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Sloupek pro starostku
Vážení spoluobčané, čtenáři,
zdravím Vás opět po měsíci ze stránek
našich Kláštereckých novin a ráda bych
zhodnotila, co se za uplynulý měsíc událo a co nás ještě do konce prázdnin čeká.
Doufám, že jste první prázdninový měsíc využili k odpočinku a dobití „baterek“
pro druhou polovinu letošního roku.
Školáčkové si určitě plnými doušky užívají krásné prázdniny a těm, kteří
dovolenou ještě
neměli, přeji příjemné strávení zaslouženého volna.
Při bilancování
prvního prázdninového měsíce nemohu zapomenout na
Klášterecké hudební prameny, největší a
organizačně nejnáročnější akci dosavadního průběhu letošního roku. Při tomto
svátku hudby na nás počasí zkoušelo, co
všechno dokážeme zvládnout, a právě v
těchto situacích se ukázalo, že kolektiv
lidí kolem „Pramenů“ pracuje na jedničku a festival mohl trhat návštěvnické
rekordy. V tuto chvíli už přemýšlíme o
dalším ročníku, který bychom chtěli ještě
více přiblížit co nejširšímu spektru návštěvníků, a to především mládeži. Ještě
jednou bych chtěla poděkovat všem,
kteří se o zdárný průběh Kláštereckých
hudebních pramenů zasloužili. Také
druhý prázdninový měsíc bude ve znamení kulturních a společenských akcí,
při kterých se s Vámi ráda potkám a společně s Vámi se dobře pobavím. Chtěla
bych připomenut pouze ty největší. Po
celou dobu prázdnin probíhá v areálu
kláštereckého zámku festival s názvem
„Zámecké kulturní léto“, proběhne zde
také již tradiční svátek scénického tance
„Siraex“ a na začátku srpna také zajímavé
prohlídky zámku „Živé obrazy“.
Ale nejen kulturou a zábavou je člověk
živ, i když by to bylo určitě pěkné! V období prázdnin se dokončují významné
investiční akce ve městě a zároveň se finišuje s přípravami nových investičních
akcí a žádostmi o dotační podporu těchto akcí, které nám umožní naše město
opět posunout o kousek dál. Tak nám,
a vlastně i sobě, držte palce, ať všechno
dopadne co nejlépe a máme naše krásné
město opět o něco hezčí.
Vaše starostka Kateřina Mazánková

Stavební práce ve městě
Tak jako každým rokem, ani letos se letní měsíce nevyhnuly stavebnímu ruchu
ve městě. Toto období je pro venkovní
práce ideální. Počasí je celkem tolerantní ke všem činnostem, proto se můžeme
s dělníky a stavebními stroji setkat v různých částech města. Mnohdy je to pro
nás občany obtěžující, berme to ale jako
daň za to, že budeme mít město zase o
kousek krásnější.
více na str. 2

Zámecký park je obohacen o zajímavé exponáty

Rekordní návštěvnost
Kláštereckých
hudebních pramenů
Jubilejní 10. ročník festivalu Klášterecké hudební prameny, jehož uměleckým
ředitelem a hlavním protagonistou je
houslový virtuos Jaroslav Svěcený, přilákal v deseti dnech do Klášterce nad Ohří
téměř 2 400 diváků. „I když nám počasí
příliš nepřálo a několikrát jsme museli
koncert přesouvat z nádvoří zámku do
kostela resp. kulturního domu, neprojevilo
se to ve snížení návštěvnosti, která byla v
historii festivalu rekordní,“ říká za organizační tým Radka Hodicová z MěÚ z
Klášterce nad Ohří.
více na str. 4

Vítěz odborné poroty MgA. Jiří Němec se svým vznikajícím dílem Vnitřní hlas
Ve dnech 24. až 29. června 2014 proběhl v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří 1. ročník Krušnohorského sochařského
sympozia ve dřevě - Paměť krajiny. Sympozia se zúčastnilo šest sochařů z České republiky, Slovenska a Německa, kteří po
celý týden vytvářeli svá díla přímo před budovou zámku. Doprovodným programem byl workshop, který vedla umělecká
ředitelka sympozia Jitka Kůsová, a tvůrčí dílny, jichž využily stovky dětí z mateřských a základních škol. Děti si mohly z dřevěných odřezků, pilin, lepidla a barev vytvořit své vlastní dílo, což se setkalo s jejich velkým ohlasem a nadšením. V neděli
29. června proběhlo slavnostní vyhlášení vítěze sympozia. Dle odborné poroty se vítězem stal MgA. Jiří Němec z nedaleké
Boleboře se svým dílem Vnitřní hlas. Rovněž se vyhlásila cena diváků, kteří měli možnost hlasovat po celou dobu trvání
sympozia. Tu získal rodák z Nové Bělé Jiří Vyvial se svým dílem Anděl ve mně. Všech šest soch je nyní pevně instalováno
v zámeckém parku, který budou zdobit po dobu jednoho roku.
-red-

Tikající svět objevíte v nově otevřeném muzeu
Klášterec nad Ohří se od letošního července může chlubit novým, zcela unikátním muzeem starožitných hodin, které
otevřeli dva Václavové, otec a syn Šimonovští, a svou soukromou sbírku tak dali
veřejnosti na odiv. První z nich podle
svých slov sbírá hodiny dobrých padesát
let, druhý pak „pouhých“ dvacet. Ozubená kolečka, ciferníky, ručičky a záhadné
tikající strojky jsou jejich životem. Sbírka
obsahuje více než 200 exponátů stolních,
podlahových a nástěnných hodin, ale
také těch kapesních nebo i budíků. A že
zde naleznete mnoho zajímavých či kuriózních kousků, o tom netřeba pochybovat. Například nejstarší jednoručičkové
nástěnné hodiny pocházejí z roku 1580 a
jsou vyrobené v Čechách. Unikátní jsou i
vodní hodiny. V muzeu naleznete i hodiny dělané na zakázku pro Marii Terezii a
dokonce hodiny, které běží na jedno natažení rok a půl. Ty ukazují i polohu měsíce. A co je důležité, všechny hodiny jsou
funkční! Sbírka je samozřejmě neprodejní a má vysokou uměleckou i finanční

hodnotu, proto je pod neustálým dohledem bezpečnostních a kamerových systémů. Klášterečáci muzeum naleznou velice rychle, protože je to první dům vedle
sala terreny, č. p. 2 v Chomutovské ulici,
kousek od vstupu do zámeckého parku.
Stálá expozice starožitných hodin z celé
Evropy je od dubna do září otevřena denně od 10:00 do 17:00 hodin, od října do
března pak od úterý do soboty od 10:00
do 15:00 hodin. Dospělí zaplatí za pro-

Fotografie v novinách označené tímto symbolem vás upozorní,
abyste navštívili náš webový portál

hlídku expozice 100 korun, děti do šesti
let s doprovodem mají vstup zdarma.
Děti a mládež ve věku šest až osmnáct let
si připraví 30 korun, důchodci 70 korun.
Rodinné vstupné vyjde na 220 korun.
Ke každé prohlídce je průvodce, a pozor,
každé úterý vás navíc provedou sami majitelé, kteří vám podají ty nejzasvěcenější
informace. Tak neváhejte navštívit jedno
z největších nedotovaných hodinářských
muzeí v republice.
-rony-
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Do kin přichází nový český film režiséra Jana Svěráka Tři bratři. Jedná se
o hudební pohádku; filmovou verzi
dětských minioper Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka (Budulínek, Karkulka,
O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka), které jsou na repertoáru Národního
divadla v Praze. Místo miniopery Budulínek ale doplní film čtvrtý příběh o
třech bratrech, který ostatní vyprávěné
pohádky propojí. Kino Egerie uvede
tuto novou pohádku 15., 16. a 29. srpna
od 18.30 hodin. Jste srdečně zváni!

Klášterečtí
V pátek 29. srpna se v odpoledních a večerních hodinách uskuteční první akce svého
druhu, kterou pořádá město Klášterec nad
Ohří. Hudební a taneční program doprovázený jarmarkem se odehraje v letním
kině a výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován Psímu útulku Ciboušov v
Klášterci nad Ohří. Na jarmarku se představí místní firmy, živnostníci a řemeslníci, kteří návštěvníkům akce nabídnou své
služby a sortiment. Na pódiu se představí
mj. Tomáš Barták a Hudební divadlo Hnedle vedle, Šťastnej den, Trepifajxl ,Naplech,
Muzika Občas, Černý Had A. T. D., Chilliband, taneční Experiment či Electroshock
Tomáše Krejbicha. Na trzích se můžete
těšit na retro cukrovou vatu s luxusními
příchutěmi, moderní sladké a slané pečivo,
šperky z různých materiálů, kvalitní čaje,
dětské zavinovačky, galanterii, bižuterii,
masáže a mnoho dalšího. Děti si užijí malování na obličej, barvení vlasů, tvůrčí dílny
a atrakce. Zároveň zde představí ZUŠ Klášterec nad Ohří a DDM Volňásek nabídku
svých kroužků na nový školní rok. Kompletní program bude zveřejněn během
srpna na obvyklých místech.
-red-
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Perony na místním nádraží jsou nebezpečné a nedůstojné

Když před deseti lety, v roce 2004, začaly
České dráhy s elektrizací tratě Kadaň-Karlovy Vary, doufali obyvatelé Klášterce, že se při této příležitosti nejen
zmodernizuje samotná trať, ale že dojde
i na opravu zdejšího zanedbaného nádraží a nástupišť.
Po skončení celé akce v roce 2006 byli ale
zklamáni. Budova i nástupiště zůstaly ve
stejné podobě jako před elektrifikací tratě. Velmi mírně řečeno v nevyhovujícím
stavu. A to i přesto, že o rekonstrukci nádraží tehdejší místostarosta města Ing.
Saitz velmi usiloval. Ve zdlouhavých
jednáních se zástupci Českých drah tak
muselo pokračovat nově zvolené vedení města a i když to dlouho vypadalo
beznadějně, posun v jednáních nakonec nastal a konečně se začalo blýskat
na lepší časy. Složitá jednání přece jen
přinesla své ovoce a jednopatrová budova nádraží z roku 1870 prošla v roce
2010 rozsáhlými stavebními úpravami,
které se postaraly o velkou proměnu
nejen vnější části, ale také interiéru objektu. Slavnostní otevření nádražního
komplexu proběhlo v pátek 24. září za
přítomnosti tehdejšího vedení města
Klášterce nad Ohří a Ústeckého kraje,
zástupců Českých drah coby investora, zhotovitele firmy BERGER a řady
dalších hostů. Komplexní rekonstrukce
za téměř 14 milionů korun zahrnovala
úpravy budovy i jejího bezprostředního
okolí, na nástupiště se ale opět nedostalo. „Rekonstrukce budovy byla jednou z
nejvýznamnějších akcí tohoto typu realizovanou Českými drahami v Ústeckém
kraji. Opravená nádražní budova přispívá k významnému zlepšení kultury cestování na spojnici Karlových Varů a Ústí
nad Labem,“ řekl tehdy Milan Matzenauer, náměstek generálního ředitele
Českých drah pro správu majetku. Jak

ale jeho slova mají po dalších čtyřech
letech chápat lidé v důchodovém věku,
maminky s dětmi nebo hendikepovaní
občané, kteří musejí vydávat mnohdy
nadlidské výkony při nástupu a výstupu z vlaků na absolutně nevyhovujících
kláštereckých peronech?
„Stále nám přichází četné a hlavně
oprávněné výtky občanů, kteří mají
problémy s nástupy do vlaků na našem
nádraží. Upozorňují nás na to, jak jsou
pro mnohé z nich nebezpečné a mnohdy
hraničí i s přivoděním úrazu,“ vyjádřil se
k situaci, kterou se město zabývá již několik let, místostarosta Vladimír Klíma.
„Opět se vyvolalo (již několikáté) jednání s Českými drahami, které mají tento
prostor ve vlastnictví, ale výsledky nejsou
stále takové, jaké bychom si představovali. Je potřeba zdůraznit, že i minulá nebo
předminulá vedení města se v těchto jednáních nějakým způsobem angažovala,
ale ta se nedotáhla do zdárného konce.
Proto jsme si s paní starostkou řekli, že
se prostě nevzdáme a budeme bojovat. Je

potřeba na ČD vyvíjet neustále tlak, aby
se v této palčivé záležitosti už konečně
něco pohnulo a nástupiště byla bezpečná. Touto cestou bych rád vyzval občany
našeho města, aby i oni pomohli, protože
to není záležitost jen vedení města, ale
nás všech, kteří v našem městě žijeme. Je
potřeba psát e-maily nebo dopisy na ČD,
upozorňovat je neustále na nebezpečné
situace na nástupištích a neustálým tlakem přinutit ČD k jednání.“

Možná, že přece jen už maličká naděje
začíná vylézat na povrch. Místostarosta
Klíma měl v nedávné době jednání
s Ing. Kašparem, který je náměstkem
pro provoz infrastruktury, a tuto záležitost má na starosti. Ten přislíbil, že
by se jednání o této špatné situaci měla
posunout do jiné sféry. Protože jak sám
uznal, to co se na našem nádraží denně odehrává, je v 21. století nedůstojné. Zbývá však dořešit ještě poslední
záležitost. Město se chce pokusit s ČD
také konečně vyřešit přístupovou komunikaci, která vede od autobusového
nádraží po budovu Českých drah a s
ní související chodník, který je v absolutně nevyhovujícím stavu a který
lidé také oprávněně kritizují. Opět je
to ale záležitost ČD, protože je to jejich
majetek. “Budeme na České dráhy stále tlačit, aby to buď na vlastní náklady
opravily, nebo aby nám (městu) tyto
pozemky za nějakou symbolickou cenu
převedly. Potom si to opravíme sami.
Tato část vstupu do našeho města nám
dělá ostudu, ale bohužel nemáme možnost to prozatím nijak změnit. S ČD
jsou v tomto ohledu strašně těžká jednání,“ řekl nám na závěr k této tíživé
situaci místostarosta Klíma.
-rony-

POTŘEBUJETE PŮJČIT ???
VOLEJTE NEBANKOVNÍ
PŮJČKY OD 50.000 KČ.
MÁTE DLUHY, SPLÁCÍTE NEÚNOSNÉ ČÁSTKY???
VAŠE POHLEDÁVKY
VYPLATÍME.

VOLEJTE IHNED
607653032

mohou všichni oddychnout. Letní kino
má nově rekonstruované lavice. Možná
někteří mohou namítat, že částka 371
143 Kč nebyla vhodně investovaná,
jelikož kino není v provozu. Je to však
investice do blízké budoucnosti. A to
nejen kvůli provozu kina, ale také pro
bezpečné konání kulturních akcí ať už
města nebo i soukromých subjektů. Na
další připravované investiční akce se
může těšit třeba klášterecký Junák, který získá rekonstruovanou klubovnu. Na
zdravotním středisku už se nebudou
muset obávat deště, protože se chystá
rekonstrukce střech a jeviště kláštereckého kulturního domu bude zdobit
úplně nová opona, o kterou už léta usiluje.
–ronypůvodní druhové skladby a provedení
pěstebních opatření z hlediska dendrologického a zároveň z hlediska bezpečnosti návštěvníků. Městskou kasu tato
rekonstrukce přijde na 4 005 156,87
Kč. I když školská zařízení jsou v době
prázdnin bez školáků a pedagogů, právě v tomto období i zde vládne čilý stavební ruch. V rámci údržby se provádí
elektroinstalační a stavební opravy objektů základních škol, které si vyžádají
částku cca 2 800 000 Kč. Ani mateřské
školy Bruslička a Sluníčko nepřijdou
letos zkrátka. Už od února zde probíhají stavební práce. V plánu byly a jsou
demolice starých konstrukcí a zpevněných ploch a vybudování výukového altánu, instalace herních prvků a nových
zpevněných ploch, sadové a vegetační
úpravy (kácení a výsadba trvalek, travin
a stromů). Tyto práce si vyžádají z měst-

Stane před komisí

Při rekonstrukci koupelny bytu v ulici Školní využil 38letý muž příležitost a
během chvilkové nepozornosti majitelky jí odcizil mobilní telefon. Jeho hodnota byla stanovena na 3 tisíce korun.
Muž stane před správním orgánem
Městského úřadu Klášterec nad Ohří,
který bude jeho konání projednávat.

Žvýkačky pod tričkem

25letý muž z Klášterce nad Ohří je
podezřelý z krádeže. Minulý týden navštívil prodejnu potravin ve městě a z
regálu sebral 30 kusů žvýkaček, které
následně ukryl za tričkem. Pokladnami pak prošel bez řádného zaplacení
částky 357 korun. Policisté následně
zjistili, že za obdobné jednání stál před
soudem v Chomutově v nedávné době
a odcházel odtud s nepodmíněným
trestem.

Rozdával rány

Stavební práce ve městě spolykají miliony z městské kasy
Nejcitelněji do života občanů opět zasahuje rekonstrukce „Nového sídliště“,
která pokračuje další plánovanou etapou a kde se v současné době regeneruje část ulice Lipová, ulice Dlouhá a
Družstevní. Vznikají nová parkovací
místa, opravují se komunikace a chodníky. Na řadu pak přijde obnova zeleně
a doplnění interiáře. Celkově se cena
za tyto práce vyšplhá na částku 7 238
999,- Kč. Opravy chodníků se dočkají
také ulice J. A. Komenského a Pražská,
které město vyjdou na 749 755,64 Kč.
V kláštereckém parku stále pokračuje
obnova historického objektu sala terreny, která zahrnuje opravu zámečnických konstrukcí, elektroinstalace a
osvětlení, restaurátorské opravy soch
a balustrád na terase, opravu omítek a
štukatérských prvků v interiéru a exteriéru, restaurátorskou opravu kašny a
sochy Herkula v interiéru a dokončení
finálních povrchů (malby a nátěry) v
exteriéru a interiéru. Celkově se do sala
terreny musí investovat 3 263 397,00 Kč
a od konce října letošního roku bude
tento skvost zase zářit v plném lesku.
V zámeckém parku také stále probíhá
zajištění a ozdravení stávajících dřevin
a travních ploch, nosných prvků historické kompozice s důrazem na obnovu

Policie informuje...

ského rozpočtu cca 5 milionů Kč. Zřejmě nejvíce budou natěšeni na stavebníky v Ciboušově, kde se konečně dočkají
rekonstrukce betonové panelové cesty.
Tato „kostitřasová“ komunikace získá
úplně nový povrch včetně nájezdů k
jednotlivým rodinným domům. Plánovaná oprava vyjde město na 749 755,64
Kč. Od začátku srpna proběhne také rekonstrukce retenční nádrže v lyžařském
areálu Alšovka. Celkové náklady se tak
kompletně vyšplhají na částku 10 510
223,00 Kč, protože v této částce jsou už
započítána sněhová děla, rozvody vody,
kabeláže a nová čerpací stanice. Některé
akce jsou už ukončeny ale další se připravují. Konečně si mohou oddychnout obyvatelé ulice Kpt. Jaroše, kde
po určitých problémech rekonstrukce
komunikace nabrala nepříjemný skluz.
Ale vše je již hotovo a v „Jarošovce“ si

Redakce Kláštereckých novin přeje
všem našim čtenářům
krásné a klidné prožití dovolených.

Incident v kláštereckém baru vyšetřují kriminalisté. 30letý muž z Chomutova napadl pěstmi a kopy jednoho
z hostů. Pak kovovou židlí zaútočil i na
dalšího muže. Zranění obou mužů si
vyžádalo převoz na ošetření do nemocnice. Násilník byl zadržen a umístěn v
policejní cele. Následovalo obvinění z
těžkého ublížení na zdraví a na státní
zastupitelství byl podán návrh na vzetí
do vazby. Soudce ve věci neshledal vazební důvody a útočníka propustil na
svobodu i přesto, že se jednalo o několikanásobného recidivistu, který se svého
jednání dopustil v době, kdy má nařízený dohled probačního úředníka v rámci podmíněného propuštění z výkonu
trestu. Vyšetřování nadále pokračuje.
Pronajmu byty v Klášterci nad Ohří
následujících velikostí: garsoniera, 2+1,
3+1. Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt 777 818 144.

RESTART 2014
Pronajmeme startovací
byty bez vstupních poplatků a kauce. Velikost
2+1 a 3+1.
Kontakt: 777 818 144

Pohřební služba
František Barák

Klášterec nad Ohří
zajistíme pro vás všechny potřebné činnosti
spojené s úmrtím vašeho blízkého
• civilní a církevní obřady v Klášterci s následnou kremací
nebo uložením do hrobu
• obřad v Obřadní síni na hřbitově v Kadani, Perštejně a
okolí
• kremace bez obřadu
Náměstí E. Beneše 10 – vedle pošty, Klášterec nad Ohří

tel. 474 332 218
non stop služba 602 491 050
po-pá 8 - 14 hodin
www.levnypohreb.cz

Klášterecké noviny č. 07/2014

strana 3

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Benefice pro kláštereckou Evičku

Nejsou tolik vidět

Vážená redakce,
sedím a přemýšlím, jak vás požádat o poděkování za náročnou práci tří „pojízdných“ sester. Mnoho nemocných nebo postižených lidiček si váží jejich ochoty a
péče. Objíždějí nemocné 2x denně, vozí léky, dělají odběry a podobně. Také vozí
nemocné k lékaři... proto píši a ráda bych přes vaše noviny poděkovala Heleně Voříškové, Daně Bílcové a Gábině Liefnerové za jejich ochotu a dobře vykonávanou
práci. Nejsou tolik vidět, ale svojí práci odvádějí opravdu pečlivě a hlavně profesionálně. Dělají velice záslužnou věc a patří jim veliké „DÍKY“.
E. Hudcová, Klášterec nad Ohří
Šimon Matoušek

přispěly na nákup hraček do dopolední
herny pro nejmenší v DDM Volňásek.
Soubor Pettiny a Petullinky při místní
ZUŠ má od nich novou sopránovou
flétnu a FK Mladší přípravka teplákové soupravy na trénink. Díky první
benefici si pak Lucinka Jaklová může
zakoupit potřeby pro pejska. Celkem
tak dokázaly dát od 17. prosince 2013
dohromady částku 9 800 korun.
Druhá benefice se odehrála v tělocvičně kláštereckého gymnázia za účasti
písničkáře Jakuba Tůmy, gymnastických souborů Berušky a Žabičky,
trumpetistky Dany Herzigové a jejích
žáků Vojty a Pavlíny a Hudebního divadla Hnedle Vedle v čele s Tomášem
Bartákem. Pro paní Evičku se podařilo
vybrat úctyhodných 34 282 korun. A
to jak přispěním do kasičky, tak i prodejem domácích koláčů a dortů, upletených košíků, pitím a podobně (vše
za velice symbolické ceny) či vlastnoruční výrobou „placky“ na zavíracím
špendlíku za dvacku. Například za 700

korun se podařilo i vydražit veliký dort
ve tvaru srdce. Velké papírové s mnoha
povzbudivými vzkazy pak dostala na
památku i Evička. Že měla dojetím slzy
v očích a při slovech díků stažené hrdlo
k tomu, není snad ani třeba dodávat.
„Nečekaly jsme, že vše dopadne tak skvěle a naše pomoc Evičce dosáhne takové
výše. Všem moc děkujeme. Ti, kteří nás
neznali a přišli poprvé, snad pochopili, o
co nám jde a budou teď naši myšlenku
pomoci druhým s námi šířit dál. Rády
pak mezi sebou přivítáme další ženy
jakéhokoliv věku. Ostatně náš název
napovídá, že chceme, aby nás bylo sto a
více. Ve druhém případě pak číslice 100
představuje výši našeho dobrovolného
tříměsíčního příspěvku, což je zhruba
jedna koruna denně. Samozřejmě kdo
může, přispívá i větším obnosem,“ uzavřela Jaroslava Kolářová s vysvětlením,
proč si tato skupinka kláštereckých žen
říká ŽENY 100+.
-otys-

červenec 2004

Kira Raufsteinová
Julien Šivák

Viktorie Frajbišová

Barbora Laudátová

10

Vítek Zajíček

Noví občánci města

Velmi uspokojivý pocit musely mít na
konci června některé klášterecké ženy,
které se scházejí každý třetí měsíc a
přemýšlejí, komu, jak a kdy pomoci. I
když zatím nejsou coby spolek registrovány, je jich po posledním červnovém víkendu už kolem padesáti. Říkají
si ŽENY 100+. Náplň dobrovolné práce maminek, babiček, tet, svobodných
i vdaných žen s velkým „Ž“ je přitom
na první pohled velmi jednoduchá –
pomáhají druhým. Naposledy se jim
například povedlo během necelé tříhodinové benefice vybrat mezi zhruba
stovkou jejích účastníků více než 30
tisíc korun pro Evičku, ženu statečně
bojující s rakovinou.
„Scházíme se teprve od poloviny prosince loňského roku. Naší hlavní snahou je
podpora volnočasových aktivit dětí ve
městě. Jsme toho názoru, že kroužky
jsou pro děti důležité. Smysluplně tráví
čas a zároveň se tak dotváří jejich osobnost. Chceme proto zlepšovat materiální zázemí, aby se děti rády do kroužků
vracely, měly v nich lepší podmínky pro
tvorbu či trénink. K tomu jsme ještě přidaly benefiční koncerty. Ty nemají žádnou pravidelnost, vznikají dle potřeb a
proseb lidí,“ nastiňuje aktivity za všechny ŽENY 100+ Jaroslava Kolářová, která skupinu vede.
Nedá se ovšem ještě naplno říci, že by
se jednalo o sdružení či jinak organizovaný spolek. Nad registrací a v co se
přemění, totiž klášterecké ženy teprve
přemýšlejí. „Chtěly jsme si samozřejmě
nejdříve ověřit, zda jsme schopné vůbec fungovat, realizovat naše aktivity a
také, zda se setkáme s pochopením okolí. Myslím, že vše už máme zdárně za
sebou,“ konstatuje Jaroslava Kolářová
a má víceméně pravdu. Za poměrně
krátkou dobu existence již ŽENY 100+

Přišlo na adresu redakce ...

Amálie Stýblová

Samuel Froněk

Velké škody museli občané
obč sčítat po jednom červencovém večeru, kdy se přes
naše město přehnala větrná smršť a ničila, co jí přišlo do cesty. Asi nejhorší zážitek měli nájemníci bytu v Mírové ulici, kdy se jim přes jejich byt zřejmě prohnal kulový blesk. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Rychlost větru se pohybovala
okolo sta kilometrů za hodinu a chvílemi dosahovala síly orkánu. Vítr napáchal
vysoké škody. Plno stromů nevydrželo jeho nápor a praskaly jako sirky, u většiny dalších naštěstí praskaly jen větve, které byly prakticky po celém městě a
okolních vesnicích. Byly však i stromy, které vítr dokázal vyvrátit i s kořeny.
ko
Například v Útočišti mohutný modřín nevydržel nápor větru a skončil
končil na střeše
stř
nově postaveného rodinného domu (na snímku).

Návštěvníkům areálu kyselky neunikla skutečnost, že v této době zde probíhaly
velké stavební úpravy pozemků, kde se realizovala stavba inženýrských sítí a
komunikací, pro napojení současných i budoucích lázeňských objektů.
První měsíc byla v provozu takzvaná „recepce“ v nejkritizovanějším objektu
našeho města. Věžový dům v Mírové ulici, který má dodnes nevalnou pověst
díky nepřizpůsobivým občanům, tehdy zažíval věc v našem městě dosud ojedinělou. Jeho chod začínala postupně řídit a tím vytvářet určitý řád agentura
OMO s.r.o., která v tomto objektu sídlila 24 hodin denně a okolo jejího stanoviště musel každý „domácí“ nebo návštěvník projít.
Na nádvoří kláštereckého zámku se sešlo osmdesát členů hudebního souboru,
složeného ze studentů anglické střední školy Leon School z Miltonu - Keynes
z okrajové části Londýna. V rámci jejich hudebního turné po České republice
koncertovali v různých městech naší republiky, kam byli pozváni.
-rony-

Markéta Vohralíková

Autorská čtení, koncerty, divadelní představení, pestrý výběr knih a lahodná káva
či osvěžující nealkoholický nápoj. To vše
nabízí letní projekt „Města čtou“. Projekt odstartoval v Jirkově v pátek 27. 6.
dopoledne. Knihovnický stan s příjemným posezením se postupně přesouval
z Jirkova do Cítolib, Loun, Chomutova,
Klášterce nad Ohří a do Litoměřic. Každý, kdo toto místo navštíví, může chvíli
posedět, začíst se do knihy či časopisu
a k tomu popíjet kávu a něco dobrého
zakousnout. Na místě bude vždy rozmístěno několik židliček, pohodlných
sedacích vaků a dvě houpací sítě, takže
čtenáři budou mít pro čtení zajištěný
komfort, který určitě velmi ocení. Organizátoři celé akce se inspirovali v evropských městech, například v rakouském
Klagenfurtu nebo v německém Berlíně,
kde má tento projekt již několikaletou
tradici.
Do Klášterce nad Ohří knihovnický
stan dorazí 17. srpna a navštívit ho můžete denně od 13:00 do 18:00 až do 22.
srpna v zámeckém parku. Každý den
se návštěvníci mohou těšit na zajímavý
doprovodný program - vystoupení regionálních umělců. Číst bude například
Petra Braunová, Jan Milota přečte Werichovo Fimfárum. Malí návštěvníci si
užijí dobrodružnou hru Ostrov pokladů.
Zazní Poetická kytara – autorské „pásmo“ Zuzany Vávrové a Martina Jáchyma
a v závěrečný den se návštěvníci setkají s
bratrem Karla Kryla - Janem.
-rony-

foto: www.profifotoart.cz

let jsme s vámi !

Štěpán Mrázek

strana 4

Klášterecké noviny č. 07/2014

KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

Půl století jdou společnou cestou
Obřadní síň kláštereckého zámku byla opět
zaplněna hosty, kteří se
účastnili oslavy 50 let
společného života. Svoje
jubileum přišli společně
stvrdit paní Naděžda a
pan Jan Semotamovi.
„Příležitost, při které
se dnes setkáváme, je
v dnešní uspěchané a
netrpělivé době velmi,
velmi vzácná. Půl století
společného života je za
Vámi a Vy přicházíte oslavit Zlatou svatbu,“ přivítala v úvodu slavnostní řeči všechny přítomné starostka města Kateřina Mazánková. Manželé Semotamovi vstoupili
do společného života 25. 7. 1964 v Karlových Varech. Na své společné cestě si prožili
mnoho krásných chvil. Vychovali svého syna a dvě dcery a radost jim jistě dělá i šest
vnoučat a jedno pravnouče. Život jim ale přichystal také nejednu zkoušku, nejednu
bolest, nejednu smutnou chvíli, ve kterých však společně vždy dokázali obstát. Vybudovali si k sobě poctivý čestný postoj a zároveň úctu jeden k druhému. Vzájemně se
chápali, respektovali a byli si schopni i odpustit. Svůj život uměli naplnit a mohou se
ohlížet zpět s hrdostí a uspokojením.
„Dnes jste přišli do této obřadní síně s úsměvem a pohodou, abyste svou přítomností
a svými společnými osudy dokázali, že láska je mocná čarodějka. Ukázali jste všem,
že oboustranná dobrá vůle je hnacím motorem, který vás přenesl přes všechny životní
nesnáze. Přeji Vám hodně zdraví a pohody do dalších společných let, ať Vás neopouští
radost ze života a stálý zájem o všechno, co se kolem vás děje,“ popřála manželům Semotamovým za všechny přítomné na závěr starostka Kateřina Mazánková. -rony-

Emma Srncová opět v galerii Kryt!
Jak sama autorka říká, malířkou být původně nechtěla. Narodila se v Praze, vystudovala gymnázium v Karlových Varech a do roku 1960 se živila jako modelka. V tomto
roce také dostala nabídku od Jiřího Srnce, aby se stala herečkou v jeho černém divadle.
Nakonec zde strávila dlouhých 20 let. K výtvarnému umění ji přivedli právě kolegové
výtvarníci z divadla. Malovala nejprve výhradně pro své potěšení, postupně začala spolupracovat na divadelních výpravách a v roce 1980 se stalo malování její profesí.
Emma Srncová je malířka naivních obrázků, kde „rozkvétají neskutečné louky v dalekých krajích, vznášejí se kola vezoucí veselé klauny či nevšímavé milence, nebo se z
nich usmívají dívky a ženy s dlouhými a rozevlátými vlasy.“
Vystavovala na mnoha světových i domácích výstavách, v současné době se vzhledem
k věku již vernisáží svých výstav aktivně neúčastní. Tvorba Emmy Srncové se do galerie Kryt vrací po dlouhých pěti letech. Vernisáž výstavy proběhne 8. 8. 2014 v 17 hodin.

Připravují se Klášterecké promenády
V sobotu 13. září se uskuteční největší městské slavnosti, Klášterecké promenády. V
lázeňském areálu a zámeckém parku se můžete těšit na atraktivní program pro děti i
dospělé. Prozradíme, že se na scéně letošních Promenád objeví mimo jiné Kašpárek
v rohlíku, Vltava či Zrní. Akce bude probíhat ve znamení 220. výročí založení porcelánky. Do lázeňského areálu bude poprvé zajíždět vláček, který bude svážet zájemce z
celého města. V zámeckém parku bude současně probíhat první klášterecký pivní festival a jarmark regionálních pivovarů se staročeskou muzikou Švejk Šraml a spoustou
soutěží pro místní restaurace, výčepní, ale i štamgasty. V příštím čísle Kláštereckých
novin přineseme kompletní program celé akce a jízdní řád vláčku.
-red-

Tel.: 776 427 427

ul.Polníí 684 vedle restaurace Obušek

Jsme bývalá výrobna na Korku.
rk
ku..
Přestěhovali jsme se do nového
ého
o
objektu v Polní ulici. Naše knedlíed
dlí-ky mají 15 letou tradici!!
Lze je koupit jen: v naší provozovně, u Šebka a v Kadani u Michalce!!!

To byl šok, slyšet hrát Electroshock!
Nečekaně velký aplaus si vysloužila kapela Electroshock s kláštereckým Tomášem Krejbichem na koncertě, který byl
součástí festivalu Klášterecké hudební
prameny. Jejich hudební projev uchvátil
publikum natolik, že sami hudebníci se
ocitli chvilkama v rozpacích. Svým uměním dokázali přesvědčit i ty, kteří si do té
doby mysleli, že housle a viola se pro moderní žánr muziky nehodí. Kdo jsou tedy
Electroshock a kde se na hudební scéně
vlastně vzali?
„Založení kapely Electroshock by se dalo
určit na rok 2012, kdy jsme se v tramvaji
s Kubou Podivinským po dlouhé době náhodně potkali a on mi vyložil svou myšlenku o založení kapely o 4 smyčcích. Kapela
Electroshock působila ve zcela jiném složení již předtím v Hradci Králové, ovšem
pak z ní Jakub vystoupil a spolu jsme se
rozhodli skupinu oživit již v Praze. Zbylé
obsazení padlo na dva pražské konzervatoristy, Bartoloměje Bielinského (housle) a
Anežku Kyselkovou (cello), oba v té době
byli v půlce svých studií. V tomto složení
kapela fungovala něco přes rok a za tu
dobu vystoupila mnohokrát na rozličných
plesech, povětšinou maturitních, odehráli
jsme desítky svateb pro české i zahraniční
novomanžele. Dokonce jsme zabavovali
hosty v hotelích Hilton a Alcron. Své první
opravdu velké vystoupení před zraky asi
500 posluchačů jsme měli na celovečerním
koncertě v Betlémské kapli pod záštitou
ČVUT,“ vzpomíná na vznik kapely Tomáš Krejbich.
Aby se však taková kapela dostala do povědomí posluchačů, je potřeba být slyšet
každý den (nebo co nejčastěji), nejlépe na
stejných a ověřených místech a ve stejnou
dobu. Proto vznikla myšlenka sebeprezentace na veřejných místech po Praze, tj.
na ulicích, náměstích, klubech, restauracích apod.
„Možnost takzvaného Buskingu (tzn. pouliční umělecká činnost) v Praze a pár dalších místech v republice se rozšířila asi před
3 roky, do té doby to bylo tabu či málo známá věc. Výjimku tvoří Karlův most, který
má v tomto jakousi tradici. Naše první pokusy se odehrávaly v Celetné ulici před knihovnou Univerzity Karlovy. Ohlas to dozajista mělo, protože často nebyl problém
ulici doslova „ucpat“ lidmi, kteří se, byť
na pár vteřin zastavili, aby si nás poslechli.
Jenže to zákonitě začne po nějaké době překážet sousedním restauracím apod. Proto
jsme se začali zajímat o další možná místa
pro hraní. Postupně jsme vystřídali okolí
Staroměstského a Václavského náměstí a
dalších ulic, až Electroshock nakonec našel své útočiště pro klidné, ničím nerušené
muzicírování na Karlově mostě, kde je ale
potřeba nejprve projít jakýmsi konkurzem,
po jehož úspěšném splnění pak lze za pravidelný poplatek provozovat denně hudbu
či jiné umění.“
To však těmto mladým umělcům nestačilo. V hlavě jim zrál plán na vydání svého debutujícího hudebního alba. Jenže to
není levná záležitost, hlavně když peníze
musíte tahat z vlastních kapes. A tak se
rozhodli vydat na prázdninovou cestu po

Evropě, objet pár zemí a zjistit, jak jsou na
tom ony s hraním na ulici. A při tom vydělat nějaký finanční základ pro svůj sen.
„Postupně jsme navštívili Anglii, Irsko,
Švýcarsko, Francii, Holandsko… možná
je toho i víc, už si ani nevzpomínám. V
Paříži jsme si zkusili, jaké to je hrát přímo
po Eiffelovkou, v irském Dublinu jsme šli
na jistotu na známou Grafton street, která je buskery přímo pověstná. Podmínky
byly střídavé, např. v Anglii jsme si nevrzli
skoro vůbec, podmínky pro busking jsou
tam opravdu mizerné. Tou dobou jsme již
nosili v hlavách také myšlenku, že kapelu
obohatíme o bicí nástroj. Kubův kamarád
z Hradce Michal Havlíček se nám nabídnul, že s námi Evropu objede jako bubeník
na cajon (bednička, jež nahrazuje klasickou bicí soupravu, je lehká a přenosná).
Jelikož je ale Michal také vášnivý fotograf,
který pro Electroshock pořídil již mnoho
profesionálních fotek, nedařilo se mu úplně skloubit dohromady své zájmy a my se
museli poohlédnout po jiném hráči. Volba
padla na naší současnou bubenici Mariku
Tykalovou, taktéž z Hradce, která s námi
hraje již dlouhou dobu. Michal se postaral
už jen o výsledný vzhled obalu našeho prvního alba s názvem „Busking tour“, inspirovaným právě cestami po zemích Evropy,
které vzniklo v létě 2013 ve studiu Václava
Vlachého v Hradci Králové. Na albu se
nepodílel akorát Bartoloměj, který byl po
přechozích neshodách z kapely propuštěn.“

Když vydáte první CD, je potřeba ho
umět nabídnout a prodat. Proto je potřeba se do povědomí posluchačů neustále
nějakým způsobem dostávat. Ovšem
tento plán je plně realizovatelný jen tehdy,
pokud kapela funguje se stálým počtem
členů. Proto bylo časem potřeba přibrat
jako posilu několik dalších hudebníků,
kteří pomáhají udržet nastavené tempo
a občas zaskočí za někoho ze stabilních
hráčů. Například když někdo nemůže, je
nemocný apod. A nebo také přizvat hosta, jako to bylo na kláštereckém koncertě.
„V Klášterci jsme vystoupili nesmírně rádi.
Pro mě, jako klášterečáka, to byla akce
nadmíru důležitá a zároveň příjemná.
Jedním z oněch posil nám zde byla Julča
Svěcená, kterou už ale klášterečtí dobře
znají. Také díky ní měl náš večerní koncert
nesmírný náboj a mám opravdu radost, že
se povedl. Za to jí moc děkuji.“
Pokud jste Electroshock propásli, další
příležitost bude na akci Klášterečtí Kláštereckým 29. srpna v letním kině. Nebo
zkuste štěstí v Praze, třeba tyto šikovné
muzikanty zrovna na jednom z výše jmenovaných míst zastihnete. Pokud tedy
zrovna nebudou opět cestovat po světě.
„Nedávno jsme dokonce byli pozváni zahrát na svatbě v Kanadě, tak doufejme,
že to vyjde. My si opět zacestujeme a na
světě bude další šťastný pár,“ loučí se s
pozdravem všem klášterečákům Tomáš
Krejbich.
-rony-

Klášterecké hudební prameny 2014
Jubilejní ročník úspěšně skončil

Během deseti festivalových dní se usku- „I když kvůli počasí se tento večer nakotečnilo celkem jedenáct koncertů, jeden nec konal v kulturním domě, setkal se s
z nich se již tradičně konal v německé obrovským úspěchem u diváků.“ Vystupartnerské obci Grossrückerswalde v povala zde mimo jiné skupina Jablkoň,
tamním protestantském kostele. Ne- popové písně zazpívala sopranistka
dílnou součástí festivalu byly také do- Markéta Mátlová a závěr patřil skupiprovodné mezinárodní houslové kurzy, ně Electroshock kláštereckého rodáka
do kterých bylo přijato symbolických Tomáše Krejbicha, se kterou si zahrádesetnadějných mladých houslistů. Ten la i tradiční účastnice Kláštereckých
nejlepší z nich dostal následně příleži- hudebních pramenů Julie Svěcená. O
tost zahrát si na závěrečném koncertě všechny festivalové večery byl díky jeJaroslava Svěceného a Virtuosi Pragen- jich vysoké kvalitě velký zájem, na dva
ses.
největší koncerty (Cigánski Diabli a
Velký zájem mezi českými i zahraniční- Vivaldianno) bylo vyprodáno již tý„Všechny koncerty, které jsem měl možnost navštívit, měly vynikající úroveň. Musím ocenit, že město velikosti Klášterce dokáže udělat takovýto vynikající hudební
festival. Deset ročníků znamená, že festival má už opravdu tradici a v osobě pana
Svěceného dostává festival ohromný náboj. Pokud se umělec jeho jména spojí se
jménem města Klášterce, tak z toho vzniká opravdu vynikající kulturní událost
a můžu kláštereckým jen popřát, aby těch dalších ročníků bylo co nejvíce. Samozřejmě je k tomu potřeba zajistit také potřebné finanční zázemí a já mohu slíbit, že
kraj se bude snažit na tomto festivalu nadále finančně podílet.“
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
mi návštěvníky vzbudila také unikátní den před začátkem festivalu. „Jubilejní
výstava houslí z osmi zemí světa, kterou ročník Kláštereckých hudebních prameprovázel Jaroslav Svěcený. Zájemci se nů ukázal, že se festival za 10 let svého
zde mohli dozvědět specifika různých působení etabloval jako kvalitní kulturní
houslařských škol z celé Evropy a pro- akce nadregionálního až mezinárodního
významu,“ říká jeho umělecký ředitel
hlédnout si více než 30 exponátů.
„V letošním roce jsme festival chtěli při- Jaroslav Svěcený a zároveň slibuje, že
blížit i mladšímu publiku, a tak jsme se vynaloží veškeré úsilí na to, aby 11. ročrozhodli uspořádat jeden z koncertů v ník byl minimálně tak dobrý jako ten
-redletním kině,“ říká Hodicová a dodává: desátý.

Klášterecké noviny č. 07/2014

strana 5

ŽIVOT VE MĚSTĚ

3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
srpen 2014
Zámek
VÝSTAVA MINERÁLŮ
A HORNICKÉ HISTORIE
tradiční výstava v prostorách renesančních
sálů kláštereckého zámku.
2. srpna od 20 hodin
Zámek
A POHÁDKY JE KANEC!
Zámecké kulturní léto
Improvizační komedie pro dospělé s Tomášem Bartákem a Jitkou Sedláčkovou.
Vstupné: 50 Kč
3. srpna od 15 hodin
Zámek
VESELÁ KRUŠNOHORSKÁ MUZIKA
Zámecké kulturní léto
Odpoledne s dechovkou pod vedením Viliama Bereše.
8. srpna od 17 hodin
Galerie Kryt
EMMA SRNCOVÁ
Vernisáž pokračující úspěšné výstavy od 17
hodin.
8. srpna od 18 hodin
Zámek
VEČER POD LAMPIONY S LAS PEGAS
Zámecké kulturní léto
Taneční večer se skupinou Las Pegas.
Vstupné: 40 Kč
10. srpna od 15 hodin
Zámek
MALÍŘSKÁ POHÁDKA
Zámecké kulturní léto
Pohádka pro nejmenší. Divadlo Matýsek
Nový Bor. Akce proběhne na nádvoří zámku.
11. srpna od 18 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice
TÓNY FRANTIŠKA NEDVĚDA ML.
Hudební večer s populárním zpěvákem. Pořádá: Občanské sdružení Bezpečný Klášterec
nad Ohří.
15. srpna od 18 hodin
Zámek
VEČER POD LAMPIONY...
S ŠŤASTNEJ DEN
Zámecké kulturní léto
Taneční večer se skupinou Šťastnej den.
Vstupné: 40 Kč
29. srpna od 14 hodin
Letní kino
KLÁŠTEREČTÍ KLÁŠTERECKÝM
Setkání místních umělců, sdružení a drobných podnikatelů.
30. srpna od 18 hodin
Rašovice
RAŠOVICKÉ COUNTRY LÉTO
Festival v rytmu country, Bg, a podobných
stylů.
30. srpna od 18 hodin
Zámek
VEČER POD LAMPIONY ...
S HNEDLE VEDLE
Zámecké kulturní léto
Staré české hity k tanci a poslechu, tentokrát
v podání hudebního divadla Hnedle vedle
Tomáše Bartáka. Akce proběhne na nádvoří
zámku.
Vstupné: 40 Kč
31. srpna od 16 hodin
Zámek
AHOJ PRÁZDNINY!!!
Zámecké kulturní léto
Dětská show divadla Hnedle vedle k rozloučení s prázdninami.
Akce Zámeckého kulturního léta
se při nepřízni počasí zbudou konat ve velkém Renesančním sále zámku.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
! upozornění, že film se hraje v několika různých termínech a cenových relacích

Kino Egerie Klášterec nad Ohří
Václava Řezáče 93
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 701, Mob.: +420 602 952 692
E-mail: kinoklasterec@seznam.cz
Rezervace vstupenek: www.kinoegerie.cz

UPOZORNĚNÍ: V letních měsících kino Egerie mění vysílací časy!!!
1. srpen 2014 od 21.00 hodin

14. srpen 2014 od 21.00 hodin

HERCULES (3D)

V OKU TORNÁDA

USA | 2014 | 95 minut.
Klasický mytologický příběh o Herkulovi dostává zcela
nový rozměr. Začíná v momentě, kdy Herkules splnil
pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých
minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se jako žoldák...
od 15 let | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč

USA | 2014 | 90 minut.
Během jediného dne je město Silverton zpustošeno
nebývalým náporem tornád. Celé město je vydáno na
milost a nemilost nevypočitatelným smrtonosným větrným smrštím a podle předpovědí má to nejhorší ještě
přijít...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100 Kč

2. srpen 2014 od 21.00 hodin

16. a 22. srpen 2014 od 21.00 hodin

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3

Československo | 1966 | 92 minut.
Filmová klasika v digitální kvalitě. Děj se odehrává za
druhé světové války. Vypráví příběh mladičkého eléva
Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici přes své
milostné problémy dospívá na práh mužství...
od 12 let | vstupné: 80,- Kč

Digitalizace oscarového filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, který byl v této
nové podobě ve světové premiéře uveden 5. července na MFF v Karlových Varech,
skončila. Kvalitního výsledku bylo dosaženo díky poznatkům z výzkumu Metodiky
digitalizace národního filmového fondu ministerstva kultury ČR. Digitální restaurování umožnila Nadace české bijáky ve spolupráci se Státním fondem kinematografie
a Národním filmovým archivem.

Kino Egerie vysílá tento snímek v nové digitální kvalitě
v sobotu 2. srpna 2014 od 21. hodin!!
7. a 9. srpen 2014 od 21.00 hodin

STRÁŽCI GALAXIE (3D)

!

!

USA | 2014 | 126 minut.
Příběh sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, která se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem „Expendables“,
který byl zároveň určen k zničení týmu.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč
21. a 29. srpen 2014 od 21.00 hodin

ŽELVY NINJA (3D)

!

USA | 2014 | 98 minut.
New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a
všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí je
zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví
čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi.
přístupné | CZ dabing | vstupné: 150,- Kč
28. srpen 2014 od 21.00 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI

USA | 2014 | 122 minut.
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi,
mocnému padouchovi s plány ohrožující celý vesmír,
ukradne tajemnou kouli...
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 165 Kč/140 Kč

Německo | 2013 | 118 minut.
Aby se po propuštění z basy Zeki Müller dostal ke své
kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob.
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

8. a 15. srpen 2014 od 21.00 hodin

30. srpen 2014 od 21.00 hodin

LUCY

!

USA, Francie | 2014 | 90 minut.
Režisér a scenárista Luc Besson obsadil Scarlett Johansson do akčního thrilleru o ženě náhodně zapletené do
špinavého kšeftu, který ji změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela mimo lidské chápání.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 120,- Kč

SIRAEX 2014

FESTIVAL SOUČASNÉHO
TANCE S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ

Druhá polovina prázdnin bude patřit velkému projektu ZUŠ v Klášterci nad Ohří, který
se přehoupne do svého 8. ročníku. Město se opět stane dočasným domovem pro mnoho tanečníků z Čech a Moravy. Mezi umělci ale nebudou chybět choreografové z Jižní
Ameriky, kteří díky spolupráci se společností MovingBorders přeletí Atlantický oceán a
představí taneční tvorbu protkanou mexickými tradicemi a vlivy. Tak jako každý rok je
Mezinárodní festival současného tance SIRAEX 2014 odrazem toho, co se událo a co se
děje na současných jevištích v oblasti tance a baletu. Pohyb je při tom vnímán jako specifický slovník ke sdělování emocí, názorů a odrazů nejen lidské společnosti.
Exteriéry zámku a města Klášterce nabízejí mnoho prostorů pro kreativitu. První -zahajovací- večer (19. 8. od 19 hodin) se odehraje v kostele Nejsvětější Trojice představením
Barokní Fuga, což je pohybově zpracovaná barokní báseň P. Bedřicha v podání tanečního
souboru Magdalena z Rychnova u Jablonce nad Nisou. V loňském roce byla inscenace
uvedena na prestižním mezioborovém festivale Jiráskův Hronov. Ve středu (20. 8. od 20
hodin) bude nádvoří zámku patřit profesionálním umělcům, absolventům konzervatoře Duncancentre v Praze, kteří jsou teprve na začátku své kariéry, ale přesto patří mezi
ty nejlepší. Markéta Kuttnerová vystupovala na festivalu jako neprofesionální tanečnice
a dnes roztáhla svá taneční křídla i do Francie, kde choreograficky působí. Tradičním
profesionálním souborem našeho festivalu je spolek VerTeDance, stálice na TOP jevištích u nás a především v zahraničí. Jejich projekty vždy mají současným divákům co říci.
Ve čtvrtek 21. 8. se představí hned 2x. Odpolední představení od 16 hodin u sala terreny
má název Boxteska a je určené pro široké spektrum diváků, od dětí až po dospělé. Ještě jednou pak vystoupí po neprofesionálních souborech ve večerním představení od 19
hodin. Neprofesionální soubory jsou vždy nejnavštěvovanějším večerem festivalu. Divák
má možnost srovnání a výběru toho, co odpovídá jeho představám o současném tanci,
mezi více choreografiemi. Nebude zde chybět choreografie Olgy Ratajové, ZUŠ Klášterec
n. O. „Řetězová reakce“, která patří mezi letošní nejlepší kusy tanečních souborů v ČR.
Přijďte je podpořit i doma! Vyvrcholením festivalu bude páteční večer (22. 8. od 20 hodin)
na nádvoří zámku. Tento večer bude patřit našim zahraničním hostům z Mexika v choreografiích BOCETO / Luis Vallejo, HABITANTE /Shanti Vera, EL SIGUIENTE/ Jaciel
Neri. Všichni tři povedou celý týden od 16. srpna naše tvůrčí letní dílny. Jejich výsledky
práce bude možné vidět v pátečním odpoledním představení na zámecké louce u sala
terreny od 15,30 hodin společně s dětskou dílnou TANEC DĚTEM pod vedením Moniky
Bártové, která je profesionální tanečnicí a lektorkou na konzervatoři DuncanCentre. Definitivní tečku za 8. ročníkem festivalu by měl udělat soubor 420PEOPLE. Jde momentálně
o vrchol interpretace a tvorby v současném tanci. Umělce spojuje dlouholeté angažmá v
jednom z nejprestižnějších světových souborů tanečního divadla - Nederlands Dans Theatre Jiřího Kyliána, kde intenzivní spolupráce s předními světovými choreografy a umělci
dosahuje svého vrcholu. Je možné, že přijedou i DekkaDancers, které spojuje angažmá v
Národním divadle.
Festival je určen pro všechny, kteří mají rádi kulturu a umění, širokou i odbornou veřejnost. Pro méně znalé v této oblasti jsou připraveny diskusní fóra bezprostředně po představení.
-Z. Breczková, ZUŠ Klášterec nad Ohří-

SEX TAPE

USA | 2014 | 95 minut.
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit si video,
ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se
to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 130,- Kč

KINO EGERIE
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
1. a 30. srpen 2014 od 18.30 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (3D)

!

USA| 2014 | 84 minut.
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná nikdy nebude
moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a
vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 155,- / 135,- Kč
2. a 9. srpen 2014 od 18.30 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)

!

USA| 2014 | 105 minut.
Škyťák a jeho dračí kamarád se věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když u ledové
jeskyně, objeví nejen stovky nových divokých draků,
ale také tajemného Dračího jezdce, najednou se ocitnou uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 130,- / 110,- Kč
8. srpen 2014 od 18.30 hodin

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

USA| 2014 | 84 minut.
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná nikdy nebude
moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a
vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- / 100,- Kč
22. srpen 2014 od 18.30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE

USA | 2014 | 122 minut.
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi,
mocnému padouchovi s plány ohrožující celý vesmír,
ukradne tajemnou kouli...
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 120,- / 100,- Kč
15., 16. a 29. srpen 2014 od 18.30 hodin

TŘI BRATŘI

!

Česko, Dánsko| 2014 | 86minut.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula)
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do
slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a možná také láska...
přístupný | vstupné: 130,- / 110,- Kč

u
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KLÁŠTERECKÝ SPORT
Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

Turnaj SPC ve fotbale se poprvé konal v Klášterci Klášterečtí plavci ovládli kadaňské závody

daně, Chomutova a Vrskmaně.
Turnaje dospělých se zúčastnilo celkem 19 mužstev z Kladna, Mostu,
Chomutova, samozřejmě z Klášterce
a okolních obcí. Favoritem bylo muž-

stvo Gamblers z Mostu, ale to nakonec
skončilo až na třetím místě, za druhým
FC Foamglas z Klášterce. Vítězem turnaje se stalo mužstvo V.S.V Chomutov.

Na konci června se na kadaňském koupališti uskutečnil již 8. ročník plavecké štafety 50
metrů do prázdnin. Štafetu absolvují z každé třídy dva plavci, chlapec a dívka. Druhým
rokem se kadaňské štafety účastnila také klášterecká základní škola v Krátké ulici. A
její plavci obhajovali loňské vítězství. Po skvělých výkonech, z nichž ten nejlepší předvedl Radim Tománek z klášterecké Základní školy v Krátké ulici, naši plavci svůj loňský úspěch obhájili. Již zmíněný Radim Tománek zaplaval rekord letošní štafety, když
svých padesát metrů zvládl v čase 32, 87 setin sekundy.

Hokejisté již mají jasno, jak se bude hrát
Druhá hokejová liga se bude hrát znova ve dvou skupinách. Západní skupina tak bude
mít 18 účastníků a východní 12. Západní skupina již začne v sobotu 13. září. Klášterečtí
diváci uvidí na svém ledě v sezóně 2014-15 tyto hokejové kluby:
Skupina A: HC Berounští Medvědi, HC Draci Bílina, HC Děčín, HC Vlci Jablonec nad
Nisou, KLH Vajgar Jindřichův Hradec, HC Klatovy, HC Kobra Praha, SC Kolín, HC
Moravské Budějovice 2005, NED Hockey Nymburk, HC Lední Medvědi Pelhřimov,
HC Řisuty, HC Baník Sokolov, HC Tábor, HC BAK Trutnov, HC Vrchlabí, SKLH Žďár
nad Sázavou.

Volejbalistky vyhrály krajský přebor

Zápasníci v Meziboří

Na začátku července odehrály v kláštereckém sportovním areálu domácí volejbalistky
poslední zápas 2. třídy krajského přeboru ve volejbale žen. Soupeřkami domácích hráček bylo družstvo z Libochovic a dvojutkání bylo vlastně přímým soubojem o první
místo v tabulce.
„První zápas jsme vyhrály tři, nula na sety,“ pochlubila se mluvčí domácích volejbalistek Iveta Vlková. „Druhé utkání jsme po napínavém druhém setu vyhrály tři, jedna na
sety. Z toho vyplývá, že jsme pro letošní sezonu opět ukořistily první místo v soutěži a na
podzim bychom se rády přihlásily do vyšší soutěže. To znamená do první třídy krajského
přeboru.“

Na konci června se v Meziboří konal mezinárodní turnaj v zápase řecko-římském
a klášterečtí borci se na něm neztratili. V
konkurenci téměř 150 závodníků vybojoval Martin Hazucha stříbrnou medaili
v kategorii přípravek do 36 kilogramů.

PRODEJNA KRMIV

Klášterec nad Ohří
(Osvobozená 777 - naproti supermarketu Penny)
21.srpna a 18. září 2014
od 14.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Stáří při prodeji: 15 - 20 týdnů
Cena: 149,- až 180,- Kč/ks.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Případné bližší informace:
728 605 840
601 576 270 * 606 550 204
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
Cena: dle poptávky.

Nově zahájen prodej mraženého masa pro psy.

Již od 20,-Kč/kg

Nabízíme:
Drůbeží mleté
Hovězí + drůbeží mleté
Hovězí játra kusová
Hovězí svalovina kusová
Krůtí ořez kusový, aj…
Otevírací doba:
PO-PÁ 9-12 13-17 * SO 8-12
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Nové číslo vyjde 28. srpna 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
18. 08. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
18. 08. 2014

Reprezentační ples města - 14. 2. 2015 Velikonoční neděle - 5. 4. 2015 Stavění májky - 30. 4. 2015 Zahájení turistické sezóny - 16. 5. 2015 Klášterecké hudební prameny - červenec 2015

Občanské sdružení SPC Símalka uspořádalo na konci června již jedenáctý
ročník turnaje v malé kopané. Poprvé
v historii turnaje se hráči sešli na kláštereckém fotbalovém hřišti.
„To se podařilo díky městskému úřadu a hlavně Pepovi Suchému, který to
tam všechno zařídil,“ řekl nám během
turnaje jeho pořadatel Petr Mašek.
„Jak můžete vidět, je to rady rozlehlejší,
takže je tady víc atrakcí, přijelo taky víc
mužstev, protože jsme větší město než
Málkov či ostatní vesnice, kde jsme turnaj pořádali dříve. Ještě musím říct, že
počasí nám vyšlo, takže všem moc díky
a příští rok snad zase znovu tady.“
Tradiční součástí turnaje byly atrakce a
soutěže pro děti. Letos díky rozlehlosti
areálu došlo například na vláček, trampolínu, soutěž ve střelbě a samozřejmě
na spoustu drobných soutěží pro děti
všeho věku. Součástí programu pro
děti byl také turnaj přípravek, kterého
se zúčastnili fotbalisté z Klášterce, Ka-

