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Čas

Název akce/filmu
Krajinky a zátiší
Captain Marvel
Artic: Ledové peklo
Jak vycvičit draka
Návraty
Teroristka
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Shazam!
Dumbo
Bohemian Rhapsody*
Dokud nás milenky nerozdělí
Ženy v běhu
Velikonoční koncert
Hellboy
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Koncert v Grossrückerswalde
Řbitov zviřátek
Jak vycvičit draka
Teroristka
Kouzelný park
Zrodila se hvězda*
Cesta muzikálem 2
Kouzelné housle
Shazam!*
Jarní koncert
Teroristka
Mrňouskové 2: Daleko od domova
La Llorona: Prokletá žena
Jak vycvičit draka
Hellboy
Velikonoce na Zámku
Ženy v běhu
Sejdeme se s Cibulkou
Řbitov zviřátek
Jubilejní Výměnný koncert
Avengers: Endgame
Mrňouskové 2: Daleko od domova
Avengers: Endgame
Mia a bílý lev
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
Největší showman*

Popis
Místo konání
Vstupné
Výstava obrazů malíře Petra Bartáka na kláštereckém zámku, výstava potrvá do 28. dubna 2019
Zámek
zdarma
USA – Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, superhrdinka Carol Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu (2D)
Kino Egerie
100 Kč
Island – Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. Zřejmě ho však čeká dlouhá pouť (2D)
Kino Egerie
110 Kč
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna (2D)
Kino Egerie
110 Kč
Výstava snových obrazů malířky Nadi Pastelky Hoštové, vernisáž v 17 hodin, výstava potrvá do 5. května 2019
Galerie Kryt
zdarma
ČR – Učitelka v penzi (Iva Janžurová) si sežene zbraň, aby zneškodnila místní zlo (Martin Hofmann). Brzy však zjistí, že vražda není složitá jen morálně, ale i prakticky (2D)
Kino Egerie
130 Kč
ČR – Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší (2D) Kino Egerie
120 Kč
USA – Stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama (3D) Kino Egerie
150 Kč
USA – Majitel cirkusu pověřuje děti, aby se staraly o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publika. Díky Dumbovi cirkus stoupá na oblibě, jsou tu ale temná tajemství (2D) Kino Egerie
120 Kč
VB/USA – Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je příběh Freddie Mercuryho od založení QUEEN až po památný koncert Live Aid v roce 1985 (2D)
Kino Egerie
120 Kč
V divadelní komedii hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Luděk Nešleha, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová
Kulturní dům280/250/140 Kč
ČR – Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr (2D)
Kino Egerie
120 Kč
Žákovský velikonoční koncert základní umělecké školy
ZUŠ
zdarma
USA – Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Vydává se do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue (2D)
Kino Egerie
130 Kč
ČR – Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší (2D) Kino Egerie
120 Kč
Žákovský koncert základní umělecké školy v kostele v naší partnerské obci Grossrückerswalde
Grossrückerswalde zdarma
USA – Nové filmové zpracování hororu Stephena Kinga. Když pohřbíte mrtvé zvíře co nejdříve na blízkém hřbitově, vrátí se. Ale trochu jiné. Divočejší. Nebezpečnější. (2D)
Kino Egerie
120 Kč
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna (2D)
Kino Egerie
110 Kč
ČR – Učitelka v penzi (Iva Janžurová) si sežene zbraň, aby zneškodnila místní zlo (Martin Hofmann). Brzy však zjistí, že vražda není složitá jen morálně, ale i prakticky (2D)
Kino Egerie
130 Kč
USA/Španělsko – Animovaný film. Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku největší zábavou. Vyčarují kouzelný park s mluvícími zvířaty (3D)
Kino Egerie
130 Kč
USA – Romantické hudební drama s Bradleym Cooperem (zároveň jeho režijní debut) a Lady Gaga v hlavních rolích. Vymění vlastní kariéru za tu její? (2D)
Kino Egerie
100 Kč
Koncert Magdy Malé & Bohuše Matuše za doprovodu kapely Charlie Band
Kulturní dům250/220/120 Kč
Houslový recitál s klavírem a průvodním slovem, účinkují: Alexander SHONERT, Natália SHONERT
Zámek
100 Kč
USA – Stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama (2D) Kino Egerie
130 Kč
Žákovský jarní koncert základní umělecké školy
ZUŠ
zdarma
ČR – Učitelka v penzi (Iva Janžurová) si sežene zbraň, aby zneškodnila místní zlo (Martin Hofmann). Brzy však zjistí, že vražda není složitá jen morálně, ale i prakticky (2D)
Kino Egerie
130 Kč
Francie – Animovaný film. Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě uvízlé v kartonové krabic na cestě do Karibiku (2D)
Kino Egerie
120 Kč
USA – Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem se v Los Angeles v 70. letech 20. století plíží nocí a pronásleduje děti – o ty své svou vlastní rukou přišla (2D) Kino Egerie
130 Kč
USA – Animovaný film z ostrova Blp, kde je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v harmonii, než se nad nimi začnou stahovat mračna (2D)
Kino Egerie
110 Kč
USA – Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Vydává se do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue (2D)
Kino Egerie
130 Kč
Tradiční velikonoční slavnosti s hudebním divadlem Hnedle vedle, divadélkem Nána, pletením pomlázek, tvůrčími dílnami a průvodem k řece, více na str. 11 Zámek
zdarma
ČR - Zlata Adamovská se rozhodne splnit poslední přání svého muže a společně s dcerami uběhnout maraton. Žádná z nich však nikdy neuběhla ani metr (2D)
Kino Egerie
120 Kč
Zábavný pořad s Alešem Cibulkou a jeho hosty Ivanou Andrlovou a Sandrou Pogodovou
Kulturní dům
240 Kč
USA – Nové filmové zpracování hororu Stephena Kinga. Když pohřbíte mrtvé zvíře co nejdříve na blízkém hřbitově, vrátí se. Ale trochu jiné. Divočejší. Nebezpečnější. (2D)
Kino Egerie
120 Kč
Koncert žáků a učitelů základních uměleckých škol Klášterce nad Ohří a Kadaně
Zámek
dobrovolné
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (3D)
Kino Egerie
150 Kč
Francie – Animovaný film. Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě uvízlé v kartonové krabic na cestě do Karibiku (2D)
Kino Egerie
120 Kč
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Kino Egerie
130 Kč
Francie/SRN/JAR – Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva (2D) Kino Egerie
120 Kč
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (3D)
Kino Egerie
150 Kč
USA – Pokračování akční Sci-Fi ságy filmového studia Marvel s Robertem Downey jr., Chrisem Evansem, Scarlett Johansonn a dalšími superhrdiny (2D)
Kino Egerie
130 Kč
USA – Životopisný příběh vizionáře Barnuma, který má nezlomný optimismus a energii. Začíná s naprosto prázdnou kapsou a hlavou plnou fantastických nápadů (2D)
Kino Egerie
90 Kč
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Dne 6. března jsme společně oslavili a připomněli si svátek Mezinárodního dne žen v domově
pro seniory. S krásnou kytičkou přišli popřát všem ženám zástupci města, a jak už se
stalo tradicí, k pohodové atmosféře zahrál harmonikář Miroslav Zíma. Nyní se již v domově
pro seniory chystá tradiční Velikonoční jarmark, který se bude konat dne 17. dubna od
9 do 17 hodin. Všichni občané, přátelé domova, jsou srdečně zváni.
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na jazykových olympiádách
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křížovka

Vážení Klášterečtí,
konec února
a začátek března byl letos ve
znamení prezentace našeho
města. Nejprve
jsme jej představili již tradičně na veletrhu
cestovního ruchu v Praze, poprvé však v rámci expozice Destinační agentury Dolní Poohří
společně s městy Kadaň, Žatec
a Louny. Úplně poprvé jsme naše
krásné město představili v německém Mnichově. Veletrh
v tomto hlavním městě Bavorska
byl skutečně velkolepý a jsem
rád, že jsme se ve stánku České
republiky
rozhodně
neztratili. Za práci na obou veletrzích je třeba poděkovat kolegyním z odboru komunikace
a cestovního ruchu.
Česko-německá výstava Lidé –
Osudy – Vzpomínky nyní zamířila
z Drážďan do naší partnerské
obce Grossrückerswalde. Vernisáží v pěkné místní škole tak
zahájila svoji cestu již potřetí.
Na konci března se jako každoročně bude slavit i v našich školách, jako v minulých letech
máme připraveno poděkování za
náročnou práci nejen učitelům,
ale všem, kteří s výchovou našich
dětí ve školách pomáhají.
A protože se blíží i čas jarního
úklidu, rád bych tradičně upozornil naše řidiče, aby si hlídali
dopravní značení, předejdeme
tak zbytečným dohadům a budeme moci město bez problémů
uklidit. Na setkáních s Vámi velmi
často slyším připomínky k úklidu
prostranství před domy, kde žijete, či připomínky k úklidu psích
exkrementů. Je tomu tak pravidelně po každé zimě, kdy si naši
sousedé, kteří tento nepořádek
vytvářejí, myslí, že to za ně
někdo (rozuměj město) uklidí.
A ono se tak za vaše peníze
posléze opravdu stane. Bohužel
budou chybět jinde, a pak nepostavíme nové parkoviště, dětské
hřiště či chodník. Město tvoří lidé,
kteří v něm žijí. Naštěstí v našem
městě žijí i lidé, kteří pro Klášterec udělali mnohé, rádi bychom
je za jejich práci ocenili a tak očekáváme Vaše návrhy na udělení
v pořadí již čtvrté Ceny města
Klášterce nad Ohří. Přeji krásné
jaro a veselé Velikonoce.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Čeká nás závěrečná fáze regenerace panelového sídliště
V letošním roce bude město žádat o dotaci ze Státního fondu
rozvoje bydlení (SFRB) na další etapu regenerace panelového
sídliště. Bude to v pořadí již sedmá a zároveň poslední etapa.
Tato etapa bude rozdělena na čtyři části a realizována podle
zajištění finančních prostředků.
V první části se jedná o zbývající úsek ulice Dlouhá mezi křižovatkami s ulicemi Petlerská a Žitná. V této části budou
rekonstruovány chodníky pro pěší, obousměrná komunikace
a kolmá parkovací stání, jejichž počet bude navýšen.
Druhá část řeší úpravu prostoru za bytovými domy v Dlouhé
ulici, zde by na místě stávajícího betonového chodníku měla
nově vzniknout komunikace smíšené stezky pro pěší a cyklisty,
která je jedním z mnoha opatření cyklodopravy ve městě.
V budoucnu naváže na cykloprojekty v Petlérské ulici a podél
Kláštereckého potoka. Tyto nové projekty v budoucnu umožní
bezpečný provoz pěších a cyklistů ve městě.
Třetí a čtvrtá část řeší zpevnění vyšlapaných cest pro pěší
podél levého břehu Kláštereckého potoka ve směru toku.
Respektuje tak přirozený pohyb chodců podél potoka. Nově
zde budou propojeny stávající a nové chodníky.
Celkové náklady této etapy regenerace sídliště se odhadují
na necelých 10 milionů Kč. Město zažádá o dotaci ve výši
3,5 milionů Kč.

Jarní blokové čištění města 2019
Blokové čištění města začne letos již 1. dubna 2019. V jednotlivých ulicích bude s předstihem a v souladu s harmonogramem
blokového čištění umístěno dopravní značení.
Žádáme majitele vozidel, aby svá auta po dobu blokového čištění přeparkovali a vyhnuli se tak případným nepříjemnostem
s odtahem vozidla. Odtah vozidel bude probíhat za asistence Městské policie. Za nerespektování osazeného dopravního
značení lze uložit blokovou pokutu na místě až do výše 2 000 Kč nebo bude věc předána správnímu orgánu.
Registrovaní uživatelé mobilního rozhlasu budou dostávat den předem SMS připomínající jarní úklid v ulici,
kterou mají uvedenou v registraci. Nově se registrovat nebo změnit ulici vám pomohou na odboru komunikace
a cestovního ruchu (vaclavikova@muklasterec.cz; 474 359 686).
1. 4. 17. listopadu (horní část po křižovatku s ul. Lidická),
V Zátiší + nové domky

23. 4. Pod Stadionem, Královéhradecká
24. 4. Nádražní, autobusové nádraží

2. 4. Lesní, Větrná po křižovatku s ul. 17. listopadu
4. 4. Pionýrů, Lidická, Dukelská, 17. listopadu (od křižovatky s ul. Lidickou po ul. Petlérská)

25. 4. Boženy Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova +
Pražská k porcelánce
26. 4. Václava Řezáče + hornické domky (Pražská)

5. 4. Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná
8. 4. Dlouhá včetně parkoviště (propojka na aquapark) +
obě strany chodníku, Petlérská + Petlérská komunikace

29. 4. Švermova, Bezručova, Nad Tunýlkem, Rokycanova,
Urxova, Žižkova (až k ul. Pod Skalkou), U Garáží
30. 4. Rašovické sídliště včetně ul. Přívozní + k porcelánce

9. 4. Ječná, Polní, Žitná, Krátká, Sportovní, Luční + parkoviště za OD Centrum
11. 4. Družstevní, Okružní, Příčná, Lipová
12. 4. Sadová, U Koupaliště (od křižovatky Budovatelská),
Kpt. Jaroše
15. 4. Na Vyhlídce, Mírová
16. 4. Školní včetně Školní 511-516 (od křižovatky s ul.
Budovatelská k ul. U Potoka), Budovatelská, spojka
Školní – Petlérská
17. 4. silnice č. 13 od ZKL k potoku, Topolová, Olšová,
U Potoka + Chomutovská od ZKL k potoku
18. 4. silnice č. 13 od gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod
Pivovarem, spojka – Olšová, Okružní, Topol + Chomutovská od gymnázia k potoku

2. 5. silnice č. 13 od Bohemia Excellent ke Slávii, Tyršova,
Havlíčkova, Třebízského, Chomutovská od Třebízského ke gymnáziu
3. 5. Karlovarská, Ruská, Vítězná, Palackého, Nerudova
6. 5. nám. Dr. E. Beneše, Zahradní (od nám. k ul. Palackého), Kostelní, část Chomutovské (od nám. ke kruhovému objezdu včetně parkoviště Kamenka),
Svatopluka Čecha
7. 5. Zahradní (od ul. Palackého k mostu), Vodní, Cihlářská, Kyselka
9. 5. Průmyslová zóna, Útočiště, Karlovarská (stará silnice
I/13), Klášterecká Jeseň
10. 5. Rašovice, Lestkov, Ciboušov
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Lípa v Louchově se stala památným stromem
V loňském roce byl místním
odborem životního prostředí
vyhlášen již čtrnáctý památ-

ný strom na území správního
obvodu Klášterce nad Ohří.
Jedná se o lípu srdčitou, která roste na návsi v Louchově
při vstupní bráně ohradní zdi
kostela sv. Jakuba Staršího.
Lípa je mimořádně zajímavá
především svým věkem,
výškou, umístěním a celkovou mohutností. V dané lokalitě působí velmi dominantně
a esteticky. Obvod kmene
má téměř 5 metrů a vysoká
je 20 metrů. Její stáří se
odhaduje na 300 let.
V Klášterci a jeho okolí se
však nachází i další památné
stromy. Jedná se o mimořádně významné stromy a jejich
skupiny a poznáte je tak, že
jsou v terénu označené tabulí
s malým státním znakem ČR.

Památné stromy mohou být
vyhlášeny z různých důvodů,
například se může jednat
o stromy mimořádného
vzrůstu, mimořádného stáří,
stromy mající zvláštní habitus (celkový vzhled), stromy,
které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně
přispívají ke krajinnému
rázu, stromy upomínající na
určitou historickou událost
nebo pověst, stromy doprovázející nějakou kulturní
památku (kapli, kostel, boží
muka)
apod.
Evidenci
památných stromů vede
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR.
V současnosti je v České
republice registrováno více
než 25 000 jednotlivců se

statutem památného stromu. V Klášterci nad Ohří se
nachází 6 exemplářů – jírovec v Miřeticích, tři duby ve
Školní ulici, dub u koupaliště
a Mikulovická lípa. V okolí
Klášterce se pak nachází dalších osm stromů – lípa
u Lužného, dub u Pavlova,
lípa v Černýši, lípa v Ondřejově, dvě lípy u kapličky
v Ondřejově, dub u osady
Černýš a výše zmíněná louchovská lípa. Na mapě na
webu města je vyznačeno
umístění stromů, podrobnější informace pak lze nalézt
na stránkách AOPK ČR nebo
přímo na odboru životního
prostředí našeho městského
úřadu.
Libor Kocáb ■

V zámeckém parku byly nainstalovány nové ptačí budky
V zámeckém parku se objevily
nové hnízdní budky, které městu Klášterec nad Ohří poskytly
Severočeské doly a. s. ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze a firmou
Revitrans a. s. Jedná se o budky používané obvykle na mladých lesnických rekultivacích
Severočeských dolů, kde je
nedostatek starých stromů
s dutinami. Do zámeckého parku v Klášterci nad Ohří byly
věnovány symbolicky jako
podpora hnízdění ptáků v této
lokalitě, která je součástí Ptačí

oblasti Doupovské hory. Severočeské doly ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze v Ústeckém kraji
rozmístily již více než 400
hnízdních budek, převážně na
rekultivovaných plochách, ale
deset z těchto budek lze nalézt
právě v kláštereckém zámeckém parku, kde budou sloužit
jako útočiště například pro
sýkoru koňadru či modřinku
nebo krutihlava obecného. Velké poděkování pak patří pánům
Františku a Martinu Kroupovým, kteří celou akci vymysleli,

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá pravidelně každý rok na území celé
České republiky. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
Hlavním jarním úklidovým
dnem v roce 2019 bude
sobota 6. dubna.
Případní zájemci najdou
informace na webové adrese
www.uklidmecesko.cz, kde
se mohou stát organizátory
nebo se přidat k již existující
skupině. Do úklidu se samozřejmě mohou zapojit všichni, kteří mají chuť pomoci
přírodě, a to i bez nutnosti
se někde registrovat a organizovat.
Město Klášterec nad Ohří pak
nabízí všem dobrovolníkům
spolupráci materiální (např.

pytle na odpad) i logistickou
(např. pomoc s odvozem),
na konkrétní formě podpory
se lze domluvit na odboru
místního hospodářství (kontaktní osobou je Libor Kocáb,
tel. 474 359 680, e-mail:
kocab@muklasterec.cz). Na
spolupráci se lze samozřejmě domluvit i mimo výše
uvedenou akci, na jiných
místech, v jiném termínu. Při
likvidaci nepořádku a černých skládek se jedná o nikdy nekončící boj, a právě
proto je každá pomoc velmi
důležitá.
Město Klášterec nad Ohří tímto děkuje všem občanům, firmám, organizacím, spolkům
a jiným dobrovolníkům, kteří
se jakýmkoliv způsobem
podíleli či podílejí na úklidu
města a okolí.

František Kroupa a Martin Rodina při instalaci budek
zprostředkovali a významně se
podíleli na její realizaci. Ke spolupráci byli ještě přizváni studenti místního gymnázia, kteří

tak budou mít možnost seznámit se s obyvateli pestré ptačí
říše přímo v jejich přirozeném
prostředí.

Přibyly nádoby
na kovový odpad i biodpad

Ve městě jsou již (od 13. března) přistaveny nádoby na
bioodpad. Zároveň jsou na třech místech přidané nádoby
ve tvaru zvonu na kovový odpad, které najdete v ulici
Chomutovská u zastávky naproti zámku, na křižovatce
mezi ulicemi Žižkova a Rokycanova a u nového kontejnerového stání v Pražské ulici.

AKTUÁLNĚ
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Město se prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu
Zástupci města se letos opět
zúčastnili veletrhu cestovního
ruchu Holiday World, který se
konal 21.–24. února v Praze.
Jedná se o nejvýznamnější
akci svého druhu, nejen
v České republice, ale i ve
střední Evropě. Tento, již
28. ročník, se konal na holešovickém výstavišti, společně
se třináctým ročníkem Gastro
veletrhu a sedmým ročníkem
veletrhu: Památky – Muzea
– Řemesla.
Návštěvníci mohli prostřednictvím expozic všech krajů
procestovat celou Českou

republiku a díky zajímavým
tipům si mohli vybrat svou
příští dovolenou nebo výlet.
Mohli si také vybrat z mnoha
zahraničních zemí, jak ze
středomoří, tak i z exotických
zemí, které na veletrhu také
vystavovaly ve velmi hojném
počtu.
„Po všechny čtyři dny byla
návštěvnost velmi vysoká.
Lidé se velmi zajímali o všechny vystavené expozice české,
i zahraniční. U našeho stánku,
kde jsme propagovali město
Klášterec nad Ohří, bylo po
celou dobu velmi rušno. Lidé

se zajímali především o naše
lázně, o zámek a o porcelán,“
říká Dagmar Hejtmánková
z oboru komunikace a cestovního ruchu a dodává:
„Návštěvníci veletrhu ochutnávali naši minerální vodu
i oplatky a bylo vidět, že je
povídání o našem městě velmi zajímá. Byli jsme mile překvapeni, že naše město znají
a dokonce k nám někteří jezdí
opakovaně a moc se jim u nás
líbí. A v tomto bodě právě
veletrh splnil svůj účel, přilákat turisty do našeho města.“
Stánek města navštívil i houslový virtuos Jaroslav Svěce-

ný, který tu propagoval Klášterecké hudební prameny,
které se budou konat
1. až 7. července 2019.
Celý veletrh provázel velice
pestrý doprovodný program.
Obdobné postřehy si přivezli
i účastníci veletrhu Free
v Mnichově, kde se Klášterec
nad Ohří prezentoval v rámci
expozice CzechTourism. „Byl
jsem překvapen zájmem
návštěvníků o nabídku města,“ uvedl starosta města Štefan Drozd. Tento veletrh byl
zaměřen na regionální a příhraniční turistiku a město se
jej účastnilo poprvé.

Novinka v infocentrech – pítka
Nominační list na Cenu města Klášterce nad Ohří 2019
Cena města Klášterce nad Ohří je udělována jednotlivcům
nebo kolektivům za přínos k rozvoji města nebo za jeho reprezentaci. Cena může být udělena také za příkladné jednání
v krizových situacích, např. za záchranu lidského života.
Navrhovatel:
Jméno a příjmení/Název společnosti:

Datum narození/IČO:

Trvalé bydliště/Sídlo:

Já, výše jmenovaný, navrhuji, aby Cenu města Klášterce
nad Ohří v roce 2019 získal/a:

Přijďte nás navštívit do informačních center, na náměstí
a do areálu našich lázní, kde
si můžete zakoupit novinku
v podobě lázeňského pohárku,
který nabízíme ve třech variantách s motivem Lázně Evženie, zámek Klášterec nad Ohří
a Holky z porcelánu. Zároveň
můžete ochutnat naše minerální prameny, kterými jsou

Klášterecký pramen, Městský
pramen a pramen Evženie.
Dále u nás zakoupíte spoustu
turistických předmětů např.
magnetky, vizitky, turistické
známky, pohledy, skleněné
lahve s pákovým uzávěrem,
oplatky.
Budeme se těšit na vaší
návštěvu.
Lázeňský pohárek stojí 120 Kč.

Nominovaný:
Jméno a příjmení:

Odůvodnění:

V Klášterci nad Ohří dne:

Podpis navrhovatele:

Tento podepsaný nominační list odevzdejte v infocentru pod radnicí
do 12. dubna 2019 nebo zašlete poštou na adresu:
Odbor komunikace a cestovního ruchu,
Městský úřad Klášterec nad Ohří nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří, případně na: oko@muklasterec.cz

Klub českých turistů Klášterec nad Ohří pořádá o velikonoční neděli 21. dubna tradiční pochod Výstup pro velikonoční vajíčko na Mědník. Start je od 8 do 9.30 hodin na
stadionu TJ Klášterec nad Ohří. Srdečně zveme všechny
příznivce pohybu.
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Sbírka použitého ošacení
Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje ve dnech 8. až 10. dubna 2019 tradiční sbírku
použitého ošacení. Sbírka bude probíhat v salónku městského úřadu od 8 do 17 hodin. Kromě oblečení přijímáme
domácí textil, domácí potřeby, hračky, peřiny, polštáře a další
potřebné věci, které jsou nepoškozené a čisté. Z ekologických důvodů nepřijímáme elektrospotřebiče, nábytek,
koberce, matrace, kočárky ani jízdní kola. Děkujeme všem,
kteří se rozhodnou přispět.
Město se připojí ke kampani Hodina Země
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. První ročník se konal v roce
2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do
kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato
úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední
sobotu v březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice,

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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letos se poprvé zapojí
i Klášterec nad Ohří.
„Město v sobotu 30. března ve 20.30 hodin na
hodinu zhasne památky
v historické části města,“
říká místostarosta David
Kodytek a dodává: „Připojit se zhasnutím světel
může kdokoliv, můžete
i Vy. Město Klášterec nad
Ohří se chce přizpůsobovat klimatickým změnám,
vychází z toho i projekt
nového multifunkčního
centra s minimální energetickou náročností. Nově
letos také budou ve městě
nádoby na třídění jedlých
olejů.“

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
v březnu jsme oslavili Mezinárodní den žen, při
kterém obec rozdávala kytičky pro radost.
Doufám, že tato naše tradice dělá ženám a dívkám radost.

Na sobotu 6. dubna 2019 plánujeme od 9 hodin úklid „zatáčky smrti“ u Korunní. V loňském roce byla účast velice hojná,
tak doufám, že těch lidiček, co mají rádi přírodu, dorazí
zase velký počet. Bohužel jsou mezi občany ještě tací, co
stále věci házejí raději ze stráně než do kontejneru. Na
fotografii ukázka úklidu pozemků v Kotvině u vodojemu,
kde se chystáme na nové posílení vody.

Josef Dvořák, starosta Okounova ■
Dále vyhlašujeme na sobotu 13. dubna 2019 čištění komínů.
Závazné objednávky posílejte na e-mailovou adresu:
obec@okounov.cz nebo na tel.: 606 387 111, 739 052 622.
Blahopřejeme ke zlaté svatbě manželům Grubnerovým a přejeme ještě mnoho šťastných let v klidu a pohodě.
V Chomutově proběhlo setkání starostů a pracovníků úřadu
práce, projednávalo se vše ohledně zaměstnanců pro obce.
Po této schůzce každý starosta věděl, o kolik uchazečů může
žádat. Každý musel udělat kompromis, aby se dostalo na
všechny obce. Děkuji za toto jednání především panu Novotnému z vedení Úřadu práce v Chomutově, je to opravdu
člověk na svém místě.
Potrápilo nás počasí, ale pořád jsme na tom ještě lépe než
ostatní regiony. Do konce měsíce budeme zakracovat nebezpečné stromy za pomocí plošiny a kláštereckých dobrovolných
hasičů.

Drazí rodiče, dne 21. března 2019 Vaše láska získala
zlatou medaili a my jsme
neskutečně šťastní, že
s Vámi smíme tento
moment, tolik výjimečný
pro celou naši rodinu, oslavit! Z celého srdce Vám
gratulujeme, jste nám
skvělým příkladem do života! Krásnou zlatou svatbu
přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s Františkem Kroupou
Františka Kroupu známe jako průvodce zámeckým parkem, nyní zde byly z jeho popudu instalovány ptačí
budky. Zajímalo nás, odkud má své odborné znalosti,
jaké bylo jeho původní povolání. František Kroupa prožil v Klášterci většinu svého života, pracoval na elektrárnách v dělnických profesích. Celý život se ovšem
vzdělává, nejvíce v oblasti přírodních věd.

chůzkáře, ve směnném provozu, přes obsluhu čerpací
stanice, bagrovací stanice,
strojníka kondenzace, zámečníka. Všechny dělnické
profese. Tím jsem si rozšířil
obzor a o elektrárně jsem
věděl prakticky vše. Čtyřicet
let jsem dělal ve směnném
provozu, a když skončil provoz v tušimické jedničce, tak
jsem přešel na prunéřovskou
dvojku. Měl jsem na starosti
dodávku tepla a teplé vody
od Jirkova do Klášterce.
A pořád jste měl zahradu?
Hned jak jsem přišel z vojny,
což byla nejdelší doba, kterou
jsem strávil mimo Klášterec,
jsem si koupil zahradu, to
bylo v roce 1974. Od té doby
mám svou zahradu, kde je
dnes 130 dřevin v arboretu,
a prostě se bavím. Měl jsem
tam psa, pěstuju zeleninu,
krmím ptactvo. Jsem obyčejný člověk.

František Kroupa se svým psem Čikem
Jak se vyvíjel váš vztah
k přírodě?
Odmalička, už od svých 10
let, jsem měl svoji zahradu,
sám jsem pěstoval zeleninu,
měl jsem slepice a králíky,
choval jsem andulky. Rodiče
mě v tom podporovali. Sám
jsem si dělal herbář, sbíral
jsem květiny. Tenkrát nebyl
internet ani televize, sháněl
jsem knížky, abych věděl,
jak na to. Moc rád jsem jezdil
se sedláky na pole, pásli
jsme
krávy,
pracovali
o žních. Můj táta byl z černého řemesla, a tak mě směřoval k tomu, abych nedělal
zemědělství, ale taky se dal
na nějaké řemeslo. Šel jsem
proto na strojní průmyslovku. Tenkrát byla zemědělská
škola jako to poslední, to
otec nechtěl. A lesnická škola měla jiné podmínky přijetí,
nejdřív musel být člověk
vyučený, a pak dělat školu.
Jsem za to rád, že jsem
vystudoval
strojírenství.
Jsem člověk, který když se
do něčeho pustí, tak to dělá
rád. Díky strojírenství jsem
poznal hromadu nových
věcí.

Jak Vás ovlivnili rodiče?
Otec byl ve volném čase myslivec, takový ten poctivec, ne
lovec. Chodil jsem s ním do
lesa odmalička, zakládali jsme
krmelce. Když se chlapi bavili
o střílení, tak jsem radši lezl
po stromech, běhal po louce,
zkoumal rostliny, hledal šišky.
Můj táta také dělal v Klášterci
starostu a zasloužil se o stavbu gymnázia, byl iniciátorem
stavby této školy. Jezdil
v neděli vykládat vagóny, aby
dělníci mohli stavět. Můj táta
patřil ke generaci, která po
válce věřila v lepší svět.
V roce 1968 byl výrobním
náměstkem v ZKL, přijeli
Rusové pro vodu, zakázal jim
vstup. Za to se mu komunisté
odvděčili sesazením, sebrali
mu zbraně. Táta si ovšem
neposypal popel na hlavu.
Když jsem pracoval na elektrárně v Tušimicích jako střídač, dostal jsem nabídku:
„Vstup do strany, budeš dělat
blokaře“. Chodili i za tátou,
aby mi domluvil. Odmítl jsem,
proto jsem nedělal žádnou
vedoucí funkci, ale byl jsem
rád, že jsem si vyzkoušel
hned deset profesí. Od po-

Jaký máte vztah k zámeckému parku?
Jsem klášterecký patriot,
park je od malička moje

Na lyžích před 40 lety

srdeční záležitost a vždycky
bude. Průvodce dělám rád.
Na mé komentované prohlídky chodí lidé, kteří se zajímají. Vždycky se nejprve zeptám, zda jsou mezi návštěvníky i vzdělaní lidé v oboru.
Když k nám například zavítali
zemědělští inženýři z Českých
Budějovic, bavil jsem se
s nimi trošku jinak než s běžnými turisty. Někdy si pamatuji spíš latinské názvy
a v paměti hledám, jak je to
česky. Jsem rád, že mě někdo
doplní.
Jaké další podobné koníčky, kromě péče o zahradu,
máte?
Je to myslivost, odmalička
jsem chodil do lesa s tátou.
Také jsem se stal myslivcem,
snažil jsem se ctít tradice.
Dodnes se o to snažím, i když
je to stále těžší. Dnes se myslivost zvrhla na komerci, stává se výsadou movitých lidí,
kteří o myslivosti moc nevědí.
Měl jsem lovecké psy – ohaře,
jezevčíky, bulteriéra – každý
myslivec potřebuje psa k výkonu práce.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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ROZHOVOR S...

ČTYŘI OTÁZKY PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Jsem všežravec, mám rád všechno. Když si můžu
vybrat, tak to je sladké, třeba buchty.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Modrá, protože jsem 40 let na modré směně. Na tušimické jedničce, a když skončil její provoz, tak na prunéřovské dvojce a v teplárenské společnosti.
Kde nejdále jste ve světě byl?
Ne moc daleko. Ne, že bych nerad cestoval, spíš jsem
k tomu neměl příležitost. Ještě za socialismu jsme byli
s rodinou na rekreaci v Estonsku, navštívili jsme rekreační středisko družební elektrárny, kde se využíval
lignit. Moře tu bylo studené, zážitky různorodé, hodně
jsem fotil, i když se to nesmělo. Bylo to v době Gorbačovovy prohibice, muži byli tenkrát snad všichni schovaní ve sklepech, kde tajně pili.
Zahradničení je velkým koníčkem
Průvodce zámeckým parkem děláte třetím rokem,
baví vás to stále?
Park je moje srdeční záležitost, podílel jsem se na revitalizaci východní části parku,
a pak jsem byl na něčí doporučení osloven městským
úřadem, zda bych chtěl park
přiblížit veřejnosti. Neodmítl
jsem to, i když jsem se obával, že nejsem tak dobrým
znalcem. Příroda je mým
celoživotním koníčkem. Zajímám se prakticky o všechno,
co se v přírodě děje, od ryb,
ptáků, rostlin, po stromy
a lesy. Celý život jsem se toulal po lesích. Velký impuls pro
mě byl, když starší syn začal
studovat lesnickou školu,
později i vysokou. Dělali jsme
spolu herbáře, tak jsem si své
znalosti prohluboval. Moji
kluci už měli absolutní vol-

nost, v jakém oboru chtějí
pracovat, starší syn chtěl být
lesníkem, mladší kuchařem,
oba si své sny splnili.

Jsem klášterecký
patriot, park je
od malička
moje srdeční
záležitost
a vždycky bude
Je v parku místo, které
máte obzvlášť rád?
To je těžké. Park jako takový
mám rád v každé době.
V každé době se tam najde
něco nového. Na jaře je to
vůně, jak vše roste, jak se
stromy zelenají, těším se ze
sluníčka. Pak přichází léto,
stromy jsou unavené z horka

Na zahradě pana Kroupy nacházejí útočiště i bažanti

Jaké máte koníčky?
Kromě zahradničení a myslivosti ještě sport. Hrál jsem
hokej, jezdil na kole, běhal na lyžích. Svého času jsem
běhal Krkonošskou sedmdesátku, všechny možné
masové běhy. Jinak se zajímám vlastně o všechno.

a těší se na déšť, vidíte, jak
v něm ožijí. Podzim je nádhera, když cítíte vůni rostlin
a země. A v zimě, když se
podíváte na jednotlivé stromy, na jejich habitus, jak jsou
rostlé, jak vytváří koruny, aby
mohly žít, aby pohltily co nejvíc světla, ten sníh, odpočinek… a pak jdete, vidíte něco
nového. Říkám všem: „Jděte
do parku a dívejte se“.
Jak vznikl váš nápad
s instalací ptačích budek?
K ptákům tíhnu od mládí,
mám doma atlasy, sleduju je,
je to jeden z mých přírodních
koníčků. Na nápad mě přivedl
syn, který mě upozornil na
průzkum České zemědělské
univerzity, při kterém se
instalují ptačí budky a pak se
sleduje obsazenost. Zjišťuje
se, jaké druhy v budkách
hnízdí. Průzkum se realizuje
na plochách, kde ptáci nemají
možnosti ke hnízdění v dutinách stromů. Protože jsem
dělal revitalizaci, kdy se
v parku odstranily nemocné
stromy, které měly hnízdní
dutiny, říkal jsem si, že by
bylo dobré ty budky sem dát.
Oslovil jsem svého syna, který to domluvil s panem Cibulkou z univerzity, a zjistilo se,
že na dole Bílina zbylo ještě
10 budek, které nám mohli
věnovat.
Obešel jsem místa, kde by se
budky daly rozvěsit, a spojil

se s panem Liborem Kocábem
z městského úřadu, který na
můj návrh přistoupil.
Jaké druhy ptactva v parku žijí?
Jsou to všechny běžné druhy
sýkorek, pěnkava, čížek,
brhlíci, šoupálci, hýl, samozřejmě kosové. V budkách
hnízdí všechny druhy sýkorek,
modřinky, koňadra, parukářka, pak také brhlík a krutihlav.
Další druhy si vytvářejí hnízda
v parkovém porostu.
Je třeba nějak o budky
pečovat?
Budky je třeba na podzim
vyčistit a zbavit je parazitů,
aby se v budce příští rok mohl
zahnízdit třeba jiný druh.
Každý druh si vytváří jiné
hnízdo. Zároveň je třeba
vytvářet monitoring, který
druh tam hnízdí, nahlédnout,
jaká bude snůška vajec. Budky jsou umístěné tak, aby
normální návštěvníci mohli
sledovat dění okolo, při krmení mláďat. A zároveň aby ptáci nebyli příliš rušeni.
Máte nějaké životní krédo?
Je to jednoduché, radovat se
ze života.

Děkuji za rozhovor.
Vlasta Fišrová ■
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Naďa Hoštová vystavuje v galerii Kryt
V dubnu představí svoji tvorbu v Krytu mnohým už dobře známá chomutovská výtvarnice Naďa Pastelka
Hoštová. Výstavu s názvem Návraty, která má symbolizovat autorčin návrat k městu Klášterci, k malování
a k přírodě, zahájíme 5. dubna 2019.
A co o výstavě říká sama
autorka?
Jak to všechno začalo…
Velká kuchyně zalitá sluncem, otevřeným oknem voní
jaro, je slyšet zpěv ptáků.
Záclona se pohybuje ve vánku a ve vzduchu poletují růžové lístky z velikánské jabloně,
která nám roste přímo pod
oknem. Ta malá, asi tříletá
holčička, co sedí na podlaze,
ani nedýchá a drží sešit,
kalendář plný starých pranostik pro každý měsíc v roce. To
jsem já. Číst ještě neumím,
ale jsou tam obrázky. Spoustu obrázků. Ten pocit úžasu
si dokáži i po těch letech
vybavit a něco z něj ve mně
zůstává u každého obrazu,
který mě osloví. Když maluji,
je to podobné – jsem někde
jinde, snad uvnitř toho obrázku. „Co bys chtěla od Ježíška
pod stromeček?“ slyším jako
dnes se ptát maminku. Velkou krabici PASTELEK přeci!

A knížku o zvířátkách! Starší
bráška mi tehdy říkal Pastelko.
Narodila jsem se v Chomutově, pak bydlela v Klášterci
a nyní jsem opět zpátky
v rodném městě. Je to náhoda či osud – právě jsem spočítala, že Chomutov mi
celkem „dal“ 32 let a Klášterec nad Ohří vlastně také
tolik. Takto jste se krásně
dozvěděli, kolik je mi let –
ano, jsem již v důchodu
a jsem v něm ráda. Mám už
totiž čas na svého koníčka, na
malování.
Vyučila jsem se keramičkou,
původně to měl být obor
malířka porcelánu. Smůla?
Nevím. Prvního září nám na
učilišti oznámili, že se zahajuje jen obor vytváření.
Některá děvčata hned odešla,
ale já zůstala a práce ve vylévárně mě bavila. Po vyučení
jsem si dodělala střední keramickou školu v Karlových
Varech a stihla při maturitě
ještě víc – vdát se, přestěhovat se do Klášterce, kde jsem
již pracovala v oblasti technické kontroly, a mít rodinu.
Syna, pak dceru a roky ubíhaly.
Obě děti vystudovaly, začaly
žít svůj život. Jak to bývá, přicházely i smutné časy, těžce
onemocněla moje maminka
a vzápětí i bratr. Opustila
jsem zaměstnání, abych jim
mohla pomáhat a přestěhovala se zpět do Chomutova.
Bylo to těžké. V tom čase
jsem mnohdy byla na dně

Vzpomínky na pohnuté osudy
První březnový den byla v naší
partnerské obci Grossrückerswalde zahájena česko-německá výstava Lidé – Osudy –
Vzpomínky, kterou v loňském
roce vytvořilo město Klášterec
nad Ohří za finanční podpory
Saského ministerstva vnitra.
V budově evangelické střední
školy jsou nyní k vidění příběhy Čechů a Němců, kteří zažili
2. světovou válku a poválečné
období spojené s odsunem. Po
slavnostním zahájení spojeném s projevy představitelů

obou měst i pamětníků, jejichž
příběhy jsou součástí výstavy,
provedl starosta Grossrückerswalde Jörg Stephan
všechny přítomné budovou
školy. Kromě městské galerie
Kryt bylo tuto výstavu možné
zhlédnout na Saském ministerstvu vnitra i v budově drážďanského Parlamentu. Až se
putovní výstava vrátí zpět do
našeho města, bude možné ji
zapůjčit například na klášterecké gymnázium i do dalších
institucí.

a zoufalá. Pak přišel nápad –
vrátím se k tomu, co jsem
měla tak ráda. Malování!
A byl to dobrý NÁVRAT! Začala jsem chodit na malířské
kurzy do Střediska knihovnických a kulturních služeb
k malíři panu Suchopárkovi.
V kolektivu stejně naladěných
lidí jsem čerpala novou energii. V té době mi malování
dalo smysl života a přinášelo
sílu, kterou jsem potřebovala,
abych vše zvládla.
Po čase kurzy skončily, a tak
jsem již tvořila sama, doma.
Některým malířkám se však
chtělo dál scházet, oslovily
mne, a tak jsem dala dohromady malou skupinu lidí
a 12. února roku 2013 založila Klub přátel malování při
Domu dětí a mládeže v Chomutově. Vedení nám vyšlo
vstříc a poskytlo nám krásnou, prostornou učebnu
k našim setkáním. A v ní tvoříme od té doby dodnes.
Malujeme, kreslíme, zkoušíme nové techniky. Pořádáme
klubové výstavy a chodíme
malovat i do přírody, účastníme se různých dobrovolných
akcí.
NÁVRATY – název mé výstavy
jsem nezvolila náhodou. To
slovo je vše, na co vzpomínám, o čem sním. O dětství,
o knihách plných obrázků,
pohádek a příběhů o zvířatech. Kdysi jsem se vrátila do
Chomutova, dnes jsem se
vrátila do Klášterce vystavit
své obrazy.
A tak opět: vracím se domů.

Sedím na okně, čtu si a shlížím na střechy domů pod
sebou a ovocný sad. Jdu loukou plnou kopretin a zvonků
(v místech dnešní betonové
zástavby mezi Chomutovem
a Jirkovem). Na Březenecké
skále hledám skřítky. Vracím
se ze školy a nesu mamince
májovou kytici šeříků. S partou dětí si vyjdu na houby do
Bezručova údolí a hledáme
Hejkala. V sadu zrají hrušky
máslovky, jdu si pro ně.
Vracím se, nejen v myšlenkách, i do Klášterce – v zámeckém parku se procházím podél
Ohře. Na Mědníku se zasním
a je tu obraz Měděná panna,
pod Klínovcem maluji vládkyni
Krušných hor Marcebilu. Maluji
kraj kolem Hasištejna. Tajemným námětem jsou pro mě
trosky opuštěných domů
v zaniklých obcích. Maluji na
Königsmühle.
Vracím se do přírody, které si
vážím a miluju ji. Snažím se
zachytit krásu toho všeho –
maluji krajiny, květiny, zvířata. Pro děti maluji sešitek
s říkankami „S Pastelkou za
zvířátky“.
Vím, že malovat už nikdy
nepřestanu. Vracím se k SOBĚ.
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Společně vyzdobíme
velikonoční strom
Co vznikne, když se
zkříží vajíčka a strom?
Velikonoční strom.
Pokud se to podaří,
ten náš by se mohl
jmenovat Skořápkovník klášterecký
(Craslicum Klosterlin)
a mohl by se do něj
na několik jarních
dnů převtělit jeden ze
stromů na kláštereckém náměstí. Stačí doma s rodiči, ve
školkách a školách s paní učitelkou nebo jen tak s kamarády vyfouknout pár vajíček, ozdobit je dle vlastního vkusu, tradičně, barevně, jarně, velikonočně, fantazii se meze
nekladou, vyfouknuté kraslice opatřit třeba mašličkou
(aspoň 30 cm dlouhou) a při procházce parkem přinést
své výtvory (ideálně v krabičce na vajíčka, aby se nerozbily) na zámek, kde je zřízeno sběrné místo. Kraslice
můžete spojovat do šňůr, do věnečků, dle chuti a odvahy,
budou se lépe věšet a bude to i krásně vypadat. Budeme
se těšit na vaše výtvory, své příspěvky můžete odevzdat
až do 18. dubna vždy od středy do neděle od 9 do 15
hodin na pokladně zámku. Na vybraný strom pak všechny
kraslice pověsíme, zkrášlíme náměstí, přivítáme Velikonoce a třeba tak založíme jednu krásnou tradici. Dne
21. dubna při akci Velikonoce na zámku pak vyhlásíme,
kolik kraslic se vám podařilo vyrobit.

PRO RODINU
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Lesáci učí malé i velké děti lesní moudrosti
Mezinárodní soutěž ve znalostech lesa mladších a starších
žáků pořádá pro všechny
zájemce ze škol v regionu již
druhým rokem Lesní správa
Klášterec nad Ohří. Zaměstnanci lesní správy mají totiž
s lesní pedagogikou řadu zkušeností, při podobných akcích
využívají nejrůznější praktické
pomůcky. V místním kole soutěže YPEF (Young People in
European Forests) se utkalo
osm týmů z několika škol, soutěžící nejdřív vyplňovali písemný test, který prověřoval jejich
znalosti o hospodaření v le-

sích, poté následoval poznávací test, v němž jednotlivé
týmy určovaly druhy zvířat
našich lesů a poznávaly jednotlivé stromy a rostliny. Třetí
úkol byl čistě praktický, a to
zatloukání hřebíku do špalku.
Nejlépe se dařilo týmové skupině z kadaňského gymnázia
(na snímku), která tak postupuje do regionálního kola soutěže, jež je považována za
biologickou olympiádu. Výhercům tak může zjednodušit přijetí na odbornou školu. A ve
všech zúčastněných prohloubit znalosti i lásku k přírodě.

V Dyádě pracují také s dětmi z Klášterce
Středisko výchovné péče Dyáda se sídlem v Mostě provozuje detašované pracoviště
v Chomutově, kam v tuto
chvíli dojíždí v doprovodu
zákonných zástupců také
některé děti z Klášterce nad
Ohří a okolí. Dyáda je poradenské zařízení zřízené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Nabízí své služby zdarma a odborníci (speciální pedagogové a psychologové) se zde věnují dětem,
které mají výchovné problémy. Pracují zpravidla s celou
rodinou, poskytují konzultace
a rady učitelům. Konkrétně
zde řeší záškoláctví, rizikové

chování dětí na sociálních
sítích, lhaní, krádeže, nerespektování pravidel, autorit,
agresivitu, nevhodné komunikační návyky a podobně.
„Někdy nás kontaktují sami
rodiče, protože přestávají
výchovnou situaci zvládat
nebo si nejsou jistí, zda
postupují správně. Často
k nám lidé přichází na doporučení základních škol, orgánů sociálně právní ochrany
dětí, pediatra nebo dalších
institucí," sdělila vedoucí
Střediska výchovné péče
Dyáda Petra Bělohlavá.
„Snažíme se zjistit, proč se
dítě chová zrovna způsobem,

jakým se chová, jaký k tomu
má důvod. S dětmi pracujeme tak, aby si uvědomily, co
je důsledkem jejich chování.
Vysvětlujeme, používáme
nácvikové techniky, snažíme
se o změny v sociálním prostředí, režimu dne dítěte nebo
rodiny,“ vysvětluje Petra Bělohlavá a doplňuje, že každý
dětský příběh je originální
a zaslouží si individuální přístup. Stává se, že stačí několik
ambulantních návštěv a při
snaze dítěte i rodiny se situace poměrně rychle zlepší.
Někdy však snaha na některé
ze jmenovaných stran chybí
nebo se změny nedaří nastar-

tovat z jiných důvodů, a pak
může Dyáda nabídnout ještě
jiný způsob řešení, tím je
pobytová neboli internátní
část v Mostě. Zde se realizuje
osmitýdenní terapeutickodiagnostický pobyt, odborná
pomoc je intenzivní, uplatňován je jasný režim a pomáhá
i vytržení dítěte z jeho prostředí.
Pobočka Střediska výchovné
péče Dyáda, kde pomáhají
ambulantně, sídlí v Cihlářské
ulici v Chomutově. Více informací je k dispozici na
www.svpdyada.cz, na e-mailu
chomutov@svpdyada.cz a na
telefonu 474 621 682.

Radu a pomoc nabízí i organizace RADKA
Nezisková organizace RADKA
z. s. poskytuje v Klášterci nad
Ohří služby Sociálního centra
RADKA. Rodinám i jednotlivcům můžeme pomoci při řešení otázek spojených s bydlením, komunikací v rodině, při
hospodaření a plánování rodinného rozpočtu, s přípravou na
vstup dětí do mateřské školy,
se školní přípravou. Nabízíme
doprovody na úřady, k lékaři,
pomoc při vyřizování běžných

záležitostí a s vyplněním formulářů. Pracovní poradenství
je vhodné pro každého, kdo
hledá zaměstnání, nebo chce
zaměstnání změnit. Pomoci
Vám můžeme se sepsáním
životopisu, motivačního dopisu, vyhledáváním vhodných
nabídek zaměstnání, kontaktováním zaměstnavatele, přípravou na přijímací pohovor,
nebo řešení problémů se
zaměstnavatelem.

Dosud jsme pomohli 101
rodinám při řešení jejich
nepříznivé situace a 38 jednotlivcům v rámci pracovního
poradenství. Zájemci o spolupráci nás mohou kontaktovat osobně v kanceláři, ul.

Chomutovská 206 (naproti
Tescu), nebo telefonicky –
telefon: 733 748 030 (sociální
služby), telefon: 778 083 012
(pracovní poradenství).
Stanislava Hamáková ■

Gymnazisté uspěli
v jazykových olympiádách
Během února proběhly na místním gymnáziu okresní kola
německé a anglické olympiády. Na půdě školy se setkali
vítězové školních kol základních škol a příslušných ročníků
víceletých gymnázií, aby prokázali své schopnosti na další
úrovni. Soutěžili ve dvou částech, písemné a ústní, a mohli
si tak porovnat získané znalosti daného jazyka. Každé kategorie se zúčastnili i studenti zdejšího gymnázia, z nichž
první místa získal Mike Crott v německém jazyce a Jan Holický v anglickém jazyce. Oba studenti postupují do krajského
kola a budou tak reprezentovat nejen školu, ale i celý okres.
A jedna zajímavost a velký úspěch nakonec: studentka
Veronika Müllerová dokonce vyhrála první místo v nižší kategorii v obou olympiádách. Vítězům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí v krajských kolech.
Michaela Zahálková ■
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Vítání občánků 23. února na zámku

Michal Kraus

Vojtěch Vlnas

Rozárie Podlahová

Ondřej Maršík

Tereza Hlaváčová

Vojtěch Nečas
Foto: Nikola Chalupníčková,
Facebook: NikiChFoto

Jaké je to v první třídě?

Třídy předškoláčků z mateřské školky Školní a Lípové
navštívily naše 1. třídy v ZŠ
Školní, ve kterých je přivítaly
paní učitelky Alena Bartoňová
a Alexandra Preislerová. Zkušení školáčci z prvních tříd se
těšili, jak ukáží předškoláčkům, co se všechno již naučili, a pomohli jim také při
řešení zábavných úkolů, které pro ně paní učitelky skvěle
připravily.
Předškoláčci se tak mohli
seznámit s prostředím školy

PRO RODINU

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
21. března
tomu bylo
10 let, co
nás navždy
opustil náš
milovaný
manžel,
tatínek a dědeček Miroslav Kundert. Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinou.
Těžko
se
s Tebou loučilo, těžké je
bez tebe žít.
Láska však
smrtí nekončí, v srdci Tě
navždy budeme mít.
23. března uplynul 1 rok,
kdy zemřel náš milovaný
syn, pan Miroslav Lelek.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a sestra Lída s rodinou. Všem, kteří si vzpomenou, děkujeme.
a tříd a mohli také malinko
nahlédnout, jak bude probíhat vyučování. Věříme, že se
na svou roli školáčka budou
těšit, protože my se určitě
budeme těšit na ně.
Děkujeme všem za návštěvu
a paním učitelkám za báječnou přípravu.
Ivana Jiránková ■

Vitamínové dny ve škole
Ve dnech 5. a 6. března na ZŠ
Školní uspořádala společnost
OZ BRÁZDA ŽATEC s. r. o.
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol pro všechny
žáky školy tzv. Vitamínové
dny.
Všechny třídy školy postupně
chodily do školní kuchyňky,
kde si žáci zopakovali, jak je

pro zdraví člověka důležitá
konzumace ovoce a zeleniny,
a mohli si vyrobit svůj vlastní
ovocný špíz.
Dále se všichni seznámili s tím,
jakým způsobem se ovoce
a zelenina odšťavňuje, a ochutnali šťávu vzniklou při odšťavňování. Žáci si akci užili.
Miloslav Hrachovec ■

Letos již potřetí se konal masopustní průvod mateřinek. Tradičně se vycházelo od ZŠ Krátká, kolem Městského ústavu
sociálních služeb, kde byla krátká zastávka s písničkou a tancem. Obyvatelé domova pro seniory všem zamávali a pokračovalo se dál, kolem ZŠ Školní a do cílového prostoru
Panorama. Tam děti zazpívaly a zatančily, obdržely sladkou
odměnu, kterou zajistily šikovné kuchařky ze školní jídelny,
a pak se kolem tří stovek účastníků rozešlo zpět do svých
mateřinek.

POHLED DO HISTORIE
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Klášterecké dechovce zasvětil celý život
Učitel hudby a kapelník Josef Martiník založil v roce 1946 v Klášterci nad Ohří žákovskou kapelu, která měla
kolem 40 členů. Již brzy tato kapela hrála po celé republice, účinkovala i v zahraničí. V dětství a poté
i v dospělosti zde hrál na trumpetu také Jiří Brchl. Nad fotografiemi z jeho alba jsme zavzpomínali na bohatou
historii tohoto souboru.

Kapela Josefa Martiníka v roce 1947

Jiří Brchl s jednou ze svých trumpet
„Moji rodiče odsud museli jako
Češi v roce 1938 odejít. Vrátili
jsme se hned po válce,“ vypráví Jiří Brchl, který hrál na housle už jako dítě za protektorátu.
A právě kapelník a učitel hudby Josef Martiník dal krátce po
válce dohromady talentované
děti, u každého z nich poznal,
který hudební nástroj bude
pro něj nejlepší. V jeho dechové kapele se hrálo na křídlovky, klarinety, tenory, basy,
lesní rohy, činely a bicí.
Mladí hudebníci začínali s konfiskovanými hudebními nástroji z bývalé německé hudební školy. Těch bylo ale velmi málo, takže se o jeden
nástroj dělilo několik hráčů.

Zkoušelo se nejdřív přímo
v domě pana Martiníka, který
v přízemí nechal vybourat příčku. V této zkušebně se scházelo až 50 muzikantů. Repertoár kapely tvořily především pochody od Františka
Kmocha, pak se přidávaly další
skladby, chlapci zvládli zahrát
i směs ze Smetanovy opery
Libuše a další. Rodičovské
sdružení opatřilo nové hudební
nástroje ve známé továrně
AMATI v Kraslicích. Finance
mezi sebou sbírali sami rodiče,
darem přispěla místní Legionářská obec a další spolky.
Dluh na pořízení hudebních
nástrojů a stejnokrojů umořovali přímo hudebníci, na kon-

Na nádvoří Pražského hradu v roce 1948

Hudebníci hrají v květnu roku 1968 v NDR
certy po téměř celé republice
jezdili nákladními auty, které
zapůjčili místní dopravci.
V roce 1947 dechovka J. Martiníka zvítězila v soutěži lidového umění v Karlových Varech, o rok později už klášterečtí hráli i na Pražském hradě
u prezidenta Edvarda Beneše.
„Josef Martiník měl sám tři
syny, kteří v kapele od jejího
založení hráli, a někteří z nich
se hudbě v dalších letech
věnovali i profesionálně. Například Jiří Slavík se později
stal ředitelem hudební školy
v Roudnici nad Labem, “ vzpomíná Jiří Brchl.
Žákovská dechová hudba
zanikla v letech 1950–1951
odchodem žáků do učení či na
studia, od roku 1949 se datuje
fungování dechovky dospělých. K dospělým se po příchodu z vojny přidal i Jiří Brchl.
Po odchodu kapelníka Martiníka si hudebníci ze souboru
vybrali jako kapelníka Josefa
Babčaníka, který hrál na trombón. To už se psal rok 1961,
v této době pořadatelé neměli
zájem o velká hudební tělesa,
počet dospělých členů se ustálil na 12–15 muzikantech.

Kapela začala jezdit do sousední NDR, kde hrála při místních slavnostech a při dojezdu
Závodu míru. U nás v republice pak účinkovala při společenských událostech, tanečních zábavách i pohřbech.
Podmínky pro zkoušení se
kapele zlepšily v roce 1970,
kdy přešla pod kulturní dům.
Zde se už zkoušelo ve velkém
sále, kulturní dům převzal
i péči o údržbu a doplňování
hudebních nástrojů. Zajistil
také hudebníkům jednotné
oblečení, rozhlasové zařízení
a potřebné technické vybavení. V roce 1979 pak kulturní
dům připomněl 30 let dechové
hudby brožurou, která shrnovala dosavadní historii kapely.
Po Josefu Babčaníkovi se
vedení kapely ujal Jan Majer,
který v ní hrál od jejího založení v roce 1946.
Dechovku tvořili celá léta samí
muži, pouze v letech 1970 až
1975 tu zpívala Jarmila Vaníková. Jiří Brchl hrál na trumpetu ještě nedávno, dodnes
má několik těchto nástrojů
a rád vzpomíná na vše, co se
spoluhráči zažili.
Vlasta Fišrová ■
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TIP NA VÝLET

Co odhalil středověký záchod na hradě Hasištejn
Hrad Hasištejn byl založen
jako královský strážní hrad
k ochraně obchodní stezky,
která vedla od zemské hranice přes Kralupy u Chomutova
do Čech, poté navazovala na
starou solnou cestu přes Lipsko, dále na Přísečnici,
Kadaň, Žatec, Louny, Slaný,
až ku Praze. Je to jeden z nejstarších hradů v severozápadních Čechách.
Nejbližší zastávka autobusu je v obci Místo cca
0,5 km po žluté, případně Prunéřov, cca 2,5 km
po modré. Až před hrad
se dá velice dobře dostat také autem, parkoviště je zdarma.
Podle jedné z teorií byl hrad
vybudován pravděpodobně
mezi lety 1300–1310. První
písemná zmínka o hradu
pochází z roku 1348, zápis je
uveden v zákoníku Karla IV.
Majestas Carolina. Od tohoto
roku byl Hasištejn v držení
Bedřicha ze Šumburku. Šumburkové měli v držení i další
statky v okolí Hasištejna
a v roce 1351 jim Karel IV.
držbu prodloužil a udělil bratrům Bedřichovi a Bernardovi
ze Šumburku panství Hasištejn jako manství, država
zahrnovala také Přísečnici,
saskou Slatinu a přilehlé statky.
Šumburky vystřídali Lobkovicové. Roku 1418 hrad dobyl

velitel královských vojsk
Mikuláš Chudý z Lobkovic
a král Václav IV. mu za odměnu hrad Hasišten dal jako
zástavu, v roce 1421 ho získal
v léno dědičně. Lobkovicové
se výrazně zapsali nejenom
do dějin hradu Hasištejna, byl
to především Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic, český
humanista, básník, cestovatel, podporovatel vědy a umění.
V roce 1606 získal Hasištejn
od císaře Rudolfa II. rod
Štampachů ze Štampachu
a od nich hrad získal Jaroslav
Bořita z Martinic. Hrad Hasištejn ale postupně chátral,
vystřídal několik dalších majitelů a poslední vlastník hradu,
Emanuel Kirsch, který ho získal do vlastnictví na konci 19.
století, dal Hasištejn v letech
1891–1892 zrestaurovat.
Zpevnil zdi, zastřešil věže,
v bývalé palácové budově
nechal postavit hostinec
a nejvyšší věž nechal přestavět na rozhlednu. Restaurace
ovšem v 70. letech 20. století
kompletně vyhořela.
Až nedávno se archeologům
podařilo určit přesný letopočet založení, a to rok 1322.
Pomohl jim v tom středověký
záchod zvaný prevét, kde se
dochovala část původního
dřeva – pomocí letokruhů tak
mohli určit přesné datum, kdy
byl strom pokácen a následně
také založení hradu Hasištejna.
Lenka Fricová ■

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevírací doba je závislá na ročním období. Od 1. dubna
do 31. května je otevřeno pouze v pátek, sobotu, neděli
a svátky od 10 do 18 hodin, od 1. června do 30. září denně
od 10 do 18 hodin a od 1. října do 31. října je otevřeno
v pátek, sobotu, v neděli a ve svátky od 10 do 18 hodin.
V zimních měsících je hrad přístupný po dohodě s majitelem, viz webové stránky hradu Hasištejn.
Vstup: děti do 6 let zdarma, od 6 do 26 let (včetně studentů), senioři nad 65 let, ZTP 30 Kč a dospělí 50 Kč,
v pokladně je možné zakoupit drobné občerstvení a suvenýry, restaurace je na Hasištejně až do odvolání bohužel
uzavřena.

SPORT
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Marek Douda si přivezl medaile
ze Spojených arabských emirátů

Na konci února se ve Spojených arabských emirátech konala
prestižní para atletická soutěž, ve které nechyběla ani česká
výprava. Jedním ze soutěžících byl také žák čtvrtého ročníku
místního gymnázia Marek Douda. V téměř třítýdenní šňůře
atletických závodů vybojoval v hodu diskem, oštěpem a koulí
šest medailí – čtyři stříbrné a dvě bronzové. „K získaným
medailím gratulujeme a do budoucna přejeme spoustu dalších
sportovních úspěchů,“ říká Michaela Zahálková z gymnázia.

Šachy – den otevřených dveří
Kdy: středa 10. dubna od 16 do 17.30 hodin
Kde: společenský dům Panorama (nad knihovnou)

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, kde si
můžete zahrát šachy a vyzkoušet si, zda vás šachový kroužek bude bavit. Říká se, že šachy přinesou zlepšení soustředění a logického myšlení pro vaše děti i ve škole.
Budeme rádi, když přijdete.
Více info: DDM Volňásek, tel: 775 486 012
Trenéři: Petr Gruss, Drahomír Krásný, Kamila Godlová
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Torpédoborci dosáhli
v Praze na bronz

Dne 26. ledna se konal v areálu TJ Ruzyně 11. ročník
tradičního volejbalového turnaje smíšených týmů, který
letos pořádal Českomoravský odborový svaz civilních
zaměstnanců armády ČR, pod názvem ČMOSA OPEN
2019. „Tři zápasy jsme vyhráli a dostali se tak do bojů
o medailové příčky. Tam jsme narazili na soupeře, na
kterého jsme již herně nestačili, a tak jsme se nakonec
museli spokojit s třetím místem,“ říká Vlastimil Kothánek,
předseda spolku Torpédoborci Hradiště a dodává: „I tak
to beru jako velký úspěch našeho týmu, je to náš historicky nejlepší výsledek. Vše proběhlo v přátelském
duchu a sportovní náladě. Budeme se těšit na další ročníky.“

Daniel Vejražka Mistrem
České republiky v hale

Klášterecký atlet Daniel Vejražka (na snímku vpravo) získal
ocenění v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za
rok 2018, v kategorii mládeže se umístil na 4. příčce. Pak
se navíc 17. února v Ostravě stal Mistrem ČR mezi muži na
200 m v hale, gratulujeme.
Foto: Deník Chomutovska
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Konkursní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Školní
Rada města Klášterce nad Ohří usnesením č. 266/06/2019
ze dne 27. února 2019 vyhlašuje konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
příspěvkové organizace Základní škola, Klášterec nad Ohří,
Školní 519, okres Chomutov.
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.klasterec.cz

Prodej kuřic plemene Bovan Brown
a Decalb White od 26. 4. 2019
V Kadani na školním statku Jezerka
(za hřbitovem)
11 týdnů stáří – 130 Kč
Prodej: 26. 4., 27. 4., 28. 4. 2019 od 8.00 do 15.30 hodin
objednávky a informace na tel. čísle 734 441 897

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
Prodej: 7. dubna, 12. května a 9. června 2019
Klášterec – autobus. nádraží (poblíž závor) – 14.30 hodin
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin
Tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

INZERCE
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Kominictví
Karel Kvasnička
Tel. 775 950 759
Web: kominictvikvasnicka.cz
Prodám družstevní byt.
Informace na
tel.: 702 836 202.

Redakce
Kláštereckých novin
přeje všem
příjemné prožití
nadcházejících
Velikonoc.
Příští číslo vyjde
25. dubna 2019.

PŘIJMEME
klempíře
pokrývače
izolatéra
nezaučené zaškolíme
Dobré platové podmínky včetně bonusů
Práce po celý rok

KONTAKT: mob.: 605 118 954

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
 PLECHOVÉ KRYTINY OD 159 Kč/m2
včetně DPH
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

INZERCE
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Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí z důvodu rozšíření zdravotní péče
a zvýšenému počtu pacientů pracovní pozice:

všeobecné sestry nebo
dětské sestry na lůžkové
pediatrické oddělení
NABÍZÍME:
• Pro sestry náborový příspěvek až do výše 35 000 Kč
• Výhodné mzdové ohodnocení, stabilní zaměstnání a zaměstnanecké
benefity
• Příspěvek na dopravu
• Další nepeněžní bonus ve výši 1000 Kč
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Další profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost ubytování (městské byty)
• Možnost práce na zkrácený úvazek
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP. Nabízíme nezávazný
osobní pohovor.
KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního
a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz

CENÍK INZERCE
V KLÁŠTERECKÝCH NOVINÁCH
Ceník plošné inzerce
Celá strana

192 x 271 mm

6 000 Kč

1/2 strany

192 x 133,5 mm

3 000 Kč

1/4 strany

94 x 133,5 mm

1 500 Kč

Doporučené rozměry plošné inzerce
94 x 94 mm

1 060 Kč

94 x 75 mm

850 Kč

94 x 35,5 mm

400 Kč

45 x 35,5 mm

200 Kč

Ostatní rozměry plošné inzerce
(cena za započatý 1 cm dané šířky sloupce)
šířka 45 mm

57 Kč

šířka 94 mm

115 Kč

šířka 192 mm

235 Kč

Množstevní slevy
3 až 5 opakování

sleva 10 %

6 až 10 opakování

sleva 20 %

11 až 12 opakování

sleva 30 %

Při uplatnění těchto slev bude vystavena jedna faktura na celé
objednané období při prvním zveřejnění inzerce. Uvedené ceny
jsou bez DPH. DPH 21 %
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