Porcelánové Velikonoce - 20. 4. 2014 Stavění májky - 30. 4. 2014 Zahájení turistické sezóny - 17. 5. 2014 Klosterlin - 12. - 14.. 6. 2014 Sochařské sympozium ve dřevě - 24. - 29. 6. 2014 Klášterecké hudební prameny - 4. - 13.7. 2014

Noviny občanů města Klášterec nad Ohří

Měsíčník

Zámecká cukrárna v novém hávu
Pro letošní turistickou sezónu si zámek připravil jedno překvapení



Číslo 3/14

Vážení spoluobčané, čtenáři,
zima je jistě u konce a pro mnohé z nás
začíná nejkrásnější období roku - jarní
měsíce se svým kouzlem probouzející se
přírody. Již od poloviny března probíhá
v našem městě blokové čištění jednotlivých ulic. Dbejte prosím přenosného
dopravního značení, které bude vždy
dopředu stanovovat den blokového
čištění, abychom
mohli ulice řádně
zamést a vyčistit. I
když tomu letošní
zima nenasvědčovala, posypového
materiálu se spotřebovalo mnoho
tun, a tak je potřeba vše řádně uklidit.
Na chodnících, ale i na jiných místech
také zůstaly pozůstatky po čtyřnohých
mazlíčcích, protože někteří jejich majitelé stále neví, k čemu slouží venkovní
odpadkové koše a držáky se sáčky. Vše
by se mělo do Velikonoc zamést a poklidit tak, aby s čerstvým jarním vánkem
bylo v našem městě opět čisto.
Závěrem svého sloupku bych chtěla vyslovit přání pro nás všechny. Prožijme
společně krásné jaro a ať nás sluníčko
nabije tolik potřebnou energií do života. Ať z nás vytáhne nemoci, stres, zlobu, závist a zášť. Pak se nám všem bude
krásně dýchat.
Krásné jarní dny a příjemné velikonoční svátky Vám přeje
Vaše starostka Kateřina Mazánková

krátce ...
Upozorňujeme občany, že splatnost
poplatků za psa a za odpad je 31. 3.
2014. Včas nezaplacené poplatky
budou důsledně vymáhány. V případě předání k vymáhání exekutorovi se může stát, že z původní částky např. 500,- Kč, se dluh zvýší až na
několik tisíc korun. Proto nezapomeňte provést úhradu včas, vyhnete
se tak zbytečným dalším nákladům!
V měsíci únoru proběhlo společné
jednání o návrhu územního plánu s
dotčenými orgány. V současné době
bude požádán Krajský úřad Ústí nad
Labem, odbor životního prostředí a
zemědělství o vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Městská policie řeší případy podomního prodeje a nabízení služeb,
případně prodeje mimo vyhrazená
místa, kde je to zakázáno nařízením
města - Tržním řádem. Jedná se o
nabídky uzavření smluv na dodavatele energií, případně servis dveří a
podobné případy.

27. březen 2014

Kompletní kulturní program na duben
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Folková Evža přivítala jaro skvělou muzikou

Dostaneme zpět
peníze za teplo
Lidé z dalšího severočeského města
ušetří za vytápění. Tentokrát jde o zákazníky společnosti Teplo Klášterec.
Její nový vlastník, ČEZ Teplárenská ze
Skupiny ČEZ, totiž zajistil překalkulaci
ceny pro domácnosti a různé organizace. Pozitivním výsledkem pro všechny
je, že v průběhu dubna dostaneme zpět
část peněz, které jsme už zaplatili.
více na str. 2

! POZOR !

Změna výlepu plakátů

Jednodenní hudební festival country a folku FolkováEvža načal svoji třetí desítku. Je však otázkou, jestli se ještě nějakých dalších
ročníků dočká. Opět velmi dobře sestavený program, opět špičkové výkony hudebníků a opět zase o něco menší návštěvnost
oproti několika posledním ročníkům. „Jsem z toho fakt už rozladěný,“ neskrývá zklamání Pepa Štross, duchovní otec Evži. „Začínám vážně uvažovat o tom, že Evžu už pořádat nebudu. Jenže pak vidím ty, kteří jsou na sále, jak se opravdu baví, vychutnávají si tu
muziku a zase mě ty černý myšlenky opouští. Nedokážu říct, co za tou malou návštěvností je, jedno však vím určitě, že si to Evža nezaslouží.“ Pod jeho slova se můžeme s
čistým svědomím podepsat, protože i letošní skladba programu neměla sebemenší
chybičku. Například pro kláštereckou skupinu Naplech, která poprvé vystoupila na
Evže, byla vyloženě čest, že si mohla zahrát po boku neskutečně výborných muzikantů, jako jsou NEŘEŽ. To jsou totiž pokračovatelé slavných NEREZ v čele se Zuzanou Navarovou. Jejich hudební cesty se sice rozešly, jádro však zůstalo, přišli dva
noví muzikanti, v názvu přibyly dva háčky a léta strávená na pódiích je přivedla k
dokonalosti. Byl to opravdu zážitek. Tím samozřejmě nesnižujeme kvalitu ostatních
účinkujících. Také skupiny Strunovrat, Stráníci a Knezaplacení se dočkaly zaslouženého aplausu, stejně jako půlhodinový „večerníček“ dua Štross & syn, které hrálo až
na závěr. „To nebylo kvůli tomu, že bychom byli nejlepší, ale nikdo z nich nechtěl hrát
poslední,“ neztratil přece jen svůj humor Pepa Štross.
-rony-

První duben je dnem převzetí výlepu
plakátů od soukromého subjektu pod
středisko Kino. To znamená, že od
počátku dubna bude zajišťovat výlep
plakátů po městě Kino Egerie. Sběrné
místo pro výlep plakátů bude přímo
v budově kina. Výlep bude realizován
každý týden v pondělí prozatím na 9
výlepových plochách, které se postupně rozšíří. Ceny výlepu se sníží. Podrobnosti k této nové službě naleznete
na webu kino.klasterec.cz nebo na
portále kultura.klasterec.cz. -rony-

Vraťte knihy do knihovny
Jaro je tady, to už je neoddiskutovatelné. Období intenzivní četby ustupuje
výletům, sportování nebo třeba práci
na zahrádkách. Ale nezapomněli jste na
něco? Co takhle vrátit vypůjčené knihy
zpět do knihovny? Samozřejmě, když
se zpozdíte, hlavu vám nikdo neutrhne. Zbytečně vás to ale bude stát peníze. Není tedy lepší zapátrat v paměti a v
knihovně se zastavit? „Mimo toho, že se
tito hříšníci vyvarují vysokých poplatků
za upomínky, získají navíc ještě možnost
vyhrát nějakou cenu,“ říká smířlivě vedoucí knihovny Martin Biša. „Nově totiž
budeme losovat každý měsíc ty, co navštívili knihovnu a jednomu čtenáři z dospělého i dětského oddělení uděláme radost.
Za březen třeba vstupenkou na libovolný
film do kina Egerie.“
Ovšem opravdu s nelibostí se zaměstnanci knihovny dívají na ty, kteří knihy

dluží již delší dobu. „Neuvědomují si, že
na ty knihy tu čekají další, kteří by si je
také rádi vypůjčili,“ mračí se Biša. „Proto jsme minulý rok přistoupili k velmi
nepopulárnímu řešení. Vymáhání těch
nejkřiklavějších případů jsme předali
přestupkové komisi. Věřte, že radost nám
to nedělá, ale je to velice účinné, a tak v
tom budeme pokračovat,“ varuje notorické zapomnětlivce vedoucí knihovny
a dodává: „Pro ty, které budeme muset
takto řešit, to ale znamená ještě další nezanedbatelné výdaje navíc. Proto chceme
těmto zapomnětlivcům dát ještě jednu
šanci. Neváhejte a pospěšte odevzdat
dlužné knížky do konce měsíce března.“
I když zaměstnanci knihovny museli na
hříšníky zvolit metodu cukru a biče, na
své čtenáře se určitě mračit nebudou a
dveře do knihovny nechávají stále otevřené dokořán.
-rony-

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

www.klnoviny.cz
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V dubnu dostanou zpět peníze za teplo, nebude to apríl
„V roce 2013 koupila ČEZ Teplárenská
100% obchodní podíl ve společnosti Teplo Klášterec, která provozuje tepelné sítě
a dodává teplo koncovým odběratelům
ve městě Klášterec nad Ohří. Tímto převzetím a zároveň využitím dlouhodobých zkušeností spojených s dodávkou
tepla se podařilo, i díky zázemí naší společnosti, nastavit některé procesy efektivněji. Tím se optimalizovaly náklady
v této společnosti. Ve finále tak můžeme
odběratelům snížit cenu, a to hned dvakrát, přičemž na vysoké spolehlivosti dodávek se nic nemění,“ říká Petr Hodek,
obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

Jak dále Petr Hodek vysvětlil, u ceny
na rok 2014 nastalo výrazné zlevnění
o zhruba 6 % ve srovnání s lety 2012 a
2013. Tato předběžná cena tepla bude
pro odběratele uplatněna od měsíce
dubna 2014. Zároveň ČEZ Teplárenská ještě snížila konečnou cenu za rok
2013 o dalších 1,4 %. Uvedený rozdíl
výsledných cen, respektive výsledných
částek, pak bude odběratelům tepelné
energie zpětně vrácen nejpozději do
konce měsíce dubna.
„Převzetí tepelných sítí v Klášterci naplňuje strategii společnosti v oblasti
tuzemského teplárenství a představuje

Stonožka a Duha seznamují děti s angličtinou

další krok v odstraňování mezičlánků dodávky tepla. Snížením cen tepla
zvyšujeme konkurenceschopnost dodávek a spokojenost našich zákazníků.
Současně tímto reálně dokazujeme, že
to myslíme s dlouhodobou spoluprací s
vedením měst vážně a vážíme si jejich
přístupu,“ dodal Petr Hodek s tím, že
společnost Teplo Klášterec ve městě
provozuje a vlastní 13 výměníkových
stanic a spravuje zhruba 8 km sekundárních sítí.
Obchodní ředitel a zároveň i místopředseda představenstva ČEZ Teplárenské je proto přesvědčen, že pře-

vzetím místního distributora lze snížit
cenu za teplo i v jiných městech, a to
nejen na Chomutovsku. „Vedle Klášterce máme i další konkrétní případy, kde
ČEZ Teplárenská převzala místní tepelnou soustavu a dokázala díky větší efektivitě snížit ceny tepla koncovým odběratelům. Nejbližším příkladem je město
Jirkov, zde se nám podařilo snížit cenu
tepla o 10 %. Dalším je třeba východočeské Vrchlabí, kde jsme snížili cenu o
5,5 %. Reálné příklady z okolních měst
mohou být pro ostatní dobrou inspirací,
že to opravdu jde k oboustranné spokojenosti.“ uzavřel Petr Hodek.
-otys-

NABÍDK A PRODE JE
Město Klášterec nad Ohří,
nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří,

-----------------------------NABÍZÍ K PRODEJI
bytový dům Nádražní č. p. 169, ve kterém
je umístěno 6 pronajatých bytových
jednotek a 1 volný nebytový prostor (dříve
využívaný Městskou policií).
Nabídková cena 3.642.000,- Kč.

Bližší informace na tel. č. 474 359 634, nebo na www.klasterec.cz
Seznamování se s angličtinou v mateřských školách Duha a Stonožka již zdomácnělo.
Cizí jazyk vedou zkušené učitelky, které postupují podle metodiky ministerstva školství. Angličtina je doplňkem školního vzdělávacího programu a probíhá tak, že se děti
seznamují se základními pojmy formou kroužku. Projevíte-li zájem o každodenní výuku angličtiny v předškolním věku, pak od září otevřeme v MŠ Školní další třídu. Podmínkou je dobrá výslovnost mateřštiny a dostatečný počet dětí v předškolním věku.
Není pochyb o tom, že do budoucna vaše děti angličtinu budou nutně potřebovat
nejen pro běžnou komunikaci, ale také kvůli internetu, globální ekonomice i obyčejné turistice. Zveme rodiče k zápisu dětí do mateřských škol, který se uskuteční ve
dnech 31. března a 1. dubna vždy od 9 do 16 hodin.
-J. Vlková, ředitelka MŠSrdečně Vás zveme ve dnech
16. a 17. dubna 2014 od 9 do 17 hodin
na tradiční prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se koná v Domově pro seniory
v Klášterci nad Ohří, Lípová 545.

Město se uklízí o měsíc dříve
V letošním roce, s ohledem na příznivé
počasí, zahájilo město Klášterec blokové čištění s velkým předstihem. Oproti
letům minulým, kdy tato akce vypukla
většinou v dubnovém termínu, letošní
počasí dovolilo strojům a lidem firmy,
zajišťující úklid komunikací, uklízet
město prakticky o měsíc dříve, než bylo
zvykem. Společně s touto akcí probíhá
také úklid travnatých ploch ve městě. V
jednotlivých ulicích je s předstihem a v
souladu s harmonogramem blokového
čištění (viz níže) umisťováno dopravní

značení s upozorněním, v který den
čištění v dané ulici proběhne. Majitelé
vozidel by měli opravdu respektovat
dopravní značení a svá auta po dobu
blokového čištění přeparkovat. Vyhnou
se tak případným nepříjemnostem
souvisejícím s odtahem vozidla. Přistavit odtažené vozidlo zpět na místo lze
pouze na vyžádání. Upozorňujeme, že
tato služba je ale zpoplatněna, takže se
částka za odtah vozidla zdvojnásobí.
Předpokládaný termín pro ukončení
celé akce je 17. 4. 2014.
-rony-

28. 3. 14 (pátek): Školní (od křižovatky s ul. Budovatelská k ul. U Potoka),
Budovatelská
31. 3.14 (pondělí): Sadová, U Koupaliště (od křižovatky Budovatelská)
1. 4. 14 (úterý): U Potoka (až k silnici č. 13), Václava Řezáče – Hornické
domky
2. 4. 14 (středa): Boženy Němcové, Pražská, Za Korkem, Husova
3. 4. 14 (čtvrtek): Jana Ámose Komenského, Ciboušovská, Souběžná
4. 4. 14 (pátek): Nádražní, autobusové nádraží
7. 4. 14 (pondělí): silnice č.13 od ZKL k potoku
8. 4. 14 (úterý): silnice č. 13 od Gymnázia k potoku, Pod Skalkou, Pod Pivovarem
9. 4. 14 (středa): silnice č. 13 od Bohemia Excellent ke Slávii, Tyršova, Havlíčkova
10. 4. 14 (čtvrtek): Karlovarská, Ruská, Vítězná, Třebízského, Palackého, Nerudova
11. 4. 14 (pátek): nám. E.Beneše, Zahradní, Kostelní, část Chomutovské,
Svatopluka Čecha
14. 4. 14 (pondělí): Zahradní k mostu, Vodní, Kyselka
15. 4. 14 (úterý): Rašovické sídliště vč. ul. Přívozní
16. 4. 14 (středa): Rašovice, Mudra
17. 4. 14 (čtvrtek): Průmyslová zóna, Útočiště, Klášterecká Jeseň, Lestkov

1694 - 2014

Přišlo na adresu redakce ...

Mýdlo = hrdina dětí

Naše škola v Krátké ulici se zapojila do charitativního projektu „MÝDLO = HRDINA DĚTÍ“. Tento projekt probíhá pod záštitou UNICEF a realizoval se 22.
března u příležitosti „SVĚTOVÉHO DNE VODY“ .
V rámci projektu děti tvořily mýdla, jako symbol základní hygieny. Během měsíce dubna uspořádáme výstavu hotových výrobků. Vaší návštěvou podpoříte děti
z rozvojových zemí v krizových situacích. Pokud chcete projekt podpořit i Vy,
můžete nám mýdla přinést do školy.
-učitelé ZŠ Krátká-

Policie informuje...

Spal, kde neměl

Do zahrádkářské kolonie v Klášterci nad Ohří vnikl 37letý muž z Vejprt.
Nejdříve musel překonat oplocení, pak
poškodil okno u zahradní chatky a dostal se dovnitř. Na místě přespal, nic
neodcizil. Po zadržení mu bylo sděleno
podezření z trestného činu porušování
domovní svobody.

Zneužil důvěru majitele

19letý mladík z Klášterce nad Ohří je
podezřelý z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Od poškozeného získal klíče od peugeota s tím, že v
autě může přespat. Následně však s autem jezdil až do doby, než byl zadržen.
Navíc policisté zjistili, že vůbec není
vlastníkem řidičského oprávnění.

Další pozitivní test

Pod vlivem návykových látek jezdil
21letý obyvatel Klášterce nad Ohří. Policisté ho kontrolovali v Královéhradecké
ulici, kde projížděl s vozidlem VW Golf.
Provedený test byl pozitivní na drogy.
Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky může v případě odsouzení
skončit až na jeden rok ve vězení.

Při domovní prohlídce zajistili drogy

Kadaňští policisté provedli domovní
prohlídku v panelovém domě v Klášterci nad Ohří. 34letý muž využil jednu
místnost bytu k tomu, aby zde provozoval nelegální pěstírnu konopí. Ve vybaveném stanu pro indoorové pěstování
marihuany našli policisté celkem 75
rostlin konopí v počátečním stádiu růstu. Kromě toho zajistili i sušené konopí
a finanční hotovost. Více než padesát
tisíc korun pochází zřejmě z nelegálního prodeje marihuany. Na muže čeká
obvinění z přechovávání omamné a
psychotropní látky a jedu a nedovolené
pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Část peněz ztratil

Z krádeže je podezřelý 26letý muž
z Klášterce nad Ohří. První březnový
den přišel do místní prodejny se smíšeným zbožím a využil chvíle, kdy prodavač nechal pokladnu pootevřenou. Z
kasy během okamžiku vytáhl 27 kusů
stokorunových bankovek a dal se na
útěk. Při útěku však v prodejně část
peněz vytratil, se zbylými bankovkami
v celkové hodnotě jeden tisíc korun
utekl. O několik dní později zjistili policisté z místního obvodního oddělení
totožnost pachatele, kterému bylo sděleno podezření z krádeže.

Nadýchal přes dvě promile

V klášterecké ulici 17. listopadu kontrolovali policisté projíždějící vozidlo
Citroen AX, které řídil 31letý místní
obyvatel. Provedená dechová zkouška
potvrdila, že muž před jízdou požíval
alkoholické nápoje. Nadýchal 2,24 a
1,99 promile. Svým jednáním naplnil
skutkovou podstatu trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za uvedený čin mu v případě odsouzení hrozí peněžitý trest nebo až roční
pobyt ve vězení. Protiprávní jednání
vyšetřují policisté z místního obvodního oddělení.

Na náměstí byl vztyčen sloup Nejsvětější Trojice, nesprávně nazýván „morový“. Byl vytvořen z darů věřících jako dík za to, že se mor
Klášterci vyhnul, zatímco jinde v Čechách umírali tisíce lidí.

320 let
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Tvůrci filmu Bony a klid 2 besedovali v kině

Očkování psů a koček proti

VZTEKLINA
KDY: neděle 6. 4. 2014
ÚTOČIŠTĚ
HRADIŠTĚ
CIBOUŠOV
KINO SVĚT
KULTURNÍ DŮM
LESTKOV
RAŠOVICE

Režisér Vít Olmer, scénárista Radek John a herec Roman Skamene byla trojice mužů, která
dorazila do kina Egerie, aby představila nový film Bony a klid 2, který navazuje na slavný
snímek z 80. let. Příjemná debata plná humoru, ale i vážných témat, s ukázkou části filmu
byla pro všechny přítomné nejen nostalgickým vzpomínáním na časy minulé, ale i zamyšlením nad tím, co dnešní doba přináší. Vít Olmer například připomněl, že když byl film
Bony a klid po natočení zakázán, veksláci si jej sehnali, natočili na kazety a za velké peníze
prodávali. Soudruhům pak nezbylo nic jiného, než jej pustit do kin, aby se jim alespoň nějaké peníze vrátily. Besedy se zúčastnil také autor scénáře prvního dílu Radek John, který u
dvojky působil jako supervizor. „Druhý díl je mnohem mrazivější než první,“ prohlásil. Podle
tvůrců trvalo natáčení 24 dní. „Na place jsme byli i 14 hodin denně,“ uvedl Roman Skamene.
Premiéra snímku, v němž opět hrají i Jan Potměšil či Veronika Jeníková, se uskuteční v
květnu a Vít Olmer vyslovil přání, že by se rád účastnil jeho premiérového vysílání v našem
městě, protože se v kině Egerie cítil opravdu skvěle. Tak doufejme, že se to podaří. -ronyKarolína Kostínková

Max Meloun

10

09.00 - 09.30
09.35 - 10.00
10.00 - 10.15
10.20 - 10.45
10.50 – 11.20
11.30 - 11.40
11.50– 12.20

Cena:
kombinovaná vakcína
samostatná vzteklina

250 Kč
100 Kč

Provede:
MVDr. Štěpánka Kotoučová
Veterinární klinika U koupaliště 623
431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: 777 684 644
NAVŠTIVTE NÁS. DĚKUJEME!

březen 2004

let jsme s vámi !

Eliška Paulová

Matěj Godiš

foto: www.profifotoart.cz

Marián Lacko

Jan Suk

Noví občánci města

Martin Kratochvíl

Barbora Šátková

Kristýna Trněná

Fotbalový klub Tatran Klášterecká Jeseň slavil 40. výročí od svého zal
založení
velkým fotbalovým turnajem.
-rony-

Tel.: 776 427 427

Lze je koupit jen: v naší provozovně, u Šebka a v Kadani u Michalce!!!

WWW.PEJSCIKLASTEREC.CZ
 BEN
Beník je asi rok a půl starý pejsek.
Je hodný, milý, aktivní. Celý svůj život žil venku a proto doporučujeme
zahrádku. Do bytu by také mohl, ale
bude nutné počítat s tím, že se musí
způsobům v bytě naučit.

 SÁRA
je asi pět let stará, cca 18kilová fenka.
Zatím je nedůvěřivá, ale když se dostane z kotce, je zvladatelná a celkem
hodná. Celý svůj život žila venku, a
proto by byla vhodná na zahrádku.
Do bytu by také mohla, ale bude nutné počítat s tím, že se musí způsobům
v bytě naučit. Sára je kastrovaná.

Nikol Zárubová

ul.Polníí 684 vedle restaurace Obušek

Jsme bývalá výrobna na Korku.
rk
ku.
Přestěhovali jsme se do nového
ého
o
objektu v Polní ulici. Naše knedlíed
dlí-ky mají 15 letou tradici!!

Ani v roce 20044 se tehdejší
tehd zastupitelé neshodli na tom, zda privatizovat městské byty nebo ne. Podle tehdejšího starosty Houšky se město chtělo vyvarovat
všech nepříznivých vlivů a situací, které privatizace bytového fondu přinášela,
a tyto poznatky chtělo získat například z Kadaně, Jirkova nebo Chomutova.
V témže roce také vrcholily přípravy na vstup České republiky do Evropské
unie. A tak se například řidiči definitivně loučili s tzv. „růžovou knížečkou“,
tedy řidičskými průkazy, o kterých dodnes dokáží ti dříve narození vyprávět
neuvěřitelné příběhy.
Aktuálním tématem jara roku 2004 bylo, zda se v Klášterci postaví další supermarket. Konkrétně se jednalo o společnost Lidl, která měla zájem o velkou část parcely po zbourané staré porcelánce. I když tato společnost podala
žádost o stavební povolení již v roce 2002, které v červenci téhož roku nabylo
právní moci, do stavby se příliš nehrnula. Lidé ve městě se ale více přikláněli
k názoru, aby se na tomto lukrativním místě žádné obchodní centrum nestavělo.
V březnu tohoto roku už bylo jasné i to, že klášterecké náměstí projde rozsáhlou rekonstrukcí, která bude stát město nemalé peníze. Plány, které v této
době byly jen na papíře, se během dvou let nakonec staly skutečností.
Dívka roku byla soutěž, jejíž městské kolo pořádal klášterecký Dům dětí a
mládeže Volňásek a která byla určená dívkám věkového rozmezí 13-15 let. Ve
finále soutěže, které proběhlo 14. března v kulturním domě dívky soutěžily
v pěti disciplínách. Rozhovor s moderátory (Radek Jirgl a Aleš Lehký), zručnost, módní přehlídka, volná disciplína a aerobic. Hlavní cenu dívce roku
2004 v městském kole, Lucii Dadučové, předal herec Václav Vydra.

 VARY
10 let starý pitbul, kastrovaný (ze
zdravotních důvodů). Vary je hodný
pes, ale již toho hodně zažil a proto je
nutná opatrnost. Nedoporučujeme
ho k ostatním zvířatům. Hledá páníčka, který má s těmito psy zkušenosti
a dopřál by mu na stará kolena klid
a lásku, a také aby ho již nikdy neopustil.
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Ples abiturientů no. 2.
8. březen je dnem, kdy po celém světě slaví svůj svátek všechny ženy. Letos se ale ve
stejný den také konal v místním kulturním domě v pořadí druhý ples absolventů
gymnázia a střední odborné školy.
Ples absolventů se vymyká klasickému pojetí plesů, má jiného ducha, jiný náboj.
Většina návštěvníků přijíždí - mnohdy i z daleka – nejen za tancem, ale pokládá
tuto akci především za ideální možnost setkat se s bývalými spolužáky a se svými
učiteli, popovídat si, případně zjistit, kam koho zavál čas. Schválně si můžete tipnout, milí čtenáři, kolik studentů úspěšně odmaturovalo za uplynulých 20 let existence školy? Nebudeme vás dlouho napínat. V 32 třídách svá studia dokončilo již
823 žáků, jak jsme se dozvěděli hned po úvodním zvonění z úst moderátora večera,
Mgr. Davida Kodytka. K překvapení většiny ples oficiálně otevřel emeritní ředitel
Jedlička, protože současná ředitelka Ing. Kovandová se nemohla osobně zúčastnit.
Odjela na dlouho plánovaný pobyt v italských Dolomitech, nicméně na svou školu
nezapomněla a pozdravila plesající alespoň na dálku přes mobilní telefon. Rozjezd
plesu zajistila svým skvělým vystoupením v rytmu Pomády třída prima a potěšující
bylo, že program večera byl připraven z dílny buď zcela vlastní, nebo se o oživení
postarali sami pedagogové a studenti se svými tanečními skupinami. Po půlnoci
zabraly parket striktní učitelky, které nejprve terorizovaly studenty, avšak dlouho
jim to nevydrželo. Šikanovaní a deprimovaní gymnazisté se vzbouřili a nesympatické úči vyhnali ze sálu. Choreografii na hudební motivy slavné skladby skupiny
Pink Floyd „We don´t need no education“ připravila Olga Ratajová. Atmosféra plesu byla úžasná, všichni se bavili, vyprávěli si, jak si vedou na vysokých školách nebo
již v pracovním procesu. Od té doby, kdy první oktáva v roce 2002 odmaturovala,
uběhlo hodně let. Nejen tito první maturanti, ale i ti, kteří maturovali v minulém
školním roce, si měli navzájem co sdělit. Nezbývá, než si přát, aby se i v dalších
letech dařilo připravovat podobná setkání a aby se ti, kteří odešli z Klášterce, do
našeho města rádi vraceli. Ideálně natrvalo.
-jh, rony-

Zpíváme si pro radost
Jako každé jaro, vyhlašovala i letos
městská knihovna výtvarnou soutěž
pro čtenáře oddělení pro mládež. To
letošní téma znělo „Zpíváme si pro radost“. Ve čtvrtek 6. března jsme se sešli
v knihovně s nejlepšími výtvarníky. A
jak ocenění dopadlo?
Cena vedoucího Městské knihovny :
Darius Švejda
Kategorie předškoláci:
Barbora Kenderová, Vendula Chrzová,
Karolína Hlavínová, Marie Capová
Kategorie první stupeň ZŠ:
Bára Šindelářová, Melanie Kollerová,
Bára Zavadilová
Kategorie druhý stupeň ZŠ:
Eliška Kulíková, Nela Mužíková, Matěj
Huráň
Děkujeme paní učitelce Ratajové, která se
svým dramaticko-literárním kroužkem
při ZUŠ vtipnými scénkami a písničkami
navodila úžasnou atmosféru. Vítězům
samozřejmě gratulujeme!
-mb-

Zámecká sezóna 2014
Zámek v Klášterci nad Ohří si pro své
návštěvníky v letošním roce připravil
tři zajímavé okruhy.
Okruh I. Porcelánový
Představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní programu
prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea
v Praze. Sbírka českého porcelánu v
21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii
výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrínách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek
ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role,
Dalovic, Prahy, Lokte, Budova, Ždanova a dalších. Návštěvníkům je dále
představena ve čtyřech místnostech
expozice počátků světové výroby porcelánu – čínského, japonského, evropského (např. míšenského, vídeňského
a nymfenburského) z období 17. až 19.
století. Nově je také zařazena expozice Uměleckoprůmyslového musea v
Praze na téma „Příběhy majetku obětí
holocaustu“.

Pohřební služba
František Barák

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

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

PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ

pro nosnice, králíky, krůty, brojlery, kuřata, kachny,
kuřice, pštrosy, ovce, křepelky, prasata, skot aj.

Velmi kvalitní směsi za super ceny
v prodejně krmiv Osvobozená 777,
Klášterec nad Ohří (naproti OMV).
V současné době prodáváme více než 15tun krmiv
měsíčně a prodej stále roste!
Děkujeme našim zákazníkům.
Dále nabízíme – pšenici, ječmen, kukuřici, oves,
obilné šroty, vojtěškové úsušky, otruby, rýžové
otruby, cukrovarské řízky aj.

1764 - 2014

Okruh II. Pohádkový
Představuje prohlídku Pohádkové
Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého
instalovanou ve sklepních prostorách
západního a jižního křídla zámku.
Dále zde můžete vidět stálou expozici
zajímavé keramiky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče. Součástí
tohoto okruhu je i výstup na zámeckou
vyhlídkovou věž, kde je nainstalována
stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na
téma pověstí a legend severozápadních
Čech.
Okruh III. Atraktivity
Představuje návštěvu stálé expozice
drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách
(ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v
okolí Klášterce nad Ohří), v prvním
patře zámku je dále možno vidět zámeckou knihovnu. Součástí tohoto
okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž s již zmiňovanou výstavou keramických děl paní Štefánkové.
Okruh návštěvníci zakončí prohlídkou
zámeckého areálu a návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy ostatky
hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů,
která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623 do roku 1945. V
hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Postavena hřbitovní kaple J. K. Koschem vedle nového kostela Panny Marie Utěšitelky, rokoková obdélníková stavba s vyhloubenými hranami, půlkruhovými výklenky a nárožními lizénami. Sloužila jako márnice.

250 let
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Zámecká cukrárna v novém hávu Sochařské sympozium „Paměť krajiny“ v zámeckém parku
Se začínající turistickou sezónou si klášterecký zámek pro své návštěvníky připravil
jednu horkou novinku. Již tuto sobotu
29. března budou moci poprvé navštívit
novou zámeckou cukrárnu. Znalci poměrů na kláštereckém zámku budou asi
překvapeni, že ji nenajdou v původních
prostorách. Cukrárna se totiž přestěhovala
ze západního do východního křídla zámku. V prostoru po přemístěném knižním
archivu (informovali jsme dříve) našla
důstojné a hlavně příjemné prostředí, které té původní trochu chybělo. K otevření
zámecké cukrárny v novém hávu však
vedla dlouhá a trnitá cesta. Muselo dojít nejen k likvidaci mnoha starých knižních regálů, ale ve finále
bylo zjištěno, že místnost budou čekat značné opravy. V podstatě došlo k úplné rekonstrukci místnosti.
Podlaha, elektroinstalace, vodoinstalace, osvětlení, malování a další. „Pevně doufáme, že nová cukrárna
udělá návštěvníkům radost a zpříjemní jim pobyt na kláštereckém zámku,“ říká ředitel Petr Hybner a věří,
že několikaměsíční úsilí a investované peníze do oprav návštěvníci zámku ocení. Provoz cukrárny bude
nadále zajišťovat paní Magda Fiřtová. A pro ty zvědavce, ve kterých bude hlodat, co se bude dít s prostory
po bývalé cukrárně poodhalíme roušku tajemství „Můžeme slíbit, že během letošního roku se do těchto
prostor nastěhuje nejen redakce Kláštereckých novin, ale zároveň zde vznikne také první zámecký fotoateliér,“ prozradil plány Petr Hybner. Konkrétnější prozatím být nechtěl, ale slíbil, že podrobnosti prozradí
ve velmi brzké budoucnosti. „V tuto chvíli jsme rádi, že si můžeme s klidným svědomím odškrtnout další
splněný důležitý úkol v koncepci rozvoje zámku,“ uzavřel téma spokojený ředitel zámku.
-rony-

Staňte se součástí výstavy o historii porcelánky
V roce 1794 byla v Klášterci nad Ohří
založena druhá nejstarší porcelánka v
českých zemích. Od jejího založení tedy
letos uplyne rovných 220 let a to už je
důvod k oslavě. Byli bychom velice rádi,
abyste se na této oslavě podíleli společně
s naší galerií Kryt i Vy, občané našeho
města. Proto si Vám dovolujeme předložit tuto výzvu.
Galerie Kryt se při příležitosti výročí založení porcelánky v Klášterci nad Ohří
rozhodla uspořádat výstavu o její historii a vyzývá všechny majitele různých
dokumentů, katalogů, obrazů, obrázků
a fotografií, které zachycují kláštereckou porcelánku v různých fázích jejího
vývoje a kteří by se jejich zapůjčením
rádi podíleli na spoluvytváření této výstavy, aby materiály zaslali či přinesli do
galerie Kryt nejpozději do 30. 4. 2014.
Výstava je plánována na září 2014 a poskytnuté materiály budou po ukončení
výstavy samozřejmě v pořádku vráceny
majitelům.

Materiály zasílejte na adresu:
Galerie KRYT (Mgr. Lenka Fricová), Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
e-mail: galerie@muklasterec.cz

Nejen ženy oslavily svůj svátek

8. březen = Mezinárodní den žen. Je to stále tak významný den nebo jen sentimentální vzpomínka
na dobu, kdy jsme jako děti ve škole smolili papírová srdce pro maminky, tatínkové na poslední chvíli
brali útokem květinářství, aby získali poslední povadlé karafiáty a ženy si přály, aby alespoň ten jeden
den v roce patřil doopravdy jen jim? Jak šel čas, MDŽ upadl po sametové revoluci do nemilosti. Najednou se objevil Valentýn, svátek který nikdo nikdy neznal, Den matek, o kterém nikdo přesně neví,
kdy se koná, protože na rozdíl od MDŽ, nedisponuje českou tradicí. Ale ať se vzpouzíme jakkoliv, 8.
březen máme stále zafixovaný pod mozkovou kůrou a mimo narozenin a svátků svých nejbližších, to
je datum, které když se vysloví, v drtivé většině každý odpoví, co je pro tento den významné. Každá
žena na světě si zaslouží, aby jí alespoň tento jeden den v roce patřil. Proto jsem rád přijal pozvání
do kláštereckého domova pro seniory, kde se tato tradice stále udržuje. A že to dokáží ve svém věku
pořádně rozjet, ukázali senioři hned od začátku. Oslavu pojali jako maškarní rej, provázený dobrou
muzikou a nechybějícím občerstvením. Na seniory nezapomněli ani představitelé města. S klasickými
karafiáty přišel oslavenkyním popřát k jejich svátku místostarosta Vladimír Klíma, tajemník úřadu
Jaroslav Kohout i starostka Kateřina Mazánková. Ta dokonce měla pro seniory neočekávaný, ale velmi
příjemný dar. Na plese města totiž v tombole vyhrála se svojí dcerou jednu z hlavních cen - barevný
televizor s plochou LED obrazovkou. Jak nám sama prozradila, ještě na plese se obě shodly, že si tuto
cenu nenechají pro sebe a věnují ji někomu, kdo to ocení. A volba padla právě na seniory, kteří měli
z nečekaného daru opravdu nefalšovanou radost. Svůj den si tak užily nejen ženy, ale i muži zavzpomínali na doby, kdy Mezinárodní den žen měl tu opravdovou váhu a rádi přispěli k tomu, aby se ženy
v kláštereckém Domově pro seniory cítily v tento jejich den opravdu báječně.
-rony-

Výzva k zasílání návrhů na účast na Krušnohorském sympoziu ve dřevě „Paměť krajiny“, jehož první ročník se uskuteční v zámeckém parku poslední červnový týden, se setkala s velkým zájmem ze strany umělců. V únoru zasedla odborná porota a vybrala šest návrhů. Vznik těchto děl bude mít veřejnost možnost
sledovat přímo v zámeckém parku, kde budou následně nainstalována na dobu jednoho roku. Postupně
Vám v Kláštereckých novinách představíme autory vybraných návrhů, jejichž tvorbu budete moci na začátku léta nejen sledovat, ale i hodnotit. Kromě Ceny odborné poroty bude na konci sympozia vyhlášena
také Cena diváka.

Paul Brockhage
Narodil se v roce 1962 ve Zwickau, vyučil
se řezbářem a tesařem, věnuje se restaurování soch. Vystudoval sochařství na Westsächsische Hochschule ve Zwickau, obor
dokončil s titulem bakalář. Zúčastnil se
mnoha sochařských sympozií především
v Německu, ale také ve Švýcarsku či v České republice. V roce 2006 získal 2. místo na
sympoziu v Erlbachu, stal se také vítězem
významného sochařského bienále v Sasku.
Houpačka, na které můžete pohybovat kuličkou ze strany na Je členem sochařského spolku ExponArt.
stranu, je velmi hravá záležitost. Symbolizuje krajinu Krušných Více na: http://www.exponart.de/
hor a dva národy, které zde vždy žily společně.

Václav Kyselka
Narodil se v roce 1975 v Teplicích, v současné době žije i pracuje v Brně.
Vystudoval obor Sochařství na VUT v
Brně u akademického sochaře prof. Vladimíra Preclíka a akademického sochaře
Jana Ambrůze.
Jako sochař se účastnil mnoha sochařských sympozií například v Brně, v Oddense či v Hojer v Dánsku. Je autorem
Pomníku muzikologa prof. Pečmana na
Ústředním hřbitově v Brně, sochy Tři víly
pro Björnsonnův park v Brně či sochařské
výzdoby chemické fakulty VUT.
Podílel se také na realizaci Dětského hřiště Zoo Praha Troja, kde vytvořil dřevěné
plastiky zvířat na Orlí hnízdo či na sedmi
figurínách pro pavilon Anthropos.
Více na: www.art-vaky.com

strana 6

Klášterecké noviny č. 03/2014

KULTURA/KULTURNÍ PROGRAM

KINO EGERIE
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
!

upozornění, že film se hraje v několika různých
termínech a cenových relacích
04. duben 2014 od 16.00 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

Kanada, Jižní Korea, USA | 2014 | 85 minut.
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco
za lubem. Společně se svými kumpány se pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak
se jim na první pohled zdálo...
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč
05. duben 2014 od 16.00 hodin

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

USA | 2013 | 109 minut.
Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za pomoci
věrných přátel podnikne v zimě výpravu za záchranou
své sestry Elsy.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 80,- Kč

11. a 12. duben 2014 od 16.00 hodin

RIO 2(3D)

!

Sladká novinka

USA | 2014 | 101 minut.
Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v
kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci,
spoléhá na rodinný podnik v Amazonii.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 140,- Kč

Klášterecké kino Egerie příchází s novinkou, která potěší zejména dětského diváka. Od dubna bude každý měsíc vybrána jedna premiérová pohádka uváděná v kině Egerie a k této pohádce bude speciálně
vyroben dort s jejím tématem. Tuto sladkou pozornost vyhraje jeden
z přítomných diváků, který se zúčastní premiéry pohádky. Na první
losování se tedy můžete těšit v pátek 11. dubna od 16.00 při premiéře
animovaného 3D trháku RIO 2. Tak neváhejte přijít.

Anna K získala na žebříku hattrick a začala koncertní turné
Anna K, kterou budeme mít možnost
vidět a hlavně slyšet v kláštereckém kulturním domě 29. 4. od 19 hodin v rámci
jejího koncertního turné, získala potřetí
za sebou titul Zpěvačka roku v hudební
anketě Žebřík Bacardi Music Awards
2013. K ocenění, které si převzala v prostorách Fakulty umění a designu ZČU v
Plzni, ji vyhouply hlasy čtenářů hudebního serveru iReport.cz. Populární česká
zpěvačka převzala svůj hudební hattrick
v předvečer vydání DVD a CD Anna K
Poprvé akusticky (Universal Music) a
těsně před jarním pokračováním jejího
akustického turné, které začalo 26. března v Třebíči a skončí 4. června v Náchodě.
„Je mi velkou ctí, že jsem mohla alespoň na
vteřinu zažít pocit, jaký asi zažívá Jarda
Jágr každý druhý den. Moc děkuju všem
fanouškům za jejich vytříbený vkus,“ řekla po předání s úsměvem Anna K. Zpěvačku čekaly poslední zkoušky s kapelou
před tříměsíčním turné, kterým slaví
dvacet let působení na hudební scéně.
„Plním si svůj sen. Po dvaceti letech jsem
si řekla, že bychom mohli s kapelou udělat
nějakou opravdu radikální změnu. Hrajeme už dlouho rockové koncerty po velkých
klubech, kulturních domech, náměstích a
rockových festivalech. Nikdy, přestože jsem
spoustu let účinkovala v divadle Semafor,

jsme vlastně nehráli koncerty po divadelních sálech a sálech na sezení,” dodává.
„Jsem moc šťastná, že jsem se pro to rozhodla, je to opravdu strhující zážitek.“

13. duben 2014 od 16.00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE

Česko | 64 minut.
Maxipes Fík ve škole, Kosí bratři - dobrý skutek, Jak se
Rumcajs podruhé potkal s Rabijákem, Jak Křemílek a Vochomůrka pozdravili myšku, Jak Rákosníček předělávál
mrtvou vodu na živou a další.
přístupný | vstupné: 50,- Kč
17. duben 2014 od 16.00 hodin

REBELKA

USA | 2012 | 100 minut.
Drsná a tajemná, plná legend je Skotská vysočina.
Pověst vypráví o odvážné Meridě, dceři krále Ferguse,
která stane tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější
bestii. Oscar 2013 v kategorii Nejlepší animovaný film.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 60,- Kč
18. duben 2014 od 16.00 hodin

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

USA | 2013 | 109 minut.
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A
všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 70,- Kč
19. duben 2014 od 16.00 hodin

ZVONILKA A PIRÁTI (3D)

USA | 2014 | 78 minut.
Dobrodružství o víle Zarině, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi kouzelného prášku. Když se kvůli
svým nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a
spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 130,- Kč

NABÍDK A
Město Klášterec nad Ohří,
přijme na období červen až září 2014
BRIGÁDNÍKA/BRIGÁDNICI
DO TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
Náplň práce:
• poskytování informací občanům a návštěvníkům města
• prodej zboží, rezervace vstupenek
Podmínka:
• znalost NJ a AJ a věk 18 let

Bližší informace
na tel. č. 474 376 431,
nebo na www.klasterec.cz
V minulém čísle Kláštereckých novin jsme vás informovali o připravované
novince příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří. Onou novinkou,
která se stane od 1. dubna 2014 skutečností, je kulturní webový portál města Klášterce nad Ohří. Cílem tohoto projektu je nabídnout jak občanům, tak
návštěvníkům našeho města jednotnou internetovou platformu, kde bude
možné se dozvědět o veškerém kulturním dění v Klášterci nad Ohří. Naší
snahou je zlepšit současný stav, kdy na internetu neexistuje ucelený kulturní přehled a o kulturním dění se dozvídáme procházením celé řady webů.
Vedle oficiálních stránek města to jsou hlavně internetové stránky příspěvkové organizace Zámek a jejích jednotlivých středisek - Kulturního domu,
Městské knihovny, Kina Egerie a Kláštereckých novin. Nový web s názvem
kultura.klasterec.cz bude využívat jako základ informace nejen z výše jmenovaných webových stránek, ale bude otevřen všem pořadatelům kulturních
akcí v našem městě. Samozřejmě víme, že nejsme jediní nositelé kultury v
Klášterci, a proto žádáme ostatní subjekty, a to i soukromé, které pořádají
kulturní akce, ať se s námi spojí a vstoupí do tohoto projektu. Osobně vás
navštívíme a vysvětlíme vám podmínky spolupráce. Věříme, že nový portál
bude pro pořadatele kulturních akcí v našem městě přínosem a pro koncového zákazníka - návštěvníka akcí - vítaným pomocníkem.
-rony-

NEPŘEHLÉDNĚTE 

Pozvánka do knihovny
V měsíci dubnu připravila městská
knihovna dlouho žádanou besedu. V
rámci „Posezení s...“ nás navštíví Jiří
Roth, který v chomutovské knihovně
pořádá velice oblíbené přednášky o
bylinkách. 30. dubna bude od 16 hodin
přednášet na toto téma v naší knihovně. Nejedná se tedy o tradiční formát
„Posezení s...“, jak jste zvyklí, a je nutné
přijít přesně na šestnáctou hodinu.
Dále bychom chtěli pozvat dětičky a
mládež všeho věku na Velikonoční
výtvarnou dílnu. Celé odpoledne 16.
dubna si budete moci v knihovně vyrobit nějakou pěknou velikonoční dekoraci pro sebe nebo pro své rodiče.
Těšíme se na vás.
-mb-

25. duben 2014 od 16.00 hodin

PIRÁTI (3D)

Velká Británie, USA | 2012 | 88 minut.
Film ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých
smolařských pirátů, když křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 110,- Kč

AKCE
DUBEN
2014

Ke každému kosmetickému ošetření
zažehlení pleti Galvanickou
žehličkou

26. duben 2014 od 16.00 hodin

RIO 2

USA | 2014 | 101 minut.
Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v
kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci,
spoléhá na rodinný podnik v Amazonii.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 115,- Kč
27. duben 2014 od 16.00 hodin

VĚNEČEK POHÁDEK 2

Česko | 72 minut.
Pásmo pohádek pro nejmenší. O malence, Tři kumpáni,
Jonáš a velryba, Krakonoš a sklínkař Matěj, O starém psu
Bodříkovi, Supermyš.
přístupný | vstupné: 50,- Kč

Těším se na Vaší návštěvu

ZDARMA
Tel.: 776 014 998
E-mail: salonlucie.com@seznam.cz
Web: www.salonlucie.com

Návštěvnost galerie v roce 2013 vzrostla!
Návštěvnost galerie Kryt vzrostla v roce 2013 o více než 700 návštěvníků z celkového počtu 2 966 v roce 2012 na 3 764. Svůj podíl na tom mají také vánoční tvůrčí
dílny, které v loňském roce navštívilo rekordní množství návštěvníků. Úspěch slaví galerie Kryt i u mladších ročníků prostřednictvím sociálních sítí, na facebooku
má téměř 100 fanoušků a mladí lidé také stále častěji navštěvují vernisáže i výstavy. Právě teď můžete navštívit výstavu fotografií Tvář Afriky, která bude k vidění
do 7. dubna a hned 11. dubna odstartuje další výstava, fotografie vystřídá malba
a výstava Zastavení od Jana Dingy.
Děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále.

26.dubna 2014
od 14.30 hodin na autobusovém
nádraží (u závor)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Stáří při prodeji: 15 - 20 týdnů
Cena: 149,- až 185,- Kč/ks.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Případné bližší informace:
728 605 840
601 576 270 * 606 550 204
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek
Cena: 20-30 Kč/ks.
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3D

KINO EGERIE
KAM ZA KULTUROU ...
3. dubna od 19 hodin
Zámek
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY
Pořádá ZUŠ Klášterec nad Ohří.
4. dubna od 20 hodin
Kulturní dům
PLES KABEL 1
Program: Hudební skupina Flash Dance,
vystoupení Stardance, Alsia, Prdi, Beatles
revival.
Vstupne: 250 Kč / 200 Kč / 100 Kč
6. dubna od 14 hodin
Chulimanga klub
AKCE PRO DĚTI
12. dubna od 20 hodin
Chulimanga klub
NOSÁČI
10. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
Koncert populární zpěvačky a kytaristky.
Vstupne: 240 Kč / D: 200 Kč / KMD: 120 Kč
11. dubna od 17 hodin
Galerie Kryt
JAN DINGA - MALBA
Výstava obrazů potrvá do 5. 5. 2014.
12. dubna od 20 hodin
Kulturní dům
DIVADELNÍ PLES
Téma: „Máme rádi zvířata“. K tanci hraje
BAND Milana Dunky.
Vstupné: 100 Kč
19. dubna od 20 hodin
Chulimanga klub
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
20. dubna od 13 hodin
Zámek Klášterec nad Ohří
PORCELÁNOVÉ VELIKONOCE
Zámecké odpoledne pro děti i dospělé.
Vstupné: ZDARMA
20. dubna od 14 hodin
Chulimanga klub
AKCE PRO DĚTI
20. dubna od 15 hodin
Kulturní dům
HONZA A ČERT
Divadelní pohádka. Hraje Divadlo Pohádka
Praha.
Vstupné: 50 Kč
26. dubna od 16 hodin
Zámek a park Klášterec nad Ohří
SE SVĚTÝLKEM NA ZÁMEK
Pořádá DDM Volňásek.
26. dubna od 20 hodin
Kulturní dům
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ
Uvádí DJ Ivan Mejsnar a agentura Disk-centrum Praha.
Vstupné: 90 Kč / KMD: 40 Kč
26. dubna od 20 hodin
Chulimanga klub
HI JACK + ROBOT EMIL
29. dubna od 19 hodin
Kulturní dům
KONCERT ANNY K
„ANNA K POPRVÉ AKUSTICKY“
Populární zpěvačka vystoupí v našem městě
v rámci jejího koncertního turné .
Vstupné v předprodeji: 300 Kč / na místě:
350 Kč / KMD: 200 Kč.
30. dubna od 16 hodin
Knihovna
POSEZENÍ S... BYLINKÁŘEM
- PaedDr. JIŘÍ ROTH
Pozor, toto posezení má pevný začátek v 16
hod. Na přednášce bude možné zakoupit
bylinky!!
30. dubna od 15 hodin
Náměstí
STAVĚNÍ MÁJKY
tradiční akce k vítání jara na kláštereckém
náměstí.
30. dubna od 17 hodin
Zámek a areál restaurace Peřeje
REJ ČARODĚJNIC
Pořádá DDM Volňásek. Sraz a registrace čarodějnic před kláštereckým zámkem. Po té
přesun (odlet) do areálu lázní, kde budou
připraveny soutěže a táborák.

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

02. duben 2014 od 19.00 hodin

NOE

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

16. duben 2014 od 19.00 hodin

BÍDNÍCI

USA| 2014 | 134 minut.
Biblický hrdina Noah trpí apokalyptickými vizemi, předpovídající brzkou potopu celého světa. Noah udělá vše
proto, aby zachránil svou rodinu před blížící se katastrofou. Je ale obava skutečná?
od 12 let | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

Velká Británie| 2012 | 157 minut.
Hlavním hrdinou muzikálu je Jean Valjean (Hugh
Jackman), který je odsouzen na galeje za to, že ukradl
kousek chleba. V patách má inspektora Javerta (Russell
Crowe), který má s Valjeanem z galejí nevyřízené účty.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 80,- Kč

03. duben 2014 od 19.00 hodin

17. duben 2014 od 19.00 hodin

HOŘÍCÍ KEŘ

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

Česko, Polsko | 2013 | 206 minut.
Film, který se otvírá scénou sebeupálení Jana Palacha,
předkládá sugestivní panoráma české společnosti na začátku tíživého dvacetiletí normalizační éry. V popředí stojí
advokátka bránící Palachovu oběť před křivým nařčením.
přístupný | vstupné: 90,- Kč

Velká Británie| 2013 | 111 minut.
Přestože jejich vztah byl plný lásky a vášně a přetrval
až do jeho smrti, přestože se stala Dickensovou živou
vodou a múzou, přesto se musela smířit s rolí „neviditelné“ ženy.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

04. duben 2014 od 19.00 hodin

18. duben 2014 od 19.00 hodin

KANDIDÁT

TRANSCENDENCE

Česko, Slovensko | 2013 | 106 minut.
Zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je
pouze rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů protistraně.
přístupný | vstupné: 100,- Kč

USA| 2014 | - minut.
Příběh tří vědců, pracujících na struktuře kmenových
buněk a pokročilé počítačové technologii, která dokáže
změnit základy lidského života. Vědci a jejich vynález
se však nevyhne vzdoru a protestům.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

05. duben 2014 od 19.00 hodin

19. duben 2014 od 19.00 hodin

300: VZESTUP ŘÍŠE

VALČÍK PRO MONICU

USA | 2014 | 120 minut.
Úspěšná série „300“, se přesouvá na nové bojiště – na
moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 70,- Kč

Švédsko| 2013 | 105 minut.
Životopisný film o švédské zpěvačce a herečce Monice
Zetterlund vypráví o její cestě z malého městečka ve
Švédsku ke slávě v klubech v New Yorku a Stockholmu.
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 90,- Kč

06. duben 2014 od 19.00 hodin

22. duben 2014 od 19.00 hodin

BABOVŘESKY 2

NEED FOR SPEED (3D)

Česko | 2014 | 110 minut.
Letní komedie Zdeňka Trošky ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a
souhry náhod, které všem pořádně zamotají hlavu.
přístupný | vstupné: 80,- Kč

USA | 2014 | 130 minut.
Život se mu změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a tento
trestný čin je nesprávně přisuzován právě jemu. Po
propuštění z vězení hodlá pomstít smrt svého přítele.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 140,- Kč

08. duben 2014 od 19.00 hodin

23. duben 2014 od 19.00 hodin

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

JUSTIN BIEBER´S BELIEVE

USA, VB, FR, NĚM, Kypr | 2013 | 123 minut.
Adamovi i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími, se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet
lidi a dobývat krev budou v nemocnici...
od 15 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

USA| 2013 | 91 minut.
Na prknech slávy, v záři reflektorů, je ukryt jeho skutečný příběh. Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné
„BELIEVE“.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

09. duben 2014 od 19.00 hodin

24. duben 2014 od 19.00 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE

TRANSCENDENCE

Francie| 2014 | 112 minut.
Kráska je velmi milá a veselá dívka.Jednoho dne narazí
její otec na magickou říši Zvířete, který ho vyzve ke
smrti za krádež jeho růže. Kráska, se rozhodne obětovat svůj život místo svého otce.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 90,- Kč

USA| 2014 | - minut.
Příběh tří vědců, pracujících na struktuře kmenových
buněk a pokročilé počítačové technologii, která dokáže
změnit základy lidského života. Vědci a jejich vynález
se však nevyhne vzdoru a protestům.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

10. duben 2014 od 19.00 hodin

25. duben 2014 od 19.00 hodin

KOLEJE OSUDU

POJEDEME K MOŘI

Austrálie, Velká Británie | 2013 | 116 minut.
Eric Lomax padl během 2. světové války do japonského
zajetí, kde zažil nepředstavitelnou dřinu a hladovění,
ale také děsivé mučení. Po mnoha letech zjistí, že jeho
tehdejší trýznitel, důstojník Takaši Nagase stále žije...
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 100,- Kč

Česko| 2014 | 90 minut.
Hrdinou příběhu je desetiletý kluk Tomáš. Je ale zároveň vypravěčem, kameramanem a režisérem svého
filmu. K narozeninám dostane kameru a rozhodne se,
že natočí film jako Miloš Forman.
přístupný | vstupné: 120,- Kč

11. a 12. duben 2014 od 19.00 hodin

26. duben 2014 od 19.00 hodin

CAPTAIN AMERICA 2 (3D)

CAPTAIN AMERICA 2

USA| 2014 | 136 minut.
Bucky Barnes, nejlepší přítel kapitána Ameriky, přežil
smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli mu
mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka s krycím jménem Zimní voják.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 165,- Kč

USA| 2014 | 136 minut.
Bucky Barnes, nejlepší přítel kapitána Ameriky, přežil
smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli mu
mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka s krycím jménem Zimní voják.
přístupný | CZ dabing | vstupné: 120,- Kč

13. duben 2014 od 19.00 hodin

27. duben 2014 od 19.00 hodin

PAMÁTKÁŘI

10 PRAVIDEL

15. duben 2014 od 19.00 hodin

29. duben 2014 od 16.00 hodin - představení pro seniory

USA| 2014 | 112 minut.
Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z
rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé
světové války nakradli.
od 12 let | CZ titulky | vstupné: 110,- Kč

PŘÍBĚH KMOTRA

Česko| 2013 | 99 minut.
Film inspirovaný bestsellerem J. Kmenty „Kmotr Mrázek. Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu
s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Režie: Petr Nikolaev.
od 12 let | vstupné: 100,- Kč

Česko| 2014 | 100 minut.
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií
astrofyziky. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby.
přístupný | vstupné: 100,- Kč

ZACHRAŇTE PANA BANKSE

USA, VB, Austrálie| 2013 | 126 minut.
Walt Disney dlouhodobě usiluje o filmová práva k psanému románu Mary Poppins. Opakovaně žádá jeho
svéráznou autorku P. L. Traversovou o setkání, ale ta
hollywoodského velikána po celá léta úspěšně odmítá.
přístupný | CZ titulky | vstupné: 50,- Kč
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Soutěžili v aerobiku a ve skupinovém tanci
Den před svátkem všech Josefů a Pepíků se na základní škole v Petlérské
ulici konal již 12. ročník celoměstské
soutěže v aerobiku a skupinovém tanci.
Letos se soutěže zúčastnil rekordní počet 56 dívek, které bojovaly v bouřlivé
atmosféře, vytvořené nečekaně velkým
počtem přítomných diváků.
Všichni soutěžícím fandili a tleskali,
což vytvářelo pro dívky velmi příjemnou atmosféru. To také při vyhlašování výsledků vyjádřila vítězka soutěže
skupin Míša Šlosrová překvapivým, ale
velmi sympatickým názorem: „Vítězkami jsme všechny vystupující, protože
nelze srovnávat jednotlivé kategorie
pohybového vyjádření.“ Soutěžící dívky byly za svou bojovnost odměněny
drobnými cenami.
Výsledky:
Jednotlivci aerobik:
1. Pavlína Melicharová - G
2. Kristýna Sádriková – ZŠ Školní
3. Romana Vojtková – ZŠ Školní
4. Daniela Jiránková – G
5. Michaela Šlosrová – G
6.-8. Klára Čtvrtníčková – G
Zdenka Kohoutová – ZŠ Petlérská
Adéla Paličková – G
Jednotlivci tanec:
1. Michaela Dvořáková – G
2. Kristýna Sádriková – ZŠ Školní
Skupinový tanec:
1. Žabičky – G
2. TS Respect – více škol
3. Bad Girls – ZŠ Školní
4. TS Respect Jablíčka
5. Stuhy – ZŠ Petlérská
6.-7. Country Girls – ZŠ Petlérská
Now Hates – ZŠ Školní
8. Rebelové – ZŠ Školní

Klášterečtí hokejisté skončili
letošní sezonu ve 2. kole play-off
Osmifinále play - off
HC Kobra Praha - HC Klášterec nad Ohří
HC Klášterec nad Ohří - HC Kobra Praha
HC Kobra Praha - HC Klášterec nad Ohří
HC Klášterec nad Ohří - HC Kobra Praha
HC Kobra Praha - HC Klášterec nad Ohří

Novinky v kláštereckém fotbale
výlepových plochách. Neméně důležitým
úkolem pro nás je vytvořit všem trenérům a hráčům co nejlepší podmínky pro
jejich práci.“
Zimní přípravu vedl s hráči již nový
trenér Milan Doležal. Nový vítr ve vedení klubu natolik povzbudil hráče, že
přípravný zimní turnaj v Ostrově hráli
jako vyměnění. Kromě dvou remíz, 2:2
s domácím Ostrovem a 4:4 s Karlovými
Vary, porazili všechny týmy, což dává
jistou naději do následující jarní části
sezony.
„Zimní přípravu jsme zahájili jedenáctého ledna společným setkáním a seznámením, a poté jsme absolvovali kvalitní
turnaj v Ostrově,“ vzpomínal na začátky
přípravy trenér Doležal. „Zimní příprava je samozřejmě hrozně nudná a nezáživná, ale je velmi důležitá, protože z ní
fotbalisté žijí po celou sezonu. Takže příprava se soustředila na běhání, tělocvičnu,
posilování, nácviky obratnosti a podobně.
Přípravy se v průměru účastnilo šestnáct
hráčů, což bylo velkým překvapením nejen pro mě, ale i pro výbor, protože tréninková morálka nebyla v minulosti ideální.
V současnosti máme devatenáct lidí a to
je velmi důležité, protože pak se dá s tím
týmem opravdu něco dělat.“
Spartak Chodov – FK Klášterec
5 : 8 (2 : 3)
V sobotu 15. 3. odehráli fotbalisté Klášterce poslední kolo zimního turnaje v
Ostrově se Spartakem Chodov, kterého
porazili divokým výsledkem 8:5. Střelecky se dařilo Jelínkovi, který čtyřikrát
pokořil hostující defenzívu, Černý dvakrát a po jedné brance si rozdělili mladí
hráči Hofman a Riška.

Sestava FK Klášterec: Pařil, Gabrhel Procházka, Zmrhal, Škultéty J., Susser
- Hofman, Černý, Škultéty M., Bauer Jelínek, Riška, střídal Duriš.

Až po pětizápasové bitvě se rozhodlo o tom, kdo postoupí do 2. kola play-off letošního ročníku 2. hokejové ligy, skupiny Západ. V prvním kole k sobě svedl los klášterecké hokejisty s pražskou Kobrou. A naši začali velmi dobře, na pražském ledě se
utrhli v poslední třetině a vedli v sérii 1:0. Výhru pak potvrdili i v domácím utkání,
když porazili hosty překvapivě vysoko 7:2. Ve třetím zápase pak chtěli klášterečtí
ukončit osmifinálovou sérii už na ledě hostů, ale přání předběhlo skutečnost. Pražáci zabojovali, vyhráli v prodloužení a série se opět stěhovala do Klášterce.
Před druhým domácím utkáním vedli klášterečtí hokejisté v sérii play-off s pražskou Kobrou 2:1 na zápasy a před domácími fanoušky chtěli první kolo play-off
ukončit. Jenže chtěli až moc a celá série se ještě jednou přesouvala do Prahy.
Nabuzená Kobra se těšila, jak unavené klášterecké hráče pošle domů s nepořízenou, ale krutě se přepočítala. Klášterečtí zabojovali a po samostatných nájezdech
ukončili letošní vystoupení pražské Kobry ve 2. lize.
Čtvrtfinále play - off
HC Baník Sokolov - HC Klášterec nad Ohří 2 : 0 ( 1:0, 1:0, 0:0 )
HC Klášterec nad Ohří - HC Baník Sokolov 1 : 7 ( 0:2, 0:4, 1:1 )
HC Baník Sokolov - HC Klášterec nad Ohří 4 : 2 ( 1:0, 1:2, 2:0 )
Z pětizápasové bitvy s pražskou Kobrou vyšli nakonec klášterečtí hokejisté vítězně, ovšem unaveně. A projevilo se to hned v prvním utkání proti sokolovskému
Baníku na jeho ledě. Klášterečtí sice bojovali, ale nakonec museli skousnout dvoubrankovou prohru. Zatímco na sokolovském ledě se odehrával víceméně důstojný
souboj, na domácím ledě nebyli klášterečtí hráči prakticky vidět. A nejen proto, že
v hale byli slyšet pouze sokolovští fanoušci. Vysoká výhra hostů byla zasloužená.
Klášterecký pokus vrátit sérii po třetím utkání ještě jednou na domácí led už nakonec také nevyšel. A to ani přesto, že klášterečtí bojovali na sokolovském ledě
opět až do poslední chvíle a čtvrtá branka padla až v závěrečné power-play. Na ledě
sokolovského Baníku tak letos pro Klášterec sezona skončila.

Výsledkový servis mládeže HC KnO.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Ů KLÁŠTEREC
pořádá o velikonoční neděli 20. 4. 2014
VÝSTUP PRO VELIKONOČNÍ
VAJÍČKO NA MĚDNÍK
Start od 8.00 - 9.00 hodin
stadion TJ Klášterec nad Ohří

Zveme včechny příznivce pohybu

Junioři – II. část soutěže
14. kolo 23. 2. 2014
HC Klášterec – HC Kobra Praha 6:1
15. Kolo 28. 2. 2014
Energie K. Vary „B“ - HC Klášterec 4:6
16. kolo 2. 3. 2014
HC Baník Most - HC Klášterec 5:6
17. kolo 7. 3. 2014
HC Klášterec – HC Hvězda Praha 8:3
18. kolo 9. 3. 2014
SHC Klatovy - HC Klášterec 6:7 SN
19. kolo 14. 3. 2014
HC Kobra Praha - HC Klášterec 7:2
20. kolo 16. 3. 2014
Klášterec – HC Energie K. Vary „B“ 3:6

Klášterecký pohár v šachu již potřinácté
První březnový den se na základní
škole v Krátké ulici konal již třináctý
ročník kláštereckého poháru v šachu,
Grand Prix Ústeckého kraje. Pořadatelem turnaje byl šachový klub tělovýchovné jednoty ve spolupráci s domem
dětí a základní školou v Krátké ulici.
„Turnaje se účastní sto šest dětí od šesti
do osmnácti let,“ dodal organizátor turnaje Petr Gruss, „z kláštereckého oddílu
hraje osm hráčů.“ Tradicí kláštereckého
šachového turnaje jsou doprovodné
disciplíny. Kreslení pro děti, turnaj v
piškvorkách pro dospělý doprovod a
letos měli všichni možnost zahrát si
také stolní tenis.
V kategorii mladších žáků si z kláštereckých hráčů vedl nejlépe Josef Řezáč,
který skončil na 15. místě. Lépe si vedl
kadaňský hráč Jakub Šťastný, kterého
ovšem trénuje klášterecký trenér Petr
Gruss. Jakub Šťastný skončil na skvělém 3. místě. V kategorii starších žáků
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Jakub Šťastný
skončila z pořádajícího klubu nejlépe
Markéta Capová na 38. místě. Kategorii dorostu vyhrál klášterecký Ondřej
Toman, který ovšem hraje za Sokol
Údlice, domácí klub zastupovala Marie
Porubská a ta skončila bohužel až na
posledním místě.
Nové číslo vyjde 24. dubna 2014
Uzávěrka příštího čísla je:
15. 04. 2014
Uzávěrka pro inzerenty je:
15 04. 2014

Rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2014 Reprezentační ples města - 14. 2. 2015

Jarní část sezony začala pro klášterecké
fotbalisty v sobotu 22. března utkáním
proti Duchcovu. Před prvním zápasem
jsme si povídali s novým prezidentem
klubu Jiřím Bezděkem o plánech do budoucna.
„V současnosti již probíhá rekonstrukce
tréninkové plochy mezi základní školou
v Krátké ulici a zimním stadionem,“ řekl
nám na úvod prezident klubu. „Velmi
nám to pomůže při trénincích v době,
kdy nemůžeme využívat trávník. Dalším
cílem je, aby se nějakým způsobem dokončila realizace tribuny. Například by se
do dostavby mohly zakomponovat další
šatny. Bylo by dobré, aby každý oddíl měl
konečně svou šatnu. Také bychom se rádi
zasadili o to, aby byl ovál kolem hřiště tartanový. Jednak kvůli atletům, ale i pro fotbalisty by to byl přínos v rámci tréninku.
Dlouhodobějším cílem pak pro nás bude
vybudování umělého trávníku na místě
současné tréninkové písčité plochy.“
Vedení fotbalového klubu zvolené na
poslední valné hromadě se chce však
především soustředit na hráče a jednotlivé klubové oddíly.
„Především se chceme soustředit na mládežnické oddíly,“ potvrdil nám Jiří Bezděk. „Mluvím hlavně o náboru nových
mladých fotbalistů. A v souvislosti s tím
chceme klášterecký fotbal více propagovat.
Zprovoznit webové stránky, propagovat
oddíl na facebooku, chceme být vidět i na

1 : 3 ( 0:1, 1:0, 0:2 )
7 : 2 ( 0:1, 4:0, 3:1 )
4 : 3 pp ( 1:1, 1:1, 1:1 - 1:0 )
2 : 5 ( 1:1, 0:2, 1:2 )
4 : 5 sn ( 1:0, 2:3, 1:1 - 0:0 - 0:1 )

Siraex - 16. - 22.. 8. 2014 Klášterečtí Kláštereckým - 23. 8. 2014 Klášterecké promenády - 13. 9. 2014 Klášterecké divadelní žně - 25.10. - 1.11. 2014

Klášterecká sportovní ohlédnutí za uplynulým měsícem

