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Operky spojily hudební
divadlo s dětmi

Střelci soutěžili
O pohár starosty města

Běh pro psí útulek
se nadmíru vydařil
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Název akce/filmu
V husí kůži
Lidé – Osudy – Vzpomínky
Delirium
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Solo: Star Wars Story
Solo: Star Wars Story
Dámský klub
Recitál sólistů ZUŠ
Czech Enesemble Baroque
Teambuilding
Deadpool 2
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Debbie a její parťačky
Tajemství klášterecké minulosti
Výstup na zámeckou věž
Setkání u kapličky v Ciboušově
Country koza
Pat a Mat znovu v akci
Ghost Stories
Pat a Mat znovu v akci
Backstage
Operetní gala
Hvězdy stříbrného plátna
Delirium
Teheránská tabu
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Máme rádi Klášterec
Máš ji!
Den otců
Letňák
Hledá se princezna
Debbie a její parťačky
Pat a Mat znovu v akci
Já, Simon
Koncert pro seniory MÚSS
Hrajeme společně
Escobar
Letní koncert
Jsem božská
Paměť krajiny: Souvislosti
Příšerky z vesmíru
Jurský svět: Zánik říše
Tajemství klášterecké minulosti
Příšerky z vesmíru
Jurský svět: Zánik říše
Jurský svět: Zánik říše
Ghost Stories
Balletto
Backstage
Jurský svět: Zánik říše
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Sicario 2: Soldano

Popis
USA/Čína – Starý husí mládenec musí při cestě na jih snášet společnost dvou ztracených kachňátek (2D)
Česko-německá výstava týkající se poválečných událostí ve vzpomínkách a příbězích odsunutých obyvatel Klášterce a blízkého okolí (do 13.6.)
USA – Psychologický thriller o návratu z psychiatrické léčebny. Jsou paranormální jevy v domě skutečné nebo jen v jeho hlavě? (2D)
DÁN – Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Dobrodružství začíná! (2D)
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (2D)
USA – Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, kde se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů této ságy (3D)
USA – Komedie. Čtyří postarší kamarádky (Diane Keaton, Jane Fonda aj.) se začtou do knihy Padesát odstínů šedi a objevují novou vášeň (2D)
Koncert nejúspěšnějších žáků ZUŠ, Karolíny Bartošové a Ondřeje Nechvátala, místo a čas bude upřesněn na www.zus-klasterec.cz
Komorní koncert v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena
ČR – Je pátek dopoledne a zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding (2D)
USA – Sci-Fi a kční komedie. Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale za to nemůže (2D)
DÁN – Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Dobrodružství začíná! (2D)
USA – Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci o plánované loupeži v newyorském Metropolitním muzeu (2D)
Odhalte s námi legendy a tajemství našeho města a projděte se s námi po místech, kde se psala historie Klášterce s DS Klas, rezervace nutná
Hasičský víceboj TFA - 5. ročník soutěže výstupu na zámeckou věž s dýchacím přístrojem, více na str. 18
Spolek bývalých a současných obyvatel Ciboušova pořádá již šestnácté setkání u kapličky zahájené vyzváněním zvonu a vystoupením ZUŠ
Klášterecká country koza – tradiční folkový festival – Naplech, Z hecu, Modrotisk, Trio P.E.S + liVary, Nosáč, Rangers Band, Kliďánko
ČR – Pro kutily není žádná komplikace překážkou. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem (2D)
VB – Horor. To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad, že dokonce neexistují (2D)
ČR – Pro kutily není žádná komplikace překážkou. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem (2D)
SLO/ČR – Během battlu uznávaný producent nabídne Mary a Buddymu účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Vydrží jejich láska?
Soubor Nálady s V. Dvořákovou (soprán) a M. Vlčkem (tenor) – známé árie a dueta ze slavných operet J. Strausse a dalších, evergreeny
Herecké osobnosti prvorepublikového a protektorátního filmu na výstavě na zámku
USA – Psychologický thriller o návratu z psychiatrické léčebny. Jsou paranormální jevy v domě skutečné nebo jen v jeho hlavě? (2D)
SRN/RAK – Debut íránského režiséra žijícího v Německu. Tři mladé ženy a jeden muž musí bořit tabu a riskovat, aby si i v Teheránu mohli plnit sny (2D)
DÁN – Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Dobrodružství začíná! (2D)
Výstava výtvarných prací kláštereckých dětí, které ztvárnily místa ve městě, jež mají nejraději
USA – Každý rok se pět přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy. Odolá jeden z nich i během své svatby? (2D)
6. ročník velké turisticko-vědomostní hry vícegeneračních družstev v zámeckém parku
Den hudby – The Switch, End of Scream, Morčata na útěku, No sem, Totální nasazení, Coffebreak, Drum Band F. Zemana, předprodej v IC
UKR – Kouzelný animovaný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů (2D)
USA – Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci o plánované loupeži v newyorském Metropolitním muzeu (2D)
ČR – Pro kutily není žádná komplikace překážkou. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem (2D)
USA – V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Nedejbože, když to zjistí spolužák a začně vás vydírat (2D)
Naši mladí umělci zavítají do městského ústavu sociálních služeb zpříjemnit chvíle a potěšit seniory
Společný koncert žáků a jejich členů rodiny
ŠPA/BUL – Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety (2D)
Koncert žáků základní umělecké školy
USA – Renee je běžná žena s lehce kolísavou nadváhou a těžce kolísavým sebevědomím – než se praští do hlavy a začne se vidět jako sexy kost (2D)
3. ročník sochařského sympozia ve dřevě. Šest vybraných umělců můžete pozorovat při tvorbě nových soch, tvůrčí dílny pro děti i dospělé
SRN/LUC/DÁN – Na dohled Země krouží křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou (2D)
USA/ŠPA – Na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Lidé, kteří ho tenkrát opustili, se musí vrátit (3D)
Odhalte s námi legendy a tajemství našeho města a projděte se s námi po místech, kde se psala historie Klášterce s DS Klas, rezervace nutná
SRN/LUC/DÁN – Na dohled Země krouží křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou (2D)
USA/ŠPA – Na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Lidé, kteří ho tenkrát opustili, se musí vrátit (2D)
USA/ŠPA – Na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Lidé, kteří ho tenkrát opustili, se musí vrátit (3D)
VB – Horor. To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na něj. Či snad, že dokonce neexistují (2D)
Závěrečné představení tanečního oboru základní umělecké školy
SLO/ČR – Během battlu uznávaný producent nabídne Mary a Buddymu účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Vydrží jejich láska?
USA/ŠPA – Na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Lidé, kteří ho tenkrát opustili, se musí vrátit (2D)
SRN – Trojici kamarádů čeká mnoho zkoušek, dobrodružství a tajuplných hádanek (2D) Za vysvědčení se samými jedničkami popcorn zdarma!
SRN – Trojici kamarádů čeká mnoho zkoušek, dobrodružství a tajuplných hádanek (2D) Za vysvědčení se samými jedničkami popcorn zdarma!
USA/ITA – A kční drama otevírá novou kapitolu filmové série Sicario. V drogové válce neplatí žádná pravidla (2D)
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SLOUPEK STAROSTY

Na kláštereckém vlakovém nádraží zastavil na celý den Revolution Train – protidrogový
vlak. Město ve spolupráci se školami nabídlo dopolední prohlídky žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům gymnázia a střední odborné školy. Poté si vlak mohla prohlédnout
i veřejnost. Děti vyplňovaly anonymní dotazníky, které později poslouží k další protidrogové
prevenci. Speciálně upravený vlak nabídl neobvyklý program, bylo zde k vidění drogové
doupě i vězeňská cela. Prostřednictvím krátkých hraných filmů a diskusemi se mohli mladí
lidé zamyslet nad tím, co taková závislost – ať již na drogách či jiných lákadlech – přináší.
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Šach je nyní nejúspěšnější
v historii
Střelci i karatisté slavili úspěch
Proběhl nábor malých fotbalistů

Operky spojily hudební divadlo
se školními dětmi
Klášterecké hudební prameny
rozezní zámek i kostely
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a Okounova

pro rodinu

20

křížovka pro děti

Vážení Klášterečtí,
na jaře jsme
zažili několik
tradičních akcí
města, například stavění
májky na náměstí za pomoci dobrovolníků a střelců ze zájmového
spolku AVZO nebo zahájení
turistické sezony v našem
zámeckém parku. To bylo tentokrát spojené s netradiční
prohlídkou útrob jezu díky
vstřícnosti podniku a zaměstnanců Povodí Ohře. Počasí bylo
spíše letní než jarní, tak jsme
ho mohli při akcích využít.
Uskutečnily se také oslavy
20 let našeho městského ústavu sociálních služeb. Za to,
jaký je zde dnes život a na jaké
úrovni ústav je, patří poděkování nejen současným, ale
i všem bývalým zaměstnancům.
Počasí se nám trochu pokazilo
na komunitní den, jehož součástí byla i prohlídka vlaku
Revolution Train. Ten navštěvuje města v České republice,
ale i v Německu v rámci protidrogové prevence. Do Klášterce nad Ohří zavítal úplně
poprvé. Musím říci, že na mne
prohlídka velmi zapůsobila.
A co nás čeká v červnu? Jistě
si děti již tradičně užijí oslav
svého svátku a budou netrpělivě vyhlížet konec školního
roku. I na červen je přichystáno mnoho akcí, ať již výstup či
výběh s hasiči na zámeckou
věž, v rámci něhož můžete
vidět naši zbrusu novou cisternu, či sochařské sympozium,
které po dvou letech opět proběhne v zámeckém parku.
S městským architektem Ladislavem Komrskou jsme prošli
některá místa ve městě, která
by si zasloužila v budoucnu
naši pozornost. Za všechny
zmíním prostor mezi sportovním stadionem a ZŠ Krátká.
Jeho využitím se nyní zabývá
i žákovské zastupitelstvo.
Rozebíhat se budou i další stavební práce, tak prosím o shovívavost při dopravních či
jiných omezeních.
Těším se na setkání s Vámi ať
již na různých akcích nebo na
červnovém
zastupitelstvu
města. Krásný červen.
Štefan Drozd, starosta města
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V letošním roce bude pokračovat regenerace
„nového sídliště“
Druhá část VI. etapy regenerace panelového sídliště se v letošním roce dotkne
ulic Ječné, Luční a Sportovní. Zahrne kompletní obnovu povrchů komunikací
a chodníků, veřejného osvětlení a samozřejmě i revitalizaci zeleně. V lokalitě
přibyde cca 30 parkovacích míst včetně míst pro invalidy, nejvíce v Luční a Ječné
ulici. Harmonogram projektu je naplánován tak, aby nebyl omezen začátek školního roku. Práce ve spodní části Sportovní ulice (tj. parkoviště vedoucí k Základní
škole Krátká) budou proto zahájeny hned na začátku prázdnin a hotové by měly
být ještě v srpnu. Realizace stavebních prací bude spojena s nutnými uzavírkami
ulic, proto prosíme obyvatele města o shovívavost a trpělivost.
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Do uklízení Česka se aktivně zapojily desítky
dobrovolníků
Celorepubliková akce Ukliďme
Česko měla letos velký ohlas
i u kláštereckých občanů, kteří
vytvořili minimálně tři úklidové skupiny dobrovolníků. Největší skupina vznikla
na ZŠ Krátká, kde se do úklidu
zapojilo 80 dětí ze II. stupně
spolu s osmi učitelkami a asistentkou. „S žáky rádi navštěvujeme lokalitu za Dlouhou
ulicí, proto jsme se rozhodli
vyčistit právě tento prostor –
plochu od kontejnerového
stání v Dlouhé, přes dětské
hřiště, podél Kláštereckého
potoka, směrem k Útočišti,“
říká učitelka Šárka Hubertová
a dodává: „Děti byly skvělé,
sbíraly s obrovským nasazením. Některé z nich
neváhaly a statečně lovily
nepořádek přímo z potoka.“ K úlovkům patřila
i vysloužilá elektrotechnika,
staré koberce až po ojeté
gumy z automobilů. Během
hodiny a půl se dětem a pedagogům podařilo naplnit kontejner, který přistavila společnost Klášterecká kyselka
s. r. o. „Všichni zúčastnění měli
dobrý pocit, že se podařilo
něco užitečného zrealizovat

a že pomohli, alespoň trošku,
uklidit své město. Věříme, že
tyto akce mají smysl a osloví
všechny spoluobčany, kteří se
jistě budou snažit udržovat
okolí našeho města čisté, aby
v dalších letech bylo nepořádku méně,“ shrnuje dojmy
účastníků úklidové akce.
Další skupina dobrovolníků
sesbírala a odvezla do sběrného dvora více než 300 pneumatik, desítky pytlů s PET
lahvemi a spoustu dalšího
odpadu. „Pokaždé je to dva
až pět náklaďáčků nepořádku. Některé lokality jsou
už delší čas čisté, například
okolí statku Šumná. Jinde nám
někteří naši spoluobčané stále
dávají prostor k realizaci,“ říká
Jaroslav Gabriel, další z organizátorů dobrovolných úklidů.
„Letos jsme se zaměřili na
lokalitu okolo silnice číslo 13
směrem na Perštejn. Zde bylo
nejvíce nepořádku hned u silnice, kde postávají některé
dámy. Tak jsme jim to tam
pěkně uklidili. Při úklidu musíme vysvětlovat, že to děláme
ryze dobrovolně a zadarmo
a ne v rámci trestu obecně
prospěšných prací. Jedna pozi-

tivní věc je, že v minulosti
jsme neměli problém nasbírat
i přes 100 pneumatik. Letos
jich bylo s bídou 28 a skoro
žádná nově odhozená. Většinou to byly pěkně uleželé
a zarostlé kousky. Tak snad už
jsme se naučili, že odvézt
staré pneumatiky do sběrného dvora je jednodušší,
než je vozit někam za město, což je dál, než do sběrného
dvora, a hrozí, že budu vyfocen a zaplatím mastnou pokutu. Na některých oblíbených
lokalitách bordelářů jsou totiž
nainstalovány fotopasti,“ uvádí Jaroslav Gabriel.
Je tedy stále nutné opakovat,
že občané našeho města
mohou odpad jako pneumatiky, staré elektrické

Veřejné ohniště a tělocvičné prvky pro děti přibyly u nedávno postavené pergoly a naučných
tabulí v Perštejně na Temberku. Zázemí pro turisty i místní postavily Lesy ČR, s. p., které
nyní připravují i výstavbu dětského hřiště v kláštereckém Zátiší. „S montáží hřiště začneme
už koncem května, bude to součást lesní pedagogiky, kterou tu už pro děti máme,“ říká
Tomáš Kunsta z Lesů ČR. Nové hřiště V Zátiší bude otevřeno 1. září. Zároveň zaměstnanci
Lesů ČR nechají opravit poničené naučné tabule, které nedávno podlehly vandalismu.

spotřebiče
(ledničky
a pračky) a starý nábytek
bezplatně odvézt do sběrného dvora. Černé skládky
můžete vyfotit a nahlásit
pomocí aplikace ZmapujTo.
Umístění černé skládky je
poté nahlášeno na příslušný
úřad. U nás v Klášterci to
funguje velmi dobře a do týdne bývá černá skládka uklizena.

ROZMÍSTĚNÍ
VELKOKAPACITNÍCH
KONTEJNERŮ
V ČERVNU 2018
pátek 1. června,
15.00–18.00 hodin
Ciboušovská, J. Á. Komenského, Královéhradecká
sobota 2. června,
10.00–13.00 hodin
Jana Švermy, Kpt. Jaroše,
Žižkova
pátek 8. června,
15.00–18.00 hodin
Útočiště, Václava Řezáče,
Větrná
sobota 9. června,
10.00–13.00 hodin
Karlovarská, Lestkov, Rašovice
sobota 16. června,
10.00–13.00 hodin
Dlouhá, Klášterecká Jeseň,
V Zátiší
sobota 23. června,
10.00–13.00 hodin
Říční, Tyršova
Do kontejneru lze ukládat
pouze objemný kusový
odpad z domácnosti (nábytek, kovy, koberce, lina,
apod.). V žádném případě
se nesmí ukládat nebezpečný odpad ani nádoby tímto
odpadem znečištěné, stavební suť a bioodpad. Kontakt: Simona Šantorová,
tel.: 474 359 613.
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Děti soutěžily a dospělí diskutovali v rámci komunitního
dne START pro všechny
Komunitní den START pro
všechny se uskutečnil 17.
května ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Cílem bylo ukázat, jaké
jsou plody projektu START
inkluzivního vzdělávání, do
kterého jsou zapojeny školy
a školky ve městě. Kromě
toho se program zaměřil i na
to, jaké služby jsou poskytovány pro občany v tíživé
sociální situaci, jak řešit problémy, které ze situace vyvstanou a na koho se obrátit
v případě potřeby.
V areálu ZŠ Petlérská se děti
bavily doprovodným programem, který obsahoval rozmanitou paletu soutěžních
disciplín, za které byly zaslouženě odměněny. Celým dnem

doprovázelo hudební divadlo
Hnedle vedle. Velký zájem též
sklidila přehlídka techniky
a práce bezpečnostních sborů, kde byla k vidění
a vyzkoušení hasičská vozidla
a vozy městské policie.
Lidé dále měli možnost pokládat
otázky
jednotlivým
poskytovatelům sociálních
služeb. Dotazníkové šetření,
které probíhalo v průběhu
celého komunitního dne, ukázalo, že obyvatelé města mají
základní přehled o poskytovaných službách ve městě
a vědí, kdy je mohou využít.
„Za každou akci, kde se s dětmi pobavíme a dozvíme se
něco nového o životě v našem
městě, jsme rádi,“ kvitovala
jedna z účastnic.

Domov pro seniory
ožil oslavami
Celý týden se konaly oslavy
20. výročí od založení městského ústavu sociálních služeb, které byly určené všem
cílovým skupinám. V pondělí
14. května to bylo společné
setkání s vedením města,
spolupracujícími organizacemi a obchodními partnery.
Součástí setkání bylo divadlo
na téma Alzheimerovy choroby s názvem Tři židle.
„Představení bylo zvoleno
záměrně, abychom nezasvěceným ukázali, jak obtížná je
práce s klienty s tímto onemocněním,“ říká Miroslava
Lizáková, ředitelka organizace. Následující den byl věnován
klientům
domova.
Společně s moderátorem
a bavičem Vladimírem Hronem si zazpívali písničky od
známých tuzemských i zahraničních interpretů. Středa

byla pojata v duchu Dne otevřených dveří pro širokou
veřejnost i bývalé zaměstnance ústavu. Domov si přišlo
prohlédnout několik zájemců
o službu a někteří bývalí
zaměstnanci se přišli pozdravit s klienty, o které pečovali.
„Ve čtvrtek za našimi klienty
přijeli na celodenní návštěvu
senioři z partnerské německé
obce Grossrückerswalde. Pro
návštěvníky byla připravena
prohlídka domova a celá řada
výtvarných i pohybových aktivit,“ uvádí Miroslava Lizáková.
V pátek se pak zaměstnanci
zařízení zaměřili na děti
z mateřských škol, byli pozváni sokolníci s ukázkou dravců
a sov. „Na závěr bychom chtěli poděkovat Teplu Klášterec,
s.r.o. za poskytnutí finančního
daru na uskutečnění oslav,“
uvádí ředitelka MÚSS.

Zvláštní pozornost měl projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří,
který přispívá k rozvoji proinkluzivních opatření ve školách a který je spolufinancován Evropskou unií
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Díky
projektu dochází k podpoře
rovného přístupu při vzdělávání dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem. Rodiče
s dětmi měli možnost zhlédnout nové školní pomůcky,
výtvory studentů, mohli se
seznámit s výstupy a úspěchy
projektu či diskutovat nad vizí
ideální školy. Rodiče přispěli
diskuzí či odpovědí na dotazník a děti výkresem na téma
moje ideální škola.
„Podle hodnocení rodičů
i dětí, kteří se účastnili dnešního odpoledne, v Klášterci

ideální školy už existují,“
uvedla Šárka Filipová, konzultantka Agentury pro
sociální začleňování.
Na organizaci komunitního
dne se podílela celá řada
pořadatelů, kupříkladu neziskové organizace Naděje,
Radka, Světlo Kadaň, příspěvkové organizace města
a město Klášterec nad Ohří.
„Na akci komunitního dne se
opět ukázalo, že organizace,
které v našem městě fungují
a poskytují služby místním
obyvatelům, spolu skvěle
spolupracují. Jsem rád za hojnou účast veřejnosti, která se
zábavnou formou dozvěděla
o různých formách pomoci,“
uvedl starosta Štefan Drozd.
Jakub Varvařovský,
Agentura pro sociální
začleňování ■

Téměř dvě stovky seniorů z celého Ústeckého kraje přijely
do areálu Lázní Evženie, kde se konal již 14. ročník netradiční olympiády, kterou pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami. Akci finančně podporuje město, proto se
i udílení pohárů a diplomů ujali radní města. Prvenství si
odneslo družstvo 2. ZO Klášterec nad Ohří, druzí byli sportovci z Jirkova a třetí příčku obsadili litoměřičtí závodníci.
Vyhlášeni byli i nejlepší jednotlivci, a to Jana Bauerová
z Litoměřic a Jaroslav Bednář z 1. ZO Klášterec nad Ohří.
Gratulujeme.
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Výjezdní zasedání rady města v Tušimicích
První květnová schůze Rady města Klášterce nad Ohří se
na pozvání ředitele Elektráren Tušimice a Prunéřov Otakara
Tučka konala formou výjezdního zasedání v Tušimicích. Na
začátku schůze vyzdvihli ředitel elektrárny a starosta Štefan
Drozd vzájemnou spolupráci, která bude i nadále pokračovat. Po projednání bodů, které byly 4. května na programu, se radní zúčastnili exkurze v provozu tušimické
elektrárny.
Hasiči mají novou cisternu
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří
se může chlubit novou cisternovou automobilovou stříkačkou, která zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu.
Cílem projektu podpořeného Evropskou unií bylo pořízení
moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky,
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protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající.
Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová cisterna CAS
je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika
poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil
8.206.740,90 Kč.
GDPR vs. zasílání zpráv mobilním rozhlasem
Uživatelé mobilního rozhlasu byli vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním kontaktních údajů tak, aby mohli
nadále veškeré novinky z radnice dostávat. Pokud jste si
s poskytnutím souhlasu nevěděli rady nebo ho chcete udělit
dodatečně, kontaktujte prosím Adélu Václavíkovou (na tel.:
474 359 686, e-mailu: vaclavikova@muklasterec.cz nebo
osobně v objektu infocentra pod radnicí), která Vám vysvětlí
správný postup a pomůže Vám.

Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova * Aktuálně z Okounova
Vážení Okounovští,
přináším Vám čerstvé informace z našeho Okounova. V dubnu obec Okounov provedla
výsadbu stromků v části obce
nazvané „Čína“. Počasí nám
přálo a vše probíhalo v pořádku. Výsadby se zúčastnily členky klubu Pivex, kterým tímto velice děkujeme za pomoc.

Obci se po velkém
úsilí podařilo dosáhnout na velký
dar pro sbor dobrovolných
hasičů
v Okounově. Od
města Klášterce
nad Ohří a kláštereckých dobrovolných hasičů pod
vedením Filipa Foukala obdrželi naši
hasiči nové vozidlo
TATRA 148, které je
kompletně vybaveno k zásahům.
Vyjadřujeme tímto
veliké poděkování.

Členové klubu Pivex se také z velké části podílejí na výstavbě
čistírny odpadních vod v Okounově, se kterou jsme opět
pokročili. Děkujeme za výpomoc při betonáži obezdívek na
čistírně. Do obce již také pro čistírnu odpadních vod dorazila
část nádrží.

Obec začala realizovat překopy, které budou sloužit k protažení elektrického vedení. Ve výkopu bude rovněž veřejné
osvětlení a pod dohledem firmy Kabel1 také rozvod nového
internetu po Okounově.
Přeji Vám krásný nadcházející červen,
Josef Dvořák, starosta Okounova ■
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám
umožnili uspořádání okresního kola skautských závodů
v Okounově a zároveň i za nevšední zážitek prohlídky kostela a hasičské zbrojnice.
M. Čečrdlová – Skaut Klášterec nad Ohří ■
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Rozhovor s… Jitkou Kůsovou
Jitka Kůsová je místní umělkyně. Její obrazy, grafiku
i sochy můžete vídat na výstavách nejen v našem regionu.
Vytvořila sochu Dech anděla v průchodu z náměstí do
zámeckého parku a je také autorkou sošky, která se uděluje jako Cena města Klášterce nad Ohří. Pokud se chcete
od Jitky Kůsové něco přiučit, neváhejte se přihlásit do
jejích kurzů pro dospělé, které vede na základní umělecké
škole. Je také uměleckou ředitelkou sochařského sympozia, jež se každé dva roky koná v zámeckém parku.

Když nehoním
termín,
tak si dám
i pauzu na oběd.
po krku. Řekla bych to asi takhle – zanedbávám domácnost,
své zdraví, ale práci dělám na
100 %.

Už jako malá jsi ráda malovala?
Ano. Ještě když jsem nechodila
do školy, ptali se mě, čím budu.
Říkala jsem malířka nebo švadlena.
Kdy padlo rozhodnutí, že se
budeš profesionálně věnovat jen umění?
Už od první návštěvy výtvarné
školy jsem chtěla být umělec.
Jak ale člověk dostává rozum,
vidí, že to není jednoduché.
Nastoupila jsem do kulturních
zařízení, byla jsem galeristka,
ředitelka knihovny, propagační
výtvarnice, učila jsem na umělecké škole. I předtím jsem
doma tvořila, převážně v noci
nebo ve svém volném čase,
dovolené jsem trávila na
výtvarných sešlostech. Na volnou nohu jsem vstoupila, když
jsem chtěla být doma kvůli
zdravotním problémům svých
dětí. Chtěla jsem být více doma
a i tvoření věnovat více času.
Ve skutečnosti jsem vždy pracovala kolem kultury a umění,
velká změna to nebyla. Jen
jsem nevstávala na autobus do
práce, ale vstala jsem a šla do
ateliéru.
Jsi na sebe přísná? Vstáváš,
jako bys šla na autobus?
Nejsem. Jen když mám nějaký
termín – většina výtvarníků
dohání věci na poslední chvíli.
Pak ani moc nespím, dělám 18
hodin denně, termín mi rajtuje

Jak vypadá tvůj běžný den
umělkyně?
Ráno se probudím, zacvičím si,
většinou se podívám na e-mail,
jestli mě někdo neshání nebo
něco nepotřebuje. Pak odcházím do svého ateliéru v domě
nebo na zahradě. Když nehoním termín, tak si dám i pauzu
na oběd. V ateliéru jsem tak do
čtyř, do šesti, než nastane naléhavější práce. Dělám si sama
propagaci, grafické podoby
pozvánek, plakátů, takže dost
času trávím i u počítače.
Máš nějaký umělecký vzor?
Měla jsem spoustu vzorů.
Vždy, když jsem se dozvěděla
více o nějakém umělci, brala
jsem to jako nové převtělení
jeho duše do mé (smích).
Z českých grafiků obdivuji
Oldřicha Kulhánka, Jiřího
Andrleho, ti jsou pro mě velkou inspirací. Michelangela,
Rodina, Henry Moora obdivuji,
i když nás dělí desetiletí a staletí. Z malířů by to byla řada
jmen, E. Schiele, V. Gogh,
Brughel... Naposled mě dostaly obrazy z 60. let od Toyen
(česko-francouzská malířka,
vlastním jménem Marie Čermínová, pozn. red.), všichni ji
známe jako představitelku
surrealismu. Ale v 60. letech
se její tvorba už natolik kultivovala
a
posunula
až
k abstrakci. Dojaly mě. Avšak
nejsou to přímo vzory. Cizí díla
mě oslovují, rozezní ve mně
strunu uměleckého vnímání,
ale snažím se tvořit svým způsobem.

Studovala jsi umění?
Ano, obor návrhářství keramického a porcelánového tvaru.
Když jsem chtěla studovat dál,
na školu jsem se bohužel
nedostala. Vše ostatní, co mám
nyní naučené a nastudované,
vychází ze samostudia, lidové
konzervatoře a kontaktem
s jinými umělci. Umění je hodně
o samostudiu a pokoře, ale nejvíc mi pomohla účast na sympoziích. Nyní mám za sebou asi
70 sympozií, od roku 2000
jsem zvaná také na výběrová
sympozia se zahraniční účastí.
Na každém pracuje minimálně
šest sochařů. Vidíš vznikat
spoustu soch a při své práci
přemýšlíš i o jejich dílu, jak se
bude dál vyvíjet, jak bude
sochu formovat. Vidíš tolik přístupů, technologických postupů.
A když se to sečte, je z toho
dlouhá řada zkušeností.
Za pár dní jedeš na Ukrajinu, sama, autem, nebojíš
se?
Já jsem zvědavá, jak to celé
bude probíhat. Můj otec byl
volyňský Čech, takže se tam
někde narodil. Ale nikdy jsem
tam nebyla. Na všechna sympozia jezdím sama. Je to sice
únavné, ale patří to k dospělému životu. Ale cesty se nebojím, možná kontroly na
hranicích. Budu opouštět
schengenský prostor a na ten
stres, co jsme prožívali dříve na
hranicích, jsme už zapomněli.
Téma sympozia je Odzbrojení,
což náleží spíše politikům, než
výtvarníkům.
Už máš nějakou představu,
jak se s tímto zadáním
vypořádáš?
Při přihlášení na sympozia se

již většinou zasílá návrh díla.
Takže ano. Měla by to být zjednodušená figura ženy, která jde
a nese květiny, snad se mi podaří výraz plný něhy a očekávání ve tváři. Pokud je mír a je
odzbrojeno, tak ženy a dívky
mají čas chodit po loukách
a trhat květiny. Pracuje se se
dřevem a kamenem, ale chtěla
jsem vyzkoušet jejich pískovec,
pro mne jasná volba, mám ho
raději.
Jak to máš s cizími jazyky,
když navštěvuješ sympozia
po celé Evropě?
Klasicky – moje generace má
mezery – mám problém. I po
letech mluvím velmi dobře rusky. Z angličtiny i němčiny znám
základy. Vždy podle toho, jaký
jazyk na sympoziu převažuje,
se tím jazykem rozmluvím. Ale
dělá mi problém přecházet
z němčiny do angličtiny a naopak.

Lidé, ač nechtějí,
dávají najevo
vše, co prožívají.
Kde ti bylo nejlépe? Je
země, kde bys žila raději?
To ne, já mám moc ráda naši
krajinu, hory. Máme tady krásně a nesmíme si to zničit. Ráda
ale jezdím do Itálie. Když je tam
člověk pracovně, lidé se tam
k tobě chovají úplně jinak než
k turistům. Dostaneš se k nim
domů, do kuchyně, pozvou tě
na jídlo, na skleničku… Jsou
srdeční a veselí, Italy mám moc
ráda. V Bulharsku to také bylo
hezké, naopak nám ukazovali
samý luxus. Bohužel v té zemi
je stále znát minulé období.
A ve Švýcarsku se mi velice líbi-

Socha Archetyp ženy vznikla z marockého mramoru v Itálii
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PĚT OTÁZEK PRO KAŽDÉHO

Modely byly předlohou pro bronzové anděly do soukromé sbírky
v Německu
la krajina. Lidé udržují přísný
pořádek, nekradou, nic se ti
neztratí. Jak na pracovišti
necháš nářadí, najdeš ho tam
i za rok.
Při sochařině je potřeba
fyzická zdatnost, sportovala jsi někdy?
Jak mohu, tak plavu. Nějakou
dobu jsem se snažila dělat kulturistiku, ale neviděla jsem pro
mé tělo až takový přínos. Teď
už šestým rokem cvičím power
jógu. Doma i v kláštereckém
studiu. Velmi mi to pomohlo
s bolestí zad i na celkovou kondici. Tělo už se samozřejmě
začíná hlásit, protože jsem
tvrdohlavá a pracuji převážně
ručně. Začínají mě bolet klouby,
ale záda mám dobrá.
Co nejraději a nejčastěji
tvoříš?
Nejraději dělám člověka. Hodně mě zajímá, jak se prožitek
odráží v jeho tváři, gestech,
pozici těla. Lidé, ač nechtějí,
dávají najevo vše, co prožívají.
Inspirací mi jsou i staré příběhy.
V Bibli je popsáno mnoho vzorců chování, které se dají přenést do dnešní doby. Proto mají
i některé mé obrazy biblické
názvy. Příběhy se stále dějí
a opakují. Také i proto je dělám
nahé. Nazí jsme přišli na svět,
bohatí i chudí. Je tam jen ta
jeho osoba, duše, příběh bez
masky.
Kreslíš i nahé akty mužů.
Kdo ti stojí modelem?
Mám kamaráda kolegu, který
mi už na dvě série aktů stál
modelem. Nebo mě přímo
i někteří lidé požádají, abych je
namalovala, pak udělám vždy
nějakou sérii. To je jedna část
aktů. Druhá část aktů je tvořena z hlavy.

Jak dlouho ti trvá vytvořit
sochu či namalovat obraz?
Jsi perfekcionistka?
To je různé. Trochu jsem perfekcionistka. Při tvorbě obrazu
se snažím, aby byl šťavnatý,
aby byl lehce nahozen, jako letmý záznam okamžiku, dávám
si záležet na výrazu. Je to
balancování na hraně, nechci,
aby to bylo utahané. To je na
tom nejtěžší. Obraz tvořím třeba měsíc, ale i půl roku. U sochy
je to podobné, akorát ta fáze je
jiná. U sochy strašně dlouho
přemýšlím, hledám co nejvýstižnější výraz k tématu. Myšlenku dlouho nosím v hlavě,
skicuji, pomalu to v hlavě roste.
Když začnu dělat s materiálem
- dřevem, kamenem - musí to
již vzniknout na první dobrou.
To už je relativně rychlé, nejdelší je ta příprava v hlavě.
Půjdou tvé děti ve tvých
uměleckých šlépějích?
Děti v mých šlépějích určitě
nepůjdou. V pubertě se ptali
syna, jestli bude jako maminka,
řekl s hrůzou v tváři, že určitě
ne! Dcera je perfekcionistka
a asi se bojí, že by nebyla dobrá
jako já, tak to ani nezkoušela.
Oba mají ale dobrý vkus a míru
pro estetiku, to jsem jim snad
předala.
V červnu se uskuteční
3. ročník sochařského sympozia ve dřevě. Na co se
můžeme těšit?
Sympozium Paměť krajiny je
takové mé další dítě. Jsem moc
ráda, že mi při výběru umělců
pomáhají další lidé znalí umění
a nemusím se rozhodovat sama.
Nést to břímě. Přihlásilo se hodně různě zaměřených sochařů
a mohli jsme jich vybrat pouze
šest. Já osobně se nejvíc těším
na figurativní sochu iránského

Jaké je Tvé nejoblíbenější jídlo?
Já si moc nevybírám. Mám ráda grilování, masíčko,
zeleninu, vlastně středomořskou kuchyni.
Jaká je Tvá nejoblíbenější barva?
Žlutá. Můžu mít dvě? Tak ještě červená.
Jaké nejvzdálenější místo na světě jsi navštívila?
Nejdál jsem byla asi v Barceloně ve Španělsku. Byla
jsem tam na dovolené, chtěla jsem vidět galerie, o kterých nám kdysi básnil profesor na dějiny umění. Když
nám o nich vyprávěl, mysleli jsme, že se tam nikdy
nedostaneme, to bylo ještě za komunistů. Je prima, že
nakonec to člověk opravdu může vidět na vlastní oči.
Pracovně jsem byla několikrát v italských, švýcarských
a francouzských Alpách.
Jaké máš koníčky?
Mám ráda přírodu. Vše, co nám příroda umí dát, jak je
křehká její rovnováha. Mám ráda byliny, stromy, ráda
pozoruji, jak rostou, jak se otáčí za sluncem, jak vzniká
stavba stromu. Bydlíme u lesa a ráda se tam potuluju.
Pěstuji bylinky. Jedno období jsem si na sebe šila oblečení, takové kreace, ale dřív to byla spíš nutnost. Teď
si třeba vyrábím domácí přírodní mýdla s bylinkami.
Co Ti Tvé umělecké povolání dalo a co Ti vzalo?
Myslím, že mi poskytlo duševní růst. Přemýšlím
o věcech jinak, spoustu jsem si jich vysvětlila a mnoho
filozofických věcí ze života touto prací pochopila. Co
mi povolání vzalo, tak bych to přímo neformulovala,
spíš co mi nedalo – nedalo mi blahobyt (smích). I když
se máme všichni dobře.

Jitka Kůsová je autorkou ceny města
umělce Soheyl (Reza) Bastamiho. Vybrali jsme sochaře s velmi
osobitým přístupem. Letošní
téma nese název Souvislosti.
Podle mne je to možné vykládat
několikerým způsobem. Mohou
to být souvislosti jako vzájemná
reakce na chování se lidí k sobě.
Ale také to, jak vznikal náš kraj.
Krajinu tvoří lidi a naše pohraničí
si pamatuje poválečný odsun.
Jsou zde zpřetrhaná pouta, zničené domy. I proto jsem ráda,
že zde bude také německý
sochař, Němci naši krajinu staletí obdělávali a zkulturňovali.
Sympozium se koná jako příležitost pro sochaře, aby ukázali své umění. Stejně jako
předešlé ročníky, je přístupné

veřejnosti, která tak může sledovat sochaře při práci. A bude
to opět neopakovatelný zážitek. Tradičně jsme připravili
výtvarné dílny pro školy a školky, dokonce jsme pro velký
zájem pozvali dva lektory. Děti
se stanou součástí uměleckého
sympozia, přiblíží jim vnímat
umění. Jakmile si osahají
náročnost této práce, snad si
tím získají i úctu a respekt
k vytvořeným dílům. Veškeré
umění bychom samozřejmě
měli chránit a u dětí se musí
začínat.
Děkuji za rozhovor a šťastnou cestu na Ukrajinu.
Adéla Václavíková ■
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Operky spojily hudební divadlo se školními dětmi
ve dvou dopoledních a jednom
odpoledním
představení.
A měli jsme opravdu milé
a chápající diváky. Přišli se na
nás podívat žáci ZŠ Školní
i žáci ZŠ Krátká a poslední
vystoupení jsme s radostí
a láskou odehráli rodičům
a přátelům školy.
Zároveň si každý návštěvník
kulturního domu mohl prohlédnout výstavu na téma
Pohádka. Práce s pohádkovým námětem vytvářeli žáci
1. i 2. stupně základní školy,
děti z detašovaného pracoviště v Havlíčkově ulici i děti
z výtvarných kroužků DDM
Volňásek.
Hana Malastová, učitelka ZŠ
Foto: Štěpán Malast ■

KRÁTCE
Slovo dalo slovo a spolupráce
hudebního divadla Hnedle
vedle pod vedením Tomáše
Bartáka a Základní školy Petlérské v Klášterci nad Ohří
byla na světě. Rozhodli jsme
se společnými silami odehrát
a odzpívat operky od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
A protože na naší škole je herců nepočítaně, vybrali jsme
operky hned tři. Druháčkům
byl nejbližší Budulínek, čtvrťáci se s radostí ujali Karkulky,

páťáci nacvičili Šípkovou
Růženku a jako „předskokany“ jsme si vybrali prvňáčky
s pohádkou O veliké řepě.
Školáci nastudovali se svými
třídními učitelkami operky
herecky, živou zvukovou stopu obstarali malí i velcí zpěváci v režii Tomáše Bartáka
a zázemí jsme našli na naší
škole a v Kulturním domě
Klášterec nad Ohří.
A jak představení vznikalo?
Chtělo to hromadu hereckého

talentu, několik měsíců tvrdé
práce, štěstí na herecké kolegy, trpělivého, ale důsledného
režiséra, nápadité kostymérky, schopné scénografy, dobré pracovní zázemí, zdravé
hlasivky a hlavně chuť hrát si.
Několik měsíců tvrdé práce
i zábavy se vyplatilo a my
všichni, kteří jsme se na projektu podíleli, jsme mohli
s čistým svědomím odehrát
celé představení ve čtvrtek
19. dubna v kulturním domě

Klášterecké hudební prameny rozezní
zámek i kostely
Již 14. ročník oblíbeného
festivalu a mezinárodních houslových kurzů začíná 3. července od 18 hodin slavnostním
koncertem v protestantském
kostele v partnerské obci
Grossrückerswalde, kde spolu
s houslistou Jaroslavem Svěceným zahraje kytarista Lukáš
Sommer. 4. července se od
19.30 hodin se můžeme těšit
na vystoupení Miroslava Žbirky s kapelou, Jaroslav Svěcený
tu bude hostem večera. 5. července od 19.30 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice představí Jaroslav Svěcený a Magistri. Jedná se o premiérový
koncert orchestru příčných fléten. 6. července se od 19.30
hodin na nádvoří zámku rozehraje představení Na Vivaldiho!, kde se Jaroslav Svěcený
ujme role Antonia Vivaldiho,

Zdeňka Žádníková Volencová
zahraje roli Anny G. A Camilly
V., Michaela Káčerková rozezní
hudební nástroj zvaný virginal
a další nástroje uslyšíme
v podání souboru Virtuosi Pragenses Golegium.
Program hudebního festivalu
pokračuje 7. července, kdy se
ve velkém renesančním sále
zámku uskuteční Sváteční
koncert - spolu s hlavní protagonistou festivalu tu vystoupí
Karolína Žmolíková (soprán)
a na klavír zahraje Václav

Mácha. O den později se uskuteční koncert účastníků houslových kurzů Mládí na pódiu.
Závěrečným koncertem je
Mozart v Klášterci, ve kterém
8. července od 19.30 hodin na
nádvoří zámku zahraje Julie
Svěcená na housle, Jitka
Hosprová na violu, Jaroslav
Svěcený na housle a Severočeská filharmonie Teplice, dirigentem bude Jun Kim
(Korea/USA).
Vstupenky jsou k přímému
prodeji na pokladně zámku,
a to každý den od 9 do 17
hodin. Dále si můžete vstupenky rezervovat na telefonu
474 375 436, kde vám vstupenky zablokují po dobu jednoho týdne. A v neposlední
řadě můžete využít moderní
formy e-ticketu na odkazu:
vstupenky.ticket-art.cz.

Představí hvězdy
stříbrného plátna
Fotografie a plakáty ze
života slavných osobností,
osobní věci i hereckou šatnu představí výstava na
zámku, která potrvá od
11. června do 30. září.
Nahlédneme do života
hereček Baarové, Gollové,
Ferbasové, Mandlové i Kabátové a herců Haase, Peška, Plachty, Nového, Beneše i Buriana.
Den otců
V sobotu 16. června se
v zámeckém parku koná
6. ročník velké turistickovědomostní hry vícegeneračních družstev. Akce začíná od 12 hodin, kdy do
14.30 hodin probíhá prezentace družstev a start
jednotlivých družstev, od 12
do 17 bude velký kulturní
program. Účinkuje Amálek
a 4. cenová, uskuteční se
dětská diskotéka i soutěže
pro děti a dospělé. Podrobná
pravidla a přihlášky najdete
na www.dehet.eu.
Kurzy tance pro mládež
Kulturní dům přijímá přihlášky do kurzu tance
a společenské výchovy.
Kurz, který vede Dagmar
Knížetová, bude zahájen
21. září. Kurzovné činí
1700 Kč.
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Představujeme další autory Krušnohorského
sochařského sympozia
Ve dnech 22. až 28. června se zámecký park stane dějištěm již třetího ročníku Sympozia ve dřevě. V minulém
vydání novin jsme představili 3 sochaře, nyní představujeme 3 sochařky, které byly vybrány k účasti na této
akci.
Mezi vybrané patří sochařka Katharina Mörth. Pochází z Mnichova, žije ve Vídni. Je zručná sochařka a malířka, ráda pracuje
s různými materiály. Jejím hlavním sochařským materiálem
jsou kov, dřevo a kámen. V roce 2009 vyhrála 1. cenu na Stone
festivalu v Salzburg. Poté se zúčastnila sympózií v USA, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Dánsku, Belgii a Bolívii.
Její díla vytvářejí vnější a vnitřní světy, prostory, kde člověk
může vstupovat do komunikace s materiálem samotným. Jeden
z jejích návrhů – Pochybnosti – pracuje se symbolickými tvary.
Pomáhá tomu i speciální barevnost, která se mění se světlem
tak, jako se mohou měnit myšlenky.

Podobnou inspiraci měla česká sochařka Tereza Holá, pochází ze Šumperku a žije v Brně. Studovat začala textilní tvorbu,
ale studia završila na VŠUP v oboru sochařství u profesora
Beránka. Vystavovala v Praze, Vídni, Brně. Na svém kontě
má zajímavé společné výstavy v Slovensku, v Rakousku
i v Austrálii. Její návrh Souvislosti má zajímavou ideu. Socha
je schránkou - ochranným obalem, v jehož dutině tušíme
cosi, co může vzejít a růst pouze v součinnosti s přírodou
a v závislosti na dějích, jevech a procesech tento zrod umožňujících. Stejně jako v dítěti je jasný otisk matky a otce, tak
v každém plodu stromu je informace nesoucí znaky mateřské
rostliny. Každý plod v sobě uchovává zárodek, z nějž může
vzejít nový jedinec. Příroda funguje jako dokonalý stroj. Vše
souvisí se vším a člověk i se svou odvěkou snahou přírodu
ovládat, je pouze její součástí a je zcela podřízen jejím procesům.

Poslední z vybraných autorů je nám známá Kamila Housová
Mizerová z Prahy. Její sochu můžete vidět v zámeckém parku
naproti zámku - jmenuje se Proud. Kamila pracuje s různými
materiály. Kromě dřeva pracuje s mramorem, pískovcem,
papírem a své umění vytváří od nejmenších šperků po monumentální sochy. Návrh sochy se jmenuje Sešívání a dřevěné
části budou opravdu sešívané lanem. Ideu popsala jednoduše.
Spojování – Napravování.
Jitka Kůsová Valevská ■

Blíží se literární soutěž
Chomutovský kalamář
Autorům starším 14 let, kteří žijí, pracují či studují v okrese
Chomutov, je určena literární soutěž Chomutovský kalamář.
Letos se koná již 15. rokem, mezi porotci jsou také dva členové redakční rady Kláštereckých novin, Renata Šindelářová
a Ota Schnepp.
Soutěží se v kategorii próza (volné téma), poezie (volné
téma) a mikropovídka (téma 100. výročí vzniku republiky).
Uzávěrka pro zasílání prací je 28. června, bližší informace
najdete na webu www.chomutovskykalamar.cz.

Galerie Kryt představí vzpomínky na minulost
Osobní příběhy lidí, kteří žili na Klášterecku v letech 1938–1948 a jichž se výrazně dotkly historické události té doby,
přinese výstava Lidé – Osudy – Vzpomínky. „Téma je zasazené do historického kontextu, který nelze opominout,“ říká
kurátorka budoucího muzea Kristýna Sladomelová, která výstavu ve spolupráci s pamětníky české a německé národnosti
připravila. Zveřejněny budou dopisy, v nichž popisují své vzpomínky tzv. sudetští Němci, kteří prošli odsunem. Dvojjazyčně
zpracovaná výstava je putovní, po premiéře v Klášterci nad Ohří bude představena na několika akcích v Německu.
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Jarní úspěchy gymnastů a gymnastek z oddílu Žabičky
Gymnastický klub SK SPV
Klášterec nad Ohří, z.s. se
v březnu zúčastnil závodu
v TEAMGYMU v Praze na
Vyšehradě. Závod se skládal
z pódiové skladby, akrobacie
a přeskoku. V kategorii Junior
II naše družstvo ve složení
Kateřina Kubovová, Kateřina
Hniličková, Natálie Srbecká,
Aneta Beránková, Hana Gargošová, Laura Kubešová,
Eliška Fuksová, Klára Vořechovská,
Kristýna
Holá
a Jaroslav Sadílek obsadilo
krásné druhé místo.
Dalším závodem, kterého se
klášterečtí gymnasté a gymnastky v počtu 16 cvičenců
zúčastnili, bylo krajské kolo
závodu jednotlivců ve sportovní gymnastice v Chomutově. Cvičenci předvedli své
sestavy na hrazdě, akrobacii,
přeskoku,
kladině
a chlapci na kruhách. Nejlé-

pe nás reprezentoval v kategorii muži Ondřej Páleník,
který obsadil 1. místo. V ženských kategoriích se nejlépe
vedlo Lauře Kubešové, která
získala druhé místo, na třetí
pozici se umístila Hana Gargošová a čtvrtou příčku
obsadila Kateřina Hniličková.
Tito závodníci nás budou
reprezentovat na republikovém finále ve dnech
12. a 13. května v Doubí
u Třeboně.
V dubnu klub vyslal tři družstva do závodu v Malém
Teamgymu v Říčanech u Prahy, kde závodníci předvedli
své dovednosti na akrobacii
a přeskoku. Úspěch v podobě
druhé příčky zaznamenalo
v nejmladší kategorii družstvo mix ve složení Matěj
Kubov, Tobiáš Kováč, Adam
Kryštof Jedlička, Adéla Burianová, Natálie Raindlová, Klá-

Neváhejte s přihláškou
do ZUŠky
Zápisy do ZUŠ se konají od
4. do 27. června, osobní konzultace probíhají vždy v pondělí a ve středu od 10 do 17
hodin. Přijímací pohovor a zápis rozvrhu se uskuteční ve
dnech 3.–9. září. Přihlášky
jsou k dispozici na www.zusklasterec.cz. Minimální věk
dítěte k přijetí je 5 let k 1. září
tohoto roku.
ZUŠka nabízí školní vzdělávací

ra Přibylová, Barbora Přibylová, Veronika Kodydková.
V kategorii Junior I obsadilo
dívčí družstvo 5. místo
a v kategorii Junior II družstvo mix skončilo na 8. místě.
„Tímto všem závodníkům

gratulujeme a přejeme
spoustu dalších sportovních
úspěchů. Dík patří také rodičům a všem trenérkám,“ říká
v závěru výčtu všech úspěchů Gabriela Jedličková,
hlavní trenérka.

Děti se seznamují s moderní
výrobou, učí se i zručnosti

program C.E.S.T.A., kde se
rozvíjí tvořivost dětí v oborech
hudby, výtvarných aktivit, tance či divadla. MINI ZUŠka je
určená dětem, kterým bude
5 let až v průběhu školního
roku (po 1. září), výuka tu
bude probíhat od října do května, v pondělí od 17 do 18
hodin. Cena je 1.500 Kč jednorázově. Přihlášky do MINI
ZUŠky se podávají do 30. září.

Strážníci městské policie se pravidelně věnují dopravní
výchově dětí základních škol zejména 4. a 5. tříd. Praktický
výcvik provádí strážník, který má speciální školení k výuce
BESIP. Žáci se rozdělí na tři skupiny, jedna skupina si opakuje teorii, druhá se věnuje jízdě zručnosti (na snímku)
a třetí skupina absolvuje jízdy.

Nadané děti ze ZŠ Krátká
v Klášterci nad Ohří navštívily
10. května firmu PULS v Chomutově, která se zabývá
vývojem a výrobou pulsních
napájecích zdrojů. Pro malé
návštěvníky zde byla připravena prohlídka závodu včetně možnosti si ověřit svoji
zručnost na předem připravených příkladech výroby.
Děti měly možnost se seznámit s jednotlivými výrobními

procesy, včetně těch, kde
s automatizací pomáhají
roboti. V praktické části si
děti poprvé v životě vyzkoušely pájení a vyrobily si
dárek, který si mohly odnést
domů. Moc se jim zde líbilo.
Děkujeme vedení firmy,
jakož i celému týmu za perfektní organizaci a čas, který
dětem věnovali.
Gabriela Jedličková,
učitelka ZŠ ■
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Vítání občánků na zámku 4. dubna

PRO RODINU

Foto: Jan Kučera

Petr Zelenka

Samuel Farbár

Eliška Vaníčková

Jakub Pochman

Jan Smetana

Radek Staněk

Matěj Stanislav Polák

Lukáš Rosenbaum

Děti z Brusličky získaly
stříbro i velký potlesk

Dobrý anděl pomáhá
i kláštereckým rodinám
Sedm rodin z Klášterce nad Ohří a dalších šedesát osm
rodin z Chomutovska již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů
– mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po
finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví,
že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby
se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici,
jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Výběrového kola soutěže
Česko se hýbe se velmi
úspěšně zúčastnila školka
Bruslička s tanečním vystoupením Holky a kluci z Pomády
pod vedením učitelek Ivany
Dlouhé a Aleny Páleníkové.
V kladenské sportovní hale
naše děti sklidily veliký
potlesk. Odnesly si poté

nejen krásné ceny, ale i druhé
místo v kategorii mateřské
školy a spoustu zážitků
z vystoupení ostatních celků.
„Chtěli bychom poděkovat
rodičům, které děti v jejich
úsilí podporují a vytvářejí jim
podnětné prostředí,“ říkají
učitelky MŠ Bruslička. Gratulujeme.

Na fotbalovém hřišti se 6. června od 9 hodin koná

Olympiáda mateřských škol 2018.
Pořádá MŠ Bruslička a město, přijďte se podívat.
Běhu pro psí útulek se v za krásně slunečného počasí
v neděli 13. května zúčastnilo 320 běžců. Před rozběhnutím
proběhla krátká rozcvička (foto na titulní straně), lidé si
mohli v zámeckém parku zacvičit i jógu. V areálu lázní pak
bylo připraveno malování na obličej a jízda na koni. Celá
akce se opravdu vydařila, vybralo se krásných 46.448
korun pro psí útulek v Ciboušově.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání ledvin
či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc motýlích křídel,
cystickou fibrózu a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let fungování
nadace podpořili dárci více než 5.200 rodin z celé České
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je
velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat,
Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít
přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do
posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

POHLED DO HISTORIE
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Hans Kudlich, osvoboditel sedláků
Víte, kdo byl Hans Kudlich?
Před 195 lety se narodil tzv.
osvoboditel sedláků, Hans
Kudlich. Na světě připomíná
jeho činy více než 70 pomníků
a jeden stojí také nedaleko od
nás, v Miřeticích.
Rodák z Úvalna pocházel z 11
dětí, vystudoval gymnázium
v Opavě a poté univerzitu ve
Vídni. V roce 1848 se stal nejmladším poslancem Říšského
sněmu a byl to on, kdo podal
24. července 1848 návrh na
zrušení poddanských vztahů,
včetně povinnosti roboty
a desátků. Návrh Hanse Kudlicha byl 7. září 1848 přijat.
Hans Kudlich se zasazoval
o zachování moci ústavodárného sněmu, ale poté, co byl
sněm přesunut do Kroměříže
a následně vládou rozpuštěn,
uprchnul Hans přes Slezsko
a Lipsko do Frankfurtu. Účastnil se povstání ve Falci a v roce
1849 pak odešel do Švýcarska. Tam se nejenom oženil,
ale také vystudoval medicínu.
Ovšem za účast na falckém
povstání byl v nepřítomnosti
odsouzen k trestu smrti, a proto odcestoval i s manželkou do
USA, kde pracoval jako lékař.
A jaké byly jeho aktivity za
oceánem? Podporoval zrušení
otroctví a byl velkým podporovatelem Abrahama Lincolna
coby prezidenta. František
Josef II. nakonec rozsudek
smrti nad Hansem Kudlichem
zrušil v roce 1866.
Hans Kudlich zemřel v roce
1917. Zajímavostí je, že kdysi
býval nejmladším poslancem
Říšského sněmu a nakonec
zemřel v 94 letech jako
poslední žijící z 383 poslanců.
Hans Kudlich se vždy hlásil
k němectví, ale tvrdě odsuzo-

val všechny projevy antisemitismu.

SOUTĚŽ
Pošlete nám na adresu
redakce@muklasterec.cz
současnou fotografii pomníku Hanse Kudlicha v Miřeticích u Klášterce nad Ohří
a získejte jednu z našich
knih týkajících se Klášterce
nad Ohří a regionu.
Pomník Hanse Kudlicha
v Miřeticích
Jeden z pomníků věnovaných
Hansi Kudlichovi stojí také
v Miřeticích u Klášterce. Byl
vztyčen u příležitosti 100 let
od jeho narození, kámen byl
přivezen ze Zásady a byl na
něj umístěn reliéf s jeho podobiznou a s textem
„Odvážnému bojovníkovi
a zakladateli svobody
sedlákům v roce 1848
HANSI KUDLICHOVI
věnuje Spolek sedláků
Kasino a německá mládež
MIŘETICE-CIBOUŠOV
ke 100. výročí narození.
1823–1923
Pomník byl zřízen v roce
1924.“

Hans Kudlich na litografii od Eduarda Kaisera z roku 1848
V České republice se zachovalo 16 pomníků Hanse Kudlicha
z původních 64. Kromě Miřetic
byl podobný pomník také ve
Žluticích, Horním Žandově či

nad teplickým sídlištěm Nová
Ves. V jeho rodné obci Úvalno
dodnes stojí rozhledna Hanse
Kudlicha.
Lenka Fricová ■

Pomník stále ještě existuje, ale
chybí pamětní deska.
Po skončení války čekal
pomník Hanse Kudlicha
podobný osud jako mnoho
dalších podobných památek,
pamětní deska byla poničena jako symbol protestu
a lidé jakoby zapomněli, že
Hans Kudlich se zasloužil
o zrušení roboty pro všechny
sedláky, nikoliv jen pro ty
německé.

Pomník Hanse Kudlicha v Miřeticích u Klášterce nad Ohří

Pomník Hanse Kudlicha v Tocově u Doupova
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TIP NA VÝLET

Zámecký park v Krásném Dvoře zdobí i obnovený
novogotický templ
Rozsáhlý přírodně krajinářský park v Krásném Dvoře,
který založil v letech 1783–1793 Jan Rudolf Černín,
nabízí návštěvníkům relaxaci na téměř 100 hektarech
volně přístupné plochy. Park je známý nejen množstvím a rozmanitostí dřevin, ale také řadou romantických staveb. Největší pozornost nyní oprávněně poutá
nedávno obnovený novogotický templ. Jedná se o první
čistě neogotickou architekturu na našem území.
Vznik parku v Krásném Dvoře
navazuje na oblibu krajinářských parků v Anglii, v nichž
se objevují stavby inspirované
převážně antickým stavitelstvím. Ve druhé polovině 18.
století však přišla do módy
větší pestrost. Podle názoru
architektů se k navození
romantických nálad a vytvoření malebných scenérií
výborně hodily stavby ve slohu
napodobujícím gotiku. Bývaly
obvykle umisťovány na vyvýšená a z dálky viditelná místa.
Připomeňme, že v českém
prostředí se gotické prvky
v architektuře objevují výrazně dříve než ve zbytku kontinentální Evropy, a to v originální formě barokní gotiky
architekta Jana Blažeje Santini-Aichla (1677–1723). Santini při svých obnovách
gotických chrámů kombinoval
využití prvků typických pro
gotiku s prvky barokními.
Avšak první čistě neogotickou
architekturou na našem území
je právě novogotický templ
v Krásném Dvoře, vyhlídková
věž umístěná v nejvyšším
bodě zámeckého parku.
Autorem návrhu této výjimečné stavby byl patrně sám
Rudolf Černín. Plány vyhotovil
Andreas Niederhofer v letech
1792 a 1793. Stavba trvala
několik roků. Zatímco pro
ostatní drobnou architekturu

parku můžeme najít předlohy
v dobových vzornících, novogotický templ byl navržen individuálně přímo pro dané
místo. Netvoří typickou stavbu
v krajinářském parku, uplatněnou v konkrétním „orámovaném“ krajinném obrazu, ale
z pomyslného obrazu vystupuje a propojuje park s okolní
krajinou. Slouží jako rozhledna, odkud je možné shlédnout
nejen část rozlehlého parku,
ale odkud jsou vidět také Krušné či Doupovské hory.
Stavba templu důmyslně
kombinuje cihelné a dřevěné
nosné konstrukce, což umožnilo celkové odlehčení obvodového pláště a tím zvětšení
prosklených ploch. Prvky jsou
povrchově sjednoceny tak,
aby stavba působila jako zděná z kamene. Ve své době šlo
o velmi atypický a odvážný
počin.
V roce 1847 byla v interiéru
umístěna socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, úspěšného vojevůdce
a vítěze nad Napoleonem
v bitvě u Lipska roku 1813.
Templ se tak stal i symbolickým pomníkem maršála
Schwarzenberga.
Procházka zámeckým parkem
v Krásném Dvoře nabízí množství krásných scenérií, které
vytváří příroda spolu se stavbami, jako jsou Panův templ,

Gloriet, Čínský pavilon, Obelisk a další. Ne všechny původní stavby se dochovaly, v údolí
zvaném Poustevníkova rokle
dřívější Poustevnu připomínají
rozvaliny. Dochovala se zde
uměle vytvořená jeskyně se
sarkofágem. Také původní
vodopád s kaskádami nad
Panovým templem již dávno
není funkční, ale místo jako
celek působí svou jedinečnou
atmosférou.
Najdeme zde přes 100 druhů
dřevin, jedná se výhradně

o původní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada
prastarých dubů, buků, lip,
jírovců, platanů, javorů a olší.
Torzo tzv. Goethova dubu, které se nachází poblíž zámku,
patří mezi nejstarší stromy
v Čechách, jeho stáří se odhaduje na 1000 let.
Procházka zámeckým parkem
zaujme v každé roční době,
doporučujeme i návštěvu
zdejšího zámku a prohlídku
okolí.
Vlasta Fišrová ■

SPORT
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Sáňkaři z Německa trénovali na naší sáňkařské dráze
Klášterecká sáňkařská dráha
na Jezerním vrchu má nejlepší
léta už za sebou. Připomeňme, že byla slavnostně otevřena v roce 1975. V této
době tu trénovala Dukla Liberec a česká reprezentace sáňkařů. Díky své náročnosti je
však klášterecká sáňkařská
dráha stále místem, které si
vybírají pro letní přípravu čeští
i němečtí sáňkaři. Začátkem
května to byla skupina sáňkařů ze Schmalkaldenu (od
nás asi 300 km) pod vedením
trenéra Güntera Kunze.
„Tradice německého závodního sáňkování sahá do roku
1908. Němci mají obrovskou

základnu mládeže. Mají sportovní školy a armádní střediska. Z několika oddílů je
nejblíže k nám Oberwiesenthal, tato dráha už je mimo
provoz. Tento oddíl vychoval
tři olympijské vítěze v jízdě
na saních. V dnešní době
mají čtyři uměle chlazené
dráhy. Königssee od roku
1961, Oberhof od roku 1971,
Wintenberg od roku 1977,
Altenberg od roku 1986. Nejblíže k nám je Altenberg.
Naše betonová dráha se jim
velice líbí na letní připravu,“
prozrazuje klášterecká sáňkařka Olga Stavenská. Po
tréninku, kterého se zúčast-

Přijímají malé fotbalisty

nily děti i dospělí, pokračovali
sáňkaři do Smržovky na další
betonovou dráhu.
„Od roku 1964 získali němečtí závodníci 34 zlatých, 24
stříbrných a 23 bronzových
olympijských medailí,“ říká
Olga Stavenská, kterou spojují se sáňkaři ze sousední
země i mnohá přátelství,
navázaná právě na závodech
či při přípravě.

Příjezd sáňkařů z Německa
si nenechali ujít ani Jana
a Jaroslav Lejskovi, kterým
patří velké poděkování za
jejich stálou údržbu sáňkařské dráhy. Díky tomu zde
může trénovat jejich vnuk
Michael Lejsek, reprezentant
ČR. Jaroslav Lejsek byl také
velkou oporou kláštereckých
sáňkařů. Jablko nepadlo daleko od stromu.

Šach je nyní nejúspěšnější
v historii
Na hřišti FK Klášterec nad Ohří
se 18. května uskutečnil
nábor malých fotbalistů, díky
kterému se na hřišti proháněly
děti ze všech mateřských škol
našeho města. „Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely
své pohybové a fotbalové
dovednosti. Radost dětí byla
odměnou všem paním učitelkám a také trenérům fotbalo-

vého klubu. Rád bych jim touto cestou poděkoval. Také velké díky patří paní Mgr. Dagmar
Megové, která pomohla tuto
akci zorganizovat,“ uvádí za
fotbalový klub Michal Holeček.
Pokud mají rodiče zájem, aby
jejich děti hrály fotbal, kontaktujte klub na telefonu:
739 079 420 nebo pište na:
fkklasterec1@seznam.cz.

Na střelnici v Kadani se v závodu O pohár starosty města
Klášterce nad Ohří střílelo z velkorážné krátké zbraně 5+15
na nekrytě ležící figuru. Nejlepším střelcem byl Václav Volák
(145 b., AVZO Střelci Klášterec), 2. místo získal Tomáš
Kožený (144 b., AVZO Cheb) a na 3. místě se umístil Jindřich
Vrátník (142 b., AVZO Střelci Klášterec). „Blahopřejeme
vítězům a děkujeme městu za podporu,“ říká Jaroslava
Peštuková, zástupce pořádající AVZO TSČ ČR.
Karatisté z Kadaně a Klášterce získali 9 medailí na Velké ceně
v Kadani, která měla i mezinárodní účast. Šárka Koritinová
získala stříbro v kata, v kumite bronz. Anna Doležalová
v kumite bronz, Kristýna Tesařová bronz v kata, v kumite
byli třetí také Dominik Vitásek a Emma Beranová. V týmových
soutěžích na zlato v kata dosáhl tým ve složení Kristýna Tesařová, Veronika Mašková a Beáta Dlouhá. Bronz si odnesl
kata tým ve složení Daniel Bachorec, Matěj Kovářík a Vladislav
Kroutil, další bronz pak získala i děvčata kumite týmech.
Gratulujeme.

Právě skončená šachová
sezóna 2017/2018 byla
pro Klášterec nad Ohří nejúspěšnější v historii. Družstvo A s kapitánem
Milanem Godlou se umístilo na 6. místě v přeboru
Ústeckého kraje.
Nejvíce bodů získal mladý
Jakub Šťastný, následovaný zkušeným několikanásobným
přeborníkem
oddílu Jiřím Císařem. „Do
krajského přeboru postoupilo A mužstvo v loňském roce a za sebou
nechalo několik zkušených
mužstev. Věříme, že v další sezóně minimálně tuto pozici
obhájí,“ říká Zdeněk Vyskočil z kláštereckého oddílu.
B družstvo uspělo v sestavě oslabené o hráče A v přeboru
KP II. I v Béčku měl největší bodový zisk Jakub Šťastný.
Zahráli si přitom všichni, kdo měli zájem. V příští sezóně
pak bude možné sestavit třetí družstvo a dát tak dětem
příležitost k dalšímu výkonnostnímu růstu.
Velmi dobře si vedlo družstvo mládeže, které uhrálo v krajském přeboru starších žáků cenné 2. místo. Nejvíc bodů
uhrál opět Jakub Šťastný, následovaný Petrem Mikolášem
a Kateřinou Kalynčukovou. Pod vedením trenérů Grusse
a Krásného udělaly děti slušný výkonnostní pokrok.
Tréninky probíhají v klubovně nad městskou knihovnou
každou středu a pátek, vítáni jsou i další zájemci o tento
sport.
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Hledáme pracovníky
s OZP do výroby
Kláštereckých
oplatek.

MUZEUM HODIN
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Info na
tel. 778 023 666.

Vykoupíme do naší sbírky hodiny,
hodinářské stroje i pozůstalosti části
hodin, hodinek. Zároveň vás srdečně
zveme na prohlídku Muzea hodin.
Otevřeno denně od 10–17 hodin.
tel.: 777 848 008, 602 214 629,
e-mail: muzeum-hodin@seznam.cz

Pronajmu byty
v Klášterci nad Ohří
– garsoniéra, 2+1, 3+1.
Dlouhodobá nájemní smlouva.
Kontakt: 777 818 144.

Prosím nabídněte ke koupi
byt 2–3+1,
možno před rekonstrukcí.
Hotovost máme. Tel. 724 657 421.

Hledáme šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek.
Práce se syntetickou barvou
a ředidlem. Jsme spolehlivá
firma, v ČR již 23 let.
Kontakt: Hana Marhanová,
tel.: 733 609 027, 739 690 058.
E-mail: hanka.p@mybox.cz

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

Sportovní klub Blackholegym
v Klášterci nad Ohří

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

Volná pracovní místa
ZF Klášterec
Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď mezi
nás a podílej se na projektech elektromobility.

Projekt Extension – nová hala již tento rok!
 HR manager
 Mechanik seřizovač
 Inženýr kvality / Specialista analýz
 Skladník
 Metrolog
 Projektant výrobních a testovacích
zařízení
 Projektant testovacích zařízení
a systémů
 Electronics Engineer
 Technik měření
 Specialista controllingu
 HR manager
 IT local specialist
 Referent projektových činností
 Asistentka jednatele podniku
 Specialista BOZP a PO
 Referent kvality výroby
 Letní brigády pro studenty
Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče
na webu http://www.zfklasterec.cz
nebo zaslat strukturovaný životopis na: kls-personalni@zf.com
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