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Název akce/filmu
Popis
V jiném světle
Výstava fotografií známých českých osobností „v jiném světle“ od významné fotografky Lenky Hatašové
Prohlídka Sedmi bolestí
Komentované prohlídky barokních kapliček Sedm bolestí Panny Marie v zámeckém parku s Davidem Kodytkem alias hrabětem Thunem v 11 a ve 13 hodin, sraz u hlavní brány
Démon zatracení
USA – Horor. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi (2D)
V síti
ČR – Český dokument. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
Den pro Františka
Charitativní akce na podporu malého chlapečka, který je postižený mozkovou obrnou. Vystoupí: Petra Černocká, Hanka Křížková, Naďa Konvalinková a další
Prohlídka hradu Šumburk Komentované prohlídky zříceniny hradu Šumburk s Davidem Kodytkem ve 13 a v 15 hodin, buřty s sebou, sraz u informační tabule pod hradem
Velké dobrodružství malé pandy Rusko/USA – Animovaný film. Bláznivý čáp přináší dítě pandy k nesprávným dveřím. Skupinu zvířátek čeká dobrodružství, aby dítě pandy dostala ke správným dveřím (2D)
V síti 18+
ČR – Český dokument, verze pro 18+. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
Démon zatracení
USA – Horor. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi (2D)
Krycí jméno Lev
Francie – Komedie. Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný svým pacientem Leo Milanem, který o sobě tvrdí, že je mezinárodní agent. Ale on je přeci jen blázen, ne? No, možná ne… (2D)
Ava: Bez soucitu
USA – Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Než se jím stane sama (2D)
Večer s Jiřím Krampolem
Zábavný večer s populárním hercem a bavičem Jiřím Krampolem
Ava: Bez soucitu
USA – Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Než se jím stane sama (2D)
Trollové: Světové turné
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Trollové: Světové turné 3D
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (3D)
Trollové: Světové turné 2D
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Vzpomínky na Itálii
VB/Itálie – Liam Neeson v romantické komedii jako londýnský umělec, který odjíždí se svým synem Jackem do Toskánska prodat svou venkovskou vilu plnou nejen šťastných vzpomínek (2D)
Trollové: Světové turné
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Ava: Bez soucitu
USA – Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Než se jím stane sama (2D)
Výstava Nepál 2019
Výstava fotek a videí od známého „vědátora“ Petra Jana Juračky a „umělce“ Honzy Šimánka. Přednášet bude jeden z nejzkušenějších českých himalájských lezců Honza „Tráva“ Trávníček
Casting na lásku
ČR – Romantická komedie o neúspěšné 40leté herečce Stele, která se začne seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande končí fiaskem (2D)
Casting na lásku
ČR – Romantická komedie o neúspěšné 40leté herečce Stele, která se začne seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande končí fiaskem (2D)
Bohemian Rhapsody
VB/USA – Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a předevšim Freddieho Mercuryho, ktery vzdoroval všem stereotypům (2D)
Klášterečáci Klášterečákům Dát si pivko a klobásu a přijít si poslechnout dobrou muziku, kterou vytváří umělci z našeho města, to je záměrem této hudební akce. Vystoupí Šťastnej den, Trepifajxl, Doupov a Trojka
V síti 18+
ČR – Český dokument, verze pro 18+. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu (2D)
Trollové: Světové turné
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Meky
ČR/SR – Dokumentární film. Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy vzal poprvé do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům? (2D)
Jeskyně
Thajsko/Irsko – Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v Thajsku v roce 2018, kdy se chlapecký fotbalový tým s trenérem vydal na procházku do jeskynního komplexu (2D)
Mulan 2D
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (2D)
Šarlatán
ČR/IR/POL/SR – Skutečný příběh léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev (2D)
Šarlatán
ČR/IR/POL/SR – Skutečný příběh léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev (2D)
Tancohrátky
Zábavná show s tanečními písničkami oblíbeného divadla Hnedle vedle. Tentokrát Tom a jeho kamarádi roztančí celý letňák celosvětovými rytmy
Mulan 3D
USA – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě k obraně země, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo nemocného otce (3D)
Hurá do džungle
Mauricius – Animované dobrodružství o malém mimozemšťanovi, který se vydává za zvířátky do džungle a předá jim schopnost mluvit. Společně se pak vydávají hledat ztracenou loď (2D)
Jeskyně
Thajsko/Irsko – Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v Thajsku v roce 2018, kdy se chlapecký fotbalový tým s trenérem vydal na procházku do jeskynního komplexu (2D)
Města čtou: Tomovo listování Kooperativní projekt měst a knihoven. Literární pořad s Tomem pro celou rodinu. Čítárna otevřena denně v sala terreně od 10 do 16.30 hodin
Města čtou: Book swap
Kooperativní projekt měst a knihoven. Výměna knížek. Pokud máte doma nějaké (pěkné a čisté) knížky, které byste rádi vyměnili, dáme vám prostor. Nejedná se o bazar, prodej není možný
Města čtou: Malované záložkyKooperativní projekt měst a knihoven. Výtvarná dílna pro děti s paní Věrou Bauerovou. Letos si děti vyrobí krásnou záložku do knížky
Trollové: Světové turné
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Trollové: Světové turné
USA – Animovaný muzikál o popových Trollech v čele s královnou Poppy, kteří zjistí, že existují i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové (2D)
Města čtou: Pohádkový park Kooperativní projekt měst a knihoven. Oblíbená pohádková procházka zámeckým parkem pro celou rodinu, vstupenky pouze v předprodeji v městské knihovně
Noví mutanti
USA – Neobvyklé schopnosti a vzájemné přátelství několika mutantů sledovaných v léčebně podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí (2D)
Šarlatán
ČR/IR/POL/SR – Skutečný příběh léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev (2D)
Města čtou: Naplech
Kooperativní projekt měst a knihoven. Hudební podvečer spíše pro dospělé s kapelou Naplech
Štěstí je krásná věc
ČR – Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… O tom se přesvědčí Čenda s Janou, kteří v loterii vyhrají 176 milionů korun (2D)
Večer pod lampiony
Oblíbený zábavný večer s hudebním divadlem Hnedle vedle s tancem, pohoštěním a dobrou náladou
Šarlatán
ČR/IR/POL/SR – Skutečný příběh léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev (2D)
Štěstí je krásná věc
ČR – Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… O tom se přesvědčí Čenda s Janou, kteří v loterii vyhrají 176 milionů korun (2D)
Křupaví mazlíčci
USA/Španělsko – Animované dobrodružství. Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře? (2D)
Noví mutanti
USA – Neobvyklé schopnosti a vzájemné přátelství několika mutantů sledovaných v léčebně podstoupí zkoušku, při které budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí (2D)
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Padesát let společné cesty životem…

… v pevném manželství mají za sebou Marcela a Ladislav Kubešovi z Klášterce. Svou
zlatou svatbu mohli letos oslavit v příjemném prostředí zdejšího zámku až 20. června.
Poprvé stáli před tehdy paní oddávající také v našem městě, bylo tomu 25. dubna 1970.
Zde také vychovali své dvě dcery a dnes už mají čtyři vnoučata v dospělém věku.
Kubešovi jsou v mnoha věcech rozdílní a záměrně se vyhýbají klišovitým větám typu:
„Láska hory přenáší.“ Jejich recept na manželské soužití zní: „Manželství má takový smysl,
jaký mu sami dáme. Samozřejmě nesmí chybět úcta k druhému a jistá dávka tolerance.“
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SLOUPEK STAROSTY
Vážení Klášterečtí,
prázdniny
a s nimi i léto
se přehoupnou do své
druhé poloviny. To letošní láká spíše
k výletům než na koupaliště
kvůli svému proměnlivému
počasí. To bylo střídavé
i v době naší největší tradiční
akce, Kláštereckých hudebních pramenů, jehož 16. ročník pod vedením uměleckého
ředitele houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného proběhl
v první polovině července.
Když pršelo, byly koncerty
takzvaně pod střechou. Letos
poprvé zazněly housle a harfa v kostele Panny Marie Utěšitelky na hřbitově. Zážitek
z vyprodaných představení
Vašo Patejdla či Cigánskych
diablů předčil, alespoň pro
mne, swingový koncert Jana
Smigmátora s kapelou. Úžasným zážitkem pro mne byl
i koncert kapely Čechomor
v našem zrekonstruovaném
amfiteátru letního kina. Těším se i na další nejen filmový
program, pod širým nebem
je totiž úplně jiná atmosféra.
Když už jsem v úvodu zmínil
výlety, i já jsem s rodinou
vyrazil a navštívil klášter
v Plasích. Vůbec jsem netušil,
jakým technickým unikátem
je tato stavba, stojí na 1500
dřevěných pilotech. Tak mne
hned napadla souvislost
s naším nově budovaným
stánkem kultury, nová přístavba stojí na 78 pilotech
z betonu. Tři sta let rozdíl,
materiály se změnily, ale nejsem si úplně jistý tím naším
betonem na dalších 300 let.
Pokud ale zůstanete doma
v Klášterci, určitě je se na co
podívat. Mimo programu
v letním kině můžete navštívit náš krásný zámek a prohlédnout si třeba nový okruh
o středověku. Zajímavá je
jistě i výstava na zámku Zlaté
poklady Hollywoodu s originálními filmovými rekvizitami
či výstava Lenky Hatašové
V jiném světle s fotografiemi
známých osobností v galerii
Kryt. Užívejte krásné léto
kdekoliv.
Štefan Drozd,
starosta města ■
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Zaměřeno na probíhající modernizaci kulturního domu
Každý z vás si jistě všimnul, že se ze dne na den mění podoba kulturního domu stojícího vedle hlavního průtahu
městem. Bourací práce změnily tento objekt v torzo kulturního stánku, který byl v Klášterci nad Ohří vybudován
v letech 1959 až 1964. Jak budou práce na přestavbě v multifunkční kulturní centrum pokračovat a kdy bychom
se měli dočkat jeho znovuotevření?

Vizualizace multifunkčního kulturního centra
V průběhu dubna byly zahájeny dlouho očekávané práce na
přestavbě stávajícího kulturního domu v multifunkční kulturní
centrum, kde bude mimo jiné nově sídlit i městská knihovna.
Květen patřil hlavním bouracím pracím, v rámci kterých šla
k zemi část čelní fasády domu společně s bývalou kavárnou
a hlavním vstupem včetně vnitřní pokladny.
Během června stavbaři vyvrtali celkem 78 hlubinných pilot
o průměrné hloubce kolem 10 metrů. Během vrtání se museli
vypořádat s horkovodními kanály, které zásobují teplem jak
samotný kulturní dům, tak nedalekou budovu gymnázia
a střední odborné školy, nebo se splaškovou kanalizací sousední prodejny. Stavbaře potrápila i nepřízeň počasí či nevhodné podloží, kvůli kterému se muselo u všech pilot vrtat
v průměru o jeden metr více do hloubky.

Nyní probíhají práce na železobetonových základových
pasech, na kterých budou během prázdnin vystavěny monolitické železobetonové konstrukce přístaveb objektu. Koncem
července se odstrojí zbývající část střechy nad hlavním sálem,
nosná ocelová příhradová konstrukce se očistí a ošetří antikorozním nátěrem. Začátkem září bude střecha nově zaklopena trapézovým plechem a připravena pro montáž tepelně
izolační skladby střechy. Do konce listopadu je v plánu objekt
uzavřít osazením oken, dveří, dokončením střechy s následujícím vysoušením a temperováním.
Přes následující zimní období se stavbaři zaměří na vnitřní
prostory. V září 2021 by měl být objekt připraven ke kolaudaci
a uvedení do provozu, do té doby nás však čeká spousta
práce i nepředvídatelných okolností.

OKÉNKO DO HISTORIE

Bourací práce, foto: Ladislav Kubeš

S výstavbou původního kulturního domu se začalo v roce
1959, do užívání byl v květnu 1964 předán státnímu podniku Závody kuličkových (valivých) ložisek. Později se prostředky na jeho činnost sdružovaly ze všech významných
kláštereckých podniků, čemuž odpovídal také nový název
Sdružený klub ROH. V roce 1992 byl převeden za symbolickou 1 Kč městu Klášterec nad Ohří a stal se jeho příspěvkovou organizací. Později se společně s kinem
a knihovnou stal jedním ze středisek příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří.
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Městská hromadná doprava v číslech
Analýza provozu městské
hromadné dopravy v Klášterci nad Ohří přinesla zajímavé
statistické údaje z hlediska
využitelnosti autobusových
linek ve městě v průběhu
roku. Nejvíce je místní doprava využívána v sychravých
měsících říjnu a listopadu,
nejméně pak v červnu.
Během dne jsou nejvíce

využívané dopolední spoje.
Z analýzy také vyplynuly průměrné náklady na jednoho
cestujícího, které se pohybují
okolo 29 Kč na jednu jízdu,
přičemž jízdenka na MHD stojí 10 Kč. Kvůli opatřením
během nouzového stavu, kdy
se jízdné neplatilo, stouply
náklady na jízdu jedné přepravované osoby dokonce na

55 Kč. Dále jsme se dozvěděli, že nejvíce využívanou
zastávkou je autobusové
nádraží, pravděpodobně kvůli
navazujícím spojům meziměstské dopravy, a za po-

sledních 12 měsíců zde
nastoupilo více než 12 tisíc
cestujících. Nejméně je pak
vytížená autobusová zastávka Pražská s pouhými 236
cestujícími za poslední rok.

Vyzkoušeli jsme si sekání
květné louky kosou
Je čtvrtek 2. července 6 hodin
ráno. David Kodytek a Marek
Schiefner vyrážejí na letošní

první seč květné louky.
„Napadlo mě, že bychom
mohli zkusit údržbu této louky v duchu starých tradic,
tedy posekat ji dvakrát ročně
kosou,“ vysvětluje svůj
nápad místostarosta David
Kodytek. S Markem se sešli
už den předem, aby si připravili a naklepali kosy. Brzy ráno
se pustili do práce a šlo jim
to docela dobře od ruky.
David Kodytek k tomu dodal,
že by chtěl, aby se druhé
letošní seče zúčastnilo více
sekáčů a byl by rád, pokud by
z této akce vznikla nová místní tradice. Podobné aktivity
jistě pomáhají vytvářet vztah
k místu, kde žijeme, i k lidem,
se kterými sdílíme společný
životní prostor. Zároveň upozorňují na nutnost šetrnějšího
chování k přírodě.
Foto: Vojtěch Marvan

Foto: Roman Zahradník

Snižujeme náklady na
provoz veřejného osvětlení
Město hledá možnosti, jak snížit náklady na provoz veřejného osvětlení ve městě, a proto se snaží postupně nahrazovat stará svítidla v celých ulicích za nová. V nedávné
době bylo vyměněno 36 svítidel v Petlérské ulici. Stará
svítidla – výbojky měly příkon 250 W (celková spotřeba
9 kWh), nová LED svítidla jen 50 W (celková spotřeba
1,8 kWh). Náklady na výměnu lamp v Petlérské ulici ve
výši 223 080 Kč se městu vrátí za necelé 3 roky, jelikož
roční úspory při průměrné době svícení denně jsou 76
tisíc Kč. Kromě rozpočtu města novým typem svícení šetříme i přírodu.

Osvětová iniciativa #nejsemprase je výzvou k udržování
čistého prostření
Jejím cílem je apelovat zvláště
nyní v době prázdnin a letních
dovolených na chování lidí
v přírodě. A co je důležité: není
politicky orientovaná ani zisková. Základní body jsou zpracovány formou jednoduchého
„Desatera cool výletníka“,
k nimž patří například tyto:
Odpadky patří do batohu.
Odpadkových košů na horách
ani v lese moc nenajdeš.
Neodhazuj proto odpadky,
PET lahve, cigaretové špačky
ani slupky od banánů a odnes
je s sebou.
Příroda, to je chrám. Nebuď
sobec a mysli i na ty, co přijdou
po nás. Určitě nechceš, aby
tvoje pravnoučata znala zelený les už jen z hodin přírodopisu a tvých starých selfíček.

V přírodě nejsi sám. V přírodě jsi na návštěvě. Žije tam
spousta zvířat i rostlin, kterým svým vstupem narušuješ
jejich obydlí. Respektuj to,
nedělej zbytečný hluk a vol
raději vyznačené turistické
stezky. Příroda je pro nás odjakživa nejdostupnější oázou
klidu, tak proč si to kazit?
Uklidit po druhých je cool.
Chraň přírodu nejen tím, že
odneseš svůj odpad. Seber
i nepořádek, který vypadl
někomu jinému. Když budeme všichni dodržovat i toto
pravidlo, budou hory, lesy
i louky super místo pro nás
všechny.
Nabízí také zajímavý přehled
toho, jak dlouho se rozpadají nejčastěji odhozené

odpadky, zde je zkrácený
výčet:
papírový kapesník
či toaleťák 5–12 měsíců
vlhčený ubrousek 1–5 let
vajgl
5–15 let
žvýkačka
5–50 let
plechovka
15–100 let
igelitový sáček 25–100 let
použitá plína 50–250 let
PET lahev
100–600 let
skleněná lahev tisíce let
(zato sklo se dá recyklovat
téměř donekonečna)
Kampaň může podpořit
každý zodpovědným chováním k přírodě, šířením
myšlenky na sociálních sítích
či registrací podpory na
www.nejsemprase.cz. Více
na uvedeném webu.

AKTUÁLNĚ
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Ztratit se ve městě a následně za to ještě získat
cenu? To se může stát snad jen Alíkovi…
Alíkův příběh už nejspíš znají
všechny klášterecké děti, jak
ty školkou povinné, tak
i mladší žáci základních škol.
Modré sešitky za nimi do školských zařízení putovaly z infocentra minulý měsíc. Byly
zamýšlené jako předprázdninový dárek.
S pocitem velké radosti nyní
zároveň oznamujeme, že
brožurka s názvem Ztracen
v Klášterci nad Ohří, která
vyšla na sklonku loňského
roku a byla vytvořena autorským kolektivem Odboru
komunikace a cestovního ruchu Městského úřadu v Klášterci nad Ohří – Martinou
Cajthamlovou, Lenkou Fricovou, Kateřinou Šmahelovou
a Adélou Václavíkovou –
a grafičkou společnosti DEFT
design s. r. o. Veronikou
Matějčkovou, zaznamenala
veliký úspěch. Alík byl přihlášen do soutěže TURISTPROPAG, v rámci níž odborná
porota hodnotí turistickopropagační materiály letos již

5. rokem. Náš znovu nalezený chlupáč byl zařazen na
seznam vítězů, a proto jsme
se s ním 18. června zúčastnili
slavnostního udílení cen
v rámci veletrhu Regiony
České republiky, společné
výstavy měst, obcí, mikroregionů a informačních center
v Lysé nad Labem. Jako „tištěný propagační leták určený
pro děti nebo rodiče“ zvítězil
na celé čáře a je tedy ve své
kategorii v současnosti nejlepším v republice. Spolu se
zástupkyněmi autorského
týmu cenu převzal také pan
starosta, protože, jak přiznal,
je Alík jeho „srdeční záležitostí“.
Za autorský kolektiv dodáváme: Máme obrovskou radost
nejen z tohoto ocenění odborníků, ale i z pochvalných
reakcí místních čtenářů, které
se k nám dostaly. Tvoření
brožury s Alíkem a o Alíkovi
bylo velmi zábavné a nelze
vyloučit, že se pokusíme
o nějaké pokračování.

Prozatím je v infocentru pod
radnicí vedle brožurky k dostání také pexeso s Alíkem.

Získat ho lze také vyluštěním
křížovky, více se dozvíte na
zadní straně novin.

Jak dopadl překotný výjezd a hašení kláštereckého zámku?
Když 20. června vyjel hasič
Josef Herout na služební
výjezd k objektu zámku, netušil, že zažije něco zcela výjimečného. V souvislosti s tím,
že k 30. červnu po 57 letech
skončila jeho profesní kariéra
u jednotky SDH Klášterec nad
Ohří, mu kolegové a současný
velitel Filip Foukal uchystali
překvapení. Po příjezdu na
místo zde našel nastoupenou
celou jednotku kolegů a kamarádů, kteří přijeli hasičskými auty. Nechyběla zde ani

rodina zasloužilého hasiče,
jeden z malých vnoučků dědu
přivítal dokonce v hasičské
uniformě. Neobvyklé shromáždění vzbudilo zvědavost
také mezi turisty a svatebními
hosty slavnostního obřadu,
který krátce před tím na
zámku proběhl. S panem
Heroutem se přišel rozloučit
i pan starosta, za přítomnosti
všech mu poděkoval a předal
památeční hasičskou sekyrku. Někdejší velitel místní
hasičské jednotky Josef He-

rout byl tím vším zaskočený,
dojatý a zjevně i velmi šťastný.
Po svém odchodu na odpočinek by chtěl ve sboru i nadále
pomáhat jako dobrovolník.
Dlouhá léta se staral o naši
bezpečnost a nyní odchází ze
zaměstnání s pocitem klidu –
stihl vychovat své nástupce

a vše je předáno do dobrých
rukou. V rozhovoru v červnových Kláštereckých novinách
ročníku 2020 uvedl: „Teď je
tam spousta mladých kluků
a v současné době je jednotka
absolutně nejschopnější, co
kdy byla…“ Co víc si může člověk na konci profesní kariéry
přát?

Paní Eliška Coufalová nám zaslala tyto vydařené fotky čapí
rodinky hnízdící na komíně v Zahradní ulici. Přála si podělit
se o ně se všemi Klášterečany. Přispíváme tedy ke splnění
jejího skromného přání...
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Díky projektu Společně pro Klášterec vznikla další nová hřiště
Vaše nápady i aktivita při hlasování přinesly do Klášterecké
Jeseně nové hřiště pro děti. Současně se dokončilo i fitness
hřiště před budovou gymnázia a střední odborné školy. Psí
hřiště mezi stadionem a ZŠ Krátká by mělo být hotové do
konce září, na podzim se pak vybuduje zastřešené posezení
v areálu Fotbalového klubu v Rašovicích.

Do 30. září 2020 můžete opět navrhovat projekty, které byste prostřednictvím města rádi realizovali. Město
v rámci participativního rozpočtu vyčlenilo 1 milion Kč,
maximální výše nákladů jednoho návrhu může být
250 tisíc Kč. Uvítáme i méně nákladné projekty, alespoň jich pro vás budeme moci vytvořit více. Prosíme,
abyste své návrhy předem konzultovali, rádi vás
seznámíme s pravidly projektu a pomůžeme projekt
před hlasováním připravit tak, abyste měli co největší
šanci uspět. O tom, které nápady se v příštím roce
uskuteční, rozhodnete opět vy, a to v prosincovém
hlasování.
Koordinátorky projektu: Adéla Václavíková (tel.: 474 359 686,
e-mail: vaclavikova@muklasterec.cz), Radka Hodicová (tel.:
474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz). Pravidla
a formulář k podání návrhu najdete na webu města kliknutím
na připnutý banner či v levém hlavním menu pod položkou
SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC.

Sportu bude letos pouze pootevřeno

Nové hřiště v Družstevní ulici, o kterém jsme vás informovali v předchozích Kláštereckých novinách, se dočkalo
i nového povrchu a je již naplno využíváno dětmi.

Vzhledem k náročnému začátku letošního roku bude akce
Sportu otevřeno uskutečněna pouze v omezené míře. Jelikož se na druhou polovinu roku přesunulo téměř veškeré
kulturní dění, využije město k prezentaci místních sportovních klubů a organizací akci Hurá, už je tu škola, která
je plánována na 6. září 2020 od 15 hodin v letním kině.
Mimo jiné vystoupí karatisté a gymnastky, zúčastní se
i taneční obor základní umělecké školy. Více prozradíme
v příštím čísle Kláštereckých novin.

ROZHOVOR S...
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Rozhovor s… Jaroslavou Kovandovou
Na konci června se nám naskytla vzácná příležitost. Paní
ředitelce místního gymnázia a SOŠ totiž právě začínají ty
nejdelší prázdniny v životě. Opouští svou pozici ve vedení
školy i povolání učitelky a nastane pro ni zasloužený čas
důchodového odpočinku. Na pozvání do redakce tedy
vstoupila velmi elegantní a důstojná dáma a, jak z našeho
povídání později vyplynulo, také cílevědomá žena s pevnými zásadami a rozvinutým smyslem pro zodpovědnost.
Začít učit pro ni bylo po zhodnocení situace zcela samozřejmým a pragmatickým rozhodnutím. V rámci svých
hodin prý nemívala problémy s nekázní a ani nám se ji
nepodařilo příliš „vykolejit“, na dotazy odpovídala vždy
věcně. Odměnou a potěšením by jí mohlo být to, až si přečte, jak na ni vzpomínají někteří bývalí žáci.

Paní ředitelko, nejste původem z Klášterce, že?
Jaké byly Vaše začátky
v novém městě?
Do Klášterce nad Ohří jsme se
přistěhovali z Brna, manžel zde
dostal pracovní nabídku. Po
přestěhování jsme si na nové
podmínky zvykali dlouho, neznali jsme tu nikoho, museli
jsme si vytvořit úplně nové
zázemí, najít přátele… Zpočátku to nebylo jednoduché.
Stala jste se paní učitelkou
chemie a biologie. Měla
jste tyto předměty v oblibě
už jako školačka?
Zajímaly mě nejvíce přírodovědné předměty. Bavilo mě
ověřovat si teoretické poznatky praktickými příklady v laboratořích a přímo v přírodě.
Učitelství ale nebyl Váš
původní obor studia. Jak
jste došla k této změně?
V podstatě bez dlouhých úvah.
Mé rozhodnutí bylo spojeno
s mými dětmi. Práce ve školství
je svým režimem a pracovní
dobou lépe přizpůsobena
rodinnému životu. Vystudovala
jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně, postgraduálně

jsem absolvovala pedagogické
vzdělání s výukou chemie
a biologie pro SŠ. Učit jsem
začala na gymnáziu v Kadani.
Vyzkoušela jste si i jinou
práci než ve škole, například něco v oboru, který
jste původně studovala?
Krátce, pouze několik měsíců
po ukončení vysoké školy.
A jak jste se ocitla na kláštereckém gymnáziu?
V Klášterci na gymnáziu jsem
začala učit chemii v roce 1997.
Škola vznikla v roce 1994, rozvíjela se, pedagogové byli
nadšení, aktivní a ambiciózní.
Snažili se školu propagovat na
veřejnosti, realizovali velké
množství projektů a mimoškolních aktivit. To se mi líbilo,
to mě bavilo a řekla jsem si,
že změna je život.
Co Vás baví na tomto povolání?
Je to vždy tvůrčí práce. Každý
žák je jinou osobností, učitel
k němu musí najít cestu, naučit
se s ním pracovat, přizpůsobit
se mu, motivovat ho, nadchnout a neodradit. Je to o individuálním přístupu, což není tak

jednoduché, zvláště v početnějších třídách. Každá je výzvou.
V rámci výuky chemie
a biologie jste jistě strávila
se žáky a studenty mnoho
hodin také v laboratoři,
z čehož si zpravidla mnozí
odnášejí velmi silné dojmy
a zážitky… Prováděli jste
i pitvy? Omdlel přitom
někdo?
Dříve bylo možné pracovat přímo ve škole s biologickým
materiálem. Pitvali jsme žížaly,
ryby, hady, ptáky, savce, jednou dokonce štíra, kterého přinesl jeden ze studentů, určovali jsme krevní skupiny. Dnes
už to možné není a pitvy
nahrazujeme jejich videozáznamy s detailními záběry.
Neomdlel nikdo, ale občas si
někteří zakrývali oči.
Samozřejmě je vždy nejlepší
doplnit dané učivo praxí
a umožnit žákům, aby ho vní-

mali co nejvíce smysly. V rámci
laboratorních prací používáme
také mikroskopy. Učební látku
lze dnes obohatit především
díky moderní technice – kamerám, dataprojektoru, výpočetní technice a moderním
pomůckám pro výuku přírodních věd. Výuka přírodovědných předmětů je doplněna
řadou exkurzí.
Později jste stanula ve
vedení školy. Je něco, co
pro Vás bylo v průběhu učitelské či ředitelské kariéry
mimořádně těžké, s čím
jste se musela vyrovnávat?
Určitě. GSOŠ se rozvíjelo
v budově zrušené 2. základní
školy. Aby školní prostory
mohly naplňovat ambiciózní
cíle pedagogů, tj. zajistit
žákům všestrannou a komplexní výuku, byla nutná řada
inovací a úprav učeben a kabinetů. Postupně jsme vybudovali novou studovnu, šatny,

Za léta školní praxe prošla paní Kovandové „pod rukama“
spousta mladých lidí. Dle informací, které ona má, jsou z nich
dnes například právníci, lékaři, kolegové učitelé, inženýři,
manažeři, umělci a samozřejmě také pracovníci v sociálních
službách. Na naši otázku, jaký by měl být ideální učitel,
odpověděla následovně: „Měl by být spravedlivý, přiměřeně
náročný a musí umět žáky motivovat ke studiu.“
A jaká byla skutečnost v jejím případě? Ptali jsme se jejích
bývalých žáků a studentů a zdá se, že patřila spíše k těm
oblíbeným. Vícekrát vyzdvihli její smysl pro humor, že se
uměla ve třídě společně s nimi i zasmát, byla spravedlivá,
její hodiny je bavily a uměla látku dobře naučit. Dále uvádíme
některá jejich doslovná vyjádření:
Myslím, že byla oblíbená, já ji měla ráda.
Měla respekt, přísná, ale spravedlivá. Měli jsme ji rádi.
Hodiny s ní mě bavily, učila nás názvosloví i latinsky
a nechávala si říkat „paní profesorka“. A byla to skutečně
„Paní profesorka“.
Já bych vyzdvihla její lidský a vyrovnaný přístup, ve všem
– k žákům, rodičům, k výuce. Byla to vlastně velká pohodářka se smyslem pro humor, i když na první pohled to
možná nebylo znát, protože než jí člověk poznal, budila
spíš respekt.
Nagano 1998…
Byly zrovna OH v Naganu a paní Kovandová přišla do
třídy a řekla: „Tak, vezměte si sešit, napište si do něj
dnešní datum a velkým písmem NAGANO a budeme fandit.“ A pustila nám televizi…
Pamatuju si, jak o přestávce (té hokejové) vyvolala spolužačku, která to ale neuměla, a když jsme dostali gól,
tak jí dodatečně vynadala, že je to její vina, protože
kdyby to uměla, tak bychom ten gól určitě nedostali.
A jedna z lyžáku:
Byla skvělá vedoucí lyžáku. Každý den po večeři se zeptala,
jestli chceme nějakou organizovanou zábavu nebo volný
program. Sborově se ozvalo: „Volnou zábavu!“ A tak jsme
každý večer měli volnou zábavu ke spokojenosti všech.

daří. S tím souvisí také správně vymezené vztahy na úrovni
učitel-žák. Je skvělé, když se
pedagog dokáže k žákovi přiblížit, mají společné zájmy,
dokáží spolu vytvářet nejrůznější projekty, hrát divadlo
a podobně. Zároveň s tím mezi
nimi ale nemá být přílišná
kamarádskost. Zdravé bariéry
žáci sami zpětně nakonec velmi oceňují.

zrekonstruovali jsme sociální
zařízení v celé školní budově,
vybudovali jsme přírodovědné
centrum a nové venkovní multifunkční hřiště. V minulosti
jsme také museli překonat
havarijní stav střechy školní
budovy. Do školy nám zatékalo, několik let jsme situaci řešili
se zřizovatelem, než se nám
podařilo zajistit finanční prostředky na opravu a rekonstrukci střechy. V roce 2011
jsme pak museli bojovat za
samotné zachování školy.
O co tehdy šlo?
V rámci krajského projektu
vytvoření páteřních škol nám
hrozilo sloučení s kadaňským
gymnáziem, což by v konečném důsledku vedlo k uzavření
klášterecké
pobočky
a z města by se stala vesnice.
Do vyjednávání se s námi tehdy pustili také zástupci vedení
města, kteří s námi absolvovali
i schůzku s tehdejším ministrem školství. Přeci jen jsme
na samém „chvostu“ Ústeckého kraje, cesta z Ústí nad
Labem do Klášterce nad Ohří
je dlouhá a krajští úředníci
dělají, co musí… Na stole byla
i varianta, že by si školu vzalo
pod sebe město a byli bychom
městskou školou. Nakonec se
podařilo zachovat současný
stav. Skutečnost, že jsme
polytechnickou školou, která
kromě klasického vzdělávání
nabízí také odborné studium
v oboru sociální činnost, byla
argumentem, který přitom
nepochybně pracoval pro nás.
Dá se říci, v čem je Vaše
škola jiná nebo na co u Vás
kladete obzvláštní důraz?
Jako velmi důležité vnímám
pozitivní klima školy. Snažíme
se předně zajistit pro naše
žáky i učitele vhodné zázemí,
aby se zde při práci všichni cítili
dobře. A myslím, že se nám to

ROZHOVOR S...
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Představte nám některé
z aktuálních školních projektů?
Velmi dobrý pocit mám z projektu Podporujeme talenty,
kterým odměňujeme žáky
a studenty za výborné studijní
výsledky, reprezentaci školy na
olympiádách a soutěžích nebo
jinou mimořádnou aktivitu.
Radujeme se takto spolu s nimi
z jejich úspěchů, je to způsob,
jak je možné motivovat i další
k podobným výsledkům. Touto
odměnou je výjezd za poznáním přírodních krás a měst
Evropy. Navštívili jsme již například Florencii, Budapešť, Vídeň,
Krakov nebo třeba Osvětim.
O účast na zahraničních zájezdech je velký zájem, pokud zbývají v autobusu ještě volná
místa pro studenty, kteří nejsou
v nominaci, rychle se zaplní dalšími, kteří jsou ochotní si zájezd
zaplatit sami. Vracejí se vždy
nadšení. Společně s námi „podporuje talenty“ i město.
Studenti napříč vzdělávacími
obory se zapojují do projektu
vzdělávání seniorů s názvem
Poznáváme společně. Lektorují i někteří naši pedagogové. Otevíráme takto školu
veřejnosti v úzké spolupráci
s městem. Vzdělávání probíhá
na půdě školy a může se do
něho zapojit i širší veřejnost.
Spolupracujeme také s řadou
místních firem a subjektů
v rámci výkonu praxe našich
studentů. Pořádáme tradiční
Majáles a Vánoční akademie. Dále funguje rozsáhlý
česko-holandský projekt.
V něm se naši žáci potkávají
s vrstevníky z holandského
města Soest a prezentují si
vzájemně různé zajímavosti
o svých zemích. Workshopy,
odborné přednášky a vícedenní kurzy pro nás pravidelně
pořádá Metropolitní univerzita v Praze.
Jak jste zvládli letošní
koronavirovou krizi?

PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Asijská a italská kuchyně, mořské plody, krevety nebo
mořské ryby.
Nejoblíbenější barva?
Mám ráda pastelové barvy.
Kde nejdále jste byla ve světě?
Havajské ostrovy, Filipíny, Malajsie.
Jaké máte koníčky?
Kromě již zmíněného cestování k nim patří turistika,
golf, rekreační plavání, lyžování a nově také jízda na
elektrokole. Ke golfu jsem se dostala díky manželovi.
Nehrajeme turnaje, líbí se nám kombinace sportovní
hry a procházek uprostřed zeleně.
Co Vám dala a vzala práce ředitelky střední školy?
Je to pracovní úvazek na 24 hodin. Starosti, které ve
škole řeším, si odnáším i s sebou domů, vrací se ve
dne i v noci. Vnímám velkou zodpovědnost za žáky,
pedagogy i provozní zaměstnance. Na druhou stranu
jsem měla možnost z pozice ředitelky poznat spoustu
zajímavých kolegů i žáků i z jiné strany.
Po celou dobu probíhala distanční výuka, na kterou byly
různé ohlasy. Někomu, jak ze
strany pedagogů, tak i studentů, to vyhovovalo, mohli si svůj
pracovní plán částečně časově
přizpůsobit dle svých potřeb.
Konzultace probíhaly pravidelně. Ty byly ovšem nepovinné.
Všechny rodiny také nejsou
dostatečně technicky vybaveny pro výuku přes počítač,
zvláště pokud mají více dětí,
které se střídají u jednoho
počítače. Spoustě studentů
chybělo zázemí školy, kontakt
s kamarády i pravidelný režim.
Jste spokojená s výsledky
maturit?
Ano. Studenti gymnázia zvládli
v podstatě všichni státní i profilové maturitní zkoušky. Studenti SOŠ maturují kromě
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů i z praxe.
Ti mívají výsledky na první
pokus již o něco horší, nejsou
mezi nimi vždy výrazně studijní typy, někteří si překládají
termín zkoušky na podzim
nebo o rok.
Chtěla bych zde ještě zdůraznit, že na studijních výsledcích a úspěšnosti u maturit
mají vždy zásluhu nejen studenti, ale i pedagogové a rodiny, kteří svým dětem vytvářejí
zázemí. Také jim je třeba
poděkovat.
V závěru letošního července skončí i Vaše působnost
na GSOŠ. Po kolika letech
praxe budete odcházet?

Mám za sebou celkem 40 let
pedagogické praxe, z toho 12
let jsem strávila ve funkci ředitelky školy.
To je hodně dlouhá doba,
nebude se Vám po škole
a učení stýskat? Někteří
Vaši kolegové chodí ještě
na pár hodin učit…
Další učení zatím nemám
v plánu.
Jaké tedy máte plány po
odchodu do důchodu?
Chtěla bych cestovat a věnovat se svým koníčkům a rodině. Máme také zahrádku. Není
moc velká, nějaké květiny
a záhonky tam sice jsou, ale
upravili jsme ji tak, aby se na
ni moc nepracovalo a mohli
jsme tam spíše odpočívat.
Co byste popřála své škole
a jejímu novému řediteli?
Dnes má GSOŠ 25letou tradici
a zastává prioritní místo mezi
středními školami v našem
regionu. Škole a novému řediteli přeji jen to nejlepší, dostatek žáků a aprobovaných
pedagogů, kteří budou studenty motivovat k učení, aby
byla pro ně „škola hrou“.
Děkuji všem, kteří se podíleli
na činnosti školy v celé její
dosavadní historii, za jejich
snahu, obětavost a práci, kterou pro rozvoj školy vykonali.
Děkuji za rozhovor a přeji,
ať se Vám podaří uskutečnit vše, na co se těšíte.
Kateřina Šmahelová ■

KULTURA
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Klášterecké hudební
prameny 2020: 4 místa konání,
6 kurzistů, 7 dnů, 8 koncertů,
1575 návštěvníků
Klášterecké hudební prameny 2020 skončily a my bychom rádi poděkovali těm,
bez kterých by se tento 16.
ročník hudebního festivalu
nemohl uskutečnit. Jsou to
pochopitelně naši finanční
partneři – město Klášterec
nad Ohří, Ústecký kraj
prostřednictvím projektu Ro-

Foto: Ladislav Kubeš

dinné stříbro, Skupina ČEZ,
společnost Toyoda Gosei
Czech, s. r. o., mediální
partneři KAM po Česku, Televize Focus a Klášterecké
noviny.
Rádi bychom ale poděkovali
i těm, kteří nejsou tolik vidět,
a bez kterých bychom se neobešli. Jsou to především
naši dobrovolní Hasiči
Klášterec nad Ohří pod vedením Filipa Foukala.
V neposlední řadě patří dík
vstřícnému a ochotnému
panu faráři Vítu Audymu,
díky kterému jsme mohli
letos rozšířit okruh míst konání koncertů a využít také
prostory obou kostelů.
Miroslav Nyklíček,
Zámek Klášterec nad Ohří ■
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Lestkov, park a Šumburk
s průvodním slovem
nadšence a historika
Místostarosta David Kodytek se rozhodl aktivně podpořit
místní turismus a spojil přitom toto užitečné také s příjemným – pobytem v přírodě a svou zálibou v historii a zdejších
památkách. K uctění Mistra Jana Husa se nejprve 6. července vypravil na hrad Lestkov, v polovině července co by
Hrabě Thun vyprávěl společně s Miloslavou Koubovou u kapliček Sedm bolestí Panny Marie v parku o pohnutém osudu
Ježíše Krista a nakonec se skupinou nadšenců zavítali ještě
na hrad Šumburk.
Jak pan místostarosta hodnotí uplynulé akce? Díky komentovaným prohlídkám si mohl zase na chvíli připadat jako
ve škole. Mile ho překvapil zájem lidí a doufá, že na těch
příštích se účast minimálně zopakuje.
Nejbližší komentované prohlídky kapliček Sedm bolestí Panny Marie a Šumburku se uskuteční na začátku srpna – viz kulturní přehled na str. 2. Nenechte si
je ujít. V srpnu se opět plánuje také komentovaná prohlídka zámeckého parku pod taktovkou pana Františka
Kroupy. Její termín bude včas zveřejněn na webu a FB
města.

PÁR SLOV UMĚLECKÉHO ŘEDITELE
FESTIVALU ZÁVĚREM…
Klášterecké hudební prameny mě i letos nadchly a dopadly
skvěle. Jednotlivé koncerty byly zaplněny výborným publikem, které se sjíždělo i z velikých dálek. Krásná atmosféra
byla zlatou nití celého festivalu, hrálo se na nádvoří kláštereckého zámku a samozřejmě ve Velkém renesančním
sále, krásné večery proběhly i v obou kostelech (Nejsvětější
Trojice a Panny Marie Utěšitelky). Arménská sopranistka
Varine Mkrtchyan, varhanice Michaela Káčerková, harfistka
Barbora Plachá, swingový večer s Honzou Smigmátorem,
úžasný Vašo Patejdl, tradičně energií nabití Cigánski Diabli
a výborný orchestr Virtuosi Pragenses – co večer, to velký
zážitek. Mám radost z mladých účastníků mých houslových
kurzů, kteří celý týden pilně pracovali a na závěrečném koncertě krásně zahráli. Chci z celého srdce poděkovat Petrovi
Hybnerovi, Mirkovi Nyklíčkovi, městu Klášterec nad Ohří
a dalším přátelům v médiích, se kterými jsme tvořili úžasný
tým, který i v této prapodivné době vše výborně zvládl.
Smekám. Už teď se těším na další ročník v roce 2021.
Milí Klášterečtí, mám vás moc rád, váš Jaroslav Svěcený.

Letošní houslová třída, foto Alena Tučímová

Pozvánka na křest knihy
pro děti
Místní autorka Renata
Šindelářová a knihkupectví DDD Chomutov vás zvou na křest
knihy pro děti, gamebooku s ekologickou
tématikou. Jmenuje
se Kdo zachrání planetu? a vypráví o skupině dětí, které pomáhají nové kamarádce Nadě ochraňovat
přírodu. Kniha je plná
úkolů a obrázků z dílny
jirkovské ilustrátorky
Petry Šolcové. Její
křest se koná 6. srpna
od 16 hodin v knihkupectví DDD Chomutov, ale již nyní ji
lze objednat na různých knižních portálech, stačí zadat název titulu do vyhledávače.
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V opraveném areálu letního kina to žije
„Máte tu krásný letňák, výborně umístěný,“ pochvaloval si
manažer Čechomoru náš
klášterecký areál. Koncert
oblíbené svitavsko-pražské
skupiny přilákal předposlední
červencovou sobotu více než
300 návštěvníků.
V letošním roce pokračovala již
třetí etapa rekonstrukce tohoto
přírodního kulturního stánku,
na který je město náležitě pyšné. Letní kina v České republice ubývají a v našem to ožívá
nejen večerními produkcemi
českých a zahraničních filmů,
ale i řadou akcí pro děti
i dospělé.
Letos město přistoupilo ke
kompletní rekonstrukci jeviště s plátnem a zastřešením,
konstrukce pódia je nyní
zakryta dřevěným roštem,
což při pohledu ze sousedního
zámeckého parku každý uvítá. V minulých letech se kino

dočkalo nové elektroinstalace, vybudovaly se také nové
dlážděné cesty či zpevněné
plochy, což každý ocení zejména při nepříznivém počasí.

Letní kino – filmy na srpen
1. 8. 2020
5. 8. 2020
6. 8. 2020
7. 8. 2020
12. 8. 2020
13. 8. 2020
14. 8. 2020
20. 8. 2020
21. 8. 2020
23. 8. 2020
26. 8. 2020
27. 8. 2020
29. 8. 2020
30. 8. 2020

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Letní kino – akce pro
2. 8. 2020
10:00
15. 8. 2020
15:00
22. 8. 2020
17:00
28. 8. 2020
18:00

V síti
Démon zatracení
Ava: Bez soucitu
Trollové: Světové turné
Trollové: Světové turné
Casting na lásku
Bohemian Rhapsody
Mulan 2D
Šarlatán
Jeskyně
Trollové: Světové turné
Šarlatán
Štěstí je krásná věc
Noví mutanti
děti i dospělé
Den pro Františka
Klášterečáci Klášterečákům
Tancohrátky
Večer pod lampiony

Podrobnosti o filmech i akcích v kulturním programu na
str. 2.

Pobyt v letním kině je rovněž
usnadněn méně pohyblivým
návštěvníkům.
V minulém roce byly v celém
areálu opraveny objekty promítárny, občerstvení, pokladny včetně nových veřejných
toalet. Dříve se opravily lavice, regenerace se dočkala
i tamní bohatá zeleň, která
příjemně stíní během horkých

letních dní. Modernizace letního kina nekončí, na příští
rok je naplánována kompletní
rekonstrukce oplocení. Současný plot zbytečně přírodní
areál sousedící se zámeckým
parkem a pozemkem gymnázia hyzdí. Nová bude i vstupní
brána. Do budoucna město
plánuje opravu přístupové
cesty včetně osvětlení.

PRO RODINU
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Redakce pátrá po rodně paní Albrecht – závěrečný III. díl
Pátráme po německé rodině
paní Tanji Albrecht z Miřetic
a po případných potomcích
jejího dědečka. Vy, pravidelní
čtenáři, jste v tom s námi,
protože o výsledcích průběžně informujeme. Jsme
rádi, že na konci této práce
vidíme, že naše úsilí přineslo
jisté ovoce. Tím ale hledání
paní Tanji rozhodně nekončí,
ba právě naopak…
Jako klíčová se ukázala návštěva kadaňského archivu,
kde jsme zásluhou paní archivářky Michaely Balášové, které tímto veřejně
dekujeme, získali velmi cenné
informace. Na jejich základě
se přikláníme k tomu, že statek, který zde rodina Hussových před válkou měla mít, se
nacházel v domě s č. p. 35
v Miřeticích, tedy v rodném
domě pradědečka paní Tanji.
Dům stál na stavební parcele
č. 40, číslo je odlišné od současného číslování. Podařilo
se dohledat její polohu,
a proto víme, že dům se nacházel v prostoru mezi železničním mostem a domem
č. p. 82 v Žižkově ulici. Na výřezu z Císařského povinného
otisku map stabilního katastru Čech z let 1824-1843 je
parcela č. 40 znázorněna růžovou barvou, železniční
most zde v té době ještě nestál, nedaleko ústí do řeky
Ohře Podmileský potok a naproti přes cestu, kde jsou
dnes zahrady, bylo rozlehlé
pole. Místo se příznačně jmenovalo „Am Fels“, tedy „Na
Skále“. Na sousední parcele
vpravo jsou znatelné dvě
hospodářské budovy značené růžově a žlutě a Boží
muka. Pod parcelou č. 40
směrem dolů k řece se táhne
podél cesty pruh zeleně, kde
mohl být sad nebo zahrada.
Co z toho všeho Hussovým
patřilo, nebylo zjištěno, ale
koně mít mohli. Za doby Josefa Husse (ročník narození
1906) to tu ovšem mohlo vy-

padat trochu jinak, na přelomu 30. a 40. let 20. století
byla mapa stará 100 let. Na
leteckém snímkování z roku
1952 je dům č. p. 35 už zbořeništěm.
Kniha domovských příslušníků Miřetic z let 1909–1938
nám potvrdila, že Hussovi
byli hlášeni na této adrese.
Kdy v tomto časovém rozmezí byl zápis pořízen, se
neví, každopádně je zřejmé,
že se ho úředníci snažili postupem času aktualizovat dle
dalšího vývoje počtu členů
domácnosti.
Matka Josefa Husse, paní
Emma Hussová, rozená Löfflerová (ročník 1886), sem
byla již zapsána jako vdova,
její muž Josef Huss (ročník
1885) byl tedy po smrti
a později byla také ona z tohoto zápisu vyškrtnuta. Spolu s ní v domě žily její děti,
dcera Anna (ročník 1910),
která se provdala na podzim
roku 1929 do rodiny Zörklerových do dnes již zaniklé
obce Olešky v Doupovských
horách, dále mladší dcera
Frieda (ročník 1914) a syn
Josef (ročník 1906), dědeček paní Tanji. Až později
sem byla připsána ještě Josefova manželka Berta.
V matričním záznamu jejich
sňatku ze dne 3. srpna 1929
je u ženicha Josefa uvedeno
povolání cihlář, u otce nevěsty Georga Taubera pak
cihlářský mistr. Josefova nevěsta Berta pracovala v klášterecké porcelánce. Narodila
se v bavorské obci Hohenberg, která leží rovněž na
řece Ohři u česko-bavorských hranic. V Hohenbergu
byla také porcelánka, a to od
roku 1814. Bertina matka
Elisabeth pocházela z města
Aš. Kdy a za jakých okolností
přišli Tauberovi do Miřetic,
nevíme.
A konečně poslední člen domácnosti Hussových byl
do zápisu knihy domovských
příslušníků připsán jen obyčejnou tužkou. Jedná se
o dceru Josefa a Berty
v roce 1937, jejíž existenci
v rodině paní Tanji dosud jen
tušili. Jmenovala se Annaliese. Záznam v matrice potvrdil její narození i rodinnou
příslušnost, její rodný dům
byl v ulici Pod Skalkou č. 114.

Josef Huss na dobové fotografii vpravo
Po válce byly dle úředních záznamů vytvořeny seznamy
Němců určených k odsunu,
ve kterých byly respektovány
rodinné vazby. Annaliese se
na seznamu z původní rodiny
Hussových ocitla jako jediná.
Její matka Berta Hussová
zemřela na začátku roku
1942. Teta Anna Zörklerová
po svatbě již v Miřeticích nebydlela a z podobného důvodu na něm možná nebyla
ani teta Frieda. O jejím osudu
se nám nepodařilo nic zjistit.
Dívčin otec Josef Huss tam
také nebyl, předpokládáme,
že musel jako říšský občan
po Mnichovu 1938 plnit svou
povinnost a byl odveden do
Wehrmachtu. Potvrzeno to
ale nemáme. Po válce žil
v západním Německu v malé
obci Mittenwald v bavorských
Alpách, kde byl také na začátku 60. let pochován.
Odtud pocházela jeho druhá
manželka Cecílie, se kterou
měli postupně 6 dětí, jedno
z nich je matkou paní Tanji.
Prvorozený syn byl podle
data narození počat někdy
v průběhu května 1945. Josef se tedy v místě zdržoval
asi už o něco dříve před koncem války. Okolnosti jeho
příchodu sem mohly být
různé.
Josefovo nejstarší dítě,
dcera narozená v Čechách,
byla z Miřetic vysídlena
v době, kdy byl odsun již
řádně organizován, ale ani
přesto rozhodně nebyla
v jednoduché situaci. Do integračního střediska v budově
bývalých
kasáren
Wehrmachtu v Kadani přišla
na konci května 1946, odsud
odjela vlakem v transportu

č. 4 vypraveném z okresu
Kadaň 20. června 1946. Ve
vagonu s ní bylo dalších 59
lidí. Zdá se, že ani v tomto
možná jednom z nejtěžších
životních okamžiků nebyla
zcela opuštěná. Z dokumentů se totiž jeví, že odešla
společně s manželi Malzovými. Edmund Malz, původem z Louchova č. p. 27, byl
vrstevníkem dívčina otce,
pracoval jako železničář, jeho
manželka Anna byla o něco
starší, pocházela z vesnice
Mýtinka na Chebsku, a co je
obzvláště důležité: za svobodna se jmenovala Tauberová – stejně jako Annaliesina matka Berta…
U tohoto transportu chybí doprovodné informace o tom,
kam směřoval. Je pouze
jisté, že byl určen do ruské
okupační zóny. Odsun organizovali vojáci, transport předali na hranici Rusům a dál už
o něm nic nevěděli. Ty první
mířily do německého pohraničí, další pak hlouběji do vnitrozemí.
To, že Josef svou dceru
zřejmě už nikdy neviděl, se
nyní nejeví jako nepravděpodobné nebo neobvyklé. Na
konci války se dala celá Evropa na pochod a i v Klášterci
se pohybovalo mnoho uprchlíků. Devítileté děvče mohlo
v krajním případě při odsunu
i zemřít nebo si ji v Německu
mohli osvojit a změna jména
mohla její hledání otci
značně zkomplikovat. Najít ji
se mu očividně nepodařilo,
možná se to teď po letech povede jeho vnučce. Šance, že
by mohla být dosud naživu,
ještě je, byť letos uběhlo od
jejího narození 93 let.

PRO RODINU
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Letní vítání občánků na zámku proběhlo 4. července 2020
Místní čápi na komíně v Zahradní ulici mají teď sami „plné hnízdo práce“, chlapečky přinesli jen čtyři. Ale i z holčiček máme
velikou radost a rodinám všech dětí přejeme hodně zdraví a krásné léto.
Foto: Nikola Chalupníčková, Facebook: NikiChFoto

Daniela Krotilová

Václav Trepeš

Ema Hornová

Laura Luptáková

Matthias Erps

Magdalena Salčáková

Barbora Navrátilová

David Herout

Sára Surá

Adéla Vejvodová

Valerie Ehlich

Zdeněk Farbár

Týden o vodě? Dětem rozhodně prospěl.
Poslední týden v červnu se
předškolní třída Housenek
z MŠ Bruslička ponořila do

zkoumání a objevování. Připraven pro ně byl projekt
o vodě, který je zahrnut do

celoročního plánu environmentálního vzdělávání a je
postavený na výtvarných,
jazykových a kooperativních
činnostech.
Děti pracovaly na výtvarném
zpracování pohádky „Jak
kapka putovala“ a s vodou si
hrály také v rámci vycházek
na zahradě a u mělkého
potůčku za naší školkou. Venku zjišťovaly sílu vody při
pouštění lodiček, roztáčením
mlýnků a stavbou hrází. Dále
formou
pokusů
zjistily,
v jakých podobách se voda
může objevit, jak je pro život
důležitá a trochu se dotkly
i ekologie. Využívaly různé
techniky a materiály. Na tom
všem také porozuměly, co
znamená koloběh vody v přírodě.
Takto velmi jednoduše praktikujeme vzdělávání dětí
vlastní zkušeností a prožitkovým učením. Naším cílem je
přitom posilování dětské
radosti z objevování, zvída-

vosti, rozvíjení fantazie
a představivosti. Tento společný čas přispěl k vytváření
pozitivního vztahu dětí k přírodě a okolí, odnesly si individuální i společné skupinové
prožitky.
MŠ Bruslička,
učitelky Alena Páleníková
a Hana Vodochodská ■
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 8. července uplynou
dva smutné roky, kdy nás
opustil náš
milovaný
syn, bratr,
vnuk, přítel,
kamarád a
výborný
hokejista
Petr Miklovič. Rádi bychom vzpomněli na jeho
věčný úsměv a nikdy neutichající smích. Nikdy nezapomeneme. Se vzpomínkou v srdci Iva Šindelářová,
maminka.
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Zpříjemněte si letní dny v sousedním městě, má
rozhodně co nabídnout, a to nejen v průběhu srpna
Jak bylo slíbeno, tentokrát zveme na procházku nedalekou Kadaní. Započneme ji na náměstí, obejdeme si centrum a přes nábřeží či Smetanovy sady se dostaneme až ke klášteru. Poznejte Kadaň ještě hlouběji nebo jinak.
Zde je podrobný přehled toho, co je zde k vidění včetně srpnových kulturních akcí.
Galerie Josefa Lieslera
Až do neděle 23. srpna jsou
zde instalovány výstavy rovnou dvě: 65 let řemesla –
umělecká knižní vazba
Jany Přibíkové a Hvězdy ve
fotografiích Antonína Pulce
a Jana Straky, vernisáž se
koná ve čtvrtek 30. července
od 17 hodin. O měsíc později,
ve čtvrtek 27. srpna, tady bude
slavnostně zahájena společná
výstava umělců Ladislava
Janoucha, Josefa Velčovského a Václava Zoubka.
V době letních prázdnin si je
můžete prohlédnout denně od
10 do 18 hodin, vstupné se
neplatí.
Hned vedle radnice s galerií
a gotickou bílou věží stojí tzv.
Dům U Slunce. Sídlí v něm
Muzeum čarodějnic. Otevřeno je denně mimo pondělí od
10 do 11 hodin a odpoledne od
13 do 16 hodin. Komentované
živé prohlídky v délce 45 minut
zde probíhají každou celou
hodinu. Muzeum je zasvěceno
magii bílé, která má pomáhat
a léčit. Zábavu i poučení zde
skýtá také alchymistická dílna.
A komu se stýská po škole,
může usednout do lavice čarodějnické školičky. Pro větší skupiny zařídí individuální prohlídku na tel.: 774 101 127.
Místní známou kuriozitou je
Katova ulička, nejužší pojmenovaná ulice v Česku, která sloužila jako rychlá spojnice
mezi náměstím a tzv. Katovým
domem č. p. 190. Ve svém nejužším místě měří pouhých
66 cm, dlouhá je přibližně 50 m
a volně navazuje na systém
městského opevnění. Příjemnou procházkou podél hradeb
pak dojdete až ke kadaňskému
hradu a dolů na nábřeží.
Radniční věž a Mikulovická
brána
Bílá radniční věž, nejvyšší
budova ve městě, patří k jeho
charakteristickým znakům.
Vystoupat na ni můžete
o prázdninách denně od 10 do
17 hodin. Pokud se nebojíte
výšek, projděte si určitě také
ochoz, odměnou za vynaloženou námahu vám bude nádherný výhled do kraje.

O něco nižší, nedaleko stojící
Mikulovická brána je součástí historického opevnění
a v minulosti, jakožto hlavní
brána, oddělovala Staré
a Nové Město. V době letních
prázdnin je návštěvníkům
přístupná denně, a to vždy od
10 do 17 hodin. Letos je nově
také
dějištěm únikové hry, o tom
více na str. 15.
Vstupenky na prohlídku obou
památek zakoupíte v Galerii
Josefa Lieslera v budově radnice pod bílou věží.
Turistické informační centrum Kadaně byste nalezli
v ulici Jana Švermy vedoucí
z Mírového náměstí směrem
k Mikulovické bráně. Kromě
možnosti koupě suvenýrů
a nabídky běžných služeb infocentra na vysoké úrovni zde
mají za úplatu k zapůjčení
kola a elektrokola včetně
cyklistického
vybavení
a poradí, kam na kole vyrazit. Ceny se odvíjejí od typu
kola a délky doby zapůjčení.
Navíc je možné si zde vlastní
elektrokolo za poplatek dobít.
Funguje tu i úschovna, kam
vám zdarma uloží kolo nebo
zavazadlo.
Kousek od Mikulovické brány,
na Studentském náměstí je
umístěna volně přístupná
Galerie pod širým nebem.
Pokud si sem najdete cestu,
zhlédnout můžete do 30.
srpna malby, kresby a ilustrace Elišky Kulíkové.
Kadaňský hrad je během letních prázdnin otevřen od úterý
do neděle, vždy od 10 do 17
hodin a zve do prostor hradního sklepení na komentované prohlídky „Dějiny a vývoj kadaňského hradu“.
Dozvíte se něco málo o historii
hradu, základních etapách
jeho architektonického vývoje, zajímavých královských
návštěvách nebo zástavních
držitelích. Prohlídky začínají
v každou celou hodinu.
Až do 28. září se na hradě
můžete také v rámci výstavy
Hans Kudlich, osvoboditel
sedláků blíže seznámit s odkazem tohoto poslance ra-

kouského říšského sněmu
a předkladatele zákona o zrušení roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám kolem roku
1848 byl v rakouském mocnářství, ale i v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti.
Před ní uprchl přes Švýcarsko
do USA, kde působil jako lékař
a žil v kruhu početné rodiny.
V areálu hradu sídlí také domov
pro seniory a Městská knihovna
Kadaň. Cyklisté mohou využít
stojany pro jízdní kola na nádvoří.
Součástí Městského muzea
v Kadani je ještě objekt středověké hradní bašty. Je zde
umístěna stálá expozice
s názvem Militaria s vystavenými replikami zbraní, zbrojí
či maketou pevnosti z období
první republiky. V létě uspokojí
všechny zájemce o vojenské
a válečné dějiny města z dob
středověku až po druhou světovou válku vždy od Út do Pá
mezi 10. a 17. hodinou. Stejná
otevírací doba platí také pro
paralelní sezónní etnografickou výstavu se sbírkou předmětů používaných lidojedy
z Nové Guineje pod názvem
Lovci lebek, která zde setrvá
do 28. září.
Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků
Nabízí tři stálé prohlídkové
okruhy: I. Pohledy do minulosti Kadaně, II. Život
v klášteře, III. Mineralogické zajímavosti regionu. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu
denně mimo pondělí od 10 do
17 hodin.
Od počátku založení kláštera
je přilehlá klášterní zahrada místem, které místní řeholníci obdělávali a z něhož žili.
Kromě vinohradu je zde i dnes
tyčová chmelnice, výběhy
menších hospodářských zvířat, např. koz, ovcí nebo prasete. Horní část je upravena
jako relaxační park ve francouzském stylu. Zahrada je
otevřena každý den od 10 do
19 hodin, bývá dějištěm nejrůznějších kulturních akcí. Pro
návštěvníky je zde k dispozici
občerstvení Konírna. Otevírací doba Konírny v letních

měsících je od úterý do pátku
od 14 do 19 hodin, o víkendu
od 10 do 19 hodin, v pondělí
mají zavřeno.
V blízkosti této církevní památky, ve Smetanových sadech
byste ještě nalezli kapličky
křížové cesty s celkem sedmi
zastaveními. Kromě nich se
zde nachází i skupinka smírčích křížů pocházejících z okolních zaniklých obcí.
Rozhledna na Svatém
vrchu je také v bezprostřední
blízkosti kláštera, tyčí se na
vrcholu Svatého kopečku.
Nabízí velkolepý pohled na
nedaleké hory, vede k ní naučná stezka, rozhledna je volně
přístupná.
Kadaňské kostely nejsou
mimo bohoslužebné obřady
pro turisty běžně přístupné,
počkat si musí na zářijové Dny
Evropského dědictví. Výjimku
tvoří kostel Povýšení svatého Kříže, který je jednou
z povinných zastávek prohlídky městem s průvodcem (o
tom více viz dále), a kostel
sv. Vavřince v Želině na pravém břehu řeky Ohře východně od města. Ten je velmi
starý, vybavení interiéru se
nedochovalo, je ovšem cennou architektonickou památkou. Veřejnost zde provází
ještě v srpnu každý víkend od
10 do 18 hodin studenti,
vstupné je dobrovolné.
A konečně kouzelné zákoutí
Kadaně prozkoumáte na
komentované prohlídce
města s průvodcem. Lze ji
ovšem objednat pro větší skupinu návštěvníků o počtu minimálně 20 osob. Během 90
minut společně projdete
základní okruh, během kterého uvidíte a navštívíte kostel
Povýšení svatého Kříže,
Růžencovou kapli a Kadaňský hrad. Začíná se vždy
v domluvený čas (zpravidla
v celou hodinu) na Mírovém
náměstí u sloupu Nejsvětější
Trojice. Objednat ji lze vyplněním formuláře na webu
https://kadan.eu/pruvodci/.
Na místním koupališti se
můžete osvěžit během horkých dnů, ale i pravidelně udr-
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žovat fyzičku v rámci ranních
a večerních hodin kondičního plavání. Ráno se plave
každý den od 8 do 9 hodin,
večer pouze v Po, St a Pá od
19:30 do 20:30 hodin. V případě nepříznivého počasí si

ověřte provozní dobu telefonicky na: 777 226 903 nebo
774 226 912. Další možnost
volnočasového vyžití pro vás
může zajistit Kino Hvězda,
letní kino, půjčovna loděk
a šlapadel na Nábřeží Maxi-

Pozvánky na kadaňské srpnové akce:
So 1. srpna Čaj s námi – festival čajových nadšenců na
Studentském náměstí započne v 10 hodin.
Ne 2. srpna Big Band Zdenka Tölga*
Hudební koktejl swingových
skladeb si můžete vychutnat
ve františkánském klášteře od
16 hodin. Vstupné činí 50 Kč
na osobu.
Pá 7. srpna vystoupí Luboš
Pospíšil* s kapelou 5P ve
františkánském klášteře od 18
hodin. Vstupné činí 160 Kč.
Ne 9. srpna Odpoledne
s Baranijankou a Plechovankou*
Kadaňská kapela na své
vystoupení pozvala i hosta.
Vstupné je 50 Kč.
So 15. srpna pARTy ve
Františkánu*
Provázet festivalem bude Tomáš
Hanák a na dvou scénách se
představí pestrá škála účinkujících. Program najdete na
webu. Vstupenky jsou v předprodeji mimo jiné i v turistickém
infocentru v Klášterci pod radnicí. Cena jedné vstupenky je
590 Kč.
Ne 16. srpna Coffeebreak*
V Amfíku začne od 18 hodin
koncert funk-pop-jazzové kapely se sympatickým názvem.
Vstupné 50 Kč.
Vstupenky na setkání s hercem Jaroslavem Duškem
a jeho hostem v zahradě františkánského kláštera, které se
uskuteční v úterý 18. srpna od
17 hodin, jsou již beznadějně
vyprodané.
St 19. srpna Farmářské
trhy na Mírovém náměstí:

TIP NA VÝLET
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Mezi 9. a 16. hodinou můžete
v centru Kadaně nakoupit
například čerstvé pečivo, uzeniny, ovoce, zeleninu, mléko,
med, koření a další kvalitní
potraviny od místních malých
výrobců a pěstitelů.
So 22. srpna Bluesová
Střelnice:* 3. ročník festivalu
se opět uskuteční u altánku KD
Střelnice. Vystoupí na něm
Petra Börnerová Band, Acid
Horses, Dobré ráno Blues
band, WBand, Michael van
Merwyk a the Jookebox ZOO
z Německa nebo slovenské
The Joint Venture. Začátek ve
13 hodin, cena 170 Kč.
Ne 23. srpna Medové odpoledne s pohádkovým zpíváním*
Příjemné odpoledne budou
moci strávit malí i velcí milovníci medu ve františkánském
klášteře. Program Medového
odpoledne poběží od 13 do 18
hodin. Těšit se můžete například na jarmark včelařského
zboží, medu, medoviny, perníků, svíček a mnoho dalšího.
Od 13 do 16 hodin doprovodí
trhy kapela Swing party
band. Od 14 hodin se můžete
těšit na včelařskou přednášku
s ochutnávkou místních medů
spojenou se soutěží o Oettlovu
cenu a tedy i nejlepší med
Kadaňska. Na 16. hodinu si
Tomáš Barták a hudební
divadlo Hnedle vedle pro
dětské návštěvníky přichystá
v klášterních zahradách pohádkové zpívání. Vstupné
50 Kč.
Pá 28. a So 29. srpna Klíč ke
Kadani: Milovníky záhad, dob-

psa Fíka. Ve městě mají také
minigolf, discgolfové nebo
chytré hřiště.
A pokud patříte mezi milovníky
pěší turistiky, pak je pro vás
památník na stolové hoře
Úhošť tím pravým místem.

Kadaň z něho máte doslova
jako na dlani. Nachází se
nedaleko obce Úhošťany, vede
k němu naučná stezka v celkové délce 7,5 km značená
červeně. Začíná v Pokuticích,
končí v Zásadě u Kadaně.

Foto: Tomáš Krucký, poskytlo TIC Kadaň
rodružství a napětí láka letos
Kadaň na únikovou hru. Vydejte se do středověku a unikněte
ze zamčené Mikulovické
věže. Hra je určena pro skupinu od 2 do 6 osob, není vhodná
pro osoby se sníženou pohyblivostí. Začátek je každou celou
hodinu od 14 do 20 hodin.
Rezervace předem je nutná na

tel.: 602 104 242 nebo e-mailem na liebscher@kulturakadan.cz. Vstupné pro skupinu
činí 380 Kč.
________
* pozn.: Vstupenky zakoupíte
v Turistickém informačním
centru v Kadani nebo online
na www.kultura-kadan.cz.

AKČNÍ NABÍDKY
Najezte se v Kadani a ZDARMA si prohlédněte místní
vybrané památky
Kadaň se rozhodla podpořit během prázdnin místní podnikatele v pohostinství. Půjdete-li v Kadani na oběd, kávu
nebo zmrzlinu, schovejte si účtenky a předložte je na
pokladně vybrané kadaňské památky, kterou chcete
navštívit. V nabídce je františkánský klášter, Radniční
věž, Mikulovická brána, Kadaňský hrad nebo Bašta.
Za každých utracených 250 Kč získáte jeden vstup zdarma. Vaši účtenku si zde ponechají. Nabídka platí do konce
srpna.
„Památky v kapse“ – speciální vstupenka umožňuje
jedné osobě v ceně 150 Kč vstup do celkem pěti památkových objektů, jimiž jsou: Mikulovická brána, Radniční věž, Kadaňský hrad, Bašta a Františkánský
klášter. Prodává se v Turistickém informačním centru
v Kadani a ve všech zmíněných památkových objektech.
Tato vstupenka platí po celou sezonu, není třeba projít
vše během jednoho dne. Ve františkánském klášteře platí
pouze pro jeden okruh dle volby návštěvníka. Tento typ
vstupenky nemusí být výhodnější pro důchodce a držitele
průkazu ZTP, měli by zvážit, zda se jim nevyplatí spíše
běžná vstupenka, na kterou mají slevu.
Město Kadaň se letos účastní prázdninové hry dětského kanálu České televize Déčko s názvem
Zachraň trosečníky. O co jde? Na ostrově uvízla parta
trosečníků, dostat se domů mohou jen pomocí sopky,
která dávno vyhasla a je potřeba ji znovu zažehnout.
K tomu má přispět každý váš rodinný výlet. Za pomoci
mobilní aplikace Léto s Déčkem je možné ukládat si
rovnou na výletech získaná hesla a spoustu virtuální
samolepek k ozdobení vašich fotek. Více informací na:
https://decko.ceskatelevize.cz/zachran-trosecniky

POHLED DO HISTORIE
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Barokní kostel Nejsvětější Trojice letos slaví výročí

Farní kostel Nejsvětější Trojice
Nového pana faráře jsme
vám v novinách už představili, a proto jsme se rozhodli
vám přiblížit také místa, která
jsou závislá na jeho laskavé
péči.
Oba naše kostely si letos připomínají svá kulatá výročí.
Filiální kostel, který známe
jako kostel Panny Marie Utěšitelky, letos slaví 260 let od
vysvěcení. Málokdo však ví,
že jeho správný název zní
kostel Navštívení Panny
Marie.
V červencovém čísle vám
blíže představíme farní
kostel Nejsvětější Trojice,
který je letos vysvěcen již
350 let, naposledy pak
v roce 2003.
V Klášterci nad Ohří stával
farní kostel již v době působení benediktýnského kláštera. Byl to kostel malý

a velice brzo přestal splňovat
požadavky tehdy relativně
rychle se rozvíjejícího města.
Existence farního kostela je
u nás písemně doložena až ve
14. století (1352), kostel ale
stával na úplně jiném místě
než ten současný. Bylo to ve
spodní části náměstí, kde byl
po roce 1726 postaven špitál
a následně také vrchnostenský důchodní úřad – v dnešní
Zahradní ulici na parcele
domu č. p. 10, tedy v současném sídle městské policie.
Zasvěcen byl Tělu Kristovu
a podle všeho byl zničen za
třicetileté války, v roce 1639,
kdy vyhořel během požáru
města. I díky štědrosti místních obyvatel byl v roce 1653
obnoven, ale následně definitivně zničen dalším požárem města v roce 1726.
Místo pro nový farní kostel

Kostel dříve býval v neutěšeném stavu

vybral Jan Zikmund Thun,
který se však kompletní
realizace kostela nedožil,
zemřel v roce 1646. Z dochovaných pramenů je ale
zřejmé, že stavbu zahájil.
Pokračoval v ní pak jeho
syn, Michael Osvald Thun.
Autorem plánů nového farního kostela byl italský architekt a sochař Carlo Lurago
a na stavbu dohlížel italský
stavitel Rossi de Luca, členové jeho rodiny s Carlem Luragem úzce spolupracovali.
Plány Carla Luraga a výsledná
podoba se však liší. Stavba
kostela probíhala v letech
1665–1670. V roce 1670
byl kostel vysvěcen pasovským biskupem Václavem Thunem, bratrem
Michaela Osvalda Thuna.
Ten pak kostelu daroval
hlavní oltář Nejsvětější
Trojice.
Kostel je jednolodní obdélný
objekt s polygonálním presbytářem (čili s mnohoúhelníkovým
kněžištěm,
tj.
místem u oltáře, které je
vyhrazeno pouze kněžím),
severní sakristií (tj. přiléhající
místností, kde mají kněží uložené předměty potřebné
během bohoslužby) a oratoří
(tj. modlitebnou – většinou
výše oddělené místo v kostele
určené pro šlechtu). Na hlavním průčelí kostela je štít se
znakem hraběte Michaela
Osvalda Thuna a jeho manželky, rozené hraběnky
z Lodronu.
V kostele se nachází již zmiňovaný hlavní oltář, na kterém je vyobrazení sv.
Václava (vlevo dole), sv.
Michaela (vpravo dole), sv.
Františka
Xaverského
(uprostřed vlevo), sv. Vojtěcha (uprostřed vpravo),
sv. Šebestiána (nahoře vlevo) a sv. Rocha (nahoře
vpravo). Uprostřed oltáře je
obraz Krista a Pána Boha
a pod ním obraz Nanebevzetí
Panny Marie.
Dále se po stranách kostela nacházejí čtyři boční
sloupové portálové oltáře.
Z pohledu k oltáři: první zleva
je oltář sv. Josefa, druhý zleva
je původně oltář sv. Antonína
Paduánského, nyní je zde ale
oltář Nejsvětějšího Srdce
Páně s vyobrazením Ježíše

Hlavní oltář
Krista. První zprava je oltář
Zvěstování Panny Marie, druhý zprava je oltář sv. Jana
Nepomuckého.
Před oltářem Zvěstování Panny Marie se nachází socha sv.
Barbory a před hlavním vchodem do kostela vlevo stojí
zvonice, která ke kostelu přibyla až v roce 1860.
V roce 1725 byla před kostelem vztyčena socha sv. Floriána, patrona horníků,
hasičů, hrnčířů či kovářů.
V okolí kostela se pak nacházejí i další sochy světců, které
ale nejsou původní a jsou přivezené ze zaniklých obcí
v okolí Klášterce. Jde o sochy
sv. Antonína Paduánského
a sv. Jana Nepomuckého vlevo od kostela či sloup Nejsvětější Trojice u Thunské hrobky, všechny tři kousky jsou
z Mikulovic. Dále mariánský
sloup z Prunéřova a okolo něj
sochy světců z Dolan a Rokle,
které stojí vlevo od hlavního
vchodu.
Víte, jakou roli v historii Klášterce hrála rodina kamnáře
Kašpara Schreinera nebo to,
že ke kostelu údajně vedla
z parku dřevěná spojovací
chodba určená pouze panstvu?
To i mnoho dalšího se
dozvíte v připravované
publikaci o kostelech nebo
na zbrusu nové plánované
prohlídce kostelů, kterou
zajišťuje zámek.
Lenka Fricová ■
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Zpráva o sloučení starší přípravky,
ročníků 2009 a 2010,
mezi fotbalovými kluby
Klášterec nad Ohří a Rašovice
Díky obětavosti členů
výborů a dobrým vztahům mezi oběma sousedními kluby, došlo
k dohodě mezi zástupci klubů FK Klášterec
nad Ohří, panem Jiřím
Bezděkem a panem
Michalem Holečkem,
a FK Rašovice panem
Ing. Martinem Bašusem, o spojení starších přípravek výše uvedených klubů. Oba
kluby se, bohužel, v současné době potýkají s velkým nedostatkem hráčů v těchto ročnících a tuto situaci se rozhodli
urychleně po vzájemné dohodě vyřešit sloučením starších
přípravek svých klubů vytvořením jedné společné starší přípravky. Z klubu FK Rašovice nastoupí 7 hráčů, z klubu FK
Klášterec 4 hráči. Společně budou tito hráči vystupovat pod
hlavičkou FK Klášterec/FK Rašovice.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště FK
Rašovice se dále kluby dohodly, že všechny přípravkové kategorie budou trénovat na hřišti FK Klášterec nad Ohří.
Jiří Bezděk, FK Klášterec nad Ohří ■

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej: 11. 8. 2020
Klášterec – u autobusového nádraží (závory) – 14.30 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9.00–16.00
hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

Krmiva
PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ
pro nosnice, králíky, krůty, brojlery,
kuřata, kachny, kuřice, pštrosy,
bažanty, holuby, pávy, ovce,
křepelky, prasata, koně , skot aj.
Dále nabízíme komodity – pšenici, ječmen, kukuřici,
oves, obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby,
cukrovarské řízky aj.
Pro rybáře – krmítkové a vnadící směsi, boilies, řepnou
tekutou melasu, dále extrudované peletové krmivo pro
koi kapry

Nemocnice Kadaň s. r. o.
Golovinova 1559, 432 01 KADAŇ
telefon +420 474 944 111 • fax +420 474 333 935
e-mail: posta@nemkadan.cz • web: http://www.nemkadan.cz

Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nabízí pracovní pozice

všeobecné sestry
v oborech:
chirurgie, interna, ortopedie, pediatrie, gynekologie
a porodnictví, intenzivní medicíně, anestezie.
• Náborový příspěvek až do výše
100 000 Kč
• Výhodné mzdové ohodnocení
v rozmezí od 43 000 až 50 000 Kč
• Příspěvek na dopravu

NABÍZÍME:
• Stabilní zaměstnání a zaměstnanecké
benefity
• Příspěvek u lůžka
• Další nepeněžní bonusy
• 5 týdnů dovolené

• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Možnost ubytování (městské byty)
• Možnost práce na zkrácený úvazek

Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP. Nabízíme nezávazný osobní pohovor.
KONTAKT: Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního a ekonomického oddělení,
Telefon +420 474 944 550 • Mobil +420 725 425 180 • e-mail benesova@nemkadan.cz
Nemocnice Kadaň s. r. o., obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka číslo 20011
IČO: 25479300 • DIČ: CZ-25479300 bankovní spojení: 267178828/0300, ČSOB a. s., pobočka Kadaň
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Historie národní házené v Klášterci nad Ohří

Foto Roman Novotný
Na stránkách letošních únorových Kláštereckých novin jsme
spolu s pamětníky vzpomínali
na začátky dětského hokeje
v našem městě, které jsme dali
do souvislostí se současnými
podmínkami začínajících hokejistů. Nyní uzrál čas na další
sport. Volba padla na národní
házenou.
A protože byla v minulosti
otázka pohlaví poněkud přehlednější než dnes, je možné
navázat tím, že zatímco hokej
byl dříve jednoznačně mužskou doménou, národní házené se v jejích začátcích v Klášterci věnovaly spíše zástupkyně něžného ženského pokolení. K tomu se ovšem sluší
uvést dodatek: ačkoliv ji zde
hrály zpočátku dívky a ženy,
svou fyzickou náročností si
tato aktivita s hokejem
v ničem nezadá. Jedná se
o tvrdý, bojový, rychlý, kolektivní sport.
První neoficiální zmínka o národní házené v našem městě
se datuje k prosinci roku
1986, kdy vzniklo při pionýrské
skupině na 4. ZŠ v Klášterci nad
Ohří první družstvo starších
žaček s neoficiálním názvem
„GALA“, od ledna 1987 již s oficiálním názvem „4. ZŠ Klášterec nad Ohří“. Zakládajícími
členkami byly: Bendová,
Guttweisová, Chňapková, Krejčová, Lajblová, Lájošová,
Lédlová, Minaříková, Pilmaierová. Prvním trenérem a současně vedoucím byl František
Bílek. Počáteční myšlenkou
přitom bylo nabídnout také
děvčatům možnost kvalitního
sportovního vyžití. To se podařilo, tento sport se ujal a dal
možnost vyniknout mnoha
místním talentovaným hráčkám.

Jak šel čas aneb Důležité
milníky a úspěchy klubu
10. května 1987 se konal
první přátelský turnaj, soupeřem dívkám byla chlapecká
družstva.
1987/1988: V konečné tabulce premiérového mistrovského
ročníku skončil oddíl 4. ZŠ Klášterec s 18 body na 4. místě z 9.
Mladší žačky 1988/1989: 1.
historický titul ze severočeské
oblasti, o rok později 1. historický titul z přeboru republiky
1990: klub přejmenován na
EPK Tušimice 4. ZŠ Klášterec
nad Ohří; o pět let později se
jeho název ustálil na SK NH
Klášterec nad Ohří.
1991/1992: První mužstvo
žen, ač nejmladší, obsadilo 2.
místo v severočeské oblasti
(mezi nimi také hráčka M.
Kanická, pozn. red.)
1993: vítězství žen v severočeské oblasti; první neúspěšná
kvalifikace žen do 1. ligy
1994/1995: založen oddíl
starších žáků; vydržel jen jednu
sezonu.
1995/1996: trenéra Františka
Bílka vystřídal Jan Malý
1997/1998: úspěšná kvalifikace o 1. ligu žen
1998/1999: poprvé nejvyšší
soutěž v našem městě, klub
umístěn na 11. místě
2000/2001: sestup z ligy
Prosinec 2001: Vzniká první
výbor, který pracuje v tomto
složení: Jaroslav Krejsa – před-

seda, Petra Černá – účetní,
Michala Kanická – organizační
pracovník, Mirka Ujváryová,
Boženka Bastová, Danuše
Uzsáková a Michal Alexa (trenér žen).
2001/2002 založen oddíl
národní házené mužů
30. června 2002: úspěšná
kvalifikace žen o postup do
1. ligy, (mezi hráčkami také
V. Řízková, pozn. red.)
O své činností a sportovních
událostech psali a vydávali
dokonce vlastní zpravodaj.
Za více než patnáct let existence klubu národní házené v Klášterci jím prošlo přes 200
hráček. Jmenujme alespoň
některé, které se podílely na
jeho významných úspěších:
Lenka Mrnková, Radka Botlová-Češková, Jitka Lhotská, sestry Petra a Pavla
Koldusovy, Jana Houšková,
Soňa Hendrychová, Naďa
Hynková, Marta Možiešiková, Gábina Kočová, Květa
Marková, Iveta Slánská,
Petra Bendová, Michaela
Šímová, Michaela Kanická,
Alena Kiňová, Renata Kováčová, Lenka Vaněčková,
Jana Marková, Markéta
Šimková, Jana Kuncová,
Michaela Kašparová, Petra
Černá, Kateřina Kubásková,
Hana Kroupová, Romana
Jánská, Petra Michálková,
Soňa Ullerová, Kateřina
Tůmová, Dominika Civišová, Adéla Drozdová, Vanda
Řízková, Judita Myslíková,
Martina Kubištová a další.
Trenéři a vedoucí: František
Bílek, Jan Malý, Alena a Petr
Kiňovi, Milan Koldus, Luboš
Drozd a Alexandr Botló.
V Klášterci nad Ohří vícekrát
probíhaly soutěže republikového významu. Klub v současnosti nemá své pokračovatele.
Za laskavé poskytnutí historických materiálů a fotografií
děkujeme panu Jaroslavu Krejsovi, někdejšímu předsedovi
klubového výboru.

30. června 2002 úspěšná kvalifikace žen o postup do 1. ligy.

Národní házená je, stejně
jako házená klasická, postavená na snaze spoluhráčů vsítit míč do soupeřovy branky
házením. A branka je to pořádná, v klasické házené má
rozměry 3x2 m, hřiště je
o velikosti 20x40 m. Národní
házená, nebo také česká
házená, se od té klasické liší
v několika zásadních pravidlech, pevným vymezením rolí
hráčů a také v drobných rozdílech rozměrů hřiště a branek. Proto je vnímána jako
samostatný a zároveň ryze
český sport s dnes již více než
100letou tradicí.
Vzpomínky dvou bývalých
hráček dobře vykreslují
atmosféru i tehdejší podmínky
O klášterecké národní házené
vyprávěly Michaela Kanická
(útočnice) a Vanda Zahradníková, dříve Řízková, která
byla zpočátku v útoku, později
chytala.
Jak jste se dostala k házené?
Vanda: Nejdříve jsem hrála na
flétnu v lidušce, takže jsem na
hřiště krásně viděla a pak jsem
to šla jen zkusit na popud již
hrající kamarádky a u házené
jsem zůstala skoro 20 let…
Michaela: Přišla jsem k ní úplně náhodou, ve škole dělal tenkrát trenér Bílek docela často
nábory děvčat, a protože tady
skoro žádný týmový sport pro
dívky nebyl, vyzkoušely házenou, myslím, všechny mého
věku v Klášterci. Když jsem
začínala, bylo mi cca 8–9 let.
Oddíl fungoval v počátku jako
kroužek na 4. ZŠ, v roce 1987
byl registrován jako oddíl
národní házené.
Jak vypadaly tréninky?
Vanda: Trénovalo se tak dvakrát týdně. V zimě jsme trénovaly na 4. ZŠ a posilovnou nám
byly výskoky na lavičky s medicinbalem nebo „oblíbené“ dřepy „s mačkáním“. Mívali jsme
i soustředění.
Michaela: Tréninky byly 2x
týdně, každý víkend zápas. Pak
v lize se jezdilo na dvojkola na
vzdálené zápasy. V rámci tréninku jsme hrály snad všechny
sporty, volejbal, fotbal, pingpong, badminton… Pamatuji si,
jak jsme jely na soustředění do
Havlíčkova Brodu. Trenér Bílek

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

07/2020 | strana 19

Žačky v roce 1993
nám tam domluvil přátelské
utkání v hokeji, ale my bruslily
jen na bruslích se zoubky. Když
jsme protestovaly, vždycky
pronesl, že nejsme cukrové
panenky a kdo má strach, ať
vypadne. Když jsme nepřišly
na trénink, došel si pro nás až
domů. Já to navíc neměla
vůbec jednoduché, bydlel o tři
patra výš (smích). Dnes prostě
vím, že život je o překážkách,
musíte bojovat a nikdy nic
nevzdat.
Co Vám dalo hraní házené
nebo co Vás na tom lákalo?
Vanda: Mám toho na jazyku
tolik... Ten sport miluji a dala
jsem tomu poměrně velkou
část života, slz a hlavně radosti.
Atmosféra byla parádní. Byly

jsme tým, kamarádky na celý
život. Taky to byla velká dřina,
ale to se projevilo na výsledcích. I samotná hra je parádní.
Je to tvrdý a kontaktní sport
a to mě na tom asi bavilo nejvíce. Je to hlavně o kolektivu,
o souhře, o tréninku, musíte si
i něco jiného odříci, ale hlavní
je si tu hru užívat.
Michaela: Nejvíc mě lákala ta
parta, režim tréninku a brzy
vlastně i úspěch. Vyhrávaly
jsme všechno. To Vás nabíjí
a na bolístky pak není čas. Je
to opravdu komplexní sport
a myslím, že jsem vlastně pak
nikdy neměla problém, postavit
se k jakémukoliv sportu. Posílí
Vás to. Navíc přátelství s holkami je na celý život, je to jako

druhá rodina, stále se stýkáme,
už máme děti a občas plácáme
pro radost házenou.
Jak jste se vyrovnala s tím,
že házená je tvrdý sport?
Vanda: Viděla jsem pár vyhozených ramen a kolen, zlomených rukou, ale i tak jsem to
milovala. Měla jsem naštěstí
jen zlomenou ruku a prst, ale
naražené prsty snad tisíckrát,
to už člověk nepočítal. Následky
nemám žádné.
Michaela: Teď se házená hraje
na kobercích a umělých trávnících, to padáte jako do peřin,
dříve hlavně na asfaltu a škváře,
to bolelo podstatně víc. Navíc
trenér Bílek prosazoval spartánskou výchovu a o žádných
bebíčkách a slzičkách nemohla
být vůbec řeč. V době největších úspěchů mu pomáhali
manželé Kiňovi, zvláště paní
Kiňová byla jako naše druhá
máma. Nebýt jí, asi bych skončila, jako spousta ostatních
holek, které nevydržely ten dril.
Jaký byl váš největší osobní
úspěch v klášterecké národní házené?
Vanda: V ženách byl největší
úspěch postup do první ligy.
Můj osobní největší úspěch na
mě čekal až v Chomutově,
s Kláštercem nesouvisí, ale
tedy jsem získala skvělé základy.
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Michaela: Úspěchu bylo
spousta, vyhrály jsme opakovaně mistrovství republiky ve
všech žákovských kategoriích,
mladších, starších i dorostenek.
Nejvíc pro mě ale znamenalo
3. místo na MČR dorostenek
v Přerově, kam nás (8 holek)
trenér Bílek poslal s panem
Kiněm a sám odjel na MČR
s žačkami, které se hrálo ve
stejném termínu. Byly jsme
nejmladší a vůbec se nepočítalo, že bychom tam něco uhrály.
Když k nám do vlaku na zpáteční cestě přistoupily holky
s panem Bílkem, čekaly jsme
pochvalu, ale místo toho jsme
dostaly vynadáno, že jsme tam
zapomněly balon (smích).
Jak pokračovala Vaše sportovní kariéra?
Vanda: Přešla jsem do Chomutova, mimo jiné i proto,
abych si mohla splnit sen
a vyhrát mistrovský titul. A ten
sen jsem si splnila. Dnes sportuji již rekreačně a nepravidelně.
Michaela: Hrála jsem pak
chvíli v Chomutově a po několikaleté přestávce jsme se s holkami domluvily, že to zase
dáme dohromady. Klub jsme
pojmenovaly KNH Chomutov,
konkurenční úspěšnému SK.
Pod touto hlavičkou vlastně
občas hrajeme dodnes.

Mezinárodní improvizovaný JKA Kata Camp se vydařil
Již se stalo tradicí, že každý
sudý rok pořádá Karate klub
Kadaň a Klášterec, z. s. mezinárodní seminář vedený
japonskými instruktory karate pod názvem Gasshuku.
Tento rok je ale jiný a realizační tým musel reagovat na
mimořádnou situaci. Do
poslední chvíle nebylo jasné,
v jakém formátu (a zda
vůbec) bude letošní ročník
realizován. Když bylo jisté,
že japonští instruktoři tento
rok nepřiletí, bylo rozhodnuto o změně a pořadatelé

předvedli, že jsou mistři
improvizace a zorganizovali
na již dohodnutý termín
1.–5. července mezinárodní
výcvikový tábor JKA Kata
Camp. Ten rozhodně nebyl
„béčkovým“ táborem, neboť
byl veden českými reprezentačními trenéry společně
s německými instruktory se
zkušenostmi na mezinárodních akcích, včetně mistrovství světa – Richard Růžička
6. dan JKA, David Havlík
5. dan JKA, Jana Konečná
4. dan JKA, Stanislav Bílý

6. dan JKA, Jan Drobeček
2. dan JKA, Steen Carlsson
5. dan JKA, Martin Buchstaller 5. dan JKA, Emanuele
Bisceglie 4. dan JKA a Stefan
Kahlert 3. dan JKA.
Karatisté cvičili cca 8 hodin
denně ve sportovní hale
v Kadani po skupinách, dle
technické vyspělosti, po
dobu 5 dnů. Třikrát denně se
setkávali na trénincích pod
vedením pokaždé jiného
instruktora. Poslední den se
konal společný trénink se
všemi instruktory, kterému
předcházelo focení.
Náš klub přispěl celkem 15
účastníky. Mezi těmi mladšími byli někteří naši závodníci, kteří se zaměřují především na Kata. Procvičovali
a upevňovali správné techniky, opakovali naučené postoje, ale učili se i nové kombinace. Trenéři se zúčastnili
mimo jiné také proto, aby si
upevnili správné provádění
technik a získali nápady pro

trénování svých svěřenců.
Tréninky byly náročné, všichni se snažili cvičit naplno
a někdy se dostavila únava
opravdu veliká.
Počet zúčastněných byl znatelně nižší než v předchozích
letech, což způsobila pandemie Covid-19. Možná to byla
hlavní příčina toho, že atmosféra působila sice komorněji, ale o to přátelštěji. Všichni
měli radost, že mohou opět
cvičit spolu a bylo to cítit ze
všech pohybů, úsměvů i rad.
A co nás čeká dál? Především
prázdniny, během kterých
načerpáme sílu na další rok,
a letní soustředění na Mariánské v termínu od 15. do
22. srpna. Vidět nás můžete
také na kulturní akci „Hurá,
už je tu škola“ v letním kině
dne 6. září od 15 hodin.
Josef Patík
a Leona Koritinová,
Karate klub Kadaň
a Klášterec ■

KŘÍŽOVKA

KLÁŠTERECKÉ NOVINY

07/2020 | strana 20

Klášterecké noviny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jsou registrovány u MK ČR pod číslem E 14592. Vydává: město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec
nad Ohří. Adresa redakce: Město Klášterec nad Ohří, Odbor komunikace a cestovního ruchu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. IČ: 00261939. Odpovědná redaktorka: Mgr. Kateřina
Šmahelová. Redakční rada: Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Adéla Václavíková, Mgr. Eva Kocábová, Ota Schnepp, Bc. Renata Šindelářová. Tel.: +420 474 359 699. E-mail: redakce@muklasterec.cz.
Web: www.klasterec.cz. U neoznačených článků a fotografií je autorem redakce Kláštereckých novin. Klášterecké noviny vycházejí vždy poslední čtvrtek v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo úpravy,
případně zkrácení textu doručených příspěvků. Místo vydávání: Klášterec nad Ohří. Klášterecké noviny jsou neprodejné a vycházejí v nákladu 7200 výtisků. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

