
Šikana většinou začíná nenápadně, takže se 
oběť zpočátku nebrání, nebo si ani neuvě-
domuje hrozící nebezpečí. Ty školy, kde uči-
telé vyžadují jednoznačnou poslušnost, aniž 
by se snažili proniknout do světa dětí, bývají 
živnou půdou pro skrytou šikanu. Podle 
Michala Koláře je nanejvýš důležité, aby 
učitelé, rodiče i žáci byli informováni jak 
o prevenci šikany, tak o jejím rozpoznání. 
Za šikanu se považuje jakékoli ubližování, 
a to nejen fyzické, ale například i pomluvy, 
navádění spolužáků, aby s dotyčným dítě-
tem nekamarádili apod. Případné oběti šika-
ny se mohou poradit na bezplatné telefonní 
lince 800 155 555. (Více na internetové 
adrese: www.sikana.cz)

Ostrovští rodiče najdou 
pomoc v Domu kultury
•  Sídlo Městské policie – tým pro preven-

ci kriminality: poradenská činnost v oblasti 
drogových závislostí, mimo jiné i možnost 
zjištění kontaktu dítěte s drogou pomocí 
stěru z předmětů denní potřeby

•  Pedagogická poradna s psycholožkou Marti-
nou Fialovou: středa 7. září, 5. října, 2. listo-
padu, 7. prosince, vždy od 16 do 18 hodin 

„Pomůcek máme dostatek, poptávku určitě uspokojíme. 
Jediný problém je v tom, že rodiče nechávají nákup na 
poslední chvíli. Je to každý rok stejné, jen několik rodin 
nakoupí v klidu během prázdnin. Hlavní nápor očeká-
vám v prvním zářijovém týdnu,“ sděluje své zkušenos-
ti prodavačka Jana Brožková. Nákupy není nutné ome-
zit pouze na předepsané školní pomůcky, pomocí mohou 
být i knížky.
„Prodáváme publikace, určené dětem prvního stupně 
základních škol, podle kterých si mohou opakovat škol-
ní učivo. Je o ně velký zájem, protože jsou velice pěkně 
zpracované, látka je podaná vtipnou formou a s obrázky. 
Přestože si je děti nejvíc kupují na prázdniny, mohou jim 
samozřejmě posloužit i během školního roku, kdy si pod-
le nich doma doplní probrané učivo,“ radí zkušená proda-
vačka knih Marie Červeňáková.

Poprvé do školy
Začátek školní docházky znamená změnu způsobu života 
nejen pro děti, ale také pro rodiče. Nejvýraznějším prv-
kem této životní změny je nová zodpovědnost. Přesto-
že dospělí mívají většinou ze začátku školy obavy, na děti 
by tuto nervozitu rozhodně přenášet neměli. „Nestra-
šit dítě vstupem do školy je pravidlo zcela zásadní. Vždyť 
mnohem lepší je se těšit,“ uvádí poradenská psycholožka 
Alena Záhorová, zabývající se vzájemnými vztahy rodiny 
a školy. Pokud rodiče své děti záporně neovlivňují, většina 
z nich se do školy napoprvé skutečně těší. Radují se z no-
vých pomůcek, obrázkových učebnic, barevného školní-
ho batůžku. Nové učení přijímají s nadšením. Mají pocit, 
že jsou už velké, když smějí chodit do školy. Mnoho dětí 
si také zamiluje svou první paní učitelku. Je jen štěstí, je-li 
to chápavá a trpělivá pedagožka, která děti utvrdí v poci-
tu, že škola je příjemné místo. 

Základem bezpečí je vzájemná důvěra, 
upozorňuje pedagožka
Většina dětí má už při nástupu do první třídy určitou 
průpravu z mateřské školy, rodiče by se ale neměli pří-
liš spoléhat jen na péči učitelů. Také po zahájení školní 
docházky by měli s dítětem dál procvičovat některé 
schopnosti. Jednou z nejdůležitějších dovedností je umění 
mluvit, například převyprávět zhlédnutou pohádku, dále 
je to procvičování svalů ruky kreslením, trénink vytrvalosti 
v soustředění na jednotlivé úkoly. K nejdůležitějším pak 
patří nácvik společenského kontaktu a začlenění mezi 
ostatní děti ve třídě. Velmi důležité je dítěti vysvětlit, že 
nemůže vyžadovat zájem a pozornost učitele pouze pro 
sebe, stejně jako se musí naučit přijímat spolužáky jako 
sobě rovné a jednat s nimi bez pocitu nadřazenosti nebo 
naopak pocitů méněcennosti. „Základem bezpečí je vzá-
jemná důvěra dětí, rodičů a učitelů,“ upozorňuje bývalá 
ředitelka ostrovské základní školy Věra Keresteši. Ve škole 
totiž na děti čekají nejen příjemné zážitky a nové poznat-
ky, ale také možná nebezpečí, například drogy či stále 
existující šikana. Ta mívá zpočátku nenápadné příznaky, 
takže pokud se dítě rodičům včas nesvěří, může narůst do 
rozměrů, jejichž následky se pak nesnadno odstraňují. 

Chtít si vystačit sami je omyl,  
tvrdí odborník
Knihy Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování 
psychoterapeuta Michala Koláře, který pracuje se sociálně 
narušenými dětmi a mládeží více než dvacet let, mohou být 
velkou pomocí jak rodičům, tak učitelům. Čtenáři se v nich 
dovědí, co je vlastně původcem šikany, jak rozpoznat oběť 
i pachatele, jak šikaně předcházet, jak se zachovat, když 
dojde ke krizové situaci. Všechno pak doplňují příklady 
z praxe. „Šikana se ve své zárodečné formě vyskytuje 
prakticky na všech typech škol… Jednoznačně určit, kdy se 
jedná o šikanu a kdy o klukovinu není vůbec jednoduché, 
často to vyžaduje už odborný pohled. Hlavní zásadou je 
nevěřit, že si vystačíme sami,“ upozorňuje doktor Kolář. 
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aZáří přináší povinnosti dětem i dospělým

Začátek září je vždy ve znamení nástupu do školy. Nákup školních pomůcek je pro většinu rodičů i žáků 
spíš nepříjemnou povinností, ale pro ty, kteří se do školy chystají poprvé, může být zdrojem velké radosti. 
Rodiče prvňáčků pravděpodobně nakupují s předstihem, protože vstup do první třídy bývá významnou 
událostí pro celou rodinu. Opozdilci si budou muset v září již vystát frontu. 
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Kdo si nakoupil v klidu o prázdninách, vyhne se v září frontám 
Foto: Irena Janečková

Ostrovskýměsíčník

Z obsahu:

Prodavačka Jana Brožková očekává největší nápor kupujících začátkem září
Foto: Irena Janečková

Marie Červeňáková doporučuje knížky k opakování
Foto: Irena Janečková
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Jak jste se dostala z Chodska do Ostrova?
Se svým tehdejším přítelem, nynějším manželem, 
který žije v Ostrově téměř padesát let, jsme jeli na 
společnou dovolenou do Kladrub. Chtěli jsme poslat 
pohlednici, ale chyběla nám známka, tak jsme zašli 
do místní trafiky. Kromě známky jsme si tam koupi-
li noviny s inzeráty – byl tam tehdy jen jeden jedi-
ný výtisk. V novinách jsme našli oznámení o kon-
kurzu na místo ředitele ostrovské základní školy. 
Celý týden jsem tvrdě odmítala nápad mého příte-
le, abych se do konkurzu přihlásila. Nakonec jsem 
se nechala přemluvit, jen abych měla klid, nevěřila 
jsem, že bych to mohla vyhrát. Ale stalo se.
Vzpomínáte na své pracovní začátky?
Začátek připomínal skoro noční můru, na škole byly 
velmi napjaté vztahy, až mě to překvapilo. Přestože 
jsem v té době už měla zkušenosti s prací v několi-
ka učitelských sborech, nikdy jsem se s takovou situ-
ací nesetkala. Mou první reakcí byla chuť okamžitě 
ze školy odejít, ale nakonec jsem vydržela. Společ-
ně s ostatními pracovníky školy a učiteli jsme stano-
vili novou koncepci, a díky tomu se po určité době 
zklidnily i vztahy. 
Jaké změny jste na škole prosadila? 
Neprosazovala jsem je sama, pomáhali mi všichni 
ostatní. Zavedli jsme rozšířenou hudební a výtvar-
nou výchovu, přípravné třídy, jako jedni z prvních 
jsme vypracovali speciální program pro děti s vý-
vojovými poruchami. Nová koncepce brzy přines-
la výsledky. Škola se každoročně účastní dětské-
ho humanitárního hnutí Stonožka, ve kterém děti 
dosahují významných úspěchů. Školní pěvecké sbo-
ry vyhrávají soutěže, řada žáků se dostala na odbor-
né hudební školy. Dvakrát ročně děti představují 
své umění na školních Akademiích. Naplnila se i má 
vize vyzdobit školu pouze dětskými pracemi. Snad 

nejznámější se stala naše keramika, kvůli které jsem 
se kdysi dostala do nepříjemných problémů.
Je pravda, že Vám dokonce hrozilo odvolání 
z funkce?
Je to přesně tak. Tenkrát jsem koupila keramickou 
pec, na kterou škola nedostala peníze. Neměla jsem 
jinou volbu, pokud jsem nechtěla přijít o vynikající 
učitelku výtvarné výchovy Miladu Hockovou. Abych 
nepřekročila jednotlivé limity, kupovala jsem pec po 
částech, ale při kontrole to vyšlo najevo, a pec se mi 
málem stala osudnou. Zachránil mě tehdejší staros-
ta města Jan Zborník. Řekla jsem mu o ušetřených 
penězích naší školy v rozpočtu města, a on zakoupe-
ní pece schválil. Časem se potvrdilo, jak dobrý to byl 
tah: učitelka Hocková je ve výtvarném oboru sku-
tečnou osobností – a děti z výtvarky mají štěstí, že je 
vede od začátku právě ona. Naše školní keramika se 
mezitím stala věhlasnou i za hranicemi Ostrovska.
Co byste poradila rodičům prvňáčků?
Rodiče by měli využít možnosti přípravy na školní 
docházku v mateřské škole, kde si dítě začne zvykat 
na kolektiv, ale než tak učiní, měli by si zjistit, jak se 
ve které mateřské škole s dětmi pracuje. Na tom, jak 
se dítěti povede v první třídě, závisí celý další školní 
vývoj dítěte. Ředitel školy vždy velmi pečlivě vybírá 
učitele pro první třídu, protože jím nemůže být každý. 
Ve školství je ale bohužel stále ještě velký nedosta-
tek kvalifikovaných učitelů, což výběr ztěžuje. Já sama 
jsem pracovala celý život jen se staršími žáky. O ná-
ročnosti výuky v prvních třídách jsem se přesvědčila 
při pravidelných hospitacích. Děti jsou při vstupu do 
školy plné očekávání, které není radno zklamat.
Jak trávíte volný čas v důchodu? 
Celý život jsem studovala, tak studuji dál. Zabývám se 
kineziologií, která si získává na celém světě čím dál 
větší uplatnění. Je to metoda využití sjednocení prá-
ce levé a pravé mozkové polokoule, díky níž se dají 
mimo jiné účinně odstranit následky nejrůznějších 
vývojových poruch. Konečně mám také dost času na 
čtení. Odjakživa miluji architekturu, vracím se k dě-
jinám umění. Ráda si prohlížím historické památky 
a ověřuji si přímo na místě, co jsem se o architektu-
ře naučila. Také ráda poslouchám muziku. Zpívám ve 
sboru Orbis Pictus, který působí při škole.
Co byste vzkázala čtenářům? 
Každý jednotlivec může přispět svým dílem k tomu, 
aby se zlepšily podmínky na školách – třeba tím, že 
se bude o dění na škole zajímat. Školy by se měly 
přestat považovat za fabriky a děti za kusové zboží. 

Do školství by mělo začít proudit víc peněz, aby bylo 
možné dětem zajistit co možná nejkvalitnější výuku 
– vždyť budoucnost země budou tvořit právě ony. 
Učitelům bych přála, aby jejich povolání bylo dosta-
tečně finančně oceněno, vychovávají přece budoucí 
generaci, jsou tedy spolutvůrci společné budouc-
nosti. Kdysi jsem zdědila školu, kde to nebylo jed-
noduché, ale myslím, že při mém odchodu v roce 
2002 to už byla zcela jiná škola – výsledky ovšem 
musí posoudit jiní, nechci působit neskromně. Závě-
rem bych chtěla zdůraznit, že bez pomoci všech těch 
schopných a šikovných lidí, kteří na škole pracovali 
a pracují, by se mi to nikdy nepodařilo. A pro mne 
bylo velkou ctí být jednou z nich.

Irena Janečková

Věra Keresteši přišla do Ostrova z Chodska
Věra Keresteši pochází ze starobylého chodského rodu, pokrevně spřízněného se spisovatelem Jindřichem Šimonem Baarem. 
V Plzni vystudovala pedagogickou fakultu, v Praze si doplnila vzdělání o obor speciální pedagogiky, poté absolvovala studium 
na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. V Ostrově, kde nyní žije, pracovala od roku 1991 jako ředitelka Základní školy 
Klínovecká (tehdy 4. ZŠ). Když před třemi lety odcházela do starobního důchodu, spolupracovníci i žáci jí přichystali velkolepé 
slavnostní rozloučení ve společenském sále Domu kultury. 

Zvolna a s úsměvem naučila děti mnohem víc, než 
vyžadovaly osnovy. Když se poprvé sešla s rodiči, 
mnozí nevěřili, že děti něco naučí. „Na všechno má 
dost času, a je až moc hodná, nezvládne je,“ říkali 
někteří. Na další schůzce ale děti k velkému pře-
kvapení rodičů předvedly pásmo písniček, tanečků 
a dlouhých básniček. Jenže potom tahle zázračná 
paní učitelka založila vlastní rodinu, odešla na mateř-
skou dovolenou, takže na děti už čekala ve druhé 
třídě jiná kantorka. Měly ale štěstí; byla to čerstvě 
vystudovaná dívka, která své povolání milovala, a na-
vzdory svému věku jednala s dětmi moudře, trpělivě 

a s láskou. Ve volném čase pro ně vyráběla maňásky, 
vodila je na procházky, věnovala jim veškerou péči. 
Také ona ale musela po roce odejít, protože v Os-
trově nesehnala bydlení. Do třetice dostali žáčci snad 
tu ze všech nejhodnější učitelku - bývalou ředitelku 
školy, paní středního věku, která je zahrnula téměř 
mateřskými city. Kupovala jim nanuky, vyprávěla 
příběhy, smála se s nimi… Děti k ní přilnuly, jakoby 
to byla členka jejich vlastní rodiny. Koncem školního 
roku paní učitelka onemocněla. Rána přišla na konci 
prázdnin, právě když se za ní žáci chystali zajít s kyticí 
do nemocnice. O její smrti se dověděli až na místě. 
A přesně podle přísloví, že všeho je jen do třetice, 
čtvrtá učitelka v pořadí byla snad ta nejhorší, jakou 
jim mohl osud nadělit. Nedostudovaná, nevyzrálá 
slečna, děti bila pravítkem i rukama, sprostě nadá-
vala, srážela jejich sebevědomí, zkrátka ani trochu je 
neměla ráda, což jim neustále opakovala. Rodiče byli 

zmatení, protože děti doma v slzách vykřikovaly, že 
do školy nepůjdou, pláč a strach neminul ani kluky. 
Na první třídní schůzce se zástupce rodičů pokusil 
s učitelkou promluvit. Ta nejenže nepopřela, že 
děti bije, ale za to, že si stěžují, vynadala i rodičům. 
„Chtěla bych vás vidět, jak byste zvládli ty vaše pito-
mé mazánky, nejradši bych je prohodila oknem,“ 
uzavřela debatu učitelka. A protože v té době byl na 
škole velký nedostatek učitelů, děti to musely nějak 
do konce roku vydržet. Možná to vypadá jako leg-
race, jenže tenkrát to bylo vážné, citlivější děti začaly 
trpět psychickými poruchami, nemluvě o prudkém 
zhoršení prospěchu ve třídě. Dnes jsou z nich dospělí 
lidé, kteří možná budou sami brzy posílat své děti do 
školy. Jako absurdní pointa se nabízí dnes již histo-
rické povzdechnutí jedné z maminek: „Nebyly by 
na tom ty děti nakonec lépe, kdyby se na ně křičelo 
hned od   začátku?“ (jan)

Příběh 
Tato historka je stará téměř dvacet let.  
Je o třídě prvňáčků, jejichž paní učitelka  
byla hotový poklad: laskavá, klidná,  
milující a velmi schopná. 

Odpočinek v důchodu umožňuje mimo jiné  
vychutnat si chvíle rodinné pohody

Foto: Irena Janečková

Konečně mám dost 
času na čtení, říká Věra 
Keresteši
Foto: Irena Janečková
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Kamenické články poslouží při 
rekonstrukci památek
Kamenické články, v Ostrově převážně barokní, jsou 
části kamenických prvků, ze kterých se kdysi sklá-
dala určitá stavební díla. Kamenné fragmenty lze 
využít při opravě památek, chybějící části se přitom 
nahradí novým materiálem. Podle slov Lubomíra 
Zemana mají největší zásluhu na záchraně vzácných 
kamenických článků Jiří Pavlík z Ostrova a sochař 
Petr Záleský z Prahy. Ti kameny v Ostrově objevili, 
posbírali a shromáždili je na krytém místě, aby dál 
nepodléhaly rozkladnému působení povětrnostních 
podmínek. 
„Klimatické vlivy bohužel nebyly jediným důvodem 
zničení těchto kamenných částí. Také na nich zapra-
covali zloději, rozebírali například uvolněné kameny 
ze schodiště Paláce princů, aby je použili při stavbě 
základů rodinných domů. Schodiště bylo dlouhá léta 
vydáno napospas i vandalům, kteří chátrající kámen 

rozbíjeli. Pánové Pavlík a Záleský odvedli kus oběta-
vé práce; často museli jednotlivé části vyprostit z vy-
sokého porostu kopřiv a křovin. Kusy kamenného 
schodiště, z nichž některé byly velmi těžké, v rukách 
odnosili do provizorního skladiště v kapli sv. Floriána, 
kde se staly základem připravované sbírky v klášter-
ním kostele,“ uvedl památkář Zeman.

Sbírka obsahuje vzácný kus 
původního schodiště 
Najít všechny části kamenných prvků z historické 
stavby je nadmíru důležité, protože u památek vět-
šinou zcela chybí původní stavební dokumentace. 
Často i nenápadný kousek nalezeného kamene 
může skrývat důležitý otisk, podle kterého je pak 
možné zhotovit odpovídající repliku původní části, 
aniž by si památkáři museli její tvar domýšlet. 
„To je i případ schodiště Paláce princů, jehož původ-
ní kamennou balustrádu – zábradlí z kuželek – zná-
me jen ze staré veduty. V polovině devatenáctého 
století balustrádu nahradilo dřevěné zábradlí s tak-
zvanými ondřejskými kříži. Nejvzácnější kus této 
kamenické sbírky je právě kámen s otiskem kuželky 
původní barokní balustrády. Podle něj teď může-
me sestavit někdejší podobu barokního zábradlí,“ 
vysvětlil Lubomír Zeman.
Součástí budoucí sbírky jsou také kameny ze zámec-
ké Pohledové zdi, zbytky schodů k Einsiedelnské 
kapli, část erbu z původní Bílé brány, drobné člán-
ky z kamenické výzdoby kaple sv. Floriána a rámy 
původních barokních oken. 

 Irena Janečková

V klášterním kostele vzniká nová sbírka
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie vypadal počátkem srpna tichý jako vždycky, uvnitř 
se však dělo něco velmi významného. Vnitřní prostory kostela se dočasně staly schránkou pro 
zdánlivě obyčejné kameny, jejichž historická hodnota je srovnatelná s nálezem malého pokladu. 
Lubomír Zeman, který nyní pracuje v pražském Památkovém ústavu, zde provedl operativní 
dokumentaci kamenických článků – třídil je, popisoval, zakresloval, fotografoval, aby poté sestavil 
jejich seznam. Na 37. Dětském filmovém a televizním festivalu Oty 

Hofmana, který bude v Ostrově zahájen 11. října, se 
utká devět titulů – tři filmy a šest televizních projek-
cí. Nejen mladí diváci se mohou těšit na film režiséra 
Iva Trajkova Velká voda, odehrávající se v Jugoslávii 
ve dvou časových rovinách. Slovenský film režisérky 
Kataríny Sulajové O dvě slabiky pozadu již získal 
Cenu diváka na MFF v Bratislavě a Cenu ministra 
kultury na MFFDM ve Zlíně. Bude bezesporu sil-
ným konkurentem pro film režiséra Karla Janáka 
Snowborďáci, který asi již nemusíme blíže předsta-
vovat. V pozadí rozhodně nezůstávají televizní filmy, 
kterých je v současné době přihlášeno šest – Poklad 
na Sovím hrádku, To vánoční šturmování aneb Pokoj 
lidem dobré vůle, Balíci, Voděnka, Prsten krále 
řeky a v premiéře uvedený film Trampoty vodníka 
Jakoubka. Tyto televizní filmy vznikly v České televizi 
Praha a Brno.
Nesoutěžně bude divákům promítnut Příběh o upla-
kaném velbloudovi, který patří mezi nejpříjemnější 
překvapení ve světové kinematografii posledních 
let - byl oceněn i na MFF Karlovy Vary. Dalším 
nesoutěžním snímkem je film Napola, který nás 
zavede do období nacistické říše. Film Bibi Blocks-
berg: Tajemství modrých sov nás seznámí s malou 
čarodějnicí, která se ocitne v prázdninové škole pro 
neposlušné žáky. Režisér Zdeněk Zelenka osobně 
představí v premiéře dvě televizní komedie Milov-
níci a Loupežníci.
Tématem letošního festivalu je „Filmové putování 
po hradech a zámcích“. Proto bude divákům pro-
mítnuto celkem třináct filmů, které se natáčely na 
devatenácti českých a moravských památkách, mezi 
nimi například Křížová trojka, Jára Cimrman ležící, 
spící, Pyšná princezna, Lotrando a Zubejda nebo 
Nesmrtelná teta. 

Upozornění čtenářům
V současné době jsou v plném proudu letní soutě-
že o digitální fotoaparáty a další ceny. Pokud ješ-
tě nesoutěžíte, navštivte internetové stránky www.
festivalostrov.cz, kde se můžete zapojit do hlasování 
v anketě o nejoblíbenější film tématické přehlídky. 
Na stránkách naleznete nejen všechny promítané 
filmy, ale i informace o dalších soutěžích. Nezapo-
meňte! Hrací karty, na které sbíráte razítka z pamá-
tek, na nichž byly natáčeny uváděné filmy, musí-
te odeslat nejpozději 30. září 2005. Hrací karty jsou 
k dispozici v informačních centrech. 

Markéta Moravcová, tisková mluvčí FOH

O přízeň diváků 
bude bojovat devět 
filmů

Lubomír Zeman představuje nejvzácnější kus kamenické sbírky 
Foto: Irena Janečková

Části původního kamenného erbu Bílé brány
Foto: Irena Janečková

Součástí klášterní sbírky budou i fragmenty barokních oken
Foto: Irena Janečková

Změny stavu 
obyvatel města 
v červenci 2005
V červenci se v Ostrově narodilo šest dětí, 
zemřelo čtrnáct občanů. Do Ostrova se přistě-
hovalo šestnáct a odstěhovalo sedmnáct osob 
(včetně dětí). Sňatek uzavřelo v červenci celkem 
třináct párů. Celkový počet všech obyvatel města 
Ostrova byl k 31. červenci 16 983.

Zapsala: Jana Pecková

Takzvaný „jihlavský“ proces z února roku 1950 zpe-
četil osud Jaroslava Šlesingera pětadvaceti lety těž-
kého žaláře ve vykmanovském táboře „L“. Přesto 
pro obyvatele Ostrova a návštěvníky města umělec 
zanechal mimořádné dílo – sochařské prvky v prů-
čelí Domu kultury, dále model sousoší, jimiž měla 
být tato monumentální stavba završena, a v nepo-
slední řadě čtrnáct plastik křížové cesty, které budou 
vystaveny v kapli sv. Floriána – Památníku obětem 
násilí na Ostrovsku.
Jaroslav Šlesinger byl člověkem, který je nám – 
sebou samým a svým chováním – nejen stálou při-
pomínkou tragické minulosti, na kterou nesmíme 

nikdy zapomenout, ale i příkladem životní síly a op-
timismu. Jistě se shodneme v tom, že význam minu-
losti je třeba soustavně připomínat. Zejména minu-
losti nepříliš vzdálené, kterou on – svým životem 
– výrazně poznamenal, a která tak zásadně pozna-
menala jeho. Pro Jaroslava Šlesingera přišlo obno-
vení svobody a demokracie v naší zemi pozdě. Byl 
jedním z řady těch, kteří se dnešní doby nedočkali. 
Ale občané Ostrova nezapomněli.

Bc. Jan Bureš, starosta města

Vzpomínka
Dne 2. srpna 2005 se uskutečnil smuteční akt na hřbitově v Uherském Brodě u příležitosti 
padesátého výročí úmrtí akademického sochaře Jaroslava Šlesingera. 
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Před třemi lety byla slavnostně otevřena průmyslová 
zóna na okraji našeho města, téměř v místě tak-
zvaných šancí. Možná to bylo více než symbolické, 
většina z nás v ní spatřovala šanci města, jak se 
vypořádat s jevem, který donedávna Ostrov neznal 
– s nezaměstnaností. Bohužel trvalo dlouho, než 
jsme změnili územní plán, než nám stát schválil 
prodej vhodných pozemků a dotací. Čas, který jsme 
takto ztratili, se ukázal jako fatální. Z města odešla 
firma Cherry, u které stále spousta občanů pracuje, 
v blízkosti vyrostlo více zón, kde investoři nacházejí 
několikanásobně větší pobídky od vlády než u nás; 
první vlna zájemců o investování se už v naší zemi 
zavedla jinde a pro další investory se otevírají zají-
mavější regiony na východ od města. Od otevření 
zóny jsme se snažili najít toho správného kupce pro 
naše zboží. Jednání s různými firmami byly desítky, 
avšak na jedné straně buď výrobní program, solid-
nost firmy nebo jiné faktory nebyly vhodné pro nás, 
nebo jsme my nebyli schopni nabídnout to, co druhá 
strana očekávala. Občas jsem měl i neurčitý pocit, že 
na druhé straně stolu sedí „hledači pokladů“, kteří 
přišli do rozvojové země. Na podzim loňského roku 
jsme zahájili souběžná jednání se dvěma zájemci. 
Prvnímu z nich, ostrovské firmě Ambos, odsouhla-
silo Zastupitelstvo prodej na mimořádném zasedání 
v únoru, takže by měl do konce příštího roku vyrůst 

moderní logistický areál. Společnost Ambos, která 
je v Ostrově již přes patnáct let, většina z vás zná 
- tudíž nemá smysl se na tomto místě dlouze vypi-
sovat o její činnosti. S druhou firmou – dceřinou 
společností německého koncernu Lindner - jsme 
se na podmínkách smlouvy dohodli až na konci 
července, 11. srpna ji jednohlasně schválili všichni 
přítomní zastupitelé. Některé informace pronikly 
i na veřejnost již před schválením, a tak jsme si mohli 
již 8. srpna přečíst v týdeníku Euro, že firma Lindner 
si nadělí v Ostrově novou továrnu na dveře a fasád-
ní systémy za sumu přesahující 11 miliónů eur. Celý 
koncern má obrat přes půl miliardy eur a asi tři tisíce 
zaměstnanců. Hlavním výrobním programem, tak 
jak jsme jej mohli v mateřském závodě v německém 
Arnstorfu vidět, je především zpracování hliníku 
a výroba podhledů, podlah, příčkových systémů, 
oken, fasád ad. Firma již požádala o pobídky od stá-
tu a nejpozději za 6 let od podpisu smlouvy by mělo 
v jejich novém závodě v Ostrově nalézt zaměstnání 
minimálně sedmdesát zaměstnanců.
Věřím, že se oběma investorům podaří záměr reali-
zovat a ostrovští tak dostanou novou šanci na trhu 
práce. Byl bych rád, kdyby se tak označení naší zóny 
„Nejdražší osvětlená louka ve střední Evropě“ stalo 
minulostí.  

Bc. Jan Bureš, starosta města

Ostrov už nemá nejdražší osvětlenou louku 
ve střední Evropě

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás seznámit s udá-
lostmi posledních dnů a odpovědět na zvědavost 
a nespokojenost některých z vás. Musím znovu 
opakovat: ostrovský sbor hasičů je plně dobrovol-
ný. Slouží zde dobrovolníci, nikoli profesionální pří-
slušníci, to znamená, že to jsou lidé, kteří mají svá 
hlavní zaměstnání jako většina z vás. Místo aby se 
naši hasiči ve volném čase věnovali svým zálibám, 
zábavě a rodinám, pracují v jednotce a zachraňují 
vaše životy a majetky, a to v jakoukoli denní i noč-
ní dobu. Na zbrojnici se objevil bazén. Byl zakou-
pen z prostředků členů jednotky, nikoli z rozpočtu 
Města Ostrov, jak se někteří domnívají. Uvážíme-
-li náročnost a psychickou i fyzickou zátěž hasičů, 
není vykoupání v bazénu pořízeném z vlastních pro-
středků ničím nadstandardním, vždyť bazén má na 
zahradě dnes téměř každá rodina. A přesto se tento 
výdobytek stal trnem v oku některých spoluobčanů 
– hasiči se prý koupou v pracovní době a za peníze 
daňových poplatníků.

K událostem posledních dnů
Přes západní a severní Čechy se v noci z 29. na 30. 
července přehnala větrná smršť. V pátek 29 červen-
ce ve 23:34 hodin byla naše jednotka poprvé povo-
lána k likvidaci následků kalamity. Likvidovali jsme 
spadlé stromy a polomy v okolí Hroznětína, Mer-
klína, Velkého Rybníku, Lípy, Mariánské, Jáchymo-
va a samozřejmě na území Ostrova. Jednotka byla 
nasazena nepřetržitě celou noc, následující den pak 
až do 17 hodin. Tím však jejich činnost nekončila, 
bylo nutné uvést techniku, výstroj a výzbroj opět do 
akceschopnosti a v 18:11 byl proveden další výjezd. 
Všem našim hasičům tímto děkuji za nasazení a síly, 
vydané na likvidaci této kalamity, hlavně za čas strá-
vený mimo domov. Myslím, že po takových výko-
nech si hasiči trochu odpočinku a relaxace zaslou-
ží. A co vy?

Alois Nápravník, velitel Jednotky sboru  
dobrovolných hasičů Ostrov (redakčně upraveno)

Hasiči informují

V jednotlivých ulicích bude v předstihu umístěno 
dopravní značení. Majitelům vozidel, kteří toto 
značení nebudou respektovat a svá vozidla nepře-
parkují, bude uložena pokuta do výše 1000 korun 
a vozidlo bude odtaženo. Náklady za odtah uhradí 
majitel vozu.

Lumír Pála, vedoucí Správy majetku města 

Blokové čištění města
se uskuteční od 30. srpna do 27. října  
v době od 7 do 15 hodin. 

Termíny blokového čištění
30. 8. Kollárova
31. 8. Masarykova (Hlavní – Severní), Severní 
1. 9.  Májová (Kollárova – Štúrova), Palackého
6. 9.  Hlavní (Jáchymovská Štúrova)
7. 9.   Jungmannova, Lidická, (Družební Masary-

kova) – Šafaříkova
8. 9.  Družební, Zahradní
13. 9.   Seifertova, Lidická (Klínovecká – Masaryko-

va)
14. 9.   Krušnohorská (Jáchymovská – Klínovecká), 

Hornická
15. 9.  Halasova, Lipová, Klínovecká
20. 9.  Nádražní – Dukelských hrdinů – Máchova
21. 9.  Odborů – Studentská – Dvořákova
22. 9.   Krušnohorská (od Klínovecké) – horní Klí-

novecká
26. 9.  Staré náměstí – Šlikova – Jiráskova
27. 9.  Dlouhá – Žižkova – Malé náměstí
29. 9.  Klášterní – Školní – Staroměstská
4. 10.  Hroznětínská – Bezručova
5. 10.  Sukova – Smetanova – Na kopci
6. 10.  Jáchymovská
10. 10.  horní Lidická – Vančurova
11. 10.  Lidická (od Klínovecké) – Tylova
12. 10.  Klicperova – Komenského – Myslbekova
13. 10.  Mánesova – S. K. Neumanna
18. 10.  Štúrova – U nemocnice
19. 10.  Luční – Májová (Štúrova – Borecká)
20. 10.  Horská – Borecká
25. 10.  Hlavní (od Štúrovy) – U koupaliště
26. 10.  Mírové náměstí – sever
27. 10.  Mírové náměstí – jih
Ostatní ulice, nevyužívané ke stálému parkování, 
budou čištěny bez celodenních uzavírek.

Mateřské centrum 
Ostrůvek
zahajuje 1. září třetí rok své činnosti akcí „Dny ote-
vřených dveří“ (1. a 2. září od 9 do 12 hod.), kdy 
mohou maminky na mateřské dovolené se svými 
dětmi zdarma navštívit MC, prohlédnout si jeho pro-
story a pohrát si v herně. V září opět běží dopoled-
ní program pro maminky a děti ( út – pá od 9 do 12 
hod.) a v odpoledních hodinách pro širokou veřej-
nost (cvičení na míčích, břišní tance, jóga, meditace, 
country tance aj.).
11. září se uskuteční Vítání miminek, 16.září začí-
ná Těhotenský kurz (8 lekcí pod vedením zkušených 
lektorů) – na tyto akce je nutné přihlásit se pře-
dem v MC nebo u Dany Kolovratníkové v IC v DK 
Ostrov. Bližší informace najdete také na letáčcích, 
v infokanálu kabelové televize, na www.sweb.cz/
mcostruvek nebo na tel. 602 747 447.
Těšíme se na Vaši návštěvu, mateřské centrum je 
tu pro Vás. 

 Lenka Kottková, Dana Kolovratníková – OS Ostrůvek 
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Na konci září slavíme každoročně svátek tří svatých 
archandělů - Michaela, Gabriela a Rafaela. V Ostro-
vě byl farní kostel zasvěcen prvnímu z nich. Mnozí 
z nás viděli barokní zpodobení archanděla Michaela 

nad hlavním oltářem a podivili se, že okřídlená 
postava, odpovídající našim představám anděla, drží 
v levé ruce štít s latinským nápisem „Kdo je jako 
Bůh“, v pravé pak plamenný meč, kterým shazuje 
do pekel nikoliv draka (jak bývá častěji zlo zobrazo-
váno), ale černou postavu ďábla v lidské podobě. 
Z čeho sochař čerpal? Svatý Michael je významným 
andělem - tedy bohem stvořenou duchovou (tj. 
nehmotnou) bytostí. Jeho jméno je uváděno v bib-
lických textech Starého i Nového zákona. V knize 
proroka Daniela čteme o „Míkaelovi“ jako ochránci 
božího lidu. V novozákonním Judově listu, adre-
sovaném všem tehdejším křesťanům, je archanděl 
Michael vyzdvižen jako ochránce proti zlu, který 
bojuje v božích službách a vítězí. Ve středověké 
Zlaté legendě - Legenda aurea - podle Jakuba de 
Voragine se svátek archanděla sv. Michaela vztahuje 
k 29. září, podle výročního dne posvěcení baziliky 
sv. Michaela v Římě. Archanděl Michael byl vždy 
volán na pomoc v boji proti zlu. Starodávná prosba, 
jemu adresovaná, dodnes zaznívá ve zdejším kostele 
po každé bohoslužbě. „Stvořitel vesmíru má dosta-
tek prostředků k překonání zla, ale potřebuje také 
nás - aby každý z nás sám řekl: Ano, já chci ve svém 
životě konat to, co je dobré,“ uvedl kdysi ve svém 
kázání v Ostrově biskup František Lobkowicz.         

Mgr. Lidmila Hanzlová (redakčně kráceno)

Michael znamená „Kdo je jako Bůh“

Archanděl Michael v tradičním vyobrazení s drakem
Foto: Archiv

Ve středu 7. září v 16 hodin se uskuteční na Staré 
radnici v Ostrově veřejná diskuse, zaměřená na 
nový Strategický plán rozvoje města. Tento plán byl 
vypracován s cílem zkvalitnění různých oblastí života 
ostrovských občanů. Podrobně se s ním mohou čte-
náři seznámit na adrese www.ostrov.cz, nebo přímo 
v budově Městského úřadu na odboru Rozvoje 
a investic města. 
Ostrov – Vaše dobrá adresa
Cílem Strategického plánu rozvoje města je z Ostrova, 
včetně jeho místních částí, vytvářet po všech strán-
kách příjemné místo k bydlení. Dílčí projekty zahrnují 

například opravy stávajících bytů a stavbu nových, 
rozvíjení služeb, podporu drobným i středním podni-
kům, opravy a rekonstrukce památek, výstavbu spor-
tovišť, opatření ke snižování nezaměstnanosti, péči 
o životní prostředí atd. Projekty mají zajistit také roz-
voj školství, cestovního ruchu, rekreačních možností 
ve městě a mnohá další vylepšení života v Ostrově. 
Každý z občanů má možnost dovědět se o Strategic-
kém plánu více, pokud se zúčastní veřejné diskuse na 
Staré radnici.

 Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru Rozvoje a investic

Pozvánka na veřejnou diskusi Upozornění na 
nebezpečí padajících 
stromů a větví
Městský úřad Ostrov, odbor Životního prostředí 
jako správce lesů v majetku města Ostrova ozna-
muje, že při vichřici dne 29. července 2005 došlo 
v městských lesích ke značným polomům, zejmé-
na v katastrálním území Horní Žďár. Zasaženy byly 
především porosty nad takzvanou Jižní jámou, vpra-
vo nad silnicí Ostrov–Jáchymov. Upozorňujeme na 
značné nebezpečí pádu zavěšených stromů a vět-
ví, které může stále ještě hrozit i bez zjevné příčiny 
ve větrem poškozených lesích, a důrazně doporuču-
jeme se takovým lokalitám do doby likvidace kala-
mity vyhnout.

Ing. Tomáš Čepelák

Pouť je od slova „putovat“
Pouť se v každém městě slaví ve výroční den světce, 
kterému byl zasvěcen místní farní kostel. V přípa-
dě Ostrova je tímto patronem archanděl Michael, 
jehož památka připadá v církevním kalendáři na 29. 
září. Pouť se nazývá poutí proto, že v tento den se 
do kostela scházela procesí ze širokého okolí. Lidé 
byli vedeni svou vírou a věděli, že i ta potřebuje 
čas od času očistit, srovnat a vystavit otázce, o co 
v ní jde. Jeden můj známý se o prázdninách v du-
chu této prastaré tradice rozhodl s několika přáteli 
vydat pěšky do proslulého španělského poutní-
ho místa, Santiaga de Compostella. S krosnami na 
zádech absolvovali několik set kilometrů. Šlo jim 
o pouť, o smysl, který se skrývá v samotném puto-
vání. Kdyby chtěli pouze vidět známé místo, mohli 
se tam dopravit jinak. 

Pouť připomíná důležité hodnoty
Pouť je o tom, že člověk se stále přibližuje ke své-
mu cíli, a dokáže se kvůli tomu mnohých věcí vzdát. 

Uvědomí si, co je v jeho životě opravdu podstatné, 
a bez čeho se naopak může klidně obejít. Směřuje 
na místo, které pro něj symbolizuje určité hodnoty 
pro něj důležité, a jim musí všechno ostatní podřídit. 
Naši předkové věděli, že se čas od času musí ve sho-
nu všedních dní zastavit a zaměřit na to podstatné. 
Pouť v procesí k místu, kde se slavil patron kostela, 
měla připomínat to, co je v lidské existenci oprav-
du důležité - vědět, za čím člověk směřuje, co je 
jeho poslední hodnotou, o co mu v celku jeho živo-
ta jde. Odpovědět si na tohle vše vůbec není snad-
né. Má-li být člověk k sobě pravdivý, musí si při tom 
asi položit mnoho nepříjemných otázek. Domnívám 
se ale, že to patří k tomu, co se nazývá vpravdě lid-
ským životem.

Pavel Petrašovský, jáhen 
(redakčně kráceno)

Jaký je původní význam pouti 
Pouť se v představách dnešního člověka pojí především s kolotoči, střelnicemi a cukrovou vatou. 
To však byl původně pouze přívěšek k tomu, o co skutečně na pouti šlo, co se slavilo. Podnikaví 
kolotočáři vytušili, že kde se schází mnoho lidí, snadno přijdou ke slušné tržbě. Rozhodně se však 
na pouť nechodilo kvůli těmto atrakcím. Je tedy zajímavé sledovat, jak se postupem času vyvinul 
jejich hlavní motiv.

Katolická farnost  
sv. Michaela 
informuje 
•  V sobotu 3. září se koná diecézní pouť v Klášteře 

Teplá. Pro ostrovské zájemce bude připraven auto-
bus, přihlášky a informace ve farní knihovně a na 
tel. 353 843 113, 353 843 817 a na vývěsce.

•  Dny evropských památek – kostel sv. Michaela 
v Ostrově bude otevřen v sobotu 10. a v nedě-
li 11. září, vždy od 14 do 17 hodin. Možnost pro-
hlídky s odborným výkladem v 15 hodin.

•  Michaelská pouť v Ostrově – poutní mše svatá 
v kostele sv. Michaela se uskuteční v neděli 25. 
září v 9 hodin.

•  Pěší pouť do Radošova se koná tradičně ve svátek 
sv. Václava, ve středu 28. září. Sraz je v 8 hodin 
před kostelem sv. Michaela. V 11 hodin se koná 
poutní mše svatá v radošovském kostele sv. Vác-
lava. Poutní trasa je dlouhá osm kilometrů, odvoz 
zpět auty je zajištěn.

•  Farní knihovna sv. Anny půjčuje knihy všem 
zájemcům o obecnou a morální teologii, biblisti-
ku, dějiny církve, spiritualitu. Oddělení Víra a život 
nabízí témata pro osobní duchovní vývoj, oddělení 
životopisů zajímavé příběhy a podněty. V nabíd-
ce je také výběr z obecně naučné literatury, dět-
ské knihy, beletrie. Otevřeno je ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin. Je zde 
i možnost objednání či zakoupení knih z křesťan-
ských nakladatelství.                     

 Mgr. Lidmila Hanzlová

Kostel sv. Michaela v Ostrově byl kdysi  
vyhledávaným poutním místem 

Foto: Archiv DK
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Plán turistických akcí pro veřejnost na září
3. 9.  a) Toužimský puchejř, b) Z Teplé podél říčky Teplá do Poutnova
10. 9. Sokolovská padesátka
11. 9.  Praha – Evropský den památek (autobusový zájezd)
17. 9.  Oloví - Nové Domy – Háj - Jindřichovice
17. - 18. 9.  Hrady a zámky Klatovska (autobusový zájezd)
23. 9. - 3. 10.   Turistická expedice do Horní Provance ve Francii  
24. 9.   Olšová Vrata – Andělská Hora – Kolová – Letiště
Bližší informace (doba odjezdu, počet kilometrů, organizační pokyny) pro příslušný sobotní termín budou 
k dispozici vždy od středy ve vitríně KČT na Mírovém náměstí - u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Tyto 
údaje jsou rovněž na internetové adrese http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku (Informační centrum 
– Sport - KČT) webových stránek Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou volně přístup-
né i pro nečleny Klubu českých turistů.

Připravujeme:
8. 10.   Jáchymovský tolar – veřejný turistický pochod
15. 10.  a) Tajemná hora sv. Kateřiny, b) Z Hor do Tašovic kolem Obory
22. 10.   Boží Dar – Hřebečná – Barbora - Jáchymov
28. 10.  Krupka – lanovkou na Komáří vížku
29. 10.  Z Nové Role do Hroznětína podél Lužeckého potoka

RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT

Klub českých turistů informuje

Školní docházku jsem začala 
na malé vesnické škole, kde výu-

ku museli zastat jen dva lidé. První třídu vedl ředitel 
školy, v dalších ročnících se využívalo systému tak-
zvaných jednotřídek. My, prvňáčci, jsme si našeho 
učitele velmi vážili, a to nejen proto, že nás uměl 
naučit spoustu nových věcí, ale právě i proto, že to 
byl „pan řídící“ - a pro nás autorita zcela nedotknu-
telná. Z dětí se mi hned napoprvé zalíbil spolužák 
Mirek, syn místního řezníka, ale já jemu zřejmě ne; 
úplně mě přehlížel, vůbec nedbal na mé pokusy 
o sblížení. Aby si mě všiml, vzala jsem mu jednou 
o přestávce z lavice nádherně červené jablko a za-
kousla se do něj. Mirek mé laškování nepochopil, 
utřel si pusu, umaštěnou od domácí klobásy, a spus-
til hlasitý řev. Nevím, proč jsem si tenkrát myslela, 

že se mému šibalskému kousku zasměje, a už vůbec 
by mě nenapadlo, že to označí jako krádež. U tabu-
le na stupínku jsem se pak rozbrečela, když mě pan 
řídící před všemi dětmi vyslýchal jako zlodějku. Zapí-
rala jsem a vzpurně tvrdila, že jabko bylo moje. V té 
chvíli jsem nepřemýšlela o tom, že se dopouštím lži, 
jen jsem se usilovně snažila zachránit před nesnesi-
telným pocitem hanby. Pan řídící už nevěděl kudy 
kam, a aby ze mne vymámil přiznání, vymyslel fintu. 
Řekl, že se půjde podívat do třídy mého bratra, aby 
zjistil, jakou barvu má jeho jablko. Když bude stejné 
jako to, o kterém tvrdím, že je mé, uvěří mi; jinak 
to bude důkaz, že lžu. Přestala jsem brečet a byla 
jsem zvědavá, jak se to dál vyvine, protože jsem 
dobře věděla, že bratr nemá jablko žádné. Přesto se 
pan řídící za malý okamžik vrátil zpět a před celou 

třídou prohlásil, že bratrovo jablko je zelené, a já že 
tedy nejen kradu, ale i lžu. Údivem jsem zapomněla 
na svou hanbu. Spokojený pan řídící si mé mlčení 
a pusu dokořán vysvětlil jako doznání. Dostala 
jsem červenou poznámku do notýsku, a rozzlobení 
rodiče mi napříště nutili k svačině větší krajíce 
chleba. Trvalo mi dlouho, než jsem se vzpamatovala 
z poznání, že můj idol, dokonalý pan řídící, také lže 
- ta ztráta iluzí mě nakonec trápila mnohem déle než 
moje vlastní ostuda. 

Irena Janečková, šéfredaktorka OM  

Pod čarou    
Lež má krátké, ale rychlé nohy

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání na září 2005
Premiéra: čtvrtek 18 hodin (v případě Zastupitel-
stva od 15 hod.) 
Opakování: čtvrtek 19 hodin až pátek 10 hodin
V ostatní dny vysíláme Informační smyčku

Čtvrtek 1. září, Helena Kyselá
Zprávy
Rozhovor na téma: Fotografování a sdružení Jáchy-
movské sezony, hovoří Alan Pajer, dvorní fotograf 
manželů Havlových
Krátký záznam z koncertu Tomáše Savky (červen 
2005 – Loket)
Dokument: Ostrovsko
Tipy na víkend (Radošov)
Informační servis

Čtvrtek 8. září, Jana Pavlíková
Zprávy
Rozhovor na téma: Průzkum sledovanosti progra-
mů a pořadů na Kabel Ostrov a plány do budoucna, 
hovoří ing. Petr Kovařík, jednatel Kabel Ostrov, s.r.o.
S-mix
Kulturní měšec
Informační servis

Čtvrtek 15. září 15 hodin 
Přímý přenos z jednání Zastupitelstva

Čtvrtek 22. září, Helena Kyselá
Zprávy
Rozhovor na téma: Nová podoba Ostrovského měsíč-
níku, hovoří ing. Marek Poledníček, ředitel Domu 
kultury Ostrov a Irena Janečková, šéfredaktorka 
Ostrovského měsíčníku
ZŠ J.V.Myslbeka
Tipy na víkend (Horní hrad)
Dokument: Povídání o… O skupině Kozatay
Informační servis

29. září, Jana Pavlíková
Zprávy
Rozhovor na téma: Židovské hřbitovy v kraji, hovoří 
Aleš Kočí z karlovarské Židovské obce
Proměny
Školní střípky (ZŠ Májová)
Videotip
Informační servis

Na Michaelské pouti v Ostrově se herci Divadla 
V Pytli představí hned po obědě ve slavnostním 
průvodu jako kejklíři a živé loutky, chybět nebu-
dou ani typické chůdy. Odpoledne sehrají pohád-
ku Příšera z hrobského jezera. V příběhu o kro-
cení divé zvěře vystoupí příšera Matylda, která 
předvede různé kejkle pro pobavení dětských 
i dospělých diváků. Večer herci chystají pro diváky 
velké překvapení, jakousi humornou performanci, 
kterou by měli odehrát na Mírovém náměstí.
Vedoucí osobností hrobského divadla je čtyřiatřice-
tiletý Petr Stolař. Díky všestrannému nadání nejen 
hraje, ale také tančí, moderuje a píše scénáře, pod-
le nichž pak hry sám režíruje. „Jsem Tepličák žijící 
jednou nohou v Hrobě,“ říká o sobě Petr Stolař. 
Stálými členy souboru jsou dále manažerka Micha-
ela Závodná, chůdař Jiří Balda, kytarista Petr Jílek, 
tanečnice a módní návrhářka Martina Tuháčková 
a Regína Lajbová, kterou obecenstvo vídá například 
v roli třímetrového draka.
Velkou dávku fantazie prokazují herci nejen při ori-
ginálním ztvárnění námětů, ale i při výběru a tvorbě 
kostýmů, z nichž si převážnou většinu vyrábějí sami.
Příkladem je režná halena, sloužící jednou jako 
oblečení chůdaře, jindy jako róba vypravěče v Arše

Noemově nebo kabát ponocného, používá ji i Miku-
láš. Divadlo V Pytli pravidelně vystupuje na různých 
kulturních akcích, jako host zahajovalo 35. ostrovský 
Festival Oty Hofmana. Se svým pestrým repertoárem 
objíždějí herci Divadla V Pytli kromě jarmarků a poutí 
také mnoho českých divadelních scén, na nichž díky 
humoru, improvizaci a nadsázce vždy sklízejí úspěch.

(jan)

Divadlo V Pytli přijede z Hrobu

Členové divadla v jarmarečním průvodu
Foto: www.divadlovpytli.cz
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KINOKAVÁRNA OD 15 HODIN
Začátky představení v 15 hodin, není-li 
uvedeno jinak

4. neděle
77 minut, vstupné: 35 Kč, přístupný dětem a rodičům

GARFIELD VE FILMU
Nejlínější kocour ve filmu. Česká verze
 
11. neděle
78 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

BRUNDIBÁŘI
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
 
18. neděle
78 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

BLOUDĚNÍ ORIENTAČNÍHO 
BĚŽCE
Čtrnáctiletý Radek bloudí nejen při závodech v orientač-
ním běhu…
 
25. neděle
67 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

HADÍ PRINC
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Začátky představení v 17.30 hodin, není-li 
uvedeno jinak

1. čtvrtek
102 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

SVĚRACÍ KAZAJKA
Adrien Brody putuje časem… ve svěrací kazajce. Hlavní 
hrdina Jack je neprávem obviněn z vraždy a svěřen do 
péče psychiatrů. Pod vlivem experimentálních léků a mo-
derní psychiatrie uvěří, že může cestovat v prostoru a ča-
se. Na jedné ze svých výprav do budoucnosti odhalí svou 
nadcházející smrt… Produkce: USA/VB. Žánr: thriller

2. – 4. pátek až neděle
85 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

KOUZELNÝ KOLOTOČ
Animovaná pohádka. Malá Florence si bezstarostně hraje 
v krásné zahradě s kolotočem, znenadání se však vinou 
zlého kouzla ocitne uvězněna v tajemném ledovém věze-
ní. Její přátelé se okamžitě vydávají na nebezpečnou ces-
tu, aby našli tři kouzelné diamanty dříve než zlý čaroděj. 
Podaří se jim zachránit svět? Zachrání svoji kamarádku? 
Produkce: Velká Británie. Žánr: pohádkový příběh

8. – 9. čtvrtek a pátek
99 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

KUNG - FU MELA
Nejlepší kung-fu film všech dob. Píší se čtyřicátá léta dva-
cátého století, Čínu ovládá chaos. Uprostřed tohoto zmat-
ku se odehrává příběh zlodějíčka Singa, který se zoufale 
snaží stát členem rafinovaného a nemilosrdného gangu 
Sekerníků, pod jehož nadvládou se ocitá celá Šanghaj. 
Sing však postrádá duši zabijáka, musí se smířit se svou 
vlastní smrtelností, aby odhalil opravdovou podstatu mis-
trovství v bojových uměních. Produkce: USA. Žánr: akční 
komedie

10. – 11. sobota a neděle
105 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

BOŽSKÁ JULIE
Opojná kombinace rozpustilé komedie a bolestného dra-
matu. V hlavní roli Anett Bening (nominace na Oscara) 
jako půvabná a okouzlující herečka Julia Lambert, která 
je v roce 1938 v Londýně na vrcholu jak po fyzické strán-
ce, tak z hlediska kariéry. Znenadání vstoupí do jejího 
života mladší muž, který je jejím velkým obdivovatelem… 
Produkce: Kanada/USA/Maďarsko/GB. Žánr: komediální 
drama

15. čtvrtek
85 minut, repríza
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

SKŘÍTEK
Vesnická rodinka, kterou známe z filmu Cesta z města, se 
přestěhovala za lepším do malého města. Otec (Boleslav 
Polívka) pracuje jako řezník v masokombinátu, kde si 
také najde mladou řeznici. Matka (Eva Holubová) kuje 
pomstu! A ještě se tu motá jakýsi skřítek…Produkce: ČR. 
Žánr: komedie

16. – 18. pátek až neděle
124 minut, české titulky, premiéra
vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný

SAHARA
Dobrodružství má novou tvář. Zkušený badatel Dirk Pitt 
(Matthew McConaughey) najde minci, k níž se váže 
historická legenda. To ještě netuší, že se svým parťákem 
(Steve Zahn) a doktorkou Evou (Penelope Cruz) se vydá 
na největší dobrodružství svého života – honbu za pokla-
dem tím nejnebezpečnějším koutem západní Afriky. Hle-
dá dávno ztracenou válečnou loď z americké občanské 
války… Produkce: USA. Žánr: akční dobrodružný

22. čtvrtek
105 minut, české titulky, repríza
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

KRUH 2
Strach uzavírá kruh. Pomstychtivá Samara se vrátila, aby 
znovu roztočila kruh nenávisti, teroru a smrti. Ať znáte 
žánr hororu sebelépe, na tohle nemůžete být připraveni. 
Produkce: USA. Žánr: horor

23. - 25. pátek až neděle
120 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

MR & MRS SMITH
John a Jane Smithovi (Brad Pitt a Angelina Jolie) tvoří 
obyčejný manželský pár s obyčejným životem a obyčejný-
mi starostmi. Každý z nich ale skrývá doslova vražedné ta-
jemství: oba jsou ve skutečnosti dobře placenými a velmi 
výkonnými zabijáky, pracujícími pro konkurenční organi-
zace. Produkce: USA. Žánr: akční komedie

29. – 30. čtvrtek a pátek
104 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

LEGENDY Z DOGTOWNU
Skateboarding se pro ně stal životním stylem. Zakladatelé 
týmu Z-Boys, který se proslavil svou agresivitou, zkombi-
novali dech beroucí surfařské kousky na skateboardech, 
a stali se doslova přes noc obrovskou senzací a místními 
legendami. Uvnitř prázdných bazénů položili základy 
dnešních extrémních sportů a vytvořili nový životní styl. 
Produkce: USA. Žánr: akční drama

KINOKAVÁRNA OD 20 HODIN
Začátky ve 20 hodin, není-li uvedeno jinak 

2. - 3. pátek a sobota
102 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, do 12 let nevhodný

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
Charlotte (Jennifer Lopez) hledala dlouhé roky toho pra-
vého. Teď konečně našla muže svých snů, Kevina (Michael 
Vartan), naneštěstí se však ukázalo, že jeho matka Viola 
(Jane Fonda) je přímo ztělesněná noční můra. Produkce: 
USA. Žánr: komedie

9. - 10. pátek a sobota
97 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

HLAS SMRTI
Život úspěšného architekta (Michael Keaton) tragicky 
změní smrt jeho ženy. Když od ní přijme podivný vzkaz 
„ze záhrobí“, otevře tak dveře do jiného světa. Mrtví se 
ho pokusí zmocnit… Produkce: Kanada/VB/USA. Žánr: 
thriller

16. - 17. pátek a sobota
124 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný

SAHARA
Dobrodružství má novou tvář. Zkušený badatel Dirk Pitt 
(Matthew McConaughey) najde minci, k níž se váže histo-
rická legenda. To ještě netuší, že se svým parťákem (Steve 
Zahn) a doktorkou Evou (Penelope Cruz) se vydá na nej-
větší dobrodružství svého života, honbu za pokladem tím 
nejnebezpečnějším koutem západní Afriky. Hledá dáv-
no ztracenou válečnou loď z americké občanské války… 
Produkce: USA. Žánr: akční dobrodružný

23. - 24. pátek a sobota
140 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný

3:15 ZEMŘEŠ
Film pochází od tvůrců Texaského masakru motorovou 
pilou. Ronald DeFeo jr. se přiznal, že postupně zastřelil 
své rodiče a čtyři sourozence. Tvrdil, že hlasy v domě ho 
vedly ke spáchání těchto hrůzných vražd. O rok později se 
do domu stěhuje rodina Lutzových; ze všech koutů domu 
se ozývají podivné hlasy… 
Produkce: USA. Žánr: horor

30. pátek
126 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný

SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU
Sin City – město hříchu - je zamořeno kriminálníky, zko-
rumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po 
pomstě, někdo po spasení a další po obojím. V hlavních 
rolích Mickey Rourke a Bruce Willis. Produkce: USA. 
Žánr: dobrodružná kriminální gangsterka

PŘIPRAVUJEME 
říjen:  Fantastická čtyřka
  Moje krásná čarodějka
  Můj auťák Brouk
  Batman začíná
  

PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY
14. středa 14.00 SHREK 2
Promítání pro mateřské školy a školní družiny  
je přístupné i pro veřejnost

KINOKAVÁRNA
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Klasické taneční kurzy pro mládež 
v novém stylu
Zahájení: 19. září 18.30 hod., divadelní sál (ve spo-
lečenském oblečení) 
V ceně kurzovného: 30 vyučovacích hodin
 Prodloužená
 Vánoční ples

 Vstupenka na divadelní nebo       
 koncertní představení 

Kurzy povede taneční mistr Josef Zelenka – ředi-
tel taneční školy Stardance v Chomutově, taneční 
mistr s třicetiletou praxí. Dříve aktivní tanečník me-
zinárodní třídy. 
Zápis do kurzu v Informačním centru v DK Ostrov. 
Kurzovné: 1300 Kč

14. září 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Aldo Nicolaj
KOKTEJL
Hrají: Jiřina Jirásková, Jana Brejchová, Jiří Ptáčník 
Režie: Oto Ševčík
Komedie o dvou dámách, které trpí samotou. Jsou 
dobré kamarádky, i když se spolu hašteří a vymýš-
lejí si na sebe naschvály. Jednou dostanou nápad 
uspořádat párty, koktejl, na který pozvou známé 
osobnosti, sportovce a fešáky. Jak jejich nápad do-
padne, posuďte sami.
Vstupné: 240, 220, 190, 150 Kč
Předprodej v IC v DK Ostrov

19. září 19.30 hod., Kinokavárna (premiéra)
26. září 19.30 hod., Kinokavárna (I. repríza)
John Patrick 
Rajčatům se letos nedaří
Úprava a režie Petr Pokorný
Děj hry Rajčatům se letos nedaří nás zavede do za-
padlé osady mimo civilizaci, kam přijíždí populární 
a úspěšná televizní herečka Myra, aby zde v klidu 
a hlavně inkognito sepsala své vzpomínky. Přes 
naléhání agenta Toma trvá na svém rozhodnutí 
vytrhnout se alespoň na chvíli z víru showbyznysu 
a snad poprvé ve své kariéře si užít nerušeného 
odpočinku a relaxace. V podání Divadelní scény 
DK Ostrov. 
Vstupné: 40 Kč „M“

23. září 18 hod., divadelní šatna DK
O energii Reiki  
- přednáška Václava Víta
Vstupné 30 Kč
24. –25. září, Staré náměstí Ostrov 

MICHAELSKÁ POUŤ
sobota 24. září, Staré náměstí 
12 hod. Mažoretky Ostrov 
13 hod.  Slavnostní průvod – pestrý průvod kej-

klířů, živých loutek, chůdařů (Hrobské 
Theatrium - Divadlo V Pytli) a ostrov-
ských mažoretek

13.30 hod.  Hudební skupina Tuláci Ostrov
15 hod.  Divadelní hra Příšera z hrobského jeze-

ra – jarmareční představení o krocení 
divé zvěře, příšery Matyldy, principá-
lem na chůdách (Hrobské Theatrium 
- Divadlo V Pytli)

16 hod.  Smíšený pěvecký sbor Gymnázium 
Ostrov pod vedením Libora Veličky

Mírové náměstí od 17 hodin
Koncert k slavnostnímu otevření obchvatu města 
Ostrova

neděle 25. září, Staré náměstí 
9 hod. Mše svatá v kostele sv. Michaela 
9 hod.  Hudební vystoupení ZUŠ Ostrov
10 hod.   Šermíři Savioli (Karlovy Vary)  

- Vypravěč I
11 hod.   Stará radnice - Pohádka O tom, jak sed-

lák dal volka na studia - hudební pohád-
ka v podání herců Západočeského diva-
dla Cheb. Vstupné na pohádku 10 Kč

12 hod.  Hudební vystoupení ZUŠ Ostrov
13 hod.   Příchod markraběte Ludwiga Wilhelma 

Báden-Bádenského a jeho družiny
13.10 hod.   Šermíři Savioli (Karlovy Vary)  

- Vypravěč II
15 hod.   Stará radnice - pohádka O zlaté rybce 

- hudební pohádka v podání herců Zá-
padočeského divadla Cheb. Vstupné na 
pohádku: 10 Kč

5. září, Stará radnice Ostrov
Susanne Söllner-Burr
Výstava německé výtvarnice z Plauen. Vstupné 10 Kč

Připravujeme

17. října 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 
Divadlo Ungelt - prestižní pražská  
komorní scéna 
Véronique Olmi
MATHILDA
Hrají: Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška. Režie Monika 
Elšíková. 
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří 
se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém 
spolu prožili kus života. Milan Hein, umělecký ředitel 
Divadla Ungelt řekl o inscenaci: „Text Mathildy jsem 
přečetl na jeden zátah. Pro mne neklamné znamení, 
že je poutavý... V mých představách jej rozehráli 
Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. Dvě výjimečné 
osobnosti, herecké i lidské. Vychutnejte si je!“ 
Vstupné: 250, 230, 190, 150 Kč. Předprodej IC 
v DK Ostrov

Dům kultury Ostrov VIDEOPŮJČOVNA 
Domu kultury
Novinky
HRA NA SCHOVÁVANOU
Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát!
VHS, DVD

PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
Vynikající válečný film.  
DVD

ŠPANGLICKY SNADNO A RYCHLE
Romantická komedie.  
DVD

PÁN DOMU
Budete se smát nahlas. 
VHS, DVD

ZAKLETÁ ELLA
To nejlepší z Popelky, Shreka a princezny nevěsty.  
VHS, DVD

TWIN PEAKS
Vrah udeří znovu. Avšak kdy a kde?  
DVD

HLAVA V OBLACÍCH
Romantický dramatický příběh.  
DVD

KREV ZMIZELÉHO
Vilma Cibulková a Ester Geislerová  
v novém českém filmu.  
VHS, DVD

TEMNOTA
Jen pro silné nervy.  
DVD

24 HODIN
Zločinci si vybrali špatnou rodinu…  
DVD

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
Další příběhy medvídka Pú a jeho kamarádů.  
VHS, DVD

MAGICKÁ HLUBINA 2
Příběh o tragické lásce, světě extrémních  
sportů a síle lidského ducha.  
DVD

Přednáška

„Tvore lidského stupně, 
staň se člověkem!“
Dům kultury, divadelní šatna
15. září 2005 18 hod. 
Duchovní univerzita BYTÍ od svého založení v roce 
1993 pořádá s velkým úspěchem cykly přednášek pro 
veřejnost v řadě našich měst. Tato tradice přednášek 
byla založena právě v Ostrově. Pro mnohé je to pří-
ležitost setkat se s poznatky, které provází každého 
v normálním přirozeném životě a přesto nás škola 
často pro tyto oblasti nepřipravila. V tomto roce uply-
nulo již jedenáct let od doby, kdy jste se mohli setká-
vat pravidelně na televizní obrazovce s biotronikou 
v pořadu Seance. Biotronika je vedle léčby i lidským 
hledáním nejen životní filosofie, ale i zcela prozaic-
kých otázek běžného života. Zakladatelem biotroniky 
je pan Josef Zezulka. Přednášky pořádá jeho pokra-
čovatel a žák pan Tomáš Pfeiffer. Informace o před-
náškách tel. 222 318 726, www.dub.cz



Partnerský Rastatt oslavuje  
dvě jubilea
Mezi sluncem a půlměsícem – tak byla nazvána 
výstava, jeden z mnoha kulturních programů, jimiž 
naše partnerské město, bádenský Rastatt, oslavil 
a ještě oslavuje své dvojí letošní jubileum. Je tomu tři 
sta padesát let, co se – kupodivu v Paříži a za kmo-
trovství samotného „Krále slunce“ Ludvíka XIV. – 
narodil slavný turkobijce, obávaný protivník Země 
půlměsíce, markrabě Ludwig Wilhelm Báden-Báden-
ský (1655-1707).

Sňatek přivedl slavného turkobijce 
do Ostrova 
Po sňatku markraběte s ostrovskou sasko-lauenbur-
skou princeznou Sibyllou Augustou se stal v letech 
1690–1705 Ostrov (Schlackenwerth) jeho rezidenč-
ním městem. Dědičné Bádensko, včetně rezidence 
v Baden-Badenu, bylo tehdy neobyvatelné. Válka 
o dědictví falcké (1688-1697), vojenské výboje fran-
couzského krále Ludvíka XIV. spolu s nepřítomností 
markraběte, který v té době odrážel tureckou expan-
zi v Uhrách, zavinily proměnu vinorodého úrodného 
markrabství ve spálenou a vylidněnou zemi. Teprve 
po sňatku s bohatou dědičkou mnoha českých pan-
ství a po skončení falcké války v roce 1697 začal 
markrabě Ludwig Wilhelm plánovat obnovu své 
země. 

Z původně zamýšleného zámku 
vzniklo celé město 
V rýnské rovině, v bývalém malém tržním místě na 
řece Murg, měl pro markraběte italský architekt 
Domenico Egidio Rossi navrhnout a postavit původ-
ně jen lovecký zámek. Již o tři roky později se však 
markrabě rozhodl pro reprezentativní rezidenci, která 
by podtrhla jeho vojenskou slávu a význam, a stala se 
tak důstojným protějškem francouzských Versailles. 

Architekt Rossi tedy vytvořil projekt, o němž sám 
prohlásil: „Tento zámek bude celý svět považovat 
za jeden z nejkrásnějších nejen v Německu, ale 
i v Itálii.“ Postupně vznikl plán opevněného města, 
dnešního centra Rastattu, se správními budovami, 
náměstím, městským kostelem a radnicí, kompo-
novaného v souladu s novými tendencemi barokní 
architektury a urbanismu. Domenico Egidio Rossi 
se tak stal autorem prvního plánovitě budovaného 
městského celku v Německu. Roku 1705 byla už 
stavba rastattského zámku tak daleko, že mohla 
markraběcí rodina i se svým dvorem do Rastattu 
přesídlit. Rastatt se tak stal na šedesát šest let, až 
do úmrtí posledního mužského potomka katolické 
větve rodu v roce 1771, městem rezidenčním.

Rastattské oslavy mají bohatý 
program
Výročí narození, stejně jako datum uskutečnění první 
fáze velkorysých plánů markraběte Ludwiga Wilhel-
ma, znamenaly tedy vznik a rozkvět dnešní „barokní 
perly“ – města Rastattu. Město tato jubilea oslavuje 
neformálně, nanejvýš důstojně a smysluplně. Od 
dubna do konce roku tu probíhá téměř dvěstě 
kulturních programů, výstav, přednášek, koncer-
tů, divadelních představení a historických inscenací, 
především v prostorách zámku a v jeho zahradách. 
Dospělým i dětem přibližuje a objasňuje tento kom-
plexní, odborně zpracovaný program všechny aspek-
ty doby, v níž zámek i město vznikaly, od rodiny 
zakladatele a způsobu života jeho poddaných přes 
historii tureckých válek a vztahů k Francii, výstavbu 
rezidenčního města a zámku Favorite, dvorské cere-
moniály, odívání, dobové výtvarné projevy, výchovu 
dětí, gastronomii, až po působení řádu piaristů 
a skladatele Johanna Kašpara Fischera, který svou 
uměleckou dráhu začínal právě v Ostrově. 

O Rastatt se zasloužila i ostrovská 
princezna
Také u nás se dochovaly stopy z období, kdy byl 
Ostrov markraběcím rezidenčním městem. Ostrov-
ská princezna Sibyla Augusta se jak svým věnem, tak 
svými mimořádnými schopnostmi zasloužila o vznik 
barokního Rastattu a obnovu Bádenska. Podobně se 
rodiny stavitelů Rohrerů z Ostrova a dalších umělec-
kých řemeslníků ostrovského dvora podílely na vzni-
ku řady významných rastattských staveb. To všechno 
obě města, od roku 1991 partnerská, sbližuje. Výsta-
va v Domu kultury, seznamující návštěvníky s dějina-
mi Ostrova a Rastattu, bude pro veřejnost otevřena 
denně od 14 do 18 hodin až do 30. září.

Mgr. Zdeňka Čepeláková
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Plán barokního centra města Rastattu z doby kolem roku 1780
Foto: Archiv

Dům kultury Ostrov nabízí poutavou výstavu
Spolek přátel města Ostrova ve spolupráci s Domem kultury a Kronikou města připravuje v souvislosti s rastattskými jubilejními slavnostmi zajímavou 
výstavu. Expozice, která bude od 19. září umístěna v místnosti číslo osm v Domu kultury, ve stručnosti popisuje významnou kapitolu společné historie 
Ostrova a Rastattu. 

Už jste četli knihu Stanislava Burachoviče Záhady 
a mystéria Karlovarska? Mně se dostala do ruky už 
před několika lety. Přiznám se, že mě zprvu příliš 
neoslovila. Většinu oblastí, o kterých se v ní vypráví, 
jsem znal nanejvýš z mapy, navíc popis událostí mi 
zněl příliš pohádkově na to, abych je považoval za 
skutečné. Jak ale míjel čas, dostal jsem se na mnoho 
těchto míst v knize popisovaných. No a protože jsem 
filmař, brával jsem na cestu i svoji kamarádku kame-
ru. Víte – mezi námi – pohled skrze hledáček dovolí 
z obrazu odříznout to, co člověka pozorujícího okem 
obyčejně rozptyluje. A umožní soustředit se na men-
ší prostor, který je o poznání srozumitelnější. Z těch 
výletů jsem se vracel vždy s několika obrázky, které 
zachycovaly západy slunce, sněhem a jinovatkou 
pokrytou krajinu nebo vrcholky Krušných hor, vystu-
pující z  nekonečné bělavé záplavy mraků a mlhy.

Lidé mi začali vyprávět příběhy 
Pak přišlo pár pozvání od přátel na místa, kde se něco 
zajímavého odehrává. Obrázky postupně přibývaly, 
a s nimi i chuť vytvořit film, ve kterém bych pro ně 
našel využití. S tím, jak jsem natáčení přesouval do 
více obydlených částí Karlovarska, začali za mnou 
přicházet místní lidé. Ptali se, co že to tam prová-
dím, chtěli se podívat do hledáčku. Pak mi většinou 
vyprávěli příběhy, které se vázaly k místu kde žijí, 
a o kterých se třeba dnes už neví. A ty krásné příběhy 
najednou začaly do toho prostředí zapadat a pod-
kreslovat obrázky, které se mi odvíjely před kamerou. 

Ti lidé byli úplně obyčejní, a tím i naprosto hodno-
věrní - stejně jako nádech zmizelého světa, který 
ve svých vyprávěních popisovali. Vlastně mi mimo-
chodem řekli, že kniha pana Burachoviče může být 
popudem k filmu, po kterém jsem toužil.

Ze záběrů krajiny vznikl film 
Sám autor knihy pak souhlasil dokonce i s tím, že 
film nebude její kopií (kniha bývá vždycky lepší než 
film), ale bude se inspirovat myšlenkou magie kar-
lovarské krajiny. Velké pomoci se mi dostalo také 
od archeologa Jiřího Klsáka z Krajského muzea. 
Karlovarský Kraj poskytl dotaci na částečné uhrazení 
nákladů. Snímek zachycuje vývoj karlovarské krajiny 
od nejstarších dob s ohledem na postup jejího osíd-
lování. Asi nejzásadnějším hlediskem je teorie Stani-
slava Burachoviče o kruhovém uspořádání lidských 
sídel kolem dnešních Karlových Varů. Film přibližuje 
tajemnou historii a nedávné nálezy na stolové hoře 
Vladař u Žlutic.

Na snímku se objevil záhadný mnich 
Tím, na co lidé nejčastěji reagují, je obrázek záhadné 
postavy mnicha, zachycené kamerou u hřbitovního 
kostela sv. Jakuba v Ostrově. Proto bych rád využil 
této možnosti a všem případným tazatelům řekl, že 
opravdu nevím, jak se tam mnich objevil. Hřbitov 
byl zamčený, záběr byl pořízen přes zeď. Ani já, ani 
můj kolega jsme nikoho neviděli. V době pořízení 
tohoto záběru jsem byl střízlivý a na nic takového 

jsem nikdy nevěřil. Nevím kde se vzal, ani proč. Pře-
sto je vidět poměrně zřetelná postava v kápi sedící 
na starém hrobě, s rukama jakoby v modlitbě, která 
navíc vrhá stín. Neumím si to vysvětlit, dlouho jsem 
váhal, zda mohu záběr ve filmu použít. Nakonec 
jsem to udělal s rizikem, že mě pár lidí bude mít za 
blázna. Hlavně ale proto, že ti lidé, kteří mi vyprá-
věli své zážitky, to dělali tak opravdově a s čistým 
srdcem. Aby je ti ostatní také neměli za blázny. Kar-
lovarská krajina totiž opravdu magická je. Díval jsem 
se na ni skrz hledáček a poslouchal její příběh. Ale 
to už se vlastně zase vracím na začátek – jakoby to 
všechno opravdu bylo „Ve znamení kruhu“.

Stanislav Hrubý, Studio Augusta TV 

Ve znamení kruhu

Městská knihovna Ostrov ve spolupráci s Domem 
kultury vyhlašuje soutěž pro kolektivy předškolních 
dětí „O nejoriginálnější leporelo“ s hradní či zámec-
kou pověstí nebo pohádkou. Leporela budou vysta-
vena v Domu kultury v průběhu filmového festiva-
lu Oty Hofmana.
Studovna nabízí 12. září v 16 hodin - diashow Ghana 
– černý kontinent - přednáší ing. Martin Stiller (před-
náška s diapozitivy)
Podrobnosti ke všem akcím najdete  
na tel. 353 842 528, osobně v knihovně  
nebo na www. knihovna.ostrov.cz.

Městská knihovna
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Zápis do kroužků
V době od čtvrtka 1. do pátku 16. září (v pracovní 
dny od 8 do 18 hod.) se uskuteční v Domě dětí 
zápis do téměř stovky zájmových kroužků sportovní-
ho, estetického, technického a společensko-vědního 
zaměření. Zápis do přírodovědných kroužků se koná 
ve Stanici mladých přírodovědců ve stejném termínu 
od 9 do 17 hod. Přihlášku s přehledem kroužků 
obdrží ostrovské i přespolní děti v prvních zářijových 
dnech ve školách. Pokud se nemůžete dostavit k zá-
pisu v uvedeném termínu, vyžádejte si informace 
o Vámi vybraném kroužku telefonicky. Své dítě však 
můžete přihlásit do kteréhokoli z kroužků i po tomto 
datu. Informace - v Domě dětí tel. 353 613248, 
nebo v SMP 353842389, 736761913.

CAHOZA CUP automodelářů
Sobota 3. září od 9 do 18 hodin v MDDM
Kroužek automodelářů MDDM spolu s SRC Ost-
rov jsou pořadateli šestého z osmi závodů republi-
kového seriálu, v němž zatím ostrovští automodelá-
ři Radek Petržílka a Tomáš Rajzer figurují na šestém 
a osmém místě. Na osmiproudé autodráze Domu 
dětí se v pátek pojedou tréninky, v sobotu potom 
vlastní závod.

Výstup na Úhošť
Ne 18. září, sraz je v 7:40 hodin na vlakovém 
nádraží v Ostrově.
Středně těžký turistický výlet na Stolovou horu poblíž 
Kadaně. Prohlídka historického centra Kadaně a uni-
kátního přírodního komplexu v okolí na vrcholu 
Úhoště. Přihlášky ve Stanici mladých přírodovědců 
do 15. září.

Den otevřených dveří MDDM 
a SMP
Sobota 24. září od 14 do 17 hodin
Se zahájením nového školního roku a zápisem do 
zájmových kroužků zveme do Domu dětí malé 
i velké, kluky i holky, maminky a tatínky, kamarády 
a přátele. Přijďte si prohlédnout prostory, v nichž 
tráví volný čas téměř 1500 dětí ve stovce zájmových 
kroužků! Ve stejnou dobu můžete navštívit i zoo-
logickou expozici u Stanice mladých přírodovědců 
a vybrat si kroužek, který by se vám nejvíc zamlouval. 
Jako odměnu za vaše okukování přijmou zvířátka 
ráda vhodná vylepšení běžné stravy. 
Prohlídky SMP je možné uskutečnit mimo oficiální 
Dny otevřených dveří po individuální domluvě.

XIV. Ostrovská kolejnice
Soutěž: pátek 16. až sobota 17. září,  
Výstava: sobota 24. až středa 28. září      
Dům dětí spolu s Klubem železničních modelá-
řů Ostrov pořádají veřejnou soutěž železničních 

modelářů a soutěž modelů SDV. Na soutěž nava-
zuje výstava všech soutěžních modelů, která bude 
v sobotu 24. a v neděli 25. září součástí Michael-
ské pouti. Výstava bude otevřena takto: so 24. - ne 
25. září od 10 do 18 hod., po 26. – út 27. září od 
9:30 do 18 hod., st 28. září od 9:30 do 16 hod. 
Bližší informace najdete na plakátech, ve vysílání 
KT a v tisku. 

Povídání o….
Na začátek školního roku pro vás SMP připravila sou-
borné povídání o šelmách naší přírody. Bližší informa-
ce a rezervaci si vyžádejte ve SMP telefonicky.

Sportovní víkendy
V září je víceúčelové hřiště domu dětí otevřeno 
denně do 20 hodin, v sobotu od 9 do 18 hod., 
v neděli od 10 do 18 hod. Myslete i vy na své zdraví 
a přijďte si zasportovat na hřiště, zahrát si stolní tenis 
či minigolf.!

Informace
ke všem akcím i činnosti kroužků: Dům dětí po-pá 
8-20 hod. - tel. 353613248, ve Stanici mladých pří-
rodovědců po-pá 9:30-17 hod. - tel. 353 842389, 
736 761913. 

Vlasta Schartová

MDDM

Pozvánka
Oddíl TJ Ostrov - Asociace sportu pro všechny zve 
chlapce, děvčata, ženy, muže i rodiče s dětmi: Zacvič-
te si s námi! Svou pravidelnou činnost zahajujeme už 
v pondělí 5. září.
Cvičení v tělocvičně ZŠ v Májové ulici (3. ZŠ)
Pondělí:   17 až 18 hod. - mladší žáci, 17 až 18 hod. 

- starší žáci, 19 až 20 hod. - aerobik ženy
Úterý:  17 až 18 hod. - cvičení rodičů s dětmi, 19 

až 20 hod. - aerobik ženy
Čtvrtek:   16:30 až 18 hod. - mladší žáci, 17 až 18 hod. 

- starší žáci, 19 až 20 hod. - aerobik ženy
Pátek:   19 až 20 hod. - rekreační volejbal ženy 

a muži
Cvičení v tělocvičně ZŠ v Myslbekově ulici (5. ZŠ)
Pondělí:  19 až 20 hod. – ženy
Středa:   19 až 20 hod. - ženy
Těší se na vás cvičitelky oddílu Asociace sportu pro 
všechny

Žáci i učitelé si užili prázdninového odpočinku, a od 
1. září jim začínají školní povinnosti. Škola však není 
jen učení a stres, ale také uvolnění a dobrá nála-
da při sportovních soutěžích. Žáci naší školy byli již 
tradičně velice úspěšní ve sportovních soutěžích 
uplynulého školního roku. Těšíme se, že na tyto 
výsledky naváží. Připomeňme si některé úspěchy. 
Děti prvního stupně se pravidelně účastní Malé 
sportovní olympiády základních škol karlovarského 
okresu. V Malé sportovní olympiádě zvítězily, za což 
obdržely dva krásné poháry. Jeden je putovní, druhý 
bude zdobit naši školu trvale. Soutěže se zúčastnilo 
celkem devětadvacet škol. Žáci druhého stupně se 
ve Sportovní olympiádě základních škol umístili na 
šestém místě. I toto umístění si zaslouží uznání – na 
olympiádě bojovalo osmadvacet škol. V celkovém 
součtu se naše škola umístila o pouhý jeden bod 
na krásném druhém místě, obdržela další sportovní 
ocenění a pohár. Jistě stojí za zmínku, že z posled-
ních pěti ročníků se naši žáci umístili třikrát na prv-
ním a dvakrát na druhém místě. Za uvedené výsled-
ky a úspěchy se sluší poděkovat učitelkám na prvním 
stupni, jmenovitě pak Janě Martínkové a Michaele 
Šimkové, na druhém stupni všem učitelům tělocviku, 
samozřejmě vedení školy za výraznou podporu žáků 
i učitelů a všem žákům, kteří školu reprezentovali. 
Do nového období přejeme všem mnoho úspěš-
ných studijních výsledků a budoucím reprezentan-
tům mnoho kvalitních sportovních výkonů.

                                             Karel Daníček, učitel 
tělesné výchovy 

Sportovní noviny ZŠ 
Masarykova 

Víceúčelové hřiště Domu dětí nabízí kromě  
jiných her také populární minigolf

Foto: Archiv MDDM

Občanské sdružení Korona vás zve na přehlídku 
japonského animovaného filmu
ANIMĚ NEHNE?
Přehlídka se uskuteční v Kinokavárně  
v Domě kultury.
23.9. od 19 hod. GHOUST IN THE SHELL
23.9. od 21 hod. AKIRA 
24.9. od 16 hod. EXPERIMENTS LINE, seriál
Akci pořádá občanské sdružení Korona  
ve spolupráci s Domem kultury.
Vstup volný. 
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výdìlek odpovídající dosaženým výkonùm
finanèní pøíspìvky vyplácené na dovolenou a na Vánoce
stabilizaèní pøíspìvky
týden dovolené navíc, dotace stravy a další výhody
doprava zamìstnancù zajištìna vlastními autobusy
moderní výroba, firemní stabilita, pøíjemné pracovní prostøedí

Nabízíme:


