
Vážení spoluobèané,
slíbil jsem vám, že vás budu na tomto místì 
seznamovat s jednotlivými rozvojovými 
projekty mìsta, které pøipravujeme. Dnes 
bych vám rád pøedstavil projekt, který je, 
jak vìøím, z tìch „populárnìjších“. Navíc jej 
máme ve Strategickém plánu rozvoje 
mìsta. 

Pokud se dnes chcete bezpeènì v Ostrovì 
vykoupat a zaplavat si, máte v podstatì tøi 
možnosti: buï to mùže být ve vašem 
vlastním bazénu, nebo si musíte poèkat na 
léto, až se otevøe koupalištì. Pøípadnì si 
musíte zajet do nìkterého vìtšího mìsta 
našeho regionu nebo do Potùèek. Myslím 
si, že pokud mají i Potùèky svùj krytý bazén, 
že ani Ostrov by nemìl zaostávat. Jak jste si 
jistì všimli u novì otevíraných areálù, tak 
vìtšina z nich už není øešena jako obdél- 
níkový bazén standardních rozmìrù pro 
plavání sem a tam. Vìtšina z nás, pokud si 
mùže vybrat, tak využije spíše možnost 
navštívit akvacentrum než sportovní bazén. 
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Rekonstrukce klášterního areálu se chýlí ke konci a jeho 
slavnostní otevøení se nezadržitelnì blíží. Tato významná 
událost se uskuteèní letos 29. záøí v rámci Michaelské 
pouti, která se již tradiènì stala pøíležitostí pro významné 
mìstské události. V minulých letech to bylo napøíklad 
otevøení obchvatu, obnoveného Mírového námìstí nebo 
uložení insignií mìsta do bánì na vìži kostela sv. Mi- 
chaela. O postupu rekonstrukce areálu jsou Ostrovští 
prùbìžnì informováni. Navíc stavební èinnost je dobøe 
patrná pøi pouhém pohledu kolemjdoucích. Nyní bychom 
na tomto místì rádi poodhrnuli roušku tajemství kolem 
expozice v kostele Zvìstování Panny Marie. 

Základní ideou na využití kostela a pøilehlých kaplí po 
dokonèení rekonstrukce je vznik víceúèelového kultur- 
ního a spoleèenského komplexu nejen pro obyvatele 
mìsta Ostrova, ale i pro širokou veøejnost z celého 
regionu. Stabilním základem pro využití tohoto barokního 
areálu je pøesun expozice Pamìtní sínì, která byla v roce 
2002 zøízena v Letohrádku. Tato výstava bude rozšíøena 
o pøedmìty a poznatky získané bìhem posledních let. 
Návštìvníci se v ní seznámí s historií mìsta od získání 
privilegií až do poèátku 20. století. Zvláštní prostor bude 
vìnován produkci ostrovské porcelánky Puls, která ve své 
dobì patøila ke svìtové špièce. Vystaveny budou také 
pøedmìty a informace, které pøiblíží život v Ostrovì v prù- 
bìhu 19. století. 
Významné zásluhy na vzniku expozice má kromì jiných 
i památkáø Lubomír Zeman, archeolog Jiøí Klsák a histo- 
rièka Zdeòka Èepeláková.

Kulturní a spoleèenské centrum regionu

Expozice v klášterním kostele: už v záøí!
„Pøestìhování Pamìtní sínì z Letohrádku do kostela 
Zvìstování Panny Marie vítám, protože novì zaøízené 
prostory v klášterním kostele poskytnou možnost širšího 
uplatnìní exponátù, zejména mám na mysli kolekci 
porcelánu a barokní sochy,“ øekla Zdeòka Èepeláková.

V minulosti jsme se na stránkách Ostrovského mìsíèníku 
nìkolikrát vìnovali problematice pùvodního vybavení 
kostela. Vzhledem k tomu, že klášter s kostelem obývala 
Èeskoslovenská lidová armáda, nezbylo z pùvodního 
vybavení takøka nic. Konkrétnì to bylo nìkolik soch, 
kousek kazatelny a jeden bok lavice. Nìkteré sochy jsou 
ve správì Karlovarského muzea a další v karlovarské 
Galerii umìní. Podaøilo se však zajistit také sochy, které 
putovaly z kostela pøes rùzné sklepy a provizorní 
depozitáøe a dokonce i policejní sklady. Tyto pøedmìty 
vìnovala øímskokatolická církev zdarma mìstu, které 
zajistilo jejich restaurování (které sochy to jsou, mùžete 
zjistit na: www.historickyostrov.cz). 

Návrhu vlastní expozice se ujal plzeòský architekt Jan 
Soukup ve spolupráci s architektem Janem Trèkou. Atelier 
Jana Soukupa vypracoval také návrh na výstavní prostory 
v pohøební kapli sv. Anny, expozice v klášterním kostele je 
tedy již druhá v poøadí. Tato projekèní kanceláø má 
v oblasti historických expozicí bohaté zkušenosti (mezi její
nejvýznamnìjší projekty patøí napøíklad plzeòské mìstské 
i církevní muzeum). 

„Ostrovský klášterní komplex má jednu pøekvapivou 
zajímavost. Když jsme pøed zapoèetím práce pátrali po 

Expozice pøedstaví pùvodní barokní sochy

Bude mít Ostrov 
své akvacentrum?

Pokraèování na stranì 2

Interiér klášterního kostela pøed dokonèením rekonstrukce                                                                                                 Foto: Ing. Marek Poledníèek
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pùvodní podobì architektury v dobì sasko-lauenbur- 
ských panovníkù, stopy nás zavedly až do bádenského 
Rastattu. Ostrovská panovnice Francizska Sibyla Augus- 
ta tam totiž pøi svém odchodu z Èech pøevezla i všechny 
své dvorní umìlce. Proto lze vysledovat spojitost mezi 
Ostrovem a bádensko-württemberskou oblastí v mno- 
ha dochovaných památkách, zejména architektonic- 
kých. Pøekvapila mì napøíklad i sbírka barokního èes- 
kého skla v Rastattu,“ uvádí architekt Jan Soukup.

Základní myšlenkou pøi vytvoøení expozice v klášterním 
kostele byla snaha umístit dochované pøedmìty co 
nejblíže jejich pùvodnímu stanovišti. Jelikož jsou to 
pøevážnì sochy z postranních oltáøù, ze kterých se v lep- 
ším pøípadì dochovaly jen trosky, budou nyní umístìny
na pomocných konzolách. Aby si návštìvníci snadnìji 
vytvoøili pøedstavu o hmotì pùvodních oltáøù, bude 
jejich obrys naznaèen linkou a vyplnìn barvou. V blíz- 
kosti takto znázornìných oltáøù budou umístìny infor- 
maèní panely s fotografiemi z doby, kdy byly oltáøe ještì 
kompletní. Spoleènì s nimi budou na nich vystaveny 
fotografie dokumentující škodu napáchanou vandaly. 
Protože nechci ètenáøe pøipravit o pøekvapení, nebudu 
již pøi tomto líèení zabíhat do dalších podrobností. 

Škody, napáchané v minulosti na vybavení kostela, jsou 
nenahraditelné. Vidím ale v rekonstrukci kostela a celé- 
ho klášterního areálu pozitivní pùsobení svobodného 
ducha a nebojím se tento krok oznaèit doslova za zázrak. 
Snad si obyvatelé mìsta i jeho návštìvníci uprostøed tak 
nádherné architektury uvìdomí velikost našich pøedkù.  

Památky pøipomínají život pøedkù

Na druhou stranu by však bylo škoda, bylo-li by to 
technicky i ekonomicky možné, aby nabídka našeho 
plaveckého støediska nenabídla obojí. Asi tak v tomto 
duchu znìlo zadání projektantùm, kteøí pøipravovali 
studii. 

1. Na bývalém škvárovém høišti u zimního 
stadionu
Tato lokalita by mìla tu výhodu, že by byly sou- 
støedìny dvì nové sportovní novostavby na jedno 
místo a mohly by mít i nìkteré spoleèné provozy, 
napøíklad restauraci. Urèitì by bylo zajímavé trávit 
volný den zèásti na ledu a zèásti v bazénu. Nevý- 
hodou by však bylo omezení pomìrnì malým pro- 
storem a dále skuteènost, že se jedná o plochu naváž- 
ky; pøes tento pozemek dnes vede hlavní kanalizaèní 
mìstská stoka, kterou bychom museli pøeložit. I to, že 
bychom více zahustili tuto lokalitu aktivitou, která má 
velký pohyb automobilù, rozhodlo, že pro plavecké 
centrum to není pravé místo.

2. Plocha na severním okraji mìsta 
Další místo by mohlo být mezi bývalým zimním 
stadionem a „škodováckou“ školkou. Výhodou této 
lokality je její velikost, která by umožnila nejen 
velkorysou výstavbu, ale také dostateènou možnost 
pro parkovací místa. Navíc je s touto plochou poèítá- 
no jako s místem pro sportovní vyžití i oddech. 
A blízkost travnatého fotbalového høištì a Boreckých 
rybníkù to jen potvrzují. Zde by se však jevilo jako 
urèitý problém vodovodní pøipojení a odkanalizo- 
vání. Stejnì jako u pøedešlé varianty bychom se ne- 
zbavili starosti, co se stávajícím areálem koupalištì 
a navíc by pracovištì jedné správy byla funkènì 
rozdìlena na dvì místa ve mìstì.

3. V areálu stávajícího koupalištì
V tomto prostoru se provìøovaly dvì možnosti:

Zde se ukázalo více nevýhod, než by se na první 
pohled mohlo zdát. Jednou z nich je to, že Ostrov 
pøijde o jediný venkovní bazén, který má. Navíc nut- 
né technické úpravy a zásahy do novì rekonstruo- 
vaných èástí by byly velmi nároèné a také nákladné 
(bazén, ochozy, technologie, jímky apod.). A také to, 
že (stejnì jako u dalších variant) je nutné vybudování 
nového odpovídajícího zázemí krytého bazénu i kou- 
palištì, jako jsou: pokladna, šatny, sociální zaøízení, 
obèerstvení, sauna, fitness, masáže, ad.

V první fázi byla vytipována tøi možná místa: 

3a. Zastøešení stávajícího bazénu

Expozice v klášterním kostele: 
už v záøí!

Bude mít Ostrov své akvacentrum?
Pokraèování ze strany 1

Znak piaristù
Reliéf nad vchodem do bývalého piaristického 
kláštera v Ostrovì je znakem Otcù zbožných 
škol, tedy piaristù. Ve støední èásti znaku je 
umístìn monogram Panny Marie. Øehole zbož- 
ných škol (piaristé) se rozšíøila do Èech z Itálie 
v roce 1640. (red)

Je mi moc smutno a stydím se, když se turisté 
ptají, proè se nechávají taková torza a rozpadlé 
ruiny (témìø na hlavním tahu k hranicím) bez 
povšimnutí. Není dostatek penìz, nezná se ma- 
jitel, nebo je to slepota? Objekt vyhoøel nìkdy 
pøed tøemi lety a od té doby chátrá a ohrožuje 
kolemjdoucí. Bydlím v panelovém domì v Dru- 
žební ulici a kdykoli se chci podívat z okna na 
krásné Krušné hory nebo na vìžièky kostelíkù na 
Starém mìstì, musím bohužel nejdøív zhlédnout 
tuto hrùzu. 

Ing. Marek Poledníèek 

3b. Výstavba nového akvacentra s využitím stá- 
vajících bazénù 

Výsledný návrh

Výhodou by bylo komplexní øešení celé této lokality, 
kde by tak na jednom místì mohl existovat celoroèní 
zakrytý plavecký areál a vedle nìj i otevøený bazén 
s dìtskými brouzdališti pro letní mìsíce. Tato varianta 
také umožòuje minimalizaci nákladù díky spoleèným 
provozùm i zamìstnancùm. Navíc je zde dostateènì 
velké parkovištì a nezanedbatelnou výhodou je i to, 
že by se nám podaøilo vyøešit otázku, co se stávajícími 
nevyhovujícími budovami. 

Nakonec jsme se rozhodli, že nejlepší bude pokra- 
èovat ve studii právì s variantou 3b., to znamená 
uskuteènit výstavbu nového centra v areálu stáva- 
jícího koupalištì. Stávající studie je navržena zhruba 
následovnì:

V prostorách stávajícího obèerstvení, budovy pod 
ním a ještì èásti stávajícího areálu je navržen hlavní 
prostor akvacentra. V nìm by mìli návštìvníci najít 
kromì spoleèného zaøízení vnitøního i venkovního 
bazénu, jakým je pøedevším recepce, také hlavní 
bazén s atrakcemi, tøi oddìlené plavecké dráhy délky 
25 metrù, saunu, víøivku a samozøejmì také re- 
stauraci. Poèítáno je také se sluneèní terasou. Stávající 
bazén i dìtská brouzdalištì by mìly být zachovány, 
k nim budou pøidány další „suché“ atrakce a upraven 
stávající terén pro ležení. K venkovnímu bazénu by 
také mohla být pøipojena víøivka. Jedním z návrhù je 
doplnit celý areál o amfiteátr a na støeše stávající 
úpravny vody postavit malé obèerstvení a toalety.  
Dalším krokem pøi pøípravì projektu je projektová 
dokumentace k územnímu øízení, která by mìla 
projekt zpøesnit a ze které budou také patrné 
pøesnìjší náklady. 

Dnes jsem vám jen schopen øíci, že odhady in- 
vestièních nákladù se pohybují kolem 150 milionù 
korun. Jak vidíte, jsou to tak velké náklady, že 
bychom si tuto akci asi z mìstského rozpoètu nemohli 
dost dobøe dovolit, a tak naší prioritní snahou bude 
získání dotace z fondù EU. Dìláme vše proto, aby 
územní rozhodnutí mohlo být vydané co nejdøíve, 
mìníme kvùli tomu i územní plán. Jeho zmìna je však 
èasovì nároèná a døíve než pøíští rok ji mít nebudeme. 
Jakmile však bude vydáno územní rozhodnutí, pak 
pøijde ten pravý èas pøihlásit se k nejvhodnìjšímu 
dotaènímu titulu. 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova
Majitel ruiny neznámý?

Majitel ruiny je známý

Ètenáøka V.K. 
(jméno pisatelky je známo redakci)

Ruina na Jáchymovské ulici patøila ostrovskému 
obèanovi panu Ivanu Tomáškovi, který stavbu, 
ovšem bez pozemku, za 1 Kè prodal firmì 
Hardink, a.s. Na majetek této firmy byl posléze 
vydán návrh na vyhlášení konkurzu. Mìsto 
Ostrov podalo na aktéry této transakce trestní 
oznámení, které šetøí orgány èinné v trestním 
øízení. 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta
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Projekt navazuje na dokonèovaný Historický 
Ostrov zabývající se obnovou a oživením his- 
torické èásti mìsta. Mìsto Ostrov má na svém 
území urbanistické celky, barokní zámecký 
a klášterní areál, soubor architektury tradicio- 
nalismu 50. let minulého století (Sorela) s uni- 
kátní hodnotou samostatnì i ve vzájemné sou- 
vislosti, a to v nadregionálním mìøítku. Jsou to 
hodnoty, které mìsto Ostrov mùže svým náv- 
štìvníkùm nabídnout nebo k nim nové návštìv- 
níky pøilákat. Hlavním cílem projektu je zkvalit- 
nìní marketingu a služeb v cestovním ruchu. 

Dalšími cíli jsou: 
Rozvoj cestovního ruchu Ostrovska a ve mìstì 
Ostrovì, rozšíøení nabídky volnoèasových aktivit 
návštìvníkùm lázní Karlových Varù a Jáchymova, 
zvýšení konkurenceschopnosti mìsta a Ostrovska 
v oblasti cestovního ruchu v rámci Karlovarského 
kraje, zlepšení image a zviditelnìní mikroregionu 
a jeho centra, posílení image mìsta Ostrova jako 
vstupní brány do mikroregionu Ostrovska (Krušných 
hor), vytvoøení osy rozvoje cestovního ruchu nad- 
regionálního významu (Karlovy Vary, Ostrov, Jáchy- 
mov, Klínovec, Krušné hory, Nìmecko). Zvýšení po- 
dílu cestovního ruchu a služeb na prosperitì mìsta 
Ostrova a Ostrovska, dostupnost památek mìsta 
a informací o nich široké veøejnosti, posílení patrio- 
tismu obyvatel, rozšíøení možností pro rozšiøování 
vìdomostí žákù a studentù, podnìt k tvùrèím akti- 
vitám rozvoje nejen cestovního ruchu a vyvolání 
diskuse o využití historicko-architektonického poten- 
ciálu v cestovním ruchu v kraji.
Projekt zahrnuje vytvoøení propagaèních materiálù 
pro podporu cestovního ruchu. Chceme realizovat 
odborné semináøe na téma Možnosti rozvoje cestov- 
ního ruchu v souvislosti s barokními památkami 
a Sorelou. Vybudování Navádìcího systému pro 
motoristy, cyklisty a pìší k památkám v Ostrovì 
a Informaèní a orientaèní systém v areálech památek. 
Návštìvníci by se tak mìli s pøehledem dostat k jed- 
notlivým atraktivitám cestovního ruchu. Partnerem 
projektu je Sdružení Krušné hory západ, které po- 
mùže s distribucí propagaèních materiálù na vý- 
znamných veletrzích cestovního ruchu v ÈR i za- 
hranièí.
Realizace projektu je plánována na kvìten až 
øíjen 2007, náklady jsou cca 900 000 Kè. Projekt 
je spolufinancován Evropskou unií. 

Ostrov – mìsto památek

Richard Štìpánovský, manažer projektu

Poškození vozidla
Žena z Ostrova oznámila, že jí neznámý pacha- 
tel poškodil zaparkované osobní vozidlo. Hmotná  
škoda byla pøedbìžnì odhadnuta na èástku nepøe- 
sahující deset tisíc korun. 

Vloupání do šatní skøíòky
Ostrovští policisté šetøí oznámení studenta SPŠ 
Ostrov o vloupání do jeho plechové skøínì v šatnì 
v budovì školy. Pøitom neznámý pachatel odcizil pe- 
nìženku s hotovostí. 

Porušování domovní svobody
Tøiapadesátiletý Ostrovan oznámil, že mu neznámý 
pachatel vlezl do zahradní chatky. Pachatele spatøil 
a vydal se ho pronásledovat. Na místo byla okamžitì 
vyslána policejní hlídka, která spoleènì s poškozeným 
pachatele zadržela. Policisté poté zjistili, že se jedná 
o známého místního mladíka. 

Øízení bez øidièského oprávnìní
Mladý muž z Krásného Lesa øídil v Ostrovì Hroz- 
nìtínské ulici osobní motorové vozidlo, pøestože 
není držitelem øidièského oprávnìní. 

Obvodní Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Bìhem kvìtna se v Ostrovì narodilo osm dìtí. 
Zemøelo pìt obèanù. Manželství uzavøely dva páry. 
K trvalému pobytu se ve mìstì pøihlásilo 16 osob, 
odstìhovalo se 13 osob. Do mìsta tedy v kvìtnu 
pøibylo šest obyvatel. 

 
Celkový poèet obyvatel v Ostrovì k 31. kvìtnu 
2007 byl 16 899.

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v kvìtnu 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Že je máj lásky èas, u hasièù urèitì neplatí. Naše 
jednotka zasáhla v kvìtnu u 26 událostí, z nichž 
bylo 15 technických pomocí, dvì dopravní neho- 
dy, šest požárù a tøi plané poplachy. 

Mezi nejzajímavìjší výjezdy patøí požár z 20. kvìtna, 
kdy byl ve 2.26 hod. vyhlášen poplach kvùli požáru 
stodoly v obci Bor. Pøestože na místo byly vyslány 
také jednotky z Karlových Varù, Boru, Hájku, Kyselky 
a Tašovic, byl v dobì našeho pøíjezdu objekt už zcela 
zasažen požárem a jeho zkáza nevyhnutelná. K li- 
kvidaci požáru došlo až po nìkolika hodinách.

Pøes naše území se v kvìtnu pøehnala vichøice a za- 
nechala škody na telefonním a elektrickém vedení 
a zpùsobila pád nìkolika stromù na komunikace. 
Naše jednotka zde zasahovala v pìti pøípadech.

Letní soustøedìní u Tøetího rybníka pro dìti se 
uskuteèní od 4. do 8. èervence. Odchod je 4. èer- 
vence od hasièské zbrojnice v 17.00 hodin. Spát se 
bude ve vojenském stanu, strava je zajištìna. 
Pøedpokládaný návrat je 8. èervence okolo 18.00  
hodin.

Další akce (podle poèasí): výlet na Lovecký zámeèek 
se soutìží o Nejlepšího hledaèe pokladù, výlet na 
oboru do Hájku, míèové hry, koupání, bobøík od- 
vahy, základy zdravovìdy, ukázky hasièské techniky, 
ukázky práce psovodù a Policie ÈR a další.

Všem školákùm pøejeme bezproblémové letní 
prázdniny. 

Programy pro veøejnost

Letáky k akci a pøihláška je k dispozici na: 
www.hasiciostrov.wz.cz, další informace na tel. 
774 183 248 (sleèna Tvrdá). 

Ostrovští hasièi v kvìtnu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Mìsto Ostrov zadalo opravu, doplnìní chybì- 
jících èástí a zprovoznìní hodinového stroje 
z vìže Staré radnice ostrovskému hodináøi 
Miloši Flossmannovi. 

Hodinový stroj byl zhotoven na pøelomu 18. a 19. 
století hodináøem Sunmerecherem a do roku 1970 
byl umístìn ve vìži ostrovské Staré radnice. Poté byl  
uložen v depozitáøi Mìstského úøadu v Ostrovì. 
Zrekonstruovaný Sunmerecherùv hodinový stroj 
s klecovým rámem a šnekovými pøevody je øízen tak- 
zvaným Grahamovým krokem. 
Hodináø Miloš Flossmann provedl pøi rekonstrukci 
výmìnu šnekových pøevodù a zhotovil nové regu- 
látory bití, závaží, høídel s pastorkem a kyvadlovou 
tyè. Provedl celkovou generální opravu a pùvodní 
døevìný rám nahradil novými kovovými úhelníky. 
Zrekonstruovaný hodinový stroj je nyní vy- 
staven v obøadní síni Staré radnice v Ostrovì. 

Vzácný hodinový stroj 
se vrací na Starou radnici 

(rep)
Jednou z obnovených památek v Ostrovì je Gloriet (pùvodní zahradní besídka) 
v klášterním areálu.                                               Foto: Ing. Marek Poledníèek

Ohlas k tématice o dopravní situaci 
v Ostrovì

Proti tomu stojí ne 270 naštvaných zahrádkáøù, ale 
270 rodin obývajících panelákové jádro Ostrova. 
A jak z blízkého okolí své zahrádky vidím, vìtšina 
zahrádek se dá nazvat vícegeneraèními. Chodí sem 
aktivnì odpoèívat dìti, pracující rodièe i lidé v dù- 
chodovém vìku. Kvalita života tìchto lidí má do- 
stat tvrdou ránu od našich zastupitelù. Ne všichni 
jsme totiž hokejisté èi fotbalisté a ne všichni 
chceme trávit volný èas koukáním na televizi nebo 
z okna, by� by pøed domem bylo krásné nové 
parkovištì. Myslím, že žijeme v té èásti svìta, kde 
by aktivní využívání volného èasu nemìlo být 
pøepychem pouze pro ty nejbohatší. Naše seniory 
bychom nemìli posílat vysedávat na námìstí nebo 
do stacionáøù. Jsou to lidé, kteøí se již v životì 
nabudovali dost a nyní peèují nejvíce o své 
zahrádky, nebo� poznali pravé životní hodnoty. 
Vìtšina politických stran má ve svých volebních 
programech nìjakou péèi o seniory. Nyní mají 
možnost ji realizovat. Nechte je žít kvalitní život.

Protože se pravdìpodobnì nepoèítá s tím, že by se 
v Ostrovì paneláky bouraly, bude zde stále stejné 
množství zájemcù (a možná èím dál vìtší) o trávení 
volného èasu v prostøedí, zdravém jak fyzicky, tak 
duševnì. Kdo nevìøí, toho srdeènì zvu na svou za- 
hrádku (è.10287), která je opravdu nádherným 
místem pro život.  

Plán rozvoje mìsta, který snižuje kvalitu života 
jeho obyvatel, je plán špatný a je tøeba ho pøedìlat. 
A pøed tím by bylo vhodné se zeptat lidí, co vlastnì 
k životu potøebují. Konèím slovy našeho starosty: 
Jsou šance, které se nemusí už nikdy opakovat.  

Žiju v Ostrovì (a na zahrádce) již témìø padesát 
let a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by spolu- 
obèané øešili problém, že se Ostrov nedá objet 
dokoleèka, nebo že se automobilista z Krušno- 
horské obtížnì dostává do Lidické. Øidiè z Kfel 
má stejný problém. To už mají vìtší potíže 
chodci, jdoucí ze XIII. etapy na nádraží, nebo� 
„stezky se neudržují“, nebo lidé pøecházející 
koleje u mìstské èistièky (nechce se jim šlapat 
kilometr zpátky). Bylo by tedy upøímnìjší øíct, 
že nejde o dopravu, ale spíše o lukrativní po- 
zemky, které v prostoru zahrádek mají vznik- 
nout. S takovými zájemci jsem se setkal. Pøes- 
nìji s jedním, ale to bude tím, že se nesetká- 
vám s tou správnou vrstvou spoleènosti. 

Aby se v Ostrovì dalo i žít

Vlastislav Mareš, zahrádkáø
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Objekt Ekocentra má navržené tøi pavilony, které 
vytvoøí uzavøené nádvoøí jednostrannì otevírané 
smìrem k pøíjezdové komunikaci. V nádvoøí je ryb- 
níèek pro chov okrasných ryb. Pavilon I je dvou- 
podlažní, obsahuje šatny a sociální zaøízení pro žáky, 
místnost chovatelù, akvaristiky, teraristiky (navazuje 
na skleník) a sklad krmiva. Dále je tu klubovna, uèeb- 
na, kanceláø zamìstnancù, èajová kuchyòka, sklad 
a venkovní krytá terasa. V Pavilonu II jsou klece 
a voliéry pro ptactvo a drobné savce vèetnì prostoru 
pro zazimování, sklad krmiva a sklad náøadí. Pavilon 
III je navržen jako skleník s dvìma èástmi (pro pìs- 
tování rostlin a chov plazù) s ohrazenými výbìhy 
s vodní nádrží pro krokodýla a želvy. Vzhledem 
k tomu, že v novém Ekocentru zùstane po pøestì- 
hování zvíøat ze stávající stanice 30 volných kotcù, 
bude nutné je doplnit novými živoèišnými pøírùstky. 
Na jejich poøízení Rada mìsta doporuèila schválit 
dotaci pro MDDM Ostrov z Fondu rezerv a rozvoje 
ve výši 90 tisíc korun. 

Nová zvíøata pro Ekocentrum

(rep)

Nájemné za pozemky pod garážemi a jinými stav- 
bami zùstává ve výši 7 Kè za metr ètvereèní na rok. 
U ostatních pozemkù, s ohledem na míru inflace 
v uplynulých letech, doporuèila komise majetku 
mìsta navýšit nájemné za pozemky v majetku mìsta 
od 1. ledna 2008 o skuteènou míru inflace v letech 
2002 až 2006 vèetnì. Celkové zvýšení pøíjmu z pro- 
najatých pozemkù pøi zachování pronajaté výmìry 
bude v roce 2008  èinit cca 136 000 Kè. 

Výše nájemného 
za pozemky se zvyšuje

(rep)

Pøed budovou Základní školy Májová v Ostrovì je 
umístìno osm sloupù veøejného osvìtlení, které jsou 
v nevyhovujícím technickém stavu a jeden svìtelný 
bod je již zcela nefunkèní. Technická zpráva pou- 
kazuje i na to, že v uvažovaném prostoru je ne- 
dostatek prùmìrné osvìtlenosti. Z tohoto dùvodu 
bude provedena kompletní výmìna. Pøedpokládaná 
cena zhotovení díla byla stanovena na 300 000 Kè (vè. 
DPH) a doba realizace od 1. èervence do 1. srpna 
2007. Po rekonstrukci veøejného osvìtlení se v okolí 
školy zvýší bezpeènost, což je nutné zejména 
kvùli dìtem, které se zde pohybují a hrají si.

Rekonstrukce 
veøejného osvìtlení 

 (rep)

Cílem studie k využití areálu Boreckých rybníkù 
a revitalizaèních opatøení je návrh na vytvoøení 
a rozšíøení víceúèelového pøímìstského lesopar- 
ku a vytvoøení rekreaèního areálu pøírodního 
typu. 

Autoøi navrhli rozšíøení stávajícího území lesoparku 
a rozèlenili je na hlavní kompozièní, provozní a pro- 
gramovì pøidružené celky. Pro rekreaèní využívání je 
navržena cyklostezka, koòská stezka, stezka opièí 
dráhy, nauèná rybáøská stezka, nauèná regionální 
stezka, areál pro sportovní èinnost, kde je navrženo 
umístìní sportovní haly, softbalového høištì, cyklo- 
trialu atd. Na jednání komise loni v prosinci bylo 
konstatováno, že rozsah území lesoparku zùstane 
zachován v souladu s územním rozhodnutím vyda- 
ným v roce 1997 a nebude se rozšiøovat tak, jak 
navrhuje studie z roku 2003. Rozšíøení území by 
pøineslo komplikace pøedevším ve smyslu nutnosti 
zmìny územního plánu a øešení vlastnických vztahù. 
Bude tedy pøistoupeno ke zpracování projektových 
dokumentací ke stavebnímu øízení, které budou øešit 
jednotlivé stavební objekty (úprava jednotlivých 
rybníkù) s tím, že každý bude moci být realizován 
samostatnì. 

Pøímìstský lesopark 
Borecké rybníky

(rep)

Mìsto  Ostrov oznamuje svùj zámìr pronajmout 
nebytové prostory o výmìøe až 190 metrù ètve- 
reèních (lze pronajmout i jednotlivì dle vlast- 
ního výbìru potøebných ploch) ve II. nadzem- 
ním podlaží v objektu v Masarykovì ulici 
v Ostrovì èp. 1199 postaveném na st.p.è.  1104 
v k.ú. Ostrov nad Ohøí. 

O pronájmu uvedených prostor mùže pravomocnì 
rozhodnout pouze Rada mìsta. Bližší informace 
obdrží každý zájemce na Odboru majetku mìsta 
Mìstského úøadu v Ostrovì, detašované pracovištì, 
obchodní dùm, Brigádnická 709 nebo na tel. 
353 808 616. Pøipomínky k zámìru tento majetek 
pronajmout pøijímá v písemné formì Odbor majetku 
mìsta prostøednictvím Podatelny MÚ v Ostrovì, 
Klínovecká  1204, 363 20  Ostrov. 

Oznámení 
o možnosti pronájmu

Milan Vávra, MÚ Ostrov

Více jak dvì stovky lidí se v kvìtnu sešly na 
osmnáctém Jáchymovském pekle, aby si pøi- 
pomnìly utrpení politických vìzòù v padesátých 
letech minulého století umuèených v bývalých 
lágrech uranových dolù. Pietního aktu u památ- 
níku s kladením vìncù se zúèastnili hosté ze 
Slovenska, zástupci vlády ÈR, kraje i okolních 
obcí.

„Nepøipomínat minulost je nebezpeèné, a to 
hlavnì pro mladou generaci. Musíme døívìjší zlo 
neustále pøipomínat, jinak by mladí pøestali být 
ostražití a zaèali se domnívat, že co bylo, nemùže 
se už opakovat,“ uvedl mimo jiné ve svém pro- 
jevu starosta Božího Daru, senátor Jan Horník.

Jáchymovské peklo 
vzpomíná a varuje

Irena Janeèková

Jaroslav Kopøiva, námìstek ministrynì obrany pro vyzbrojování, se 
klaní památce umuèených vìzòù.
Foto: Irena Janeèková

Výstavu fotografií, zachycujících doplòkovou 
èinnost zvíøecího azylu Macík, mohou nyní 
zájemci navštívit v Lázeòském centru Agricola 
v Jáchymovì, a to až do 30. èervence (od 1. srpna 
do 15. záøí budou fotografie vystaveny na 
Horním hradì a od 20. záøí do 30. øíjna je mohou 
vidìt návštìvníci Domu kultury Ostrov). 
Fotografie dokumentují napøíklad pravidelná 
setkání seniorù s domácími mazlíèky, jež jsou 
dnes již zavedenou souèástí léèebné terapie v nì- 
kterých domovech dùchodcù.

Obèanské sdružení Ostrovský Macík je v provozu už 
pátým rokem. Svou základní èinnost, azyl pro opuš- 
tìná a ranìná zvíøata, rozšíøilo ještì o osvìtovou 
èinnost v oblasti ochrany pøírody a zábavnì-pouèné 
programy pro všechny vìkové skupiny obyvatel. 

Ostrovský Macík vystavuje 
fotografie

(jan)

Starším a nemocným obèanùm pomáhá kontakt se zvíøaty a jak se prokázalo, pøíznivé pùsobení je vzájemné.
Foto: RNDr. Zuzana Pindová
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Zprávy ze škol

Poslední mìsíc školního roku byl plný sportovních 
soutìží a cen. Dìti I. stupnì dokonèily celoroèní 
maratón utkání o Pohár Rady mìsta Ostrova a také 
letos se jim podaøilo tuto trofej obhájit. Z celkového 
poètu devíti soutìží zvítìzily pìtkrát, ètyøikrát se 
umístily na místì druhém. S celkovým poètem 35 
bodù obsadily v soutìži první místo a pohár tak 
zùstává v naší škole. Další velice populární soutìží je 
fotbalový McDonald´s Cup. Nejlépe se vedlo tøe- 
�ákùm, kteøí postoupili do krajského finále a vybojo- 
vali tøetí místo. Nejlepším hráèem turnaje byl vy- 
hlášen náš Filip Michovský. Tým dále tvoøili žáci: 
Kunz, Toth, Pejšman, Klauko, Janáèík, Lejnar, Vane- 
èek, Genkov a Pisár. Žáci II. stupnì se zúèastnili 
lehkoatletických závodù o Pohár rozhlasu, ve kterém 
si skvìle vedly starší žákynì, obsadily druhé místo. 
Byly to: Bára Trojková, Eliška Ministrová, Kristýna 
Rožová, Markéta Staòková, Štìpka Veselá, Monika 
Kumpoltová, Dominika Považanová, Vìra Holátová, 
Karin Stropková a Klára Baèinová, která dokonce 
pøekonala rekord školy ve vrhu koulí. Podobnì jako 

ZŠ Masarykova Ostrov

Karel Daníèek, uèitel Tv

Rozlouèení se žáky 9. tøíd se i letos uskuteènilo na Staré 
radnici. Slavnostní atmosféru umocnilo pìvecké a také 
klavírní vystoupení Petry Vašèilkové z 9. A, která kla- 
vírní hru zaène pøíští rok studovat na Konzervatoøi 
Plzeò. V závìru školního roku se všechny tøídy rozjely 
do rùzných koutù našeho kraje na výlety a výletem do 
Zadního Chodova se rozlouèili i èlenové souèasného 
pedagogického sboru. I letos se uskuteènil Sportovní 
den s tradièní celoškolní štafetou. Hrami a sportovními 
aktivitami oslavily dìti i Mezinárodní den dìtí. Posled- 
ní dny školního roku si zpestøily dìti i ve školní družinì: 
zúèastnily se Indiánského víkendu a vychovatelky pro 
nì uspoøádaly soutìž Barevný týden. Žáci I. stupnì se 
zúèastnili Malé sportovní olympiády v Hroznìtínì 
a skonèili na tøetím místì, v malé kopané Mc Donalds´ 
Cup v okresním kole byli druzí. V rámci soutìže Pohár 
Mìstské rady vyhráli žáci 6. a 7. tøíd první místo 
v kopané a dìti z I. stupnì mají z atletických závodù 
støíbro. Po tìchto závodech probìhlo slavnostní vy- 
hlášení celkových výsledkù této celoroèní soutìže 
a naše dìti pøevzaly z rukou starosty mìsta pohár za 
tøetí místo. 
V tìchto dnech si už dìti i pedagogiètí pracovníci 
užívají prázdnin. Pøejeme všem krásné a sluneè- 
né léto a tìšíme se na shledanou opìt v záøí! 

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

V letošním roce naše škola poøádala okresní i krajské 
kolo lehkoatletických závodù. Koncem kvìtna to bylo 
okresní kolo (viz foto), kde naše škola vyhrála pøed 
školami ze Staré Role a Žlutic. O týden pozdìji Patrik 
Stopfer potvrdil, že vítìzství si jen tak vzít nenechá 
a rozhodl o svém postupu do celorepublikového 
klání, kde spolu s Vaškem Novým a Josefem Gubèou 
ze Sokolova bojovali v Praze za Karlovarský kraj. 
V èervnu naši žáci pøedvedli své znalosti z oboru 
dopravní výchovy. Družstvo ve složení: Holý, Hušek, 
Košek a Baèíková získalo prvenství v krajském kole 
Dopravní soutìže mladých cyklistù. V èervnu naši 
mladší fotbalisté vyhráli v okresním kole kopané, 
dìvèata byla na druhém místì ve vybíjené. Ukonèení 
školního roku a rozdání pamìtních listù vycházejícím 
žákùm se konalo v tìlocviènì, kde se o umìleckou 
èást programu postarali žáci pohybového a hudebnì 
dramatického kroužku. 

Okresního kola lehkoatletického ètyøboje pro zá- 
kladní školy praktické se kromì ostrovské zúèastnilo 
dalších pìt škol (z Bochova, Karlových Varù, Staré 
Role, Toužimi a Žlutic). Ve sprintu na 60m se 
z ostrovských atletù umístili na druhém místì Marie 
Harišová a Patrik Stopfer, Václav Nový dobìhl jako 
tøetí. Marie Harišová získala rovnìž tøetí místo ve 
skoku dalekém. V hodu kriketovým míèkem zvítìzil 
Patrik Stopfer, tøetí byl Václav Nový. Oba získali 
stejné umístìní také ve vytrvalostním bìhu. Tito tøi 
žáci postoupili do krajského kola. 

Všem pøeji krásné prožití prázdnin a dostatek 
odpoèinku k nabrání sil do dalšího školního 
roku. 

Byli jsme pøi tom  

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

(jan)

Závodníci se snaží ze všech sil.                       Foto: Irena Janeèková

V kvìtnu se naše škola poprvé pøipojila k aktivitì ZŠ J. 
V. Myslbeka a také vyslala své dìti na poznávací 
pobyt do Anglie. Pro samá dìvèata, pá�aèky Fialovou, 
Aranyossyovou, Duškovou, Jaborníkovou, sedmaè- 
ku Chrudimskou, osmaèku Marunièovou a devá�aèky 
Abdulnourovou, Vošahlíkovou a Navrátilovou, to 
byl nezapomenutelný zážitek. Dívky z pátých tøíd 
o své cestì napsaly:

Když jsme v Ostrovì nastupovaly do autobusu, 
mìly jsme divný pocit, bylo to štìstí i smutek 
zároveò. Po Nìmecku pøišla na øadu Belgie, 
úžasné pamáky Bruselu, nocleh v hotelu For- 
mule 1 ve Francii a pak hurá trajektem do Anglie. 
Ubytovaly jsme se na zámku Grittletown a do- 
staly anglickou veèeøi. Musíme øíci, že tradièní 
èeská kuchynì je mnohem chutnìjší. Bìhem týd- 
ne jsme vidìly nìkolik katedrál, dva zámky 
(Leeds a Nells), anglickou pøírodu i moøe. Zkusily 
jsme se v nìm koupat, ale voda byla moc 
studená. Poslední den jsme navštívily Londýn 
a v noci nás trajekt vrátil domù. Celý pobyt se 
nám všem velice, velice líbil. Zjistily jsme, že to, 
co jsme se nauèily ve škole v hodinách an- 
gliètiny, se opravdu v životì hodí. Dìkujeme 
paní uèitelce Tereze Plášilové, že se o nás celou 
dobu tak dobøe starala.

Skonèil školní rok, vysvìdèení jsou rozdána a na- 
ši školáci, uèitelé i rodièe si užívají zasloužené 
prázdniny. Pøejeme všem pøíjemné jejich prožití! 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová 

Žákyním ze ZŠ Májová Ostrov se v Anglii líbilo.
Foto: Tereza Plášilová

Støedoškolské studium je velmi pestrou mozaikou 
úkolù, událostí a zážitkù, z nichž uèení a domácí pøí- 
prava zaujímají samozøejmì jednu z nejnižších pøíèek 
v žebøíèku dùležitosti. Závìr však vše vynahradí, pro- 
tože vrcholem studijního úsilí (pro nìkteré osmile- 
tého, pro jiné ètyøletého) je pochopitelnì úspìšné 
složení maturitní zkoušky. Zkoušek se letos zúèastnilo 
88 studentù ze tøí tøíd. Až na jednoho byli všichni 
úspìšní. Všem patøí uznání, protože pøedvedené 
výkony ve velké vìtšinì maturitní komise potìšily. 
Vždy� 34 studentù odmaturovalo s vyznamenáním, 
z toho 19 z jedné tøídy, z oktávy A!
Podìkování patøí i všem dalším: zkoušejícím, pøíse- 
dícím, tøídním profesorùm (Danì Osièkové, Svìtlanì 
Kleèkové a Janu Nováèkovi), místopøedsedùm (Jitce 
Zapletalové, Marcele Sachlové a Bohuslavì Kohou- 
tové) a samozøejmì i pøedsedùm maturitních komisí 
Janu Osièkovi a Magdì Durné z Gymnázia Sokolov 
a Janì Turèinové z Prvního èeského gymnázia v Kar- 
lových Varech. 
Maturitní vysvìdèení byla úspìšným studentùm slav- 
nostnì pøedána 1. èervna v ostrovském Letohrádku. 
Bylo to definitivnì naposledy, kdy studenti stáli 
nastoupeni jako èlenové tøíd 4. A, 4. B a oktávy A. 
Gymnázium Ostrov pøeje všem svým èerstvým 
absolventùm mnoho úspìchù v dalším životì 
studijním, osobním i pracovním. 

Maturitní zkoušky 
na gymnáziu

Mgr. Libor Velièka, zástupce øeditele

Pøedsedkynì maturitní komise Jana Turèinová gratuluje maturantùm.                                     
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Pøíjemné prožití prázdnin pøeje všem dìtem Redakèní rada OM.

naši mladí sportovci, i žáci II. stupnì oèekávali, jak 
dopadne soutìž o Pohár starosty mìsta. Dopadla tak 
jako léta pøedcházející: naši žáci získali ve 14 sou- 
tìžích 47 bodù a suverénnì obsadili první místo. 
Všem žákùm, kteøí v prùbìhu školního roku 
reprezentovali školu, patøí gratulace a podìko- 
vání s pøáním: Hezké prázdniny! 
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V prùbìhu následujících let jdu týden po týdnu 
cestou tápání, hledání a zkoušení. Na každém svém 
dílku mi vždy nìco pøipadá divné. Tìší mì, že doba, 
kterou potøebuji, abych objevila, co mi vlastnì vadí, 
co jsem mohla namalovat jinak, se zkracuje. Postupnì 
zaèínám „vidìt“ jednotlivé teoretické pouèky o tom, 
jak na nás obrazy pùsobí, jak je vnímáme (zlatý øez, 
prostorovost, rozmanitost v jednotì a jednota v roz- 
manitosti…). Dokonce je nìkdy odhalím i v jiných 
oblastech lidské tvoøivosti, tøeba v architektonickém 
øešení pùvodního obvodu ostrovského Mírového 
námìstí. Pochopila jsem, co vyèetla a na co mì upo- 
zornila kolegynì: Malování znamená pøedevším 
dívat se. Uèím se dívat a vidìt, vnímat a uvìdomovat 
si vidìné. 

Ostrovské malíøky témìø vždy o svých dílech 
pochybují, ale obrazy druhých chválí. Také mne od 
poèátku povzbuzují a vybízejí, abych si své obrázky 
dávala zarámovat. Jako døíve, kdy jsem se smála 
myšlence, že bych mìla kreslit a malovat, i nyní jsem 
odbývala jejich slova tím, že je škoda penìz za 
rámování mých pokusù. Podobnì jsem zlehèovala
 i podepisování: podpis není dùležitý, jméno a datum 
mám pro poøádek na zadní stranì. Jedna z žen mi 
øekla, že podpisovou znaèkou vyjadøuje vnitøní pocit, 
že její dílo je hotové a že znaèka by mìla autorovi 
obrazu vždy nìjak patøit. Za dva dny nato už jsem 
vìdìla, které znaky zvolím a jak je zkombinuji. Mìla 
jsem velkou radost a obrázky jsem podepsala. 
Zanedlouho jsme pøipravovaly výstavu na téma 
Pøíroda. Odpoledne jsem šla trhat kontryhel. Svítilo 
slunce, bylo mi dobøe, myšlenky se stoèily k mému 
malování: pøestože jsem byla pøesvìdèená, že se 
s ostatními ostrovskými malíøkami nemohu ani zdale- 
ka srovnávat, moje obrázky se mi náhle zaèaly líbit, 
pøijala jsem je za své. K tomu zcela jistì pøispìlo
i povídání o rámech a vytvoøení vlastní znaèky.

Pøi výbìru obrázkù na výstavu jsem se rozhodla, že na 
ni nedám Fialky v kvìtináèi, které jsem krátce pøedtím 
dokonèila, protože nemìly jednoznaènì kladnou 

Podpis je dùležitý

Pøíruèky k malování nestaèí

Jiný kraj, jiný mrav
Pod èarou

O mém malování, èást II. odezvu u ostatních: nìkomu pøipadalo, že kvìty 
a listy mých fialek nejsou v jednotì. Na zaèátku jsem 
totiž jen lehce naznaèila místa, kde budou kvìty a pak 
jsem se vìnovala listùm, trápila se s kvìtináèem a na 
kvìty už jsem zapomnìla. Lektorka mi pak nabídla 
pomoc, kterou jsem ráda pøijala. Zachovala mé 
pùvodní rozvržení kvìtù, jen je vystínovala a zvý- 

raznila. A já už do nich nezasahovala. Ona res- 
pektovala moji pøedstavu, já zase její zkušenosti. Teï 
jsem se však rozhodla, že na kvìtech budu dál 
pracovat. Pozornì jsem si prohlížela kvetoucí fialku, 
utrhla jsem si jeden kvítek… a snažila se „vidìt“. 
Obrázek jsem dokonèila. Také jsem pochopila, proè 
na naše naléhání a prosby o pøesný návod nedává 
lektorka nikdy jednoznaènou odpovìï, ale nabízí 
nám rùzné možnosti náhledu. Pokornì pøijímám její 
vysvìtlení, že to, co je psáno v pøíruèkách, nestaèí: 
stejnì si na všechno musím pøijít sama, vlastní prožitá 
zkušenost je nejcennìjší. Ze svých objevù mám 
radost i pøesto, že cesta k nim je zdlouhavá.

Letošní výstava ostrovských malíøek má téma 
Souvislosti. Protože zatím neumím malovat dle 
své pøedstavy a vždy potøebuji konkrétní 
pøedlohu, schovávala jsem se za slova: Vše 
souvisí se vším. Teï vidím, že jsem zadané téma 
také splnila. Do obrázkù vkládám nìco ze sebe 
a ony mi zase na oplátku poskytují poznání, uèí 
mì trpìlivosti, pøinášejí mi radost, obohacují mì. 

Ema Brázdová, Ostrov (redakènì upraveno)

Obèas potøebuji zajet do sousedního kraje a pøitom 
se pravidelnì zastavuji v jednom velkém mìstì, kde 
mám z døívìjška stále nìkolik dobrých pøátel. Právì 
z ohleduplnosti k nim radìji nebudu jmenovat, které 
mìsto to je. Pøi poslední takové zastávce se mnou 
byla kamarádka, která nutnì potøebovala doplnit 
garderobu, protože v poslední dobì pøibrala na váze 
a vìtšina šatù z døívìjška jí byla malá (baculky, 
neradujme se, že v tom nejsme samy, ona je totiž i po 
tìch pøibraných kilech neuvìøitelnì štíhlá a mohla by 
klidnì soutìžit o nejhezèí tyèku v plotì).

Neodolala jsem a také se zapojila do nakupování. 
V jednom z typických krámkù na starobylém námìstí 
mì zlákaly letní šaty vyrobené oèividnì ze skuteènì 
pøírodního lnu. Hned jsem si je bìžela vyzkoušet do 
provizorní kabinky. Zatáhla jsem za sebou závìs, 
stoupla si pøed zrcadlo, svlékla džíny s trièkem a ne- 
doèkavì si natáhla šaty pøes hlavu. Ale ouha, nedo- 
cenila jsem svou postavu, šaty se mi zasekly na po- 
lovièní cestì mezi rameny a pasem. Právì když jsem si 
je zklamanì svlékala, ve chvíli, kdy jsem mìla obì 
ruce nahoøe, vìtší èást látky nad hlavou a zbytek tìla 
jen ve spodním prádle, ozval se za mnou hlásek. Malý 
(a hubený) obchodníèek stál za mnou, závìs doširoka Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

roztažen, já v této bezmocné pozici vystavena na odiv 
všem ostatním zákazníkùm a on se mì zkomolenou 
èeštinou pøeochotnì ptal, jestli nepotøebuji pomoct. 
Než jsem se vzpamatovala z úleku, dokonce se poku- 
sil mi šaty stahovat zpìt na tìlo. Jistì nemá smysl dál 
popisovat, co všechno se pak dìlo, urèitì si to dove- 
dete pøedstavit, z krámu jsem vybìhla krajnì roz- 
èilená a hudrovala ještì nejménì dvacet minut. 

Už jsem nemìla nejmenší chu� cokoli si kupovat, 
natož pak zkoušet, ale kamarádka dál shánìla oble- 
èení, takže jsme zašly do butiku, pro jistotu s èeskou 
prodavaèkou. Právì tam mìli výprodej pøed likvidací 
obchodu, nechala jsem se znovu unést, protože 
módních hadøíkù na kamarádèinu štíhlou postavièku 
je všude velká spousta a vybírat z nich je vždycky 
radost. Hned na prvním stojanu mì zaujala nádherná 
tunika z modravého krepdešínu, která vypadala 
skoro jako motýlí køídla. Jakmile jsem ale vzala do 
ruky ramínko a chtìla tuniku ukázat kamarádce, 
strhlo se nìco neuvìøitelného. Odnìkud zpoza regá- 
lù s odìvy se pøiøítila statná prodavaèka, vytrhla mi 
ramínko z ruky a pøitom nìco hodnì nahlas køièela, 
ale já jí v prvním leknutí moc nerozumìla. Po chvilce 
soustøedìní jsem pochopila.

„Vy si tady nic zkoušet nebudete, protože byste to 
roztrhala, ani na to nesahejte,“ a tak stále dokola, 
dokonce do mì strèila. Zírala jsem na ni s pocitem 
strašného nedorozumìní a marnì doufala, že si mì 
s nìkým plete. To nejhorší ale mìlo teprve pøijít: ve 
chvíli, kdy se kolem nás už v kruhu tlaèilo asi dvacet 
zvìdavých lidí, nasadila tomu prodavaèka povìstnou 
korunu:

„Ženský s tak velkýma prsama mají do mýho krámu 
vstup zakázanej!“ zaøvala mohutným hlasem. Jako 
dùkaz mi cpala pøed oèi natrženou halenku, kterou jí 
údajnì znièila zákaznice s kyprými proporcemi, a vù- 
bec nevnímala mùj pokus o obhajobu, že tuniku jsem 
si nechtìla zkoušet já, ale má štíhlá kamarádka s pøi- 
mìøenì drobným poprsím. Nakonec se mi rozèile- 
ním rozklepaly nohy. Lidé kolem mne si bez rozpakù 
prohlíželi moje dotyèné partie, jako bych byla nìjaké 
exotické zvíøe, pøestože si o sobì myslím, že se nijak 
zvláš� nevymykám z prùmìru.
Nakonec jsme se s kamarádkou ve vlaku všemu už 
jen smály a pøi návratu na ostrovské nádraží jsme si 
øekly s úlevou: Všude dobøe, doma nejlíp. 



6. a 7. pátek a sobota, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Když se investigativní novináøka Rowena Price 
(Halle Berry) dozví, že vražda její kamarádky by 
mohla mít souvislost s mocným reklamním mag- 
nátem Harrisonem Hillem (Bruce Willis), rozhodne 
se pøijít pravdì na kloub. V pøestrojení za brigádnici 
v Hillovì agentuøe se jí podaøí obklíèit svou koøist ze 
všech stran, jen aby zjistila, že není jediná, kdo se 
v téhle høe vydává za nìkoho jiného. Èím blíže se 
dostává k pravdì, tím více se ukazuje, kam až jsou 
lidé ochotni zajít, aby nevyšla najevo. 
Produkce: USA. Žánr: thriller
 
13. a 14. pátek a sobota, 97 minut,  premiéra
vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Alice Nellis je úspìšnou režisérkou i scenáristkou, její 
poslední film Výlet získal nejen pozornost divákù, ale 
sklidil i slova uznání od kritikù a øadu festivalových 
cen. Hlavní hrdinkou v jejím novém filmu je Julie, 
která má všechno: úspìšného a pohledného muže, 
zdravou a chytrou dospívající dceru, práci pøe- 
kladatelky, oddaného milence a teï dokonce i nový, 
velký dùm, kam se celá rodina právì pøestìhovala. 
Ale pod tímto zdánlivì spokojeným a klidným po- 
vrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude 
možno skrývat donekoneèna. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama, komedie

20. a 21. pátek a sobota, 106 minut, repríza
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

První èeský film ze zákulisí muzikálu! S pùvodní hud- 
bou Daniela Landy! Hlavní hrdina pøíbìhu Micky se 
ocitne ne vlastní vinou ve vìzení. Pøi životì ho drží 
jen jeho láska k muzikálové hvìzdì Karin. Uteèe 
z vìzení, zúèastní se konkurzu na nový muzikál. 
Koneènì se seznamuje s Karin a na vlastní kùži 
zažívá muzikálový dril. Policie je však Mickymu na 
stopì. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama, komedie, hudební

27. a 28. pátek a sobota, 127 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Když teroristé zaútoèí na poèítaèovou sí�, ovládající 
veškerou ekonomiku v USA (a na celém svìtì), na- 
stane èas povolat zpìt „starého známého“ hrdinu, 
policejního detektiva Johna McClanea (Bruce 
Willis). Ten se musí poøádnì èinit, aby toto zlo- 
èinecké spiknutí odhalil, a to s pomocí mladého 
hackera Matta Fostera (Justin Long). 
Produkce: USA. Žánr: akèní, thriller
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VELKÉ KINO ÈERVENEC

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA SRPEN?

VELKÉ KINO OD 18.30 HODIN

VELKÉ KINO OD 21.00 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

Kinokavárna bude promítat opìt od srpna.

KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
KINO DÌTÍ MÁ PRÁZDNINY.
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

1. nedìle, 103 minut, repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Hrdinou Vratných láhví je bývalý uèitel èeštiny Josef 
Tkaloun, který pøijímá brigádnické místo ve výkupu 
láhví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se 
potkávají láhve s láhvemi a lidé s lidmi, je své- 
bytným mikrosvìtem, plným tragikomických osudù. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

5. a 6. ètvrtek a pátek, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Padesát let v budoucnosti naše Slunce zaèíná 
vyhasínat a tím ohrožuje samotnou existenci života 
na Zemi. Proto se k naší hvìzdì vydává kosmická 
loï Icarus 2 s osmièlennou posádkou a obrovskou 
jadernou náloží, která by se mìla pokusit Slunce 
znovu zažehnout. V tìsné blízkosti Slunce ale po- 
sádka zachytí nouzový signál lodì Icarus 1, která 
pøed šesti lety zmizela beze stopy pøi pokusu o 
dokonèení stejné mise.
Produkce: USA. Žánr: sci-fi

7. a 8. sobota a nedìle, 104 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Až padne temnota, poslední drak si vybere svého 
jezdce. Chudý farmáøský chlapec Eragon najde 
v Draèích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho 
chce pouze zpenìžit a zabezpeèit jím rodinu, jenže 
když se z kamene „vyklube“ draèí vejce a z nìj poz- 
dìji draèí mládì Safira, uvìdomí si, že stojí tváøí 
v tváø dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho 
možnosti. Jeho prostý život pøes noc zanikne a on se 
ocitne v novém, nebezpeèném svìtì intrik, kouzel 
a válek.   
Produkce: USA. Žánr: fantasy

12. až 15. ètvrtek až nedìle, 93 minut, èeská 
verze, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení 
manželé Shrekovi po odstranìní zákeøné Kmotøièky 
víly a jejího nemožného syna Krasonì ve druhém 
pokraèování animované komedie Shrek žili neru- 
šenì a hlavnì š�astnì až do smrti. Vzhledem 
k tomu, že se stali protagonisty nejúspìšnìjšího 
animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu 
nárok. Dobrodružství, která si pro nì kreativní 

VRATNÉ LÁHVE

SUNSHINE

ERAGON

SHREK TØETÍ

Zaèátky pøedstavení v èervenci a v srpnu v 18.30 hodin, 
není-li uvedeno jinak

scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještì vypeèenìjší 
než ta, která oba zlobøíci prožili doposud.
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

19. a 20. ètvrtek a pátek, 125 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Hrdinou Odstøelovaèe je elitní snajpr, který se 
ocitne v nezávidìníhodné situaci, když je obvinìn 
z pokusu o atentát na amerického prezidenta. 
V nerovném souboji jedince proti systému se Mark 
Wahlberg vydává ve stopách osamìlých bojovníkù, 
kteøí museli zužitkovat všechny své schopnosti k to- 
mu, aby v téhle pøedem prohrané høe pøežili a zví- 
tìzili. V zoufalém závodì s èasem má jedinou 
nadìji: zjistit, kdo a proè ho do tohoto komplotu 
zatáhl. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

21. a 22. sobota a nedìle, 105 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži pøístupný

Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou 
od tvùrcù filmu Úèastníci zájezdu. Roman (Marián 
Labuda) dal kdysi dávno kamarádovi slib, že až jejich 
dìti dospìjí, ožení se Romanùv syn Jura s jeho 
dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po letech pøichází 
dopis, že nevìsta dosáhla dospìlosti a je tøeba dávný 
slib naplnit. Potíž je v tom, že Jura studuje vysokou 
školu, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce 
a už vùbec nestojí o dìvèe odkudsi ze slovenské 
vesnièky, které v životì nevidìl.
Produkce: ÈR . Žánr: komedie

26. ètvrtek, 84 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Velkej biják je nejnovìjším poèinem nových králù 
filmové parodie, Jasona Friedberga a Aarona Seltze- 
ra, kteøí si tentokrát vzali na mušku nejvìtší žánr 
všech dob: hollywoodské velkorozpoètové a spe- 
ciálními efekty pøecpané blockbustery, letní a pod- 
zimní pilíøe hollywoodské produkce a znovu doká- 
zali, že jsou hrdí na to být „jako první druhými“. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

27. až 29. pátek až nedìle,  minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Když teroristé zaútoèí na poèítaèovou sí�, ovládající 
veškerou ekonomiku v USA (a na celém svìtì), na- 
stane èas povolat zpìt starého známého hrdinu, 
policejního detektiva Johna McClanea (Bruce 
Willis). Ten se musí poøádnì èinit, aby toto zloèi- 
necké spiknutí odhalil, a to s pomocí mladého 
hackera Matta Fostera (Justin Long). Již ètvrté 
pokraèování Smrtonosné pasti se po dvanácti letech 
ujal režisér Len Wiseman (Underworld, Under- 
world: Evolution). 
Produkce: USA. Žánr: akèní, thriller

ODSTØELOVAÈ

ROMING

VELKEJ BIJÁK

SMRTONOSNÁ PAST 4.0

Zaèátky pøedstavení v èervenci a v srpnu ve 21.00 hodin, 
není-li uvedeno jinak

Taxi 4
Renesance
Jednotka pøíliš rychlého nasazení
Simpsonovi ve filmu

Dùm kultury pøipravil na mìsíc srpen 
PRÁZDNINOVÉ DVD KINO v novì 
zrekonstruované kinokavárnì.

Sledujte plakáty, vyberte si film a pøijïte 
do DVD kina.
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ÈERVENEC
Program 
Domu kultury Ostrov

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

MY DVA A KØEN

KRVAVÝ DIAMANT

PARFÉM: PØÍBÌH VRAHA

VŠICHNI KRÁLOVI MUŽI

MOJE SUPERBEJVALKA

RÁŽE 45

KONTAKT

Dva tvoøí pár. Tøetí je za køena.

Vzrušující spektákl a kvalitní filmové øemeslo

Dokonalý thriller

Sean Penn ve své životní roli. Skvìlý herecký výkon.

Šílenì zábavné!

Mila Jovovich v akèním filmu plném drog, sexu 
a pomsty.

Morgan Freeman opìt zazáøil! 

VÝSTAVA 
4. èervence, Stará radnice Ostrov

Akademický malíø, grafik
Od studií se nejvíce profiloval jako ilustrátor knih.  

Ilustroval i svou vlastní knihu „Svatba století“, 

v souèasnosti má za sebou více jak 300 

ilustrovaných titulù. Vìnuje se rozmìrným olejùm, 

grafice, ale je i autorem poštovních známek se 

sportovní tématikou.
Za sebou má více jak ètyøicet pìt výstav,  napøíklad 

v Nìmecku, Rakousku, Holandsku, Belgii, Špa- 

nìlsku, Koreji, Japonsku a Americe.
Vstupné: 10 Kè
Výstava potrvá do 29. èervence 2007

od  9. do 13. èervence, 
vždy od 9.30 do 11.45 hod. Dùm kultury Ostrov 

Tøetí roèník letní výtvarné školy je urèen pro dìti od 

6 do 15 let. Letní výtvarná škola podporuje v jed- 

notlivci schopnost sebevyjádøení. Místo školního 

vyuèování nastupuje cesta objevitelství, fantazie a 

maximální tvoøivosti. Úèastníci využívají všech 

vyjadøovacích  a výrazových prostøedkù ke kreativní 

tvorbì.

Kresba: tužkou, pastelkou, uhlem, køídou, rudkou, 

perem, redisperem, špejlí, ale i netradièním mate- 

riálem jako je travina, rybíz, papír atd.

Malba: akvarel, kvaš, tempera, kombinovaná 

technika

Grafika: monotyp, frotáž, gumotisk. Po celý týden 

se budou úèastníci scházet v DK Ostrov nebo na 

Staré radnici pod odborným vedením lektorky 

Vlasty Wasylukové. Kreslí se i v plenéru. Pomùcky: 

základní výtvarné pomùcky, ètvrtky, papír, tužky, 

pastelky vodovky, køídy, špejle, tvrdé desky ap.
Kurzovné pro dìti: 690 Kè
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov nebo na první 

hodinì 9. èervence od 9.30 hod. Pozor, kapacita 

kurzu je omezená!

od 9. do 13. èervence, 
vždy od 16.30 do 19.30 hod., Dùm kultury Ostrov

Pod vedením lektorky Vlastimily Wasylukové.
Lektorka má pøipraven svùj program, ale pokud 

bude úèastník chtít, mùže zvolit svou techniku.
Výtvarné pomùcky: základní výtvarné potøeby 

sebou
Kurzovné pro dospìlé: 890 Kè

29. èervence 18.00 hod, 
nádvoøí za Starou radnicí 
Divadelní podveèer za Starou radnicí

 
Dramatizace karlovarských povìstí z knihy Zdeòka 

Šmída Strašidla a Krásné panny.
Témìø 150. repríza Divadla Dagmar!
Hraje: Hana Franková
Vstup volný

ZDENÌK NETOPIL

LETNÍ ŠKOLA MALOVÁNÍ 
PRO DÌTI 

Studenti se seznámí s technikami:

LETNÍ ŠKOLA KRESBY A MALBY 

PRO DOSPÌLÉ

MEZI DVOJÍM ZASYÈENÍM KOSY

LÉTAJÍCÍ ZABIJÁK

NOC V MUZEU

ŠTÌSTÍ NA DOSAH

ŽIVOT JDE DÁL

Steven Seagal se pøedstavuje v hlavní roli akcí 
nabitého thrilleru.

Noc v muzeu, to je vstupenka do øíše nekoneèné 
zábavy!

Inspirováno skuteèným pøíbìhem.

Život je složitý. Ale láska je složitìjší.

Zápis do kurzu 

Zahájení: 24. záøí 2007 od 17.30 hod. 
(nutné je spoleèenské obleèení)

Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka,  øeditel 

taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 

s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník 

mezinárodní tøídy. 

Zápis do kurzu v Informaèním centru v DK 

Ostrov. 
Kursovné:  1300 Kè

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 

MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Další lekce: 1., 8., 15., 22., 29. øíjna, 5., 12., 19., 

26. listopadu. 
Prodloužená: 3. listopadu
Závìreèný vìneèek: 1. prosince V cenì kursov- 

ného je 30 vyuèovacích hodin (deset lekcí), 

Prodloužená, Závìreèný vìneèek a vstupenka 

na ples DK Ostrov.

TANEÈNÍ PRO 

DOSPÌLÉ

dále každé pondìlí až do 

27. listopadu
10 lekcí (20 vyuèovacích 

hodin)

Zaèátek:  24. záøí od 

20.00 hod., 

Tanec se stal souèástí moderního životního stylu a je 

nejen pøíjemným rozptýlením, ale i sportem pro 

každou vìkovou kategorii. 

Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov.
Kursovné: 1000 Kè

TANÈETE S NÁMI,  
TANÈETE  PRO RADOST!

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

DVD nové tituly 40 Kè, starší tituly 30 Kè         VHS  20 Kè, starší tituly 10 Kè

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD Domu kultury Ostrov

 PÙJÈOVNY DVD Domu kultury Ostrov

VELKÁ LETNÍ SLEVAKCE !  
A

 ! !
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Kultura
Letohrádek Ostrov
Ivana Lomová: Obrazy 

Letní èas bude v Letohrádku Ostrov plynout ve 
znamení lidských rodinných vztahù mezi tìmi 
nejbližšími: ženami, muži a dìtmi a také ve znamení 
krásné malby. Autorka vystavené tøicítky obrazù 
Ivana Lomová se narodila v roce 1959, vystudovala 
architekturu, ilustrovala dìtské knihy, zabývala se 
animovaným filmem, nakreslila i komiksový seriál pro 
dìti. Od 90. let se vìnuje pouze malbì. Vytváøí 
srozumitelné a realistické obrazy svých vrstevníkù 
v intimitì domova i v pøírodì a vždy se zamìøuje na 
jemné pøedivo vztahù mezi partnery, láskyplné i ob- 
sahující napìtí a urèitá nedorozumìní, pøièemž 
tušíme malíøèinu lehce feministickou vyhranìnost. 
Obrazy diváky urèitì zaujmou svojí malíøskou 
kultivovaností.

Rozmanitá strohost (kresby, grafické listy ze sbírek 
galerie) 
Druhá letní výstava uvádí do protikladného umì- 
leckého svìta. Na sedmdesátce grafických listù a kre- 
seb ukazuje, jak se èeští umìlci vyrovnávali s ab- 
straktními smìry, které upøednostòovaly školní geo- 
metrické prvky (pøímku, kruh, ètverec nebo trojúhel- 
ník). Kupodivu nabízejí nepøeberné množství výtvar- 
ných kombinací, a tøebaže nevyjadøují pøímo lidské 
pocity a emoce èi nezobrazují postavy nebo pøedmì- 
ty, umìjí velice dobøe „uspoøádat náš svìt“ tak, že má 
øád, platí v nìm jasná pravidla a vládne harmonie. 
Takovému zpùsobu výtvarné tvorby se vìnovalo 
mnoho pøedních umìlcù. Pro zajímavé srovnání jsou 
do souboru rovnìž zahrnuta díla karlovarských 
a ostrovských tvùrcù. 

Letohrádek Ostrov, poboèka Galerie umìní 
Karlovy Vary, tel.: 353 842 883, 737 072 522,
e-mail: pobockagukv@volny.cz,
www.galeriekvary.cz. Otevøeno: st-ne: 13-17 
hodin. Hromadné návštìvy po telefonické 
domluvì: po-pá: 8-15 hodin. Vstupné: 20 Kè, 
snížené 10 Kè, první støeda v mìsíci vstup zdarma

12. èervence až 16. záøí 2007

do 16. záøí 2007

Pøestože se snažím pøi výbìru programù vyhovìt 
poptávce divákù, není to vždy snadné. Kvalitu 
divadel zjiš�uji z recenzí, sleduji poèet repríz, 
sázím i na herecké obsazení. Vím, že napøíklad 
v Praze se hrají úžasné vìci, které bychom rádi 
vidìli i u nás, jenže nìkteré divadelní soubory 
prostì na zájezdy nejezdí (i když poslední dobou 
se zdá, že by se to èasem mohlo zmìnit). Na 
pøednášky se snažím vybírat zajímavá svérázná 
témata, a to i s rizikem, že na nich nebude 
vždycky nabito. Pøi výbìru výstav dávám pøed- 
nost výtvarníkùm z našeho regionu. 

Na naše diváky poøád slyším od hostujících hercù 
chválu. Velmi mile pøekvapeni byli napøíklad Jan 
Potmìšil a herci Divadla Kašpar, pøestože jsou na 
úspìch zvyklí. Diváci totiž pøi závìreèném potlesku 
povstali a projevili tak hercùm nejen podìkování, ale 
také úctu k mimoøádným výkonùm. Stejnì tak 
Ostrovské chválila i Bára Hrzánová, Valerie Zawad- 
ská, Vladimír Hron... A èlenové souboru Hradiš�an 
napsali do naší kroniky: Díky za nekoneèný potlesk.

Po pøedstavení pražského divadla jsem hercùm pøi- 
nesla kroniku s prosbou, aby se do ní podepsali. Když 
jsem si ji druhý den proèítala, nemohla jsem uvìøit. 
Pod podpisy hercù byl text: Prodám Ford Escort 
diesel, combi 1997, modrá met., centrál, muzika, 
nová spojka, horší zimní starty, 212 000 km, dobrý 
stav. Levnì. tel: 603... Nejdøív jsem myslela, že se 
nìkdo spletl nebo že se kronika dostala do nepo- 
volaných rukou, ale pak jsem pod inzerátem našla 
podpis recesisty Petra Ètvrtníèka. 
Pište tipy na kulturní poøady
Pøestože pozornì sleduji, co se kde v kultuøe dìje, 
mùže se stát, že nìco propásnu. Proto uvítám jakékoli 
divácké námìty a tipy na kulturní poøady, a� už jsou to 
divadla, výstavy nebo pøednášky. Své návrhy pište na 
adresu: program@dk-ostrov.cz. 

Ostrovské publikum je prý skvìlé

Nìkdy se pobavím i v zákulisí

Otázkami, co je reklama, jak nás ovlivòuje a pøe- 
svìdèuje, se zabývaly tøi besedy v DK Ostrov. 
Zúèastnilo se jich 92 studentù SPŠ Ostrov, 54 žákù 
ZŠ Májová a 28 studentù Gymnázia Ostrov. 
Mimo jiné se dozvìdìli, jakou roli hraje reklama 
v životì jednotlivce i spoleènosti, jak vznikají 
reklamní sdìlení a jakým zpùsobem se snaží 
ovlivòovat ty, jimž jsou urèena. O tom, že je téma 
studentùm blízké, svìdèily i jejich èetné dotazy. 
Ukázalo se, že aè jsou reklamy  mladým dùvìrnì 
známé, existuje ještì mnoho vìcí, které nevìdí. 
Cyklus besed vedených Radimem Wolákem 
z Centra pro mediální studia UK v Praze jim tak 
umožnil poznat tuto oblast lépe.

Dùm kultury tìmito semináøi reaguje na zaøazení 
mediální výchovy do uèebních osnov základních 
a støedních škol. 

V øíjnu (v rámci 39. Dìtského filmového a tele- 
vizního festivalu Oty Hofmana) se bude konat 
semináø na téma Mediální výchova ve filmu. 

Semináøe o mediální výchovì pokraèují

Ilona Hálová, DK Ostrov

V èervenci a v srpnu bude provoz MC omezen – 
dopolední akce nebudou  žádné,
odpolední dle nabídky – bøišní tance, cvièení na 
fitballech, rekondièní cvièení – bližší informace 
najdete na letáècích v IC nebo ve vysílání 
kabelové televize.

Všem maminkám na mateøské dovolené a jejich 
dìtem pøejeme krásné léto plné sluneèních dní 
a v záøí se opìt budeme tìšit na vaši návštìvu.

Novì také pøipravujeme na èervenec kurz 
thajské masáže - bližší informace na tel. 607 647 
268. 

Mateøské centrum Ostrùvek

Za MC Ostrùvek Dana Kolovratníková 

Programové oddìlení 
DK Ostrov informuje Celostátní soutìž literárnì dramatických oborù 

ZUŠ (kolektivù) je velkou událostí, nebo� se koná 
pouze jednou za šest let. Jistì i proto má 
poèetnou úèast z celé republiky a velmi vysokou 
úroveò. 
Podìkování, které na této vrcholné soutìži v Hradci 
Králové získal soubor Na poslední chvíli s pøedsta- 
vením Ostrovské povìsti (režie Lucie Velièková), je 
tedy významným ocenìním. Nebývalý je pak úspìch 
druhého souboru ZUŠ Ostrov, souboru Hop-Hop. 
Z témìø tøiceti divadelních pøedstavení, které v ce- 
lostátním kole soutìžily, udìlila porota napøíè kate- 
goriemi pouze tøi Zlaté Thálie. Z toho dvì(!) získal 
právì soubor Hop-Hop za pøedstavení Bylo nás 
pìt a V bludišti mého srdce (obì v režii Ireny 
Konývkové). 

ZUŠ Ostrov slaví velký úspìch

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky ZUŠ Ostrov

ZDENÌK NETOPIL

VÝSTAVA 
4. až 29. èervence 2007 
Stará radnice Ostrov

Jaroslava Rošková, programové oddìlení DK OstrovPhDr. Božena Vachudová



Cesty v zahradì mají nìkolik funkcí: technickou (nìkam 
dojít). Jsou cesty tvrdé a hladké pro jízdu s koèárkem 
nebo koleèkem, dláždìné, sypané, neupravené pøírod- 
ní, naznaèené napøíklad šlapáky ad. Psychologickou: 
nenápadnì navést èlovìka správným smìrem (ke vcho- 
du, aby nešlapal, kam nechceme, aby došel na obzvláštì 
pìkné místo apod.). Cesta umí vytvoøit zahradu static- 
kou k pozorování z jednoho místa, nebo prùchozí, která 
objeví krásná zákoutí dodateènì. Jakákoli plní i funkci 
estetickou, je nedílným architektonickým prvkem zahra- 
dy. Její barva, struktura, tvar musí ladit s okolím. Roz- 
hodnì by nemìla strhávat celou pozornost jen na sebe, 
aby nepøipomínala pøistávací plochu pro vrtulníky.
Nejvìtšími škùdci chodníkù jsou: voda s mrazem, tepel- 
ná roztažnost a mastnota ukapávající z vozidel. Než se 
pustíte do stavby, zvažte, kam odvedete spodní vodu. 
Pod chodník nasypte vrstvu hrubého štìrku (alespoò 15 
cm), pak jemnìjšího (10 cm), nakonec jemnou šotolinu 
(5 cm), uvedené tlouš�ky jsou orientaèní, záleží na pøed- 
pokládané zátìži cesty. Vše postupnì dobøe zadusejte 
a mùžete zaèít s vrchní pochozí èástí. Drenáž je nutná, 
jinak se zaène chodník bortit. V loužích se špatnì chodí 
a klouže to, když mrzne. Chodník musí být øádnì spádo- 
vaný. Deš�ová voda se dá zachytávat pomocí žlabù a ná- 
slednì využít k zálivce. 
Nedoøešené dilataèní zóny jsou èastým dùvodem pras- 
kání a vyskakování dlaždic, rozvalování krajù chodníkù 
ze zámkové dlažby atp. Je tedy nutné v patøièné vzdále- 
nosti zajistit dilataèní škvíry. Zpevòujete-li plochu na mís- 
tì, kde budou parkovat auta, zvolte nenasákavou dlaž- 
bu. Jinak vás døíve èi pozdìji èekají neèistitelné mastné 
skvrny. Z hlediska údržby jsou nejlepší celoplošné bez- 
spárové cesty (betonové, asfaltové, kameny èi dlažba 
naskládaná do betonového lože). Kde nejsou spáry, 
nechytá se plevel. Chodníky z dlažby musíte èasto zba- 
vovat plevele, stejnì jako dilataèní spáry. Motyèkou, 
kudlièkou nebo chemicky, což je nebezpeèné, protože 
mùžete znièit rostliny okolo. Nároènìjší na údržbu jsou 
cesty sypané, tam už to chce pleèku a trpìlivost. 
S údržbou souvisí i pøechod mezi chodníkem a zá- 
honem èi trávníkem. Chodník musí být vždy výš, jinak se 
pøi každém dešti zabahní. Zakládáte-li trávník až k chod- 
níku, pùda by mìla být asi 3cm pod jeho hranou. Až 
naroste drn, výška se opticky srovná a voda bude od- 
tékat. Je-li u chodníku záhon, mìl by být alespoò 
o 5 cm níže.
Nejjednodušší je na pøipravený podklad položit zámko- 
vou betonovou dlažbu v rùzných odstínech a vzorech. 
Ta nutnì potøebuje øádnì zabetonované obrubníky, 
jinak se chodník roztáhne a zbortí se kraje. Výhoda dlaž- 
dic je ve snadném odstranìní a vrácení zpìt, potøebu- 
jete-li sáhnout pod zem. Obdobou jsou chodníky s vel- 
koplošnou dlažbou nebo natvrdo pálenými cihlami. 
U kamenné dlažby (žulové kostky) musíte dokonale 
srovnat podklad a každý jeden kámen dokonale usadit. 
U litých betonových chodníkù existují formy, které 
umožní do povrchu vymaèkat reliéf (dlažby, kamenù, 
cihel, dokonce i prken). Speciálním barvením a pene- 
trací dosáhnete témìø dokonalého napodobení pøírod- 
ního materiálu, vèetnì odolnosti proti oleji. Jsou nutné 
dilataèní spáry.
Další možností je vkládání kamenù do betonové maza- 
niny. Záleží na fantazii, jaké druhy kamenù chcete se- 
skládat. I v tomto pøípadì jsou nutné dilataèní spáry. 
Pozor, nìkteré druhy kamenù po namoèení kloužou. 
Pøíkladem jsou leštìné zbytky od kameníkù. Dávejte je 
radìji leštìnou stranou dolù. Pøi fantazijních hrách 
s kameny je dobré vìdìt, že porézní nebo nasákavé 
kameny (napø. opuka) se pøi mrazech nièí a po pár 
zimách zbyde jen trocha suti.
Døevo je také dobrý materiál, ale vzácné druhy ne- 
podléhající zkáze èasto nejsou finanènì dostupné. Vy- 
hovuje i døevo tvrdé, øádnì moøené, ležící na pod- 
kladových traverzách. Musí být zajištìn odtok vody. 
Životnost je omezená. Pìkné jsou chodníky vydláždìné 
pøíènì øezanými kmeny a kmínky.
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Volný èas

Pokraèování  na stranì 12

Akce pro veøejnost
 Hlavno, Kostelní Bøíza, Kynšperk nad Ohøí
 Marktredwitz, skalní labyrint Luisburg
 Cyklovyjížïka do Spáleného Poøíèí, 

pøípadnì až na koupalištì Michal  
 Smrèiny: Weissenstadt pøes Eprechstein 

a Grosser Waldstein
Kolem Ostrova od rybníku k rybníku 

Pøipravujeme
4. srpna Ze Sokolova pøes Hartenberg do Oloví
11. až 12. srpna Zajímavými místy Rakovnicka (Seno- 
maty, Týøov, Køivoklát, Nižbor)
18. srpna Okolím Teplé nad Teplou
19. srpna Cykloscuk na Velkém rybníku
25. srpna Z Ostrova na festival Folková Ohøe na hradì 
Hauenštejn

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 inter- 
netové adrese http://turiste.webpark.cz nebo na roz- 
cestníku (Informaèní centrum, Sport, KÈT) webových 
stránek Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uve- 
dené akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu 
èeských turistù. 

7. èervence
14. èervence
15. èervence

21. èervence

28. èervence 

Milé dìti, koneènì 
pøišel dlouho oèekáva- 
ný èervenec, první práz- 
dninový mìsíc.
Doufám, že po celo- 
roèním úsilí jste dostali 

hezké vysvìdèení a že se tìšíte na dva mìsíce klidu, 
pohody, her a dobrodružství. 
Pøemýšleli jste nìkdy nad jménem tohoto mìsíce? 
Možná, že se èervenec jmenuje podle toho, že všude 
kolem nás dozrává spousta sladkého ovoce, které je 
èervené. Z tøešní si mùžeme udìlat náušnice, od š�ávy 
z lesních malin budeme mít namalovanou pusu a lesní 
jahody si pøineseme domù navleèené na dlouhém 
stéble trávy jako korálky. Jen si musíme dát pozor na 
vosy a klíš�ata, kterých je touto dobou všude plno. 
Zaèínají také rùst houby, ale i když žádné nenajdeme, 
léto je jako stvoøené na procházky v lese, kde je pod 
vìtvemi stromù pøíjemný chládek. Když se budeme 
chovat tiše, leccos zajímavého uvidíme.
Pøi troše štìstí mùžeme potkat srnky nebo rodinu 
divoèákù, jak jdou na procházku, ale radìji doporuèuji 
pozorovat z bezpeèné vzdálenosti, abychom nemìli 
o jeden nepøíjemný zážitek navíc. Na procházce lesem 
zcela urèitì narazíme na mraveništì, a když se u nìj na 
chvilku zastavíme, zjistíme, co se tam všechno dìje. 
Mírnì vyvýšený kopeèek a v nìm spousta drobných, 
bìhajících, pilných tvoreèkù. Zkuste jim dát kousek 
chleba nebo jiného peèiva a uvidíte, jak si s tím rychle 
a obratnì poradí.
Tento mìsíc má nìkolik dùležitých dnù: 5. èervence si 
pøipomínáme každoroènì výroèí pøíchodu bratrù 
Konstantina (Cyrila) a Metodìje, kteøí pøeložili Bibli do 
staroslovìnštiny a pøiblížili tím našim pøedkùm Ježíšovo 
poselství. Dalším neménì známým svátkem je násle- 
dující den, výroèí upálení Mistra Jana Husa. Jemu vdì- 
èíme mimo jiné také za to, že dnes používáme v písmu 
háèky a èárky a ne jako døíve zdvojené hlásky, spøežky. 
To by diktáty vypadaly, kdybychom kromì vyjmenova- 
ných slov, tvrdého y nebo mìkkého i museli dávat po- 
zor ještì na tohle! 
Svatá Markéta se už nemùže doèkat, až hodí srp do žita. 
Když se nám objeví toto jméno v kalendáøi, je to ne- 
klamné znamení, že zaèínají polní práce. Až budete na 
prázdninách tøeba u babièky a dìdeèka, urèitì nezapo- 
meòte pøiložit ruku k dílu a vzpomeòte i na pøísloví, že 
bez práce nejsou koláèe. Mnozí z nás prožijí prázdniny 
u vody. Nìkdo u moøe, jiný na koupališti a nìkteøí se 
budou koupat u rybníka nebo se jen tak ráchat v potùè- 
ku. Když budeme mít štìstí na prùzraènì køiš�álovou 
vodu, mùže se stát, že v koøenech stromù nebo pod 
kamenem spatøíme raka. V dnešní dobì je rak øíèní 
pøísnì chránìný a moc bych vám, dìti, pøála, abyste mìli 
možnost potkat ho ve volné pøírodì.
Bìhem prázdnin budete poznávat nejen své nejbližší 
okolí, ale vyjedete i mimo svoje mìsto a nìkteøí z vás 
i za hranice. Urèitì na svých cestách prožijete spoustu 
dobrodružství a poznáte nové kamarády. Chtìla bych 
vám všem popøát pøíjemné prožití prázdnin a poprosit 
vás, abyste byli pøi svých toulkách opatrní na sebe i na 
okolí. Pøíští mìsíc se na vás zase budu tìšit.

V minulých èíslech jsme se vìnovali práci spíš pro 
dìvèata, tentokrát bych chtìla pozvat hlavnì kluky na 
výrobu lodièky. Pøi procházce lesem si najdìte kousek 
borové kùry. Spodní stranu nožem zaoblete do tvaru 
lodního trupu, na jednom konci udìlejte do špièky pøíï, 
na druhém seøíznìte záï. Dvì nebo tøi vìtvièky na 
jednom konci oøežte do špièky a zapíchnìte jako stìžnì 
do míst, která pøedem malinko vydlabejte. Bøezovou 
kùru mùžete použít jako plachty, vyøíznìte z ní obdélníè- 
ky. Do nich na obou koncích propíchnìte otvory a na- 
vléknìte na stìžnì. Nakonec záï loïky trochu naøíz- 
nìte a zasuòte tam štìpinku døeva jako kormidlo. Dejte 
výtvor na vodu a poèkejte si, až zafouká pøíznivý vítr. Pøi 
výrobì uvidíte š�astné oèi „dospìlákù“, kteøí se s vámi 
vrátí do dìtských let a zavzpomínají si na to, jaké to bylo, 
když oni mìli prázdniny... 

Lodièka z kùry

Mladí ostrovští fotbalisté zvítìzili
Fotbalový tým pøípravky 98 FK Ostrov se 1. èervna 
zúèastnil turnaje v Horním Slavkovì. O postupu 
a vítìzi se dramaticky rozhodovalo v posledním 
zápase. Ostrovští se v nìm utkali s FK Union Cheb 
2001 a po výsledku 4:0 a bezchybném a bojovném 
výkonu zvítìzili. Tím se zároveò stali vítìzem soutìže 
krajského pøeboru tìchto pøípravek pro roèník 2006-
2007 a postoupili do celostátního kola v Roudnici nad 
Labem. Jiøí Vaník

Èlenové oddílu karate a sebeobrany MDDM Ostrov 
se zúèastnili celostátní akce, Bambiriády 2007. V pøí- 
jemném prostøedí areálu koupalištì Rolava a na 
pódiu pøedvedli ukázky obou druhù bojového umì- 
ní. Dle ohlasu ze strany divákù lze soudit, že vystou- 
pení bylo velmi úspìšné. Všem cvièencùm za jejich 
výkon dìkují trenéøi Ivo Hodík st. a ml.

Bambiriáda 2007

Zuzana Tothová, pøedsedkynì oddílu Karate Tj Ostrov 
(Hokusei dojo) se zúèastnila zkoušek Èeského svazu 
karate na mistrovské stupnì DAN, které se konaly 
9. èervna v Plzni. Zkušebním komisaøem byl Pavel 
Štìpán a své povìsti pøísného zkoušejícího nezùstal 
nic dlužen. V této technicky i fyzicky nároèné zkoušce 
Zuzana Tothová uspìla a získala druhý mistrovský 
stupeò DAN. 

Pøedsedkynì oddílu karate uspìla

Jiøí Svoboda, místopøedseda oddílu

Výsledky 1. roèníku oddílového pøeboru v karate
 1. Stanislav Blahuš, 2. Michal Rupert, 

3. David Braný
 1. Pavlína Mezzeiová, 2. Eva 

Smrèková, 3. Nikola Manlíková
 1. Tomáš Flašar, 2. Jakub Vítek

 1. Tomáš Flašar, 2. Jakub Vítek, 3. 
Stanislav Blahuš

 1. Pavlína Mezzeiová, 2. Stanislav 
Blahuš

1. Pavlína Mezzeiová, 2. Eva Smrèková st.
Hlavní rozhodèí: Ivo Hodík st., ostatní sudí: Ivo Hodík 
ml., Jindøich Pospíšil
Rád bych podìkoval vedení MDDM v Ostrovì za 
podporu poskytnutou v rámci této akce. Zvláštní dík patøí 
Vlastì Schartové a Petøe Žlutické. 

Kata mladší žáci:

Kata mladší žákynì:

Kata dorostenci:
Kumite dorostenci:

Kumite speciál:

Kumite BRH: 

Karate klub Ostrov

Ivo Hodík st.

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda 

Dìtské okénko
Jsou na potoce ráèata,
jsou na potoce raci.
Ryby, ryby, ryby, rak, rak, rak,
udìláme my to tak, tak, tak.

Lenka Jabùrková

Jak na cesty a chodníky 
v zahradì
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Boj za národní samostatnost

Dobrovolníci si získali respekt

Bitva u Zborova

Obìti bitvy nebyly marné

Svìtová válka se stala pøíležitostí uskuteènit sen 
mnoha národù tehdejšího Rakouska-Uherska utvoøit 
si vlastní národní státy. V èele hnutí za rozbití císaøství 
v Èechách a na Slovensku stál tehdy T.G.Masaryk, 
který spolu s Edvardem Benešem, Štefánikem a dal- 
šími organizoval v zahranièí boj za samostatnost na- 
šich zemí. V armádách protirakousko-nìmecké koa- 
lice zaèaly vznikat èesko-slovenské vojenské oddíly, 
základ ès. legií v Itálii, Francii a Rusku. Tvoøili ji 
pøebìhlíci z rakousko-uherské armády, dobrovolníci 
z øad obèanù èeské a slovenské národnosti, žijící 
v tìchto zemích, a bývalí zajatci. 

Poèátky byly více než skromné, poèty tìchto skupin 
nevelké a také pochopení pro národní emancipaèní 
snahy bylo málo. V Rusku, kde se formovala takzvaná 
Èeská Družina, tomu nebylo jinak. V roce 1914 to 
bylo asi sedm set mužù, kteøí byli povìøováni jen 
okrajovými vojenskými úkoly na frontách. Carská 
vláda nemìla k Družinì mnoho dùvìry. Teprve 
v roce 1916 byl dán souhlas k utvoøení ès. korpusu 
(z øad zajatcù) a vznikl První ès. støelecký pluk a další 
jednotky. V tomto roce to bylo jen nìco pøes jeden 
a pùl tisíce mužù, ale respekt ruského velení k fron- 
tovým úspìchùm ès. dobrovolníkù se zvyšoval den za 
dnem. Svržení cara v únoru 1917 zmìnilo zcela jejich 
postavení. Nábor nových dobrovolných bojovníkù 
z øad zajatcù se snížil, zlepšilo se i vybavení vojákù 
(nyní již brigády). Byla uznána i Èeskoslovenská 
národní rada s Masarykem v èele. O dalších osudech 
našeho vojska pøijel do Petrohradu jednat s Keren- 
ským sám Tomáš Garrigue Masaryk.

Od èervna 1917 pøipravoval Kerenský na jihozápadì 
fronty velkou ofenzivu. Èeskoslovenská brigáda se 
dobrovolnì pøihlásila jako jedna z prvních. Kvùli slabé 
technické vybavenosti jí však generál Brusilov pøidìlil 
úlohu víceménì pasivní a ménì odpovìdnou. 
U mìsteèka Zborov v Halièi (nyní západní èást Ukra- 
jiny) mìla ve své pozici zhruba tøi a pùl tisíc bodákù 
proti rakouskému uskupení dvanácti tisíc mužù. Ès. 
brigáda podnikla 2. èervence útok, jenž svou prud- 
kostí ochromil rakouské vojsko a strhnul za sebou 
èást ruského vojska. Koøist vítìzné brigády byla: pøes 
šedesát zajatých dùstojníkù, ètyøi tisíce dvì stì zaja- 
tých vojákù, dvacet dìl a mnoho kulometù. Brigáda 
sama mìla témìø dvì stovky mrtvých, sedm set ranì- 
ných a jedenáct pohøešovaných.

Prestiž našeho hnutí za osvobození a sa- 
mostatnost po Zborovu obrovsky vzrostla. Po 
2. èervenci 1917 zaèala být myšlenka na samo- 
statnost ès. státu velmi reálná. Po této události 
bylo jasné, že Rakousko-Uhersko spìje k zániku. 
Za rok a ètyøi mìsíce nato se zrodila naše 
republika. 

Ostrovská výstava pøipomene dvì významná výroèí
Bitva u Zborova, jedna z epizod První svìtové války, se odehrála 2. èervence pøed devadesáti lety. Ve svém pøíspìvku jsem se pokusil osvìtlit historické 
souvislosti této události, která je dnes již témìø zapomenutá, ale její význam byl pro naši státní samostatnost obrovský. V záøí bude v Ostrovì otevøena 
výstava, kterou pøipravuje Spolek pøátel mìsta Ostrova spoleènì s Domem kultury. Pøipomene nejen tuto bitvu, ale pøedevším osobnost a život T.G. 
Masaryka, od jehož smrti uplyne letos v záøí sedmdesát let.

V památníku I. pluku Jana Husi 
v ès. legiích na Rusi je vlastno- 
ruèní zápis T. G. Masaryka ze 
srpna 1917:

„Válka je nìco hrozného, nelidského, 
zejména tato válka. Ale není válka zlem 
nejvìtším. Žít neèestnì, být otrokem, 
zotroèovat mnohé jiné je horší. Válka je 
zlo, ale obrana je mravnì pøípustná 
a nutná...“ 

Vojtìch Písaèka

Výstava k sedmdesátému výroèí smrti Tomáše 
Garrigue Masaryka (1850 až 1937) pøedstaví tuto 
významnou osobnost èeských a slovenských 
dìjin v souvislosti s událostmi, které vedly ke 
vzniku první Èeskoslovenské republiky. 

T. G. Masaryk usiloval o zviditelnìní èeského 
národa a dosažení jeho politické samostatnosti. 
V roce 1918 bylo Èeskoslovensko mezinárodnì 
uznáno za samostatný stát a 14. listopadu téhož 
roku se Tomáš Garrigue Masaryk stal jeho 
prvním prezidentem.

Výstava v Domì kultury Ostrov v Klubovnì 8 
bude otevøena od 16. do 30. záøí. 

Výstava pøedstaví T. G. Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk 
(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)

TGM

„Èím vìtší je iniciativa obèanstva, tím doko- 
nalejší je demokracie.“ 

Ofenzíva ruského generála Brusilova

(jan)



tové nahrávky stále ještì raritou. Na podzim 1968 
jsem jela s kamarádkou na druhý beatový festival do 
Prahy, Èernocký ho ten den moderoval. My dostaly 
místa k stání vpøedu na balkónì, takže jsme byly 
pøímo nad jevištìm. Èernocký na nás zamával a øekl 
do mikrofonu: Zdravím Ostrov, a my byly v sedmém 
nebi,“ svìøuje se pamìtnice Irena. 

Kapela Flemings se dopracovala k natoèení dvou 
singlù (gramodeska s jednou písní na každé stranì), 
na nichž mìla už vlastní skladby. Kromì Ostrova 
a okolí koncertovala také napøíklad v Plzni a Praze. 
V záøí 1969 jeli Flemings vystupovat do Nìmecka 
(tehdy ještì západního), v zimì téhož roku hráli spo- 
leènì s pražskými Rebels v Národním domì v Kar- 
lových Varech. Na zaèátku roku 1970 z kapely odešel 
Karel Sedláèek a basovou kytaru za nìj pøevzal Jarda 
Bier. V bøeznu téhož roku se skupina Flemings pøe- 
místila z Ostrova do Prahy (bez Jardy Biera), kde 
v krátké dobì zanikla. Jiøí Šnajdr pak založil kapelu 
Proèproè, jejíž vystoupení se dostalo i do televize, 
krátce se pak ještì objevil na turné s kapelou Milana 
Drobného a nakonec dal pøednost povolání hostin- 
ského v zájezdní restauraci u Prahy. Jarda Bier zùstal 
v Ostrovì a v létì se vrátil na èaje v Domì kultury jako 
diskžokej. 

Další osudy Flemings

Ostrovské hudební skupiny - èást VI.  
Flemings zpùsobili na ostrovské scénì rozruch 
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V záøí 1968 zformoval kulturní referent Zdenìk Flídr kapelu Flemings. Jarda Bier, bývalý èlen skupiny 
Škamna, se už vrátil z vojny a byl zpoèátku v nové kapele jediný Ostrovan. Z Èeských Budìjovic pøišel 
kytarista a zpìvák Jiøí Šnajdr se zpívajícím bubeníkem Karlem Sedláèkem, který mìsíc po založení skupiny 
nahradil pùvodního basového kytaristu Èeledu z Prahy. Za bicí usedl v Ostrovì již známý Jan Šubrt a za 
klávesy pražský muzikant Dan Zahradníèek.

Irena Janeèková

„Flemings tehdy zapùsobili jako bomba, a to nejen 
svou hudbou a nezvyklými velmi odvážnými texty 
nìkterých vlastních písnièek, ale i jako pøitažliví kluci, 
tedy aspoò na dívèí èást ostrovských fanouškù. O Jir- 
kovi Šnajdrovi se zaèaly rychle šíøit pomluvy, že kaž- 
dou holku jen využije a pak ji opustí, ale upøímnì 
øeèeno, nevím, co na tom bylo pravdy... Každopádnì 
je fakt, že pak se na nìj fanynky lepily ještì víc,“ 
vzpomíná šedesátiletá Eva z Ostrova. 

Pøi Klubu mládeže v DK Ostrov vznikl Flemings klub, 
na jevišti se støídaly známé kapely jako Framus Five 
s Michalem Prokopem, G 357 s Erno Šedivým, Atlan- 
tis se sourozenci Ulrychovými a další. Kromì nich 
vystupovaly nadále na èajích ostrovské bigbeatové 
kapely a pravidelnì také skupina Crash z Nejdku.

Flemings hráli pravidelnì v Domì kultury a v té dobì 
zaèal do Ostrova jezdit také známý pražský diskžokej 
Pavel Èernocký. Pouštìl desky namísto živé muziky, 
což v té dobì byla ještì neokoukaná novinka.

„Na Èernockého si dobøe pamatuji, protože si ode 
mne pùjèoval na diskotéku singly, které jsem získala 
od kamaráda z Holandska. Jednu skladbu holandské 
kapely Upstairs Downstairs pak hrál i v rozhlasovém 
poøadu. V osmašedesátém byly zahranièní bigbea- 

V Ostrovì hostovali známí hudebníci

Kapela Flemings v roce 1969, zleva dole: Jan Šubrt, Jarda Bier, Karel Sedláèek. Nahoøe zleva: Dan Zahradníèek, Jiøí Šnajdr. 
Hudebníci se nechali vyfotit u svého pomalovaného automobilu, veterána, který jim pøidával na popularitì.                         
Foto: Ze soukromého archivu Jardy Biera

Èervenec
5. èervence moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Loketské kulturní léto. Hovoøí Jan Ježek, hlavní 

organizátor. 
18.30 Promìny
18.50 Rozcestník
18.55 Informaèní servis

12. èervence moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Ekocentrum v Karlových Varech. Hovoøí 

RNDr. Pavel Žlebek, kordinátor projektu.
18.30 Kulturní mìšec
18.50 Slavnosti kašen aneb Ostrovští ve Wunsiedelu
18.55 Informaèní servis

19. èervence moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Aktivity Hypocentra Pá-Ja. Hovoøí Hana 

Uhlíøová-Šafrová, pøedsedkynì Hypocentra.
18.30 S-mix
18.50 Jungle
19.05 Informaèní servis

26. èervence moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Akce v Galerii umìní Karlovy Vary. Hovoøí Jan 

Samec, øeditel GU KV.
18.30 Videotip
18.50 Rozcestník
19.05 Informaèní servis

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, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Sobota: 
8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 
9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit 

a zdokonalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli 

návrhy, pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 

694, pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 

776 696 133. Zmìna programu vyhrazena!

Celotýdenní vysílání

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

OSTROVOSTROV

Kabel Ostrov, s.r.o.

Chodníky ze šlapavých kamenù jsou pìkné do trávníkù. 
Musí být øádnì založené, aby se neviklaly a usazeny tak, 
aby umožòovaly bezpeèné kosení. Zajímavým doplò- 
kem trávníku jsou kameny vysazené výraznì nad terén. 
Tyto varianty jsou však pro bìžné chození nevhodné 
a hùøe se udržují. Sypané chodníky by mìly mít povr- 
chovou vrstvu z materiálu podobného tøeba antuce, 
tedy hrubé i jemné èástice. Pouze v hrubých se noha 
boøí a chùze je nepohodlná. Jemné zas zpùsobí za deštì 
bláto. Sypané chodníky potøebují dokonalou drenáž.
Tak a� se vám v zahradì pøíjemnì chodí! 

Milan Jandourek

Pokraèování  ze strany 10



Ostrovský mìsíèník
Èervenec 2007 13

Na prázdniny s fotoaparátem aneb Jak na to
Než zaènete fotografovat

Jaký vybrat fotoaparát
Pokud máte funkèní fotoaparát doma, zaènìte fotit 
s tím, co máte. Chystáte-li se v nejbližší dobì do 
obchodu pro aparát nový, mám pro vás následující 
doporuèení: 

Fotografické pøístroje nejrùznìjšího druhu a kva- 
lity jsou øadu let samozøejmou souèástí témìø 
každé domácnosti. Fotografování nikdy nebylo 
výsadou jen profesionálù a zejména pøednosti 
dnešní digitální fotografie umožòují tohoto 
zajímavého tvùrèího koníèka takøka každému. Pøi 
dodržování nìkterých pravidel mùže tedy amatér- 
ský fotograf dosáhnout profesionálního výsledku. 
Pìknou fotografii lze poøídit i s jednoduchým 
a laciným fotoaparátem a špatné fotky je možné 
vytvoøit i s drahým a složitým pøístrojem, pokud 
fotograf nedodrží již zmínìná pravidla platná pro 
fotoaparáty všech cenových úrovní. Na tomto 
místì tato dùležitá pravidla pøedstavíme s cílem 
povzbudit zaèínající fotografy. Zároveò zde 
uvedeme nìkolik tipù, jak fotit lépe.

Mezi nejlepší fotoaparáty patøí digitální zrcadlovky. Mají 
výbornou a vymìnitelnou optiku a èip s velkým roz- 
lišením. Všechny parametry se snadno nastavují, proto- 
že potøebné ovládací prvky jsou pøímo na tìle pøístroje 
a nemusí se složitì hledat v menu. Nevýhodou je 
vysoká poøizovací cena (nad 20 000 Kè), vìtší rozmìry 
a hmotnost a také náchylnost na zneèištìní vnitøku 
fotoaparátu. 

Bìžnìjšími pøístroji jsou tzv. kompakty, které jsou menší, 
lehèí a jejich cena se pohybuje od tøí tisíc korun výše. Pøi 
koupi digitální zrcadlovky nemùžete udìlat velkou 
chybu, ale o to více pozornosti doporuèuji vìnovat 
právì výbìru kompaktního fotoaparátu. Abyste mohli 
alespoò èásteènì využít níže uvedených rad pøi fo- 
tografování, musí mít váš pøístroj režim ruèního nasta- 
vení nìkterých parametrù. Jedná se o citlivost filmu 
(ISO), clonu a rychlost závìrky. Zcela ruèní nastavení 
(M) bývá doplnìno poloautomatikou s tzv. prioritou 
èasu (TV) nebo prioritou clony (AV). Jedná se o to, že 
jeden parametr nastavíme podle požadovaného cha- 
rakteru snímku ruènì a druhý se nastaví automaticky 
podle expozimetru, který je souèástí fotoaparátu. Vedle 
uvedených ruèních a poloautomatických režimù aparát 
obvykle obsahuje ještì program (P), který dovoluje 
ruènì nastavit pouze zmínìnou citlivost a vše ostatní si 
pøístroj nastaví automaticky. Nastavitelná by mìla být 
také ruèní  kompenzace expozice, zpravidla plus minus 
tøi stupnì (EV). Zajímavým parametrem je optický zoom, 
který by mìl být alespoò trojnásobný. Rozhodnì bych 
i u kompaktu vyžadoval optický nebo elektronický 
hledáèek. Pøi extrémním svìtle mùže být LCD display 
málo èitelný a optický hledáèek prokáže dobrou službu 
i pøi úspoøe baterií. Nejznámìjším parametrem digi- 
tálních fotoaparátù je rozlišení, které se udává v poètu 
megapixelù. Samozøejmì platí, že èím více, tím lépe, ale 
pìkné fotky lze poøídit už s pøístrojem od 3,2 Mpx. 
Rozlišení 8 Mpx lépe vykreslí detaily zábìru než 
4 Mpx. Je tøeba si uvìdomit, že èím více máte me- 
gapixelù, tím vìtší potøebujete pamì� a rychlejší poèítaè 
ke zpracování obrázkù. Dnes pomìrnì obvyklých 10 
Mpx pøedstavuje 10 MB na jeden obrázek v plné 
kvalitì. Na pamì�ovou kartu o velikosti 2 GB se vejde 
asi 200 snímkù. 

Fotografie v praxi

Ostrost je pøedpokladem pro realistické znázor- 
nìní motivu. Prostor pøed a za objektem, který 
fotografujeme, se nazývá hloubka ostrosti. Na 
hloubku ostrosti má vliv clona. Èím menší je clo- 
nové èíslo, tím vìtší je hloubka ostrosti a naopak.

K vytvoøení pìkného snímku potøebujeme nejen 
výbornou ostrost a správnou expozici, ale také 
dobrou kompozici. Pro dosažení zajímavé expozice 
mám následující doporuèení:

Význam ostrosti

Dalším èinitelem, který ovlivòuje ostrost, je pohyb. 
Pohyb fotografované osoby, zvíøete nebo auta mùže 
zpùsobit rozmazání, pokud jsme zvolili pøíliš dlouhou 
dobu expozice. Osvìdèilo se pravidlo, že expozice by 
mìla být obrácenou hodnotou ohniskové vzdálenosti. 
U objektivu 250mm by mìl být èas minimálnì 1/250 
sekundy.

Èím blíže je fotograf k zobrazovanému motivu, tím vìtší 
je nebezpeèí rozmazání. V tomto pøípadì musíme pou- 
žít kratší dobu expozice.

Neostrost vznikne, když fotograf pøi stisknutí spouštì 
nedrží fotoaparát klidnì a bìhem expozice ho strhne. 
Držíme-li fotoaparát klidnì a pevnì, opøeme se nebo 
použijeme stativ, tak se mùžeme rozmazání vyhnout.
Kdo pochopí tyto souvislosti, mùže používat ostrost 
a neostrost cílenì.

Kompozice

Neumis�ujte fotografovaný pøedmìt doprostøed foto- 
grafie, vysuòte ho ze støedu.

Horizont nedávejte do støedu fotografie, rozdìlte si 
fotografii na tøetiny (jedna tøetina les èi louka a dvì 
tøetiny obloha nebo obrácenì).

Prostorová hloubka je výrazná, když si najdete pøedmìt 
v popøedí: strom, kámen.

Krajinné snímky v poledním svìtle jsou ploché, dlouhé 
veèerní stíny zdùrazòují strukturu a hloubku krajiny.

Obloha hraje podstatnou roli, malé bílé mráèky jsou 
zajímavìjší než nekoneènì modrá obloha. Bouøkové 
mraky dodávají snímkùm dramatiènosti.

U snímkù osob v krajinì by obzor nemìl probíhat 
hlavami modelù.

Pøíliš mnoho vìcí v pozadí pùsobí rušivì.

U portrétù v krajinì i v místnosti je dùležitý úhel, ze 
kterého model fotografujeme. Zespoda vypadá nos 
vìtší a nohy delší, shora se zploš�uje oblièej.

A� se vám lidé pokaždé nedívají do fotoaparátu.

Barvy na obrázku musí pùsobit harmonicky, èím ménì 
barev, tím lépe.

V architektuøe nefo�te jen celé budovy, ale vybírejte si 
i detaily: schodištì, strukturu zdi.

Experimentujte se svìtlem.

Co nejvíce využívejte denní svìtlo, venku i v místnosti. 

Portrét pøed oknem: využití pøímého svìtla (por- 
trétovaný se musí postavit èelem k oknu a vy s foto- 
aparátem mezi nìj a okno, aby mu šlo svìtlo do obli- 
èeje). Pokud se objekt postaví pøed okno a vy až za nìj, 
budete ho mít v protisvìtle a vznikne vám tak silueta 
nebo budete muset použít blesk.

Využijte perspektivy, zmìòte úhel pohledu. Mùžete 
vylézt na zídku nebo sednout do kolen.

Blesk
Pokud už osvìtlení pro správnou expozici nestaèí, je 
tøeba použít blesk. Ten se postará o to, aby snímek, který 
požaduje dlouhou expozici, nebyl rozmazaný. Vy- 
rovnává jasy motivu i za jasného, sluneèného poèasí, 
napøíklad v protisvìtle nebo když je objekt ve stínu. 
Blesk má však úèinnost pouze tak 5 až 7m (podle 
nastavené citlivosti ISO, podrobnosti viz návod k foto- 
aparátu). Nemá cenu ho používat napøíklad ve velkých 
halách. Blesk ale vìtšinou pøekryje svìtelnou náladu 
celého motivu.

Èernobílé fotografie
Snímky, u nichž záleží více na tvaru než na barevné 
informaci (portrét, váza, detail v krajinì), pùsobí na èer- 
nobílých fotografiích silnìji, intenzivnìji a pøesvìdèivìji. 
Ne každý motiv však pùsobí v èernobílém provedení tak 
dobøe jako v barevném. Když pùvab obrázku tvoøí ba- 
revná skvrna (èervený mák v poli øepky), pak by v èer- 
nobílém podání pùsobil nezajímavì. Naopak, pøíliš 
mnoho barev na èernobílém snímku pùsobí klidnìji. 

Co všechno lze fotografovat

Vánoce, Velikonoce, narozeniny a jiné. Nezapomeòte 
na blesk.

Malé dìti rády pøi fotografování nadšenì pózují. 
Nechtìjte však od nich, aby dlouho sedìly nebo stály. 
Nefotografujte je shora dolù, sehnìte se do úrovnì 
jejich oèí. Obrázky dìtí jsou nejživìjší, když vznikají 
v každodenních situacích: pøi høe, sportu nebo domácích 
úkolech.

Vìtšinì lidí je zatìžko chovat se pøed fotoaparátem 
pøirozenì a nenucenì. Nejsnadnìji pìkného portrétu 
dosáhnete, když svùj model budete portrétovat v nì- 
jaké nezvyklé èinnosti. Pozadí by mìlo být co nej- 
jednodušší nebo s nimi vyfo�te doplòky, které se k mo- 
delu mohou hodit.

Nejprve si rozmyslete, co je ve vaší obci zajímavého. 
Nemusí to být jen kostel, který je na každé pohlednici. 
Èasto jsou to jen malièkosti: znak mìsta, fontána, které 
je charakterizují. Vyzkoušejte u stejného motivu rùzné 
denní doby.

U tohoto motivu je rozhodující denní doba nebo 
poèasí. K veèeru a ráno zajiš�uje nízko stojící slunce 
plastiètìjší kontury a hezèí barvy (ráno jsou barvy 
studené a veèer teplé). Vyhnìte se fotografování 
v pravé poledne. Slunce je vysoko a vrhá ostré stíny. 
Pùsobivé snímky vytvoøíme nejen za sluneèního svitu, 
ale i za mlhy a silného deštì. Využívejte  nìjakého 
pøedmìtu v popøedí: kamene, kvìtiny, suchého stromu, 
dodá to krajinì hloubku.

Nejdùležitìjším pøedpokladem pro podaøené snímky 
zvíøat je trpìlivost a rychlé reakce. Zøídka se vám zvíøe 
postaví do vhodné pózy. Je dùležité maèkat spou� 
èastìji. Lépe je fotit z vìtší vzdálenosti, použít delší 
ohnisko (200mm a více) a pøitáhnout si je zoomem.

Vyberte si strom, louku atd. a vyfotografujte je na jaøe, 
v létì, na podzim a v zimì, nejlépe ze stejného stano- 
vištì a ze stativu.

Pøi fotografování architektury se používají širokoúhlé 
objektivy, co nejkratší zoom. Aby budova stála rovnì, 
musíte se od ní vzdálit tak, abyste drželi fotoaparát 
pøesnì rovnobìžnì k budovì a nenaklánìli jej nahoru. 
Vznikne tak velké popøedí. Mùžete ho zahrnout do 
kompozice tím, že si vyberete strom nebo kašnu, nebo 
popøedí oøíznete a vytvoøíte panorama.

Rodinné  oslavy 

Dìti

Portréty pøátel a pøíbuzných 

Mìsto, vesnice 

Krajiny

Zvíøata 

Strom v rùzných roèních obdobích, obrazové série

Architektonické památky

Ing. Marek Poledníèek

Pøi výbìru fotoaparátu bych se osobnì držel 
tradièných výrobcù. Pøed vlastní koupí pøístroje se 
vyplatí získat maximum informací z internetu, 
zejména z recenzí a diskusí na serverech, které se 
vìnují digitální fotografii. Pokraèování na stranì 14
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Fotografická soutìž

Dùm kultury Ostrov ve spolupráci s interne- 
tovým serverem Alík.cz vyhlašuje fotografickou 
soutìž pro dìti v kategoriích do 12 a do 18 let. 

„V hlavní roli dìti a zvíøátka“. 

Fotit mùžete své domácí mazlíèky, 
zvíøata v pøírodì, v klidu nebo v po- 
hybu. Nezapomeòte do obrázkù za- 
èlenit svou rodinu a kamarády. 
Fantazii se meze nekladou. 

Každý soutìžící mùže zaslat maximálnì tøi fotografie. 

Doporuèené rozlišení je 150-300 dpi, velikost: širší 
strana obrázku 1000 obrazových bodù, formát JPG. 

Všechny fotografie budou vystaveny na adrese 
www.rajce.net. 

Téma soutìže je stejné jako téma 
39. Dìtského filmového a tele- 
vizního festivalu Oty Hofmana: 

Nejlepší fotografie a jejich autoøi budou 
vyhlášeni v rámci 39. Dìtského filmového a te- 
levizního festivalu Oty Hofmana v Ostrovì 
a odmìnìni zajímavými cenami. Hlavní cenou 
bude grafický software Zonner fotostudio 
a dalšími cenami vedle drobností bude literatura 
z nakladatelství Zonner Press. Fotografie zasí- 
lejte v digitální podobì na adresu: festival@dk-
ostrov.cz, do pøedmìtu napište Soutìž.

Nezapomeòte uvést své jméno a pøíjmení, adre- 
su, datum narození, školu. 
Uzávìrka soutìže: 30. záøí 2007. 

Sport

Lidé ve mìstì

Kvìtiny

Nìkolik slov na závìr

Dùležité je vycítit nejnapínavìjší okamžik, napøíklad když 
se skokan pøenáší pøes la�ku. Vìtšinou se jedná o velmi 
rychlé pohyby, proto byste mìli fotografovat s krátkými 
èasy expozice od 1/500 s. Sportovní snímky ale nemusí 
být jen v pohybu. Vyèerpaný bìžec po závodì nebo 
jásající tribuna jsou stejnì vdìènými motivy.

Pøátele a pøíbuzné fotografuje každý. Zkuste nìco jiné- 
ho a fotografujte lidi ze svého mìsta: pekaøe, proda- 
vaèe, maminky procházející se s koèárky atd.

Pìknými motivy jsou pokojové rostliny, kvìtiny na bal- 
konì, na zahrádce, na louce nebo v lese.

Jak zlepšit fotografie
Mìjte fotoaparát poøád s sebou. Ètìte fotografické èa- 
sopisy a snažte se jejich rady aplikovat na své fotografie. 
Vstupte do fotoklubù. Tam se sejdete se stejnì zamì- 
øenými lidmi a mùžete si vymìòovat zkušenosti. Navštì- 
vujte výstavy fotografií, abyste se pøiuèili od druhých. 

Co je nejdùležitìjší?
Nejdùležitìjší je ve správnou chvíli zmáèknout spouš�. 
Abyste ji mohli vùbec zmáèknout, musíte se dívat, co 
zajímavého se kolem dìje a hlavnì je tøeba mít fo�ák 
stále u sebe.

Co potom?
U digitálního fotografování musíte skoro vždy fotografii 
v poèítaèi upravit, jinak se dostaví zklamání z výsledku. 
Fotku je tøeba oøíznout od všeho zbyteèného a ruši- 
vého, upravit jas a kontrast, pøípadnì dále vylepšovat. 
K tomu slouží speciální poèítaèové programy, editory. 
Jejich používání není vždy jednoduché. Pokud takový 
program neovládáte, bude nutné poradit se s nìkým 

Ing. Vladimír Toman

Druhého roèníku celostátní fotografické soutìže 
FotoAkademie 2006 se zúèastnil také Jan 
Martínek z Gymnázia Ostrov a získal ve své kate- 
gorii první místo. 

Vítìzné fotografie soutìžících z celé ÈR najdete 
na: www.fotoakademie.cz. 

Závìreènou akcí FotoAkademie bude Letní škola 
digitální fotografie pro studenty ve dnech 19. až 
27. srpna  2007 v Janských Lázních na horských 
chatách Vendlovka, Zrcadlovka. Velký zájem 
o tuto soutìž ujistil poøadatele o nutnosti uspo- 
øádat její tøetí roèník. Vyhlášené téma pro 
FotoAkademii 2007 zní: Fotograf a horolezec 
Vilém Heckel.

Fotosoutìž 
vyhrál ostrovský student

 (rep)

V hlavní roli dìti a zvíøátka

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Mgr. Jitka Rjašková

Pokraèování ze strany 13 zkušenìjším nebo si opatøit nìjakou publikaci, kterých je 
na trhu dost. Nejlepším øešením je pøihlásit se do kursù 
vedených zkušenými fotografy.

Jde to i jinak?
Zdá se, že digitální fo�áky nad klasickými definitivnì zví- 
tìzily. Jejich výhody jsou nesporné, spíše však z hle- 
diska pohodlí, rychlosti a ušetøení penìz za nakoupené 
filmy. Pøesto fotografování klasickým zpùsobem na bìž- 
ný film stále ještì žije. Pokud nespìcháte a výsledkem 
má být pìkná fotografie na fotopapíøe, pak je to stále 
zajímavá varianta. Navíc i velmi kvalitní filmové zrcad- 
lovky, o kterých se døívìjším fotoamatérùm ani nesnilo, 
se dnes dají koupit „za „babku“. Oba postupy se dají 
i kombinovat, nafocený klasický film vám ve fotosbìrnì 
naskenují a obrázky se mohou dále digitálnì upravovat. 
Z vlastní zkušenosti vím, že výsledky jsou i v porovnání 
s moderními drahými digitálními zrcadlovkami 
pøekvapivì dobré. 

Na fotografii Petra Lišky je Výrobní hala èíslo 43 z areálu bývalého závodu Škoda v Ostrovì. 
Zábìr vznikl pøi spoleèné akci ostrovského Fotoklubu, jejímž úèelem byl pokus o zachycení atmosféry opuštìných výrobních hal. 
Fotografováno s použitím stativu, ISO 400, clona 11, èas 1/8 sec. Záznamové médium CMOS APS-C. Èlenové Fotoklubu dìkují panu Šotolovi za zpøístupnìní haly.
Další schùzka Fotoklubu bude 12. èervence od 17.00 hodin na Staré radnici Ostrov. (red)
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Za znaèného zájmu publika se letos v rámci 
Ostrovského varhanního jara uskuteènily tøi 
koncerty. První koncert 13. kvìtna ukázal zvuk 
varhan po opravì. Varhaník (a regenschori 
plzeòské katedrály) Miroslav Pšenièka zvolil pro 
svùj recitál program, na kterém pøedvedl co 
nejvíce možností jedineèného nástroje. Druhý 
koncert 27. kvìtna už byl v letošním znamení 
„varhany a smyèce“ a pøedstavil mladé nadìjné 
umìlce: varhanici Michaelu Káèerkovou a vio- 
loncellistu Jana Rezka. Pøevažovaly skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, opìt v novém mla- 
dém pojetí. Tøetí koncert 10. èervna repre- 
zentoval mezinárodní úèast: virtuosnì zahrál 
varhaník chrámu sv. Anny v saském Annabergu 
Matthias Süss. Smyècových nástrojù, tentokrát 
houslí, se ujali houslisté Petrové Matìjákové, 
otec se synem. Pùvodnì mìli hrát sourozenci 
Lenka a Petr, Lence však neèekanì do rozvrhu 
vstoupila pøijímací zkouška na Vídeòskou 
akademii. O její hru však nepøijdeme, bude 
v Ostrovì úèinkovat s Václavem Hudeèkem na 
konci záøí a rozezní pøitom mistrovské housle 
ostrovského houslaøe Františka Kùse.

Jedenáctý roèník pøinesl nìco nového

Varhanní festival upevòuje tradici

Letošní varhanní jaro obnovilo mezinárodní obsazení 
a prohloubilo spolupráci se sousedním Saskem, 
jmenovitì s mìstem Annaberg. Odtud nepøijel pou- 
ze interpret, ale také poèetná skupina návštìvníkù, se 
kterou se zájemci mohli setkat po zahajovacím kon- 
certu. Mohli jsme navázat na varhanní koncert 
Andrease Rockstroha z Jöhstadtu, který pøed lety 
u nás v Ostrovì hrál skladby Johanna Caspara 
Ferdinanda Fischera u pøíležitosti odhalení pamìtní 
desky tohoto barokního skladatele. Propojení se 
smyècovou hudbou už podruhé podnítil a spoleènì 
organizoval houslaøský mistr František Kùs z Ostrova, 
sám také hudebník. Na zahájení letošního cyklu 
zahrál na trubku vlastní skladbu, fanfáru, kterou 
vìnoval Ostrovskému varhannímu jaru. Vìøíme, že 
zazní opìt na zaèátku dalšího roèníku Jara jako jeho 
znìlka.

Všechna pravidelná kulturní a spoleèenská setkání 
pomáhají vytváøet novou tradici mìsta, což je pro 
jeho obyvatele velmi dùležité. Pøináší jim to možnost 
zakotvení a pocit sounáležitosti. Do této tradice patøí 
napøíklad obnovená Michaelská pou� a od roku 1994 
právì i Ostrovské varhanní jaro. Letos byla patrná 
dobrá spolupráce jednotlivých složek mìsta: 
Mìstského úøadu, Domu kultury, zdejších umìlcù, 
ostrovské farnosti, nìkterých lékaøù, lékárny a samo- 
zøejmì také vìrných sponzorù, bez kterých by to 
nešlo. 

Poslech varhanní hudby spojený s historickým 
sakrálním prostorem je jedineèným zážitkem. Podle 
slov nìkterých posluchaèù až „vyvolává slzy dojetí“. 
To znamená, že se dotýká našich srdcí a obohacuje je. 
Páter Pavel Petrašovský na závìr varhanního festivalu 
øekl, že nìkterá hudba vyvolává touhu nièit, ale ta 
pravá hudba vyvolává touhu po dobru. Zdá se, že 
Ostrovské varhanní jaro našlo své posluchaèe. 

Ohlédnutí 
za XI. Ostrovským 
varhanním jarem

Mgr. Lidmila Hanzlová

11.

Houslisté Petr Matìják syn a Petr Matìják otec se pøedstavili na tøetím, závìreèném koncertì.                          Foto: Ing. Marek Poledníèek

Zvuk varhan v prostorách kostela vytváøí jedineènou atmosféru.                                                                       Foto: Ing. Marek Poledníèek

Varhaník plzeòské katedrály Miroslav Pšenièka pøedstavil možnosti opravených ostrovských varhan.                 Foto: Ing. Marek Poledníèek
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