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S prázdninami přicházejí i obavy rodičů, co s dětmi, které mají najednou spoustu volného času. Prázdninové
bezcílné potulování totiž může zvláště mladší děti i ohrožovat, jak potvrzuje Zdena Papežová z policejní
Preventivně informační skupiny v Karlových Varech.

Nuda je vždycky nežádoucí, varuje
psycholožka

Z hlediska bezpečnosti je pro děti vhodné zdržovat se ve skupině
a na veřejných místech. Foto: Jaroslava Rošková

„Osamělé dítě se snadněji stane obětí zločinu. Rodiče by
měli dětem volný čas zorganizovat tak, aby nebyly delší
dobu bez dozoru, ale také by je měli naučit zásady bezpečného chování, aby se riziko jakéhokoli poškození dítěte snížilo na minimum,“ upozorňuje Zdena Papežová.

Městský dům dětí a mládeže opět
nabízí příměstské tábory

„Děti mohou zdarma využívat každý den naše hřiště
i minigolf, které jsou otevřeny po celé prázdniny, platí se
pouze za půjčení sportovního náčiní. Jinak kromě táborů
v Manětíně i letos plánujeme příměstské denní tábory
s přírodovědnou a sportovní tématikou. Děti přijdou
ráno v osm a odcházejí odpoledne, když už se rodiče
vrací z práce,“ informuje Šárka Šejdová z Městského
domu dětí a mládeže v Ostrově. Další možnosti nabízí
Městská knihovna se studovnou, kde mohou děti, mimo
jiné, využít počítače a přístupu na internet.

Starší děti se zabaví samy

Většina starších dětí se o prázdninách baví podobně jako během školního roku. „Když v létě prší a nemůžu se
koupat, tak jezdím na kole, nebo třeba sedím u počítače
a jsem rád, že si ho víc užiju. Prostě dělám to, co dělám
vždycky, když mám volno,“ říká sedmnáctiletý student
ostrovského Gymnázia Tomáš Rieger. „O prázdninách
chodíme hlavně na koupaliště, večer někdy do hospody, nebo do klubů s hudbou, třeba do Hausu,“ doplňuje Tomáše o rok mladší gymnazistka Jana Lukášová. Na
otázku, jestli by dala přednost nějakému jinému druhu
zábavy, s pokrčením ramen odpovídá, že možná ano, nemá ale představu, co by to mělo být. „I když je můj program možná trochu jednotvárný, jsem na něj už zvyklá,“ dodává Jana.

„Nuda je vždycky nežádoucí, a to nejen o prázdninách.
Hodně záleží na vedení ze strany rodičů a nejúčinnější je
vlastní příklad. Rodiče, kteří mají své koníčky, přenášejí
nadšení na děti a snadněji je přesvědčí, aby se také něčemu věnovaly,“ připomíná Kristina Červenkovová z karlovarského Krizového centra pro děti a mládež.
Jestli se dítě dokáže zabavit nebo ne, záleží především
na jeho povaze. „Jaké jsou děti během školního roku,
takové budou i o prázdninách. Některé se chtějí bavit
společně, jiné se naopak kolektivu vyhýbají a jsou raději doma,“ míní ostrovská učitelka Jaroslava Frostová, která vychází ze svých letitých zkušeností jak s žáky základní
školy, tak i se svými vlastními dětmi.
IRENA JANEČKOVÁ

Bezpečnostní desatero
pro osamocené děti

• Znát čísla tísňových volání
(policie 158, lékařská služba 155, hasiči 150)
• Nezdržovat se na opuštěných místech
(les, zbořeniště apod.)
• Pokud možno nikam nechodit sám
• Nenosit klíče od bytu na viditelném místě
(například na krku)
• S cizími lidmi nemluvit, nejezdit výtahem,
nesedat si k nim do auta, nestopovat
• Dobře zamykat byt
• Nevodit si domů náhodné kamarády
• Nekoupat se na neznámých místech (rybníky)
• V případě ohrožení se obrátit na veřejné osoby
(policista, prodavačka)
• V případě agresivity ze strany druhých se držet hesla:
Statečný je ten, kdo uteče!

zdarma

Prázdniny přinášejí
radost dětem a starost rodičům

VII. ročník

Možnosti koupání
v Ostrově a okolí

Koupání v rybnících je
většinou na vlastní nebezpečí
Poměrně velké množství
obyvatel Ostrova vyhledává v létě
přírodní koupání v okolních rybnících,
měli by si ale uvědomit, že se tím
vystavují určitému riziku. Krajská
hygienická stanice sleduje kvalitu vody
pouze na takových místech, která jsou
přímo ke koupání určena.
„Lidé mají sklon vykoupat se kdekoli, kde
je voda, my ale nemůžeme provádět rozbory vody v každé vodní nádrži v okolí.
Kontrolujeme pouze místa, určená ke koupání, jako jsou městská koupaliště, bazény nebo rybníky v rekreačních oblastech.
Například vodu na Velkém rybníku pravidelně sledujeme, ale v zatopeném lomu
u tohoto rybníka rozbory neprovádíme,“
upozorňuje Jaroslava Sirotková z Krajské
hygienické stanice v Karlových Varech.
Přesto je lom u Velkého rybníka stále vyhledávanějším místem k rekreaci.
„Ostrovské koupaliště mi nevyhovuje, je
tam přeplněno a když si představím, co
tam všechno lidi do vody můžou vypustit,
je mi z toho nanic. A taky v tom samozřejmě hrají roli peníze. Rozhodně mám radši koupání v přírodě,“ říká jednadvacetiletý Pavel Humňal z Ostrova. „Do lomu nás
pravidelně chodí víc, z Ostrova dojíždíme
většinou na kolech, někdo přijede i autem,“ doplňuje Pavel.
dokončení na straně 4
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Bude mít Ostrov nový skatepark?

Stávající ostrovský skatepark využívají děti
i pro „freestyle“ na kolech. Foto: Jaroslava Rošková

Do budoucna s novým skateparkem
počítáme, říká starosta města

V Ostrově zatím děti využívají provizorní skatepark
u koupaliště. Jeho dráha je sice dost opotřebovaná, stále ale ještě vyhovuje jak jízdě na skatboardu,
tak bruslařům. Jezdí se zde také takzvaný freestyle
na kolech. Nevýhodou ostrovské dráhy je poměrně
malý rozměr, omezený stávajícím parkovištěm, přičemž prostor ke sportování je navíc vymezen betonovými nádobami na květiny, které mohou být, při
troše neopatrnosti nebo smůly, i nebezpečné.
„V nejbližší době v Ostrově nový skatepark zřizovat
nebudeme, máme plné ruce práce s výstavbou zimní ledové plochy. Netradiční sporty přijdou na řadu později. Výhledově na několik let dopředu ale
se stavbou skateparku počítáme, jen je třeba řádně
rozvážit i následný provoz. Při těchto sportech může docházet k vážným poškozením zdraví (úrazům)
a odpovědnost nese provozovatel,“ říká starosta
Ostrova Jan Bureš.
V poslední době je otázka zřizování skateparků ve
městech častým předmětem sporů a bouřlivých diskusí. Odpůrci argumentují tvrzením, že skateparky
jsou shromaždištěm pochybných part, holdujících
drogám. Okřídlená věta „Skejťáci jsou feťáci“ provokuje zejména ty, kteří se tomuto sportu věnují pravidelně. Zastánci skateboardingu se snaží dokázat, že
samotný sport nemá s drogami nic společného.

Každý sport pomáhá proti nežádoucí
nudě, míní psycholožka

Kristina Červenkovová z Krizového centra pro děti
a mládež v Karlových Varech nedává rovnítko mezi
skateboarding a drogy, i když přiznává, že lze vypozorovat určitou tendenci některých skupin spojovat
jízdu na prknech s užíváním marihuany.

„Nemohu poskytnout nějaké statisticky přesné údaje, kolik dětí závislých na drogách jezdí na skatu,
protože s těmito dětmi nemám přímou zkušenost
a mohu tedy vyslovit jen svůj osobní názor. Skutečně existují skupiny dětí, které si myslí, že ke skateboardu patří kouření trávy. Jenže takové děti se spíš
ztotožňují s určitým životním stylem, který jízdu na
prknech zahrnuje, a určitě to není vina skateboardingu. Naopak, každé sportování, i jako koníček,
pomáhá dětem proti nudě a tedy i proti nežádoucím aktivitám,“ připomíná doktorka Červenkovová.

Zfetovaní kluci by se neudrželi
na prknech, tvrdí organizátorka
závodů

Valerii Fenclovou z Centra pro mládež a alternativní
sporty znají mladí sportovci i jejich rodiče jako dlouholetou patronku a organizátorku sportovních akcí,
zaměřených na jízdu na skateboardu a snowboardu.
Těmto sportům se věnuje už sedmý rok a své svěřence zná opravdu dobře. „Skating je adrenalinový
sport, který se neslučuje se stálým vedením trenéra.
Jezdci improvizují, učí se jeden od druhého a na závodech se pak pochlubí novými prvky. K tomu potřebují jasnou hlavu, jinak nepodají potřebný výkon.
Připouštím, že ten, kdo považuje skateboard jen za
módu, si k tomu třeba zakouří trávu. To ale může
udělat i kdekoli jinde. Nedovedu si představit, že by
se na otevřených plochách skateparků, kam je odevšud vidět, scházeli pravidelně feťáci, stejně jako nevěřím, že by se zfetovaní kluci udrželi na prknech,“
říká s jistotou Valerie Fenclová.

Rodiče mohou přijít na skateboard
se svými dětmi

Rodiče, jejichž dítě se skatingem teprve začíná, mohou využít stávajícího areálu na Rolavě v Karlových Varech.
„Lidé se tohoto sportu bojí, aniž by se s ním blíž seznámili. Proto pořádáme v areálu na Rolavě pravidelné jízdy pro začátečníky, na které dohlíží zkušený
instruktor. Samozřejmostí je pro něj i lékařská brašna a znalost poskytnutí první pomoci. V červenci
a srpnu je to každé úterý, středu a čtvrtek od 10 do
13 hodin, samozřejmě pouze za příznivého počasí.
Srdečně zveme nejen děti, ale právě i jejich rodiče,“
dodává pořadatelka Fenclová.
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Pořadatelé Dětského filmového festivalu
Oty Hofmana připravili pro děti prázdninovou
soutěž, jejíž výsledky budou vyhlášeny
na slavnostním zahájení letošní filmové
přehlídky 11. října. Vítěze určí los.
Účast ve hře zajistí dětem alespoň pět sebraných
razítek na soutěžní kartičce, kterou lze získat přímo
v místě příslušných památek, v infocentrech, případně ji na požádání zašle ostrovský Dům kultury
poštou. Kartičku je také možno stáhnout ze stránek
www.festivalostrov.cz. Razítka mohou děti sbírat už
od začátku května.
Do soutěže byly zařazeny tyto hrady a zámky: Bouzov, Buchlov, Buchlovice, Červená Lhota, Červený Hrádek, Český Krumlov, Hluboká, Horšovský
Týn, Konopiště, Kost, Lednice, Okoř, Pernštejn, Rábí, Sychrov, Trosky, Valeč, Vranov nad Dyjí a Zvíkov. Důvodem, proč byla vybrána právě tato místa
je skutečnost, že zde vznikly některé české filmy. Tyto snímky bude Dům kultury promítat nejen během
filmového festivalu, ale také po celý měsíc před jeho začátkem. Památky jsou záměrně vybrané tak,
aby byly rozmístěny po celém území České republiky, proto se soutěže mohou zúčastnit děti z různých
krajových oblastí.
Kartičky s nasbíranými razítky je nutné odevzdat
nejpozději do 30. září 2005 v Infocentru Domu kultury v Ostrově, případně je zaslat poštou na adresu:
Dům kultury, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov.
Vylosovaný výherce dostane digitální fotoaparát, jako další ceny pro ostatní soutěžící jsou připraveny
upomínkové předměty a festivalová trika. (jan)

Hrad Zvíkov je jedním z míst, kde lze získat soutěžní razítko.
Foto: Z archivu DK Ostrov

IRENA JANEČKOVÁ

Tři nově opravené ostrovské památky
zvou k prohlídce
Ostrov má tři čerstvě opravené historické památky: Bílou bránu, Vstupní propyleje a část ohradní zdi
Klášterního areálu.
Hlavní vstup do Zámeckého parku - Bílá brána - spojuje budovu Zámku s Palácem princů. Je unikátní kamenickou prací ostrovského sochaře Martina Möckla z konce sedmnáctého století. Návštěvníky starého
Ostrova nyní upoutá nově natřenou bílou plochou.
Druhým renovovaným objektem jsou Vstupní propyleje – slavnostní brána, vedoucí z původní Staroměstské ulice do Zámeckého parku, která pochází z
doby baroka. Tomuto slohu odpovídá také nový nátěr ve zvláštním barevném odstínu, nazývaném barokní červeň, doplněný bílou. Ke slavnostním Propylejím vede cesta od Bílé brány směrem k řece, přes
kamenný most a dál směrem ke Staroměstské ulici – Propyleje jsou vlastně z tohoto pohledu výchozí branou z parku.

Prázdninová
cestovatelská soutěž

„Město Ostrov jako investor oprav již převzalo renovované stavby obou uvedených památek. Nyní se
připravuje kolaudace, která je už víceméně formalita
- uskutečnit by se měla na konci června,“ uvedl referent odboru Rozvoje a investic města Petr Michek.
V rozlehlém Klášterním areálu se nachází Pohřební kaple Sasko-Lauenburských, Klášterní kolej s kostelem Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána
a kaple Panny Marie Einsiedelnské, která má kopii ve švýcarském Einsiedelnu a německém Rastattu. Kolem areálu vede ohradní zeď, jejíž severní část je nyní také nově opravena. „Je to v místě,
kde ohradní zeď odděluje Klášterní areál od skladu Mattoniho kyselky,“ upřesňuje referent Michek.
Kolaudace opravené ohradní zdi se plánuje na pátek 1. července.
Další informace a foto na www.ostrov.cz - Historický ostrov. (jan)
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Mateřské centrum Ostrůvek
děkuje všem sponzorům, příznivcům a všem návštěvníkům MC, kteří umožnili svou aktivitou
další rozvoj služeb mateřského centra pro maminky s dětmi, ale i širší veřejnost. Děkujeme
všem, kteří svoji pomoc nepřepočítávají na peníze, ale bližší je jim dobrý pocit. Opravdu si toho velice vážíme. Děkujeme také všem za sběr
plastových víček a papíru. O prázdninách bude provozní doba MC upravena. V červenci budou pouze odpolední činnosti. Každou středu
od 17.00 hod. orientální ( břišní ) tance – bližší info. na tel. 608 211 363. V pondělí a ve čtvrtek od 16.00 hod. cvičení na FIT BALLech – info.

na tel. 737 864 249. Od srpna pak budou pravidelné dopolední činnosti každé úterý, středu
a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Třetí rok činnosti MC zahájíme společně 1. září slavnostním dopolednem od 9.00 do 12.00 hodin. Další „Vítání
miminek“ bude v neděli 11. září od 14. hodin.
Nově připravujeme také „Kurz pro těhotné“ –
1. lekce proběhne 16. září od 17.00 hodin. Bližší informace a přihlášky k připravovaným akcím získáte již nyní na tel. 602 747 447 nebo v IC
v DK u Dany Kolovratníkové.
LENKA KOTTKOVÁ, MC Ostrůvek

Pěvecký sbor Orbis Pictus v Aši
21. května probíhalo v Aši Setkání pěveckých sborů
ze západočeské oblasti. Ostrovský pěvecký sbor Orbis Pictus se zúčastnil takovéto přehlídky již podruhé.
Toto setkání pořádá Unie českých pěveckých sborů jednou za dva roky. Zatím co do Klatov se sjelo
devět pěveckých sborů, do Aše se dostavilo již čtrnáct těles. Vzrostl počet zpívajících, roste úroveň.
Organizace a zajištění přehlídky je náročné na čas,
práci, prostředky i finance. Ujme se jí vždy jeden
sbor, jedno město. Předpokladem bezchybného
projektu je i blízká spolupráce s městským úřadem
a potažmo i se starostou. Ten má i milou povinnost,
že přijme na radnici delegaci všech sbormistrů. Setkání nejsou soutěžní. Jde o vzájemné sbližování,
poznávání se navzájem, sledování kvality a rozmanitosti repertoáru, a to nejhlavnější: zazpívat si pro
samu radost ze zpěvu. Celý den se žije písní. Kromě vlastního koncertu v rozsahu 15 - 20 minut jsou
společná zpívání. Jedno se uskutečnilo dopoledne
venku na veřejném prostranství, kdy sbormistři si

předávali celý ten početný ansámbl, a každý oddirigoval vždy jednu píseň. A zakončení krásného pěveckého matiné proběhlo navečer v kostele, kdy
pod taktovkou sbormistra Jiřího Štrunce ml. zazpívalo zhruba tři sta zpěváků Missu brevis hudebního skladatele Zdeňka Lukáše. Společný prožitek ze
souznění tolika hlasů byl opravdu sváteční. Naše
vystoupení se nám zdařilo. Zvolili jsme vhodný repertoár, na kterém měla velkou zásluhu naše sbormistryně Lenka Kozohorská. Snažili jsme se o co
nejlepší výkon, jemuž dodala lehkost a muzičnost
malebná zahrada u muzea, kde se konaly odpolední koncerty. I na nás jako členy UČPS jednou padne volba uskutečnit takovéto setkání. Máme pro
to v Ostrově všechny podmínky. Doufejme, že budeme mít i hodně posluchačů i vstřícného publika.
Zatím bychom naléhavě potřebovali mladé hezké
hlasy pro sbor i sóla. Přijďte mezi nás, s písní bude
váš život bohatší a radostnější.
ZDENA JANISCHOVÁ, pěvecký sbor Orbis Pictus

Letní škola malování zve dospělé i děti
Termín uskutečnění: 11. až 15. července 2005

Pro všechny rodiče, kteří řeší otázku, jak zabavit své
děti o letních prázdninách, nabízí Dům kultury Ostrov týdenní školu malování. Možnost pracovat pod
vedením zkušené lektorky budou mít nejen děti, ale
i dospělí. Lektorka školy malování, výtvarnice Vlasta Wasyluková, pracuje s dětmi i dospělými už řadu
let. Letní výtvarná škola podporuje v každém jednotlivci schopnost vlastního vyjádření. Místo obvyklého
způsobu školního vyučování se zde uplatňuje cesta
objevitelství, fantazie a maximální tvořivosti. Účastník využívá při své tvorbě všech dostupných výrazových prostředků.
Po celý týden se budeme scházet s lektorkou Wasylukovou v Domu kultury v Ostrově. Děti budou pracovat tři vyučovací hodiny dopoledne, dospělí čtyři

vyučovací hodiny odpoledne. Pokud nebude práce
ukončena a účastníci budou mít chuť tvořit, budou
mít možnost zůstat déle. K vyučování patří samozřejmě i práce v plenéru. Studenti se seznámí s těmito technikami: kresba tužkou, pastelkou, křídou,
rudkou, perem, redisperem, špejlí, dále netradičními materiály, například travinami, rybízem, papírem a dalšími. Malba: akvarel, kvaš, tempera, různé kombinované techniky. Grafika: monotyp, frotáž,
gumotisk.
Vyučovací hodiny pro děti: 9.30-12.00, pro dospělé:
16.30-19.30. Cena: děti 675 Kč, dospělí 850 Kč. Přihlášky přijímá Infocentrum Domu kultury Ostrov
JAROSLAVA ROŠKOVÁ,
vedoucí programového oddělení DK Ostrov

Práce v plenéru patří k nejoblíbenějším
činnostem účastníků malířské školy.
Foto: Z archivu
DK Ostrov

Městská knihovna
– červenec

Městská knihovna oznamuje všem svým čtenářům,
že v období července a srpna dochází ke změně
provozní doby. Všechna oddělení knihovny budou
otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek 9.30 – 11.30
a 13.00 – 18.00, v úterý 13.00 – 18.00. Středa, pátek a sobota je zavřeno.
Prázdniny s knihou! Pro dětské čtenáře, kteří navštíví knihovnu v posledním týdnu před prázdninami, je připravena speciální prázdninová výpůjční
lhůta. Knihy, které si v tomto termínu půjčí, mohou
vrátit až po prázdninách v prvním školním týdnu.
Přibalte si knihu do batohu!
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel.
353 842 528, osobně v knihovně nebo na www.
knihovna.ostrov.cz.
IRENA LEITNEROVÁ

Návštěva muzea v Horní Blatné je jedním
z víkendových tipů na výlet. Foto: Zdroj: www.kvmuz.cz

Tipy na víkend

Pokud je vám nadpis tohoto článku nějak povědomý,
pak je to jedině dobré. Stejný název totiž nese televizní pořad, který od poloviny června letošního roku
můžete vídat v ostrovské kabelovce. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ojedinělý projekt, rozhodl jsem se doplnit k němu pár informací pro ty,
kteří ho již znají a upozornit diváky, kterým zatím unikal. Seriál turistických pozvánek, nazvaný Tipy na víkend, jsem tvořil jako projekt krátkých dokumentárních snímků, které mají jednoduchým způsobem najít
a ukázat zajímavá místa v okolí Ostrova. S pomocí zajímavých lidí, kteří v příspěvku vystupují, se snažíme
pozvat obyvatele města na poutavý víkendový výlet.
Narozdíl od všech ostatních turistických filmů, které
jsou k vidění v různých televizích, je tento pořad výsledkem nápadu, kterému říkám „Halířová turistika“.
Jedná se tedy o výlet za pár korun na cestu a svačinu
do batohu. Deset dílů seriálu navštíví mimo jiné muzeum cínového nádobí v Horní Blatné, zaniklou obec
Obora, která byla prababičkou Karlových Varů, muzeum Betlémů a slavných obyvatel Božího Daru, tisíc
let starou stavbu kostela v Boru a mnoho dalších.
Tipy na víkend rozhodně nejsou myšleny jako kompletní dokument o dané lokalitě, ale mají za úkol přinést základní informaci, sloužící snazší orientaci, a impuls pro vaše vlastní nápady. A pro mne osobně je to
výborný protipól příspěvků, které vyrábím do pořadu
Toulavá kamera České televize. Tam by tyto drobné
střípky historie asi bohužel zapadly. Proto bych rád
také poděkoval Kabelové televizi v Ostrově za to, že
tento projekt podpořila a že výsledek spolupráce je
patrný nejen v tom, že seriál uvedla na obrazovky,
ale že vysílá i další filmy z produkce Studia Augusta
TV. Věřím, že budou vítaným zpestřením i pro diváky. Je čas se rozloučit – tedy jen prozatím – protože, jak doufám, uvidíme se u nejbližších Tipů na víkend. Takže to rozloučení bude stylové a pro všech
deset dílů seriálu stejné: „Tak na cestách dávejte pozor a hezký víkend!“
Stanislav Hrubý, Studio Augusta TV
ostrovský měsíčník
červenec 2005
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Nejde jen o čistotu vody,
ale také o zákony

Lidé, kteří se chtějí osvěžit kdekoli v přírodě, by si
měli nejprve zjistit, jestli neporušují zákon. „Koupání v jakémkoli rybníku v okolí Ostrova je rozhodně
po všech stránkách nevhodné a někde i protiprávní.
Rybníky slouží k jiným účelům, než je rekreace. Takové koupání je vždy na vlastní nebezpečí, a to nejen kvůli neurčité kvalitě vody,“ potvrzuje referentka
vodoprávního úřadu v Ostrově Jindra Jerglová.
Vyhledávaným místem především mladých ostrovanů jsou v létě také Borecké rybníky. „Na části území
Boreckých rybníků je vyhlášena chráněná přírodní
oblast a do budoucna tam chystáme zřízení příměstského lesoparku. Žijí zde chránění živočichové, například čolek velký, vzácné druhy vodního ptactva, jako je potápka roháč, hnízdí tu někteří dravci.
V okolí rybníků rostou také chráněné rostliny. Každopádně je oblast Boreckých rybníků vyloučena jak
z možnosti koupání, tak i rekreace či jakýchkoli vodních sportů. Je určena pouze k procházkám či projížďkám na kolech po vytyčených cestách,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí v Ostrově Tomáš
Čepelák.

Skončený školní rok na SPŠ OSTROV
V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, vystřídalo běžný
pracovní ruch ostrovského zámku prázdninové ticho. Ke slovu se místo studentů dostávají řemeslníci
a uklízečky, aby vše připravili pro bezchybný rozjezd
nového školního roku. Už po prvním a druhém kole přijímacích zkoušek bylo jasné, že do školních lavic SPŠ usedne 1. září 118 nových studentů prvních
ročníků čtyř oborů, které se na škole vyučují. Někteří z nich se již brzy budou moci účastnit výuky v nových školních prostorách, SPŠ získala grant Evropské unie na modernizaci výukových prostor CNC
strojů v areálu školních dílen, jehož celková hodnota se blíží ke 3 milionům Kč. Prázdninový čas je zároveň okamžikem malého ohlédnutí zpět za skončeným školním rokem. Na přelomu května a června
vyprovodila škola na cestu k dospělosti 89 absolventů IV. ročníků, kteří zvládli bez větší újmy na zdraví maturitní kolotoč. Jejich slavnostní vyřazení proběhlo tradičně v prostorách ostrovské Galerie umění
a pravidelně se těší značné přízni rodinných příslušníků a maturantů, kteří tamní prostory zaplní do posledního místa. Poprvé se letos uskutečnila výměnná
akce mezi naší školou a partnerskou FOS ve Forchheimu a soudě podle reakcí (viz článek uveřejněný

v minulém čísle) mají obě strany zájem na jejím prohloubení. Ani v letošním školním roce nenašli sportovci SPŠ Ostrov v Olympiádě středních škol bývalého okresu Karlovy Vary v mužské kategorii
přemožitele a již počtvrté za sebou získali pohár pro
nejlepší mužstvo. Je pravdou, že konkurence mezi prvními se pomalu přiostřuje a soutěž se vyrovnává, ale o to více výhra potěší. Následující dva měsíce
si mohou studenti i pedagogové vydechnout, o to
s větším nasazením se od září pustí do dalšího kola
věčného souboje mezi „študáky a kantory“.
Mgr. LIBOR HÁČEK

Běžný pracovní ruch v Zámku vystřídalo prázdninové ticho.
Foto: Z archivu DK Ostrov

ZŠ Klínovecká informuje

Podmínky bezpečného koupání na ostrovském
koupališti vyhovují především nejmenším dětem.
Foto: Jaroslava Rošková

Ostrovské koupaliště zaručuje čistou
vodu i bezpečné koupání

Pochybnosti některých lidí o čistotě vody na ostrovském koupališti vyvrací správce koupaliště Libor Bílek. „Čistota na koupališti je průběžně zajišťována
pravidelnými rozbory vody a odpovídá nejpřísnějším
hygienickým požadavkům. Chemické látky, přidávané do vody, okamžitě reagují s lidským potem, slinami, případně dalšími znečišťujícími látkami a zneškodňují je. Z hlediska hygieny se tedy kvalita vody
v bazénu téměř rovná pitné vodě,“ tvrdí správce
Bílek. Ostrovské koupaliště asi nejvíc ocení matky
s malými dětmi, pro které je koupání v brouzdališti
po všech stránkách bezpečné. Navíc děti do šesti let
mají vstup na koupaliště zdarma. Koupaliště Ostrov
nabízí občerstvení ve dvou bufetech, k dispozici je
tobogán. Voda v bazénu se podle potřeby přihřívá.
Otevřeno je v případě příznivého počasí denně od
9 do 20 hodin, celodenní vstup stojí 40 korun, děti
ve věku od 6 do 10 let platí 20 korun. Po 16. hodině se vstupné snižuje na 25 korun pro dospělé a 15
korun pro děti.
IRENA JANEČKOVÁ
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Žáci 9. tříd prožívali poslední chvíle na základní škole již klidněji, neboť všichni u přijímacích zkoušek
uspěli. Ostatní děti čekaly perné chvíle při závěrečných písemkách a testech. Oživením byla akce ke
Dni dětí, pořádaná ve spolupráci s TyfloCentrem
Karlovy Vary, kterou přišli zahájit starosta města Jan
Bureš a místostarosta Milan Matějka. Poděkování
za uskutečnění této zdařilé akce patří také Pavlíně
Liškové a Pavlu Rogaczewskému. Dále žáci absolvovali soutěže Poháru starosty města. Chlapci 6. a 7.
tříd zvítězili v malé kopané. V Minitretře skončili žáci 2. stupně jako třetí. Děti z 1. stupně vybojovaly
v McDonald‘s Cupu 2. a 3. místo. Městská knihovna Ostrov po vyhodnocení čtenářské soutěže jednotlivců udělila titul „SuperČtenář 2005“ naší žákyni

Pavle Benešové z 8. A. Nejaktivnější třídou se stala 4. A, která byla oceněna velkým dortem. Sladké
odměny čekaly také na Markétu Fialovou, Andreu
Truong a Katku Radouchovou za první tři místa ve
výtvarné soutěži, uspořádané u příležitosti zahájení
lázeňské sezóny v Jáchymově. Poslední dny školního roku trávila většina tříd na školních výletech a exkurzích. Žáci i vyučující s nadšením uvítali sportovní
den, při němž děti jako každý rok mezi sebou poměřily své síly a zároveň ukončily sportovní soutěže AŠSK Zátopkovou štafetou. 30. června v 11 hodin
jsme se na Staré radnici rozloučili s žáky 9. tříd. Toto pomyslné „poslední zvonění“ odstartovalo dlouho očekávané prázdniny.

ZŠ J. V. Myslbeka

TJ Ostrov - oddíl
karate Hokusei dojo

Na přelomu května a června strávilo 76 dětí ze
4. – 5. tříd pět dní v příjemném prostředí letního tábora Vlaštovka v Plasích u Plzně. Pobyt v klidném prostředí, areálu obklopeném krásnými lesy
a s možností sportovního vyžití, beze zbytku naplnil smysl akce Škola v přírodě. Závěrečným výletem
na hrad Karlštejn a návštěvou Koněpruských jeskyň
vyvrcholil týden, při kterém se nejen učilo, ale i poznávalo a děti i dospělí měli možnost žít spolu v jiných než školních podmínkách.
V závěru školního roku se opět, už po několikáté,
„vyznamenali“ naši výtvarníci. V soutěži Život v lázních (Jáchymov) získaly Nikola Liptáková a Dominika Hošková z 5. A první cenu, Kateřina Pivovarníková z téže třídy cenu druhou a třetí místo obsadil
Martin Mikolášek ze třídy 4. S.
Na základě definitivní verze školského zákona
se uskutečnily opakovaně volby do Školské rady.
Koncem června proběhla její ustavující schůze
za účasti zvolených zástupců, Jarmily Jägerové
a Mgr. Vladimíra Vízdala (ped. prac.), Hany Dubové a Stanislava Wasserbauera (rodiče) a Bc. Jitky
Samákové a Mgr. Lucie Mildorfové (zástupce zřizovatele).
Závěrem trochu meteorologie: červenec bude oblačný, zato srpen slunečný. Ať bude jakkoli, přejeme
dětem, rodičům i kolegům hezké prázdniny.

Mgr. JANA PAŘÍKOVÁ

4. června 2005 se v Chodově konal Krajský přebor.
Z našeho oddílu se zúčastnili čtyři karatisté a přivezli několik medailí.
Fabián Šula se stal přeborníkem kraje v kata Mladších žáků a získal 3. místo v kumite.
Tomáš Svoboda byl dvakrát stříbrný v kata i kumite starších žáků.
Michal Toth byl v kategorii mladšího dorostu bronzový.
Všem blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci
oddílu.
ZUZANA TOTHOVÁ, předseda oddílu

Každý můj obraz má vlastní příběh,
říká František Vlach

Od 3. července si mohou návštěvníci Staré radnice prohlédnout tvorbu významného českého umělce
Františka Vlacha. Čtyřiašedesátiletý malíř, grafik a sochař má za sebou desítky výstav v Čechách
i zahraničí, například v Německu, Rakousku, Polsku, Švýcarsku a dalších zemích. Je kurátorem jedné
z největších pražských výstavních síní, Galerie Deset.
Ano, zabývám se i bibliografií. Na této knize je zajímavé to, že každá jednotlivá publikace je jedinečná, protože obsahuje originální litografické listy.
Kniha je neprodejná, vyšla koncem loňského roku
jako dárkový předmět. Litografie - tisk z kamene byla řadu let mou základní grafickou disciplínou. Také jsem se v určitém období věnoval plakátu, často jsem pracoval pro Národní divadlo a dostal jsem
dokonce světovou cenu za plakát u příležitosti stoletého výročí uvedení Mozartova Don Giovanniho ve Stavovském divadle v Praze. V poslední době se věnuji spíš malbě, většinou akrylu na plátně.
Mám vypracovanou vlastní techniku, jakousi lavírovanou malbu.

František Vlach nejčastěji maluje ženské akty.
Foto: Petr Poliak

Co vás přivedlo právě do Ostrova?
Nedávno jsem vystavoval v Karlových Varech a při
té příležitosti jsem dostal nabídku z ostrovského Domu kultury. Jinak ale musím říct, že i když jsem rodilý Pražák, Karlovarsko a Krušné hory jsou mým
zamilovaným místem a mám tu hodně přátel. Přestože nejsem krajinář, vytvořil jsem litografické série tohoto kraje, ve kterém leží i Ostrov. Líbí se mi,
když mezi zdánlivě nenápadnou až zanedbanou krajinou nebo architekturou člověk vždycky objeví nějaký skvost.
Proč jste si jako hlavní výtvarný námět vybral
právě ženy?
Na tuhle otázku jsem kdysi odpověděl, že už nechci malovat koně, protože ženy mají méně nohou.
Pravdou je, že moje tvorba, to je převážně lidská figura, někdy portrét. A jelikož ženy jsou hezčí než
chlapi, vybral jsem si je. Z toho jsou to v devadesáti
procentech akty. Nechci ale, aby moje obrazy byly
jen dekorace, čáry nebo barvy. Nestačí mi namalovat krásnou ženu, ta žena na obraze musí něco vyjadřovat, něco prožívat. Snažím se prostřednictvím
figury zobrazit samotný život, každý můj obraz má
vlastní příběh. Chci, aby divák musel přemýšlet, proč
je to takhle a ne jinak, co zobrazený člověk právě cítí, v jaké je situaci, co chce sdělit.

V Praze jste se také zúčastnil malování krav.
Jaký jste z toho měl pocit?
Nejsilnějším pocitem byla únava, jak jsem musel pořád krávu obíhat zprava doleva a zase nazpět – v životě jsem se u žádného obrazu tolik nenaběhal. Ale
k tomuto projektu jsem se přidal s radostí, protože
rád pomáhám dobrým věcem - za svou krávu jsem
si nevzal honorář. Původně jsem měl pět návrhů,
nakonec to vyhrál Toreador. Chtěl jsem otočit role a toreadorem udělat zvíře, ale musel jsem té své
krávě uříznout rohy a natočit je tak, aby mířily dopředu a ona mohla bojovat – udělal jsem z ní vlastně polovičního býka.
Jaké máte plány do budoucna?
Myslím si, že mám přiděleny tři životy. Teď jsem
v tom druhém a předěl nastal nedávno, když jsem
musel překonat svízelnou situaci, týkající se zdraví. Někdy se zkrátka stane něco, co člověk neovlivní, musí to jen přijmout, a čím je starší, tím víc mu
takových ran život uštědří. Musím však říct, že takové životní pecky pro mne vždycky znamenají posun vpřed. Plánů mám spoustu a věřím, že mám
ještě dost času na jejich uskutečnění. A jednou udělám sochu pro Ostrov – samozřejmě bez nároku
na honorář!
IRENA JANEČKOVÁ

V průběhu července autor připravuje slavnostní vernisáž, které by se měli zúčastnit někteří hosté Karlovarského filmového festivalu. Podrobnosti budou
uvedeny na plakátech Domu kultury.

Jako jediný v Čechách, Evropě a možná i na
světě odléváte plastiky z čediče. Můžete tuto
techniku čtenářům přiblížit?
Poblíž Mariánských Lázní jsem kdysi objevil továrnu, ve které se pracuje s čedičem. Tato hornina je
vlastně ztuhlá láva, takže se dá zpětně roztavit asi
při 1300 stupních Celsia. Když v přírodě láva ztuhne
a pak se na vzduchu rychle ochladí, pukne. Tomu je
třeba při výrobě plastiky zabránit. Čedič se tedy roztaví, nalije do pískové formy a pak se velmi zvolna
ochlazuje, aby se zamezilo vnitřnímu pnutí. Proto se
ochlazení provádí v pecích a trvá kolem šestatřiceti
hodin. Taková plastika je pak naprosto nezničitelná.
V květnu získala nejvyšší ocenění umělecká publikace Jana Prudíka o významných osobnostech Karlovarského kraje a příhraničních oblastí, na které jste se jako grafik podílel. Znamená
to další rozšíření vašich uměleckých aktivit?

František Hodonský

Krajina roste nahá
- matrice a dřevořezy 14. 7. – 30. 8. 2005

Významný český malíř a grafik, také vysokoškolský
pedagog František Hodonský, narozený 19. 2. 1945,
oslavil v letošním roce významné životní jubileum.
Nejen proto mu ostrovská galerie uspořádala výstavu
grafických listů a také jejich tiskových desek, čili matric. František Hodonský patří totiž k významným krajinářům, avšak jeho pohled na krajinu je velmi svébytný
a netradiční. Nemaluje obvyklé krajinné výjevy, na jaké jsme zvyklí, nýbrž své vidění přírody spojuje především s lužními lesy, břehy řek, kmeny stromů, vodními travinami, kameny, které vnímá a poznává při svém
putování krajinou. Celou svou bytostí, myslí, vnitřním
duchovním soustředěním a citovostí je přetavuje do
energických, více či méně abstrahovaných, kompozic
a znaků; zaznamenává je v grafických listech, rozměrných dřevořezech, jako mnohotvárný přírodní svět
ohromujících forem a barev nebo světelné energie,
plný nepřetržitého rytmu proměn, vzniku a zániku,
růstu i bujení. Krajina na jeho dřevořezech nás doslova obstupuje a působí na nás nevídanou mocí. Autor má nejraději zelené (vegetace) a modré (voda) či
hnědavé (země, půda) syté barvy, přičemž právě zelené odstíny nejednou nazval smaragdovými. Doplňuje
je škálami oranžových, žlutých a červených, růžových
nebo fialových ploch a tvarů, tak jak se ve slunečním
světle a jeho pablescích proměňují listy stromů a rostlin nebo vodní hladina… Kromě vlastních barevných
dřevořezů, vzniklých otiskem z dřevěné desky, nejčastěji z dřevotřísky, vystavuje František Hodonský také
je. Tyto matrice nám umožňují pochopit cesty grafického umění, respektive, jak vzniká barevný dřevořez,
a také poznat, že díky tvůrčí vůli a talentu autora se
i tyto desky – matrice – staly specifickým výtvarným
dílem. Krajina ve své přírodní existenci se už čtyřicet let stává nevyčerpatelným zdrojem umění Františka Hodonského, naplňuje nejen jeho obrazy a grafické listy nebo sochařské objekty, ale i jeho básnickou
tvorbu. Právě podle Hodonského veršů je výstava
matric a dřevořezů nazvána Krajina roste nahá.
Mgr. BOŽENA VACHUDOVÁ

Letohrádek Ostrov

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz
www.galeriekvary.cz
otvírací doba: st – ne: 13 – 17 hodin
hromadné návštěvy po telefonické domluvě:
po – pá: 8 – 15 hodin
vstupné: 20,- Kč, snížené: 10,- Kč
první středa v měsíci vstup zdarma
zahájení výstav 14. 7. 2005 v 17 hodin
Právo na krajinu
Výstava v rámci stejnojmenného multikulturního
projektu, reagujícího na českou krajinu v její
současné proměny
www.pravonakrajinu.cz

Signum Quartett
v Letohrádku
24. 7. 2005 v 16 hodin

František Vlach – „Eva“, litografie.

V rámci 14. ročníku Festivalu Uprostřed Evropy vystoupí v Letohrádku v Ostrově Signum Quartett.
Mladé německé smyčcové kvarteto získalo řadu
prestižních cen a v roce 2004 vyhrálo významnou
Německou hudební soutěž. Barokní prostor zámečku rozezní skladby H. Wolfa, L. van Beethovena
a L. Janáčka. (Vstupenky v předprodeji v pokladně
ostrovské galerie.)
ostrovský měsíčník
červenec 2005
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Výlet do ZOO Praha

Parník Vyšehrad vozil děti po řece Vltavě téměř devadesát minut.
Foto: archiv MDDM

Ve středu 1. června připravil dům dětí a občanské
sdružení Benjamin za partnerské pomoci RWE ČR
pro třicet pět nejúspěšnějších sběračů dubnového Dne Země, účastníky Májové stezky na Hvězdu
a nejpovedenější masky Sletu čarodějnic celodenní
výlet do Prahy. Zahájili téměř devadesáti-minutovou

plavbou po Vltavě na největším kolesovém parníku
Vyšehrad - od smíchovského železničního mostu až
do Tróje. Většina z nich se na Prahu podívala poprvé
z jiného pohledu, podplouvala pod Karlovým mostem nebo proplouvala zdymadly.
Potom už na děti čekala téměř šestihodinová procházka pražskou zoologickou zahradou. Ve třech
skupinách absolvovaly cestu napříč ZOO od plameňáků u Vltavy přes nově otevřenou „indonéskou
džungli“ přes žirafy v „africkém domě“ až na druhý konec k „severskému lesu“ se zubry, soby a losy
zpět dolů k slonům, gorilám a šelmám.
Protože právě ve středu slavili kluci a děvčata svůj
svátek, byl pro ně připraven v rámci akce Otevřené dveře pro všechny děti bohatý program. Svou
návštěvu ZOO zakončily i ostrovské děti v dětském
areálu Archa zábavným soutěžením „Špuntíci v pohybu“. Všechny se vracely domů nejen se zajímavými cenami, např. CD Rozum do kapsy, ale i se
spoustou hezkých zážitků, nových informací a pocitem příjemně a užitečně stráveného dne.
VLASTA SCHARTOVÁ, MDDM Ostrov

Děti z MDDM bojovaly na turnaji ve florbalu
Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov uspořádala
ve dnech 18. a 19. června 1. ročník mezinárodního
turnaje ve florbalu dívek a chlapců pod názvem Euro Junior Open 2005. Pořadatelem byla TJ MDDM
Ostrov, oddíl florbalu. Turnaje ve sportovní hale ve
Skalné u Chebu se zúčastnily čtyři chlapecké a čtyři
dívčí týmy. Kvalitní obsazení vyniklo především v kategorii juniorek, kde byl účastníkem německý celek
Unihokey Team Grimma. Z naší strany se zúčastnily dva týmy 1. juniorské ligy: Dračice MDDM Ostrov a Hurrican Ladies K.Vary, další byly dívky z TJ
Slavoj Tachov. Vítězkami turnaje se staly účastnice
z Německa, které ve finále porazily TJ Slavoj Tachov

v poměru 3:1. O třetí příčku bojovaly domácí hráčky, které přesvědčivě zdolaly Hurrican Ladies z Karlových Varů s výsledkem 6:0.
Kategorii chlapců zastoupily pouze české týmy, za
účasti neoficiálních mistrů české republiky mladších
žáků, FbC Victoria z Ústí n. L. Další týmy byly: Výběr
karlovarského kraje, FbC MěDDM Mariánské Lázně a Žraloci MDDM Ostrov. Vítězem se stali chlapci
z Ústí n. L., kteří ve finále zvítězili na nájezdy - 4:3,
třetí příčka patří chlapcům z M.Lázní, kteří porazili domácí celek jen se štěstím - 2:1. Pochvala patří
všem hráčům a především organizátorům turnaje.
Ing. Roman Stark, TJ MDDM Ostrov

MDDM -KARATE-DO
Dne 4. 6. 2005 se v Chodově uskutečnil Krajský přebor mládeže v karate. Náš oddíl zastupovalo celkem
šest cvičenců. V kategorii ml. žáků -kata- obsadil Štěpán Dědeček pěkné 4. místo z 22 startujících.
V kategorii starších žáků -kata- si nejlépe vedl nováček oddílu David Hoang, který si přivezl krásnou
medaili za 3. místo. Ve stejné kategorii také ještě bodoval v disciplíně -kumite- Tomáš Hraba, který obsadil 2. místo. V další náročné kategorii -dorostenky- nezklamala již velice zkušená závodnice
Lucie Lorencová, která si přivezla zlatou medaili za
1. místo v -kata-.

Veliký úspěch zaznamenal i závodník Ivo Hodík
mladší, který obhájil loňského dvojnásobného mistra Karlovarského kraje a vybojoval zlato jak v -kata-, tak v -kumite-. I když tento závodník již startuje za jiný klub a jeho trenérem je předseda KaSKe,
svou činností se stále podílí na dobrém jméně našeho oddílu.
Všem závodníkům blahopřeji a děkuji za reprezentaci MDDM.
IVO HODÍK st., trenér a zástupce pro oddílovou činnost

MDDM
Dům dětí o prázdninách

V době letních prázdnin je provoz Domu dětí (s výjimkou hřiště) a stanice mladých přírodovědců zajišťován od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Činnost domu dětí je zaměřena zejména na rekreační
pobyty na letních táborech (stálých a příměstských)
a spontánní činnost na hřišti MDDM.

Sportovní hřiště

O prázdninách je víceúčelové hřiště Domu dětí otevřeno za příznivého počasí od pondělí do pátku od
9 do 18 hod., v sobotu od 9 do 18 hod., v neděli
od 10 do 18 hodin.

Letní činnost

Autobusy na letní tábor do Manětína odjíždějí vždy
v 16.00 hod. od domu dětí, přijíždějí po 18.30 hod.
rovněž k domu dětí.
Odjezdy: 30. 6., 13. 7., 26. 7., 8. 8.
Volná místa jsou ve IV. turnusu do Manětína (od
8. 8. do 21. 8.).
Přihlásit své dítě můžete ještě do příměstských táborů MDDM.
Příměstský sportovní tábor
I. : 11. - 15. 7.
II.: 18. 7. - 22. 7.
Příměstský tábor SMPř
I.:11. - 15. 7.
II.: 22. - 26. 8.

Zápis do kroužků

V zářijovém čísle Ostrovského měsíčníku se budete
moci seznámit s přehledem zájmových kroužků domu dětí. Už od čtvrtka 1. září můžete přihlásit své
dítě do kteréhokoli z nabízených sportov-ních, estetických, společensko-vědních, technických a přírodo-vědných zájmových útvarů. V pondělí 5. září
dostanou děti všech ostrovských škol letáčky se seznamem kroužků a s přihláškou.
S činností domu dětí se budete moci seznámit při
Dni otevřených dveří v sobotu 24. září od 14 do
16 hodin.
Rádi bychom vyzvali všechny dospěláky, kteří mají zajímavé HOBBY a chtěli by své zkušenosti zúročit při práci s dětmi: přijďte do Domu dětí, nebo se ozvěte na tel. 353 613 248! Ostrovské děti
se na Vás těší.

Informace

k prázdninové činnosti a k zápisu do kroužků obdržíte v domě dětí Po-Pá 9-17 hod. - tel. 353 613 248,
ve stanici mladých přírodovědců tel. 353 842 389,
736 761913.

Změna stavu
obyvatel města
v květnu 2005
Narodilo se deset dětí, zemřelo pět občanů. Přistěhovalo se patnáct osob, odstěhovalo dvanáct lidí.
Jeden pár uzavřel sňatek. Celkový stav obyvatel Ostrova k 31. květnu 2005 byl 16 986 osob.
Zapsala: Jana Pecková

Zadní řada zleva: Lucie Lorencová,
Tomáš Hraba, Štěpán Dědeček
Přední řada zleva: Ondřej Kubišta,
David Hoang, Tomáš Flašar
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Dům kultury Ostrov

VIDEOPŮJČOVNA

Klasické Taneční kurzy
pro mládež v novém stylu

Zahájení tanečních kurzů: 19. září 2005 od 18.30 hod.
divadelní sál (ve společenském oblečení)
V ceně kurzovného: 30 vyučovacích hodin
Prodloužená
Vánoční ples
Vstupenka na divadelní nebo koncertní představení.
Kurzy povede taneční mistr Josef Zelenka – ředitel
taneční školy Stardance v Chomutově, taneční mistr s 30letou praxí. Dříve aktivní tanečník mezinárodní třídy.
Zápis do kurzu v Informačním centru v DK Ostrov.
Kurzovné: 1300 Kč
26. července do 31. července

Česko-německé setkání výtvarníků

Druhý ročník setkání neprofesionálních výtvarníků,
kteří budou společně tvořit od 26. do 31. července na Mariánské. Účastníci mohou své výtvarné postupy konfrontovat s lektorkou. Přihlášky a informace o setkání si můžete vyzvednout v IC DK Ostrov,
nebo na telefonu 353 800 530.

Letní škola malování
pro dospělé i děti

11. 7. –15.7. 2005
Po celý týden se budeme scházet v DK Ostrov
pod odborným vedením lektorky Vlasty Wasylukové. Škola je určena dětem i dospělým. Děti kreslí 3 vyučovací hodiny dopoledne, dospělí 4 vyučovací hodiny odpoledne (pokud práce není hotová
a je chuť tvořit, pracuje se déle). Samozřejmě kreslíme i v plenéru.
Hodiny děti:
09.30 – 12.00 hod.
Hodiny dospělí:
16.30 – 19.30 hod.
Cena kreslení:
Děti: 675 Kč
Dospělí: 850 Kč
Přihlásit se můžete v DK v IC.
17. července, klubovna č. 8,
Dům kultury Ostrov

Výstava prací, vytvořených
na Letní škole malování
Vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč
Konec výstavy: 28. července 2005
Stará radnice
3. července
Vernisáž: 10. července

Výstava: František Vlach

Výstava předního českého malíře, grafika a sochaře.
Vstupné: 10 Kč
Konec výstavy: 28. července 2005

P LÁN V YSÍLÁNÍ
červenec 2005

SUPER PROHNILÍ

Prohnilí se vracejí, aby byli ještě prohnilejší!
Titul je pouze na DVD.

TAXI

Nejlegračnější rozjetá komedie roku!
Titul je pouze na DVD.

ÚNOS

Robert Redford předvádí skvělý výkon!
Titul je na VHS i na DVD.

ZEMĚ KRVAVÉHO SLUNCE

Steven Seagal je jediný muž, který může zastavit
Yakuzu. Titul je pouze na VHS.

HITLER: VZESTUP ZLA

A jejich mlčení umožnilo rozkvět zla.
Titul je pouze na DVD.

MANCHURIANSKÝ KANDIDÁT

Mrazivý thriller od režiséra „Mlčení jehňátek“.
Titul je na VHS a DVD.

MOTÝLEK

Film patří ke Zlatému fondu kinematografie.
Titul je pouze na DVD.

OKRSEK 49

Napínavý a emocionálně silný snímek.
Titul je pouze na DVD.

ZKÁZA LODI ESTONIE

Natočeno podle skutečné události.
Titul je pouze na DVD.

TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK
Ona přesně ví co on chce.
Titul je pouze na DVD.

LOVCI POKLADŮ

Od producenta filmu Piráti z Karibiku.
Titul je na VHS i na DVD.

LET FÉNIXE

Jediná cesta ven vede vzhůru.
Titul je na VHS i na DVD.

CELLULAR

Svižný akční příběh, který má spád.
Titul je na VHS i na DVD.

DENÍK PRINCEZNY 2:
Královské povinnosti

Pokračování moderní pohádky pro každou
romantickou duši. Titul je na VHS i na DVD.

DVEŘE V PODLAZE

Vynikající Jeff Bridges a Kim Basinger.
Titul je pouze na DVD.

7. července - čtvrtek Helena Kyselá

1) Uvidíte: Tipy na víkend
Zprávy
Uvidíte: Tipy na víkend
2) Rozhovor na téma: výstava „Právo na krajinu“,
hovoří Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění
Karlovy Vary
3) Pořad: S-MIX
4) Dokument: Mizející svět kolejí
5) Informační servis

14. července - čtvrtek Jana Pavlíková

1) Uvidíte: Tipy na víkend
Zprávy
Uvidíte: Tipy na víkend
2) Rozhovor na téma: Otázky občanů, odpovídá
Jan Bureš, starosta města Ostrov
3) Pořad: Kulturní měšec
4) Informační servis

21. července - čtvrtek Helena Kyselá

1) Uvidíte: Tipy na víkend
Zprávy
Uvidíte: Tipy na víkend
2) Rozhovor na téma: Sociální dávky pro staré a nemocné občany, hovoří Miloslava Světlíková, vedoucí Odb. sociálně právní ochrany při MÚ Ostrov
3) Dokument: Karlovy Vary- Ve znamení kruhu
4) Pořad: Tipy na víkend
5) Informační servis

28. července - čtvrtek Jana Pavlíková

1) Zprávy
2) Rozhovor na téma: Jak cestovat Egronetem, hovoří Pavel Hladík, vedoucí Krajského centra Karlovy Vary
3) Pořad: Videotip
4) Pořad: Tipy na víkend
5) Informační servis

Upozornění:

Změna pořadů bude vyhrazena! Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694, nebo pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou zprávu na tel.:
776 696 133.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.) Opakování vysílání: čtvrtek 19:00 hodin až pátek 10:00 hodin dopoledne.
V ostatní dny vysíláme Informační smyčku.

FINAL CUT

Tajemné a originální. Titul je pouze na DVD.
František Vlach se zúčastnil projektu malování
krav v Praze se svým „Toreadorem“.
Foto: Zdroj: kravy.wz.cz

RETROGRADE

Cesta za záchranou lidstva se změnila
v boj o holé přežití. Titul je pouze na DVD.
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KINOKAVÁRNA
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN.

KINO DĚTÍ MÁ V LÉTĚ PRÁZDNINY.
PROMÍTAT BUDEME OPĚT OD ZÁŘÍ

KINOKAVÁRNA OD 18.30 HODIN

Začátky představení v červenci a v srpnu
v 18.30 hodin, není-li uvedeno jinak
1. – 2. pátek a sobota

65 minut, česká verze, repríza
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ

Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Když jsou
obyvatelé Stokorcového lesa jednoho rána probuzeni troubením, které nemůže mít na svědomí nikdo jiný
než obávané Slonisko, vydávají se společně nebezpečnou nestvůru polapit… Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka.

3. neděle

91 minut, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

ZOSTANE TO MEDZI NAMI

Žije s dvěma muži. Který z nich ji připraví o rozum? Příběh tří lidí, kteří neumí žít ve dvojici, ale nemají odvahu
žít sami. Hlavní postava Danica (Danica Jurčová) žije již
delší dobu s úspěšným Michalem (Michal Dlouhý), který
jí poskytuje vše kromě lásky. Smířená se vztahem, který
má být již brzo završen svatbou, poznává náhodně charismatického Tomáše (Tomáš Hanák). Ten do jejího života přináší nepoznané silné emoce. Produkce: Slovensko-česká. Žánr: milostné drama.

7. – 10. čtvrtek až neděle

137 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

MILION DOLLAR BABY

Začátky představení již v 18.00 hodin.

Stárnoucí Frankie Dunn (Clint Eastwood) trénuje mladé a nadějné boxerky. Nedaří se mu je ale dostat k mistrovskému zápasu. Jednoho dne se v tělocvičně objeví
Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Odstrkovaná a naštvaná Maggie prahne po tom, aby jí někdo konečně věřil. Eastwoodovy snímky charakterizuje autorova tvář. Je
v nich tvrdost a smutek, ale prostupuje jimi i nezničitelná
a žhavá srdečnost. Produkce: USA. Žánr: drama.

14. - 15. čtvrtek a pátek

109 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI

Jedna z nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu – bratři
Weitzové (Prci, prci, prcičky , Jak na věc) tentokrát svedli
na filmové plátno proti sobě dvě generace. 49-letý marketingový ředitel jednoho vydavatelství je po mnoha letech degradován. Jeho nadřízeným se stane teprve 26-letý čerstvý, ambiciózní, všeznalý expert na moderní
vedení. Divák se může těšit na jedinečnou vybroušenou
situační i konverzační komiku, doplněnou o skvělé herecké výkony. Produkce: USA. Žánr: komedie.

16. – 17. sobota a neděle

97 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

HRA NA SCHOVÁVANOU

Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát. Nositel Oscara Robert De Niro hraje roli starostlivého otce a vdovce v napínavém thrilleru. Jeho mladičká dcera Emily skrývá neuvěřitelné tajemství. Po smrti své matky si osamělá
dívenka vytvoří imaginárního přítele Charlieho. Pak se
ale začnou dít hrůzné události… Charlie možná skutečně
existuje…
Produkce: USA. Žánr: horor.

8 ostrovský

měsíčník
červenec 2005

21. - 23. čtvrtek až sobota

8. - 9. pátek a sobota

PROKLETÍ

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

97 minut, české titulky, premiéra
vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný
Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy několika mladých lidí. V ulicích Los Angeles řádí přízrak z jiného světa, vlkodlak! Stačí jedna úplňková
noc a přízrak, který se vynořil ze stínů, zaútočí s tragickými následky. Tvůrci filmu jsou mistry hororu (Vřískot
1-3, Noční můra v Elm Street…) Produkce: USA. Žánr:
horor - komedie.

24. neděle

80 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

DOGORA

90 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný
Dva rozvodoví právníci (Pierce Brosnan a Julianne
Moore) již ve svých případech zažili všechny konce lásky. Jakou šanci tedy může mít ta jejich? Co se stane, když
se tihle dva profesionálové, kteří neumějí prohrávat, do
sebe proti své vůli zamilují? A co udělají, když se jednoho rána probudí po divoké noci v nefalšovaném irském
stylu a zjistí, že mají na rukou snubní prstýnky? Produkce: USA. Žánr: romantická komedie.

15. - 16. pátek a sobota

107 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný

Dokument beze slov nabízí hned dva zážitky – návštěvu
Kambodže a koncert vážné hudby. Tvůrce filmu si splnil
dávný sen a natočil snímek bez příběhu, bez herců a bez
scénáře. Dogora přináší 80 minut pestrobarevných dokumentárních obrazů, doprovázených nádhernou hudbou
Étienna Perruchona. Film připomíná Baraku, symfonie
prosté země, která zaručeně potěší. Produkce: Francie.
Žánr: dokument.

PROKLETÁ ARGENTINA

28. - 29. čtvrtek a pátek

22. - 23. pátek a sobota

OCHRÁNCE

PROKLETÍ

91 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
Patřil k elitní vojenské jednotce. Teď se musí stát elitním
hlídačem dětí. V hlavní roli Vin Diesel. Příslušník elitních jednotek je pověřen úkolem ochránit pět malých
potomků zavražděného vědce. Postupně musí vyměnit
svůj arzenál zbraní a potápěčských kombinéz za plenky a krabicové džusy. Nejstarší rebelce je 15 let a nejmladšímu bráškovi pouhý jeden rok… Produkce: USA.
Žánr: komedie.

Antonio Banderas a Emma Thompsová v dramatu z období vojenské diktatury. Špinavá válka, během níž „zmizelo“ třicet tisíc lidí. Řečené „zmizení“ přichystala vláda
i pro novinářku Cecilii, která je jednoho dne odvlečena z domu, protože se podobným případům věnovala
ve svém článku. Její manžel, divadelník Carlos, se ji snaží
najít… Produkce: Špaň./ VB/USA. Žánr: drama.

97 minut, české titulky, premiéra
vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný
Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy několika mladých lidí. V ulicích Los Angeles řádí přízrak z jiného světa, vlkodlak! Stačí jedna úplňková
noc a přízrak, který se vynořil ze stínů, zaútočí s tragickými následky. Tvůrci filmu jsou mistry hororu (Vřískot
1-3, Noční můra v Elm Street…) Produkce: USA. Žánr:
horor - komedie.

29. – 30. pátek a sobota
30. - 31. sobota a neděle

103 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

RYCHLÝ STRIPES

Podobně jako prasátko Babe, které se chtělo stát pasteveckým psem, má sen i Proužek, mládě Zebry, omylem
opuštěné v bouři potulným cirkusem. Má sen vyhrát dostihy. A to ne ledajaké, ale rovnou nejslavnější dostihový
závod světa: Kentucky Derby Open. Proužek je zachráněn panem Walschem, trenérem koní a majitelem malé
farmy… Hlasy v překladu: Veronika Žilková, Michal Suchánek, Richard Genzer a Zdeněk Podhůrský. Produkce:
USA. Žánr: rodinná animovaná komedie.

KINOKAVÁRNA OD 21.00 HODIN

Začátky představení v červenci
a v srpnu ve 21.00 hodin,
není-li uvedeno jinak.
1. - 2. pátek a sobota

106 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

SMÍM PROSIT?

Romantická komedie s americkou muzikálovou hvězdou Richardem Geerem. V dalších rolích se objeví známá herečka a zpěvačka Jennifer Lopez a Susan Sarandon. Úspěšný právník se jednoho dne zapíše do kurzů
tance. Ovládne ho kouzlo mladé lektorky nebo propadne jiné vášni – tanci? Produkce: USA. Žánr: romantická
muzikálová komedie.

95 minut, premiéra
vstupné: 70 Kč, mládeži nepřístupný

SLUNEČNÍ STÁT

Nový český film režiséra Martina Šulíka. Hlavní hrdinové – kamarádi Karel, Milan, Tomáš a Vinco - ztratili práci a s ní i všechny dosavadní jistoty. Příběh vypráví osudy
čtyř kamarádů – typických současných postav z periférie
Ostravy – města, v němž je snadné přijít o práci, zkomplikovat si milostný život a zápasit s výchovou syna. Produkce: ČR. Žánr:

CO PŘIPRAVUJEME V KINĚ
na další měsíc?
Na srpen: Roboti
Kruh 2
Království nebeské
Tlumočnice
Star Wars: Epizoda III
– Pomsta Sithů

Hřbitovní kostel je nejstarší stavební památkou města

Nejstarší stavební památka v Ostrově, hřbitovní, původně farní kostel první osady, nazvané Zlawcowerde (Slávkův ostrov ), je zasvěcen sv. Jakubovi
Většímu. Je svědkem samých začátků našeho města, jeho vysvěcení je kladeno do roku 1226. Kostel stál původně na vyvýšeném místě a z některých prvků,
které se zachovaly po řadě přestaveb a úprav - poslední v roce 1912 - lze usuzovat, že šlo o opevněný kostel se sídlem velmože. Oblast patřila na počátku
13. století tehdy významnému rodu Hrabišiců, po roce 1250 podle rodového hradu pánům z Riesenburgu. Patronát nad kostelem patřil cisterciáckému
klášteru v Oseku, založenému rovněž Hrabišici.
hrob objeven a nad ním postaven kostel. Město –
Santiago de Compostella – se ve středověku stalo
jedním ze tří nejvíce navštěvovaných poutních míst.
Legenda vypráví, že svatý Jakub, původně rybář od
Genezaretského jezera, pomohl zázračně kastilskému králi v boji proti Maurům. Stal se zemským patronem Španělska a jedním z nejvíce uctívaných světců v Evropě.

Jakubovy cesty ušel i poutník
z Ostrova

Foto z roku 1953 představuje oltář sv. Jakuba z roku 1712.
V současnosti je zachován jen fragment konstrukce,
obrazy a sochy andělů byly odcizeny.
Foto: z archivu DK Ostrov

Svatý Jakub byl původně rybář

Svatý Jakub Větší, který byl v druhé polovině 12.
a v první polovině 13. století patronem mnoha nově budovaných kostelů, patřil spolu se sv. Janem
Evangelistou a sv. Petrem ke třem vyvoleným apoštolům, kteří doprovázeli Ježíše Krista a byli svědky
jeho zázraků – vzkříšení Jairovy dcery a proměnění
na hoře i posledních okamžiků před Mistrovým zatčením v Getsemanské zahradě. Protože tento apoštol při šíření křesťanství v Judei a Samaří vynikal mimořádnou výmluvností a mocným vlivem, stal se
nepohodlným římské moci a byl roku 44. Herodem
Agrippou odsouzen, jako první z apoštolů, k mučednické smrti - ke stětí mečem. Jeho ostatky byly v 7. století údajně zázračně přeneseny do španělské Compostelly, kde byl o dvě staletí později jeho

Do Santiaga de Compostella putovaly z celého světa zástupy poutníků, pro které tyto namáhavé cesty, plné odříkání, znamenaly vrcholný zážitek jejich
duchovního života. Byli všude ochotně přijímáni na
nocleh a síť cest, které se v tomto městě sbíhaly, je
dodnes nazývána „Jakubovými cestami“. Jde už však
především o poslední úsek trasy, asi tři sta kilometrů z města Leone. Ušel je i jeden poutník ostrovský,
nedávno zesnulý Ing. Petr Breindl. Jako poutník je
zobrazován i svatý Jakub, s holí, brašnou a kloboukem či šatem ozdobeným mušlí. Někdy také jako
připomínka mučednické smrti s mečem a s knihou.
Mušle nebyla ve středověku jen symbolem moře, ale v přeneseném smyslu i konce světa, pevniny
končící mořem. V souladu s tehdejšími geografickými představami byli mořští živočichové posledním
znamením života.

Staré výmalby skrývaly postavy
andělů

Z vybavení kostela sv. Jakuba v Ostrově se zachovala kamenná náhrobní deska, osazená u jednoho z vchodů na památku ostrovského purkmistra
Waitzlauffa Thomase, který zemřel 30. května roku 1589. Dále barokní řezaná socha patrona kostela a zbytky oltáře. Vzácnou řezanou Pietu z počátku
16. století, která stávala na jednom ze dvou postranních oltářů, známe už jen z fotografie, pořízené ve

třicátých letech předešlého století. Protože kostel
byl minimálně využíván, byla prodána místnímu holiči, od kterého ji získal v roce 1931 tehdejší kronikář Alfred Wolf pro malé městské muzeum, zřízené
v tomto jubilejním roce v ostrovském Letohrádku.
Její další osudy se dosud nepodařilo zjistit. Také obraz sv. Jakuba, který ještě v roce 1953 zdobil hlavní
oltář z roku 1712, je bohužel nenávratně ztracený,
stejně jako téměř všechen ostatní mobiliář. Snaha
o nejnutnější úpravu této cenné pozdně románské
památky vynesla však v roce 1972 na světlo dosud
neznámý doklad o dalších etapách jejího vývoje. Při
bílení stěny kolem vítězného oblouku odpadly vrstvy starých výmaleb a objevily se části pozdně renesančních nástěnných maleb – postavy andělů - pocházející pravděpodobně ze 16. století, z období
šlikovského panství. Průzkum, který následoval sondy na dalších stěnách a klenebních žebrech kněžiště - odkryl i části maleb starších, gotických i pozdějších, barokních.

Hřbitovní kostel se dočká
rekonstrukce

Značně zdevastovanému a dlouhá léta chátrajícímu kostelu sv. Jakuba svítá dnes na lepší časy. Jeho vlastníkem se stalo město Ostrov, které připravuje projekt na rekonstrukci střechy a krovu, dále na
odstranění vlhkosti, vedle vandalů největšího škůdce kostela. Postupně pak budou následovat další úpravy celého objektu a jeho interiéru, při nichž
dojde i k úplnému odkrytí nástěnných maleb. Jedná
se i o jeho využití, také s možností bohoslužeb. Konávají se zde už dávno jen dvakrát v roce: na svátek
sv. Jakuba Většího - 25. července a na svátek Všech
svatých či Dušiček - 2. listopadu. Rekonstrukcí hřbitovního kostela získá Ostrov další vzácnou památku
a průzkum, který bude tyto práce provázet, přinese
nepochybně i další doklady k historii našeho města.
Mgr. LIDMILA HANZLOVÁ,
Mgr. ZDENKA ČEPELÁKOVÁ

Zvláštní vydání ostrovského Zpravodaje vycházelo za sovětské okupace

Ostrovský měsíčník tímto číslem mění svého vydavatele – je jím nyní ostrovský Dům kultury. A není vydavatelem novým. Vrací se k dlouholeté tradici, ve
které - po více než čtyřicet let - tato instituce přinášela ostrovanům informace nejen z kulturní oblasti.
V pohnutých dnech začátku sovětské okupace Československa v srpnu roku 1968 začalo, díky několika nadšencům, vycházet již 22. srpna Zvláštní vydání
ostrovského Zpravodaje. Tyto noviny se tiskly v propagačním oddělení Domu kultury v dosti těžkých
podmínkách – vždyť velká část přípravy jednotlivých
čísel byla prováděna vlastně ručně – titulky se kreslily, jednotlivé sloupky psaly dobrovolné písařky na
psacích strojích na pauzovací papír a text se dál přenášel na matriční kovolisty… Přes velké technické
problémy však od 22. do 30. srpna vyšlo jedenáct čísel Zvláštního vydání - a nikoli v malých nákladech.
Noviny byly tajně roznášeny téměř po celém bývalém Karlovarském okrese. Zvláště poté, co byl zastaven tisk Stráže míru v Karlových Varech, dosahoval
náklad našeho Zpravodaje až pěti tisíc kusů výtisků
a byl dobrovolníky tajně dovážen až do Žlutic, Toužimi a Teplé.
V posledním necenzurovaném čísle z 30. srpna
1968 je tento sloupek na závěr: „V těchto dnech
končí jedna trpká a smutná etapa našeho národa.
Nebyla dlouhá, pouhých sedm dní. Co vše jsme za
tu dobu prožili, oč jsme moudřejší, ale také oč jsme

zestárli! Při tom všem byl s vámi ostrovský Zpravodaj, který se snažil včas vás informovat, přinášet vám
názory i návod na to, co je nutné v tu nebo onu
chvíli dělat. Redakce Zpravodaje vždy cítila sepětí
s obyvateli a věděla, že mluví za vás, že vyjadřuje ty
názory, které mají i naši lidé, že říká to, co jste si vy
mysleli. Ukázalo se tedy, že noviny sehrávají důležitou roli mluvčího a organizátora, jestliže neztrácejí spojení se svými čtenáři. Tuto úlohu tedy Zpravodaj skutečně sehrál…“
Od 1. září 1968 byl tisk Zvláštního vydání ostrovského Zpravodaje zakázán. Přesto po zkušenostech,
které ukázaly, jak velký byl zájem o aktuální zpravodajství tohoto druhu, bylo v plánu vydávat ve formátu A4 ostrovské noviny, a to dvakrát měsíčně.
V říjnu 1968, u příležitosti 50. výročí Československa, jedno číslo vyšlo – ale počínající normalizace
více nedovolila. V dalších letech vycházel již plně
cenzurovaný Zpravodaj, který se tiskl v karlovarské
tiskárně Stráž. Doufejme, že ostrovský Dům kultury nyní naváže na tradici z šedesátých let, kdy noviny sloužily především svým čtenářům.
VOJTĚCH PÍSAČKA

Kresba ze Zvláštního
vydání ostrovského
Zpravodaje z roku 1968
Foto: z archivu autora

Vážení čtenáři, rádi bychom se dozvěděli váš názor
na novou formu Ostrovského měsíčníku. Své dojmy
a připomínky posílejte na sefredaktor@dk-ostrov.cz,
nebo je můžete přinést osobně do Infocentra Domu
kultury. Uvítáme také vaše témata, o kterých byste
chtěli v měsíčníku číst. Redakce
ostrovský měsíčník
červenec 2005

9

10 ostrovský

měsíčník
červenec 2005

ostrovský měsíčník
červenec 2005

11

Jsme tu pro Vás, VOLEJTE:

Navštivte náš výrobní areál.
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