsme měli chalupu,
tak mám ke Krušným horám
vztah odmalička. Blízko mám
pochopitelně i k Doupovským
horám - když sečtu veškeré
pracovní pobyty, tak jsem tam
strávil více než rok života.
Jak dlouho ti trvá vyfotit
jednu fotku a práce s ní
tak, abys ji zveřejnil?
Záleží na typu fotografie.
K reportážním fotkám nebo
fotkám ze svateb přistupuji
jako k reportáži, vyfocení je
otázka zlomku vteřiny, zpracování zhruba minuty. U fotek,
kterým se věnuji poslední
dobou, pořízení jedné trvá až
několik hodin a zpracování až
několik dní.
Jsi perfekcionista?
Ve vztahu k fotografování
jsem, a proto spoustu fotografií ani nespatří světlo světa, protože je nepovažuji za
dobré. Jsem kritický ke starším fotkám, dnes bych už

některé fotky udělal jinak.
Některé dříve vystavené už
bych nevystavil. K fotografii
přistupuji jako k řemeslu, ne
jako k umění. Přirovnávám
to k obkladači koupelen. Každý zedník umí obložit koupelnu, ale aby to nějak
vypadalo, musí to být pan
obkladač. Každý má foťák,
každý může fotit. Ale fotit
neumí každý. Vztah člověka
k fotce je individuální. Člověk
fotí to, co ho baví, tvoří si to
sám a nevidí nedostatky, které vidí ostatní. Fotka vašeho
dítěte bude pro vás vždy
dokonalá, protože je na ní
vaše dítě. Pro cizí lidi se při
focení snažím více, přátelé
odpouští.

Jsi voják. Co ti toto povolání dalo a co ti vzalo?
Vzalo mi barvu vlasů a spoustu času, který jsem mohl
trávit s rodinou. Dalo mi hlavně finanční zázemí a dobrou
psychickou odolnost. Také mám možnost navštívit místa,
kam se civilista nedostane.

Cestuješ rád?
Cestuji rád, ale dovolenou
zpravidla trávím s rodinou
a přáteli doma v Čechách.
Ty i tvá žena Hana jste
herci, seznámili jste se
u divadla?
Ano, našim společným koníčkem je divadlo, které nás
i dalo dohromady. V kulturním domě jsme se seznámili,
na stejném místě jsme o cca
10 let později měli i svatbu.
Děti jsme počali jinde…

Pro cizí lidi se při
focení snažím
více, přátelé
odpouští.
Půjdou vaše dcery ve
vašich hereckých šlépějích?
Zatím se věnují spíše pohybovým aktivitám, jako je
tanec a gymnastika. Na divadelní prkna je taháme od

narození, každý rok jsou
v průvodu Císařského dne
v Kadani, spolupracují na většině vystoupení divadla Klas
při městských akcích. Obě
s námi nahrávaly také propagační spot města.
Budeme nyní vyhlašovat
fotosoutěž, ze které vzejde
výstava na leden 2018
a nástěnný kalendář na
příští rok. Mohl bys tentokrát usednout mezi porotce?
Ano, rád.
Téma soutěže bude Klášterec nad Ohří NEVŠED-

NÍ… co tě pod tím názvem
napadne?
Např. krajina, které se věnuji
poslední dobou, je nevšední.
Ale co se týče formy, ne obsahu. Myslím tedy, že to bude
nebývalý pohled na obvyklá
místa.
Co bys poradil potenciálním soutěžícím?
Aby fotili tak, jak fotí ti, ke
kterým jako fotografům vzhlížejí, nebo aby se o to alespoň
pokusili. To je jediná cesta
k úspěchu pro ty, kteří nemají
fotografické vzdělání. To byla
i má cesta.
Adéla Václavíková ■

KULTURA
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Program kina Egerie
Datum
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4.5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13.5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20.5.
20.5.
21.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31.5.

Čas
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Název filmu
Špunti na vodě
Uteč
Bůh ti žehnej OZZY OSBOURNE
The Circle
Mimi Šéf
Strážci Galaxie Vol. 2
Strážci Galaxie Vol. 2
Zahradnictví: Rodinný přítel
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Strážci Galaxie Vol. 2
Anthropoid
Rychle a zběsile 8
Zahradnictví: Rodinný přítel
Deník strojvůdce
Špunti na vodě
Strážci Galaxie Vol. 2
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Král Artuš: Legenda o meči
Mimi Šéf
Lady Macbeth
kino nehraje
Pátá loď
Klient
Zahradnictví: Rodinný přítel
Mimi Šéf
Král Artuš: Legenda o meči
Příšerky pod hladinou
Vetřelec: Covenant
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Král Artuš: Legenda o meči
Cuky Luky Film
Lady Macbeth
Vetřelec: Covenant
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Příšerky pod hladinou
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Sibiřský deník
Polina
Božská Florence

ČR – Komedie o dobrodružné plavbě tatínků a jejich dětí
USA – Horor; druhá polovina filmu vás nenechá vydechnout
VB – Unikátní celovečerní portrét rockové legendy
USA, SAE – Emma Watson a Tom Hanks ve sci-fi thrilleru
USA – Navenek roztomilé batole a uvnitř protřelý byznysmen
USA – Akční dobrodružství party superhrdinů
USA – Akční dobrodružství party superhrdinů
ČR/SLO/POL – První díl filmové trilogie předcházející Pelíškům
USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
USA – Akční dobrodružství party superhrdinů
VB/ČR/FRA – Válečný film o přípravě atentátu na Heydricha
USA/JAP/FRA/KAN – Pokračování úspěšné filmové série
ČR/SLO/POL – První díl filmové trilogie předcházející Pelíškům
SRB/CHOR – Komedie o strojvůdci Ilijovi a desetiletém sirotku
ČR – Komedie o dobrodružné plavbě tatínků a jejich dětí
USA – Akční dobrodružství party superhrdinů
USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
VB/AUS/USA – Známý příběh o králi Artuši a Lancelotovi
USA – Navenek roztomilé batole a uvnitř protřelý byznysmen
VB – Drama z anglického venkova roku 1865

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

Cena
110,110,100,110,120,140,140,120,130,130,100,120,120,100,110,140,130,140,110,100,-

SLO/ČR – Svět dospělých dětskýma očima
IRA – Íránské drama o zničeném manželství
ČR/SLO/POL – První díl filmové trilogie předcházející Pelíškům
USA – Navenek roztomilé batole a uvnitř protřelý byznysmen
VB/AUS/USA – Známý příběh o králi Artuši a Lancelotovi
ŠPA – Animované dobrodružství podmořských postaviček
USA – Režisér Ridley Scott se vrací do vesmíru
USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
VB/AUS/USA – Známý příběh o králi Artuši a Lancelotovi
SLO – Komedie o neuznané video-bloggerce a její kámošce
VB – Drama z anglického venkova roku 1865
USA – Režisér Ridley Scott se vrací do vesmíru
FIN/ŠVÉ/NĚM – Léto 1962, Olli je nadějný finský boxer
USA – Dobrodružný animovaný příběh o Šmoulech
USA – Další pokračování dobrodružství kapitána Jacka
USA – Další pokračování dobrodružství kapitána Jacka
USA – Další pokračování dobrodružství kapitána Jacka
ŠPA – Animované dobrodružství podmořských postaviček
USA – Další pokračování dobrodružství kapitána Jacka
LOT/FIN – Příběh 16 let strývených v sibiřském vyhnanství
FRA – Balet v moskevskému těatru nebo francouzská moderna?
VB – Netalentovaná Meryl Streep a její manažer Hugh Grant

2D
2D
2D
3D
3D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
3D
3D
2D
2D
2D
2D

100,100,110,130,140,140,130,100,120,100,100,130,80,100,140,120,140,140,120,110,100,110,-

Kulturní přehled

Vše na kultura.klasterec.cz

Stavění májky + Majáles – Náměstí

3. 5. od 19 hodin
Travesti show skupiny Kočky – vstupné 190 Kč – KD

29. 4. od 10 hodin

5. 5. od 17 hodin – Fotografie Štěpána Malasta – Galerie Kryt

Zahájení sezóny Dolního Poohří pro pěší a cyklisty – od
Lázní do Kadaně

8. 5. Zahájení turistické sezóny od 13 hodin – Zámek

28. 4. od 14.30 hodin

30. 4. od 16 hodin
Pálení čarodějnic – Letní kino

do 2. 5.
Obrazy Jiřiny Romové a dřevořezby Jakuba Roma –
Galerie Kryt

8. 5. Pietní akt od 15 hodin – Hřbitov
14. 5. od 19 hodin – Herci jsou unaveni – divadlo
– vstupné 280 Kč/250 Kč/140 Kč - KD
10., 16. a 23. 5. Absolventské koncerty ZUŠ – Zámek
26. 5. od 14.30 Už v ZUŠ – Den otevřených dveří

KULTURA
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Děti ze zušky vyhrávají, co se dá
Žáci místní základní umělecké školy dosahují čím dál častěji velmi pěkných výsledků
v soutěžích uměleckých škol.
Po postupu z okresního kola
měl Jiří Kryštof Jedlička při
svém výkonu v krajském kole
ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov navíc možnost zahrát si
na novém mistrovském klavírním křídle Fazioli v hodnotě
dvou miliónů korun. Odborná
porota ho ocenila vynikajícím
2. místem. Stejný úspěch
zaznamenala i Anežka Ševčíková, a to ve hře na violu
v teplické ZUŠ.
Z okresního kola ve hře na
kytaru, pořádaného v renesančním sále kláštereckého
zámku, poslala odborná porota do krajského kola hned tři
naše soutěžící, a to Matěje
Kutílka, Kamilu Janáčkovou
a kytarový kvartet. Po dlouhých letech se tak objevili žáci
s tímto zaměřením až v krajském kole. A jak byli ohodnoceni? Krajské kolo se konalo
v ZUŠ FG v Mostě. Sólový
hráč Matěj Kutílek získal za

svůj výkon od poroty 2. místo
a Kamila Janáčková 3. místo.
Kytarový kvartet i přesto, že
obsadil 2. místo, byl jistě nejlepším kvartetem soutěže,
neboť postup do celostátního
kola a 1. místo nebylo uděleno.
Účast v regionální soutěži Zpěváček Karlovarska přinesla prvenství Vítkovi Hejtmánkovi a Janě Novákové.
Jana Nováková postoupila
i přes krajské kolo do celostátního kola, kde poté získala
3. místo. Naši tanečníci přivezli z krajské přehlídky dětského scénického tance
ocenění za technickou připravenost, za tanečnost a další
ocenění charakterizující kvalitní pedagogický a tvořivý
přístup v tanci našich učitelů.

HLEDÁME POTOMKY LEGIONÁŘŮ
V roce 2018 uplyne 100 let od založení Československé
republiky. Toto významné výročí připomene galerie Kryt
sérií výstav na dané téma. Jednou z nich bude kombinovaná
výstava ke vzniku a působení legií.
Legie hrály zásadní roli při formování moderního československého státu. Pokud byl některý z vašich předků
v legiích, ať už v Rusku, Itálii či Francii a máte doma fotografie, dokumenty či jiné materiály, o které byste se chtěli
podělit a zároveň přispět k plánované výstavě, neváhejte
nás kontaktovat.
Kde? galerie Kryt, odbor komunikace a cestovního ruchu
Kontakt: Mgr. Lenka Fricová,
e-mail: galerie@muklasterec.cz
Tel: 474 359 685, Mob: 602 827 439
Na vaše příspěvky se těšíme nejpozději do května 2018.

Představí nekonečnou
ženskou krásu
Klášterecký fotograf Roman
Novotný, kterého známe jako
dlouholetého reportážního
fotografa příspěvkové organizace města Zámek, ale také
jako vynikajícího fotografa
zdejší přírody a architektury,
se posledních pět let věnuje
focení nejen v exteriérech,
ale také v ateliéru. „Jako
objekt focení jsem si zvolil dívky a ženy, protože ženská krása je nekonečná,“ prozrazuje.

„Žena nebude na fotografiích
nikdy nudná ani nezajímavá,
může se fotit v každém věku.
Rád s fotografiemi experimentuji v grafických programech.
Jdu si svou cestou, nerad se
srovnávám s jinými fotografy,
protože každý má nějaký svůj
styl,“ představuje svou první
samostatnou výstavu. Ta se
uskuteční ve výstavních prostorách zámku od 8. května
do 8. června.

„Všem žákům děkujeme, že
přispívají dobrému jménu
naší školy a jsou inspirací pro
další své přátele a spolužáky.
Děkujeme také pedagogům,“
uvádí Zora Breczková, ředitelka školy. Za výbornými

výkony dětí stojí E. Atamanová (hra na smyčce), Taisiya
Krautsová (hra na klavír),
Josef Ulrich (hra na kytaru),
Oldřiška Krymová (zpěv),
Olga Rambousková a Zora
Breczková (taneční obor).

Toyoda Gosei Czech podpoří
nejen kláštereckou kulturu
Společnost Toyoda Gosei
Czech se stejně jako v loňském
roce i v roce 2017 významným
partnerem pro mnoha kulturních akcí v našem městě.
Zástupci společnosti se dohodli
na kulturním partnerství
s kláštereckým zámkem, který
je hlavním pořadatelem všech
kulturních akcí.
Navíc se Toyoda Gosei Czech
rozhodla pro tento rok podpořit
i činnost v oblasti personálně
poradenských služeb v našem
městě, a to konkrétně tím, že
vytvořila novou náborovou
kancelář, kterou naleznete
v areálu hlavní pošty v Klášterci
nad Ohří. Je určena především
pro nové zájemce o volná pra-

covní místa, ale mohou ji využít
i stávající zaměstnanci. V kanceláři můžete využít poradenství v oblasti pracovního práva,
dostanete užitečné rady k sepsání životopisu a přípravy na
pohovor.
A co na to všechno říká Petr
Hybner, ředitel příspěvkové
organizace Zámek Klášterec
nad Ohří? „Jsem rád, že spolupráce s Toyodou nebyla
pouze jednorázovou záležitostí, ale stala se z ní již tradiční
součást kulturního programu
města a je příkladem, jak by
měla spolupráce kulturních
a podnikatelských subjektů
fungovat.“
Miroslav Nyklíček ■

TIP NA VÝLET
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Znáte Kýšovický vodopád?
Fotografové přírodních krás
jej již znají, širší veřejnost
zatím příliš ne. Cesta k němu
je totiž dost strmá a dostatek
vody mívá jen po období srážek. Jedná se přitom o největší a nejvyšší vodopád
v Krušných horách. Voda protéká přes tři kaskády, na kterých překonává převýšení až
25 m. K vodopádu se dosta-

nete ze dvou stran – pohodlnější, i když pomalejší je cesta
z Celné, údolím Prunéřovského potoka. O něco rychlejší,
ale také náročnější je cesta
z Kýšovic, kde jsou ohrazené
školky. Většina návštěvníků
volí nejschůdnější cestu z Celné. Procházku Prunéřovským
údolím můžete spojit i s cestou na hrad Hasištejn.

FÉROVÁ SNÍDANĚ NA ZEMI
Je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti Světového dne pro
fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou
sobotu tisíce lidí na celém světě. V loňském roce takto snídalo 6 500 lidí na 161 místech republiky. Klášterečtí se
mohou přidat letos a zorganizovat snídani lokálních
dobrot dopoledne v sobotu 13. 5. 2017. Přihlášky na
akci se dávají na http://www.ferovasnidane.cz/.

Hoďte si kravincem
Čím vším jste už ve svém životě
hodili? Nejdřív nejspíš něčím,
co šlo mrsknout z kočárku. Pak
míčem. Klíči z okna pro ty, co
čekali dole u dveří. A někdy
možná také létaly talíře či jiné
nádobí…
A kdo z vás si už někdy v životě
hodil kravincem? Možnost
mrsknout si sušeným kravským
trusem využilo loni v květnu na
Statku Hořenice u Nechranic
více než čtyřicet přihlášených
závodníků na prvním ročníku
Mistrovství České republiky
v hodu kravincem. Pokud si teď
říkáte, cože je to za nesmysl,
pak vězte, že závody v hodu
kravincem mají dlouhou historii
především ve Spojených státech amerických. Je to vždy velká událost, na kterou se sjíždí
spousta závodníků a fanoušků.
Pravda, tak velké to loni v Hořenicích nebylo. Ale na zábavě,
napětí a vzrušení ze závodu
neztratilo české mistrovství nic.

Závodníci ladili techniku (každý
má k dispozici dva hody) a obecenstvo sledovalo a uznale
komentovalo jejich výkony.
A také se hlasitě smálo kuriózním hodům, například když
jeden z kravinců přistál uprostřed stolu s občerstvením
a zcela rozmetal domácí bábovku.
Pokud byste chtěli být letos
u toho (a přiznejme si, možnost
stát se mistrem či mistryní České republiky se běžnému
smrtelníkovi nenabízí každý
den), přijeďte letos závodit!
Druhý ročník se koná v sobotu
27. května od 10 hodin. Všechno, co musíte udělat, je registrovat se k závodu na
www.hodkravincem.cz. Registraci oficiálně spouštíme na
Velikonoce a vstup na akci je
zdarma.
A co je to vlastně zač ten hořenický statek a co u nás ještě
uvidíte? Když kravince, tak krávy. Statek funguje kompletně
v ekologickém režimu a kromě
chovu skotu bez tržní produkce
mléka (čili na maso) provozujeme ještě rostlinnou výrobu –
pěstujeme jednak vlastní krmivo pro skot a také obilniny a luskoviny. Naše stádo spokojených krav se celoročně pohybuje venku a má tak k dispozici
přírodní hotel s tím nejkrásnějším výhledem na Nechranickou
přehradu. Přijeďte se v květnu
přesvědčit sami.
Za Statek Hořenice
Lea Jozífková ■

Foto: Marian Trubiroha
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POHLED DO HISTORIE

Znáte příběh Lípy svobody v zámeckém parku?
Ozdobou zdejšího zámeckého parku jsou především
na našem území vzácně pěstované druhy a kultivary
a celá řada sadovnicky velmi cenných dřevin. Naši
pozornost si zcela jistě zaslouží i krásně urostlá lípa
malolistá, rostoucí nedaleko zámecké vyhlídkové
terasy. Byla totiž vysazena v rámci oslav Dne vítězství
9. května 1946 jako pamětní Lípa svobody.
Pamětní stromy byly či jsou
sázeny při významných příležitostech nebo k výročí
významných historických událostí. Na našem území byla
většina těchto stromů vysazena během 20. století, zejména při vzniku Československé republiky (lípy vysazené v letech 1918–1919
a pojmenované Stromy republiky či Lípy svobody), k 50.
výročí této události v roce
1968 a při oslavách ukončení
2. světové války (lípy vysazené v letech 1945–1946).
Pamětní stromy se vždy těšily
úctě obyvatel a byly o nich
zápisy v kronikách.
I kronika města Klášterec nad
Ohří tuto událost samozřejmě
stručně zaznamenala. Poněkud obsáhleji informuje
o vysazení pamětního stromu

ve zdejším zámeckém parku,
který tehdy nesl název Masarykovy sady, Zpravodaj okresní správní komise v Kadani ze
dne 17. května 1946:
„Odpoledne byla v Masarykových sadech zasazena Lípa
svobody. Po úvodní recitaci
promluvil k četnému občanstvu řídící učitel Fr. Klem, jenž
zdůraznil symboliku slavnosti
a pak předseda MRO (místní
rada osvětová – pozn. autora)
předal památný strom do
ochrany města. Tento radostný závazek slíbila jménem
správní komise splniti její
místopředsedkyně paní Srbová. Ve stručném – avšak procítěném projevu zhodnotila
význam slavnosti. Na prostranství před zámkem zatančila mládež českou besedu,
kterou nacvičila vedoucí dívek

Sázení lípy na jaře roku 1946 pamatuje Jaroslava Vychodilová, kterou jsme navštívili v domově pro seniory. Bylo
jí tenkrát 21 let. „Vypůjčila jsem si pro tuto příležitost
selský kroj a tančila na terase zámku“,vzpomíná na slavnostní atmosféru této události paní Vychodilová.

Junáka učitelka Tomšovská.
Velmi pěkné provedení bylo
odměněno hojným potleskem.
Pak koncertovala hudba
kapelníka J. Martiníka a krásná
pohoda duší se promítala do
neméně krásných partií Masarykových sadů u řeky. Večer
byla v sále Kláštereckých strojíren lidová veselice.”
Pamětních stromů nalezneme
v blízkém okolí Klášterce nad
Ohří více. K nejvýznamnějším
a nejstarším pravděpodobně
patří Švédská lípa (lípa malo-

listá při silnici ze zaniklé Přísečnice do Kovářské) a Mikulovická lípa (lípa malolistá
při silnici Kadaň – Klášterec
nad Ohří v bývalé obci Mikulovice). Oba stromy měly být
vysazeny po skončení katastrofální třicetileté války, pravděpodobně v období let
1650–1660, žádné písemné
záznamy o jejich vysazení se
však nedochovaly.
Ivo Novák, autor knihy
Průvodce zámeckým parkem
v Klášterci nad Ohří ■

PRO RODINU

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

4/2017 | strana 14

Vítání občánků v obřadní síni zámku 18. 3. 2017

Alena Millerová

Daniel Höll

Eliška Telváková

Adam Herout

Adéla Zubková

Nela Ježková

Filip Evžen Lulo

Nella Veselá

Jóga v mateřské škole Sluníčko

Rozálie Sochorová

Michal Dostál foto: J. Kučera

Aktivní prázdniny s Volňáskem
Program plný zábavy a poučení připravil Volňásek pro klášterecké děti v rámci příměstských táborů. Začíná se
turnusem s názvem Malý
turista, kdy od 10. do 14. 7.
budou děti prozkoumávat okolí
města, společně si zasportují
a poznají zajímavé kulturní
památky. Na programu je i sailing (jachting) v Centru
Nechranice, kde si děti pod
dohledem zkušeného trenéra
vyzkoušejí plavbu na plachetnici. Další den se podívají
k podzemním pramenům Karlových Varů a pojedou na výlet
autobusem na Plešivec do
lanového centra, kde je čekají
trampolíny a výšlap na rozhlednu. V ceně 1200 Kč jsou
zahrnuty vstupy, jízdné a odměny.
Příměstský tábor Klášterecké
putování v termínu od 17.
do 21. 7. nabídne poznávání
historie i současnosti Klášterce
nad Ohří zábavnou formou.
Děti čeká pěší výlet do Perštejna, exkurze v papírně, prohlídka a oběd v pivovaru i návštěva
koupaliště. Další den pak
exkurze v porcelánce Thun

a výtvarná dílna. Následuje
program sportovního rázu,
kotlíkové vaření, hry v přírodě.
Určitě zaujmou koule Bumper.
V ceně 1000 Kč jsou zahrnuty
obědy, vstupy, jízdné a odměny.
Od 24. do 28. 7. se uskuteční
tábor Malý historik. V jeho
průběhu budou naši táborníci
poznávat krásy starých hradů
a prozkoumávat jejich tajemství. Připravena je návštěva
statku Oblík, kde se chovají
ovce a vyrábějí sýry. Výlet do
Mirakula u Milovic nabídne originální zábavu s množstvím
nápaditých herních prvků. Děti
čeká kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová
centra, podzemní chodby a jízda úzkokolejnou železnicí.
Pojede se i do Jimlína na
zámek. V ceně 1650 Kč jsou
zahrnuty vstupy, jízdné a odměny.
Podrobnější informace všichni
zájemci získají na recepci DDM
Volňásek či na telefonu
474 375 872.
Program táborů je připraven
ve spolupráci s destinační
agenturou Dolní Poohří.

Již od první třídy jsou v mateřské škole Sluníčko děti seznamovány s dětskou jógou pod
vedením učitelky a zároveň
instruktorky dětské jógy. Jednotlivé třídy mají vypracovaný
plán cvičení. Učitelky ve všech
třídách podle plánu zapojují
jednotlivé cviky do tělovýchovných chvilek v běžném režimu
školky. Vždy jednou týdně mají
děti „jógové hrátky“.
A proč by jógu měly cvičit právě
děti a co jim přináší? Jóga je
pro ně přirozeným pohybem.
Již od útlého věku při hrách
napodobují jednotlivé pozice,
například při hře na „kočičky či
pejsky“. Dětem jóga přináší
nejen radost z pohybu, ale učí

je také nenásilnou a zábavnou
formou zacházet správně
a ohleduplně se svým tělem
i emocemi. Živé zklidní, málo
aktivní děti naopak povzbudí.
Jóga pomáhá k lepší koncentraci pomocí odpočinku a také
ke zvládání stresových situací.
Napomáhá také k lepšímu vnímání svého okolí v nesoutěživém prostředí. Cílem dětské
jógy je nastolení rovnováhy
mezi spontánním chováním
a pohybem dětí při cvičení jógových pozic či sestav. A při
správném vedení může jóga
rozvíjet fantazii, správné držení
těla a budovat zdravou sebedůvěru.
Za MŠ Dana Hejdová ■

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 5. dubna
uplynulo 5 let
od chvíle, kdy
nás navždy
opustila manželka,
maminka, babička i prababička
paní Dáša Dvořáková.
S bolestí v srdci stále s láskou
vzpomíná manžel a děti
s rodinami.

Dne 17. dubna uplynuly 3
roky, kdy nás
navždy opustil
manžel,
tatínek i dědeček pan Stanislav Krejčí.
Stále s láskou v srdci vzpomínají manželka Zdeňka
a synové Stanislav a Karel
s rodinami.

Dne 16. dubna uplynulo
10 let od chvíle, kdy nás
opustil můj
manžel pan
Ladislav Svoboda. Všem,
kteří si vzpomněli, děkuje
manželka Eva a kamarádi.

Dne 2. května by se pan
Milan Trousil dožil 70
let.
Stále s láskou
vzpomíná manželka Marie
a dcery Marcela a Martina
s rodinami.
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SPORT

Nábory dětí do sportovních klubů
Chcete, aby se vaše děti věnovaly aktivně sportu, nevíte
kam je přihlásit nebo kdy probíhají nábory? Níže si
můžete vybrat z některých sportovních klubů, kde právě probíhají nábory, nebo se k nim schyluje.
SK saně Klášterec – Sáňkařský klub momentálně pracuje s dětmi formou cvičení
v kláštereckém sportovním
centru BlackHoleGym, kde si
vybírá vhodné kandidáty do
klubu. Jedná se o věkovou
kategorii 8–11 let a výběr
probíhá od března do konce
května. Cvičení se koná ve
středu od 15.30 do 16.30,
nebo v sobotu od 9 do 10 hodin. Vhodní kandidáti budou
po výběru podrobeni speciálnímu sáňkařskému tréninku
na místní sáňkařské dráze
během května.
Hokejový klub Klášterec
nad Ohří – v květnu a červnu probíhají v pondělí a ve
čtvrtek od 16 do 17 hodin tréninky hokejové přípravky
v tělocvičně na zimním stadionu. V těchto termínech je
také možné rozšířit řady
hokejistů.
Fotbal – FK Klášterec –
klub má čtyři družstva mládeže – starší dorostenci hrají
v I. A třídě ve skupině B,
mladší žáci ve sdruženém
okresním přeboru a přípravka
hraje okresní přebor.
Nábor do přípravky (mladší
přípravka 5–8 let a starší přípravka 9–11 let) probíhá první
a druhý květnový týden. Informace a nábor do ostatních ročníků: každé úterý od 17 do
19.30 hodin v kanceláři naproti fotbalovému hřišti na stadionu. Příspěvek 1000 Kč/rok.
FK Rašovice – nábor dětí se
uskuteční 13. května na akci
„Sport spojuje generace“ viz
článek na str. 16.
Košíková – přijímají ročník
2001 a mladší. Zájemci se
mohou hlásit každou středu
od 15.30 ve sportovní hale
v Kadani, tel.: 603 436 846,
pan Matoušek.
Atletika – přijímají ročník
2005 a starší na stadionu každé úterý a pátek od 15.30
hodin.
Facebook: Veronika Blašková
Purmanová, e-mail: atle-

tika.klasterec@seznam.cz,
telefon: 601 571 942.
Cyklistika – přijímají děti od
12 let. Informace v prodejně
jízdních kol (17. listopadu
467) nebo e-mailem: phprocyklo@seznam.cz
KARATE KLUB Kadaň
a Klášterec nad Ohří – Josef
Patík – nábor nových členů do
oddílu karate se bude konat
v září 2017, každé pondělí
a čtvrtek od 16 do 17.30
v tělocvičně ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří (vchod zezadu). Děti od sedmi let
příspěvky 2000 Kč/rok a děti
do sedmi let 1400 Kč/rok.
Jezdectví – Slzavé údolí, přijímá děti ve věku od 8 do 16
let, informace na telefonu:
602 116 921 – Bohuslav
Novohradský.
Oddíl řeckořímského zápasu – probíhá nábor dětí ve
věku od 6 do 13 let. Více
informací na trénincích, které
se konají každé pondělí
a středu od 18 do 19.45 hod.
v tělocvičně ZŠ Školní u trenéra Vasila Želeva.
Organizace AVZO TSČ ČR
z. s. Pobočný spolek Měděnec je zaměřen na sportovní
střelbu jak ze vzduchových,
tak palných zbraní. Děti a mládež jsou organizovány při
kroužku DDM Volňásek v Klášterci nad Ohří, střílí ze vzduchovek. Zájemci se mohou
hlásit v DDM. Kroužek je provozován v prostoru šaten ZŠ
Školní, střídavě čtvrtek nebo
pátek od 16 hodin – vedoucí
pan M. Slavík.
Tenisový klub Lázně Evženie se zaměřuje na výchovu
výkonnostních i rekreačních
hráčů z řad dětí a mládeže.
V klubu se hrají mistrovská
utkání všech věkových kategorií: minitenis, babytenis,
mladší žáci, starší žáci, dorost,
dospělí. Dorost a starší žáci
hrají nejvyšší soutěž v ČR.
Klub disponuje 3 antukovými
a 3 umělými kurty, v zimním

období přetlakovou halou na
jednom kurtu. Z nedostatku
prostoru je třeba jezdit trénovat do Málkova, Jirkova a Chomutova. Nábor do nejmladší
kategorie od 4 do 7 let je pořádán průběžně po celý rok ve
školkách a školách.
SK SPV Klášterec nad Ohří
– klub má několik skupin, které
trénují v tělocvičně ZŠ Krátká:
Cvičení pro rodiče a děti –
středa od 16 do 17 hodin (děti
od 1,5 do tří let).
Cvičení pro předškolní děti
– pondělí od 16 do 17 hodin
(od 3 let do 6 let).
Gymnastická přípravka
mladších žákyň – pondělí
od 17 do 18 a čtvrtek od 16
do 17 hodin (od 6 do 9 let).
Gymnastická skupina –
pondělí od 18 do 20 hodin,
středa od 17 do 19 hodin
a čtvrtek od 17 do 19 hodin.
V této skupině jsou děti, které
se již zúčastňují závodů ve
sportovní gymnastice, teamgymu, pódiových skladeb
a prošly gymnastickou přípravkou.
Netradiční sporty – úterý
od 17 do 19 hodin (děti od
6 až do 12 let, – Brannball,
Kubb, Molkky)
Parkour – úterý od 16 do 17

hodin (mladší skupina od 8 až
12 let) a čtvrtek (starší skupina
od 12 do 18 let). Nábor dětí
v září 2017. Bližší informace na
stránkách http://zabicky.net/
TJ OHŘE Klášterec nad
Ohří, z. s. se věnuje těmto
vodáckým sportům – vodní
slalom, sjezd na divokých
vodách, rafting, kajakcross ,
fresstyl – extrémní kajaking.
Nábory začnou od dubna –
každou středu od 16 hodin
v loděnici. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a umět plavat. Věk od 8 let.
TJ Klášterec nad Ohří –
volejbal – tréninky se konají
v úterý a pátek od 17 hodin.
V zimě (od října do dubna) na
Základní škole Krátká. V letním období pak na kurtech
u zimního stadionu. Nábor
děvčat ve věku kolem 10.
roku, tj. rok narození 2006,
2007 pro oddíl dívek na
trénincích, bližší informace
u trenéra oddílu na telefonu
602 111 499.
Baletní škola – Sadová 528
(zdravotní
středisko),
http://yoga-studio.webnode.cz/. Zápis do baletní školy
se koná dne 19. 5. 2017.
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Klášterec vychovává
fotbalové naděje
Fotbalový klub FK Klášterec
patří mezi oddíly, které se příkladně starají o mládežnické
celky. Dnes vám představíme
mladší žáky vedené Michalem
Holečkem a Martinem Kroupou. Kluci hrají sdružený
okresní přebor s okresem Louny a určitě si nevedou špatně,
ač v tabulce jsou zatím po
podzimní části na devátém
místě.
V této kategorii se ještě nehraje na umístění, ale učí se fotbalovým dovednostem, seznamuje se s taktikou a postupně se získávají zkušenosti, které
se v pozdějším věku přetaví
v úspěchy, a to jak kolektivní,
tak i individuální. Příkladem
může být klášterecký odchovanec Marek Krátký, který dnes
hraje 1. ligu za Hradec Králové.

První výsledky již tomu napovídají. Většinou se jedná o jednogólové prohry, dva hráči
podzimu byli vybráni do Kadaně, hrající vyšší soutěž. Jedná
se o Jakuba Holečka a Marcela
Šlapáka. Dalším úspěchem
těchto malých borců bylo druhé
místo na přípravném turnaji ve
Spořicích, v prvním jarním kole
vyhráli v Jirkově na penalty 2:1
a doma porazili Černovice 7:5,
kdy se čtyřikrát trefil hráč Černý.
Tento článek berte i jako
pozvánku na jejich domácí
zápasy a proto vám přinášíme
jejich jarní rozpis:
FK – Údlice
7. 5. od 14.30
FK – Kadaň B 21. 5. od 14.30
FK – Černčice 28. 5. od 14.30
FK – Vilémov 11. 6. od 14.30
Jaroslav Krejsa ■

Představujeme mladé hráče: Martin Kroupa, Aleš Ecler,
Milan Jenč, Mates Kubeš, Adam Doležal, Michal Holeček,
Tomáš Geci, Marián Kadlec, David Kehar, Ondřej Hutyra
a Jaromír Oršuliak. Do týmu ještě patří Roman Klaner,
Jakub Goral, Jan Král a Dan Doležal.

Uspěli na mistrovství republiky ve střelbě
Ve dnech 25.–26. března se
v Hanušovicích na Moravě
uskutečnilo Mistrovství České
republiky AVZO (Asociace
víceúčelových
základních
organizací) ve střelbě ze
vzduchových zbraní. Sportovní oddíl AVZO Měděnec na
mistrovské závody vyslal celkem čtyři členy a každý z nich
se umístil na předních příčkách v soutěži. Běla Šplíchalová (nar. 2006) v kategorii
VzPu (vzduchová puška) do
12 let obsadila krásné druhé
místo ve střelbě s nástřelem
252 bodů ze 300, Josef
Dohnal (nar. 2008) v kategorii VzPu do 12ti let se umístil
na pátém místě s nástřelem
239 bodů ze 300. Markéta
Vavříková (nar. 1998) ve
v kategorii VzPu 40 juniorky
umístila s nástřelem 333
bodů ze 400 na třetím místě.
Do závodu se rovněž zapojil

Běla Šplíchalová na snímku první zprava
i trenér mladých svěřenců
Milan Slavík (nar. 1955), který ve své kategorii VzPu 60
muži obsadil s nástřelem 472
bodů 4. místo. Členové spolku se svými výkony vybojo-

vali přední příčky mezi svými
konkurenty a dokázali, že
nezáleží na velikosti oddílu,
ale na odhodlání a snaze se
v konkurenci závodníků prosadit.
Bohumil Šplíchal ■

ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA MLADÝCH ZÁPASNÍKŮ
Na turnaji mládeže v Mariánských Lázních se v konkurenci 130 závodníků výborně
dařilo čtyřem z šestice našich mladých zápasníků. 1. místo ve své váhové kategorii
vybojoval Štěpán Ducháň, 2. místo Jan Földes, další 2. příčku obsadil Jakub Cikán a 3.
místo získal Jakub Rathouský. Neztratili se ve velké konkurenci oddílů jako je TJ Lokomotiva Plzeň, Sokol Mariánské Lázně a další.
„Na tento turnaj jsme se mimořádně připravovali, nacvičovali jsme některé speciální
hmaty. Naši závodníci dokázali prodat to, co se naučili. Jsem spokojen s jejich výsledky.
V tomto roce to byla první účast na takových závodech,“ prozrazuje jejich trenér Vasil
Želev, který se už chystá se svými svěřenci na další jarní závody.

Rašovice
žijí fotbalem
V letošním roce se Fotbalový
klub Rašovice kromě standardního režimu chystá na dvě
sportovní akce, které se budou
konat v areálu fotbalového
klubu v Rašovicích.
V sobotu 13. května se uskuteční akce pod názvem Sport
spojuje generace. Cílem tohoto
jednodenního projektu je zapojení seniorů a dětí do sportovních aktivit. Ukázat dětem, že
sportovat se může v každém
věku. Senioři budou příkladem
pro děti, které se sportem
a obecně s pohybem zápasí. Na
akci bude předcvičování, jak
správně senioři mají cvičit, aby
si zlepšili pohybové schopnosti.
Děti se budou učit, jak se správně rozcvičovat před pohybovou
aktivitou (sportem). Součástí
budou sportovní aktivity mezi
seniory a dětmi, poté závody
seniorů s dětmi. Zároveň se
můžete těšit na různé sportovní
a naučné disciplíny. Současně
bude akce fungovat jako nábor
dětí a mládeže do fotbalového
klubu.
Druhou připravovanou akcí je
fotbalový turnaj dospělých,
který se uskuteční na konci
června za účasti 5 týmů z blízkého okolí. Turnaj ponese
název 2. ročník Memoriálu
Honzy Šindeláře.
Martin Bašus ■

Krmiva
KRMNÉ SMĚSI VENKOV
a TRADICE
Králík výkrm s lékem
Nosnice sypká
Drůbež výkrm sypká
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Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
garsoniera, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.
Vlastník nabízí pronájem 4 ha orné
půdy vcelku v Mikulovicích u Vernéřova, ihned k dispozici. Tel.: 602 586 411.

20 kg – 184 Kč
20 kg – 187 Kč
20 kg – 238 Kč

NOVINKA – Králík Start
Kompletní granulovaná krmná směs pro odstav
mladých králíků od začátku příjmu krmiva do
4–6 týdnů po odstavu. Obsahuje zvýšený podíl vlákniny
a méně škrobů, čímž pomáhá bezproblémovému přechodu
na výkrmovou směs. Neobsahuje antikokcidikum.

Klášterecké organizace KSČM, KČP a ČČK zvou všechny občany na tradiční

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

MÁJOVÉ ODPOLEDNE

v den SVÁTKU PRÁCE,
v pondělí 1. května od 14 do 17 hodin v zámeckém parku
a na nádvoří Zámku Klášterec nad Ohří
Na programu je: VESELÁ KRUŠNOHORSKÁ MUZIKA, skupina DRUHÝ DECH,
hry a soutěže pro děti s odměnami a opékáním vuřtů,
jízda dětí na vedených koních, vystoupení kynologů a další.
Zajištěn i stánkový prodej. Provoz zámku neomezen.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180 Kč/ks. Prodej: 25. 5. a 10. 6. 2017
Klášterec – závory u autobus. nádraží – 14.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám
a začni měnit svou budoucnost! Jsme ZF – mezinárodní
společnost s více jak 137 000 zaměstnanci ve 40 zemích
světa. Neváhej a přijď využít svou příležitost.

V ZF Klášterec hledáme kandidáty na pozice:
 IT Specialista
 Mechanik seřizovač
 Metrolog / Koordinátor kalibračních zkoušek
 Inženýr kvality
 Finanční účetní SAP
 Skladník / skladnice
 Specialista údržby výroby
 Vedoucí logistiky
 Inženýr kvality dodávek
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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