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Nejlepším studentům GSOŠ
předali vysvědčení na zámku

Na táboře se děti učily
sebeobraně

Park zdobí nové sochy
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18. 8. 13.00
18. 8. 19.00
19. 8. 19.00
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22. 8. 19.00
23. 8. 19.00
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25. 8. 14.00
25. 8. 19.00
26. 8. 19.00
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30. 8. 19.00
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Název akce/filmu
Hvězdy stříbrného plátna
Mamma Mia! Here We Go Again
Mission: Impossible – Fallout
Úžasňákovi 2
Úžasňákovi 2
Mission: Impossible – Fallout
Tomovo listování
Stíny nad Krušnými horami
Vlasy
Malované kamínky pro děti a maminky
Ant-Man a Wasp
Pohádkový zámek
Temné síly
Muzika Občas
MEG: Monstrum z hlubin
Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
Úžasňákovi 2
Mission: Impossible – Fallout
Miss Hanoi
Erqualizer 2
Letní kino – 50 Fest
Úžasňákovi 2
Příběh koček
Jan Palach
BacKkKlansman
MEG: Monstrum z hlubin
Slender Man
Rašovické country léto
Kryštůfek Robin
Mamma Mia! Here We Go Again
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Erqualizer 2
Úžasňákovi 2
Upgrade

Popis
Herecké osobnosti prvorepublikového a protektorátního filmu na výstavě na zámku
USA – Pokračování slavného snímku Mamma Mia! tentokrát přinese dva příběhy. Minulost a budoucnost od prvního filmu. Vše s hity ABBA (2D)
USA – Velice očekávaný šestý film akčního dobrodržství ze série Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli (3D)
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (2D)
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (3D)
USA – Velice očekávaný šestý film akčního dobrodržství ze série Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli (2D)
Města čtou – Dětský kabaret o knihách a čtení s hudebním divadlem Hnedle vedle. Knihovna v sala terreně bude otevřena od 10 do 16.30 hod.
Města čtou – Nadace St. Joachim představuje druhou česko-německou knihu detektivních příběhů. Scénické čtení a hudba. Knihovna 10–16.30 hod.
USA/SRN – Jeden z nejvýznamnějších muzikálů historie v kultovním snímku Miloše Formana z roku 1979 (2D)
Města čtou – Výtvarná dílna pro děti i rodiče. Knihovna v sala terreně bude otevřena od 10 do 16.30 hodin
USA – Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek a odhalit tajemství z minulosti (2D)
Města čtou – Oblíbená akce městské knihovny (původně Pohádkový les), putování zámeckým parkem, vstupenky v předprodeji v knihovně
USA – Sci-Fi thriller – Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti (2D)
Města čtou – Country večer s opravdu dobrou muzikou. Knihovna v sala terreně bude otevřena od 10 do 16.30 hodin
USA – Sci-Fi horor – Před pár lety musel opustit posádku v Mariánském příkopě, protože na ně cosi zaútočilo. Teď se cosi vrací… (3D)
USA – Animovaný příběh o oblíbené rodince strašidel, s níž se vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu (2D)
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (3D)
USA – Velice očekávaný šestý film akčního dobrodržství ze série Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli (2D)
ČR/SLO – Kriminální drama, které dostává dvojici vyšetřovatelů vraždy do vietnamské komunity ve Varnsdorfu. Jaký byl skutečný motiv? (2D)
USA – Pokračování úspěšného akčního thrilleru s Denzelem Washingtonem, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty, co už ztratili naději (2D)
Hudební festival – Jana Nováková, Refew, Lada Fejfer, Matheus, Martin Harich, Presento, E.R.A., Natalia Hatalová
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (2D)
Čína – Animovaná komedie o kocouru Marvinovi, který bude během dobrodružné cesty na záchranu svého syna vděčný za devět kočičích životů (2D)
ČR – Drama vykresluje poslední měsíce života Jana Palacha. Kamera po celý film sleduje jeho tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí... (2D)
USA – Na základě skutečných událostí kolem Ku Klux Klanu vzniká stylový a provokativní snímek, který připomíná, že historie se vždy opakuje (2D)
USA – Sci-Fi horor – Před pár lety musel opustit posádku v Mariánském příkopě, protože na ně cosi zaútočilo. Teď se cosi vrací… (3D)
USA – Horor – Čtyři středoškolačky chtějí rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana, jedna se však zřejmě stane jeho poslední obětí (2D)
Tradiční letní bluegrassový festival v areálu rašovické restaurace Vyhlídka
USA – Ewan McGregor se jako dospělý Kryštůfek Robin opět po letech shledává s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem Pú (2D)
USA – Pokračování slavného snímku Mamma Mia! tentokrát přinese dva příběhy. Minulost a budoucnost od prvního filmu. Vše s hity ABBA (2D)
FRA – Aja je chudý indický fakír, který na své cestě po Paříži omylem uvízne ve skříni v obchodě Ikea. Pomůže mu jeho kouzelnický kufřík? (2D)
USA – Pokračování úspěšného akčního thrilleru s Denzelem Washingtonem, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty, co už ztratili naději (2D)
USA – Vrací se rodina animovaných superhrdinů, nikdo z nich si neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. A objeví se nový padouch... (2D)
Austrálie – Zabili mu ženu a jeho zmrzačili, až přestal chodit. Experimentální čip mu pomůže nejen chodit, ale udělá z něj dokonalý stroj na zabíjení (2D)

Místo konání Vstupné
Zámek
60/40 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
150 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
sala terrena
zdarma
sala terrena
zdarma
Kino Egerie
80 Kč
sala terrena
zdarma
Kino Egerie
100 Kč
zámecký park 50/30 Kč
Kino Egerie
120 Kč
sala terrena
zdarma
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
100 Kč
Kino Egerie
140 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Letní kino
50 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Vyhlídka, Rašovice zdarma
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
130 Kč
Kino Egerie
110 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
Kino Egerie
120 Kč
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U příležitosti závěrečného festivalového koncertu Kláštereckých hudebních pramenů byla
předána Cena města Klášterce nad Ohří letošnímu nositeli, kterým se stal pan Miloslav
Král. Získal nejvíce nominací jak z řad veřejnosti, tak od zastupitelů, ti mu svým hlasováním
na červnovém zastupitelstvu cenu udělili. Porcelánovou sošku anděla od místní umělkyně
Jitky Kůsové získal pan Král za celoživotní přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti
sportu, kultury a společenského života. Zasloužil se o vybudování sportovního areálu, byl
aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář, zajišťoval setkávání bývalých obyvatel
zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně účastní přeshraniční spolupráce.
Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví.
Foto: Roman Novotný
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Vítězové literární soutěže Pisálek
jsou ze všech koutů Česka
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nestačí nudit
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sport
Máme dvojnásobné fotbalové
mistry okresu
Na táboře učili sebeobranu,
připravují kurzy
Lejsek nedal na Smržovce
konkurentům šanci

Vážení Klášterečtí,
prázdniny jsou
v plném proudu.
Naše město je
i městem kultury, což dokazovaly i dvě tradiční akce na
přelomu června
a července. Sochařské sympozium
Paměť krajiny v našem zámeckém
parku za účasti českých i zahraničních sochařů se přes nepřízeň
počasí vydařilo zejména díky umělecké ředitelce sympozia Jitce
Kůsové. Čtrnáctý ročník Kláštereckých hudebních pramenů pod
vedením houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného byl tentokráte velmi úspěšný i díky nádhernému počasí. Tento mezinárodní
multižánrový festival již dávno
přesáhl hranice našeho města
i kraje, tradičně jsme ho zahájili
v partnerské obci Grossrückerswalde. Zaposlouchat se do tónů
nádherné hudby přijeli i návštěvníci z Plzně nebo Prahy. Prostředí
na nově zrekonstruovaném nádvoří je opravdu jedinečné. Poslední
večer jsem také předal Cenu města Klášterce nad Ohří panu Miloslavu Královi za jeho celoživotní
přínos pro naše město.
Podle Vašich ohlasů se letos daří
i dalším akcím podporovaných
městem. Dalo by se říci, že v letních měsících je klid a okurková
sezona, ale opak je pravdou. Řešíme i nadále běžné stížnosti na parkování či nepořádek, často velmi
oprávněné, perličky se ale také
najdou. Například stížnost na koupání v řece Ohři, kdy plavce při
výstupu ohrožovaly syčením
nutrie, či nesvítící světlo na verandě soukromého domu, které jsme
k údivu stěžovatele odmítli opravovat. A to nemluvím o vtipálkovi,
který nám při odchytu ze sklopce
vypustil kočku, a umístil zde kočičku plyšovou.
A teď již vážněji, rozebíhají se
dlouho očekávané investice, které
si zaslouží pozornost nejenom
sportovní veřejnosti ‒ rekonstrukce parku pod Královéhradeckou
ulicí a zejména rekonstrukce sportovního areálu. Nová dráha a další
sportoviště pro atletické disciplíny
pomůže našim úspěšným atletům
a sportovcům, ale také všem
dětem ze základních škol při hodinách tělesné výchovy.
Léto vrcholí, tak si jej užívejte ve
zdraví a dobré náladě.
Štefan Drozd, starosta města

INVESTICE
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Vybudování nového atletického oválu se již blíží

V lednovém čísle Kláštereckých novin jsme vás informovali,
že se v letošním roce vybuduje ovál se čtyřmi drahami. Město
se nakonec rozhodlo realizovat nový běžecký ovál o délce
400 m se šesti běžeckými drahami a vodním příkopem pro
běh 3000 m překážek. Dále jsou navrženy doplňkové sektory
pro další atletické disciplíny – skok daleký a vysoký, trojskok,
skok o tyči, hod oštěpem, vrh koulí, vrh diskem a kladivem.
Atletická sportoviště jsou navržena ve vysokém standardu
a v souladu s požadavky mezinárodní atletické federace IAAF
(sportoviště kategorie A). Součástí projektu jsou další vyvo-

lané a doprovodné investice. Jedná se především o přeložku
příjezdové komunikace do areálu, která musí být odsunuta
vzhledem k rozšíření běžeckého oválu, zřízení parkovacích
ploch pro osobní vozidla, nové oplocení a osvětlení atletického
oválu, zřízení a dopojení dešťové kanalizace pro odvodnění
areálu a další drobné terénní úpravy a zpevněné plochy.
Město Klášterec nad Ohří má výborné atlety, kteří nás skvěle
reprezentují doma i ve světě, nový atletický ovál si jistě zaslouží. Areál je navíc umístěn v dochozí vzdálenosti všech místních
škol, které ho budou moci využívat během vyučování.

V zámeckém parku
se opraví renesanční brána

Dokončeno: parkoviště v Zahradní ulici

Brána do parku, která se nachází ve Vodní ulici směrem od
lázeňského areálu, se v letních měsících dočká opravy. Stávající koruna brány se rozebere a zpětně položí, kamenné
desky budou opatřeny ochrannou vrstvou proti vodě. Restaurátorské práce budou zahrnovat opatření vápennou omítkou, jejíž dochované části budou zachovány. Brána bude osazena novými kovanými mřížemi. Oprava brány je první etapou
celkové rekonstrukce ohradní zdi zámeckého parku, která je
plánována v příštích letech.

Probíhá: rekonstrukce chodníku ve Větrné ulici
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Elektromobil lze dobít
už i v našem městě

Na parkovišti u vjezdu do města od Karlových Varů (před
kruhovým objezdem) je nově
umístěna stanice pro dobíjení
elektromobilů všech značek
a typů. „Elektromobily vnímáme jako prostředek ke zlepšení ovzduší ve městech,
a jsme proto rádi, že zázemí
k jejich dobíjení už funguje
i u nás,“ uvedl starosta města
Štefan Drozd a doplnil ho
Tomáš Chmelík, manažer
útvaru čisté technologie ČEZ:
„Umístění dobíjecí stanice
v Klášterci nad Ohří je plně
v souladu s naší koncepcí
instalovat stanice takzvaného
normálního dobíjení v blízkosti
center měst a všude tam, kde
mají lidé při dobíjení vozů
možnost alternativního trávení
času. Potenciál elektromobilů
stále stoupá a dostatečná
infrastruktura pro jejich další

rozvoj je v současnosti pro nás
prioritou.“
V České republice je aktuálně
registrováno zhruba 2 tisíce elektromobilů. Jen loni přibylo 400 vozů na elektrický
pohon, letos zatím více než
270. Odhady dalšího vývoje
hovoří v horizontu několika let
o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in
hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy,
i v České republice se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského
provozu.
„Jsem rád, že se tento nápad
realizoval a doufám, že bude
sloužit stále více motoristům,“
uvedl Josef Suchý, místostarosta města, který s představiteli společnosti ČEZ diskutoval o současném rozvoji
elektromobilů.

Ovečky se zatoulaly
do lázeňského infocentra

Česká televize opět na léto připravila velkou prázdninovou
soutěž. Z Déčka se zatoulaly
ovečky, a pokud se je dětem
nepodaří najít do konce prázdnin, zmeškají narozeninovou
oslavu ČT Déčko!
Od 1. července si můžete
v turistickém infocentru v Lázních Evženie vyzvednout letáčky k soutěži Sežeňte ovečky,
děti dostanou i samolepky
s ovečkami. Můžete se zaregistrovat na stránce www.sezenteovecky.cz a naplánujte si

minimálně tři výlety. Na každém letáčku je heslo, které si
děti ukládají do stažené aplikace k tomu určené. Odesláním hesla hráč zjistí, které
ovečky se mu podařilo najít.
Můžete vyhrát stavebnici Lego
Creator ‒ prázdninový karavan, plyšovou ovečku z Déčka
nebo karetní hru kvarteto
s ovečkami. Neváhejte a využijte možnost, že jednu
z oveček najdete přímo v Klášterci nad Ohří, a přijďte do
lázeňského infocentra.

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Goša vyhlíží nový domov
Už rok vyhlíží v psím útulku
v Ciboušově nového páníčka
Goša. Je to starší rotvajler,
kterého někdo zřejmě vyhodil. Přišel velmi zanedbaný,
ale v útulku se dal zdravotně
do pořádku. Zasloužil by si
ještě poznat ten pravý
domov, kde by ho měli rádi a dopřáli mu trochu pohodlí.
Moc by potřeboval dožít někde na zahradě u domečku, kde
by v zimě mohl být v teple. Je to hodný pes, jen nemá rád
prudší manipulaci. Informace telefonicky na 602 952 692
nebo osobně v otevírací době útulku (čtvrtek až neděle).

Přemnožení nutrií kolem řeky
Zejména v chatových oblastech kolem Ohře byl v poslední
době zaznamenán větší
výskyt nutrií říčních. Za jejich
masové rozšíření může několik
po sobě jdoucích mírných zim
i jedno z nejteplejších klimat
v Česku. Mnozí výletníci pak
tato zvířata krmí, což bohužel
vede k tomu, že se nutrie přestávají bát lidí a bezstarostně
se množí. Nutrie však nejsou
vítanými obyvateli našich řek.
Škodí zejména navrtáváním
břehů, ničením okolní vegetace, obtěžují chataře, ale
mohou být i přenašeči různých
chorob. Zvířata jsou to nepůvodní a do naší volné přírody
opravdu nepatří. Jejich stavy
se špatně regulují, jediný, kdo

totiž může nutrii legálně zabít,
je myslivecká stráž, která hlodavce střílí. I tam jsou však
velká omezení, protože nutrie
se často vyskytují v blízkosti
obydlených míst. Kolem řeky
budou umístěny cedule, které
krmení zakazují, ale dovolujeme si apelovat na obyvatele
i tímto způsobem. Nekrmte
nutrie, neprospíváte tím přírodě, ani lidem. Libor Kocáb,
foto: Tomáš Pindl ■

Pojďme opět tvořit.
Společně pro Klášterec
Zastupitelé na červnovém zasedání schválili pravidla projektu
Společně pro Klášterec na další rok. Již nyní můžete podávat
své návrhy na projekty, které by město v příštím roce mělo
na veřejném prostranství realizovat.
Máte nápad? Až do 30. září můžete svůj nápad předložit.
Podávat návrhy může obyvatel města starší 15 let, ke svému návrhu připojí 15 dalších podpisů od podporovatelů
svého projektu. Pro rok 2019 je opět vyčleněna částka
1.000.000 Kč, maximální náklady jednoho projektu jsou
250.000 Kč. Realizovaly by se tak minimálně 4 projekty
splňující kritérium proveditelnosti na pozemcích a budovách
patřících městu. Návrhy budou během listopadu představeny veřejnosti v Kláštereckých novinách, na webu města
a při veřejném setkání. Hlasováním pak rozhodne veřejnost, které projekty město zrealizuje.
Se svými nápady můžete oslovit koordinátory projektu, tajemnici městského úřadu Radku Hodicovou (474 359 645, hodicova@muklasterec.cz) a vedoucí odboru komunikace
a cestovního ruchu Adélu Václavíkovou (474 359 686, vaclavikova@muklasterec.cz). Následně vám bude dle charakteru
navrhovaného projektu přidělen konzultant, který vám pomůže posoudit, zda je návrh realizovatelný. Využijte možnost
konzultace kvůli odhadu nákladů a nepřekročení jejich maximální výše, nutnosti povolení (památkáři, stavební) apod.
Pojďme tvořit. Společně pro Klášterec.

AKTUÁLNĚ
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Když je nápad, dějí se
v Brusličce úžasné věci
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Klienti z domova pro
seniory se nestačí nudit
V posledních dnech před
prázdninami se klienti domova pro seniory v Klášterci
nad Ohří vypravili na výlet
do Karlových Varů, kde si
díky krásnému počasí užili
kolonádu se vším všudy. Na
další výlet se vydali na Plechparádu do nedalekého
Března u Chomutova, kde
vystoupilo duo Eva a Vašek,

Už druhým rokem se v rámci
projektu START inkluzivního
vzdělávání v Klášterci nad
Ohří realizuje adaptační program TÁTO, MÁMO, POJĎ SI
HRÁT.
Snažíme se na chvilku rodiče
zastavit, aby si uvědomili, jak
je důležité být pro děti partnerem ve hře. Začátkem
června byly hrátky ze třídy
přemístěny na zahradu s přírodními prvky. V plánu bylo
vytvoření přírodního smyslového chodníku. Smyslový
chodník je prvek, na kterém
si děti mohou vyzkoušet
a procvičit hmat rukou a chodidel. Prospívá rozvoji jak
smyslovému, tak motorickému. Učení prožitkem je pro
děti velkým přínosem. Tvořilo
se z přírodních materiálů,
dřevo, kameny, mech, šišky…
Rodiče prostor nejdříve připravili úpravou terénu, odvo-

zem zeminy a poté se začalo
tvořit.
Je krásné, jak se na tvoření
podílejí děti. S pocitem zodpovědnosti se naučí pomáhat
vytvářet kolem sebe krásný
a zdravý svět.
Aby to nebylo jen o práci,
rodiny si vytvořily tříčlenná
družstva a soutěžily ‒ ve skoku z místa, člunkovém běhu
či hodu kroužkem na kužel.
Při hraní a zápolení si všichni
vyzkoušeli a posílili svou rovnováhu, obratnost a orientaci
v prostoru. Poté proběhlo
vyhlášení výsledků a každý
dostal malou odměnu pro
radost. Celé odpoledne se
uzavřelo slavnostním přestřižením pásky a otevřením
chodníku pro návštěvníky
mateřské školy. Tímto moc
děkuji rodičům, kteří se zapojili.
Alena Páleníková,
učitelka MŠ ■

Větší komfort pro pacienty urologie i kardiologie
Na urologické ambulanci Nemocnice Kadaň je pacientům
nově k dispozici přístroj UROFLOWMETR. Jedná se o přístroj,
který slouží k vyšetření průtoku moči. Skládá se ze uroflowmetrického snímače s vestavěným radiomodulem pro bezdrátové spojení s dostupností až 30 m a vyhodnocovací
jednotky.
Přístroj přispěje ke zvýšení komfortu pacientů urologické
ambulance.
Interní oddělení nově nabízí 24hodinové neinvazivní monitorování srdeční činnosti pro pacienty za použití přenosných
přístrojů HOLTER EKG společnosti MDT. Přístroj kapesních
rozměrů využijí pacienti s problémy se srdečními arytmiemi,
kteří se mohou objednat na základě doporučení svého praktického lékaře nebo specialisty v oboru interního lékařství
a kardiologie. Výsledky měření jsou k dispozici do 4 dnů od
monitorování přístrojem.
Výhodou použití tohoto HOLTERU EKG pro pacienty jsou krátké objednací lhůty a díky malým rozměrům také komfort při
samotném monitorování činnosti srdce.
Objednat se je možné na telefonním čísle 474 944 249.

Moravanka i Jiří Krampol.
Závěrečný výlet byl za faunou a florou do zooparku
v Chomutově.
Domov tímto děkuje studentům z GSOŠ Klášterec nad
Ohří za pomoc při doprovodu
imobilních klientů a městu
Klášterec nad Ohří za
poskytnutí příspěvku na
výlety pro klienty.

Přátelství Kláštereckých
trvá i 70 let
Spolužáci jedné třídy bývalé
měšťanské školy se od roku
1984 pravidelně každé dva
roky scházejí na třídním srazu. Ten letošní byl jubilejní,
spolužáci oslavili již 60 let od
absolvování školy, kterou
navštěvovali v Havlíčkově ulici. Tady se také vždy všichni
příchozí vyfotí a pak si jdou
popovídat o životě do salónku
některé ze zdejších restaurací. Vzpomíná se na léta
mládí. Někteří se znají už od
mateřské školy, takže přátelství trvají i 70 let. A jak vzpomínají na roky, které
v Klášterci prožili? „Bylo to
hezké, byli jsme mladí, všichni jsme se znali. Všude se
chodilo pěšky, my z Miřetic

jsme chodili sem do školy,“
říká Pavel Kraus. Jeho spolužačky pak vzpomínají na procházky v zámeckém parku,
na výlety na motorce, pěšky
měly prochozené všechny
zdejší kopce, k táboření jim
stačil jeden ešus. Mnozí jsou
přitom stále ještě fyzicky
i psychicky fit, možná právě
materiálně skromněji prožitá
poválečná léta přispěla
k jejich dnešní kondici i životnímu nadhledu.
Spolužáky také pozdravila
krásným dopisem paní učitelka Jaroslava Jarošová, která se donedávna ještě všech
srazů účastnila. Přejeme
pevné zdraví a dobrou náladu
všem i do dalších let.
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Město Klášterec nad Ohří se rozhodlo prodloužit otevírací
dobu původní stáčírny minerálních vod. Nově je otevřena
denně od 10 do 17 hodin a ne pouze odpoledne, jako
doposud. Věříme, že zpráva potěší nejen místní milovníky
našeho nejstaršího pramene, ale i návštěvníky, turisty
a lázeňské hosty.
Město vydalo historicky první výroční zprávu. Sloužit
by měla především občanům k získání náhledu do dění
na klášterecké radnici. Zpráva obsahuje přehled aktivit
v roce 2017 z pohledu místního hospodářství, investic,
správy majetku, cestovního ruchu, propagace, matriky
a dalších odvětví. Podrobně jsou zde popsány projekty
většího rozsahu a významné události. Výroční zpráva
je k dispozici na webových stránkách a v tištěné podobě
v infocentru pod radnicí.

KLÁŠTERECKÉ NOVINY
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Obyvatelé ulic Pod Stadionem a Královéhradecká se
setkali se zástupci města v kulturním domě. Hlavním
tématem byla plánovaná celková rekonstrukce lokality
obou ulic, která se chystá v příštích dvou letech po
dokončení rekonstrukcí inženýrských sítí. Některé z připomínek, které zazněly na veřejném setkání, budou
zohledněny při přípravě projektu.
Město Klášterec nad Ohří se připojilo k řadě měst po
celé republice a v rámci projektu Rok Olgy Havlové
také připraví vzpomínkovou akci. Ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové bude v úterý
4. září v 15 hodin zasazen strom v lázeňském parku.
Zasazení lípy bude spojeno se vzpomínkovým doprovodným programem, o kterém budeme informovat
v příštím čísle novin.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
v polovině prázdnin Vám přináším aktuální
informace z naší obce. V červnu proběhl již tradiční a hojně navštěvovaný dětský den v Kotvině. Na akci se představuje mnoho zemědělské
i hasičské techniky, kterou si mohou děti i rodiče
vyzkoušet. Byly připraveny i atrakce pro děti
a hrála živá hudba. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na pořádání této pro mne srdeční záležitosti podílejí, moc a moc děkuji.

O kus dále jsme pokročili na realizaci čističky odpadních vod
v Okounově. Problém nám způsobuje nedostatek materiálu
na skladě, který zapříčinil posunutí termínu dokončení. Týká
se to však celé republiky, holt musíme vydržet.

Podařilo nám se získat další peníze z dotačního fondu Ústeckého kraje na realizaci nového veřejného osvětlení v obci
Okounov. Výběrové řízení vyhrála firma WALD S s. r. o. Kadaň.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce Okounov bylo
odsouhlaseno navýšení počtu zastupitelů na devět, a to od
dalšího volebního období po říjnových volbách.
Chtěl bych popřát dětem klidné prázdniny a rodičům klidný
odpočinek při dovolených. Na začátek nového školního roku
plánujeme pro naše občany výlet do plzeňské ZOO, bližší
informace Vám budou podány v průběhu prázdnin.
Josef Dvořák, starosta obce Okounov ■

ROZHOVOR S...

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

7/2018 | strana 8

Rozhovor se Zorou Breczkovou
Zora Breczková je ředitelkou klášterecké základní umělecké školy a nedávno získala ocenění za mimořádnou
pedagogickou práci, taneční tvorbu a dlouhodobé
výrazné výsledky v oblasti tvořivé taneční výchovy dětí
s pověřením ministra kultury od státní příspěvkové
organizace NIPOS. Při této příležitosti jsme se jí zeptali
na její profesní vývoj i životní zkušenosti.

Měla jste v dětství nějaký
sen, čím jste chtěla být? Třeba baletkou?
Ano, určitě jsem chtěla být tanečnicí, pořád jsem někde „hopsala“
a chodila do baletu, byla jsem
velmi pohyblivé dítě, rytmická
jistě po mamince. Ta se také
v mládí věnovala baletu, než se
pak profesionálně přiklonila ke
klavíru. Zároveň jsem si vždycky
hrála na učitelku, seděla u psacího stolu, zkoušela imaginární
žáky a zapisovala do třídní knihy.

Tím se spojily mé
dvě cesty – tančit
a učit.
A jaký máte vztah k hudbě?
Hrajete na nějaký hudební
nástroj?
Mám základy hry na klavír, do
zpěvu jsem chodila k paní M.
Horové do tehdejší „lidušky“. Přiznávám ale, že jsem byla přesně
to dnešní dítě, které doma
nechce cvičit, protože je přeci
nadané, ne? (smích) Škoda. Vnímání hudby tělem bylo silnější.
Přesto mi to hodně v profesi
pedagoga tance pomohlo. Zde je
nutná spolupráce s korepetitorem. Často jsem vysedávala
u maminky v ředitelně, kde učila,
a dnes mi je to přínosem – hudbu
spíše vidím a to je plus nejen pro
taneční tvorbu.

Máte stejné křestní jméno
jako Vaše maminka, myslíte,
že i to Vás ovlivnilo, že jdete
stejnou profesní cestou?
Asi ano, to učitelství na mě šlo
ze všech stran. Otec byl taky učitel, ředitel školy.
Kdy jste profesně vstoupila
do klášterecké ZUŠ?
Už v 18 letech jsem začala učit
na kratší úvazek, ale dříve byly
taneční obory na ZUŠkách
zastoupené dost málo. Stále
jsem ale někde tančila, v různých skupinách, vymýšlela choreografie, a tak mě oslovila
maminka, jestli bych nešla
taneční obor učit k ní na školu.
Při rozhodování kam po gymná-

ziu to byla jasná volba, šla jsem
na HAMU, tehdy jediná možnost
pro studium pedagogů tance.
Tím se spojily mé dvě cesty –
tančit a učit. Velkou oporou mi
byla tehdejší paní učitelka Parmová. A tehdy jsem také pochopila podstatu tance jako výrazového prostředku, kde základem je osobnost a ne pouhý
výkon.
Můžu se zeptat na Vaši rodinu? Vím, že máte dva syny,
starší je hokejistou?
Ano. Mám dva krásné kluky ve
věku 18 a 5 let. Musím říci, že
ačkoli si to zprvu tolik nepřipouštíte, dítě ženu hodně změní.
Začala jsem být zodpovědnější,
ale také vnímavější jak v taneční
profesi, tak v životě vůbec.
Nebyla jsem asi standardní matka na tehdejší dobu. Bylo to pro
mne přirozené věnovat se rodině
i své profesi. „Klábosení“ nad
kočárky v kolektivu dalších
matek nebyla prostě moje parketa. Díky manželovi, který se
klukům věnoval a stále věnuje
po sportovní stránce, a také
babičkám, jsem měla hodně
času věnovat se práci a svému
rozvoji. Není to prostě práce, je
to můj život. Nejen, že jsem
nezůstávala doma na rodičovské
dovolené, ale odhodlala jsem se
jít i cestou ředitele školy a také
jsem měla čas vystudovat vysokou školu.
A nepřála jste si mít holčičku
– tanečnici?
Ne (smích), jsem spokojená tak,
jak to je, že mám kluky. Mladší
syn jde ve šlépějích staršího –
hokej. Jdou sice sportovní cestou, ale oba mají rytmus. Snad
kdyby se v tom rozvíjeli, tak by

Taneční soubor klášterecké ZUŠ

taky byli dobří. Mladší teď začal
chodit okukovat pana učitele na
bicí a chodí do výtvarného oboru. Uvidíme.

Nechceme
vytvářet
„mašinky“
na přehrávání
písniček, ale
kultivovaného
člověka
s vnímavou duší.
Vytvořila jste festival současného tance SIRAEX, jak
náročné to bylo?
Měli jsme velkou motivaci a asi
jsme si nedovedli představit, co
vše to obnáší. Organizaci tak
velké akce jsme se učili za
pochodu a dodnes se učíme.
Cílem je seznámit „obyčejného“
diváka, kam se výrazový tanec
posouvá, jaké má přesahy
a kolik forem a principů existuje.
Přivedli jsme sem taneční osobnosti i ze zahraničí, které nás
velice kladně hodnotí. Teď
doufám, že festival udržíme,
koná se nyní jednou za dva roky,
ale taneční dílny se zahraničními
lektory probíhat budou, abychom udrželi neustálý kontakt
se seminaristy.
V čem ve své práci vidíte
problém?
Zrychlená doba nám vzala trpělivost, počkat si na výsledek.
Rodiče se dnes často podřizují
dětem. Také to doma dělám, ale
je potřeba mít určité hranice.
Umělecké vzdělávání právě
vyžaduje jiný – delší čas. Práce
v ZUŠce je pomalejší, je potřeba
trpělivosti, nejde o to jen naučit

foto: Vítězslav Růta
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám spoustu oblíbených jídel, čím jsem starší, tím mi
toho chutná více. I nové trendy. Mám ráda brambory
na všechny způsoby.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Černá, bílá a zelená. Bíla jako doplněk černé, aby to
nebylo smutné, zelená mi dělá moc dobře, nejen očím.
Nedávno jsem do šatníku přidala tmavě modrou.

Z představení Co se děje v zámeckém parku
foto: Vítězslav Růta
dítě zahrát písničku. Působíme
na děti tvořivě a snažíme se rozvinout jejich osobnost. Nechceme vytvářet „mašinky“ na
přehrávání písniček, ale kultivovaného člověka s vnímavou
duší. To jsou dnes důležité trendy v uměleckém vzdělávání.
Začali jsme v ZUŠce více dbát
na pravidla, a tak se pomalu
vytrácí takové to „odložení“ dítěte do ZUŠky a divení se, že chceme tamto a ono, nedej Bože, že
dítě bude někde vystupovat
nebo že musí do hudební nauky
a doma se připravovat. Potřebujeme, aby rodič byl součástí
procesu. Jde o to, uvědomit si
přednosti a dovednosti svého
dítěte, mít trpělivější pozitivní
přístup a spolupracovat především v domácí přípravě. A i když
to třeba nevyjde, určitě hudba,
tanec, divadlo a výtvarno v něm
něco dobrého zanechá.
Co obnáší práce pedagoga
tanečního oboru?
Je náročná v hodně směrech.
Jsou tu určité rozdíly od hudebního a výtvarného oboru. Nejenže děti vedeme ke zdravému
pohybu a tanci, prioritou je tvořivost, práce s dětskou fantazií
a s přirozeným dětským pohybem. Dále pak kultivace a estetika v tanečních dovednostech.
Aby se dítě individuálně rozvíjelo, nebylo jen kopií paní učitelky. Děti mají velký přínos na
tom, jak je postavená hodina,
jaké jsou choreografie. Podílejí
se na tvůrčím procesu.
Pedagog tanečního oboru je vnímán spíš jako trenér nějakého
kroužku a bohužel i ze strany
kolegů hudebníků. Mnozí však
nemají ani tušení, co vše musí
zvládnout – od pedagogiky
a leadershipu třídy, přes tvorbu
zajímavých choreografií k uspokojení žáků, rodičů a vypovídající hodnoty, po aranžmá hudby,

návrhy kostýmu, scénografii…
Ne všichni učitelé hudby na ZUŠ
musí umět složit skladbu a její
předvedení zrealizovat. Tímto
tématem – kompetencemi
a požadavky na profesi pedagoga tanečního oboru – jsem se
zabývala v závěrečné práci při
studiu pedagogiky.
S kolegyní Olinou Rambouskovou nám jde o to, aby bylo dítě
připraveno na svět komplexně
z pohledu pohybu a tance, dokázalo vnímat svět trochu jinak,
tvořivě, a znalo podstatu, tančilo
zdravě, umělo o tom, co dělá,
mluvit. I když se zrovna nebude
věnovat současnému tanci či
baletu, ale třeba komerčnímu
tanci.
Setkáváte se někdy také
s nepochopením ze strany
publika? Při umělecky náročnějších akcích, jako je třeba
právě SIRAEX?
Když přijde divák zvenčí nepolíben uměleckým cítěním a říká,
že tomu nerozumí, chápu to.
Není ponořen do té práce. Výsledek na jevišti je výsledkem dlouhodobého procesu, který je
ovlivněn osobnostmi, které ho
tančí. Ale máme už stálé diváky
a přicházejí noví se zájmem
pochopit současný tanec. Siraex
je průřez tvorby od minimalismu
až po nenáročná témata s krásným provedením tance, který
však není tuctový. Ani my neděláme tuctová vystoupení. A když
tvoříme pro radost a krásný
tanec, vždy za tím stojí hlubší
práce s tématem.
Mám pocit, že už se něco změnilo, když s dětmi o tanci mluvíme, dovedou se pak podívat i na
ostatní choreografie. Dokážeme
vést naše děti k tomu, říct nejen
„líbí“ nebo „nelíbí“, ale aby to
pojmenovaly a řekly, proč a jak
by to udělaly ony. A dokáží ohodnotit svůj výkon na jevišti, než

Jaké nejvzdálenější místo na světě jste navštívila?
Před třemi lety jsme letěli za synem do Kanady
a z Toronta jsme vyjeli na Niagarské vodopády a do
New Yorku. Ve svých snech a přáních jsem ale daleko
v Africe, na pláních Ngoro Ngoro, a ochraňuji život
gepardů či lvů.
Jaké máte koníčky?
Žiju svou prací, ta mě naplňuje. Snad to není pošetilé,
ale je-li to jen trochu možné, ráda si užívám i nicnedělání, mlčení. Sklenka vína na zahradě, setkávat se
s příjemnými lidmi, občas výlet, sem tam kolo.
Co Vám Vaše povolání – funkce ředitelky ZUŠ –
dala a vzala?
Dalo mi výbornou životní zkušenost při práci s lidmi.
Osobnostně mě rozvíjí. Co mi vzalo? Možná zjednodušený pohled na svět, ve všech oblastech. V čem je to
dobře a v čem ne, je na delší povídání. Komunikuji
s množstvím lidí, mají nejrůznější názory i charakter,
který nepoznáte na první pohled. Takže dnes už neposuzuji lidi jen podle prvního dojmu, i když na něm
ohromně záleží.
jen sobeckou větou: „My jsme
stejně nejlepší.“ Vědí, že víc než
medaile na krku je vlastní prožitek a zda se nám podařilo říct,
co jsme měli v úmyslu sdělit.
Jak můžete ještě ZUŠ představit?
Ráda bych, aby nás lidi vnímali
jako vzdělávací instituci, ale
zároveň se nás nebáli. Jak už
jsem říkala, je to dlouhodobější
proces, ale máme řadu mladých
učitelů, kteří přinášejí nové trendy. Zároveň čerpáme z tradic.
Jsme otevření všem. Nejsme
úplně výběrová škola, jak se
o ZUŠkách mluví. Pro nás je každé dítě malé umělecké dílo a stačí ho jen správně odhalit. A s tím
chceme pomoci.
Co nemáte ráda?
V práci jednoznačně slovo kroužek. Myslím, že mluvím za
všechny pedagogy u nás. Je to
opravdu rozdíl dělat nějakou
aktivitu v zájmovém kroužku,
kdy jde o jiný přístup. Tím my
rozhodně nejsme.
A obecně je to povrchnost, lhostejnost, sobectví a zneužívání
vlastní slabosti.

Na co se po prázdninách těšíte?
Že přijdou další výzvy, nové projekty. To se mi na tom líbí. Nejsme strnulá instituce, jsme
„plastičtí“, máme fajn tým, který
má jasnou představu a nebojí
se překonávání překážek.
Doslechla jsem se, že vzděláváte i dospělé?
Ano, máme studium i pro dospělé. Funguje to zejména v hudebním oboru. Zájem je o klavír,
zpěv a kytaru. Pro dospělé, kteří
nemají příliš času nebo se obávají, jak výuku zvládnou, pořádáme různé kurzy, jako je Ateliér
Jitky Kůsové či projekt města
Poznáváme společně, kde se učí
senioři.
Máte nějaké motto?
Říkám, že tak jako může každý
zpívat, tak může každý i tančit.
Celoživotním mottem je však
citát vepsaný mou babičkou do
deníčku: „Snaž se dosáhnout
toho, co máš rád. Jinak budeš
muset mít rád to, čeho dosáhneš.“ (Seneca)
Děkuji za rozhovor.
Vlasta Fišrová ■

KULTURA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

7/2018 | strana 10

Sochařské sympozium přineslo ojedinělá díla

Nejen baroko vévodí sochařskému umění, které dotváří
podobu zámeckého parku.
V posledních několika letech
to jsou i díla současných
sochařů, která zde vznikají
v průběhu sochařských sympozií. „Téma Souvislosti otevřelo vnitřní přemýšlení
o životě, to se odráží
i v sochách, které letos vznikly,“ říká Jitka Kůsová, umělecká ředitelka sympozia, při
kterém mohli všichni příchozí
pozorovat sochaře při jejich

práci se dřevem. Akce byla
zaměřená i směrem k dětem,
jejich výchově ke vnímání
umění i praktickému vyzkoušení si práce se dřevem nebo
papírem. Dětem se věnoval
sochař Milan Bezaniuk, dílnu
na ruční papír vedla Irena
Štyrandová. „Během tří dnů
pracovních dílen prošlo jejich
působením 250 dětí školek
a škol,“ říká Jitka Kůsová
a dodává: „Sochaři ocenili
vytvořené tvůrčí prostředí,
jako bonus k připravenému

V sobotu 28. července se kostel sv. Mikuláše v zaniklých
Mikulovicích stane dějištěm neobvyklé akce. Výstavou historických dokumentů a fotografií zde bude od 10 hodin připomenuta historie obcí a osudy dřívějších obyvatel. Od
10:30 hodin je na programu debata s architekty Ladislavem
Komrskou, který je odborníkem v urbanistice, a Jaroslavem
Pachnerem, který se specializuje na záchranu památek
v našem regionu. Výstava začíná v 10 hodin a potrvá po
celý den až do 18 hodin. V 17 hodin pak kostelem zazní
zpěv gospelu v podání kláštereckého sboru Gospel Gaia.
Parkování osobních automobilů je možné podél silnice před
cestou ke kostelu (u závory za viaduktem).

programu dostali i anglicky
komentovanou
prohlídku
barokních kaplí Sedmi bolestí
Panny Marie v zámeckém

parku od Miloslavy Koubové.“
Mluvilo se česky, anglicky,
německy i rusky, díky účastníkům se vzájemně spojily
různé kultury. Vítězem divácké ankety se stal Soheyl Bastami z Íránu (na snímku
vpravo), který vytvořil působivou figurativní sochu na
téma Kdo jsem?
„Bez ostychu můžeme říci, že
je toto sympozium svou
vysokou uměleckou úrovní
v Čechách ojedinělé. Dělá tak
dobrou pověst nejen Klášterci, ale i celé republice,“ říká
Jitka Kůsová. Pochvalná slova od účastníků sympozia,
kteří již mají mnohé zahraniční zkušenosti, to jen
potvrzují.
Připomínáme ještě, že sochy,
které na sympoziu vznikly,
zůstávají majetkem autorů
a je možné je koupit do soukromých prostor. V parku či
přímo na zámku budou
vystaveny po dobu 2 let.

Originální zpracování příběhu
o Vivaldim vzbudilo nadšení

Kdo z nás navštívil alespoň
jeden z koncertů Kláštereckých hudebních pramenů, tak
si odtud odnesl krásný kulturní zážitek. Do redakce nám
napsala i jedna z divaček,
paní Jaroslava Hrubá, kterou
nadchl koncert Na Vivaldiho!
„Byla jsem nadšená z tohoto
provedení, vážná hudba není
až tak vážná, naopak takhle
provedená s vtipem a dějem,
no prostě nádhera. Pan Svěcený řekl, že jeho hudebníci
hrají muziku rádi a s láskou,
bylo to znát. Vyprávění
o Vivaldim nebylo nudné, moc
mě toto originální provedení
potěšilo. Díky paní Zdeňce
Žádníkové Volencové za to,

že představení takto zrežírovala. Děkuji za krásný zážitek.“
Velký divácký ohlas měl také
koncert Mira Žbirky s kapelou, kterého ve dvou skladbách od Beatles nádherně na
housle doprovodil Jaroslav
Svěcený. Miro Žbirka představil průřez svou tvorbou,
zazněly největší hity, jako
jsou Biely kvet, Čo bolí to prebolí či Atlantída. Populární
interpret navíc celý program
proložil svým inteligentním
anglickým humorem. Koncert
si nenechali ujít také malíři
malující ústy a nohama, kteří
přijeli představit svou tvorbu
do galerie Kryt.
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Vítězové literární soutěže Pisálek jsou ze všech koutů Česka
V knihovně byly vyhlášeny
výsledky literární soutěže
Pisálek, která dává každoročně příležitost autorům prózy
i poezie.
Próza byla zastoupena šestnácti povídkami. Ve studentské
kategorii zvítězil Tomáš Hodyc
z Kadaně s emocionálně silným
příběhem Sergej, poválečné
setkání. V dospělé kategorii se
odborná porota shodla na vítězství Markéty Glanzové z Kolína
(na snímku uprostřed). Autorka je studentkou humanitně
zaměřené vysoké školy a ráda

Města čtou
i v pohádkovém lese
Městská knihovna připravila
akci Města čtou, kdy bude od
6. do 10. srpna v sala terreně
každý den otevřena venkovní
knihovna s výběrem knížek
a časopisů, posezení a také
osvěžení. Od 10 do 16:30 hodin
se tu budou knihovnice těšit na
čtenáře, kteří se tu mohou skrýt
před rozmary počasí, zregenerovat síly nebo prostě jen nasát
atmosféru klidu a pohody.
7. srpna od 18 hodin zazní
i hudba u představení a další
knihy krimi příběhů z Krušnohoří, v němž má své literární
zastoupení Luděk Kubát.
„Na každý den odpoledne chystáme jednu akci pro děti i pro
dospělé. Těšit se můžete na literární večer, hudební vystoupení,
ale i soutěže a dílničky pro děti.
A tou nejoblíbenější je Pohádkový les. Letos to bude vlastně
Pohádkový zámek, jedná se
totiž o pohádkové putování parkem se soutěžemi pro děti,“ zve
malé i velké návštěvníky Martin
Biša, vedoucí knihovny. Akce se
koná ve čtvrtek 9. srpna od
16 hodin. Doporučujeme zajistit
si vstupenku s přesným časem
startu v městské knihovně.
„Letos jsme vyslyšeli prosby
maminek s kočárky, a tak bude
trasa poněkud jednodušší, ale
i tak si užijete spoustu legrace.
Pěkné odpoledne s námi můžete
zakončit u ohníčku v loděnici, kde se budou opékat buřtíky,“ říká Martin Biša a dodává: „Navíc můžete zajít do
knihovny, která je o prázdninách
normálně otevřena. V oddělení
pro děti a mládež máme dokonce v období prázdnin otevřeno
i dopoledne.“ Otevírací doba je:
Po 9–12 13–17, St 9–12 13–18,
Pá 9–12 13–17.

by se jednou stala literární
redaktorkou. Účast v literární
soutěži vzala jako dobrý začátek své průpravy na vysněné
povolání. Její literárně velmi
zdařilou povídku Vůně ranní
kávy zveřejňujeme v plném
znění.
V oblasti poezie soutěžilo dvacet autorů, ve studentské kategorii si nejlépe vedla Julie
Švihlíková z Hoštky, z dospělých získali nejlepší hodnocení
Klára Kimberly Víznerová
z Teplic shodně s Karlem Kalibou z Mostu. Gratulujeme.
Vůně ranní kávy
Když v 6:00 zazvonil budík, vyskočila plná energie z postele a přesunula se do kuchyně.
Hbitě vylezla na židli a z nejvyšší přihrádky sundala pestrobarevnou krabičku s kávou, kterou
jí v létě přivezl kamarád z Maroka a od té doby na ni nesáhla. Šetřila si ji na speciální
příležitost. Volno neměla, už ani nepamatuje, a tak se tenhle den zdál perfektní. Vzala
mlýnek, který objevila teprve nedávno v jednom malém krámku se starožitnostmi, posadila
se na terasu, soustředěně otáčela kličkou a pozorovala dění na ulici. Dávala si záležet na
každém otočení a mlýnek svírala něžně, jako by to bylo křehké novorozeně. Když skončila,
bylo už 6:30, ji ale čas nezajímal, dnes ne. Vrátila se zpět do kuchyně a dala do džezvy vařit
vodu, nasypala do ní rozemletá zrníčka a bytem se roznesla opojná vůně, bez které si ráno
snad ani nedokázala představit. Nechala kávu vařit, přesunula se ke své knihovně a dlouho
se kochala pohledem na police plné knih, z nichž většina stále čekala na její pozornost.
Jezdila prstem po hřbetech knih, dnes nechce nic plánovat, ponechá všechno náhodě, zavřela
oči a jednu knihu vytáhla. Slila kávu a posadila se i se svou společnicí na terasu. Zachumlaná
do deky usrkávala kávu, vychutnávala každý doušek, nechtěla nic uspěchat. Poté položila
šálek na stoleček vedle sebe a otevřela knihu. Svět pro ni přestal existovat.
Budík se nemilosrdně rozezvonil v 6:00. Zlostně se po něm napřáhl a budík dopadl na zem.
Mrzutě se sesunul z postele a cestou do koupelny do budíku ještě kopl. Podíval se na sebe
do zrcadla a bezmyšlenkovitě sáhl po holicím strojku, tento ranní rituál, nebo spíš ranní
rutina ho nudila k smrti. Chvíli měl nutkání strojek zase zahodit, ale pak si vzpomněl na
schůzku s důležitým klientem, která ho dnes čekala, a opět donutil svou ruku k mechanickému
pohybu. Jeho žena byla ještě v posteli, což ho neskutečně iritovalo. „Co bude s kafem?“
zakřičel. Žena otevřela oči a otočila se na bok. Ještě chvíli zůstala v této poloze a pak se
malátně vyhrabala z teplých pokrývek a vešla do kuchyně. Napustila vodu do rychlovarné
konvice, do šálku odměřila dvě lžičky espressa a čekala. Manžel se mezitím vyřítil z koupelny,
čerstvě oholený a rozčiloval se s vázáním kravaty. Pro ni byla tato scéna už natolik známá,
že se ani neobtěžovala mu pomoci. Namísto toho vzala dva šálky a odevzdaně je položila
na stůl. Když manžel zasedl ke stolu, bylo už 6:30. Sledoval ručičky hodin visících na stěně,
které nemilosrdně obíhaly po ciferníku, a hodil do sebe kafe během několika vteřin. Ačkoli
byla svědkem této scény již tolikrát, nikdy ji nepřestala fascinovat. „Sakra, zase nestíhám!“
uslyšela hlas odněkud ode dveří. Pak se dveře zabouchly a ona zůstala sedět nad chladnoucí
kávou.
Když se probudil, ukazovaly velké nástěnné hodiny naproti jeho posteli přesně 6:00. Převalil
se na druhý bok, ale věděl, že už znovu neusne, poslední dobou se budil brzy pořád. Pomalu
se posadil a spustil nohy z postele. Bačkory nebyly na svém místě, jako obvykle je zapomněl
v obýváku, když včera usnul u televize. Vzpomněl si, jak si ho za to manželka dobírala.
Nakonec mu ale bačkory stejně vždycky donesla, a tak je každý den po probuzení našel ležet
u nohou postele. Teď mu ale nezbylo nic jiného, než položit bosá chodidla na studenou zem
a odploužit se do obýváku. Mysl mu jako malé vlnky rozechvěly vzpomínky na vůni kávy,
která ho každé ráno šimrala pod nosem, a on věděl, že manželka je vzhůru a připravila jim
snídani. Peněz neměli nikdy nazbyt, snídaně byla obyčejná, ale i tak to vždy byla jeho nejoblíbenější část dne. Vždy si dával načas a z postele vylézal jen pomalu, věděl, jak manželka
nesnáší, když jí zasahuje do příprav. Chtěla, aby vždy přišel k hotovému, dělalo jí to radost,
a tak na tuto její hru přistoupil. Seděli pak spolu u malého stolku v kuchyni a pomalu upíjeli
kávu. A tak i dnes zamířil ze zvyku do kuchyně a opatrně sundal dózu s kávou. Pečlivě odměřil
jednu lžičku a sledoval zrníčka točící se ve víru horké vody. Poté se posadil ke stolu, hrneček
s kávou položil před sebe a vrásčité ruce složil do klína. A zatímco zasněně pozoroval prázdnou
židli naproti sobě, hodiny pomalu měřily čas, který ještě zbývá, než se uprostřed noci probudí
u zapnuté televize a zamíří bos do studené postele.
Markéta Glanzová ■

PRO RODINU

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

Živé Skoky letos již podesáté
Před deseti lety, v roce 2008, proběhl poprvé projekt Živé
Skoky, který každoročně oživuje a chrání poutní kostel
Navštívení Panny Marie v areálu bývalé obce Skoky poblíž
Žlutic v Karlovarském kraji. Jeho realizátorem je zapsaný spolek Pod střechou a řada dobrovolníků.
V letošním 11. ročníku je v létě kostel přístupný denně
od 9 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou kostel prohlédnout
i s výkladem průvodce, a to doslova od sklepa až po půdu.
Nezůstává ale jen u zpřístupnění vzácné barokní památky,
i letos se zde uskuteční cyklus benefičních koncertů. Vstupné
na koncerty je dobrovolné a slouží přímo k obnově místa.

Z nejbližšího programu Živých Skoků 2018 vybíráme:
27. 7. – JAN SPÁLENÝ TRIO – originální český bluesman
v doprovodu svého syna Filipa (bass, tuba) a světoznámého trumpetisty Michala Gery
4. 8. – LEE ANDREW DAVISON QUARTET (USA/CZ) –
americký bluesman se vrací do Skoků s repertoárem černošských spirituálů
17. 8. – DIVADELNÍ SOUBOR VEJPRŤÁCI – básně
z legendární sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena
v divadelním provedení dramatického souboru při
ZŠ Vejprty
25. 8. – JITKA ŠURANSKÁ & PETR UVIRA – sudeto-slovácké hudební cuvée. Třemi Anděly oceněná houslistka a jedna z nejvýraznějších osobností současné
tuzemské world music v duu s kytaristou skupiny
Ladě.
Koncerty začínají v 19 hodin, divadelní představení ve 20 hodin.
Více se dozvíte na www.skoky.eu.

Poděkování ‒ Za každé vytočené
pivo koruna pro děti
Poslední červnový víkend
proběhly na kadaňském
náměstí Kadaňské pivní slavnosti. Při této příležitosti se
za podpory rodinného pivovaru Chalupník z Perštejna
zapojily všechny pivovary do
charitativní akce pomoci
ohroženým dětem.
Pomocí dětem bylo za každé
jedno vytočené pivo darovat
1 korunu na podporu dětí ze
Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Na Horách
v Kovářské. Do charitativní
akce se zapojili i provozovatelé stánků s občerstvením,
celkem se tak vybralo na děti,

které aktuálně nemohou žít
ve své biologické rodině,
7.200 Kč. Finanční částka
bude použita na výlety
v období letních prázdnin.
Velké díky patří rodinnému
pivovaru Chalupník Perštejn,
Pivovaru Mostecký Kahan,
Rodinný pivovar Domov –
Lounský žejdlík, Pivo Falkon
Žatec, Pivovar Trautenberk,
Pivovar Oseeg, Pivovar Falkenštejn, Minipivovar Labuť,
Pivovar Na Rychtě, První
občanský pivovar v CV Karásek a Stülpner a občerstvení
paní Dany Zábranské.
Petra Manasová, Kovářská ■
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Členové žákovského zastupitelstva
na návštěvě Senátu
Před koncem školního roku
měli členové žákovského
zastupitelstva v Klášterci nad
Ohří možnost navštívit horní
komoru Parlamentu České
republiky. Jeho sídlem je areál
Valdštejnského paláce spolu
s Valdštejnskou zahradou,
Valdštejnskou jízdárnou a dále
Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.
A jak tento den vnímala
Emma Gruberová, nejmladší
členka žákovského zastupitelstva?
„V úterý 26. června jsme jeli
na výlet do Senátu PČR v Praze. Odjezd byl v 8 hodin od
kláštereckého
kulturního
domu. Po příjezdu do Prahy
jsme nejprve šli na Karlův
most, protože jsme měli
mnoho času do oběda a celé
prohlídky Senátu.

Po obědě následovala samotná prohlídka budovy Senátu,
kterou nás provázela milá
paní, jež nám popsala každý
kout v budově. Viděli jsme
mnoho vzácných a půvabných věcí.
Průvodkyně nám přiblížila
vznik i současné zajímavosti
budovy, včetně nádherné
zahrady. Po prohlídce jsme se
šli občerstvit horkými malinami a jablky v županu.
Odpoledne jsme již všichni
seděli ve voze a s Prahou se
pro tentokrát rozloučili.
Byl to krásný, nezapomenutelný a poučný výlet.“
Žákovské zastupitelstvo se
sejde opět po prázdninách,
v novém školním roce, a jeho
prioritou i nadále zůstává
především snaha o omezení
působení cirkusů na území
města Klášterce nad Ohří.

Pedagogové se zajímají
o zkušenosti z Rakouska

Zahraniční exkurze v Rakousku přinesla výměnu informací, šíření zkušeností a dobrých
praxí v oblasti inkluzivního
vzdělávání mezi hostitelskou
základní školou v Peilsteinu
im Mühlviertel a 15 pedagogy, řediteli škol a představiteli
zřizovatele (zejména z odborů školství a sociálních věcí)
z různých regionů České
republiky. Čeští účastníci byli
seznámeni s rakouským
vzdělávacím
systémem,
navštívili výuku a mohli diskutovat o rozmanitých metodách výuky, o spolupráci se
zřizovateli, rodiči, dalšími
partnery a institucemi. Sou-

částí exkurze byla návštěva
Centra pro inkluzi a další
vzdělávání, diskuze s jejím
ředitelem Franzem Saxingerem a pedagogy. Vzdělávací
systém představil pan vrchní
inspektor. V závěru exkurze
proběhlo setkání s představiteli politické reprezentace.
Exkurze byla realizována
v rámci individuálního systémového projektu Inkluzivní
a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými
lokalitami, který je financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Soňa Jírovcová,
ZŠ Krátká ■
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PRO RODINU

Vítání občánků na zámku
30. června
Foto: Jan Kučera

Julie Fialová

Radek Kohout

Sofie Fialová

Adéla Ďurišová

Nejen výborný prospěch a úspěchy v nejrůznějších soutěžích a olympiádách, ale i velmi dobré charakterové vlastnosti a také zajímavé mimoškolní aktivity jednotlivých
žáků vyzdvihli pedagogové Gymnázia a střední odborné
školy v Klášterci nad Ohří při slavnostním předávání
vysvědčení na kláštereckém zámku. Mezi oceněnými studenty byli i členové žákovského zastupitelstva a projektu
Poznáváme společně, v němž se škola otevírá i seniorům.
Děkujeme za spolupráci studentům i pedagogům a přejeme
krásné prázdniny.

Jak se Berušky dostaly
mezi babičky a dědečky

Marie Kopřivová

Eliška Kokšová

OMLUVA

Klára Demjanová

V předchozím čísle KN jsme
mylně uvedli, že Ondřej
Nechvátal získal 3. místo ve
hře na trubku v celorepublikové soutěži ZUŠek. Ve skutečnosti se v této soutěži
umístil na 2. místě. Blahopřejeme.

Ke konci června se Berušky
pod vedením školní asistentky Anny Fuksové spolu

Děti přivítaly prázdniny soutěžemi i melounem
Školní rok končí, léto je tady
a všichni se už těšili na prázdniny. A tak jsme je přivítali na
společné akci, kterou pro děti
připravil obchod Tesco v Klášterci nad Ohří. Na stanovištích jsme museli prokázat
svoji obratnost, rychlost,
postřeh i důvtip a splnit
všechny úkoly. I když sluníčko mělo už letní sílu, osvěžily
nás vychlazené melouny
i nápoje. Čekalo na nás
i Romanovo překvapení ‒
souboj rytířů v plné zbroji.
Byla i chvilka na tanečky
a společné řádění. Všichni
jsme byli odměněni hezkými
cenami a diplomem. Naše

poděkování za prima dopoledne patří Romanovi a zaměstnancům obchodu.

Za všechny spokojené děti
Marie Pilmaierová,
ZŠ Havlíčkova ■

s ostatními žáky ze ZŠ Školní
vypravily potěšit babičky
a dědečky do domova pro
seniory v Klášterci nad Ohří.
V rámci aktivit projektu
START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří secvičila asistentka Fuksová se
svými žáky pásmo písniček,
básniček a tanečků.
Žáci 3.A zazpívali písničku
Když se zamiluje kůň, žáci
3.B
zarecitovali
básně
a nakonec vystoupily Berušky – žákyně prvních až třetích
tříd se svým krásným tanečním vystoupením v kostýmech berušek.
Babičkám a dědečkům se
vystoupení
velmi
líbilo
a mrzelo je, že nebylo ještě
delší. Další vystoupení plánují žáci na podzim příštího
školního roku.
Anna Fuksová, ZŠ Školní ■

POHLED DO HISTORIE
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Osudové osmičky – 100 let od založení
samostatného československého státu
nářů na sebe nenechaly dlouho čekat a všimlo si toho
i mezinárodní společenství.
Samostatný stát Čechů
a Slováků byl vyhlášen
28. října 1918

Češi a Slováci vděčí za svůj stát
důsledkům velké krize evropské civilizace na počátku 20.
století. Ta vyvrcholila celosvětovým konfliktem, při kterém
přišlo o život téměř 37 milionů
lidí. Do dějin vstoupil pod
názvem první světová válka.
Vznik Československa pak
byla vlastně jedna velká souhra náhod. Ani sám Masaryk
nebyl původně zastánce
samostatného státu Čechů
a Slováků, naopak propagoval
reformu monarchie a národy
by vedle sebe žily jako rovnocenní partneři. Právě první

světová válka ho ale z jeho
myšlenek vyléčila a Tomáš
Garrigue Masaryk se již v roce
1915 rozhodl odejít do exilu,
kde zahájil svůj boj proti
rakousko-uherské monarchii.
Zapomenout nesmíme také na
poměry během války, kdy se
postupně hroutilo zásobování,
obyvatelstvo trápil nedostatek
potravin i uhlí. Celou situaci
také komplikovala velká epidemie španělské chřipky a válka zhoršovala celkovou situaci
v zemi.
Tomáš Garrigue Masaryk se
také zasloužil o vznik legií,

které měly na vznik Československa zásadní vliv. První
legionáři bojovali na straně
Dohody proti Rakousku-Uhersku a jeho spojencům již
v roce 1914 – v tomto roce
vznikla na západní frontě ve
francouzské armádě rota
Nazdar, ale budování legií jako
armády, která byla podřízená
Národní radě československé,
bylo zahájeno až v roce 1917.
Silné legie mělo Československo především v Rusku,
významné jednotky vznikaly
také ve Francii a v Itálii. Úspěchy československých legio-

V roce 2018 si připomínáme
výročí několika zásadních
okamžiků v našich dějinách,
a to založení samostatného
československého státu, od
jehož vzniku letos uplyne přesně 100 let, ale i další významné „osudové osmičky“. Rok
1938, tedy rok, kdy byla
podepsána Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií,
Francií a Velkou Británií
o odstoupení pohraničních území Československa Německu,
podepsána byla 29. září 1938
v Mnichově. Dále rok 1948 –
samotný únor 1948 označovaný komunistickou stranou jako
„vítězství pracujícího lidu nad
buržoazií a reakcí“ a rok, jehož
cílem bylo nastolení komunistické diktatury, likvidace parlamentního demokratického
systému a připojení Československa k sovětskému bloku.
A nakonec rok 1968, Pražské
jaro a invaze vojsk Varšavské
smlouvy, tedy vpád armád pěti
komunistických zemí do tehdejšího Československa.

V galerii Kryt při této příležitosti představíme od srpna do listopadu sérii čtyř výstav, zaměřených na tato témata:
Portréty a podpisy československých legionářů
Nosným tématem výstavy je připomenutí 100. výročí bitvy
u Zborova, která výrazně ovlivnila další vývoj československého
zahraničního odboje a jeho mezinárodního uznání. Cílem je
připomenout veřejnosti události, které přispěly k vytvoření
samostatného státu Čechů a Slováků. Představíme vám také
několik osobností z politického života, které se zasloužily o vznik
československých legií. Svými aktivitami, vlivem a především
diplomatickými schopnostmi při jednání s představiteli světových mocností se zasloužily o uznání potřeby vzniku samostatných československých vojenských jednotek, které se pak
významně zapojily do bojů první světové války.
Výstava je kombinovaná s výstavou materiálů a fotografií získaných na základě výzvy uveřejněné v Kláštereckých novinách od obyvatel města Klášterce nad Ohří.
Osudové osmičky
Výstava Osudové osmičky vzniká ve spolupráci s Gymnáziem
a střední odbornou školou v Klášterci nad Ohří a bude jí patřit
září – měsíc, kdy byla v roce 1938 podepsána Mnichovská
dohoda. Připomeneme si také rok 1948 a s ním státní převrat,
který komunistická historiografie nazývala Vítězným únorem.
Cílem byla likvidace parlamentního demokratického systému,
snaha začlenit Československo do sovětského mocenského

bloku a nastolení komunistické diktatury, která u nás trvala
dlouhých 41 let. Čeká nás také rok 1968, rok Pražského jara,
které skončilo jeho násilným potlačením srpnovou okupací
Československa vojsky Varšavské smlouvy, a začalo období
tzv. normalizace.
Prezident Tomáš G. Masaryk
Výstava s názvem Prezident Tomáš G. Masaryk, zapůjčená
z muzea TGM v Rakovníku, prezentuje méně známá fakta
a zajímavosti týkající se osobnosti prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Zachycuje například
Masarykova oblíbená jídla, denní program prezidenta, Masarykův vztah ke knihám, k archeologii, Masarykovy cesty,
Masarykovy automobily či koně. Výstavu doplní dobové filmové dokumenty zachycující prezidenta Masaryka v Lánech.
Václav Havel ‒ Politika a svědomí
Sérii výstav uzavírá výstava s názvem Václav Havel – Politika
a svědomí. Připravil ji Ústav pro studium totalitních režimů
ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla.
Na 26 panelech objevíte slavné i méně známé myšlenky
z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí
fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout
naléhavost výzev. Mnohé z nich promlouvají v současné době
s překvapivou silou.
Lenka Fricová ■
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TIP NA VÝLET

Valeč – barokní perla na úpatí Doupovských hor
V červencových Kláštereckých novinách Vám přinášíme tip na výlet do nedaleké obce Valeč. Už při příjezdu
ve směru od Podbořanského Rohozce se Vám naskýtá krásné panorama barokní architektury – zámku a kostela
Nejsvětější Trojice.
První písemné zmínky o obci
se objevily v roce 1358, osídlení zde však vzhledem k příznivé poloze na úpatí
Doupovských hor existovalo
mnohem dříve. Dominantní
stavbu Valče představuje
bezesporu zámek, na jehož
místě stál kdysi gotický hrad,
později renesančně přestavěný. Zámek následně prošel se
svými pány různými obměnami, zejména barokními.
V dubnu 1976 stavbu značně
poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo vzhledem k nedostatku
finančních prostředků odstranit.
Posledním hrabětem na
zámku Valeč byl Larisch
v roce 1945, od té doby se ve
správě zámku vystřídala
například Organizace politických vězňů a Ústřední ředitelství státních lesů a statků,
později pak zámek sloužil
jako domov pro korejské děti
a dětský domov.
Zámek obklopuje rozsáhlý
park, který je celoročně volně
přístupný, za dobrovolný příspěvek je k dispozici mapa
areálu. Park je zdoben barokními sochami z dílny
Matyáše Bernarda Brauna.
Dvacet sedm dochovaných
soch představuje alegorie
vlastností a postavy z řecké
mytologie. Je zde také řada
cenných a esteticky hodnotných dřevin, např. soliterní
liliovníkovník tulipánokvětý,
platan javorolistý, turecká
lístka, korkovník amurský,

zmarličník japonský a další.
Dominantou parku je původně barokní budova Letohrádku, v 19. století doplněna
o vyhlídkovou věž, terasu
a balkony. V přízemí je sál
s velkým krbem a bohatými
nástropními malbami znázorňujícími čtvero ročních období. Opodál naleznete sloup,
na kterém jsou vyryty jak
podpisy korejských dětí, tak
podpisy a vzkazy ze současnosti. Pokud Vás během procházky po parku nakonec
rozbolí nohy a vyprahne Vám
v ústech, můžete se osvěžit
v příjemné kavárně Prádelna,
jež je součástí parku a nabízí
příjemné útočiště. V neposlední řadě představuje
významnou památku Valče ‒
zámecký kostel Nejsvětější Trojice a před ním stojící
sloup Nejsvětější Trojice.
Součástí sloupu jsou opět
sochy Matyáše Bernarda
Brauna.
Zámek je otevřen celoročně,
stejně tak informační centrem a kavárna Prádelna.
Mimo hlavní sezonu je zavřeno jen v pondělí a úterý, ve
středu a ve čtvrtek je otevřeno od 11 do 17 hodin, v pátek
od 11 do 23 hodin, v sobotu
od 10 do 23 hodin a v neděli
od 10 do 17 hodin. Spolu se
vstupenkou si v informačním
centru Prádelna můžete půjčit průvodcovský text (vratná
kauce 100 Kč) a s ním si sami
procházet zámek libovolně dlouhou dobu, k zapůjčení jsou i lucerny. Vstupné

Valečský zámek si můžete večer projít s lucernou
foto: Roman Novotný

Na vrch Kalvárie vede z Valče opravená křížová cesta
foto: Roman Novotný
je 80 Kč, snížené (senioři,
studenti) 60 Kč, děti do 6 let
zdarma. Rodinné vstupné je
220 Kč.
Každoročně se začátkem
srpna v areálu zámeckého
parku koná multižánrový
festival zvaný Povaleč.
Smyslem festivalu je bavit lidi,
kulturně zpestřit život v jedné

krásné vesničce na Karlovarsku a zároveň všechno dělat
tak trochu jinak. Povaleč má
za cíl sbližovat lidi a dávat prostor kvalitní kultuře. Je to festival otevřený všem lidem
a stylům, s výjimečnou
atmosférou, kde si každý najde něco, co ho baví.
Adéla Václavíková ■

SPORT

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

7/2018 | strana 16

Máme dvojnásobné fotbalové mistry okresu
Je tomu přesně rok, co jsme
naše fotbalové fandy informovali o úspěchu klášterec-

ké přípravky, a jsme rádi, že
se letos můžeme opět
pochlubit.

Loňská starší přípravka se
letos proměnila v družstvo
mladších žáků, a jelikož byla
většina chlapců v této kategorii
úplnými
nováčky,
neočekávalo se od nich nijak
výjimečné umístění. Opak se
stal pravdou. Již v podzimním
kole okresního přeboru se
situace vyvíjela velmi pozitivně, i když někteří soupeři
dokázali naše fotbalisty pěkně potrápit a družstvo utrpělo
i ztrátu několika bodů.
V jarním kole byl však již
každý zápas v režii našeho
týmu. Až na ten poslední,
kde se hrálo o pohár. Tým
Krásného Dvora měl o bod
náskok a v zápase se bojovalo doslova o život. Štěstěna tentokráte nestála na naší
straně a jediná prohra –
i když těsná – stála „Klášterečáky“ pohár. Tedy alespoň
to jsme si všichni mysleli.
Skutečnost však byla taková,
že v Krásném Dvoře se utkali
dva vítězové dvou okresů.
Jelikož se jednalo o sdružený
okresní přebor a každý
z týmů patří do jiného okre-

su, slavit mohly oba týmy.
Trenéři Slávek Pardubský
a David Holeček tak sklidili
ovoce svého celoročního
snažení.
Naše fotbalová jedenáctka
tvořená Benem Černým,
Milanem Jenčem, Dankem
Hnátem, Marianem Kadlecem, Davidem Keharem,
Kubou Kopincem, Honzou
Králem, Míšou Pardubským,
Jardou Oršuliakem, Matějem
Kubešem a skvělým brankářem Ondrou Hutyrou je
sehraný tým, který do fotbalu
dává své srdce. Za sezónou
2017/2018 se kluci mohou
hrdě ohlédnout, protože vědí,
že jejich hra byla vždy čistá
a fér, bez žlutých či červených
karet, což se bohužel o všech
týmech v soutěži říci nedá.
A vyhrát dva roky po sobě
pohár v okresním přeboru –
na to jen tak naši fotbalisté
nezapomenou. Snad jim to
tak pěkně bude kopat i v dalších ročnících. Přejme jim
krásné prázdniny a… hoši
děkujem!
Simona Hnátová ■

Na táboře učili sebeobranu, Lejsek nedal na Smržovce
připravují kurzy
konkurentům šanci

Foto: Luboš Dvořák
Na dětském táboře v Kotvině
pořádaném Českou tábornickou unií oblastí Velké Lucko
představili zástupci organizace KAPAP CZECH izraelskou
sebeobranu KRAV MAGA
(hebrejsky boj z blízka)
a KAPAP (boj tváří v tvář).
„Máme kurzy jak pro dospělé,
tak pro děti. Pořádáme semináře pro širokou veřejnost.
Jsou to i kurzy sebeobrany
pro ženy, ženská sebeobrana

má totiž svá specifika,“ říká
Monika Ohemová z KAPAP
CZECH a dodává: „Náš hlavní
trenér navíc připravil projekt
Mazaně proti šikaně. Pořádá
semináře ve školách o problematické šikaně.“
Trenéři sebeobrany budou
v září v Klášterci nad Ohří
nově otevírat kurz pro děti
KAPAP KIDS, který je určen
školákům ve věku 7-14 let.
Děti se naučí základy sebeobrany, jak se chovat v krizových situacích a hlavně jak
takovým situacím předcházet
(nechodit sám, raději s kamarády, apod.).
Nábor nových členů bude
KAPAP
CZECH
pořádat
12. září na ZŠ Školní v malé
tělocvičně. Nábor dětí se
uskuteční od 17:30 do
18:30, nábor dospělých od
19 do 21 hodin. Tréninky dětí
budou probíhat na ZŠ Školní
ve středu od 17:30 do 18:30.
Tréninky dospělých pak
v Energy pointu v Nerudově
ulici 56 ve čtvrtek od 19 do
21 hodin.

Klášterecký sáňkař Michael Lejsek obsadil první místo na
republikových závodech na kolečkových saních ve Smržovce,
konaných 23. a 24. června.
Závod proběhl za příznivých podmínek a Michael zajel všechny
finálové jízdy s nejlepším časem. „To nám ukazuje, že letní
příprava tohoto našeho reprezentanta vede správným směrem, a to vše za podpory města Klášterce nad Ohří,“ říká
Luboš Jíra, trenér našich sáňkařů.

SPORT A INZERCE
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5. místo na mistrovství světa pro Daniela Vejražku
Opět po roce si mohl klášterecký atlet Daniel Vejražka
vyzkoušet atmosféru mistrovství světa (MS). Letos to bylo
již v juniorské kategorii. Šampionát se konal ve finském
Tampere. Dan se představil
ve dvou disciplínách (200 m
a štafeta 4x 100 m). Na 200 m
trati bylo cílem postoupit do
semifinále a to se povedlo pří-

mým postupovým místem
v rozběhu. Časem 21.22 sec
si zajistil účast v semifinále.
Být mezi 24 nejlepšími juniory
světa se tak splnilo, teď už
byla jen otázka, kolik soupeřů
Dan porazí a s jakým časem.
S časem 21.45 sec si Dan
doběhl pro páté místo v semifinálovém běhu a pro
18. místo v celkovém pořadí.
Na postup do finále to sice
nebylo, ale semifinálové
umístění ho řadí na čtvrté
místo českých sprintérských
výkonů v historii juniorských
světových šampionátů. Nejlepší je Pavel Maslák, který
skončil na 7. místě v roce
2010.
Větší ambice ovšem byly se
štafetou 4x100 m, kde Dan
běhá na posledním úseku jako
finišmen. A moc chtěl se
s kolegy ze štafety dostat do
světového finále. A povedlo
se! Druhým místem v rozběhu a vylepšením sezonního
maxima, se juniorská štafeta
poprvé v historii české atletiky
probojovala do elitní osmičky
světového juniorského finále.

Ve finále stáli proti borcům
z Jamajky, USA, Německa,
Itálie, Trinidadu a Tobaga,
Japonska a Španělska. Účast
v samotném finále kluky ale
neuspokojovala a chtěli ještě
pár soupeřů porazit. Dan
svým neuvěřitelným finišem
doběhl na 5. místě Mistrovství
světa juniorů v atletice v dru-

hém čase historie 39.75 sec.
Vzhledem k tomu, že tři kluci
zůstávají juniory ještě příští
rok, kdy je čeká mistrovství
Evropy, máme se na co těšit.
5. místo patřilo k druhému
nejlepšímu výsledku české
reprezentace na MS.
Veronika Purmanová,
trenérka ■

NABÍDKA INZERCE
pro kandidáty do zastupitelstva
Na základě Zákona o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích a platného Statutu Kláštereckých
novin, nabízíme všem volebním stranám, které kandidují do Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří
4. a 5. října 2018, možnost inzerce v Kláštereckých novinách, které vyjdou 27. září 2018.
Prostor pro inzerci bude jednotný pro všechny volební
strany, a to ¼ strany, tj. 94 mm na šířku x 133,5 mm na
výšku (velikost tohoto oznámení) a bude sloužit k propagaci volebního programu.
Cena inzerce: 1500 Kč + 21 % DPH
Podmínkou je dodání grafického podkladu v tiskové kvalitě
ve formátu pdf nebo jpg.
Uzávěrka inzerce: 12. září 2018, objednávky zasílejte
na e-mail: redakce@muklasterec.cz

INZERCE
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ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Nádražní 214, Klášterec nad Ohří
Tradiční výrobce ložisek v Klášterci nad Ohří
hledá zaměstnance na pozice
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Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
• vyučení v oboru
• vyhláška č. 50/78 Sb. (min. paragraf 6)
• měsíční mzda 30 000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50 000 Kč
Dále hledáme pro doplnění stavu pracovníky do výroby na obsazení
volných pozic v profesích

BRUSIČ KOVŮ
LISAŘ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SEŘIZOVAČ/OPERÁTOR CNC
Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí u české společnosti s dlouholetou tradicí
• odpovídající platové ohodnocení
• 7,5 hodinová pracovní doba
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění
• bonus za odpracování plného časového fondu
• příspěvek na stravování v závodní jídelně
• další beneﬁty (odměny za zlepšovací návrhy, odměny při životních jubileích)
• nástup ihned

Kontakt:
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
telefon: 474 359 715 • e-mail: marcela.havlickova@zkl.cz

zve každého přijít si zacvičit, zlepšit svou fyzickou kondici, zredukovat
váhu, zlepšit náladu.
Denně: kruhové tréninky jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé,
cvičení na trampolínkách, ﬁtbox, klasický box a posilovna.
Nebojte se přijít a podívat se.
Zároveň můžete využít: moderní solárko, soukromou saunu, kadeřnické studio, obývák (místnost pro akce jako
jsou narozeniny či meetingy).
V rámci rozšiřování služeb našim členům
nabízíme levně prostor k provádění modelace nehtů šikovné nehtařce.
Kontakty: www.blackholegym.cz
Fb: lubos blackholegym jarda
• Fb: bhg relax

Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí pracovní pozici pro

lékaře
– do odborné interní ambulance
v Klášterci nad Ohří
na částečný nebo plný úvazek
NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost ubytování
• Náborový příspěvek až ve výši 100 000 Kč
Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP.
KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního
a ekonomického oddělení,
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz
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Prodej slepiček

Koupím větší zemědělské pozemky

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –
typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 25. srpna 2018
Klášterec – u autobus. nádraží (závory) – 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena podle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hodin, tel.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

od 1 hektaru výše (orná půda, trvalý travní
porost) – v okolí Klášterce nad Ohří.
Nabízím cenu 18–30 Kč/m2, tj. výrazně více
než je tržní cena. Rychlé jednání.
Platba ihned. Tel.: 602 750 749.

Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.
Prodej bytu 1 3 + 1. p.
s balkonem, Na Vyhlídce 477,
po celkové rekonstrukci.
Tel.: 777 147 807

Přijmeme realitní makléře
pro pobočku Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 222 095
klasterecnadohri@mmreality.cz

MUZEUM HODIN
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Vykoupíme do naší sbírky
hodiny, hodinářské stroje
i pozůstalosti části hodin,
hodinek.
Zároveň vás srdečně zveme
na prohlídku Muzea hodin.

702 05 69 46

Otevřeno denně
od 10-17 hodin.
tel.: 777 848 008, 602 214 629,
e-mail: muzeum-hodin@seznam.cz

ANAVIA
Vyzkoušejte
rychlý odpočinek
od každodenního
stresu
Kde:
Firma Anavia
vedle kavárny
Vitalis na Panoramě
Objednávky:
po–so
Tel.: 702 890 095

KŘÍŽOVKA
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