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Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

City lze vyznat kvìtinami

„Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání hor- 
níci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci,“ odhaduje dvacetiletý 
technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo 
o trpící vìznì, ale nevìdí, kde to bylo. „Jáchymovské  
peklo bylo nìkde v budovì ostrovské prùmyslovky,“ 
domnívá se ètyøicetiletá Alena. Vìtšina lidí dnes už ví, že 
v Jáchymovském pekle byli odsouzeni k nuceným pracím 
politiètí vìzni. Ostrovská pamìtnice, žijící na území na- 
šeho mìsta pøes padesát let, si pamatuje na výstavbu síd- 
lištì. Staveništì byla na mnoha místech obehnána vyso- 
kými ploty z ostnatých drátù, za nimiž pracovali na stav- 
bách takzvaní muklové. 
„Já jsem v té dobì byla malá holèièka a pamatuji si, že mì 
rodièe varovali, abych se s mukly za plotem nedávala do 
øeèi a nevšímala si jich, že to jsou trestanci. Význam slova 
mukl (muž urèený k likvidaci) jsem se ale dozvìdìla až 
v dospìlosti,“ vzpomíná dùchodkynì z Ostrova. „Mrzí 
mì, že jsem se v dìtství na ty chudáky dívala jako na 
ménìcenné lidi, myslela jsem si, že to jsou nebezpeèní 
vrahové, zøejmì se mi rodièe neodvážili vysvìtlit, o co 
skuteènì šlo,“ dodává pamìtnice.

Vìzeòské tábory na Jáchymovsku zøídili v padesátých 
letech minulého století komunisté. Uvìznili v nich desítky 
tisíc odpùrcù komunistického režimu a využívali je k tìžbì 
uranové rudy. Tito lidé nemìli možnost používat ochran- 
né pomùcky, pøestože pracovali s radioaktivním materiá- 

Bývalé lágry pøipomíná nauèná stezka

Jáchymovské peklo 
Pojem „Jáchymovské peklo“ urèitì vìtšina obyvatel Ostrovska pøinejmenším už nìkdy zaslechla. Co to ale 
pøesnì znamená? Pamìtníci, kteøí v tomto pekle prožili èást života, mají urèitì jinou pøedstavu než ti, kteøí je 
znají pouze z doslechu. A dokonce se našli i tací, kteøí tato dvì slova slyšeli poprvé.

Foto: Kaple sv. Floriána v Ostrovì                                                                                                                                             Foto: Archiv DK Ostrov

Že je možné kvìtinou leccos sdìlit i beze 
slov, to vìdìli už nápadníci pøed sta- 
letími. Kvìtomluvu prý vymyslely ženy 
v tureckém harému, aby zahnaly nudu 
a první záznam o používání øeèi kvìtin 
v Evropì údajnì pochází z roku 1717. 
Zamilovaní si to mohou vyzkoušet prá- 
vì v kvìtnu, vždy� máj je pøeci mìsícem 
lásky. Na ukázku pøinášíme pár tipù, 
ale pozor, údaje o významu jednotli- 
tlivých kvìtin se u rùzných autorù dost 
liší.

 Jsi má první láska
 Musím s tebou mluvit

 Chci se usmíøit
Neodmítej mì

 Sním o tobì
 Vìøím ti

 Láska na první pohled
Odemkni své srdce
 Nikdy tì neopustím

 Øekni mi pravdu

Snìženka:
Bledule:
Narcis:
Blatouch: 
Muškát:
Lilie:
Konvalinka:
Petrklíè: 
Hyacint:
Fialka:

lem, mìli pouze nedokonalou techniku, takže byli èasto 
zranìni a jejich pracovní podmínky byly i z mnoha dalších 
dùvodù nelidské. Dozorci je èasto týrali tøeba jen pro 
vlastní zábavu. V Jáchymovì a okolí je zøízena nauèná 
stezka, která Jáchymovské peklo pøipomíná. Je v ní možno 
spatøit napøíklad schody, pøezdívané mauthausenské, 
nebo takzvanou køížovou cestu u jáchymovského kostela, 
složenou z památníèkù se jmény jednotlivých lágrù. Stezka 
zaèíná i konèí v Jáchymovì na námìstí Republiky a po- 
kraèuje kolem bývalých táborù Eduard, Eliáš, Rovnost 
a dalších, mìøí asi osm a pùl kilometru. Zvláštní prostor 
vìnuje bývalým lágrùm také výstava v jáchymovském 
muzeu Královská mincovna.

Z rozhodnutí Mìsta Ostrova bude obìtem násilí na 
Ostrovsku vybudován památník. Pøipomínka lidského 
utrpení bude umístìna do kaple sv. Floriána v klášterním 
areálu. Texty, které budou v památníku dokumentovat 
nìkdejší události, vypracovala skupina odborníkù ve 
spolupráci s propagaèní komisí mìsta Ostrova. Charakter 
kaple zùstane zachován s tím, že v pøímém pohledu bude 
umístìn hlavní nápis a další desky s texty budou po 
stranách kaple. Tyto nápisy budou tvoøit symbolickou 
køížovou cestu. Návštìvníci rovnìž uvidí plastiky skuteèné 
Køížové cesty, kterou vytvoøil jeden z bývalých politických 
vìzòù, zavøených na Ostrovsku, sochaø Jaroslav Šlezinger. 
Plastiky vytvoøil potají ve vìzení. 

Ostrov buduje památník 

Irena Janeèková

Více na stranì 2
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Nad starým adresáøem: okolí Ostrova
Hroznìtín (Lichtenstadt) v nadmoøské výšce 405 
metrù, v roce 1931 mìl 1787 obyvatel. Byla zde 
synagoga a katolický kostel. Lékaøskou praxi provo- 
zoval lékaø Franz Sacher. Mìsto vlastnilo elektrárnu, 
byla zde chemická laboratoø Josefa Lihla, Mühlerova 
továrna na zpracování kùží, dvì továrny na výrobu 
strojù: Ernest Hippmann a Rudolf Reichelt, dále tu byl 
Galvanizaèní závod, mlýny byly v provozu ètyøi, 
výrobna døevité vlny, továrnièka na obuv Karla 
Trocha. Mìsteèko mìlo dva hotely: Sonne a hotel Zur 
alten Post, k tomu sedm hostincù. Živnost provo- 
zovali: tøi rukavièkáøi, jeden kožišník, pìt pekaøù, dva 
malíøi pokojù, dva mechanici, dvì modistky, sedláø, 
zámeèník a povozník po jednom, ètyøi holièi, dva 
zahradníci, jeden bednáø, pìt øezníkù. Dále to byli tøi 
kováøi, pìt krejèích a ètyøi švadleny, devìt obuvníkù, 
dva klempíøi, pìt truhláøù, jeden hodináø, tøi koláøi, 
a jeden cukráø. Byla zde výrobna sodové vody, vy- 
šíváním se živilo 11 osob, dále tu byly dvì jirchárny, 
zubní atelier a malá cementárna.
V Hroznìtínì pracovali dva inženýøi: Adolf Heidl 
a Erich Millpacher, jeden zednický mistr, byla zde 
stáèírna lahvového piva, mìstský plakátovací ústav, 
mìstská vodárna, jedna autobusová doprava,  
mìstské láznì, pohodný, pohøební ústav, porodní 
asistentka. Kapelníci byli dva. Obchodù mìlo mìsteè- 
ko skuteènì hodnì: tøináct smíšeným zbožím, tøi ob- 
chody uhlím, jednu drogerii, dva železným zbožím, tøi 
jízdními koly, tøi galanterní obchody, jedny hraèky, 
pìt trafik, prodej noviny byl ve dvou obchodech.

V pondìlí 1. kvìtna se sejdou v Praze na Letné 
davy lidí, kteøí zde spoleènì oslaví první máj. 
Budou mezi nimi také politiètí vìzni. Z Ostrova 
se tohoto setkání zúèastní bývalý jáchymovský 
vìzeò Josef Kycka. Podrobnosti o této události 
pøineseme v pøíštím èísle.

Èelní stìna kaple: 
Památce èeských a nìmeckých obyvatel Ostrovska 
a všech, kteøí zde trpìli z národnostních, rasových, 
politických nebo náboženských dùvodù v prùbìhu 
dvacátého století.

Postranní stìny kaple:
V letech 1914 až 1918 padlo na frontách první 
svìtové války a zemøelo na následky zranìní a váleè- 
ných útrap 85 mužù z Ostrovska. Obyvatelstvo v zá- 
zemí prožilo váleèná léta ve velikém nedostatku, 
trpìlo epidemiemi a nemocemi z podvýživy.

Po okupaci pohranièních oblastí ÈSR a jejich pøipojení 
k Velkonìmecké øíši opustili Ostrovsko v øíjnu roku 
1938 z národnostních a politických dùvodù témìø 
všichni obyvatelé èeské národnosti.

V bøeznu roku 1939 byla v ostrovském zámku zøíze- 
na, jako první na našem území, poboèka koncentraè- 
ního tábora ve Flossenbürgu, pozdìji zmìnìná na 
výstrojní sklady SS s vìzeòským pracovním koman- 
dem. 

V letech 1939 až 1945 prošlo táborem na osm set 
vìzòù a mnoho z nich podlehlo následkùm krutého 
zacházení. V letech 1940 až 1943 byla na Ostrovsku 
zøízena øada pracovních táborù, v nichž byli vìznìni 
váleèní zajatci belgické, bulharské, francouzské, ital- 
ské, polské a ruské národnosti a na nucené práce 
nasazení Èeši, Poláci a Ukrajinci.

V posledním roce války žilo v Ostrovì v neúnosných 
podmínkách na 2500 nìmeckých uprchlíkù ze Slezska 
a asi 500 evakuovaných dìtí, které ve váleèných udá- 
lostech ztratily rodièe.

V letech 1940 až 1945 padlo a zahynulo na frontách 
druhé svìtové války a v zajetí 193 mužù z Ostrovska.
V kvìtnu a èervnu roku 1945 byl zatèen a týrán pøes- 
nì neurèený poèet nìmeckých obyvatel Ostrovska, 
dvì desítky z nich byly usmrceny èi zahynuly sebe- 
vraždou. Podobný osud také postihl øadu obyvatel, 
zaøazených do nelegálního odsunu.

Ostrovsko od øíjna roku 1946 musely opustit v rámci 
odsunu na dva tisíce obyvatel nìmecké národnosti. 
Byli rozptýleni do 350 obcí a mìst Nìmecka a dalších 
zemí.

Od 1. bøezna 1949 do 31. prosince 1962 prošlo 
komunistickými pracovními tábory Ostrovska 70 737 
vìzòù, z toho bylo 42 796 vìzòù odsouzeno z poli- 
tických dùvodù státními soudy ÈSR. 227 z nich zahy- 
nulo následkem krutého zacházení, pracovních úrazù 
a v dùsledku tìžké práce v uranových dolech. Nìkteøí 
byli zastøelení na útìku. 

Texty pro památník 
Obìtem násilí na Ostrovsku

(red)

Základní škola praktická 
a základní škola speciální

Daniela Brodcová

Zaèátkem dubna se u nás opìt trochu sportovalo. 
Mladší žáci se utkali ve florbalovém turnaji a druhý 
stupeò si zasoutìžil v basketbalu. V nìm se na prvním 
místì umístila tøída 8.B, druhá pøíèka patøila 8.A a tøetí 
byli žáci 9.A. Ještì pøed velikonoèními prázdninami si 
všichni mohli zkusit zabojovat ve skoku do výšky. 
Každé jaro u nás totiž probíhá soutìž Skokan roku. 
Tentokrát si vítìz Stanislav Dostál z 9.A odnesl za svùj 
výkon cenu v podobì fotbalového míèe. Mìl zdatné 
soupeøe, Ivana Gûnthera a Geralda Gazsiho. Opìt 
jsme mìli kulturní zážitek díky pøedstavení drama- 
tického oboru ZUŠ pod vedením Lucie Velièkové. 
Jejich hra Neschovávej se, když prší sklidila úspìch 
i svým komediálním podbarvením. Divadelní pøed- 
stavení ZUŠ jsou našim žákùm vždy velmi blízká 
a obsahovì pøístupná. Jsme velmi rádi za tuto osvì- 
žující spolupráci. V týdnu pøed Velikonocemi k nám 
zavítali pracovníci firmy Derter Svatava s.r.o., aby 
odmìnili Radka Krotkého ze 6.A za první místo a Mi- 
lana Markovièe z 8.B za druhé místo v celorepubli- 
kové soutìži ve sbìru odpadových surovin. Celkovì 
jsme z velkého poètu škol obsadili 14. místo. I tímto 
projektem se snažíme vést žáky k ekologickému cítì- 
ní. V uplynulém mìsíci se pro vyšší tøídy uskuteènila 
pøednáška Zdeòky Papežové, tiskové mluvèí Policie 
ÈR, na téma Právní vìdomí. Na závìr bych chtìla 
jménem našich dìti popøát všem maminkám k jejich 
svátku a podìkovat za jejich péèi a starostlivost.

ník a spisovatel Anton Günther. Byl zde i bankovní 
závod Antona Heima. Obchodù smíšeným zbožím 
bylo sedm, lahùdkáøství dvoje, øezníci tøi, pekaøi 
rovnìž tøi, stejnì tak lahvové pivo prodávali tøi 
obchodníci. Byl zde jeden cukráø, jeden obchod 
støižním zbožím, krajky prodávali tøi a sportovní 
potøeby dva obchodníci. Byly zde ètyøi trafiky, jeden 
obchod radiopøístroji, tøi obchody døívím. Hostincù 
mìl Boží Dar osm. Jednatelství byla ètyøi, autodrožky 
také ètyøi, ètyøi kapelníci. Jeden kominík, klempíø, dva 
holièi, jeden elektrotechnický závod, jedna porodní 
asistentka, tøi malíøi pokojù, jeden brusiè, jeden 
zámeèník, tøi krejèí, dvì švadleny, šest obuvníkù, 
truhláøi ètyøi, rašeliništì bylo mìstské. Výrobou kra- 
jek se živilo šest žen, pletáren bylo šest a dvì to- 
várnièky na kartonáž.

Abertamy (Abertham) v 888 metrech nad moøem 
bylo mìsto s 2600 obyvateli, okres byl tehdy Nejdek. 
Autobusovou dopravu do Ostrova, Perninku a Bo- 
žího Daru provozoval Josef Sticker, stavitelem byl 
Franz Angrmann, lékaøskou praxi mìl doktor Hugo 
Baum. Mìsto bylo vyhlášeno tradièní výrobou 
rukavic, vždy� zde bylo celkem 17 rukavièkáøských 
továren! Domácí výrobou rukavic se pak ještì 
zabývalo 13 rukavièkáøù. Byly zde dvì továrny na 
zpracování rùží, Wüstova pila, továrnièku na výrobu 
likérù vlastnil Karl Kraus. Byla zde jedna autodílna, 
jedna drogerie a tøi obchody železáøským zbožím, 
osm øezníkù, 15 obchodù smíšeným zbožím, obchod 
uhlím jeden, jedno papírnictví, konsum Vorwärts, tøi 
obchody støižním zbožím, jedna výrobna sodové 
vody. Spoøitelna Aberthamer Sparkassa, pohøební 
ústav, kominík, fotoatelier, sedláø, dva zámeèníci, šest 
krejèích a osm švadlen, tøi malíøi pokojù, dva zedniètí 
mistøi, instalatér, jedna porodní asistentka, tøi holièi 
a tøi stáèírny piva. Byly zde hotely: Plessberg (nájemce 
Otto Leopold), Stadt Wien a šest hostincù. 

Boží Dar (Gottesgab) v nadmoøské výšce 1027, 
s 1100 obyvateli, mìl jeden poboèný celní úøad. 
Nakladatelství zde vlastnil známý krušnohorský bás- 

Božídarský rodák nakladatel Anton Günther byl také nejznámìjším 
lidovým písnièkáøem v kraji.

Vojtìch Písaèka

Další zprávy ze škol ètìte na stranì 5

Autorem návrhu je firma ARCH 99, s.r.o. Karlovy Vary.
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Obvodní oddìlení Policie Ostrov má služební obvod 
o rozloze 154,1 km2. Jeho hranice zaèíná jižnì obcí 
Podlesí, severnì zasahuje až pod Jáchymov a po- 
kraèuje na východì k obci Pernštejn a západnì k obci 
Dìpoltovice. Tento obvod je rozdìlen na nìkolik 
služebních okrskù. Pod obvodní oddìlení v Ostrovì 
spadá i vìznice s výkonem trestu a vazby. Ostrovští 
policisté se èasto zapojují do bezpeènostnì do- 
pravních akcí, do pátrání po hledaných nebo pohøe- 
šovaných osobách a v neposlední øadì zajiš�ují 
eskortování osob. Obvodní oddìlení v Ostrovì za- 
jiš�uje necelou desítkou policistù Poøádkovou jed- 
notku OØ v Karlových Varech, která pùsobí po celých 
západních Èechách. V Ostrovì je znaèný podstav 
policistù, služba je zajiš�ována necelými tøemi de- 
sítkami policistù, jejichž vytížení je srovnatelné na- 
pøíklad s celým OØ v Domažlicích, kde slouží kolem 
dvou set policistù. V budovì obvodního oddìlení 
Policie ÈR je zároveò detašované pracovištì pra- 
covníkù služby kriminální policie a vyšetøování. 

Rozbor èinnosti policistù
V roce 2005 èinil nápad 755 statisticky vykázaných 
trestných èinù s objasnìností 49,54% (v roce 2004 to 
bylo 655 trestných èinù s objasnìností 41,98 %). Je 
zøejmé, že v roce 2005 došlo ke zvýšení nápadu 
trestných èinù o stovku a souèasnì ke zvýšení ob- 
jasnìnosti o 7,47 %, což lze považovat za pozitivum. 
Vliv na objasnìnost má mimo jiné i zvýšený poèet 
vyhledaných pøípadù samotnými policisty, kteøí je re- 
alizovali v takzvaném zkráceném pøípravném øízení.

Kriminalita v letech 2004 a 2005
V roce 2004 bylo hlášeno 49 násilných èinù, tøi 
mravnostní delikty, celkem 504 majetkových 
trestných èinù a 48 pøípadù hospodáøsky trestné 
èinnosti. V roce 2005 to bylo 55 násilných, sedm 
mravnostních, 576 majetkových a 77 hospodáøských 
trestných èinù. V roce 2004 bylo policisty vyhledáno 
celkem 74 pachatelù trestné èinnosti, v roce 2005 jich 
vyhledali o 38 více, majetková trestná èinnost tedy 
pøevládá. V této oblasti sice již došlo k výraznému 
zlepšení, ale k docílení ještì lepších výsledkù je za- 
potøebí odstranit nebo alespoò postupnì vyøazovat 
pøíèiny, které vedou k páchání této trestné èinnosti 
osobami pøímo závislými na požívání omamných 
látek. Právì ony se totiž zákonitì dopouštìjí tìchto 
èinù, aby mìly finanèní prostøedky na obstarání 
drogy. Karlovarští kriminalisté nyní tuto problemati- 
ku øeší komplexnì a zejména  mìstu  Ostrov  se pra-  
covníci kriminální policie a vyšetøování v prùbìhu  
loòského roku vìnovali zvláštì výraznì. Ostatnì vý- 
sledky se již zøetelnì dostavily, nìkolik desítek osob 
bylo trestnì stíháno za výrobu a distribuci omamných 
a psychotropních látek.

Další èinnost policie v loòském roce
V roce 2005 bylo zaznamenáno 3749 pøípadù (dota- 
zy od soudù, magistrátu, mìstských úøadù atd.), jimiž 
se museli policisté zabývat. Pøestupkových spisù bylo 
760, v blokovém øízení bylo 1503 pøípadù, za které 
byly uloženy pokuty v celkové výši 438 500 korun. 
Policisté vlastními prostøedky a silami vypátrali a za- 
drželi 146 hledaných osob. Ve spolupráci s Mìstskou 
policií provedli loni opakovanì a letos prozatím 
jednu vlastní akci, zamìøenou za požívání alkoholu 
mladistvými a dìtmi zejména v noèních podnicích. 
Další vlastní akce byla zamìøena na pátrání po od- 
cizených vozidlech a vozidlech s falešnými registraè- 
ními znaèkami, nìkolik akcí sledovalo kontrolu cha- 
tových oblastí. Navzdory nedostatku policistù v Ost-  
rovì se jim podaøilo zvýšit objasnìnost oznámených 
trestných èinù a tím udìlat naše mìsto pro spolu- 
obèany, ale hlavnì dìti, bezpeènìjší. 

Drogy
Proti mladíkovi z Ostrova bylo zahájeno trestní stí- 
hání pro trestný èin nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedù. Pøi kontro- 
le Policií ÈR mìl u sebe pøes 15 gramù suchého ro- 
stlinného materiálu, který byl zaslán na expertízu. 
Znaleckým posudkem byla v rostlinném materiálu 
prokázána pøítomnost kanabinoidù, a to v množství 
vìtším než malém.
Úvìrový podvod
Tøicetiletý muž z Ostrova žádal u obchodního zá- 
stupce jisté firmy na obèanský prùkaz jiné obèanky 
o uzavøení úvìru, k tomuto pøedložil potvrzení z jed- 
noho podniku v Jáchymovì. Obchodní zástupce 
však na nepravdivì uvedené údaje úvìr neuzavøel. 
Policisté muže odmìnili zahájením zkráceného pøí- 
pravného øízení pro trestný èin úvìrového podvodu.
Maøení úøedního rozhodnutí
Devìtaètyøicetiletý muž z obce Hluboký øídil osobní 
vozidlo Ford Eskort v Merklínì Pstruží, pøestože mu 
byl soudem vysloven zákaz øízení všech motorových 
vozidel. Policisté muže odmìnili zahájením zkrá- 
ceného pøípravného øízení pro trestný èin maøení 
úøedního rozhodnutí.
Nález munice
Pøi výkopových pracích v areálu bývalých kasáren 
byla nalezena munice. Po pøíjezdu na místo bylo 
zjištìno, že se jedná o velké talíøové miny. Okolí 
místa bylo vyklizeno a poté pøivolaný pyrotechnik 
z Plznì zjistil, že se jedná o protitankové cvièné miny, 
které vinou znaèné koroze nešlo blíže identifikovat. 
Celkem se jednalo o 75 kusù, naštìstí nebyly v boje-  
schopném stavu. Podle umístìní nalezených min 
v betonu lze pøedpokládat, že byly užity jako netra- 
dièní stavební materiál. Miny byly na  místì znièeny, 
ke škodì na majetku ani ke zranìní osob  nedošlo.
Porušování domovní svobody
Hlídkou OO-P Ostrov byla v ulici Kollárova zadržena 
tøicetiletá žena, která po vytržení døevìných latí vnikla 
do sklepa. Policisty bylo ženì sdìleno podezøení ze 
spáchání trestného èinu pokusu krádeže vloupáním 
a porušování domovní svobody a byly zahájeny 
úkony zkráceného pøípravného øízení.

Dvoudenní mezinárodní konferenci na téma Mìsto 
a jeho zeleò poøádá v ostrovském Domì kultury ve 
dnech 18. a 19. kvìtna Mìsto Ostrov spolu s nì- 
meckým Wunsiedelem. Tato konference je vlastnì 
zrcadlovou akcí Nìmecko-èeských Zelených dnù, 
konaných pøed dvìma lety ve mìstì Wunsiedelu. 
Hlavním projednávaným tématem bude zeleò ve 
mìstì, s dùrazem na zeleò sídlištní. „Jedním z cílù 
této akce je snížit neúmìrnì vysoké náklady na 
údržbu mìstské zelenì napøíklad tím, že se úpravy 
budou provádìt efektivnìji a tudíž ménì èasto,“ 
uvedl Tomáš Èepelák z odboru životního prostøedí 
MìÚ Ostrov. Konference se zúèastní karlovarský 
hejtman Josef Pavel, starosta Ostrova Jan Bureš 
a další hosté, program je urèen i široké veøejnosti. 
„Na konferenci mohou pøijít všichni, kdo mají o tuto 
problematiku zájem. Souèástí programu bude disku- 
se, ve které se mohou obèané ptát na všechno, co je 
ohlednì zelenì ve mìstì zajímá,“ potvrdil Tomáš 
Èepelák.
V programu prvního dne, který zaèíná v 9 hodin, se 
objeví mimo jiné tyto body: Slabá místa v projektech 
regenerace mìstské zelenì, Humanizace (zlidštìní) 
panelových sídliš�, Proè projektování zelenì není 
projektováním volného prostoru a další. Ukonèení se 
plánuje na 18. hodinu, kdy ještì dojde ke slavnost- 
nímu setkání úèastníkù. V pátek 19. kvìtna se od 9.45 
do 13 hodin uskuteèní exkurze mìstem za úèasti 
pøednášejících odborníkù.

6. kvìtna: Želinský meandr u Kadanì
13. kvìtna: Setkání turistù pod Krásenskou vìží
14. kvìtna: Plzeò meditaèní zahrada, židovská 
synagoga, divadlo
20. kvìtna: Støíbrnou cestou pøes Cínovec
27. kvìtna: Z Kraslic zase do Kraslic (pøes Bukový 
vrch a údolí Nancy)
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, 
organizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary a na internetové adrese http://www.turiste. 
webpark.cz nebo na rozcestníku (Informaèní 
centrum, Sport, KÈT)  webových stránek Ostrova 
http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou 
volnì pøístupny i pro neèleny Klubu èeských turistù. 
Korálky, výlet pro rodièe a dìti
Sobota 20. kvìtna, sraz na nádraží ÈD v 9.30 hodin. 
Trasa výletu: z Ostrova do Vojkovic, délka 12 km. 
Souèástí programu budou rùzné úkoly, hry a malý 
ohníèek s opékáním, buøty si pøinesou úèastníci 
s sebou. Poplatek: èlenové KÈT vèetnì dìtí 10 Kè, 
ostatní 15 Kè. Doprovod je zdarma.
Veškeré informace: 
Yvona Umlaufová, tel. 353 618 099, 723 590 998.

Zpráva obvodní Policie Ostrov

Pavel Valenta, Preventivní informaèní skupina OØ Karlovy Vary 
(red. kráceno)

V rámci jarního úklidu budou rozmís�ovány 
v místních èástech mìsta kontejnery na objemné 
odpady v tìchto termínech:

 Dolní Žïár za autoopravnou, pøed 
mùstkem u statku, Hluboký u trafa

 Horní Žïár u obchodu, u zastávky, 
køižovatka Hluboký za trafem

Kfely odboèka, zastávka, støed
Maroltov, Moøíèov, Vykmanov

 Kvìtnová obchod, paneláky
Kontejnery budou pøistaveny vždy od 8 do 12 hodin. 
Odvozem kontejneru ve 12 hodin jarní úklid konèí!
Do kontejnerù ani vedle nich nelze ukládat:
Sklo, plasty, papír, stavební odpad, výrobky 
podléhající zpìtnému odbìru, tj. elektrospotøebièe 
(napø. televize, chladnièky, mrazáky, poèítaèe, elek- 
trické hraèky, osvìtlovací prostøedky, kulmy, fény 
aj.), pneumatiky, nebezpeèné odpady (napø. èásti  
autovrakù, oleje, barvy, laky aj.).
Dìkujeme obèanùm za pochopení a vìøíme, že akce 
bude využita zejména tìmi, kteøí nemohou v prùbì- 
hu roku objemný odpad odvážet do Sbìrného dvora. 
Informace o jarním úklidu v Ostrovì vèetnì 
pøistavení kontejnerù na tel. 353 808 618, Eva 
Hlavsová

6. kvìtna:

13. kvìtna:

20. kvìtna: 
27. kvìtna: 
3. èervna:

Rozmístìní kontejnerù 
v okolí Ostrova

Lumír Pála, odbor SMM 

Nový zákon o sociálních službách bude úèinný od 
1. ledna 2007. Zahájí reformu v oblasti sociálních 
služeb, dávek a pøíspìvkù, které se týkají obèanù se 
zdravotním postižením, jejich rodinných pøíslušníkù 
a poskytovatelù sociálních služeb. Vzhledem k tomu, 
že ne všichni mohou být dostateènì informováni 
o zmìnách v zákonì a podrobnostech, poskytuje 
Národní rada zdravotnì postižených ÈR bezplatné 
poradenství o možnostech øešení nepøíznivé sociální 
situace, zajiš�uje informaèní servis, pøípadnì mùže 
zprostøedkovat i právnickou pomoc. 
Své dotazy mohou obèané posílat na Krajskou 
kanceláø NRZP ÈR: Krymská 1742/6, Karlovy Vary, 
tel. 736 751 205, mail: k.vary@nrzp.cz
Nejèastìjší dotazy a odpovìdi na nì budou pra- 
videlnì zveøejnìny v Ostrovském mìsíèníku pod 
názvem  Zákon o sociálních službách.

Zákon o sociálních službách

Jiøina Štoèková, krajská koordinátorka NRZP ÈR

Klub èeských turistù
Kvìten

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Zprávy z Policie ÈR

Pprap. Pavel Valenta, PÈR Karlovy Vary (red. kráceno)

Èesko-nìmecké Zelené dny

(jan)



Ostrovský mìsíèník
Kvìten 20064

Možná jsem se tentokrát pustil na tenký led, ale v té- 
hle pøedvolební dobì pøemýšlím o nìèem, co s vol- 
bami vlastnì také souvisí. Ústavní poøádek Èeské re- 
publiky urèuje, jak je volen prezident republiky. Jeho 
volba probíhá na spoleèné schùzi Senátu a Posla- 
necké snìmovny Parlamentu Èeské republiky. Zna- 
mená to tedy, že prezident je volen nepøímo a buï 
má pøíslušná politická strana nebo koalice nadpo- 
lovièní vìtšinu v obou komorách, aby svého kandi- 
dáta prosadila, nebo hledá podporu u jiných stran 
v Parlamentu. Má-li takového kandidáta vládnoucí 
strana nebo koalice, pak je nanejvýš pravdìpodobné, 
že jimi prosazený prezident bude nevýrazná, chtìlo 
by se øíci, neškodná osobnost. V ústavì je sice hlavou 
exekutivy prezident, ale výkonná moc je fakticky svì- 
øena do rukou vlády, resp. jejího pøedsedy. Tou hlavní 
pravomocí je, že premiér navrhuje prezidentovi 
odvolávání a jmenování toho kterého ministra. 
Pøipustil-li by, aby s takovými žádostmi chodil za svým 
stranickým kolegou na Hrad, pak by si mìl být jistý, že 
mu bude vždy promptnì vyhovìno. To samé, chtìlo 
by se øíci v bledì modré, také platí u další významné 
pravomoci, kterou je právo prezidenta republiky 
vetovat návrhy zákonù pøijaté Parlamentem. A tak, 
kterému premiérovi by se líbilo, aby ho trumfoval 
jeho stranický kolega?
V únoru to byly tøi roky, co se prezidentem republiky 
stal Václav Klaus. Ještì mám v živé pamìti, jak volba 
probíhala. Po kolikáté byla hlava státu zvolena a co po 
ní vìtšina našich èelných politikù slibovala. Rád bych 
pøipomnìl, že to bylo zavedení pøímé volby preziden- 
ta do našeho ústavního poøádku. A pamatuji-li si dob- 
øe, tak to slibovali ti nalevo, napravo i ti uprostøed. Po 
posledních volbách do senátu se najednou sliby roz- 
plynuly, asi tak jako letošní sníh. Zøejmì v rùzných 
„matematických“ propoètech vyšlo výhodnìjší ne- 
pouštìt tuto volbu z rukou poslancù a senátorù. 
Nebo že by to byl post vhodný k nìjakému tomu 
výmìnnému obchodu? Doufám, že ne. Myslím si, že 
bychom si mìli svého prezidenta zvolit sami jako 
obèané. Pokud by však mìl být prezident republiky 
volen pøímo, což by byla vìc v historii Èeského státu 
naprosto nová, pak by mìl tento úøad mít i mnohem 
silnìjší kompetence. A hned nìco navrhuji: co takhle 
zrušit Senát a jeho kompetence pøenést na preziden- 
ta, tuším, že kromì volby pøedsedy zbyteèného Úøa- 
du pro ochranu osobních údajù, by o žádné nové 
nešlo.

Obnova Zámeckého parku
Ve výbìrovém øízení na dodavatele stavby Historický 
Ostrov IV. etapa (veøejná zakázka na obnovu Zá- 
meckého parku) schválila RM uchazeèe Stamoza, 
s.r.o. z Chebu. Pøi výbìru dodavatelské firmy byla 
rozhodující nejnižší nabídková cena. Souèástí stavby 
bude obnova zelených ploch v parku, demolice ne- 
vhodných konstrukcí, vybudování cest a odpoèinko- 
vých ploch pro pìší, veøejného osvìtlení, založení 
nové výsadby a opatøení stávajícího porostu, øešení 
závlahového systému a osazení mobiliáøe.
Ochranná deratizace
V Ostrovì dochází v nìkterých lokalitách k pøemno- 
žení potkanù a myší, proto je tøeba kromì preventivní 
deratizace provádìt ještì takzvanou speciální  
ochrannou deratizaci, aby se snížilo riziko pøenosu 
závažných onemocnìní na èlovìka. Ochranná dera- 
tizace s desinsekcí bude v Ostrovì provedena v dobì 
od 1. do 31. kvìtna 2006.
Finanèní pøíspìvky Mìsta
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí pøíspìvkù tìmto 
žadatelùm: Svaz tìlesnì postižených Ostrov 15 000 
Kè, OS Ribi Atlantis 10 000 Kè, Sjednocená organi- 
zace nevidomých a slabozrakých 30 000 Kè, TJ Ostrov 
115 000 Kè, Øímskokatolická farnost 8 000 Kè, Svaz 
diabetikù Ostrov 25 000 Kè, TJ MDDM Ostrov 
170 000 Kè, OS pro dìti a mládež Benjamin 15 000 
Kè, Sbor dobrovolných hasièù Ostrov 10 000 Kè, OS 
Korona 10 000 Kè, FK Ostrov (mezinárodní žákovský 
turnaj v kopané) 10 000 Kè, tedy pøíspìvky v celkové 
výši 418 000 Kè. 
Obèan mìsta 
Zastupitelstvo udìlilo èestné ocenìní Obèan mìsta 
roku 2005 Radimu Rulíkovi za èinnost v týmu hoke- 
jových trenérù národní reprezentace, pod jehož ve- 
dením loni èeští hokejisté vyhráli Mistrovství svìta 
v ledním hokeji.
Pøíspìvek Hornímu hradu
Zastupitelstvo schválilo finanèní pøíspìvek pro Obec- 
nì prospìšnou spoleènost Horní hrad ve výši 50 tisíc 
korun. Pøíspìvek by mìl být použit na další záchranné 
práce na této významné stavební památce. Opravy 
objedná Mìsto Ostrov.
Pøíspìvek na opravu varhan
Pøíspìvek ve výši 40 tisíc korun pro Øímskokatolickou 
farnost Ostrov na rekonstrukci barokních varhan 
v kostele sv. Michaela schválilo Zastupitelstvo mìsta 
Ostrova za podmínky, že opravu bude spolufinanco- 
vat Karlovarský kraj èástkou 120 tisíc korun. Farnost, 
která o pøíspìvek požádala, se podílí na opravì 
rovnìž 40 tisíci korunami. Oprava varhan umožní 
pokraèovat ve varhanních koncertech, které bývaly 
v ostrovském farním kostele kulturní tradicí. 

Rozpoèet roku 2005 skonèil pøebytkem ve výši 111 
miliónù korun. Netvrdím, že to je nìjak zvláš� dobøe, 
na druhou stranu si myslím, že je lepší skonèit s takhle 
velkým pøebytkem, který mùžeme použít v letošním 
roce, než skonèit v dluzích. Jak si jistì pamatujete, tak 
jsme pøi schvalování letošního rozpoètu poèítali s pøe- 
bytkem 102 miliónù korun na pokrytí schváleného 
schodku. Už po jeho schválení jsem avizoval, že jsme 
se drželi více pøi zdi a že skuteèný výsledek hospo- 
daøení bude vyšší. Na tomto rekordním výsledku se 
podílely pøíjmy èástkou 3,3 miliónu,  které byly vyšší 
než jsme pøedpokládali, a výdaje byly o 108 miliónù 
nižší. U pøíjmù se pøedevším daòové pøíjmy vyvíjely 
tak, že byly o 10% vyšší než plánované. Na druhou 
stranu je zde nižší plnìní u pøijetí daru od firmy Slot 
Game na výstavbu zimního stadionu, a to o 13 mi- 
liónù. Tyto peníze budou pøevedeny na úèet mìsta až 
v roce letošním. Na stranì výdajù se na neplnìní 
a pøebytku ve výši 108 miliónù podílely kapitálové 
výdaje 68 milióny a bìžné výdaje 40 milióny korun. 
U tìchto výdajù to bylo pøedevším zpùsobeno nedo- 
konèením nìkterých investièních akcí, podržením po- 
zastávek nebo fakturací až po Novém roce. Tady 
bych  jmenoval pøedevším: 

Projekt Historický Ostrov, kdy rozhodnutí ministra 
pro místní rozvoj s podmínkami realizace pøišlo až na 
podzim, a tak se výbìrová øízení rozbìhla až na 
podzim. 

  Zimní stadion také zaèal svou realizaci až na podzim 
a místo plánovaných 30 miliónù bylo proinvestováno 
miliónù devìt. 

Vynìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu 
u prùmyslové zóny, èást B, nebo� firma Ambos dopo- 
sud nepožádala o územní rozhodnutí, natož aby byl 
schválen poplatek za vynìtí (úspora je 2,3 miliónu).

Bazén na 1. ZŠ, kde 2,5 miliónu držíme jako po- 
zastávku na odstranìní vad a nedodìlkù.

Vím, že se na první pohled takovýto astronomický 
výsledek hospodaøení mùže jevit tak, že mohlo být za 
tyto peníze v loòském roce poøízeno nìco jiného, na- 
pøíklad opraveno více chodníkù, silnic èi budov, ale 
takovýto názor je chybný. Pominu-li ty akce, kde  
držíme podle smlouvy pozastávky dodavatelùm za 
jejich dodávky v loòském roce, tak hlavní úspory byly, 
jak je napsáno výše, na projektu Historický Ostrov 
a na stavbì zimního stadionu. Tyto prostøedky se 
pouze pøevedly z loòského roku do letošního a kdy- 
bychom je vloni utratili za nìco jiného, pak by nám 
letos chybìly. U Historického Ostrova bychom tak 
porušili podmínky dotace a museli bychom ji celou 
vrátit, u zimního stadionu by se jednalo o porušení 
smlouvy s dodavatelem a z toho plynoucí penále. 

!  

!

! 

!  

Zprávy z Mìstského úøadu 
(tisková konference 30. bøezna)

(jan)

Z bøeznových zasedání RM
Zhotovitel rekonstrukce Hlavní tøídy
Na základì hodnocení dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny pøidìlila RM zakázku Ostrov, Hlavní tøída  
rekonstrukce, 5. etapa uchazeèi: Ing. Petr Nedvìd 
Rekom z Ostrova. Jeho vítìzná nabídka ceny byla 
8 377 432 korun.
Prodej domu
RM schválila jako vítìze výbìrového øízení na na- 
byvatele domu èp. 38 s pozemkem v Dolním Žïáru 
firmu Tros, spol. s.r.o. za kupní cenu 1 203 000 Kè. 
Mimoøádná odmìna
Rada stanovila mimoøádnou odmìnu øeditelce 
ostrovské knihovny Irenì Leitnerové za zøízení 
hudebního oddìlení v Mìstské knihovnì Ostrov 
a øediteli Domu kultury Ostrov Markovi Poledníèkovi 
za spolupráci a pomoc pøi realizaci projektù mìsta. 

(red)

Dùležité upozornìní!
Ústøedna Mìstského úøadu Ostrov 
je na èísle telefonu 353 801 200

Výsledek hospodaøení Mìsta

Bc. Jan Bureš

Volba prezidenta

Bc. Jan Bureš

V ostrovských lékárnách se v poslední dobì dost 
èasto stává, že pacient musí po pøedložení pøedpisu 
od lékaøe na lék èekat do druhého dne, výjimeènì 
i déle. Na pøíèiny tohoto jevu jsme se zeptali Ludmily 
O�apkové, vedoucí lékárny Pinie.
„Nemùžeme mít na skladì úplnì všechny registro- 
vané léky. Obèas lékaøi pøedepíšou nìjakou novinku, 
kterou zatím nemáme, krom toho nelze pøesnì od- 
hadnout, které léky pøedepíše lékaø pøíštì. Nìkdy 
mùžeme zákazníkùm nabídnout adekvátní náhradu, 
jindy musíme lék prostì objednat, ale èekací doba 
vìtšinou nepøesáhne ètyøiadvacet hodin. Pøíèinou 
nedostatku lékù na skladì mùže být i výpadek ve 
výrobì,“ uvedla Ludmila O�apková.

Proè musíme èekat v lékárnách na léky?

(jan)

Maximální interval mezi jednotlivými oèkováními 
nesmí být delší jak 15 let, ale u šedesátiletých a star- 
ších osob by nemìl být delší než deset let. Vyplatí se 
sledovat a vést si vlastní záznamy. Vzhledem k tomu, 
že poslední dìtské oèkování se provádí ve 14 letech, 
mohlo by urèitou pomùckou být, že se oèkuje vždy, 
když je na konci vìku ètyøka, napøíklad 24, 34 let 
apod. Dospìlým už se neposílá od lékaøe žádné upo- 
zornìní a je tedy pouze vìcí pacienta, jak si své oèko- 
vání proti tetanu ohlídá. Oèkovat by se mìli pouze 
lidé, kteøí byli alespoò posledních ètrnáct dní zdrávi. 
„V posledních ètrnácti dnech pøed oèkováním by 
pacienti nemìli prodìlat žádné akutní zánìtlivé one- 
mocnìní. V pøípadì nejistoty se každý mùže obrátit 
na svého praktického lékaøe, který si vede evidenci 
o tom, kdy byl pacient naposledy proti tetanu 
oèkován,“ uvedl MUDr. František Hynek.

Oèkování proti tetanu

(jan)

V bøeznu se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, zemøelo šest 
obèanù. Uzavøeny byly tøi sòatky. K trvalému pobytu 
se pøihlásilo celkem 32 osob vèetnì dìtí, odhlásilo se 
celkem 23 osob. V bøeznu 2006 tedy ve mìstì 
pøibylo 16 obèanù. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova k 31. bøeznu 
2006 byl 16 915.

Zmìny stavu obyvatel Ostrova 
v bøeznu 2006

Jana Pecková, Soòa Nìmcová
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Zprávy ze škol

Velikonoce oddìlily další èást školního roku. Rodièe 
na tøídních schùzkách zjistili skóre svých ratolestí, žáci 
pátých a devátých roèníkù absolvovali pøijímací øízení 
na støední školy. Ugandská dívka Samali, kterou naše 
škola ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha 
v r. 2004 „adoptovala na dálku“, získala díky pøí- 
spìvkùm žákù a jejich rodièù možnost dalšího vzdì- 
lávání se ve své zemi. Školné, školní uniforma vèetnì 
bot, školní potøeby a knihy jsou financovány právì ze 
7000 korun, potøebných pro jeden školní rok. 
V dubnu se naší chloubou stala Denisa Jirešová (9. A), 
která v celostátním kole olympiády z nìmeckého 
jazyka obsadila ètvrté místo. Radost nám udìlaly i dì- 
ti, které se úèastnily olympiád: okresního kola zemì- 
piscù žáci Kaucký, Plaèek a Hraba, okresního kola 
v matematice „Tonda“ Do Viet, školního kola biologù 
Kutil, Veselý a Kormošová, školního kola matema- 
tikù: v kategorii Cvrèek Zelenka, Rulík, Nováèková, 
Bejèková a „Julie“ Linh Do Thi, v kategorii Klokánek 
Tomanová, Švajcr a Pincová, v kategorii Benjamín 
Sládek, Sypták a Plaèek, v kategorii Kadet Veselý, 
Hraba, Kutil a „Sandra“ Nguyen Thi Thu, dále úspìšní 
øešitelé korespondenèní zemìpisné soutìže EURO- 
REBUS Albertová, Lisièan a Sypták. V námi poøá- 
daném okrskovém kole basketbalu žákù II. stupnì 
chlapci Hrabovský, Køíž, Lux, Pospíšil, Èeèil, Klas, 
Sypták, Sládek, Plaèek, Ondøejíèek a Kutil porazili 
všechny své soupeøe a postupují do okresního finále 
„A“. Dìvèata Bujanská, Náglová, Šidáková, Poláková, 
Zichová, Müllerová, Henešová, Jirešová, Žemlièková 
a Lišková skonèila druhá a postupují do finále „B“. 
Vzhledem k dlouhé zimì zaèíná trochu se zpoždìním 
softbalová liga a celostátní pøebory. Vìøíme, že
 i v nich se naši žáci pìknì umístí. 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

ZŠ Klínovecká 
Bylo nás jedenáct a v sobotu 11. bøezna koneènì 
nastal ten den! Vyrazili jsme na týdenní studijní pobyt 
do Hastings ve Velké Británii. Tìšili jsme se, ale naše 
nadšení brzdil strach. Z toho, jestli se domluvíme, 
jestli se neztratíme a jestli se všichni v poøádku vrá- 
tíme. Cestou tam jsme se ještì neznali s ostatními  
úèastníky zájezdu, ale spoleènì protrpìných 24 ho- 
din v autobuse nás sblížilo. V  Hastings už na nás èe- 
kali naši doèasní rodièe. V pondìlí nám zaèala škola. 
Každý den tøi hodiny angliètiny s rodilými mluvèími, 
zkrátka intenzívní kurz. Za celý týden nás nejvíce 
bavily Pašerácké jeskynì v Hastings, zábavní molo 
v Brightonu, køídové útesy Seven Sisters a samo- 
zøejmì Londýn. Cesta domù byla mnohem zábavnìjší 
než cesta tam.V Ostrovì už na nás èekali rodièe, 
nedoèkaví, jestli jsme v poøádku a jak jsme se mìli.
 A co jsme øekli my? Pøíští rok jedeme zas! 

Tolik z dojmù našich dìtí z Anglie. Neobvyklé zážitky 
si pøivezly také dìti 3. B z hvìzdárny v Hùrkách. 
Strávily zde víkend plný her, besed o planetách 
a hvìzdách a pozorování oblohy. Žáci 7. B si udìlali 
výlet do Prahy za zdejšími støedovìkými památkami. 
Gratulace k druhému místu v celostátní výtvarné 
soutìži Pod modrou oblohou patøí Kamile Mülle- 
rové ze 6. A. V bøeznu probìhla okrsková kola v ba- 
sketbalu a okresní kolo A finále ve florbale, kde starší 
žáci skonèili ètvrtí. V okresním kole Olympiády v ma- 
tematice pro 6. tøídy dìlila Tomáše Havlana od zlaté 
medaile jediná pøíèka. Známe také jména nejlepších 
øešitelù matematického Klokana, jsou jimi Anežka 
Radouchová ze 7. A a Veronika Vrobelová z 9.A. 

Martina Janèová

Mgr. Jana Paøíková
Pøíspìvky jsou redakènì kráceny.

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 
Dubnová výzdoba školy naznaèila opìt cosi výjimeè- 
ného a slavnostního. Jako pøedzvìst 50. výroèí zalo- 
žení školy a spoleèenských akcí s tím spojených jsme 
uvítali delegaci partnerské Max Jäger Schule z Rastat- 
tu. Dospìlí si pøipomnìli Den uèitelù a spolu s dìtmi 
se zúèastnili školní akademie, výletu do Krušnohoøí, 
diskotéky a v rámci mezinárodního žákovského pro- 
jektu i tvùrèí dílny. Ta se pod externím vedením uèi- 
tele ZUŠ Vlastislava Mareše stala pøehlídkou hudební 
spontaneity a tvoøivé spolupráce. Škoda jen, že pøed 
mistrovstvím svìta nemùžeme zveøejnit výsledek 
fotbalového zápasu obou školních družstev, nebo� 
do uzávìrky OM nebyl ještì znám, stejnì jako 
výsledky klání v košíkové a florbalu. Vzhledem k to- 
mu, že našim dívkám se podaøilo postoupit do okres- 
ního basketbalového finále B a o florbalu mìli naši 
soupeøi povìdomí asi jako domácí o èínské opeøe, 
cítili jsme se favority. Ale znáte to: i mistrovi mohou 
ulétnout vèely. Vycházející žáci se doèkali pozvánek 
ke zkouškám a pohovorùm na støední školy a ve 
chvíli, kdy ètete tyto øádky, mají už snad „všichni 
všechno“ za sebou. Byli také seznámeni s výsledky 
srovnávací zkoušky úrovnì vzdìlání žákù devátých 
roèníkù ZŠ Cermat a mohli tak porovnat své schop- 
nosti v èeštinì, matematice a studijních dovedno- 
stech s prùmìry krajskými a republikovými. Testy, 
pomineme-li slabší výsledky v matematice u celé 
populace, excelentnì zvládli žáci Ondøej Urban, Filip 
Laža a Jan Švantner, poslednì jmenovaný vèetnì 
matematiky. Mgr. Vladimír Vízdal

Budova zámku neslouží pouze zájemcùm o denní 
a dálkové studium, jak už jste se mohli doèíst v mi- 
minulém èísle Ostrovského mìsíèníku, vedle projek- 
tu Univ se SPŠ Ostrov zapojila do projektu Najdi si 
práci v Karlovarském kraji, jenž vznikl pod záštitou 
Evropského sociálního fondu a jehož realizaci zajiš- 
�uje Integrovaná støední škola Cheb. V Domì princù, 
který je nedílnou souèástí SPŠ a dominantou ostrov- 
ského parku, bylo 1. dubna otevøeno kontaktní cen- 
trum, jež si klade v první øadì za úkol pomoci ucha- 
zeèùm získat novou práci v Karlovarské kraji, popøí- 
padì doporuèit formou porady zpùsoby, jak si lukra- 
tivní pracovní místo udržet. Projekt Najdi si práci 
v Karlovarském kraji je urèen všem zájemcùm od 
uchazeèù o zamìstnání pøes mladé lidi s minimální 
nebo jen malou pracovní zkušeností až po ty, kdož 
mají pocit, že se jich v nejbližší dobì problém neza- 
mìstnanosti mùže úzce dotýkat. Pokud vás tyto infor- 
mace zaujaly a chcete aktivnì øešit svou souèasnou 
sociální situaci, podívejte se na internetové stránky 
www.kv-najdipraci.cz, nebo pøímo navštivte kon- 
taktní místo v Domì princù. Možná, že právì tento 
krok zmìní váš dosavadní život... Na pøelomu bøezna 
a dubna se uskuteènila první èást výmìnného pobytu 
mezi studenty Støední prùmyslové školy Ostrov 
a studenty Fachoberschule ve Forchheimu. Do 
Ostrova dorazilo 24  studentù, kteøí se mìli seznámit 
s náplní výuky a zároveò v pracovních týmech vytvoøit 
smysluplný projekt, také mohli poznat náplò volného 
èasu svých èeských vrstevníkù a seznámit se s pamì- 
hodnostmi, které náš region návštìvníkùm nabízí. 
„Když nìmeètí studenti vystupovali z vlaku na ostrov- 
ském nádraží a šli s námi smìrem ke škole, byli jsme 
všichni zakøiknutí. To se ale postupem èasu zlep- 
šovalo. Následující dny jsme s nimi jezdili do školy, 
protože bydleli v rodinách. Každý den byl pøipraven 
program až do veèera a pak ještì spoleèné utužování 
pøátelství…,“ vzpomíná Jakub Pešek, student tøídy L2. 
Jazyková bariéra byla velice brzy pøekonána, nová 
pøátelství navázána a všichni už se tìší na druhou èást 
akce, která se odehraje poèátkem kvìtna v nìme- 
ckém Forchheimu.

Dvì zámecké zprávy

Mgr. Libor Háèek

Aprílový duben byl ve znamení promìnlivého poèasí, 
ale také sportovních aktivit nejen žákù naší školy. 
Sportovní soutìž, kterou pøipravila naše škola, byla 
soutìží rodinných generaèních štafet v plavání. 
Smyslem bylo pozvat ostrovskou veøejnost do novì 
zrekonstruovaného bazénu. Pozvánku využilo pìt 
rodin, štafet se zúèastnilo 22 plavcù. Po závìreèném 
vyhodnocení byli odmìnìny štafety: nejpoèetnìjší, 
nejrychlejší, nejrozvážnìjší, dále nejmladší a nejstarší 
úèastník. Všichni plavci si odnášeli Pamìtní list a slad- 
kou odmìnu jako památku na netradièní závody. 
Pøes malý poèet úèastníkù si všichni užili pøíjemného 
sportovního dopoledne a nezbývá než vìøit, že pøíštì 
najde odvahu daleko víc nadšencù. Naše škola se ta- 
ké pøipojila k výzvì èasopisu Školní sport, žáci 7. a 6.B 
si zmìøili plavecké síly v soutìži smíšených štafet pøi 
Dni delfína. Pøekvapením pak pro nás bylo dubnové 
èíslo èasopisu s výsledky: štafeta 7.B se umístila na 
prvém a štafeta 6.B na druhém místì ze všech 
zúèastnìných škol ÈR. Zatím poslední sportovní akcí 
bylo okresní kolo v basketbalu chlapcù a dívek. 
Chlapcùm se vedlo lépe, první místo je posunulo do 
okresního finále „A“. Dìvèata pøes velikou snahu 
a bojovnost obsadila místo tøetí. V závìreèných mì- 
sících školního roku nás èeká kopaná, volejbal, pøe-  
hazovaná a lehká atletika. Z loòska obhajujeme první 
místo v soutìži o Pohár starosty mìsta, proto všem 
našim reprezentantùm držíme palce.

Sportovní noviny ZŠ Masarykova

Karel Daníèek, uèitel TV

Vìdomostní soutìže a olympiády jsou v plném 
proudu. Øeèeno sportovní terminologií: jsme tìsnì 
pøed finále a z uskuteènìných krajských kol lze po- 
stoupit už jen do klání celostátních, výjimeènì pak 
mezinárodních. Svá želízka v ohni má samozøejmì 
i ostrovské gymnázium, a to ve všech poøádaných 
soutìžích a olympiádách! Seznam tìch, kteøí v dubnu 
v krajských kolech gymnázium reprezentovali, je vel- 
mi dlouhý, tento text by pøipomínal telefonní seznam. 
Do krajských kol totiž postoupilo v rùzných katego- 
riích celkem 29 žákù, a to nepoèítáme soutìže spor- 
tovní! Výsledky se zapoèítávají také do celoroèní sou- 
tìže pøedmìtových olympiád žákù šestých až devá- 
tých tøíd ZŠ a prvních až ètvrtých tøíd osmiletých 
gymnázií Karlovarského kraje. V konkurenci 82 škol 
se loni naše škola umístila na druhém místì s 208 
body za Gymnáziem Cheb (s 226 body). Za mìsíc vás 
rádi budeme informovat o úspìšných studentech 
v kolech krajských a celostátních. Jedno jméno zmí- 
níme ale už nyní. Filip Mikschik, student sexty, dosáhl 
významných met v soutìžích s výpoèetní technikou: 
postoupil do celostátního kola soutìže ve Wordpro- 
cessingu, kterého se úèastní již podruhé. Mimoøádný 
úspìch je, že se Filip støetává se staršími konkurenty 
z vyšších roèníkù. Své výjimeèné postavení v rámci 
celé republiky potvrdil také vítìzstvím v celostátní 
soutìži Fotografické akademie A005 v kategorii Kra- 
jina. Slavnostní vyhlášení výsledkù Filip absolvoval 
13. dubna v Praze na Ministerstvu školství, mládeže 
a tìlovýchovy. Gratulace patøí nejen jemu, ale i pro- 
fesorce Miroslavì Vaicové, která Filipa informaèní 
a výpoèetní techniku vyuèuje.

Gymnázium slaví úspìchy

Mgr. Libor Velièka

Filip Mikschik
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Rozhovor

Jan Mareš hraje s celou rodinou

Vzpomenete si 
ještì na svou 
první roli?

Nikdy jste se nechtìl dát na 
profesionální dráhu?

Jak jste zaèínal v Ostrovì?

Jaký je váš repertoár?

Píšete si také vlastní hry?

To už je strašnì dávno, 
ještì jsem nechodil do 
školy, bydleli jsme 
tehdy v Rožmitálu. Hrál 
jsem s tatínkem v Na- 
šich furiantech, mìl 
jsem roli Krejèíka. Na 
vlastního otce jsem na 

jevišti volal: „Poèkejte, vy dìdku, náš tatínek vám 
nadupá...“ Pøestože i rodièe horovali pro divadlo, na 
umìní jsem se dát nemohl. V té dobì herecké 
povolání nebylo nic moc. Tatínek mi øekl: „Napøed se 
nìèím vyuè, pak si dìlej, co chceš!“ Tak jsem se vyuèil 
elektrozámeèníkem.

Jeden èas jsem se tomu hodnì pøiblížil, když jsem byl 
externím èlenem baletního souboru v plzeòském 
divadle J. K. Tyla. Choreografem tam byl Jiøí Nìme- 
èek, který tehdy zavádìl balet ve velkém stylu a po- 
tøeboval hodnì nových lidí. Já jsem se uèil v jeho ba- 
letní škole, takže jsem pøišel na øadu jako jeden 
z prvních. Jenže ani balet nebyl tenkrát vhodný k ob- 
živì, nakonec jsem si umìní nechal jen jako koníèka.

Do Ostrova jsem se pøistìhoval hlavnì kvùli bytu, 
pøihlásil jsem se do Škodovky. Hned první den jsem 
se šel podívat na zdejší soubor písní a tancù a tak mì 
to nadchlo, že jsem u nìj rovnou zùstal. Krátce nato 
mì tehdejší øeditel Domu kultury Berger pøetáhl 
k ochotnickému divadlu. Bohužel do toho pøišel rok 
1968 a s ním vynucená pauza. Poslední pøedstavení 
jsme odehráli v roce 1969. Vedení DK v té dobì pøíliš 
divadlu nefandilo, kultura v Ostrovì celkovì upa- 
dala. Teprve za dalších dvacet let došlo k obnovì. 
Nový øeditel Míra Dvoøák spolu s bývalým øeditelem 
Bergerem mì pozvali a zaèali jsme zase hrát divadlo. 
Pod názvem Divadlo a my jsme pak odstartovali 
novou etapu premiérou v T-klubu.

Snažíme se to støídat, ale nejradìji jsme vždycky hráli 
pohádky. Vìtšinou je to v jednom roce jedna po- 
hádka a jedno veèerní pøedstavení pro dospìlé, 
nìkdy ale zvládneme i tøi premiéry za rok. Dìlali jsme 
pásmo z díla Karla Èapka, rádi máme veselohry. Snad 
nejvìtší úspìch jsme mìli s komedií Antonína 
Procházky S tvojí dcerou ne, bylo to dvanáct repríz. 

Ano, ale valnou vìtšinu her pøebíráme od jiných 
autorù. Z vlastní tvorby to byla napøíklad inscenace 
Jak se rodí èertice od Václava Hanzla, který je spolu 
s Petrem Pokorným i naším režisérem. Václav Hanzl 
pro nás také napsal pùvodní hru Loupežníci na 
Chlumu a protože jsme mìli nedostatek mužských 
hercù, pøepracoval Macháèkovy Nevìsty na Ženichy, 
bohužel jsme je hráli jen jednou. To je tak: pùl roku 
vìnujeme nácviku, pak se odehraje jedno èi dvì 
pøedstavení. Proto je nutné, abychom mìli o divadlo 
skuteèný zájem, musíme být doslova ochotníci.

Proè hraji divadlo
(Osobní vyznání Jana Mareše)

Dostanu roli. První, ètená: obrovské nadšení, pak 
pilování. Jsem utahaný: zahrádka, rùzné povinnosti, 
rodina. Pøesto spoustu èasu trávím na zkouškách. 
Neznám televizi, seriály nestíhám. Jdeme do finále: 
zkoušky jsou èastìjší a delší. Zanedbávám práci doma 
i v zahradì. V noci se budím, nemohu usnout. 
Generálka... a premiéra. Celý den nestojím za nic, 
donekoneèna si opakuji text své role. Všichni jsme 
roztøeseni, tréma svazuje hrdla, ruce, nohy i jiné... 
Stojím pøipraven na výstup, na nic si nevzpomínám. 
Napadá mì: co tu dìlám? Mám to zapotøebí? Chce se 
mi utéct. Pak slyším narážku a jdu do toho. Oslní mì 
svìtla, nevidím nic kromì spoluhráèù. Zaèínám øíkat 
text, lidé reagují, tréma odchází... Navzájem se 
povzbuzujeme, pøihráváme si, daøí se nám. Diváci 
tleskají, máme úspìch, zvládli jsme to. Je to krásný 
pocit, krásný den, celý svìt, vesmír. Dìkujeme 
autorovi, režisérovi, spoluhráèùm za sounáležitost 
a hlavnì: divákovi za pochopení a potlesk. Díky! 

Jan Mareš, který je snad nejznámìjším ochotnickým hercem na Ostrovsku, brzy oslaví osmašedesáté narozeniny. Narodil se v Plzni, pochází z herecké 
rodiny, jeho otec i matka byli rovnìž ochotníci. Tuto tradici ve své rodinì nadále udržuje: v ostrovském ochotnickém souboru s ním hrají dcera Lenka a ze� 
Václav, dokonce i obì vnuèky. Na pøedstaveních se podílí také manželka Marie, která pracuje v souboru jako nápovìda, a syn Pavel, který pøijíždí 
z blízkého Sadova alespoò pomáhat s jevištní technikou.

Jaké problémy trápí ochotnický 
soubor?

Je rozdíl mezi publikem v Ostrovì a 
jinde?

Jaké máte pøání do budoucna?

V první øadì je to nedostatek lidí, zejména mladých 
hercù. Teï právì nám odchází na studia pìt èlenù, 
další odejdou za rok. Potøebujeme je doplnit. Kulisy 
a kostýmy si poøizujeme svépomocí, nìco nám daruje 
ostrovská charita, pøípadnì dáme k dobru vlastní 
obleèení. Upravujeme a pøešíváme. S kulisami nám 
pomáhá Honza Istrate, všechny je maluje sám, je to 
úžasnì obìtavý a šikovný èlovìk.
 

Kupodivu je a dost výrazný. Všimli si toho i nìkteøí 
herci z øad profesionálù, kteøí hostovali v Ostrovì. 
Ostrovští diváci jsou zkušenìjší, dokážou dát najevo, 
když se jim hra líbí, jsou uznalí a tolerantní. Prý je to 
tím, že tu máme ochotnický soubor, takže se lidé 
nauèili odmìnit herce potleskem èastìji. Návštìvnost 
v Ostrovì by ale na našich pøedstaveních mohla být 
vyšší, obvykle je to kolem sto padesáti lidí. Bohužel, 
i zde platí, že lidé do divadla chodí „na nìkoho.“

Hlavnì zdraví, to je samozøejmì nejdùležitìjší. 
Souboru pøeji, aby šlo všechno jako dosud, aby i na- 
dále mìl pochopení a pøízeò jak divákù, tak vedení 
Domu kultury. V souèasnosti nacvièujeme Dívèí válku 
od Františka Ringo Èecha v režii Vlaïky Holeèkové. 
Já pracuji na Nestoryho høe Lumpáci vagabundos. 
Ètenáøe bych rád pozval nejen na naše pøedstavení, 
aby mohli porovnat ochotnické hraní s profe- 
sionálním, ale tøeba také na nìkterou zkoušku naše- 
ho souboru. Rádi uvítáme mezi sebou nové èleny.

Manželka Marie se stydí hrát, ale podle slov Jana Mareše se vìnuje 
v souboru té nejdùležitìjší èinnosti: nápovìdì. 

Foto: Irena Janeèková

Jan Mareš jako manžel Káèi v nejnovìjší pohádce Èert to nemá nikdy lehké, kterou režíroval spolu s dcerou Lenkou Novotnou.

Foto: Irena Janeèková

 Irena Janeèková
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K I N O K A V Á R N A KVÌTEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÈERVEN?

PÙJÈOVNA DVD
Domu kultury Ostrov

Novinky na DVD

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

4. a 5. ètvrtek a pátek, 132 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel a zá- 
zrakù. Ètyøi sourozenci se pomocí magické skøínì dostanou do 
jiného svìta. Narnie se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí 
obydlenou mluvícími zvíøátky, skøítky, fauny, kentaury a obry, která 
je však díky prokletí zlé èarodìjnice odsouzena k vìèné zimì. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy

6. a 7. sobota a nedìle, 91 minut, èeská verze, premiéra
vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Ve filmu Doba ledová 2: Obleva se naši hrdinové vracejí z prostøedí 
pod bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, 
šavlozubý tygr Diego a prehistorická krysoveverka, vìèná smolaøka 
Kryserka. Naše trojice hrdinù stále drží pospolu a užívá si výhody 
svìta, který je ve stavu tání. Film je pøedevším nabitou komedií, 
hýøící akcí, romantikou a nerozbitným pøátelstvím. Pøi tom roztaje 
srdce všech, nezávisle na vìku. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

11. a 12. ètvrtek a pátek, 108 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Milostný život nejslavnìjšího svùdníka všech dob. Benátky 18. sto- 
letí. On byl legendárním dobrodruhem, jehož milostné úspìchy se 
staly inspirací pro tucty dalších generací svùdcù. Ona byla nej- 
nadanìjší spisovatelkou své doby, která èekala na vzácného muže 
s opravdovým pochopením pro vìrnost a vášeò. Aby získal její 
srdce, musel se pokusit dokázat, že je mužem hodným jejích 
milostných ideálù. Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

13. a 14. sobota a nedìle, 135 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Láska spaluje. V roce 1955 vkráèel drsný, vyzáblý kytarista, který si 
øíkal J. R. Cash, do tehdy ještì neznámých Sun Studios v Memphisu. 
Tento okamžik mìl pozdìji nesmazatelný vliv na vývoj americké 
kultury. Tento den odstartovala úvodní etapa dlouhé kariéry 
Johnnyho Cashe. Bìhem nejdramatiètìjší etapy svého života se 
zmìnil ze sebedestruktivní popové hvìzdy v kultovního „Muže 
v èerném“. V hlavní roli Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon. 
Produkce: USA. Žánr: drama, hudební, životopisný

18. a 19. ètvrtek a pátek, 80 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Skuteèný pøíbìh Èervené Karkulky. Èervená Karkulka je sice 
klasické pohádkové téma, ale zde je vše naopak. Zaèínáme od 
konce. Strážci zákona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce 
babièky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… Škody 
a porušení zákonù jsou závažné: násilné vloupání, narušení do- 
mácího klidu, úmysl sežrat a máchání sekerou bez povolení. Tato 
verze Karkulky je vytvoøena v duchu „shrekovské“ filosofie, tedy 
pobavit všechny za všech okolností. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná rodinná komedie

20. a 21. sobota a nedìle, 112 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Nová rodinná komedie Marie Poledòákové o tom, že nikdo 
nechce zùstat sám. Marie Poledòáková se po šestnácti letech vrátila 
k filmové režii a vytvoøila strhující pøíbìh. Opìt prokázala svou 
jedineènost, smysl pro humor i mistrovství a znovu diváky pobaví 
v laskavé rodinné komedii. 
Produkce: ÈR. Žánr: rodinná komedie

25. až 27. ètvrtek až sobota, 113 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži pøístupný

Komedie podle románu a scénáøe nejpopulárnìjšího souèasného 

LETOPISY NARNIE: 
LEV, ÈARODÌJNICE A SKØÍÒ

DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA

CASANOVA

WALK THE LINE

KARCOOLKA

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

KINO DÌTÍ MÁ JARNÍ A LETNÍ PRÁZDNINY. 
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

5. a 6. pátek a sobota, 121 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Volné pokraèování úspìšného filmového hitu. O odvìkém boji 
mezi upíry a lykany, ve kterém jeden druh usiluje o definitivní 
vyhlazení toho druhého v tajné válce, která se odehrává mimo zrak 
lidí… Vlkodlaci stále nevzdávají svùj lov na èlovìka, pøímého 
potomka prvního z upírù, prostøednictvím jehož krve by bylo 
možné vytvoøit superbytost, která by válku ukonèila. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, drama, fantasy, horror
 

12. a 13. pátek a sobota, 124 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Oscarový režisér Sam Mendes nás ve svém novém filmu zavádí 
mezi americké vojáky, bojující za svou vlast na Blízkém východì. 
Dvacetiletý zelenáè chtìl pouze pokraèovat v rodinné vojenské 
tradici. Netušil ale, že ho tato touha vyhodí se snajperskou puškou 
v ruce a padesátikilovým batohem na zádech uprostøed nekoneèné 
arabské pouštì tváøí v tváø vražednému horku a nepøátelským 
iráckým vojákùm. 
Produkce: USA. Žánr: váleèné drama

19. pátek, 80 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Skuteèný pøíbìh Èervené Karkulky. Èervená Karkulka je sice 
klasické pohádkové téma, ale zde je vše naopak. Zaèínáme od 
konce. Strážci zákona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce 
babièky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… Škody 
a porušení zákonù jsou závažné: násilné vloupání, narušení 
domácího klidu, úmysl sežrat a máchání sekerou bez povolení. Tato 
verze Karkulky je vytvoøena v duchu „shrekovské“ filosofie, tedy 
pobavit všechny za všech okolností. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná rodinná komedie

20. sobota, 112 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Nová rodinná komedie Marie Poledòákové o tom, že nikdo 
nechce zùstat sám. Marie Poledòáková se po šestnácti letech vrátila 
k filmové režii a vytvoøila strhující pøíbìh. Opìt prokázala svou 
jedineènost, smysl pro humor i mistrovství a znovu diváky pobaví 
v laskavé rodinné komedii. 
Produkce: ÈR . Žánr: rodinná komedie

26. a 27. pátek a sobota, 113 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži pøístupný

Komedie podle románu a scénáøe nejpopulárnìjšího souèasného 
èeského spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspìch 
Románu pro ženy, který se stal nejúspìšnìjším filmem loòského 
roku. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupina 
cestujících. Bìhem cesty a pobytu u moøe na všechny èeká øada 
komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, 
a to nejen do plavek. Pøátelství, pøekvapivá setkání, letní milostná 
vzplanutí i divoké prázdninové vášnì se odrážejí v pøíbìhu plném 
humoru a jemné vieweghovské ironie. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

UNDERWORLD: EVOLUTION

MARIÒÁK

KARCOOLKA

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

Šifra mistra Leonarda
Mission Impossible III
Základní instinkt 2

èeského spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspìch 
Románu pro ženy, který se stal nejúspìšnìjším filmem loòského 
roku. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupina 
cestujících. Bìhem cesty a pobytu u moøe na všechny èeká øada 
komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, 
a to nejen do plavek. Pøátelství, pøekvapivá setkání, letní milostná 
vzplanutí i divoké prázdninové vášnì se odrážejí v pøíbìhu plném 
humoru a jemné vieweghovské ironie. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

28. nedìle, 77 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Dìj animovaného pøíbìhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. 
století a sleduje pøíbìh Viktora, mladého muže vtaženého do 
podsvìtí, kde je oženìn s tajemnou mrtvou nevìstou. Jeho sku- 
teèná nevìsta Viktorie na nìj èeká ve skuteèném svìtì. Pøestože se 
život v Zemi mrtvých ukáže být mnohem barvitìjší, dospìje Viktor 
k závìru, že neexistuje nic, co by ho udrželo odlouèeného od jeho 
skuteèné lásky.
Produkce: USA. Žánr: komedie

MRTVÁ NEVÌSTA TIMA BURTONA

LETOPISY NARNIE: LEV, ÈARODÌJNICE 
A SKØÍÒ
Dobrodružství v zemi plné kouzel a zázrakù

LÁSKA NA INZERÁT
Romantická zamilovaná komedie

NOC S NABROUŠENOU BØITVOU
Další z hrùzných hororù

KURÝR 2
Pokraèování úspìšného akèního filmu

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Další dobrodružství Harryho a jeho kamarádù

OLIVER TWIST
Film natoèený na motivy slavného románu

KING KONG
Pøipravte se na úžasnou podívanou.

A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
Život po životì je krásný.

MRTVÁ NEVÌSTA TIMA BURTONA
Mrtvá nevìsta je královnou vtipu.

OSTROV
Lahùdková ukázka žánrového øemesla

PØEPADENÍ 13. OKRSKU
Pokud chtìjí pøežít, musí se strážci zákona spojit 
s vìzni a spoleènì bojovat.

POSLEDNÍ VÝSADEK
Karel Roden definitivnì dobývá Hollywood!



ÈESKO-NÌMECKÉ 
SETKÁNÍ VÝTVARNÍKÙ
25. až 30. èervence 2006
Setkání neprofesionálních výtvarníkù z pohranièí, 
kteøí budou spoleènì tvoøit. Témata roku 2006 jsou: 
Krajina, Architektura církevní a lidová a Hledání 
osobitého stylu úèastníkù. Program bude zamìøen 
na frotáž, koláž, kombinace, akèní malování, teorie 
perspektivy a další. Rozmanitá bude i technika 
kresby, napøíklad stínování, lavírování, rozmývání, 
kombinace, grafické tužky atd. Námìt na jednotlivé 
dny bude vždy pøipraven, vysvìtlen a zpracován 
podle zkušeností, pøedstav a emocí každého 
úèastníka. Bude-li mít úèastník pøipravené vlastní 
téma, bude respektován a citlivì veden. Následovat 
bude výstava v prostorách Staré radnice.
Pøihlášky na setkání si mùžete vyzvednout v IC v DK 
Ostrov
Tento projekt byl spolufinancován z prostøedkù EU
 v rámci iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA.
Dieses Projekt wurde von den EU Mittel im Rahmen 
der Initiative der Gemeinschaft Interreg IIIA co-
finanziert.

Ostrovský mìsíèník
Kvìten 20068

KVÌTEN
Program Domu kultury

PØIPRAVUJEME 

1. kvìtna 14.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy 
ELIŠKA NOVOTNÁ-BERANOVÁ 

Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kè

3.kvìtna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
František Ringo Èech 

Premiéra souboru Divadelní scéna DK Ostrov
Režie: Vlaïka Holeèková
Hrají: 
Petr Pokorný (Pøemysl), Vlaïka Holeèková (Vlasta)
Otta Seeman (Bivoj), Zdenka Braunová (Kazi)
Ondøej Holeèek (Ctirad), Monika Novotná (Šárka)
Václav Novotný (Lumír),Jitka Gottfriedová (Èásta- 
va), Jan Mareš (Vojen), Petr Plic (Okov)
Vstupné: 40 Kè „M“

5. kvìtna 17.30 hod., Stará radnice Ostrov

 

(mezi lidmi, státy, hudebními žánry)
Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov a hosté
Vstupné: 40 Kè „M“

14. kvìtna 16.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutìže Kytièka pro 
maminku, vyhlášené DK Ostrov. Výstava nejlepších 
prací. Vystoupení dìtí ZŠ, ZUŠ a MŠ. 
Vstupné: 20 Kè, dìti zdarma

OLEJE A PASTELY

DÍVÈÍ VÁLKA 

JARNÍ KONCERT BEZ HRANIC

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ SOUTÌŽE 
KYTIÈKA PRO MAMINKU

23. èervna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 
Hradiš�an: 

Hudba: Jiøí Pavlica, choreografie: Ladislava Košíková 
O tom, co bývalo a znovu kdysi bude... Hudebnì 
taneèní pásmo „O slunovratu,“ vycházející z kolo- 
bìhu roku a lidského života, vzniklo na motivy veršù 
Jana Skácela a na texty lidové poezie. Hradiš�an 
s umìleckým vedoucím Jiøím Pavlicou patøí k nejzná- 
mìjším moravským folklorním souborùm. Je ojedi- 
nìlým hudebnì taneèním tìlesem s vysokou umì- 
leckou i interpretaèní úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým zábìrem a netradièním repertoárem, 
jehož inspiraèním zdrojem se stal folklór. Více infor-
mací na www.hradistan.cz 
Pøedprodej vstupenek od 5. kvìtna
v Informaèním centru v DK Ostrov

O SLUNOVRATU

17. kvìtna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Aldo Nicolaj

Vìèný manželský trojúhelník, komedie o dvou 
dílech
Osoby a obsazení: Josef Carda (Prokop), Jana 
Švandová (Eva), Rudolf Hrušínský (Mario)
režie: Jiøí Menzel
Jsou-li dva, mùže se zrodit láska. Vstoupí-li mezi nì 
tøetí, vznikne drama. Vážné nebo smìšné, èasto 
obojí, støídavì i souèasnì. Bylo-li nejèastìjším 
námìtem staré komedie namlouvání s pøekážkami, 
nejèastìjším námìtem mìš�ácké komedie (od jejích 
výšin až po pokleslý bulvár) se stává manželská 
nevìra a nejèastìjším situaèním schématem 
trojúhelník, nejen ve dvou základních variantách 
(dva muži a jedna žena, dvì ženy a jeden muž), ale

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ 

i v rùzných rafinovaných kombinacích (ètyøúhelník, 
pìtiúhelník, spojení dvou trojúhelníkù apod.). 
Èastým používáním se ovšem trojúhelník opotøe- 
boval a jeho souèasným autorským uživatelùm 
nezbývá, než pracnì hledat dosud nevyèerpané 
možnosti. Italskému dramatikovi Aldovi Nicolajovi 
se v komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá 
(rozumìj: nikoli Beethovenova Osudová symfonie, 
ale poslední Devátá s Ódou na radost) podaøilo 
objevit možnost vskutku originální, ba senzaèní. Øíci 
jakou zde nelze (jako se u detektivky nesluší pro- 
zradit, že vrahem je zahradník).
Vstupné: 240, 220, 190, 150 Kè

18. kvìtna 18.00 hod., DK Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“ 
Vstupné: 40 Kè

20. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Multikulturní festiválek,
na kterém se každý z vašich smyslù naplní po samý 
okraj. Zrak zaujmou fotografie Petra Macáka, 
opatøené poutavými komentáøi. A jelikož jde o verni- 
sáž, neopomene autor potìšit ani vaše chu�ové 
buòky. Oèi se opojenì rozostøí nad krásou fotografií 
a nastává možnost dopøát sluchu i duši pásmo 
netradiènì zhudebnìné poezie Martina Jiøíka 
a Luboše Šimka. Jejich inspirativní hudba ve vás 
patrnì vzbudí dojem, že jí není nikdy dost. Proto jsou 
zde Unger sound ear lines, neboli Francois a Ruda. 
Vzápìtí se objeví Kejklíøi odjinud (Tomáš, Jára 
a Lukáš), aby Vám žonglováním za doprovodu 
bubnù rozproudili tep. Pokud myslíte, že se poté 
zklidní, jste na omylu, pøichází svùdná bøišní 
taneènice Janan a s ní vùnì orientu.
Vstupné: 40 Kè „M“

30. kvìtna 17.00 hod., T-klub  DK Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr 
DK Ostrov

TOMÁŠ PFEIFFER

R(OSVÍCENÍ)

TANEÈNÍ PODVEÈER

Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU
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Kultura

Téma letošního festivalu Oty Hofmana, 
Hudební Ostrov, se samozøejmì projevilo i ve 
výbìru nesoutìžních filmù pro dìti. 

Dnes již legendární muzikál Kdyby tisíc klarinetù je 
vlastnì protiváleèným protestem, zpracovaným 
zábavnou formou. Filmové písnì jako Tereza, Babeta 
a další již témìø zlidovìly. V muzikálu se pøedstaví 
známé pìvecké i herecké hvìzdy: Karel Gott, Hana 
Hegerová, Eva Pilarová, Jana Brejchová, Jiøí Šlitr a Jiøí 
Suchý a mnoho dalších. 

Pøijela k nám pou� je prvním èeským dìtským 
muzikálem, jehož autorkou je známá režisérka filmù 
pro dìti Vìra Plívová-Šimková. Hrají v nìm Yvetta 
Kornová, Zuzana Bydžovská, Marek Vašut a další. 
Z dílny stejné autorky je také o nìco novìjší film 
Brontosaurus, ve kterém Vìra Plívová-Šimková 
navazuje na mládežnické hnutí stejného názvu. Podle 
jejího mínìní je totiž tøeba do boje proti nièení 
životního prostøedí a pøírody zapojit i dìti. Podpis 
Vìry Plívové-Šimkové je také pod scénáøem snímku 
Hledám dùm holubí z roku 1985. Na pøíhodách dvou 
bratrù a jejich kamarádù srovnává autorka rozdílné 
zájmy vesnických dìtí: na jedné stranì jsou to holubi 
a konì, na druhé rocková hudba. Ve filmu zazní 
skladby Michaela Kocába a Michala Pavlíèka. 

Veselá dìtská komedie plná písnièek, nazvaná autory 
Zdeòkem Svìrákem a Oldøichem Lipským A� žijí 
duchové, pøedstaví øadu známých hercù, z nichž 
mnozí jsou dnes již filmovou legendou: Jiøího Sováka, 
Vlastimila Brodského, z dìtských hercù je to napøíklad 
Tomáš Holý, Tereza Brodská a další. Témìø tøicet let 
starý muzikál vypráví o lásce k tajemné Leontýnce, 
která se promìní z ducha v obyèejnou dívku. 

Film Nekoneèná nevystupovat režiséra Radima 
Cvrèka uvede ménì známý pøíbìh o dìtech na 
pionýrském táboøe, které upoutá podivná dvojice na 
dovolené. Hodnota snímku spoèívá pøedevším na 
hereckých výkonech Júlia Satinského a Milana Lasici. 
Režisér Josef Pinkava natoèil podle scénáøe Hany 
Pinkavové hudební komedii pro dìti i rodièe Pohlaï 
koèce uši. Je to vyprávìní o dospívajících dívkách 
a chlapcích, pøedevším pak o dvou rivalkách v dívèím 
pìveckém sboru. Film Království za kytaru režisérky 
Drahomíry Králové je komedie o problémech 
šestnáctiletého rockového hudebníka, který se snaží 
jakýmkoli zpùsobem si opatøit peníze na drahý 
hudební nástroj. V hlavních rolích se pøedstaví Martin 
Kukla, Lenka Termerová, Oldøich Vízner a další.

Tématické filmy 38. FOH pøinesou 
hudbu a humor

Zajímavým bodem programu na tradièním Dni Tibetu 
na ostrovské Staré radnici byl letos semináø o barvách 
a jejich pùsobení na èlovìka. Po odborném uvedení 
do tématiky, ve kterém lektorka mimo jiné pøi- 
pomnìla i Wolfganga Goetha a jeho nauku o bar- 
vách, si úèastníci semináøe mohli osobnì vyzkoušet 
pùsobení jednotlivých barev na sobì. Namalování 
libovolného motivu v urèité barvì doprovázela i hu- 
dební improvizace na stejné téma. Kurz vedla kar- 
lovarská psycholožka Veronika Pavlù. 

Den Tibetu  

Návštìvníci Dne Tibetu si zkoušejí variace v modré barvì.
Foto: Irena Janeèková

(jan)

Na pøelomu bøezna a dubna ožil opìt Dùm kultury 
pøehlídkou netradièních divadel. Pøi vystoupení 
souboru Pachýø Paèejoff se zpoèátku ojedinìle, 
postupnì èím dál èastìji a nakonec už nepøetržitì 
ozýval z hledištì kinokavárny smích. Diváci si bouøli- 
vým potleskem a výkøiky nadšení vyžádali pøídavek 
a tøi herci v nìm pøedvedli, že mají kromì hereckého 
talentu také nadání hudební. Jejich závìreèná píseò 
o patisonu už byla na diváky moc, nìkteøí doslova 
smíchy slzeli.
„Pachýø Paèejoff, to je kilo humoru a deka dence,“ 
odpovìdìl jeden z protagonistù souboru na po- 
známku z hledištì, že jejich umìní je obèas tak trochu 
dekadentní. Každopádnì je jisté, že rok od roku sklízí 
tento soubor na ostrovské pøehlídce èím dál vìtší 
úspìch. Letošní soutìžní pøedstavení Koláž sle- 
dovanosti byl poøad, ve kterém se autoøi mimo jiné 
vyslovili proti pasivní komerèní zábavì a možná 
i vpádu americké kultury do èeských domácností. 
Použili pøitom neobvyklé výrazové prostøedky, už 
tradiènì jednoduché a vysoce nápadité. Zøejmì se 
líbili i porotì, protože je ocenila hlavní cenou a no- 
minovala je do národního kola na Šrámkùv Písek. 
Doporuèení na úèast v pøehlídce Šrámkùv Písek získal 
soubor Štace Kaznìjov za hru Nepohodlný indián. 
Celkem ètyøi ceny si z pøehlídky odnesl soubor Hop-
Hop Ireny Konývkové. (jan)

Pachýø Paèejoff opìt zabodoval

Pøedstavení Koláž sledovanosti získalo hlavní cenu pøehlídky. 
Foto: Irena Janeèková

Devìt malých forem, výstava devíti studentek tøetího 
roèníku karlovarské keramické prùmyslovky v oboru 
se zamìøením malba na porcelán, umožnila na- 
hlédnout návštìvníkùm Staré radnice do studijního 
programu školy. Své výsledky tak bìhem bøezna 
pøedstavily studentky Eva Benešová, Kristina Letma- 
jerová, Markéta Petrièáková, Karolína Poèová, Petra 
Pøevrátilová, Lada Silová, Žaneta Švidroòová, Petra 
Zápotoèná a Martina Žáèiková. 
„Historii naší školy píšeme již celých 134 let. Za tuto 
dlouhou dobu se zde rozvinuly výtvarné obory 
Propagaèní grafika, Malba na porcelán a Modeláø- 
ství, tedy obory, zamìøené na prùmyslový návrh 
a volné zpracování porcelánu,“ uvedla uèitelka Lenka 
Malíská. Výstava mladých keramièek zpùsobila 
rozruch hned v den slavnostního zahájení. Na ver- 
nisáži se totiž okamžitì všechny vystavené výrobky 
prodaly. „Je to výrazný úspìch, jaký jsme tu ještì 
nezažili,“ øekla Jaroslava Rošková, která mìla na 
realizaci výstavy velký podíl. Spolupráce pøi výstavách 
na pùdì Staré radnice se studenty karlovarské 
keramické školy bude podle jejích slov pokraèovat
i v budoucnosti.

Výstava mladých keramièek 
oživila pùdu Staré radnice

Všechny výrobky mladých keramièek se prodaly hned pøi vernisáži.
Foto: Irena Janeèková

(jan)

 (jan)

mezi lidmi, státy, hudebními žánry...
Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov a jeho hosté vystoupí 
na spoleèném koncertì v Ostrovì. Koncert navazuje 
na loòské Jarní zpívání, pøi nìmž se na jednom pódiu 
setkaly dva pìvecké sbory: sbor Gymnázia Ostrov 
a jeho host, smíšený pìvecký sbor Gymnázia Bert- 
holda Brechta z nìmeckého Schwarzenbergu. Letoš- 
šním hostem ostrovského sboru je soubor malých 
flétnistù z Reinhartova gymnázia z bavorského Hofu, 
který hraje pod vedením Martina Haukeho. V prove- 
dení bavorského souboru zazní skladby pro zobcové 
flétny, jejichž autory jsou pøedevším staøí mistøi 
z Anglie. Sbor Gymnázia Ostrov má pøipraven jakýsi 
prùøez vokální hudby od renesance po souèasnost. 
Zazní v nìm mino jiné skladby Mozarta, Arcadelta, 
ale také skupiny Queen èi Kansas. Oba studentské 
hudební soubory mají dlouholetou tradici a setkaly se 
již nìkolikrát na spoleèných koncertech, pøedevším 
vánoèních, v Hofu i v Ostrovì. Koncert se koná 
v romantickém prostøedí pùdy na Staré radnici, 
5. kvìtna od 17.30 hodin.

Jarní koncert bez hranic 

Mgr. Libor Velièka

Ještì do 15. kvìtna mùžete posílat do soutìže 
fotografie v tìchto kategoriích: Architektura mìsta 
Ostrova, Mìstská zátiší z Ostrova, Krajina a okolí 
Ostrova. Pøijímají se formáty 9 x 13, 12 x 18 a 13 x 18 
cm. Podrobnìjší informace poskytne Informaèní 
centrum v Domì kultury, kde jsou také k vyzvednutí 
pøihlašovací kupony.

Fotosoutìž Jak vidím Ostrov 

(red)
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Základní umìlecká škola

Novì každé pondìlí od 9 do 12 hodin zveme ma- 
minky s dìtmi od jednoho do dvou let do herny MC 
na Hrátky s batolátky (øíkadla, taneèky, pohybové hry 
a další.).
21. kvìtna od 14 hodin další Vítání miminek. Do 15. 
kvìtna se mùžete pøihlásit v MC nebo na tel. 602 747 
447. Pro samostatné dìti ve vìku ètyø až sedmi let 
pøipravujeme na 26. kvìtna Pohádkovou noc v MC, 
pøihlášky na tel. 608 914 469 nebo po 17. hodinì na 
tel. 353 614 668. Ostrùvek se tìší na vaši návštìvu. 

Mateøské centrum Ostrùvek  

 Dana Kolovratníková

Foto: Martina Kosová

4. kvìtna 17.00 hod., 
Stará radnice: Koncert pìveckého sboru pod vede- 
ním Jiøího Navary. Jako  host  soubor  Na  poslední 
chvíli Lucie Velièkové.
 Vstupné: dìti 15 Kè, dospìlí 30 Kè 

9. kvìtna 17.00 hod., 
ZUŠ: Interní koncert žákù hudebního oboru

14. kvìtna 15.00 a 17.00 hod., 
Stará radnice: Nejmenší umìlci ZUŠ. Vstupné 30 Kè

24. kvìtna, 
ZUŠ: Klavírní hrátky, žáci klavírního oddìlení.

25. kvìtna 18.00 hod., 
Dùm kultury: Závìreèný koncert, nejlepší žáci ZUŠ. 
Vstupné 30 Kè, dìti do šesti let zdarma

27. kvìtna, 
Dùm kultury: Souznìní, festival netradièních 
hudebních seskupení. Jednotlivci a soubory z celého 
kraje v netradièním složení.

Akce mimo Ostrov
1. až 5. kvìtna, Náchod: Náchodská prima sezóna, 
ústøední kolo soutìže studentského divadla. Soubor 
Hop-Hop s pøedstaveními V bludišti mého srdce 
a Prase v režii Ireny Konývkové.
5. až 7. kvìtna, Hradec Králové: Prkna, Festival 
pøedstavení s výraznou hudební složkou. Pøedstavení 
V bludišti mého srdce souboru Hop-Hop.
10. kvìtna, Ústav Mariánská: pìvecký soubor pod 
vedením Jiøího Navary. 
13. a 14. kvìtna, Radnice: Oblastní kolo soutìže 
souborù, hrajících pro dìti. Soubor Na poslední chvíli 
s pøedstavením A lidské cesty v režii Lucie Velièkové
18. až 21. kvìtna: Pohádka, mezinárodní projekt tøí 
zemí. Soubor Hop-Hop bude spoleènì se soubory 
ostatních zemí pracovat na jedné pohádce.

Podìkování žákùm 
Ústøední kolo celostátní soutìže ZUŠ ve høe na 
dechové a bicí nástroje ve Vysokém Mýtì, hra na 
saxofon: 2. místo Zdenìk Konývka. Podìkování za 
vynikající pøípravu patøí Vlastislavu Marešovi.  
Národní kolo soutìže monologù a dialogù Kandr- 
dásek, Brandýs nad Labem, kategorie 14 až 15 let, 
èestné uznání: Jaroslava Trnková za monolog Koèka 
(Lucie Velièková), kategorie 16 až 18 let: 1. místo 
a postup do národního kola dospìlých Pohárek Jonáš 
Konývka a Jitka Tomanová za dialog Romea a Julie 
(Irena Konývková), Radim Bìlohlávek, Antonín Kan- 
drik a Ondøej Šulc za dialog Prase (Irena Konývková). 
Oblastní kolo Karlovarského a Plzeòského kraje 
Wolkerùv Prostìjov, Klatovy, soutìž recitátorù, I. ka- 
tegorie: 1. místo a postup do národního kola Jan 
Pavelka a Nguen Minh Huong (Lucie Velièková), 
II. kategorie: 1.místo a postup do národního kola 
Jonáš Konývka (Irena Konývková), èestné uznání Jit- 
ka Tomanová (Irena Konývková), soutìž recitaèních 
souborù: 1.místo a postup do národního kola soubor 
Hop-Hop s pøedstavením V bludišti mého srdce 
(Irena Konývková), èestné uznání za herecký výkon 
Tereza Frýbertová, soubor Na poslední chvíli s pøed- 
stavením Dcera Evina (Lucie Velièková), ústøední kolo 
soutìže monologù a dialogù dospìlých Pohárek, 
Velká Bystøice: 1.místo Jonáš Konývka a Jitka Toma- 
nová (Romeo a Julie), cena za herecký výkon Jonáš 
Konývka.

Upozornìní
Stále ještì je možno zhlédnout výstavu k 50. výroèí 
vzniku ZUŠ v Galerii výtvarného oboru, Masarykova 
719. 

www.galeriekvary.cz, 

otevøeno støeda až nedìle: 13.00 až 17.00, hromadné 
návštìvy po telefonické domluvì: pondìlí až pátek 
8.00 až 15.00, vstupné 20 Kè, snížené 10 Kè, první 
støeda v mìsíci vstup zdarma!

27. dubna až 18. èervna: Walcha, mìsto umìní, 
Souèasná australská tvorba
Australské mìsteèko Walcha v Nové Anglii s asi 1800 
obyvateli, ležící pøibližnì 450 km od Sydney, se mùže 
chlubit zøejmì nejvìtším poètem veøejných 
umìleckých dìl na jednoho obyvatele. Žije zde øada 
vynikajících umìlcù a jistì osvícených zastupitelù 
mìsta, kteøí jim poskytli možnost zabydlit mìsto 
øadou soch a objektù. Oblast kolem Walchy je známá 
pøedevším chovem ovcí a skotu, proto není 
pøekvapením, že se vìtšina autorù, kteøí jsou 
profesionálními sochaøi a malíøi, vìnuje v prvé øadì 
farmaøení. Výstava ve druhém patøe Letohrádku 
ukáže práce na papíøe od osmi umìlcù. Výbìr byl 
omezen možnostmi transportu z Austrálie, proto zde 
chybí obrazy a sochaøská díla. Soubor je rùznorodý 
po obsahové i výrazové stránce: od realistického 
zachycení farmáøské krajiny a obydlí pøes ironický 
pohled na australské kovboje a život obecnì až po 
expresivní malby, inspirované australskou buší a èistì 
geometrická a strukturální díla. Srdeènì zveme nejen 
na prohlídku tohoto exotického souboru, ale i na 
rozsáhlou multimediální výstavu Mileny Dopitové 
Má vítr také paprsky? v prvním patøe, zabývající se 
tématikou stáøí a jeho promìn. Pøístupná je také stálá 
expozice Pamìtní síò Mìsta Ostrova, pøedstavující 
historii mìsta od jeho poèátkù.

LETOHRÁDEK OSTROV

Kateøina Rejchrtová

Jaroslav Chmelík

Malý amfiteátr Velichov, Hospoda U Lípy
5. až 25. kvìtna
MS v hokeji, velkoplošná projekce. Tipování, soutìž 
„maisterschluck“ o ceny
6. kvìtna 18.00 hod.
Máchùv máj, divadelní pøedstavení. Kryštùfek Robin, 
revivaly: Beatles, Roling Stones
19. až 21. kvìtna Velichovská májová pou�. Atrakce, 
kolotoèe, v nedìli dopoledne kapela Album a Loch- 
ness (country, bluegrass)
20. kvìtna 19.00 hod.
Promìny, hardrocková legenda z Karlových Varù.

Akce pod širým nebem 

(rep)

Sobota 13. kvìtna v podveèer
Setkání uèitelù v rámci projektu Sokrates, pøístupné i 
pro veøejnost!
sobota 20. kvìtna 10.00 až 18.00 hod.
Festival historické hudby a tance. Program bude ještì 
upøesnìn, vystoupí asi 10 hudebních a pìt taneèních 
skupin, šermíøi Savioli a další. Kdo mùže, nech� pøijde 
v historickém odìvu.
nedìle 4. èervna 11.00 hod. 
Dìtský den aneb Hornohradské historické hrátky. 
Organizuje spolek Savioli, dále úèinkují Comitatus, 
ohnivci Almasapejama, Divadlo Kapsa. Souèástí oslav 
bude peèení selete.
Prohlídky hradu 
S tištìným prùvodcem lze projít celý hrad i jeho okolí. 
Otevøeno o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. 
Vstupné 30 Kè, rodinné 80 Kè, dìti do 10 let zdarma. 
Vstupné mimo návštìvní dobu 45 Kè, lze domluvit na 
777 028 820, 775 128 820. Informace o Horním 
hradu najdete na: www.hornihrad.cz.

Pozvánka na Horní hrad

(red)

Autorka se narodila v roce 1934 v Kvasinách, v ma- 
lebném Podhùøí Orlických hor, v rodinì venkov- 
ského uèitele. Samo prostøedí, vliv rodiny a v nepo- 
slední øadì i pùsobení profesora kreslení na 
gymnáziu v Rychnovì nad Knìžnou vytvoøilo její 
hluboký vztah k výtvarnému umìní. Proto se 
pøihlásila ke studiu na Akademii výtvarných umìní 
v Praze, kam byla pøijata jako jeden z nejmladších 
studentù. Studovala zde kresbu u profesora Rady  
a portrét u profesora Nechleby. Pozdìji se rozhodla 
vystudovat ještì technický obor. Díky své èinorodosti 
dosáhla vìdecké hodnosti a vynikajících výsledkù 
jako vysokoškolský pedagog. 

Za uplynulých padesát let vytvoøila øadu portrétù 
nejen rodinných pøíslušníkù a pøátel, ale i nìkterých 
známých osobností. Vìnuje se malbì krajin a zátiší, a� 
už v technice olejomalby èi pastelu. Autorka má za 
sebou nìkolik výstav v našem regionu, zejména 
v Chodovì. V souèasné dobì žije a pracuje v Pi- 
le u Karlových Varù, kam pøesídlila natrvalo z Prahy. 
Úspìchy z výstav a malebné okolí Pily ji povzbuzují 
k další výtvarné práci, jejíž výsledky pøináší výstava na 
Staré radnici v Ostrovì. Dùm kultury pøipravil výstavu 
na mìsíc kvìten, protože právì dílo Elišky Novotné-
Beranové je tolik svázáno s krásou pøírody, kterou si 
uvìdomujeme právì v tomto mìsíci. Výstava potrvá 
do 31. kvìtna.  Mgr. Jana Hasmanová 

Stará radnice zve na výstavu

9. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice
Vystoupení u pøíležitosti jednání Socrates Comenius I
28. kvìtna 15.00 hod., kostel sv. Michaela
Jarní koncert

Orbis pictus

(VK)

Oleje a pastely Elišky Novotné-Beranové poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel.: 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: pobockagukv@volny.cz, 
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Dvacáté století pøineslo národùm Evropy nejen 
pokrok, ale i dvì nejhroznìjší války v dìjinách lidstva, 
holocaust, nenávist mezi národy, zmìny hranic, 
zmìny rùzných zøízení a v posledním desetiletí také 
obèanské a etnické støety. Nedávno jsem prohlížel 
památníèek maminky mé ženy a s údivem jsem našel 
doklad o dìtských vztazích, tak odlišných od svìta 
dospìlých. Namátkou vybrané zápisy svìdèí o tom, 
jak si dìti nedìlaly problémy s odlišnou národností. 
Dìtské pøátelství by mìlo být vzorem nám, dospìlým. 
Maminka mé manželky, Franzi Prautschová, byla 
nìmecké národnosti. V pohranièí žila od narození. 
Zápisy v tomto památníèku jsou z let 1925 až 1930. 

Kronikáø zapsal: 
„Zahynuly nesèetné tisíce lidí proto, že tato dohoda 
byla tak dlouho protahována a odkládána. Nebo� 
když trvala taková nesjednocenost, velmi se rozmo- 
hlo pøílišné utrpení hladu, takže bylo pochováno 
v dobì jednoho roku, jak jsem poznal ze zkušenosti, 
u Sedlecké brány tøicet tisíc lidí. A podobný mor nastal 
ve všech mìstech, mìsteèkách a vesnicích a po celé 
zemi. Na všech místech se kopaly jámy a naplòovaly 
mrtvolami zemøelých.“ Zvìtšoval se i konflikt mezi 
královskými manžely. Eliška neúprosnì prosazovala 
neomezenou moc krále, tak jak ji pøedstavovala vlá- 
da Pøemyslovcù a nebyla ochotna uznat nereálnost 
svého požadavku v dané situaci a dobì. Obávala se 
o osud malého kralevice Václava, kterého støežil její 
pøíznivec Vilém Zajíc z Valdeka na Køivoklátì. Obavy 
byly odùvodnìné; král v dùsledku intrik usoudil, že by 
královna se svými pøívrženci mohla prohlásit Václava 
za krále a vládnout do jeho plnoletosti za nìho. I tuto 
komplikaci zaznamenal kronikáø: 

Jan Lucemburský, král diplomat
V prvním desetiletí vlády mladého krále Jana Lucemburského byla v Èeských zemích situace stále 
komplikovanìjší. Nebyl to jenom neustávající zápas o podíl na moci a majetku mezi èástí èeské šlechty 
a králem i mezi šlechtou samou, co poznamenalo toto období, byl to i nesouhlas šlechty s èastou 
nepøítomností krále v Èechách a z toho vyplývajícími finanèními požadavky. Navíc postihl zemi 
hladomor. Setkání krále s císaøem Ludvíkem Bavorským a pøedstaviteli èeské šlechty v Domažlicích
 v dubnu roku 1318 situaci alespoò èásteènì uklidnilo.

konflikty. Musel také plnit závazky vojenské pomoci 
vùèi císaøi a kromì toho získával svou aktivitou ve 
sféøe evropské politiky nová léna pro èeský stát  
(Budyšínsko, slezská vévodství, Chebsko, mìsta v Mí- 
šeòsku a Durynsku ad.). Na poèátku druhého dese- 
tiletí jeho vlády došlo po øadì ústupkù ze strany krále 
v zemi k urèité stabilitì: vládla vysoká šlechta v úzké 
spolupráci s králem. Mnohé výhody a zisky pøinesl 
Janovi jeho podíl na vítìzství císaøe Ludvíka Bavor- 
ského v bitvì dvou císaøù u Mühldorfu (jižnì od Mni- 
chova), stejnì jako sblížení s francouzským králem 
Karlem IV., korunovaným roku 1322, s nímž jako  
chlapec vyrùstal u francouzského dvora, i s jeho ná- 
sledníkem Filipem VI. Z tìchto vztahù vyplynulo 
i osvobození šestiletého kralevice Václava, jeho pøi- 
jetí u francouzského dvora a sòatek s Blankou z Valois 
v roce 1323. Pøi této pøíležitosti byl mladý princ 
biømován jménem Karel, které mu pak už zùstalo.
V oblasti sòatkové politiky operoval král Jan velice 
promyšlenì. V roce 1318 se narodil syn Pøemysl 
Otakar, který však brzy zemøel, 1322 další syn Jan 
Jindøich a 1323 dcery Anna a Eliška. Nejstarší dcera, 
patnáctiletá Markéta, byla provdána za Jindøicha 
Dolnobavorského, malièký Jan Jindøich byl pøislíben 
dceøi nìkdejšího královského soka  Jindøicha Koru- 
tanského, Anna se stala manželkou králi nebez- 
peèného Oty Habsburského. Podivný osud potkal 
druhorozenou dceru Jitku-Gutu. Ve svých sedmnácti 
letech mìla už za sebou pìt z politických dùvodù 
zrušených zasnoubení. Teprve šestý sòatek se synem 
krále Filipa VI., vévodou Normandie, se opravdu 
uskuteènil. 

Díky diplomatickým schopnostem, mimoøádné 
výøeènosti a znalosti cizích jazykù se král Jan brzy stal 
prostøedníkem v øadì konfliktù mezi dynastiemi 
a pøedevším v neustálých tvrdých sporech mezi cí- 
saøem Ludvíkem Bavorským a papežem Janem XXII. 
a podaøilo se mu zabránit mnoha vojenským støetùm. 
Již jako šestadvacetiletému se mu dostalo vše- 
obecného uznání a nepøehlédnutelné pozice mezi 
evropskými panovníky a èeská léna pøesahovala brzy 
pùvodní hranice zemì. V roce 1328 uskuteènil císaø 
Ludvík, pøes všechny projevy papežova hnìvu, svou 
korunovaci v Øímì a získal øadu severoitalských mìst. 
Èeský král ho mìl po svém návratu z tažení na Litvu 
a Chelmsko, kde rovnal spory polských vévodù, pro- 
vázet na druhém italském tažení. O ochranu ostatnì 
požádala èeského krále sama nìkterá hornoitalská 
mìsta. Roku 1330 povolal proto do Lucemburska 
jako svého zástupce ètrnáctiletého syna Karla s man- 
želkou Blankou a vítán v italských mìstech, pøijímal je 
jako své „signorie“. Pøijal zde mnoho penìžitých darù 
a vydal mnoho, nìkdy ovšem neuskuteènitelných, 
slibù. A ovšem popudil tak svou ne zcela oprávnìnou 
akcí proti sobì jak císaøe, tak papeže, až k zámìru 
vyhlásit Èechám válku. Osvìdèenou diplomatickou 
schopností však zdolal i tyto pøekážky a bylo mu 
pøiznáno panství nad devíti severoitalskými mìsty, 
jejichž problémy øešil už se svým synem Karlem.
Všechny tyto královské aktivity, by� i posunuly èeský 
stát do støedu evropského dìní, spotøebovávaly ne- 
únosnì veliké finanèní prostøedky, vymáhané pøe- 
devším doma. Král Jan miloval okázalost, byl štìdrým 
hostitelem a poøadatelem slavností bez ohledu na 
stav svých zdrojù, pøedevším mìst a klášterù a ovšem 
poddaných. Jedním z mnoha plátcù se tak stalo 
v srpnu 1331 i mìsto Ostrov. Za písemné rozmnožení 
svých práv se muselo královské pokladnì bohatì 
odmìnit. 

Jan se stal králem diplomatem

„Povstali toho roku nìkteøí nièemní lidé, nenávistníci 
míru a svornosti, synové zloèinní a ti se pokusili lsti- 
vým jazykem a nenávistnými øeèmi zasíti nesvornost 
mezi èeského krále Jana a jeho manželku Elišku, 
nebo� pravili: "Pane králi, vy víte, že vyžaduje èest 
králova a požaduje dùstojnost království, že má každý 
král vládnout a ne být ovládán. Vidíme však naopak, 
že vás ovládá žena, otoèila si vás, tak vás uhranula, že 
nedìláte nic jiného, než co øekne ona... Chce vašeho 
staršího syna Václava odevzdati nìkterým pánùm, 
aby jeho mìli za krále a vás odklidili.“ Výsledkem bylo 
uvìznìní ètyøletého kralevice na Lokti a další jeho 
zajetí a odlouèení od matky, která se s dcerami 
uchýlila na Mìlník.

„Protože je mi pùda rodné zemì nejsladší...,“ tak 
odpovídal král Jan na otázku, proè tak èasto odjíždí do 
Lucemburska. I nadále pobýval v Èechách jen obèas 
a krátce. Byl totiž také stále vládnoucím hrabìtem Lu- 
cemburska, které trpìlo jeho nepøítomností. Ohro- 
žovaly je neustálé vpády sousedních pánù i vnitøní 

Pùda rodné zemì je mi nejsladší, øíkával 
Jan

Mgr. Zdenka Èepeláková

Pøátelství nezná hranice

Odpovìdi na kupónu pošlete nebo pøineste do 
Infocentra v Domì kultury Ostrov nejpozdìji do 
9. kvìtna. Výherce ze správných odpovìdí urèí 
los. 
Otázka: Jak se jmenovala nejstarší dcera Jana 
Lucemburského?
Nápovìda: správná odpovìï se skrývá v nìkterém 
ze èlánkù tohoto èísla.

Soutìž pro ètenáøe

(red)

Jméno a pøíjmení

Telefon:

Odpovìï

Kupon:

Ostrovský mìsíèník vyhlašuje soutìž pro ètenáøe 
o dva lístky na divadelní pøedstavení NEBYLA TO 
PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ s Rudolfem Hrušínským, 
Janou Švandovou a Josefem Cardou, které se koná 
17. kvìtna v 19.30 hodin v DK Ostrov.

V minulém mìsíci vyhrála ètenáøka Jana Kopecká, 
jejíž kupon byl vylosován z devatenácti správných 
odpovìdí. Správná odpovìï znìla: Jaroslav Krauz.

(red)

Vojtìch Písaèka
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Návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty) na
tel. 353 613 694 nebo e-mail: studio@tv-ostrov.cz 
nebo SMS na 776 696 133

Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání - KVÌTEN

Cyklisté, kteøí vyjíždìjí na první jarní výlety, by 
nemìli zapomínat na povinné vybavení svých 
kol. Vìtšina z nich jistì své povinnosti zná a pro 
ty, kteøí s cyklistikou teprve zaèínají nebo se jí 
vìnují jen nepravidelnì, pøinášíme nìkolik rad 
odborníka. 
„Každé jízdní kolo musí být vybaveno dle platné 
vyhlášky, která stanovuje pravidla jízdy na pozemních 
komunikacích,“ uvádí Jiøí Èechman, který je odbor- 
níkem na kola i cyklistiku. Podle jeho doporuèení 
musí být každé kolo vybaveno dvìma na sobì ne- 
závislými brzdami, pøedním i zadním svìtlem, odra- 
zovým sklem vzadu èerveným a vpøedu bílým, na 
pedálech by mìla být odrazová skla oranžová. Rov- 
nìž ve výpletech kol musí být po dvou odrazových 
sklech. K výbavì patøí i zvonek. Dìti do patnácti let 
si pøi jízdì na kole musejí chránit hlavu plnou 
ochrannou pøilbou. Pro dospìlé zatím toto naøízení 
neplatí, je však samozøejmì v zájmu jejich bezpeè- 
ènosti chránit se pøed možným úrazem. Vedle pøilby 
je nezanedbatelným bezpeènostním prvkem také 
pestrobarevné obleèení s reflexními prvky. 
„Kolo samozøejmì musí být v bezvadném technic- 
ckém stavu, kdo si není jistý, a� radìji zajede do servi- 
su. Také horská kola, která mají nedokonalé vyba- 
vení, nemají na silnici co dìlat,“ upozoròuje Jiøí Èech- 
man. Další informace pro cyklisty na tel. 353 615 422. 

Olympijský „støíbrný“ Lukáš Bauer se v bøeznu 
sešel na besedì s ostrovskými obèany. V ko- 
morním prostøedí Staré radnice odpovídal na 
otázky, týkající se jeho úèasti na zimní olympiádì 
v Turínu. Olympijskou støíbrnou medaili, kterou 
získal v bìhu na lyžích, pøinesl na setkání s sebou, 
takže si ji zájemci mohli zblízka prohlédnout. 
Souèástí programu bylo promítání zábìrù z prù- 
bìhu závodu, dobìhu do cíle a pøevzetí medaile.

„K získání druhého místa jsem potøeboval i trochu 
štìstí,“ pøiznal Lukáš Bauer. Poèasí v den rozho- 
dujícího závodu mu moc nepøálo, a tak pro nìj ko- 
neèný výsledek byl spíš pøíjemným pøekvapením. „Do 
poslední chvíle jsem netušil, jestli nakonec 
neskonèím jako tøetí nebo dokonce ètvrtý, ale že bì- 
žím na druhém místì jsem vìdìl už bìhem závodu,“ 
øekl Lukáš Bauer. Ostrovský starosta Jan Bureš, který 
mu pøedal od Mìsta padesát tisíc korun na další 
sportovní pøípravu, v závìru besedy oznámil, že za 
sebe navrhne Lukáše Bauera na titul Obèan roku.

ètvrtek 4. kvìtna, moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dávky státní sociální podpory, hovoøí Petra 
Dolejšová, tisková mluvèí Úøadu práce v Karlových 
Varech. 
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Zdravíèko: Procedury v Léèebných lázních 
Jáchymov
18.55 Informaèní servis
ètvrtek 11. kvìtna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Mateøské centrum Ostrùvek, hovoøí Dana 
Kolovratníková, pracovnice centra
18.30 S-mix
18.50 Rozcestník
18.55 50 let Základní školy J. V. Myslbeka v Ostrovì 
(dokument)
19.05 Informaèní servis
ètvrtek 18. kvìtna
18.00 Záznam z jednání Zastupitelstva mìsta Ostrova 
(výjimeènì nelze uskuteènit pøímý pøenos)
ètvrtek 25. kvìtna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dotazy obèanù, hovoøí Bc. Jan Bureš, starosta 
Ostrova
18.35 Školní støípky: ZŠ Klínovecká
18.50 Videotip
19.05 Informaèní servis 
Nové celotýdenní vysílání
Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 
poøad, 21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00
Pátek: 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00
Sobota: 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad
Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdoko- 
nalovat dle diváckých podnìtù. 

Tenisový oddíl TJ Ostrov poøádá Tenisovou školièku 
pro dìti ve vìku šest až osm let. První schùzka bude 
ve støedu 10. kvìtna v 16 hodin v areálu tenisového 
oddílu v ostrovském Zámeckém parku.

Pomalu konèí školní rok a s ním i náš rok cvièební 
v TJ Ostrov (Èeská asociace sportu pro všechny, oddíl 
Rodièe a dìti a oddíl žactva). Následující cvièební rok 
2006/2007 nám ale dìlá starosti. Nìkde chybí, nìkde 
zaèínají chybìt cvièitelé a cvièitelky, zatímco stav dìtí 
a žactva je uspokojivý. A tak se ptám: najde se nìkdo, 
kdo by se chtìl podílet na radostné èinnosti s dìtmi? 
Dvacetiletým nabízíme smysluplné využití pøebyteè- 
né energie, ètyøicetiletým omládnutí v kruhu lidských 
poupátek (nebo lvíèkù), všem pøístup k odbornému 
školení. Neseïte si na zdraví, a� vás drogy neskolí! 
A nebo to nevadí?

Cvièíme v tìlocviènì ZŠ Májová ulice (døív III. 
ZDŠ):
Rodièe a dìti každé úterý od 17 hod.
Žactvo každé pondìlí a ètvrtek od 17.30 hod.
Sportovní gymnastika každé úterý od 17 a každý 
ètvrtek od 17.30 hod.
Tìšíme se na každého, pøijïte se bìhem kvìtna 
podívat!

Úèastníci 58. roèníku cyklistického Závodu míru 
pojedou v jeho ètvrté etapì také Ostrovem. 
Ostrovští sportovní fanoušci budou mít možnost pøijít 
závodníky povzbudit v úterý odpoledne 16. kvìtna. 
Pøedpokládaná doba prùjezdu Ostrovem je podle 
sdìlení Agentury Cyklistika mezi 13.30 a 13.45 ho- 
dinou. Trasa ètvrté etapy povede z Karlových Varù 
kolem obce Bor, pøes Ostrov na Kvìtnovou, Damice, 
Stráž nad Ohøí ad. až do Teplic. Organizátoøi závodu 
se obracejí na všechny obèany s prosbou, aby byli 
nápomocni pøi zajištìní hladkého a bezpeèného prù- 
jezdu pelotonu mìstem. Záštitu nad celým závodem 
pøevzal pøedseda vlády Jiøí Paroubek, jednotlivé 
etapy zaštítí pøíslušní hejtmané, primátoøi nebo 
starostové.
Závod bude odstartován 13. kvìtna v rakouském 
Linci a povede pøes Èeské Budìjovice do Berouna, 
Karlových Varù, Teplic, Bíliny, dále do nìmeckého 
Altenbergu a Hannoveru, kde 20. kvìtna skonèí. 

Informace o Závodu míru lze získat na 
www.zavodmiru.cz, nebo na telefonu 381 235 008. 
Dotazy lze také smìøovat na: agcykl@telecom.cz. 

Závod míru 
povede pøes Ostrov

Kolo musí mít 
povinnou výbavu

Foto: Irena Janeèková

 (red)

(jan) 

Dobrý technický stav kola se vyplatí zkontrolovat v servisu, øíká 
Jiøí Èechman.

Lukáš Bauer besedoval 
s obèany Ostrova

Lukáš Bauer pøi autogramiádì  
Foto: Irena Janeèková

 (jan)

Vadí, nevadí?

Vìra Mrázová, cvièitelka 

Tenisová školièka

Alfréd Hlušek, pøedseda TJ Ostrov

Oznamujeme všem svým ètenáøùm, že jsme rozšíøili 
naše služby. V novì otevøeném hudebním oddìlení 
si mùžete pùjèit CD, LP, MC, èasopisy a knihy s hu- 
dební tematikou. Hudbu si mùžete pøijít také tøeba 
pouze poslechnout, k dispozici jsou ètyøi poslechová 
místa. Pokud máte doma LP a nemáte gramofon, 
nabízíme Vám poslech Vašich desek u nás. Otevøeno 
je každé pondìlí a ètvrtek od 13 do 18 hodin.
10. kvìtna v 17 hodin poøádáme k 675. výroèí mìsta 
Ostrova pøednášku pana Fialy: Ostrov a spoleèenský 
život v dobách minulých. 
Omlouváme se žákùm ZŠ za pøeložení 2. roèníku 
soutìže SuperÈtenáøi na mìsíc øíjen. Dùvodem je 
probíhající soutìž Ostrovský reportér a pøíprava oslav 
na 675. výroèí mìsta.
26. kvìtna se koná Bambiriáda 2006 na terase  
knihovny od 14 do 17 hodin, pøehled aktivit ve vol- 
ném èase pro dìti a mládež, soutìže, vytvoøení pro- 
vazu pøátelství. 
Podrobnosti ke všem akcím najdete 
na tel. 353 842 528, osobnì v knihovnì 
nebo na  www.knihovna.ostrov.cz.

Mìstská knihovna

Mgr. Irena Leitnerová



Ráda se pomazlí jen se mnou, jinak se bojí, øíká Annemarie 
Èepeláková.

Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2006 13

Ètenáøské pøíspìvky
Koèka-hrdinka se má dobøe

V posledních letech se velmi rozmohlo vytváøení 
zdání, že nìco je, ale ve skuteènosti to vlastnì není. 
Tak si napøíklad koupíme zimní boty, ale ony jsou 
jenom jako zimní, protože je u nich pøiloženo varo- 
vání, že je nelze nosit do vlhka ani do mrazu. Zápalky 
se lámou a nehoøí, škrtátko na krabièce neškrtá. 
Utìrky už neutírají, jen vodu rozmažou, o kapesnících 
z umìlých tkanin radìji ani nemluvit... V oblasti 
potravin je snad vytváøení zdání nejvýraznìjší: krabí 
tyèinky nemají s krabem nic spoleèného, zato je v nich 
bohatì všelijakých náhražek (gumy, lepidla, barev 
a témìø jedovatého ochucovadla glutamanu sodné- 
ho), s jejichž pomocí výrobce navodí zdání, že se 
jedná o krabí maso. Lososová pomazánka je z obar- 
vené tresky, a ještì horší to mají milovníci uzenin. 
Napøíklad složení takzvaného šunkového salámu 
prozradí kromì pøidaných dusitanù ještì sóju, mléè- 
nou bílkovinu, rùzné kyseliny, napøíklad jableènou 
a citrónovou, zahuš�ovadla, rozpouštìdla, dokonce
i karob, který se v cukráøství využívá jako náhražka 
èokolády... celkem dvanáct chemických pøísad, tak-  
zvaných éèek. Zákazník si mùže lámat hlavu, k èemu 

Všechno je jen jako

Pod èarou

je napøíklad v cikánské peèeni tøeba karamelu. 
„Dobøe jim tak, masožravcùm, nemají to jíst,“ øeknou 
si vegetariáni, ale oni na tom nejsou o moc lépe: 
takzvaná tmavá (žitná) mouka je obarvená nahnìdo, 
aby si kupující myslel, že má zdravìjší housku, stejnì 
jako èokoládová poleva je obarvený mazlavý tuk, 
který èokoládu pøipomíná jen vzdálenì. Kokoska se 
vyrábí ze sójových bobù a brambùrky z podivné 
hmoty, která je víc tìstem než bramborami. 
Na to všechno jsem si vzpomnìla, když se zaèaly
v médiích zveøejòovat pokyny, jak se máme chránit 
pøed ptaèí chøipkou. Zdravotnické autority demon- 
strativnì pojídají na veøejnosti kuøecí stehna, aby bylo 
vidìt, že se nebojí. Jedno ze základních doporuèení 
hlavního hygienika ÈR øíká, že necháme-li kuøe projít 
alespoò tøi minuty teplotou 70°C, máme vyhráno, 
virus totiž pøi této teplotì bezpeènì hyne, nakazit 
bychom se tedy mohli pouze pøímým stykem se 
syrovým masem. Ale pozor, aby to zase nebyla  
ochrana jenom jako! Co se bude dít do té chvíle, než 
to kuøe èlovìk uvaøí? Bude s tím pøípadnì nakaženým 
syrovým masem manipulovat v rukavicích a ska-  

fandru? A co v obchodech, kde se maso prodává 
a kde, navzdory všem pøedpisùm, nìkteré proda- 
vaèky s rukou ještì vlhkou od krve vracejí peníze 
a podávají zákazníkùm peèivo èi konzervy, v lepším 
pøípadì si otøou dlanì do pláštì, aby mìly ruce jako 
èisté. Jestli to nìkomu pøipadá pøehnané, tak se málo 
pozornì dívá kolem sebe. V domácnostech pøípad- 
nou nákazu odskáèe rodina, na nedbalost èi ne- 
vìdomost prodavaèù a kuchaøù v restauracích do- 
platíme všichni. Staèí si uvìdomit, že podobné bez- 
peènostní pøedpisy platí pro salmonelózu, a pøesto 
opakovanì dochází k hromadným nákazám napøíklad 
ve školních jídelnách, kde urèitì dìti nepojídají 
syrová kuøata ani vejce. Salmonelóza je sice nemoc 
bakteriální, nikoli virová, takže zpùsob jejího pøenosu 
je asi jiný, bohužel se ale bìžnì neuvádí, jak dlouho 
mùže virus ptaèí chøipky pøežívat napøíklad na 
zneèištìných rukou nebo nádobí. Proto se pøimlou- 
vám za to, abychom byli v takto závažném pøípadì 
nejen plnì informováni, ale abychom se také snažili 
pøed možnou nákazou chránit skuteènì, nejen jako.

Irena Janeèková

Neuvìøitelné štìstí mìla koèka, kterou našli pøed 
dvìma lety zamìstnanci ostrovského Domu kultury 
zašitou uvnitø sedací soupravy. Pøed prodejem ná- 
bytku se v hale ozývalo zevnitø sedaèky mòoukání, 
takže nakonec prodejcùm nezbylo, než nechat se- 
daèku rozpárat a koèièku osvobodit. „Protože se to 
stalo pøesnì na apríla, hodnì lidí si tenkrát myslelo, že 
je to vtip,“ øíká Jaroslava Rošková z Domu kultury. 

Foto: Irena Janeèková

Možná se mnou nebudou všichni souhlasit, ale já 
vždycky mìla ráda Mezinárodní den žen. Líbilo se mi, 
že muži mohou být chvilku ke všem ženám galantní. 
Tìšilo mì, že jsem i od tatínka pokaždé dostala kytku, 
a také se mi líbilo, že nám kluci ve škole dávali pusu. 
Bylo mi pøitom docela jedno, že to byl svátek 
„soudružský“. Pak se ale Den žen pøestal slavit a èá- 
steènì ho nahradil Den matek. Ten se mi ale naopak 
nikdy nelíbil. Je to trochu nefér vùèi tìm ženám, které 
z nìjakého dùvodu prostì matkami být nemohou, 
a také mi je každoroènì moc líto, když ke Dni matek 
vystupují v kulturních zaøízeních s programem dìti 
z dìtských domovù, jejichž maminky pøi vystoupení 
samozøejmì chybí. Ještì štìstí, že jsou tam s nimi 
aspoò jejich hodné „tety“. Jednou jsem utìšovala 
malého chlapeèka, který pøi pøíležitosti Dne matek 
vystupoval v programu a ve chvíli, kdy ostatní dìti 
nesly hrdì svým maminkám kytièku, on ji nemìl 
komu dát. V zákulisí pak dlouho plakal. Možná, že
i tohle byl jeden z dùvodù, proè jsem tenkrát svým 
dìtem øekla, že tenhle svátek v naší rodinì slavit ne- 
budeme. Jenže pak jsem pøišla domù druhou kvìt- 
novou nedìli a mùj tehdy sedmiletý syn mi jen tak 
beze slov podal namalované srdíèko s pøáníèkem. 
A tehdy jsem na ten Den matek pøeci jen trochu 
zmìnila názor. Pro mne tenhle svátek neznamená 
oslavy ani dárky, ale dìtskou rukou malovaný obrá- 
zek a slovo: „Díky“.

Kam se èlovìk podívá, tam nìco kvete. Tøešnì, 
šeøíky, rododendrony. Jen škarohlíd by øekl: 
„Krásná je kvetoucí jabloò, ale štrúdl je štrúdl.“ 
Pro nás zahrádkáøe je to snad nejpilnìjší doba. 
To, co teï zasadíme a uchráníme, pozdìji nás 
odmìní svými plody èi pùvabem.

Citlivìjší rostliny chráníme pøed jarními pøízemními 
mrazíky, truhlíky s balkónovými rostlinami dáme ven 
až po „zmrzlících.“ Hojnì je hnojíme a dle potøeby 
zaléváme. Sledujeme, zda se na rùžích, angreštech 
ad. nevyskytuje padlí, kontrolujeme pøítomnost rzí. 
Mírnì napadené èásti ihned odstraníme a dùkladnì 
zlikvidujeme. Vysazujeme jiøiny a další choulostivìjší 
rostliny. První pùle mìsíce je vhodná k dosévání tráv- 
níkù, ty stávající seèeme a ošetøujeme. Okopáváme 
a plejeme záhony. Do pùli kvìtna mùžeme vysazovat 
a pøesazovat stromky a keøe s koøenovými baly, dù- 
kladnì je zalijeme. Okrasné keøe lze tvarovat øezem. 
Odstraníme odkvetlé kvìty šeøíkù. V druhé polovinì 
kvìtna sestøihneme vøesovce o tøetinu, aby zhoustly. 
Vysazujeme hlízy meèíkù pro krásný kvìt v záøí, dále 
lekníny a jiné vodní rostliny. Pøihnojujeme vydatnì 
cibulnaté kvìtiny, aby v pøíštím roce vydatnì kvetly.

Ovocné stromky chráníme pøed škùdci, zejména 
nepøíjemní jsou obaleèi, mšice a svilušky. Nej- 
úèinnìjší je chemická ochrana. Je vhodná doba pro 
postøik na „myší ouško,“ proti strupovitosti a dalším 
chorobám. U višní a tøešní ukonèíme roubování. Po 
odkvìtu hrušní a jabloní provedeme postøik proti 
pilatce. Koncem mìsíce mùžeme roubovat angrešt 
na meruzalku. Jahodníky od doby kvìtu do poèátku 
zrání vydatnì zaléváme. Koncem mìsíce odstraòu- 
jeme neplodné výhony na vinné révì a vyvazujeme 
nové pøírùstky.

Sázíme brambory, vyséváme koøenovou zeleninu 
a vèas ji zaèneme jednotit. Mladé luštìniny chráníme 
pøed mrazem. Sázíme pøedpìstované kedlubny, kvì- 
ták, brokolici, kapustu. Mùžeme už zasadit ven dýnì, 
cukety, patisony a nìkteré druhy melounù. Do skle- 
níkù je možno sázet okurky, rajèata, papriky, lilky. 
Sklízíme první øedkvièky a jarní salát.
Práce na zahradì má být krásná a pøíjemná, tak se 
tìšte z každé èinnosti. Zahradnièení pro radost nemu- 
sí být maratón, který odnese vaše zdraví. 

Tipy pro okrasnou zahradu

Tipy pro ovocnáøskou zahradu

Tipy pro zeleninovou zahradu

V kvìtnu jsme 
v zahradì nejpilnìjší

 Milan Jandourek

Den žen nebo Den matek?

 Jaroslava Rošková

Koná se v kostele sv. Michaela místo tradièního 
Ostrovského varhanního jara po dobu opravy 
varhan. Letos je vìnováno sborovému zpìvu.

Rosa Coeli, smíšený komorní 
sbor pod vedením Petry Vojtové, Žlutice. Koncert je 
souèástí obnovené Poutní slavnosti k ostrovské 
Pannì Marii.

 Orbis pictus pod vedením 
Lenky Kozohorské, Ostrov

 Karlovarský dívèí sbor pod 
vedením Jiøího Štrunce. 
Svou úèastí na koncertech Ostrovského 
hudebního jara podpoøíte opravu historických 
varhan v kostele sv. Michaela.

8. kvìtna 15.00 hod., 

28. kvìtna 15.00 hod.,

18. èervna 15.00 hod.,

Ostrovské hudební jaro 2006

(LH, red. kráceno)

Zubožené koèièky, která podle odhadu prodejcù pøe- 
žila nejménì dva týdny bez jídla a pití pøi nedo- 
brovolné pøepravì z Nìmecka, se tehdy ujala Anne- 
marie Èepeláková z Ostrova. Koèka, která dokázala, 
že pøísloví o devíti koèièích životech je nejspíš prav- 
divé, dostala jméno April, podle dne, kdy byla zachrá- 
nìna. Dnes už by v April nikdo nepoznal to vydìšené 
a vysílené zvíøátko. Za dva roky zesílila a má krásnou, 
kvalitní srst.
„Nechala jsem ji tenkrát prohlédnout veterináøem 
a kromì toho, že byla dehydrovaná, na ní neshledal 
vážnìjší újmu. Ještì nìkolik dní pak málo jedla i pila 
a byla hodnì nedùvìøivá,“ vzpomíná Annemarie Èe- 
peláková. April se ale stále bojí návštìv a pøed dìtmi 
se schovává za nábytek. „Není to zrovna koèièka na 
hraní, je vidìt, že nikdy pøedtím asi nežila v domác- 
nosti. Pøijde se pomazlit jen se mnou,“ dodává nynìjší 
majitelka April. (jan)
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MDDM
Ostrov 675
Vìdomostní soutìž: 1.a 2. tø. namalují obrázky, 

vztahující se k Ostrovu. 3.-5. tø.: soutìž Jak znáš své 

mìsto? Pro 6.-7. tø. pøipraví každá škola v kvìtnu 

školní kolo, z nìhož bude vybrána ètveøice do finále 

13. èervna v DK. 8.tøídy zhotoví panel pro výzdobu 

jevištì na finále.
Olympiáda škol

Vítìzství obhajuje ZŠ Májová. Èlunkové závody 1. tø., 

25. kvìtna 10.00, høištì MDDM

Vítìzství obhajuje ZŠ Masarykova. Ostrovská 

minitretra, 10. kvìtna 13.00, høištì ZŠ Májová. Fotbal 

hoši 6. a 7. r.,
29. kvìtna 13.30, høištì MDDM. Pøehazovaná dívky 

6. a 7. r., 29. kvìtna 13.30, tìl. ZŠ Masarykova

Gymnázium, SPŠS. Vítìzství obhajuje prùmyslovka. 

16. kvìtna 8.00, høištì MDDM. Malá  kopaná, volej- 

bal, florbal, basketbal. 
Vodní závody
15. kvìtna 14.00, Zámecký park 
Svìtový den vody a vodních zdrojù. Závody malých 

modelù plavidel z papíru a pøírodních materiálù. Sraz 

na dìtském høišti u lávky. Pro žáky 1. stupnì ZŠ a ŠD. 

Informace ve SMPø. 
Turnaj ve fotbalu
20. kvìtna 9.00, høištì MDDM  
„Aktivní víkendy neorganizovaných dìtí a mládeže.“ 

Turnaj v malém fotbalu, žáci 13-15 let. Pìt hráèù a 

brankáø (ne kopaèky, ale sportovní obuv). Pøihlášky 

do 18. 5. v MDDM.
Putování krajem povìstí VI.
21. kvìtna, sraz v 8.30 hod. u SMPø. Výlet s vyprá- 

vìním místních povìstí. Hrad Beèov n.Teplou a další 

zajímavosti v jeho okolí.

Pohár Mìstské rady

Pohár starosty mìsta 

Pohár Mìsta Ostrova

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7500 kusù mìsíènì
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do kvìtnového èísla 
je 10. kvìtna, 
uzávìrka pro pøíjem reklam 12. kvìtna

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy 
Vary

Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš, Ing. Petr Kovaøík, Milan 
Matìjka, Vojtìch Písaèka, 
Ing. Marek Poledníèek, Bc. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce
Pøíspìvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
tel. 353 800 525 nebo osobnì v IC v DK Ostrov,
inzerce: tel. 353 800 525, bilkova@dk-ostrov.cz

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Herny
Stolní tenis, poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní 
hry (hokej, fotbal), kuleèník (pro starší 12ti let) 
a airhockey všední dny 14.00-19.00, sobota 9.00-
12.00 v hernì Domu dìtí. 
Letní tábor Manìtín 
I. 30.6. až 13.7. III. 26.7. až 8.8. 
II. 13.7. až 26.7. IV. 8.8. až 21.8. 

I. 10.7. až 14.7.            II.  17.7. až 21.7.

I. 10.7. až 14.7.        II. 21.8. až 25.8.

Informace:

Pøímìstský sportovní tábor

Pøímìstské tábory SMPø

Dùm  dìtí, pondìlí až pátek  8.00-20.00, 
tel. 353 613 248, v SMPø. tel. 353 842 389, 
736 761 913. 

Oblastní kolo MÈR 
Mažoretky 2006 
21. kvìtna 11.00 až 17.45
Soubory regionu o postup na mistrovství ÈR.
9.15 Pøijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení 

starostou mìsta, rozlosování. 

10.45 Slavnostní zahájení.                                                   
11.00 až 12.00 Pochodové defilé, Mírové námìstí. 

14.00 až 16.30 Pódiové formace, høištì ZŠ Masa- 

rykova. 16.30 Vyhlášení výsledkù, vystoupení vítìzù, 

slavnostní zakonèení.
Den dìtí
28. kvìtna 14.00 až 16.30, Zámecký park, MDDM. 

V prùbìhu odpoledne soutìže, malé motorky, atrak- 

ce ad. V nepøíznivém poèasí program v Domu dìtí. 

Bližší informace: plakáty, KT,  tisk.
Den otevøených dveøí železnièních modeláøù
Klubovna žel. modeláøù MDDM
28. kvìtna 9.30 až 17.00
29. kvìtna 10.00 až 18.00 pro MŠ, ZŠ, ŠD. Výstava 

modelù, práce modeláøù, jízda na klubových kole- 

jištích, video z modelových kolejiš�. 
Výtvarná soutìž
SMPø vyhlašuje výtvarnou soutìž na téma: Místo, 

kde bych strávil nejfantastiètìjší prázdniny. Technika 

ani formát neomezeny. Práce odevzdejte ve stanici 

nebo MDDM do 20. èervna. Vítìzové budou vyhlá- 

šeni v rámci „Louèení se školním rokem.“
Povídání o…
Beseda o mláïatech našich divokých zvíøat, rozšíøení 

obecného úvodu. Vše o dobách bøezosti, podmín- 

kách a èasu narození mláïat a jejich dospívání. Bližší 

informace a rezervace: telefonicky ve SMPø.
Sportovní høištì
Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete 

zahrát na høišti MDDM, všední den do 20.00, sobota 

9.00-18.00, nedìle 10.00-18.00. Ve stejnou dobu 

otevøen minigolf a venkovní stolní tenis.

Vlasta Schartová
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