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Srpen 2009 1Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Prázdniny jsou èasem dìtí

Ostrovský mìsíèník

Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to 
mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety na kolech. Každý ale potøebuje mít 
prostor také pro sebe samotného. Ten dokáže jak dìtem, tak rodièùm poskytnout letní tábor. První se zde nauèí 
samostatnosti, získají nové pøátele, druzí budou moci znovu objevit, že život nesestává jen z kontrolování, 
jestli jsou naplnìny všechny potøeby dítìte.

dìtem nevydrží dlouho. Náš tábor má domácí atmosféru 
a s rodièi jsme stále v kontaktu. Mùžou se tu zdržet celé 
odpoledne, bìhem kterého se zapojí do her spoleènì 
s dìtmi. Rozlouèení pak v takovém pøípadì probíhá ve 
zcela jiném duchu,“ vysvìtlila jedna z vedoucích, Eva 
Hluchá, kterou dìti znají pod pøezdívkou Ávina.

Ti, kteøí své ratolesti svìøili do rukou vedoucích na 
táborech, mùžou být spokojeni. Co ale ostatní rodièe? 
S koncem školního roku odzvonilo také pravidelným 
kroužkùm a s polovinou prázdnin se mùže stát, že 
odeznívají i nápady, jak dìtem zaplnit jejich volný èas. 
V takovou chvíli mùže pøijít vhod nìkolik rad a nápadù, 
kam s dìtmi zavítat a do jakých aktivit je, popøípadì i sebe, 
zapojit.

V Domì kultury se dìti mohly zúèastnit letní školy kresby 
a malby, na niž v srpnu navazuje keramický kurz. Oznaèení 
„škola“ je zde zavádìjící, protože jde pøedevším o legraci, 
bìhem níž se malí umìlci vyøádí v kreativní dílnì. Další 
možností je malování v MDDM, kde se zájemci schází 
každé pondìlí mezi 15. a 16. hodinou. Keramická dílna 
pro dìti funguje tamtéž ve stejný den od 16 do 17 hodin. 

Kurzy výtvarných øemesel

Pro sportovní povahy

A� už si rodièe naplánovali rodinnou 
dovolenou kdekoliv, mìli by pama- 
tovat, že není ani tak dùležité kde, ale 
s kým a jak ji tráví. Jistì je pak budou 
èekat pøíjemnì strávené okamžiky, 
bìhem kterých naèerpají mnoho no- 
vých sil a spoleèných zážitkù.

Pro ty, kteøí pøed umìním radìji upøed- 
nostní pohyb, jsou v MDDM pøi odpovída- 
jícím poèasí od pondìlí do nedìle k dis- 
pozici tøeba høištì na minigolf, fotbal nebo 
volejbal. Nadšeným cyklistùm se zase nabí- 
zí mnoho pøehlednì znaèených stezek, 
z nichž za zmínku stojí napøíklad ty klíno- 
vecké, které lze spojit s atraktivní cestou 
lanovkou pøepravující i kola. Trasy jsou 
navíc znaèené barevnì a podle obtížnosti. 
Ty lehké lze snadno zvládnout právì 
s dìtmi.

Tábory poøádané Mìstským domem dìtí 
a mládeže

Skautský letní tábor 

Mìstský dùm dìtí a mládeže pøipravuje pro dìti 
každoroènì ètyøi turnusy tábora v Manìtínì a tamtéž 
pobyt dìtí a rodièù, který se koná na konci srpna. Mimo to 
poøádá Pøímìstský sportovní tábor plný her a atletiky 
a Pøímìstský tábor Ekocentra MDDM. Ten je zamìøený na 
turistické výlety po historických a pøírodních pamìtihod- 
nostech našeho regionu, ale organizuje i výlet do Pod- 
krušnohorského zooparku v Chomutovì.

Jako další zajímavou alternativu mohli rodièe ostrovských 
dìtí, navštìvujících skautský oddíl, zvolit také tábor ve 
Vysoké Peci poøádaný hroznìtínským støediskem Lilie. 
Nachází se v krásné pøírodì a dìti si mohou pod zodpo- 
vìdným vedením vyzkoušet odvahu pøi noèní hlídce, zruè- 
nost bìhem služby v kuchyni, ale pøedevším se postavit 
tváøí v tváø sobì samým pøi plnìní známých „bobøíkù“ 
a zažít kopec legrace. A co když se dìtem stýská?

„Jako všude, i tady se stane, že se mladším dìtem 
zasteskne po domovì. Obvykle slzy pøichází po návštìvì 
rodièù, ale z letité zkušenosti mùžu øíct, že takový smutek 

Amélie

Tábor ve Vysoké Peci                                                                                                                                      Foto: Archiv oddílu Bystøina v Hroznìtínì
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Mìstská policie Ostrov 

Veøejná služba je vykonávána osobami v hmotné 
nouzi na základì písemné smlouvy uzavøené s obcí 
nebo jinou organizací obsahující alespoò místo, 
pøedmìt a dobu výkonu veøejné služby obci. Za 
výkon veøejné služby nenáleží odmìna. Ve vztahu 
k zákonu o pomoci v hmotné nouzi je veøejná služba 
považována za projevenou snahu o zvýšení pøíjmu 
vlastní prací.  Mìsto Ostrov samo veøejnou službu 
neorganizuje. 

Dohoda øeší oblasti vzájemné spolupráce v tìchto 
oblastech: ochrana veøejného poøádku, pøedcházení 
páchání protiprávních jednání a vzniku sociálnì pato- 
logických jevù, ochrana bezpeènosti a majetku osob, 
prevence kriminality, zkvalitòování komunikace mezi 
obèany a stranami Koordinaèní dohody. Vzájemná 
spolupráce je navrhovaná formou koordinaèních 
porad vedoucího oddìlení Policie ÈR Ostrov, sta- 
rosty mìsta, velitele Mìstské policie Ostrov, pøí- 
padnì dalších osob v návaznosti na aktuálnì øešené 
problémy.

Pøi významných politických, kulturních, spoleèen- 
ských a sportovních akcích bude spoleènì plánován 
potøebný poèet sil a prostøedkù k zabezpeèování 
veøejného poøádku. V souèinnosti Policie ÈR a Mìst- 
ské policie budou probíhat i bezpeènostnì preven- 
tivní akce zamìøené na kontrolu požívání alkoho- 
lických nápojù øidièi motorových vozidel, dohled na 
pøechodech pro chodce, kontrolní akce zamìøené 
na mládež (napø. dodržování „tabákového zákona“) 

První pololetí 2009

Èerven 2009

Rád bych se podìlil se ètenáøi OM o bilanci 
I. pololetí tohoto roku. Strážníci v tomto období 
zjistili celkem 2353 pøestupkù a uložili za nì 
sankce v hodnotì 251 200 Kè. 

Neøešili však jen pøestupky v dopravì nebo veøejném 
poøádku, ale zabývali se i jinými úkoly, vyplývajícími 
ze zákona, napøíklad v období od 1. dubna do 
30. èervna provedli 11 preventivních besed na 
školách v Ostrovì, v 17 pøípadech provedli kontrolu 
bytu (majetek mìsta), doruèili 102 písemností, 
v 41 pøípadech spolupracovali s PÈR, vykonali 
36 kontrol v zahrádkáøských koloniích, pøijali 279 
oznámení na linku 156 a dalo by se ještì dlouho 
vypisovat, co vše pøi své službì museli vykonat, 
provést nebo øešit. Myslím, že je to na obèanech 
mìsta a jeho návštìvnících, aby sami posoudili èin- 
nost strážníkù Mìstské policie. Nicménì i obèanùm 
patøí v øadì pøípadù dík za podnìty, které pøedávají na 
Mìstskou policii i za to, že se nebojí poukázat na 
nešvary kolem sebe, a pokud si nevìdí sami rady, 
s dùvìrou se obrátí na strážníky MP Ostrov.

Strážníci øešili 348 pøestupkù a uložili sankce 
v èástce 38 750 Kè. Z toho bylo 279 pøestupkù 
dopravních a 69 na úseku veøejného poøádku.

2. èervna 10.27 hod. Obèan Ostrova oznámil vlou- 
pání do jeho bytu, strážníci místo zajistili a pøivolali 
PÈR, která si pøípad na místì pøevzala. 
19.45 hod. Oznámení drobné krádeže v marketu, 
63letý obèan odcizil zboží v hodnotì 158 Kè. Strážníci 
vìc øešili jako pøestupek proti majetku a pachateli 
byla uložena bloková pokuta.

4. èervna 14.27 hod. Strážníci pøi své služební 
èinnosti zjistili, že 55letá žena ze Štìdré kouøí na 
autobusové zastávce, kde je to zakázáno. Vìc vyøešili 
uložením blokové pokuty.

8. èervna 8.44 hod. Oznámení, že neznámý 
pachatel opìt poškodil pomník Oty Hofmana tím, že 
z pomníku odcizil repliku filmové klapky. Strážníci vìc 
zdokumentovali a pøedali k dalšímu šetøení PÈR 
Ostrov, nebo� se jedná o podezøení z trestného èinu 
poškozování cizí vìci a krádeže.

15. èervna 19.15 hod. Nezjištìný øidiè poškodil 
svým vozidlem u Zimního stadionu dopravní znaèku. 
Strážníkùm se podaøilo øidièe zadržet a zjistili, že 
nevlastní øidièské oprávnìní a navíc vozidlo užívá bez 
souhlasu jeho majitele. V jednání øidièe byl spatøován 
trestný èin, proto byla vìc pøedána policistùm 
ÈR Ostrov.

23. èervna 21.57 hod. Pøi obhlídce si strážníci na 
Jáchymovské ulici všimli osoby, která odpovídala 
popisu celostátnì hledané ženy. Po ovìøení, že se 
opravdu jedná o celostátnì hledanou osobu, ji pøe- 
dali policistùm ÈR Ostrov k dalšímu šetøení. 

Koordinaèní dohoda mìsta Ostrov s Policií ÈR
Mìsto Ostrov (podobnì jako jiná mìsta v kraji) se zapojuje do aktivní spolupráce s Policií ÈR. V zájmu 
zajiš�ování poøádku na území Ostrova schválila Rada mìsta text návrhu Koordinaèní dohody 
o vzájemné spolupráci pøi zabezpeèování místních záležitostí veøejného poøádku na území mìsta 
Ostrova mezi mìstem a Policií ÈR a tato dohoda byla 9. èervence na Mìstském úøadì v Ostrovì 
podepsána starostou mìsta Janem Burešem a vedoucím Obvodního oddìlení Policie ÈR v Ostrovì 
Martinem Filipem.

a prevence kriminality od pøedškolního vìku pøes 
mládež až po osoby v dùchodovém vìku. Obì strany 
se zavazují k vzájemné výmìnì informací, spoleè- 
nému využívání mìstského kamerového dohlížecího 
systému a jednotnému postupu pøi komunikaci 
s obèany. Výsledky z koordinaèních porad budou 
obèanùm pøedávány prostøednictvím webových 
stránek mìsta, Ostrovského mìsíèníku a kabelové 
televize.

Mìsto a Policie ÈR se zavazují v rámci svých 
kompetencí prùbìžnì kontrolovat plnìní úkolù 
vyplývajících z této dohody s využitím elektronické 
schránky a telefonní linky pro stížnosti obèanù 
a pomocí prùzkumù spokojenosti obèanù. 

Ve výroèní zprávì Obvodního odd. Policie ÈR Ostrov 
a Mìstské policie Ostrov bude Rada mìsta Ostrov 
získávat pøehled o èinnosti a hodnocení vzájemné 
spolupráce v rámci Koordinaèní dohody. 

Ostrovští se pøipojí k institutu veøejné služby
Zákonem è. 382/2008 Sb. byl novelizován Zákon o pomoci v hmotné nouzi. V nìm pøibyl mimo jiné 
institut veøejné služby. Veøejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu 
obce, zejména pøi zlepšování životního prostøedí v obci, udržování èistoty ulic a jiných veøejných 
prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péèe. 

Tuto kompetenci smlouvou pøeneslo na spoleènost 
Tima-CS, spol. s r.o. se sídlem Krušnohorská 792, 
Ostrov. U této spoleènosti se osoby v hmotné nouzi 
mohou zajímat o výkon veøejné služby. 

Bližší informace podají pracovníci úseku sociální péèe 
Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MÚ Ostrov, 
kteøí vyplácejí dávky pomoci v hmotné nouzi.

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

Dagmar Shánìlová, MÚ Ostrov 

Bc. Pavel Èekan

V èervnu se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo 
13 obèanù. Manželství uzavøelo v èervnu osm párù. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem èervna 
pøihlásilo 15 osob, odstìhovalo se jich 10. Celkovì 
tedy ve mìstì pøibyli dva obèané. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v èervnu 2009 byl 40,94 let. 
Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 30. èervnu 2009 byl 16 999. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v èervnu 2009

Matrika MÚ Ostrov 

Podpis Koordinaèní dohody mezi mìstem a Policií ÈR                                                                                          Foto: Walburga Mikešová
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Ambulantní 

Nemocnièní 

1. Primární, kterou by mìl poskytovat praktický lékaø 
2. Specializovaná ambulantní odborná péèe, posky- 
tovaná gerontologem 

1. Akutní s dùrazem na „køehké“ pacienty (s geria- 
trickou syndromologií) 

2. Subakutní (pøevážnì funkènì diagnostická) pro 
komplexní geriatrické hodnocení

3. Geriatrická ambulance

4. Ošetøovatelská geriatrická oddìlení

5. Specializované geriatrické jednotky, napø. iktová, 
traumatologická atd.

6. Gerontopsychiatrická oddìlení

S ohledem na fakt, že v souèasné dobì není uplat- 
òována systematicky ani jedna linie, je zøejmé, že náš 
projekt je prvním základním krokem v rámci výše 
uvedené posloupnosti. Realizace geriatrické ordina- 

Nemocnice Ostrov: Zkvalitnìní péèe o seniory  
Nová ordinace Geriatrické ambulance zahájila svou èinnost prvního èervencového dne. Je umístìna 
v pøízemí vstupní haly Nemocnice Ostrov spoleènì s ambulancí psychiatrickou. Vedoucím lékaøem je 
Gustav Záleský. Dùvodem zaèlenìní tohoto oboru do spektra poskytované péèe Nemocnice Ostrov je 
dosud neøešená problematika geriatrie (specializace na nemoci ve stáøí) v našem regionu a samo- 
zøejmì trend stárnutí obyvatelstva a tudíž zdùraznìní dùležitosti geriatrické problematiky. Cílem je 
zaèlenit vùbec poprvé tento opomíjený obor do spektra poskytované zdravotní péèe v kraji a zaèít se 
cílenì vìnovat problematice seniorù i v kontextu s pøijatou Evropskou chartou seniorù. Poskytování 
zdravotní péèe o seniory by se mìlo odvíjet ve dvou základních liniích:

ce by mìla vytváøet pøedpoklady k dalším odborným 
aktivitám. Sloužit by mìla praktickým lékaøùm, 
odborným lékaøùm ostatních oborù a nemocnièním 
oddìlením v zájmu pøesnìjší, komplexní a racionální 
diagnostiky a terapie seniorù. 

Ambulance bude ordinovat vždy od pondìlí do 
ètvrtka od 9.30 do 12.00 hodin. Objednání je 
možné telefonicky nebo e-mailem na níže uve- 
dených èíslech a adresách. Mimo tyto ordinaèní 
hodiny bude snaha zajistit i konziliární službu v jiných 
zdravotnických zaøízeních. Návaznost na lùžka ná- 
sledné péèe a další specializovaná oddìlení 
Nemocnice vèetnì všech doplòkù jsou samozøej- 
mostí. Geriatrické vyšetøení s testacemi specifického 
charakteru by mìlo navazovat na vyšetøení prak- 
tickým lékaøem, vyšetøení interní èi neurologické jako 
nadstavba a nutná sou èást lékaøské péèe o seniory. 

Kontakty: e-mail:geriatr@nemostrov.cz, tel. 353 612 
500, linka 123. Mgr. David Soukup, øeditel NO

Obèanské sdružení Ostrov- 
ský Macík se v tomto roce 
potýká s nebývale velkým 
množstvím nechtìných ne- 
bo odložených ko�at. Proto 
hledá zájemce o ko�átka. 

Ko�ata jsou k mání s oèko- 
váním, pasem i èipem a jsou 
urèena pouze do bytu na da- 
rovací smlouvu.

Zájemci mohou volat na tel. 776 669 084 a domluvit 
si termín návštìvy. 

Macík daruje ko�ata

Hana Šimková

Po nìkolika letech odkládání z dùvodu èekání na 
dotaèní peníze se mìsto Ostrov pustilo do moder- 
nizace jevištì v Domì kultury. Pøestože se jedná o po- 
mìrnì nároènou a nákladnou akci, bìžný návštìvník 
si jejích výsledkù pøíliš neužije. Cílem akce je totiž 
uèinit zadost novým pøedpisùm a normám, které 
s vybavením jevištì souvisejí. Pøedmìtem díla je 
mimo jiné výmìna døevìných lávek za ocelové rošty, 
doplnìní bezpeènostních hrazení a v neposlední øadì 
doplnìní bezpeènostních prvkù jak u lávek, tak 
u žebøíkù. V závìru akce budou vymìnìny veškeré 
textilie na jevišti, které budou navíc opatøeny protipo- 
žárním nástøikem. 

Ostrovští hasièi na lince 150
Èerven je už tradiènì spojen s oslavami Dne dìtí. 
Letos jsme v rámci tìchto oslav provádìli ukázky 
hasièské techniky a dovednosti u ostrovského 
Domu dìtí, u Atlantisu, na Velkém rybníku, 
v Andìlské Hoøe a v rámci exkurzí i na hasièské 
zbrojnici v Ostrovì. Uspoøádali jsme soutìž 
v požárním útoku v Zámeckém parku, v I. kate- 
gorii strojù s výkonem 1200 litrù za minutu zví- 
tìzilo soutìžní družstvo hasièù z Hroznìtína 
a v kategorii 800 litrù za minutu borci z Dì- 
poltovic. Náš tým byl v II. kategorii na tøetím 
místì. Téhož dne jsme také navštívili hasièe v nì- 
meckém mìstì Wunsiedel, kde se nám podaøilo 
navázat pøátelské vztahy, které hodláme v bu- 
doucnu ještì více utužit a pokraèovat s tamním 
sborem ve spolupráci. 

V èervnu jednotka zasahovala celkem u 29 událostí, 
z èehož bylo sedm dopravních nehod, 11 technických 
pomocí, dvì záchrany osob a zvíøat, jeden planý 
poplach, jedno provìøovací cvièení, šest požárù 
a jeden únik látek.

Výbìrem ze zásahù jednotky v èervnu
9. èervna 20.00 hod. Naše jednotka byla spolu s ha- 
sièi z Jáchymova a Karlových Varù vyslána k záchranì 
konì, který zadní èástí tìla propadl do kanalizaèní 
vpusti v lese nad Jáchymovem nedaleko sedaèkové 
lanovky. Pøes veškeré snažení všech nasazených hasi- 
èù podlehl kùò tzv. Crash syndromu (masivní otok, 
šok, celkové selhání organismu). 

10. èervna 9.25 hod. Byl nahlášen požár kuchynì
v KV Arénì. Jednalo se o provìøovací cvièení jedno- 
tek požární ochrany Karlovarského kraje. 

25. èervna 00.01 hod. Naše jednotka vyjela k požá- 
ru støechy na bývalém hotelu Mallorca v Karlových 
Varech v Mariánské ulici. 

27. èervna 21.15 hod. Naše jednotka byla vyslána 
k dopravní nehodì motocyklu na silnici smìr Hroz- 
nìtín u obce Kfely. Pøi nehodì utrpìl øidiè tìžká 
zranìní a musel být letecky transportován do specia- 
lizovaného zaøízení. Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Prázdninové rekonstrukce 
v Domì kultury

Ing. Marek Poledníèek, øeditel Domu kultury

Geriatrická ambulance                                                                                                                                            Foto: Andrea Zvolánková
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textu s výraznou poetikou“. Se stejným pøedstavením 
se soubor v kvìtnu pøedstavil na divadelním festivalu 
v Nìmecku, kam ho pozval jeho partnerský soubor 
z Coburgu (pøedstavení se hrálo v nìmèinì). Na 
obou pøehlídkách se èlenové souboru zúèastnili rùz- 
ných divadelních semináøù, jízdy na jednokolce, klau- 
niády, pantomimy, stínohry ad. Divadelní lektorka 
Alena Zemanèíková v Amatérské scénì mimo jiné 
napsala:

„Soubor Na poslední chvíli s pedagožkou Lucií 
Velièkovou vytvoøil vtipný, výtvarnì dotažený jevištní 
obraz… V Ostrovì se hraje divadlo nepopisné, expe- 
rimentující. Rukopis režisérky je esteticky vytøíbený, 
což se projevilo zejména na barevném øešení kostý- 
mù… Výraznou kvalitou souboru je smysl pro souhru, 
herci se na jevišti vnímají, inscenace funguje jako 
spoleèné dílo…“

Soubor Hop-Hop se v èervnu zúèastnil celostátního 
kola soutìže Dìtská scéna v Trutnovì. Postoupilo 
sem z celé ÈR 19 souborù, z toho pouze dva byly 
navrženy na Jiráskùv Hronov: ostrovský Hop-Hop 
a soubor ZUŠ Strakonice. Hop-Hop zde soutìžil 
s pøedstavením Ruby a Garnet (režie a scénáø Irena 
Konývková, hrají Eliška Rojíková a Vìra Tomanová). 
Èlenka poroty, dramaturgynì a režisérka Hana Galet- 
ková uvedla ve své recenzi v Deníku Dìtské scény:

„…Irena Konývková je zkušená režisérka, pracuje 
s dìtskými soubory již øadu let a její divadelní zralost 
a inscenaèní zkušenost v jejích divadelních dílech je 
evidentní. Dvì dìvèata ze souboru pøinesla jednoho 

ZUŠ opìt sklízela ceny

V Deníku vyšel také Záznam z dìtského diskusního 
klubu (dìti, které ten den hrály):

„Na diváky pùsobilo pøedstavení velice mile, nìkteré 
i dojalo. Bylo pro nì tematicky blízké, vyzdvihli výbìr  

pøedlohy. Hudební složka tento dojem podpoøila. 
Dìj pro nì plynul jako ve filmu. Za hlavní téma 
oznaèili diváci citové pouto sester. Ocenili hereckou 
akci, práci s kostýmem a animaci polš�áøkù." 

Také v Záznamu z otevøeného dìtského diskusního 
klubu (dìti ze souborù, které ten den nehrály) 
zaznívala nadšená chvála: 

„To bylo super, úžasné! Hrály to výbornì. Byly skvìle 
sehrané a pøirozené… Nejlepší, co jsem tady vidìla 
(pøedstavení Ruby a Garnet se hrálo v posledním 
bloku). Zvláštní pocit, když si èlovìk pøi pøedstavení 
vzpomene na své pøíbìhy…“

Soubor Hop-Hop se ještì ve dnech 27. èervna až 
4. èervence zúèastnil Mezinárodního mládežnického 
festivalu v Hall in Tirol v Rakousku, kde soutìžilo 13 
souborù z pìti zemí (Anglie, Nìmecko, Itálie, 
Rakousko a ÈR). Soubor Hop-Hop zde odehrál 
pøedstavení Rytíø smutné postavy (scénáø a režie 
Ondøej Šulc, nyní studující dramaturgii a režii na 
DAMU), pøi režii mu asistoval Jonáš Konývka, který 
pøedevším pracoval na herecké stránce jednotlivých 
postav. Irena Konývková zde byla v ponìkud ne- 
zvyklé roli jako èlenka hereckého ansámblu a mimo 
jiné (jako obvykle) svítila a pouštìla hudbu.

„Je potìšitelné, že absolventi dramatického oboru 
studující na vysokých školách po celé republice 
dokázali vytvoøit pøedstavení, které zvedlo ze židlí 
celý sál. Vedle anglického souboru patøilo k tomu 
nejlepšímu, co na festivalu bylo možno vidìt,“ uvedla 
Irena Konývková. V pøedstavení hrají: Radim Bìlo- 
hlávek jako Don Quichote (studuje sociologii v Ústí 
nad Labem), Jonáš Konývka jako Sancho Panza (stu- 
duje Divadlo a výchovu na JAMU), Jitka Tomanová 
jako Dulsinea (studuje èeský jazyk a spoleèenské 
vìdy v Brnì), Lubomír Frýzl jako Sedlák (studuje che- 
micko-technologickou školu v Praze), Antonín Kan- 
drik jako Zlo (studuje na matematicko-fyzikální 
fakultì UK Praha), Ondøej Šulc jako Zrcadlový rytíø 
(studuje dramaturgii a režii na DAMU) a Irena 
Konývková jako Hostinská. 

Premiéru tohoto úspìšného pøedstavení uvidí 
ostrovští diváci v záøí. 

Divadelní soubor ZUŠ Ostrov Na poslední chvíli byl 
nominován z krajské pøehlídky studentského divadla 
Ostrovský Prima Píseèek na národní pøehlídku Mladá 
scéna s inscenací Nikdo nemùže ven, kterou se 
souborem nastudovala Lucie Velièková podle po- 
vídky Miloše Macourka Rodinné album. Pøehlídka se 
konala v Ústí nad Orlicí ve dnech 4. až 7. èervna 
a soubor zde zastupoval Karlovarský a Plzeòský kraj 
(na národní pøehlídce se pøedstavilo 14 souborù 
z celé ÈR). Celkem bylo udìleno pìt cen. Soubor Na 
poslední chvíli obdržel cenu „Za divadelní osvìtlení 

dne do drama�áku knihu Dvojèata v prùšvihu… Aèkoli 
se vedoucí do této práce zpoèátku ne zcela chtìlo, 
pøistoupila i s vìdomím plytkosti této látky k drama- 
tizaci a následnì inscenaci textu. Je radostí konsta- 
tovat, že vznikla plnohodnotná, regulérní, ètyøiceti- 
minutová inscenace s výraznými hereckými výkony 
dvou hlavních protagonistek. Jejich herectví bylo 
pravdivé, uvìøitelné. Dìtské hereèky dokázaly bez 
problémù držet a vést své postavy, vnímaly se na 
jevišti, naslouchaly a vedly dialog ve vzájemném 
jednání a byly na jevišti tzv. teï a tady.“ 

 jan

Divadelní soubor Na poslední chvíli                                                                                                                        Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Pøedstavení Ruby a Garnet                                                                                                                                      Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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Zprávy ze škol
Gymnázium Ostrov 
Pøehled nejvýznamnìjších úspìchù studentù 
v uplynulém školním roce

Humanitnì zamìøené soutìže 

Teprve v úplném závìru školního roku jsme mohli 
zkompletovat všechny významné úspìchy našich stu- 
dentù v pøedmìtových soutìžích a olympiádách 
i v soutìžích sportovních za školní rok 2008/09. Máme 
radost, že je seznam dlouhý, pøitom zahrnuje jen 
úspìchy od vítìzství v okresních kolech a vyšší. 
Dìkujeme nejen všem úspìšným reprezentantùm, ale 
i obìtavým vyuèujícím, kteøí studenty na soutìže 
pøipravovali.

Jan Železný (4.A): Výrazný literární i politologický talent 
s mnoha významnými ocenìními, zvítìzil ve II. roèníku 
studentské èásti prestižní ceny Josefa Škvoreckého, 
udìlované Spoleèností Josefa Škvoreckého v kategorii 
próza. Jeho krátká psychologická povídka s názvem 
Saigon 1969, zasazená do prostøedí vietnamské války, 
se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany kritiky 
a autorovi byla nabídnuta literární spolupráce. Získal 
3. místo v hodnocení literárních prací soutìže Žijeme 
na jedné Zemi, Všeobecná deklarace lidských práv - 
nejvýznamnìjší dokument dvacátého století (soutìž 
organizuje Ústav pro informace ve vzdìlávání), 2. mís- 
to v celostátní soutìži SOÈ (støedoškolská odborná èin- 
nost), v níž se opìt zabývá tématem vietnamské války. 
Výsledkem se kvalifikoval do širší nominace na celo- 
svìtovou soutìž do San Jose v Kalifornii v USA. 
Nguyen Thuy Linh (V4.A): vítìzství v okrese, 2. místo 
v kraji a 11. místo v celostátním kole DO, 2. místo 
v okrese a 4. místo v kraji v Ol. v èj. Jan Pøáda (V8.A): 
vítìz okresního kola Ol. v èj, v kraji 4. místo o pùl bodu 
za stupni vítìzù. Èenìk Maléø (V4.A), Anna 
Matuštíková (V4.A), Petra Jílková (V6.A), Vít Hynek 
(V6.A): vítìzství v krajské soutìži dvojic o Pohár 
královské mincovny. Jan Hynek (V8.A), Jan Adamoviè 
(V8.A), Jan Železný (4.A): celostátní soutìž družstev 

gymnázií, 12. místo z 63, nejlepší v Karlovarském kraji. 
Vlasta Ströherová (V2.A): vítìzství v okresním kole 
Ol. nj (soutìž okresem konèí).

Jan Hynek (V8.A): 2. místo v kraji a úèast v celostátním 
kole FO, úspìšný øešitel celostátního kola CHO 
(o jediné místo mu uniklo v rozstøelu celosvìtové 
kolo), 3. místo v kraji v ZO. Tomáš Martinek (V7.A): 
1. místo v kraji a úèast v celostátním kole ve wordpro- 
cessingu, 1. místo v krajském kole CHO. Matìj Lébl 
(V5.B): 2. místo v celostátní matematické korespon- 
denèní soutìži Broks. Jan Martinek (V7.A): vítìz kraje 
a 10. místo v celostátním kole Bio. Lukáš Vrzal (4.A): 
2. místo v kraji a úèast v celostátním kole CHO. Eva 
Pincová (V2.A): 1. místo v okrese a 2. místo v kraji 
v Bio. Pavel Hozák (V7.A): 2. místo v kraji v CHO, 
3. místo v kraji a úèast na celostátním kole wordpro- 
cessingu. Jana Slavíková (V1.A): vítìzství v kraji a 10. 
místo v celostátním kole ZO. Èenìk Maléø (V4.A): 
2. místo v kraji v ZO a úèast v celostátním finále soutìže 
Eurorebus. Jakub Douda (V4.B): vítìz okresního kola 
MO, v kraji 4. místo. Adam Pøáda (V3.B): vítìz okres- 
ního kola MO. Natálie Jírovská (V1.A): vítìzka okres- 
ního kola MO. Petra Dlouhá (V3.A), Jakub Kvapil 
(V5.B), Hana Rychlá (2.A): vítìzství družstva v krajské 
Ekologické soutìži. Jan Ptáèek (V2.A), Pavel Raus 
(V2.A), Ladislav Martínek (V2.A): vítìzství v okresní 
soutìži družstev Archimediáda (fyzika).

Dlouhodobá sportovní soutìž støedních škol: Dívky 
celkovì 3. místo z 15 škol. Hoši celkovì 4. místo ze 17 
škol. V dalších soutìžích Dívky: 1. místo v krajském kole 
Poháru rozhlasu v atletice, 6. místo v republikovém 
kole, 1. místo v krajském i okresním kole soutìže ve 
šplhu, 2. místo v ostrovském kole ve volejbalu. Hoši: 
2. místo v ostrovském kole ve volejbalu. 

Pøírodovìdné soutìže 

Sportovní soutìže

Mgr. Libor Velièka

Nový objekt Ekocentra, který je pracovištìm Mìst- 
ského domu dìtí a mládeže, byl slavnostnì otevøen 
v záøí 2007 v zahradì klášterního areálu. Byl postaven 
v rámci projektu Historický Ostrov z prostøedkù EU 
a mìsta Ostrov nákladem 29 milionù Kè. Nahradil 
pùvodní Stanici mladých pøírodovìdcù. Je zajímavé, že 
i pøesto, že došlo k výraznému posunu zaøízení z centra 
mìsta na jeho východní okraj, zájem o toto ekologické 
støedisko se výraznì zvýšil. Objekt Ekocentra je tvoøen 
tøemi pavilony: Pavilon I (objekt uèeben), Pavilon II 
(klece a voliéry) a Pavilon III (skleník). V uzavøeném 
nádvoøí je rybníèek pro chov okrasných ryb. 

Ekocentrum s pøednáškovým sálem, skleníkem a klu- 
bovnami je centrem ekologické výchovy dìtí, mládeže 
a doplòkového vzdìlávání dospìlých pro získání 
teoretických i praktických znalostí z oblasti životního 
prostøedí a ekologie, nových technologií šetøících 
životní prostøedí apod. 

V Ekocentru žije pøibližnì 120 druhù zvíøat, na nákup 
46 druhù pøispìlo èástkou 90 tisíc korun mìsto Ostrov. 
Pøi prohlídce Ekocentra uvidíte ve vodní nádrži kajma- 
na a želvy, voliéry s dravými a exotickými ptáky a drob- 
nými šelmami, terária s morèaty, køeèky, hady, akvária 
se spoustou akvarijních rybièek i dravé piranì. Mezi 
nejoblíbenìjší zvíøátka dìtí patøí králíci, papoušci, želvy, 
morèata, v souèasné dobì ale zcela jistì vedou noví 
obyvatelé EC: kamerunský kozlík a tøi kamerunské 
oveèky, které EC dostalo darem ze zoo v Ústí nad 
Labem. V bývalé Stanici mladých pøírodovìdcù praco- 
valo osm kroužkù s asi 100 dìtmi, v EC bylo otevøeno 
13 kroužkù (od botaniky pøes akvaristiku až po terari- 
stický kroužek), které ve školním roce 2008-2009 pra- 
videlnì navštìvovalo 233 dìvèat a klukù, z toho 28 
pøedškolákù, 187 žákù základních škol (z Ostrova 
i mimo Ostrov) ve vìku od šesti do 14 let a 18 
studentù nad 15 let. 

Kromì zájmových pøírodovìdných kroužkù nabízí 
Ekocentrum i výukové programy pro školy, roènì se 
uskuteèní asi 43 programù, do nichž se zapojí 1350 
dìtí. V prùbìhu roku pracovníci EC pøipraví zhruba 13 
akcí, podílejí se i na aktivitách MDDM (Den Zemì, 
víkendové stezky, pomoc pøi úklidu Horního hradu 
ad.). Od dubna se dìti ze zájmových kroužkù i ná- 
vštìvníci EC mohou zapojit do dlouhodobé soutìže 
Poznej a chraò, každý mìsíc jsou vypisována rùzná pøí- 
rodovìdná a ekologická témata a otázky, ze správných 
øešitelù jsou vždy vylosováni tøi výherci.

Ekocentrum je otevøené od jara do zimy i o víkendu od 
9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. O letních 
prázdninách je areál pøístupný každému od úterý do 
nedìle od 9.00 do 17.00 hod., v pondìlí je zavøeno. 
Pracovníci Ekocentra pøipravují v èervenci a srpnu dva 
turnusy pøírodovìdného pøímìstského tábora, v jehož 
náplni jsou krom péèe o zvíøátka v EC i výlety po pa- 
mátkách v našem regionu. Hezkou teèkou za táborem 
je návštìva zooparku v Chomutovì. Pro dìti je zajištìn 
obìd a pitný režim. Pøihlášky do zájmových kroužkù na 
rok 2009-2010 je možno si vyzvednout v EC od záøí. 
                                                                                               

Ekocentrum MDDM Ostrov

Václav Hraba, ved. Ekocentra  

Noví obyvatelé Ekocentra.                               Foto: Miloslav Køížek

Úspìšné atletky krajského kola Poháru rozhlasu                                                                                            Foto: Archiv Gymnázia Ostrov



pøemýšlím, tak mì ovlivnila i má nejlepší kamarádka, 
se kterou prožíváme spoleènì všechny strasti, ztráty
i radosti.

Ráda ètu, kniha je mùj dobrý spoleèník na cestách. 
Mám ráda autory, jako jsou Paulo Coelho nebo Míla 
a Eduard Tomášovi. Bratr závodnì jezdí na koni, takže 
když mám èas, zajezdím si s ním. Je to krásný sport, 
plný relaxace a odpoèinku, zároveò však dáváte tìlu 
poøádnì zabrat, èasto druhý den nemohu chodit. 
Ráda maluji pro rodinu, takže obrazy ode mne zdobí 
bratrùv, sestøin nebo pøítelùv byt. Zaèala jsem i psát, 
nìkteré èlánky mi vyšly v novinách. Jsou ještì další 
vìci, bez kterých bych se nemohla obejít. Je to 
zejména tanec, divadlo a hudba. Oblíbený hudební 
styl se u mì mìní s každodenní náladou. Nìkdy si 
ráda pustím Bacha a druhý den Queen, pak tøeba 
Devu Premal. Ráda srovnávám operní sopránové 
pìvkynì. Studuji pøeci jen stejný obor, tak se od nich 
uèím. Musím pøiznat, že když se mì nìkdo zeptá, co 
studuji a já odpovím, že operní zpìv, tak na mì 
zvláštnì pohlíží. Nevím èím to, ale v lidech zùstává pøi 
vyslovení „operní pìvkynì“ pøedstava dámy s váhou 
pøes sto kilo. V mém životì není prostì nikdy nuda. 

Jaké jsou Vaše volnoèasové aktivity?
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Zuzana Seibertová nudu odmítá

Kdy jste se 
rozhodla pro zpìv?

Kdo pøišel s nápadem uspoøádat 
charitativní koncert?

Kde všude jste vystupovala?

Zpívala jsem od malièka. 
Sestra mì tehdy uèila 
písnièky bratrù Nedvìdù. 
První píseò, co jsem umìla, 
nebyla Pec nám spadla, ale 
Stánky. Navštìvovala jsem 
Ètvrtou základní školu teh- 

dy ještì s hudebním a výtvarným zamìøením. Když se 
v deváté tøídì rozhodovalo, kam budeme smìøovat 
dále, mìla jsem jasno. Jako malé holce mi babièka 
øekla, že pùjdu na konzervatoø, tak jsem nad nièím 
jiným ani nepøemýšlela. Zkusila jsem pøijímací zkouš- 
ky na konzervatoø do Plznì a vzali mì. Možná jsem 
mìla takové štìstí právì proto, že jsem si to šla jen 
zkusit. Nyní jsem v posledním roèníku a èeká mì 
studium na Vysoké škole umìní v Bratislavì. Abych 
se pøiznala, trochu se bojím, ale vìøím, že to zvládnu. 
Jak jsem se již zmínila, k hudbì jsem se dostala díky 
mé babièce, která udávala jasný smìr mé cesty živo- 
tem a díky Bohu, vybrala cestu správnou. Jednoho 
dne babièka zavelela a zavedla mì do ZUŠ v Ostrovì 
na zpìv k Pavlínì Dudášové. Díky ní jsem se mohla 
hlasovì rozvíjet. Spoleènou prací jsme získali i oce- 
nìní z pìveckých soutìží. V ZUŠ jsem strávila vìtšinu 
svého volného èasu, pøibrala hru na klavír a zaèala 
navštìvovat i taneèní oddìlení. Mùj prvotní sen byl 
totiž stát se baletkou. Pøi studiu jsem vždy pracovala. 
Dostala jsem možnost uèit v ZUŠ. Práce s dìtmi mì 
velmi baví, ovšem jako uèitelka se vùbec necítím. 
Obèas mám pocit, že jsem zase malé mrnì, takže si 
troufám øíci, že si s žáky rozumím.

Již delší dobu jsem jej chtìla uspoøádat, jen jsem 
nenašla prostor. Když jsem obdržela telefonát z Do- 
mu kultury, že by pro mì mìli volný termín, nepøe- 
mýšlela jsem a øekla ano. Mìla jsem z toho radost. 
Klášter je sám o sobì nádherné místo. Má krásnou 
akustiku, kde i malý tón zní jako velký. V obecenstvu 
sedìla vìtšinou má poèetná rodina a lidé, kteøí mì 
znali jako malé dítì. Zpívalo se mi tak jako ještì nikdy 
pøedtím. Našly se chybièky, ale díky trpìlivosti publi- 
ka se ztratily. Díky tomuto koncertu vznikla myšlenka, 
že bychom v Ostrovì každoroènì poøádali charita- 
tivní koncert, zatím to však jsou jen vize. Dùm 
sv. Zdislavy jsem si vybrala již pøed tímto koncertem. 
Poskytuje ženám v tìžké životní situaci útoèištì. 
Jedná se napøíklad o obìti domácího násilí nebo 
o mladé dívky, které otìhotní a nemají støechu nad 
hlavou. Tyto matky uèí, jak zabezpeèit svou rodinu, 
jak se o ni správnì starat a jak nejlépe vychovávat své 
dìti. Poskytují nejen azyl, ale i sociální a právnické 
služby, adaptují je do normálního života. Proto jsem si 
vybrala tento dùm. Proè by mìl èlovìk stále myslet 
jen na sebe? Vždy, když mì pøepadnou chmury, mám 
v kapse jednu krásnou myšlenku: Když máš pocit, že 
máš málo, dej èlovìku, který má ještì míò, pak teprve 
uvidíš, kolik vlastnì máš. Myslím, že kdyby se nad tím 
zamyslel každý, bylo by jen více spokojených lidí. 
Obèas se zabýváme banálnostmi, ale v životì jsou 
dùležitìjší vìci.  

Kromì Ostrova jsem vystupovala v Plzni, Praze, 
Karlových Varech, ale nejradìji jsem zpívala se 
spolužáky z pìveckého oddìlení na zámku v Manì- 
tínì nebo v Nebílovech pøi tvorbì školních oper, 

Dvaadvacetiletá Zuzana Seibertová potìšila zpìvem všechny své pøíznivce na charitativním koncertì v klášterním areále, který se konal zaèátkem èervence 
a jehož výtìžek byl vìnován Domovu sv. Zdislavy v Aši pro matku s dìtmi v tísni. 

Ing. Aneta Hoffmeisterová

jakými byly Veselohra na mostì Bohuslava Martinù 
nebo fragment Violy od Bedøicha Smetany. Mìla 
jsem možnost zahrát si jak hlavní role, tak i mužskou 
postavu, která mì bavila nejvíc. 

V životì mì ovlivnila nejvíce má rodina. Babièka, 
která se mi vždy vìnovala, nejen jako pøísná paní 
uèitelka ve škole, ale i jako láskyplná maminka. Když 
zemøela, nahradila ji má sestra, která se o mì zaèala 
starat. Díky ní jsem vystudovala konzervatoø. Má 
sestra je nádherná budoucí maminka, která má jedno 
z nejkrásnìjších a nejláskyplnìjších srdcí, jaké jsem 
mìla možnost v životì poznat. Je pro mì velkým 
životním vzorem èlovìka. Rodina se pro mì stala 
dùležitou souèástí a díky dìtièkám, které se do naší 
rodiny rodí, jsem neskuteènì š�astná. Užívám si pozici 
tety, jak to jen èasovì lze. A když nad tím tak 

Co Vás v životì nejvíce ovlivnilo?

„Když máš pocit, že máš málo, dej 
èlovìku, který má ještì míò, pak 
teprve uvidíš, kolik vlastnì máš.“ 

Zuzana Seibertová (vlevo) v roli nepøátelské stráže                                                                                         Foto: Archiv Zuzany Seibertové



V nìkolika pøípadech se podaøilo kostely zachránit 
a zrenovovat, mnohé ovšem takové štìstí nemìly. 
Na obrázcích jsou nastínìny v podobì prázdného 
místa, louky, osamìlého shluku kamení, v tom lepším 
pøípadì se jedná o rozpadající se obvodové zdi. 
Úspìšnost výstavy a silné emotivní zážitky jsou 
patrné z pøemýšlivých výrazù a odpovìdí namátkovì 
vybraných návštìvníkù. 

„Tuto výstavu považuji za jednu z nejúspìšnìjších, 
kterou kdy bylo možno v klášteøe navštívit. Vyvolává 
ve mnì pocit vzteku a prázdnoty. Lidé si zkrátka 
neváží hodnot, které nám tu pøedchozí generace 
zanechaly,“ svìøila své pocity Vlaïka z Ostrova. Jak je 
patrné ze zápisù v návštìvní knize, znièené kostely si 
získaly velkou pozornost nejen u èeských, ale také 
u zahranièních turistù. Valná vìtšina návštìvníkù 
výstavu v knize chválí, pøitom ale vyslovuje lítost nad 
smutnou skuteèností:
Výstava Znièené kostely je krásná a poutavá… Cítíme 
smutek nad neúctou k práci a umu našich pøedkù, 

ale lidé se bohužel nepouèí… Dìkujeme za krásný 
kulturní zážitek s pøipomenutím hodnot… Obchází 
nás smutek nad lhostejností a neúctou k našim 
pøedkùm… Mizí to, co celé generace budovaly 
a obdivovaly, jen smutek a hoøkost pøetrvává… Pøi 
prohlídce se svírá srdce nad znièenou krásou… 
Výstavu by mìl navštívit snad každý… Škoda, bylo to 
krásné. Velmi zajímavá a prospìšná výstava, díky… 
Smutné, ale hezké… Krásná výstava v hezkém 
prostøedí, dìkujeme autorùm… 

Autoøi výstavy: Ludìk Krèmáø, Zdenìk Procházka, 
Jan Soukup. Fotografie: autoøi a archiv. Výstava 
vznikla ve spolupráci s Diecézním muzeem v Plzni, 
Øímskokatolickou farností v Ostrovì a Karlovarským 
muzeem.

Kdo hledá zpùsob, jak obohatit své znalosti z hi- 
storie, nalézt nové tipy na výlet nebo jen objevit 
zapomenutou krásu, má možnost navštívit 
výstavu až do 30. srpna. 
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Orbis pictus 
a jeho „jarní“ koncert 
Jarní koncert komorního smíšeného pìveckého 
sboru Orbis pictus se uskuteènil takøka v utajení 
23. èervna, tentokrát s tøínedìlním zpoždìním, 
v kteréžto dobì Lenka Kozohorská pøivedla na 
svìt druhého syna …  A po tøech nedìlích znovu 
stanula pøed sborem a posluchaèi. To je výkon 
hodný obdivu.  

Vzhledem k tìmto okolnostem nebyla dána koncertu 
taková publicita, jaká by mu náležela. Pøesto se do 
Letohrádku dostavilo dosti posluchaèù, aby vyslechli 
program ve stabilnì dobré kvalitì a provedení. Zaznìly 
skladby barokních mistrù, vystøídaly je písnì z rùzných 
evropských zemí, píseò japonská i èeské národní písnì. 
Sbor pøedvedl i nìkolik novì nastudovaných afrických 
skladeb za brilantního doprovodu bubeníka, èlena 
Karlovarského symfonického orchestru Josefa Hasel- 
bauera, jehož ekvilibristika byla spontánnì ocenìna 
potleskem i hlasovým projevem. Kontrastem k tomuto 
profesionálnímu výkonu bylo milé vystoupení žáka 
Zdeòka Leitnera, který doprovodil jednu skladbu hrou 
na klarinet. Na èlenech sboru bylo znát, že si užívají 
svého koncertu a tuto náladu pøenášeli i na poslu- 
chaèe. V závìru programu pozvali mezi sebe Zdeòku 
Èepelákovou, aby jí dodateènì poblahopøáli k letošní- 
mu významnému životnímu jubileu a souèasnì podì- 
kovali za její pøízeò a podporu sborového zpìvu, 
v kterém, jak sama pøipomnìla, vyrostla: „Je to po- 
kraèování v tradici, kdy v každé vìtší obci pùsobil 
pìvecký spolek.“ 

Škoda, dnes je tomu jinak. Touto krásnou teèkou 
skonèil jarní koncert pìveckého sboru Orbis pictus. 
Celé vystoupení bylo pro mnohé pøíjemným zasta- 
vením po pracovním dni a odpoèinkem v nádherném 
prostøedí Zámeckého parku… A také premiérou pro 
malé novorozenì sbormistrynì Lenky, která ho necha- 
la odpoèívat v náruèí tatínkovì, aby se mohla vìnovat 
své dirigentské úloze. Jak je vidìt, jedno druhé nevy- 
luèuje, ba právì: láska k dítìti a hudbì v jednotì jsou. 

2. záøí 9.00 až 18.00 hod. Den otevøených dveøí 
v rámci øezbáøského sympozia  

Pøi této pøíležitosti si mùžete prohlédnout prostory 
Domova, promluvit s našimi klienty, posedìt v naší 
stylové èajovnì èi nové kavárnì, pobaví vás i pestrý 
kulturní program. Pøijïte mezi nás, rádi vás uvítáme! 
(A možná si ještì vzpomenete na naši vánoèní Aka- 
demii v DK Ostrov, která mìla opravdu velký ohlas.)

Hlavním zámìrem je integrace našich mentálnì 
postižených pøátel a stírání rozdílù mezi svìtem 
postižených a nepostižených lidí. V Mariánské se 
opìt setkají klienti s umìlci, terapeuty, studenty 
a ostatní veøejností, která k nám zavítá. V letošním 
tématu „Místo pøíbìhù“ na vás dýchne nejen 
mimoøádnì silný genius loci Mariánské, ale i osobní 
pøíbìh každièkého obyvatele Domova. 

Domov pro zdravotnì 
postižené v Mariánské 

Mgr. Hedvika Puškášová, ved. aktivit a soc. podpory

Zdeòka Janischová 

Znièené kostely pøitahují pozornost
Zajímavé leè smutné souvislosti nabízí návštìva výstavy Znièené kostely v ostrovském klášterním 
areále. Již samotný fakt, že výstava byla umístìna do prostor klášterního kostela Zvìstování Panny 
Marie, který mohl navždy upadnout v zapomnìní stejnì jako mnohé kostely na vystavených 
fotografiích, je velice silným zážitkem, který pozorovatele donutí k zamyšlení a pøitom jej pøepadne 
pocit urèité bezmoci a marnosti pøi pohledu na pùvodní krásu kostelù a jejich souèasné vzezøení.

Ing. Aneta Hoffmeisterová

Výstava si získává stále vìtší pozornost návštìvníkù.                                                                                                       Foto: Martin Zrubek 

Misál - Písmo svaté, pùvod dìkanský kostel Jáchymov

Oltáøní ostatkové kameny
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Kultura

Pøipravujeme v kinì na záøí

Pùjèovna DVD - novinky

V èervenci a srpnu promítáme od 18.30 
a od 21.00 hodin.

STÁHNI MÌ DO PEKLA

POSLEDNÍ DÙM NALEVO 

HANNAH MONTANA 

HLÍDAÈ è. 47 

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ 

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURÙ 

1. a 2. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 99 minut, èeské titulky (*12)              

 Premiéra
Hororový pøíbìh si pohrává s myšlenkou, že na- 
krknout starou cikánskou èarodìjnici se nevyplácí. 
Mladá bankovní úøednice se pokouší jedné takové 
pomoci s nesplacenou hypotékou. Nadøízený však 
její snahu stopne, aniž by vìdìl, jaké následky to pro 
Christine bude mít: smrtící kletbu! 
Produkce: USA. Žánr: horor, sci-fi

1. sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravidlo. Náho- 
da poslala bandu násilníkù schovat se pøed bouøkou 
do posledního domu nalevo, v nìmž žijí lidé, kteøí se 
bìhem jediné noci z obìtí promìnili v jejich katy. 
Rodièe vezmou do vlastních rukou vykonání trestu za 
svou znásilnìnou dceru. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

6. a 7. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 102 minut, èeská verze            

Premiéra
Fenomenálnì úspìšný seriál stanice Disney Channel 
zamíøil koneènì i na plátna kin. Miley Stewart (Miley 
Cyrus) se zoufale pokouší zvládat svùj nároèný dvojí 
život. Pøes den je obyèejnou støedoškolaèkou, která 
stále více zanedbává své pøátele a školu, protože jí 
život víc a víc ovládá její druhá tajná identita, popová 
hvìzda Hannah Montana. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná hudební komedie

7. a 8. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 108 minut (*15)        

Repríza
Karel Roden v milostném pøíbìhu o lásce, vášni, smrti 
a trestu. Josef Douša je železnièní hlídaè, který jed- 
noho dne zachrání mladého muže pøed skokem pod 
vlak. Zachránìný muž se ovšem zamiluje do jeho 
manželky. K tomu všemu ztrácí Douša naèas sluch. 
Když se mu sluch po èase vrátí, pøedstírá Douša i na- 
dále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o nìm lidé øíkají za 
jeho zády. Režie: Filip Renè. 
Produkce: ÈR. Žánr: pøíbìh lásky a vášnì

8. a 9. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Peter Klaven (Paul Rudd) má krásnou snoubenku, 
skvìlou práci a jeden zdánlivì nepatrný problém. 
Postrádá nejbližšího kámoše, který by mu šel na 
svatbu za svìdka. Komedie potvrzuje, že zatímco malí 
kluci si doživotního kamaráda najdou celkem hravì, 
tìm velkým to tak snadno nejde. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

13. až 16. ètvrtek až nedìle 18.30 hod.
14. a 15. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 94 minut, èeská verze 

Premiéra
Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do 
ohromného podzemního svìta dinosaurù. Je to ba- 

T.M.A. 
OPERACE DUNAJ 
COCO CHANEL

revná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým 
protipólem mrazivého prostøedí z prvních dvou „dob 
ledových“. Je to zemì nebezpeèí, ohromných tvorù, 
rostlin pojídajících mamuty, zemì plná tajemných 
míst. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinná komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 77 minut

Premiéra
Píše se 13. století. Království èeskému a markrabství 
moravskému vládne Pøemysl Otakar II. Na zásnuby, 
které mají usmíøit znesváøené rody pánù z Dubé 
a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v sever- 
ních Èechách, správce královského hradu Bezdìzu, 
Oldøicha z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad 
a bìhem slavnostní hostiny dojde k podivným vraž- 
dám. Kdo za nimi stojí a jaká je mezi nimi souvislost?  
Produkce: ÈR. Žánr: historický

21. a 22. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 138 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Pøestože se tenhle pøíbìh odehrál pøed bezmála 
osmdesáti lety, je až nebezpeènì aktuální. Vypráví 
o muži, který mìl obrovské sympatie veøejnosti, na- 
vzdory tomu, že páchal ty nejvìtší zloèiny. Podle 
státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, 
kdo zavinili hospodáøskou krizi. V hlavní roli Johnny 
Depp. Produkce: USA. Žánr: thriller, krimi

22. a 23. sobota a nedìle 18.30 hod. 
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Oscarový tvùrce legendárního filmu Americká krása 
Sam Mendes ve svém novém projektu dokazuje 
pravdivost známé lidové moudrosti o tom, že tìho- 
tenství je døina. V pøípadì mladé dvojice Burt a Ve- 
rona to platí dvojnásobnì. Nalezení vhodného 
„hnízda“ se jim nedaøí a než se dítì pøihlásí o slovo, 
mají pøed sebou ještì dlouhou cestu.  
Produkce: USA, Anglie. Žánr: akèní

27. až 30. ètvrtek až nedìle 18.00 hod.
28. a 29. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 154 minut, èeská verze (*12)

 
Premiéra -  zaèátky v 18.00 hod.
Voldemort upevòuje v lidském svìtì svou moc. Bra- 
davice postupnì pøestávají být spolehlivým pøístavem 
bezpeèí. Harry se právem obává, že nejvìtší ne-
bezpeèí èíhá na chodbách èarodìjné školy, øeditel 
Brumbál jej proto zaèíná pøipravovat na poslední 
bitvu, která se kvapem blíží. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný

JMÉNEM KRÁLE 

VEØEJNÍ NEPØÁTELÉ 

VŠUDE DOBØE, PROÈ BÝT DOMA 

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

VALKÝRA
UNDERWORLD: VZPOURA LYCANÙ
KREV MOJÍ KRVE
VÁLKA NEVÌST
AŽ TAK MOC TÌ NEŽERE
STMÍVÁNÍ

17. až 21. srpna 9.30-11.30 hod., spoleèenský sál 
DK Ostrov

Keramický týdenní kurz pod vedením Michala 
Špory, keramika z Karlových Varù

Kurz je urèen všem, kteøí by si rádi vyzkoušeli práci 
s hlínou. Skládá se z pìti dvouhodinových blokù, 
bìhem nichž se nauèíte základùm práce s hlínou, 
rùzným technikám zdobení atd. Možnost volné 
tvorby dle domluvy s keramikem. Pod vašima rukama 
se zmìní NIC v NÌCO, co vám pøinese potìšení 
a nìkdy i zaslouženou pýchu nad vaším úspìchem.

S sebou si vezmìte: rùzné špachtle, døívka, nùž, 
cidlinu, škrabku, náøadí na modelování dle vlastního 
uvážení, igelit na pøikrytí výrobkù, pláš�, ochranný 
krém na ruce.

MODELOVÁNÍ Z VOLNÉ RUKY 

Je nutné vèas se pøihlásit v Infocentru v Domì 
kultury, kde získáte podrobnìjší informace.

STARÁ RADNICE OSTROV 

9. srpna nedìle 17.00 hod. Pùda Staré radnice 
Ostrov

Vernisáž výstavy
Karlovarský patriot Bruno Fischer pøedstaví unikátní 
sbírku pohlednic, ale i dalších zajímavých a doposud 
neuveøejnìných snímkù s motivem jednoho z nej- 
populárnìjších symbolù lázeòského mìsta, sochy 
kamzíka na proslulém Jelením skoku (množství po- 
hlednic z minulosti i souèasnosti). Je pøekvapující, 
kolik existuje rùzných pohledù na proslulou skálu 
s kamzíkem. Pøedevším v minulosti bylo fotografová- 
ní u kamzíka a posílání snímku jako pohlednice svým 
pøíbuzným velmi oblíbeno. Na výstavì bude øeè 
o legendì, která se váže k objevení termálních pra- 
menù v Karlových Varech a také o tom, proè je na 
Jelením skoku umístìna místo sochy jelena socha 
kamzíka. Pravdìpodobnì mnohé návštìvníky pøe- 
kvapí, že sochu jelena lze v Karlových Varech také 
vidìt, ale na jiném místì. Mezi vystavovanými snímky 
je i jeden, který skrývá záhadu, již se prozatím 
sbìrateli Bruno Fischerovi nepodaøilo rozluštit, a po- 
daøí se to vùbec ještì nìkdy? 
Výstava potrvá do 4. záøí. 

KARLOVARSKÝ KAMZÍK 
NA POHLEDNICÍCH

KLÁŠTER OSTROV

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokraèuje výstava

V prodeji je i kniha s názvem Ohrožené kostely. Více 
na www.klasterostrov.cz. 

Výstava potrvá do 30. srpna.

ZNIÈENÉ KOSTELY 

O výstavì ètìte také na str 7.



Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz

otevøeno: stø-ne 13.00-17.00 hod. 
Hromadné návštìvy (po tel. domluvì) po-pá 8.00-
15.00 hod. Vstupné 20 Kè, snížené 10 Kè, první støeda 
v mìsíci zdarma

16. èervence až 27. záøí 

Výstava konaná pod záštitou Velvyslanectví Japonska 
v ÈR pøibližuje vzácnou kolekci japonských exlibris 
(znaèek oznaèujících majitele literárního díla). 

V komorním grafickém kabinetu v pøízemí Leto- 
hrádku je prezentován výbìr z majetku soukromého 
karlovarského sbìratele, èítající pøes 320 tiskù od 75 
pøedních japonských umìlcù.

Návštìvníci se setkají s typickými námìty japonského 
umìní. Seznámí se s motivy z lidové tvorby (napø. 
pohádkovými bytostmi nebo pøedmìty doprováze- 
jícími japonské svátky dìvèátek a chlapcù). 

Autoøi se zamìøují na detaily pøírody: kvìty sakury 
a irisù, ptáky a další symbolická zvíøata. Do tvorby 
exlibris pronikl i zpùsob kompozice typický pro 
japonskou krajinomalbu. Svìt buddhistické filosofie 
odkrývají motivy posvátných míst (napø. hora Fuji), 
japonských zahrad a klášterù èi odkazy na èajový 
obøad. Umìlci ve své tvorbì využívají tradièní 
tiskovou techniku barevného døevoøezu, ale i evrop- 
ské postupy tisku, napø. døevoryt, lept èi litografii. 

JAPONSKÉ EXLIBRIS

21. záøí pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Friedrich Dürrenmatt 

Uvádí divadlo Ungelt Praha.
„I š�astné manželství je malér. Manželství je vùbec 
malér.“ 
Hrají: Chantal Poullain, Jiøí Lábus, Miroslav Etzler.
Režie: Hana Burešová

PLAY STRINDBERG

16. èervence až 13. záøí 

Výstavní soubor Moniky Immrové (1970) prezentuje 
oduševnìle èi archetypálnì pojaté grafické a sochaø- 
ské práce velmi èistých a minimalizovaných tvarù 
a forem, obèas støídmì doplnìných liniemi.

5. srpna až 27. záøí

Premiérová souborná prezentace 36 grafických listù 
Jiøího Balcara (1929-1968) ze sbírek karlovarské ga- 
lerie pøedstaví nejoblíbenìjší témata autora: portréty, 
veèírky, oslavy èi setkání v barevných i èernobílých 
grafických technikách. 

MONIKA IMMROVÁ -  TVARY

JIØÍ BALCAR -  
TÌŽKO POPSATELNÁ SPOLEÈNOST
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Pøipravujeme

2. srpna nedìle 19.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 recitál

Zpìvaèka, kytaristka a šansoniérka Eva Henychová je 
zároveò skladatelkou, textaøkou i interpretkou svých 
písní. Stále rostoucí poèet divákù si získává nejen 
mistrnou hrou na kytaru a sugestivním hlasovým 
projevem, ale pøedevším tím, že je dokáže svými 
písnìmi zasáhnout a oslovit. Minulý rok absolvovala 
pøes 170 vystoupení, bìhem posledních pìti let jich 
má za sebou již pøes 700.

EVA HENYCHOVÁ

4. záøí pátek 17.30 hod., kostel Zvìstování Panny 
Marie

vernisáž výstavy

Výstava je urèena pro 
všechny dìti, hraèièky 
a milovníky koèek od 1 
do 100 let. Autory všech 
exponátù jsou výtvarní 
umìlci, èlenové Asocia- 
ce Hraèka Unie výtvar- 
ných umìlcù ÈR.

 
Výstavu pøipravil Václav Kubát (zasloužilý profesor 
umìlecké prùmyslovky v Praze) a další èeští výtvar- 
níci. Chcete se sklouznout na klouzaèce - koèce, nebo 
se rádi potìšíte pohledem na døevìné èi textilní 
hraèky - koèky? Bližší informace v záøijovém vydání 
Ostrovského mìsíèníku.

KOÈKOHRÁTKY 

30. srpna nedìle 19.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

DaD kvintet a jejich hosté 
Vokální renesanèní a keltská hudba v obsazení pro 
harfu, kytaru, violoncello, hoboj, zpìv, sefardské 
písnì v úpravì pro zpìv, kytaru, flétnu a violoncello. 
Po loòském velmi úspìšném pøedstavení se mùžete 
opìt tìšit na tajemnou atmosféru veèerního 
osvìtleného kláštera a nádherných písní.

KONCERT S VEÈERNÍ PROHLÍDKOU 
KLÁŠTERA

21. záøí pondìlí, spoleèenský sál DK Ostrov - 
zahájení

- od 18.00 hodin

- od 20.00 hodin

Dále každé pondìlí v termínech: 29. záøí, 5., 12., 19., 
26. øíjna, 2., 9., 16., 23. listopadu 2009.

V cenì kurzovného pro mládež je 30 vyuèovacích 
hodin vèetnì Prodloužené 23. øíjna a Vìneèku 
27. listopadu, dále vstupenka na ples DK Ostrov 
16. ledna 2010.

V cenì kurzovného pro dospìlé je celkem 10 lekcí 
(20 vyuèovacích hodin).

Kurzy povede taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Chomu- 
tovì. Døíve aktivní taneèník mezinárodní tøídy.

 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 
TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

Zápis a pøedprodej byl již zahájen v IC v DK 
Ostrov!

26. záøí sobota 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 koncert
Šárka Franèová (soprán), Jana Kozlíková (alt), Jaromír 
Holub (tenor), Edward Tomas (baryton), Richard 
Horký (bas)
Ryze vokální soubor, který úèinkuje bez použití 
hudebních nástrojù. Repertoár se skládá z velmi 
rozdílných hudebních žánrù: spirituály, jazz, swing, 
pop/big beat, klasická hudba, písnì Osvobozeného 
divadla. Soubor vyprodává sály v Èechách i v zahra- 
nièí. Nenechte si ujít pøíležitost ani vy! 
Pøed zaèátkem koncertu bude podepsána smlouva 
o partnerství mìst Ostrova a Wunsiedlu (BRD).

DOBRÝ VEÈER QUINTET

MATSUMI Józó

Neopakovatelným zážitkem se pro Vás mùže stát 
koncert s veèerní prohlídkou kláštera.
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Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2009

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

8. srpna 20.00 hod. Noèní prohlídka 

29. a 30. srpna Folková Ohøe

Tradièní akce je pokaždé neopakovatelná, nauèný 
matoucí výklad i doprovodné výstupy se prùbìžnì 
vyvíjejí a mìní. Délka více než tøi hodiny. Historické 
mystifikace nejoblíbenìjšího hornohradského 
prùvodce Viktora Braunreitera, hrùzostašné souboje, 
pøedstavení Hornohradský orloj Spolku šermíøù Sa- 
violi, ohnivé divadlo Ignis ad.

V sobotu 10.00-22.00, v nedìli 10.00-18.00 hod.

Šestý roèník festivalu pøedstaví asi 20 folkových 
skupin (Strašlivá podívaná, Ginevra, Hop trop ad.). 
Bohatý doprovodný program a obèerstvení. Pøespání 
v podhradí ve vlastním stanu možné. 
Více na: www.dronte.cz

Horní hrad

Informaèní centrum nabízí
Infocentrum v Domì kultury Ostrov novì nabízí pøedprodej vstupenek na kulturní 
a sportovní akce KV Arény v prodejní síti Ticketportal. Milovníkùm cykloturistiky 
poskytneme aktuální informace o cyklobusech a nabídneme mapy blízkého i vzdále- 
nìjšího okolí Ostrova. Tìm, kteøí dávají pøednost návštìvì muzeí a kulturních zaøízení 

zprostøedkujeme zakoupení tzv. souhrnné vstupenky 3K-karty, díky které budou moci navštívit 
nìkterá místa zcela zdarma nebo využít zajímavých slev dle aktuální nabídky v katalogu urèeném pro 
letní sezónu. Dana Kolovratníková, ved. IC 

Kejklíø - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov, autor David Papánek

Foto: Archiv Horní hrad
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Ostrovem za sochami - èást III.
V pøedchozích èíslech OM mne velmi zaujaly dva 
èláneèky. V prvním jsem se s radostí doèetl, že existuje 
skupinka lidí, která má v plánu vybudovat v okolí 
Ostrova rozhlednu a tím rozšíøit naše obzory. Èlánek 
druhý byl pro mne pøekvapením, aè zde žiji již pade- 
sátku rokù, teprve nyní jsem byl obeznámen s tím, že 
rozhledna zde již jednou stála, už nestojí a pokud nì- 
kdo vlastní její foto, nech� se podìlí s ostatními. Do té 
doby, než rozhledna opustí stavební plány a vypne se 
na nìkterém okolním kopci, mùžete si v okolí udìlat 
výlet po stavbách už hotových a nebudete urèitì litovat 
vynaloženého èasu a trochy námahy. 

Já osobnì jsem rozhleden navštívil již skoro 120 u nás 
i v zahranièí, takže vím, o èem je øeè. Rozhledny najde- 
me na opuštìných místech i uprostøed velkomìsta. 
Jsou kamenné, ze døeva, ale i celokovové, což je sou- 
èasný trend, kdy se pojí pøíjemné s užiteèným. Tedy 
stavba pro telekomunikaèní úèely a zároveò vyhlíd- 
kové místo. 

Vydejme se na cestu. Nejprve Klínovec a kamenná 
rozhledna z roku 1884, vybudovaná Krušnohorským 
spolkem. V souèasnosti ovšem ve velmi žalostném, 
havarijním stavu, nepøístupná, hrozící dokonce zbou- 
ráním a vystavìním repliky. 

Pøesuneme-li se na kopec o nìkolik kilometrù dál, už je 
to úplný opak. Plešivec, zrekonstruovaná vyhlídka, 
která je souèástí horského hotelu. Založení se datuje 
k roku 1895 a stavitelem byl Spolek pøátel pøírody 
z Abertam. 

Sjedeme do Horní Blatné, kde se na Blatenském vrchu 
tyèí kamenná rozhledna z roku 1913, pùvodnì byla 
souèástí hotýlku, ale po tom už nejsou žádné stopy. 
Další krásnou stavbu mùžeme vidìt na Tisovském 
vrchu u Nejdku. Rozhledna vyniká na skále od roku 
1897 a toto pìkné místo si vyhlédla Nejdecká kruš- 
nohorská jednota. 

Opustíme hory a vydáme se do Karlových Varù. Je to 
mìsto pramenù, ale i rozhleden. Goethova vyhlídka, 
výletní restaurace s vìží, postavena roku 1889, v sou- 
èasnosti nepøístupná. Velice pìkná vyhlídková vìž 
a hotel na Doubské hoøe. Pùvodnì døevìná, od roku 
1905 rozhledna kamenná. Pak je tu Diana, asi nejzná- 
mìjší a také nejmladší vyhlídka ve mìstì, jediná 

pøístupná i s kolejovou 
lanovou dráhou. Jako 
poslední si mùžeme 
prohlédnout Vyhlídku 
Karla IV., hezkou cihlo- 
vou stavbu z roku 1877, 
zpoèátku se ovšem jme- 
novala podle císaøe 
Františka Josefa I. 

Lázeòské mìsto nechá- 
me za sebou a naši 
okružní cestu za roz- 
hlednami v nejbližším 
okolí Ostrova ukonèí- 
me v lesích nad Kysel- 
kou, kde se skrývá Buèi- 

na, rozhledna, kterou nechal v roce 1880 postavit ma- 
jitel Lázní Kyselka, J. Mattoni. Bylo toho na vás moc, 
bolí nohy? Ale vìøím, že máte spoustu nových zážitkù 
a dojmù. 

A pokud se vám toulání po kopcích zalíbilo, vìøte, že 
jsme zemì rozhleden a pokud se vydáte jakýmkoliv 
smìrem, vždy nìjakou objevíte. A� už v Sokolovì, 
Chebu, Mariánských a Frant. Lázních, Útvinì, Krásnì, 
Aši… ale to by byl moc dlouhý seznam. 

Takže, pøíjemné putování a hlavnì pìkný výhled! 

Nápis ve vìnci z listoví na pøední stranì je už 
otluèený, naštìstí se však zachoval na snímku v li- 
teratuøe. Šlo o latinskou vìtu, která sdìlovala, že 
sochu dali zhotovit farníci tohoto kostela (kláš- 
terního, kde byl oltáø sv. Jana Nepomuckého) a jeho 
chránìnci, kteøí se mu tak zaslíbili. Vìta obsahuje 
chronogram, v øímských èíslicích uvedený rok 
umístìní sochy. A v nìm spoèívá první bílé místo 
svatojánské sochy: historik Anton Gnirs z chrono- 
gramu urèil letopoèet 1807, historik Eugen Linke 
letopoèet 1757. Který z obou má pravdu? Na zadní 
stranì soklu se zachoval vytesaný nápis: Ioh. Wildt B. 
Šlo pravdìpodobnì o Johanna Wildta (èi Wilda) 
mladšího, øezbáøe a sochaøe, který pùsobil v Lokti do 
roku 1850, syna Johanna Josefa Wildta staršího. Ten 
pøišel do západních 
Èech z Vídnì a byl 
èinný v Lokti do roku 
1760. Johann Wildt 
mladší vytvoøil dlou- 
hou øadu kamenných 
i øezaných soch pro 
okolní obce (napø. 
Staré Sedlo, Olšová 
Vrata, Svatobor, Ry- 
báøe ad.). Ono „B“ 
znamená možná Bild- 
hauer, sochaø. 

Svým pojetím odpo- 
vídá postava ostrov- 
ského svìtce ba-
roknímu prototypu 
v Praze. Mìla kolem 
hlavy svatozáø s pìti hvìzdami, pravou rukou držela 
køíž - a v levé  a tady je její další tajemství. Na 
fotografii, zøejmì z tøicátých èi ètyøicátých let, má svì- 
tec v levé ruce palmovou ratolest, symbol muèed- 
nictví, kdežto socha, se kterou se setkáváme v parku, 
svírá v levé ruce visací zámek, tedy symbol mlèení, 
ostatnì velmi vzácný atribut tohoto svìtce. Kdy, jak 
a proè k této zámìnì došlo, už se asi sotva dozvíme.

K osobnosti Jana Nepomuckého se váže mnoho 
odborných statí i legend. Ale také nesmírnì košaté 
a daleko zasahující množství souvislostí, které se 
týkají i Ostrova a jeho historie. Svìtec se narodil 
pravdìpodobnì roku 1345 v Pomuku (od 16. století 
Nepomuku) jako syn rychtáøe Velflína èi Wölflina 
v mìsteèku, které podléhalo tamnímu cisterciáckému 
klášteru. Tam také zaèala jeho životní pou�. Ve studiu 
pokraèoval na univerzitì v Praze a v letech 1382-
1387 v italské Padovì, kde získal hodnost doktora 
církevního práva. Od funkce klerika-písaøe u praž- 
ského arcibiskupa se pak vypracoval až k vrcholnému 
bodu své kariéry, místu generálního vikáøe arci- 
biskupa Jana z Jenštejna (1389). K tomu pøibyla øada 
dalších církevních funkcí a obroèí. V té dobì však 
vzrùstalo napìtí mezi arcibiskupem a králem 
Václavem IV., tedy mezi církví a panovníkem, zpùso- 
bené neustávajícím zápasem o moc a vliv ve státì. 
Podstatné dùvody jsou ostatnì obsaženy ve výtkách 
krále Janu z Jenštejna: 

„…Vyluèuješ z církve mé úøedníky, strkáš na mého 

Rozhlédni se, èlovìèe - èást V.

Text a foto: Lubomír Mayer

K starším, na veøejných prostranstvích umístìným sochaøským dílùm v Ostrovì patøí kamenná socha 
sv. Jana Nepomuckého. Stávala pùvodnì na mostì ke klášternímu areálu, u ní se také konaly 
modlitby v den svìtcova svátku 16. kvìtna. V èervenci roku 1954, za veliké vichøice, spadla do Bystøice 
a stála potom dlouho ve farní zahradì. Po restaurování byla umístìna na most v parku, protože otøesy, 
které na pøedešlém místì pùsobila tìžká nákladní auta vojenského útvaru, by ji byly znovu ohrozily. 
Teprve pozdìji byla z Bystøice vyzvednuta i znaènì poškozená èást pùvodního soklu sochy, která však 
již zùstala na svém místì. 

podkomoøího kacíøství a bludy, potvrdil jsi opata 
kladrubského (benediktýnský klášter v Kladrubech se 
mìl stát podle králova plánu konkurenèním 
arcibiskupstvím), saháš mnì na Židy, vše èiníš bez mé 
rady z vlastní hlavy, toho budeš želet ty i tvoji…“ 

Nový, arcibiskupem potvrzený opat v Kladrubech se 
stal poslední kapkou králova hnìvu. Ten se snesl 
ovšem na hlavy Jenštejnových spolupracovníkù. Ètyøi 
z nich byli v bøeznu 1393 zatèeni a muèeni. Jeden 
z nich neobstál a podepsal králi svou bezvýhradnou 
poslušnost, dva byli propuštìni. Jan Nepomucký 
však ve vìrnosti církvi vytrval a podlehl muèení. Jeho 
tìlo bylo 20. bøezna 1393 svrženo do Vltavy. Vylovili 
je pozdìji rybáøi, a tady již zaèíná legenda. Tìlo 
bylo prý nalezeno podle pìti svìtel na hladinì (odtud 

pìt hvìzd ve svìtco- 
vì svatozáøi), ulože- 
no na høbitovì a ro- 
ku 1396 ve Svato-
vítském chrámu na 
Hradèanech. 

Pøibyla také další 
legenda. Generální 
vikáø byl prý umuèen, 
proto, že odmítl pro- 
zradit zpovìdní ta- 
jemství, svìøené mu 
královnou. Ovšem 
ve høe byly ve sku- 
teènosti, jako ostatnì 
vždycky, moc a maje- 
tek. A ovšem vùle 
a odvaha stát na 

svém a zùstat vìrný. Svìtcovým symbolem se stal 
také jazyk, který údajnì nepodlehl nikdy zkáze. 
Obliba Jana Nepomuckého, svatoøeèeného roku 
1729, vzrùstala od samého zaèátku, tím spíše, že byla 
brzy uvádìna èetná zázraèná uzdravení a záchrany. Již 
roku 1682 byla jako první ze soch Karlova mostu 
postavena svìtcova socha na místì jeho pádu do 
Vltavy, a to podle návrhu sochaøe Jana Brokoffa. 
Roku 1736 pak byl zøízen nad hrobem Jana 
Nepomuckého ve Svatovítském chrámu velkolepý 
støíbrný náhrobek, na nìjž pøispìla celá zemì. 
Protože tehdy šlo již o svìtce národního. 

Jeho sochy dodnes nalezneme témìø v každé obci, 
hlavnì na mostech, a nejenom v èeských zemích. Stal 
se také patronem Bavorska a Mnichova, byl uctíván 
v Rakousku, Westfálsku, ve Slezsku a díky naší Sibyle 
Augustì, markrabìnce bádenské, pøedevším v Bá- 
densku. Legendu o svém oblíbeném svìtci dala 
namalovat i na strop kaple ve svém vdovském sídle 
Ettlingen, a to samým Kosmasem Damianem 
Asamem (1686-1739), vynikajícím barokním 
malíøem. I toto sídlo a kapli, jako mnoho jiných, 
budoval Johann Michael Ludwig Rohrer, stavitel, 
který tam pøišel s markrabìnèiným dvorem z Ostrova. 

Ostrovská svatojánská socha se èasem, po opravì 
soklu, nepochybnì vrátí na své pùvodní místo, na 
most ke klášternímu areálu. 

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Rozhledna Útvina u Toužimi



srpna do záøí. Plody dozrávají pøíští rok. Když rostlina 
dosáhne pøi pnutí vzhùru nejvyššího bodu, tak náhle 
zmìní zpùsob rùstu a dále vznikající šlahouny již 
nemají koøínky. Zato mají sklon bohatì a každoroènì 
kvést. Když se tyto šlahouny odøíznou a nechají 
zakoøenit, vznikne 30 až 50 cm vysoký keøík, který si 
zachová vlastnosti vrcholových šlahounù. Tyto keøe 
jsou pojmenovávány vìtšinou jako Hegera arborea. 
Pøíroda a naši šlechtitelé nám dnes nabízejí širokou 
škálu bøeè�anù rùzných tvarù listù, odstínù pa- 
našování (variace žluté a bílé), velikostí (10 cm až 
mnoho desítek metrù), interiérových i exteriérových. 
Bohužel mnohé moderní kultivary nelze v našich 
podmínkách pìstovat venku. Zajímavý pro skalky je 
Hegera Erecta, cca 30 až 40 cm vysoký keøík skládající 
se z mnoha svíèkovitì stojících prýtù, pøipomínajících 
složité svícny s pùvabnými malými listy. Bøeè�an je 
nenároèný na pùdu, mnohdy má radìji spíše 
zásaditou. 
Pùvodní rozšíøení: prakticky celá Evropa mimo severu 
Švédska pøes Rusko k Èernému moøi. Chybí v severní 
Africe a Malé Asii. Popsaná životnost bøeè�anu je 
nìkde kolem 400 let s prùmìrem kmene asi jeden 
metr. Byl uznávanou rostlinou už ve starém Øecku.

když si Melína vodu z kaluže nabírá a dìlá z ní 
bubliny. V moøi tohle prý dìlat nejde. A víte proè? 
Protože v moøi je voda slaná. Také si libuje v plazení 
v bahnì po dešti. U nich prý je bahno úplnì jiné, 
takové více kamínkové. Myslíme si, že za to mùže 
písek. Nejlepší místo pro takovéhle lezení je za 
pekárnou nebo v bøízkách. Prázdniny jsem si s Me- 
línou užila. Byly plné výletù, koupání, hraní, lezení, 
pochoutek a smíchu.

A nakonec jsem si pøipravila lidovou øíkanku, která se 
Melínì líbila, když se cachtala v kaluži.

Ráèek
Leze ráèek po potoce,
leze ráèek po øece,
leze zpátky, nohy krátký,
a pøece nám uteèe.
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek

Šneèice Rùža 
dìtem

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

Akce pro veøejnost
Z Horní Blatné pøes Chaloupky do No- 

vých Hamrù

Z Loun za Oldøichem a Boženou k památ- 
nému dubu do Peruce

Litomìøicko: Na vrcholky kopcù i do 
podzemí

Krajem Bedøicha Bernaua z Radonic do 
Kadanì

Èeský les: Srdcem Chodska do Domažlic

1. srpna 

8. srpna 

15. srpna 

22. srpna 

29. srpna 

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 za-
stávky na Karlovy Vary a na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu èeských 
turistù. 

Všichni si myslíme, že ho známe. Ale málokdo 
využije všech jeho výborných a mnohdy zapo- 
menutých vlastností. Když pomineme léèebné 
dopady nejen pro naše dýchací cesty, zùstane 
nám (kromì jeho umìní rozebírat pøíèepivými 
koøínky povrchovou vrstvu omítky) spousta 
užiteèných vlastností a zajímavostí. 

Nìkteøí odborníci tvrdí, že bøeè�an sice naruší 
nepatrnì omítku, ale zase dále chrání celoroènì 
stìnu pøed povìtrnostními vlivy. Skvìle se pne po 
èemkoli, èeho se mùže chytit. Nejenže tímto 
zpùsobem mùže zakrýt škaredou zeï, ale také mùže 
v malé zahradì velmi pìknì a pøirozenì ozelenit 
vysoký plot, aniž by zabral kus zahrady. Když jím 
necháte porùst kmen stromu, tak efekt stojí rozhodnì 
zato. Úžasnì pùsobí i na malých dvorcích a zákoutích. 
Má vynikající pùdopokryvné vlastnosti. Kde jiné 
pùdopokryvné rostliny mají potíže nebo vùbec 
nerostou, tam je bøeè�an èasto pøeborník. Napøíklad 
pod jehliènany, a to i pod smrky, které koøení mìlce 
a nikomu jinému nenechají ani špetku živin a vláhy. 
Velmi sympaticky kvete žlutými kvìty, nejèastìji od 

V sobotu 29. srpna od 15.00 hod. se bude opìt 
konat v ostrovském Atlantisu Ostrovský 
Kodrcák ve spolupráci s Ostrovskými Tuèòáky. 

V prùbìhu odpoledne vystoupí známé country 
kapely. Opìt se uskuteèní kelímková šance, kde si 
sami diváci zvolí nejlepší kapelu tohoto dne. Srdeènì 
jsou zváni všichni pøíznivci dobré hudby. 

Kabelová televize v mìsíci srpnu 
z technických dùvodù nevysílá. 

Jakékoli návrhy, pøipomínky nebo dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.  

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o, provozovatel 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.
 
Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

Informujeme o zmìnì provozní doby kontakt- 
ního místa ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. 
Od 1. èervna 2009 provozní doba po-pá 9.00-
17.00 hod.

Milé dìti, pøedstavte si, 
že mi pøijela sestøenice 
Melína, která žije v Øec- 
ku. Je asi o tøi dny starší 
a musím pøiznat, že má 
o moc hezèí ulitu, „do- 

meèek“, než já. Melína totiž žije pøímo v moøi. Její 
ulita je proto štíhlejší a krásnì zlatavì zabarvená. 
Jinak je na tom sestøenka Melína stejnì jako já, 
protože ji baví dìlat stejné vìci jako mì. K nám do 
Ostrova jezdí celkem pravidelnì v kapsièce jednoho 
hodného kluka, který má v Øecku tatínka.

Melínì se v Ostrovì líbí. Máme tu prý ty nejchutnìjší 
louky a nejlepší kaluže. Pokaždé se hodnì smìju, 

Hana Ševèíková, produkce

Areal Atlantis 

Karel Kunz

Bøeè�an popínavý
(Hegera helix)

Naše centrum je urèeno pøedevším maminkám na 
mateøské dovolené a jejich dìtem. Šestý rok naší 
èinnosti zahájíme v pondìlí 

Od 9.30 do 11.30 hod. si v tento 
den mùžete pøijít prohlédnout prostory MC a pøihlásit 
se do jednotlivých dopoledních èinností, vstup je 
volný. V úterý 8. záøí od 17.00 hod. zveme širokou 
veøejnost na pøednášku T. Brože: 

Od 11. záøí zaèíná další 
 (osm lekcí, vždy v pátek 17.00-19.00 hod.). 

 pøipravujeme na nedìli  
od 14.00 hod., svá miminka mùžete pøihlásit nejpozdìji 
do 14. záøí na tel. 608 914 469. Rozpis týdenního 
programu MC a všechny bližší informace k jednotlivým 
akcím najdete na letáècích v IC v DK nebo na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

31. srpna Dnem 
otevøených dveøí. 

Reiki a síla 
podvìdomí. Tìhotenský 
kurz
Vítání miminek 20. záøí

Dana Kolovratníková Foto: Jana Novotná

Farma Kozodoj ve Staré Roli                                 Foto: Archiv KÈT



odevzdali startovní èíslo, se úèastnili losování o ceny. 
Z ostrovských dìtí, závodníkù Cyklogramu Ostrov, 
chválíme Lucku Pavlíkovou za 2. místo kategorie 
2003 a mladší, Marka Lišku za 5. místo, Tima 
Ocetníka za 7. místo a dívky Kateøinu Frèkovou, 
Moniku Èechmanovou, Terezu Bernátovou za 1. až 
3. místo v kategorii dìtí 2002-2000. Mladší žáci 
(roèník 1999-97) obsadili prvních pìt míst za sebou: 
1. výborný a zatím vedoucí závodník celého seriálu 
David Zadák, 2. Martin Èechman, 3. Vojta Koèí, 
4. Vojta Klauko, 5. Tomáš Pavlík, 7. Jan Hladovec, 
v dívkách pak na 2. místì Aneta Klauková, která je 
v celkovém hodnocení také v èele závodu. Ve star- 
ších žácích kategorie 1996-95 byl pátý Láïa Martí- 
nek, který mìl kolizi, ale nakonec se nevzdal a dojel, 
kategorie kadeti roèník 1994-93: Jiøí Èechman 
3. místo, Tadeáš Pavlík 5. místo, v juniorech (1992-
91) zvláštì chválíme za 1. místo Zdeòka Plášila, který 
jinak závodí ve ètyøkrosu a je zaøazen do reprezentace 
v letošním roce, v mužích do 30 let za 2. místo 
Martina Moce, který si rozjel závod velice dobøe. 

V mužích M 40 získal 2. místo Roman Brada a 7. místo 
Jiøí Ollary. Touto cestou dìkujeme všem, kteøí nám 
pomohli závod uskuteènit (pøíprava, focení, 
poøadatelé atd.). Foto a celkové výsledky na: 
www.cykloteam.eu nebo: bikeri.cz. 
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Do soutìže se pøihlásilo na 70 závodníkù. Nejvíce 
bylo dìtí. Závodily dìti roèník 2003 a mladší a pak 
ostatní kategorie. I když jsou dìti malé vzrùstem, 
bojového ducha v sobì nezapøou. I ty, co mìly kolizi 
bìhem závodu na 1,5 km dlouhém okruhu, to 
nevzdaly a dojely srdnatì do cíle. Také jsme je 
všechny odmìnili, by� malièkostmi; doufáme, že 
mìly radost a pøijedou znovu závodit. Mladší žáci již 
mìli tra� delší, vydali se po cestách kolem zahrádek 

a lesem na dva okruhy (celkem 5,3 km), starší kate- 
gorie pak mìly 10,6 km dlouhý závod a muži 15,9 km. 
Závodníkù jsme se ptali, jestli se jim tra� líbila. Vìtšina 
byla spokojena, že tra� byla technická, byly zde 
výjezdy i sjezdy, které jim vyhovovaly, i když v nì- 
kterých úsecích byla tra� bahnitá, nakonec to ale 
všichni zvládli bez úrazù. Vítìzové jednotlivých 
kategorií 1. až 3. místo obdrželi poháry a všichni, kdo 

Twirls - Oskarky z Ostrova se staly již poètvrté Mistry 
Èeské republiky v Dance twirl (pódiová skladba), a to 
jak v kategorii senior, tak i dìti starší. Navíc pøidaly 
dìti starší v Exhibition corp titul 1. vicemistra Èeské 
republiky. Oskarky si navíc pøivezly ze soutìže 
jednotlivcù v sólu a duu v twirlingu jednu zlatou 
medaili, devìt støíbrných a tøi bronzové medaile. 
Všechny tyto medaile se vážou s titulem Mistra 
a 1. a 2. vicemistra Èeské republiky, které se odstì- 
hovaly do Ostrova. Soutìž probìhla 13. a 14. èervna 
v Nymburce. 

Sport
Cyklistický závod o Pohár mìsta Ostrova
V sobotu 27. èervna, kdy zaèaly dìtem vytoužené prázdniny, se konaly na louce za ostrovskou 
nemocnicí cyklistické závody na horských kolech. Tento závod je zapoèítáván do soutìže celkem deseti 
závodù v Karlovarském kraji a závodníci v nìm získávají body do celkového souètu. Kdo získá bodù 
nejvíce, stane se ve své kategorii vítìzem Karlovarského poháru.

Jiøí Èechman, jednatel CO 

Ostrovské Oskarky 
sbíraly medaile

Eva Žiláková, vedoucí skupiny

Ve svìtì kynologie existuje mnoho zpùsobù jak trávit 
volný èas se psem. Ne vždy se jedná o bezbøehé 
cvièení poslušnosti. Jednou z možností je sport zvaný 
agility. Jedná se o pøekonávání nejrùznìjších pøekážek 
v pøedepsaném poøadí na èas. Psovod pøekážky 
nepøekonává, pouze psa navádí na správný smìr, 

pøekážku a motivuje ho k rychlosti a peèlivému zdo- 
lávání. Rozmanitost pøekážek je velká. Sestava obsa- 
huje napøíklad skokové pøekážky, šikmou stìnu (tzv. 
áèko), kladinu, houpaèku, tunely nebo také slalom. 
Tento sport je opravdu univerzální. Zvládnou jej všech- 
ny vìkové kategorie, dìtmi poèínaje a seniory konèe. 
Na velikosti a rase psa nezáleží, pøekážky je možné 
nastavovat podle výšky každého pejska. Vìková 
kategorie taktéž není omezena, záleží na kondici 
a zdravotním stavu psa. Dùležitá je alespoò èásteèná 
poslušnost, aby byl pes schopen reagovat na povely 
psovoda nebo pomocníka. Agility je atraktivním a oblí- 
beným zpùsobem, jak si užít spoustu legrace a pro- 
hloubit vzájemný vztah mezi èlovìkem a zvíøetem.

V základní kynologické organizaci Ostrov - Veseøice se 
našla parta nadšencù, kteøí se agility vìnují nejen pro 
radost, ale aktivnì se úèastní také závodù. Jen v první 
polovinì letošního roku posbíraly naše týmy jedenáct- 
krát 1. místo, šestkrát 2. místo a osmkrát 3. místo. 
Vítìzství jsou to pro nás opravdu cenná, protože agility 
je na našem cvièišti teprve v plenkách. Ráda bych touto 
cestou podìkovala všem závodníkùm za výbornou 
reprezentaci a popøála jim mnoho úspìchù v dalších 
soutìžích: A� vám to skáèe! 
Více na: www.veserice.estranky.cz. 

Hop skok pøes pøekážku

Ing. Aneta Hoffmeisterová, jednatelka 

Oskarky získaly poètvrté titul Mistra Èeské republiky.                                                                                             Foto: Archiv Evy Žilákové
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Ètenáøské pøíspìvky

Každoroèní rozlouèení s pøedškoláky v netradiè- 
ním duchu uzavøelo školní rok v Mateøské škole 
v Halasovì ulici v Ostrovì. 

Uèitelky ani letos neporušily svoji tradici a svým 
svìøencùm zahrály na rozlouèenou pohádku 
„Èarohrátky“. Pohádka skonèila, tak jak má správný 
pøíbìh pro dìti skonèit: dobro zvítìzilo nad zlem. 
Pohádkové postavy pasovaly pøedškoláky na školáky, 
pøedškoláci byli ošerpováni a pozváni na pohád- 
kovou svatební hostinu, kde nechybìly dortíky 
a šampaòské. Dìti prožily spoustu radosti, smíchu i slz 
štìstí s rodièi a kolektivem MŠ. 

V kvìtnu a èervnu poøádalo Centrum pro zdravotnì 
postižené Karlovarského kraje poèítaèové kurzy 
urèené pro seniory zaèáteèníky. Tyto jednotýdenní 
bezplatné semináøe vedl Jiøí Frýdl, kterému touto 
cestou velice dìkujeme za jeho pohotovost a flexi- 
bilitu, ochotnì souhlasil s vyuèováním na dalších 
dvou kurzech, které pùvodnì nebyly v plánu, ale díky 
velikému zájmu jsme se je rozhodli uskuteènit.

V pondìlí uvítal zástupce Centra úèastníky a pøedal 
jim uèebnice s informaèní brožurkou o Centru. Ná- 
sledovalo pilné studium, pøi kterém senioøi oceòovali 
zejména trpìlivost a pøístup vyuèujícího. Ten zaèal 
kurz popisem èástí poèítaèe, jeho zapínáním a vypí- 
náním a poté hraním karet na poèítaèi, to aby se 
všichni nauèili ovládat myš, klikat a pøetahovat. 
V následujících dnech se zájemci postupnì seznámili 
s wordem, složkami a soubory, možnostmi internetu, 
skypem a založili si vlastní e-mail. Všichni zapsaní 
senioøi vydrželi nápor nových informací až do pátku, 
kdy jsme jim s radostí pøedali osvìdèení o absol- 
vování kurzu. Vždy, když jsem pøišla do uèebny, 
dýchla na mì pøedevším pohodová atmosféra, 
kterou zøejmì vytvoøil lektor spolu s usmìvavými 
žáky. Doufám, že budou ostrovští senioøi v o�ukávání 
poèítaèe i nadále pokraèovat a využívat k tomu tøeba 
poèítaèe v Mìstské knihovnì v Ostrovì.

Ing. Neèas: V Ostrovì už kdysi bývala 
rozhledna (OM 6/2009)

Tento zajímavý èlánek je tøeba trochu doplnit a po- 
opravit. Na Vìtrném vrchu skuteènì byl po 2. svìtové 
válce na vrcholu malý domek, jehož zdi stály bez 
stropù a støechy ještì po roce 1960. Znal jsem jednu 
paní, která mi o této stavbì vyprávìla osobní zážitky. 
Žila totiž jako dìvèe za války v Ostrovì a musela sloužit 
v nìmecké armádì, kde dostala speciální výcvik, naèež 
byla nasazena na Vìtrný vrch. Tam byl postaven 
domek, vojenská pozorovatelna, protože je to místo 
s výborným dalekým rozhledem nedaleko mìsta, se 
kterým bylo nezbytné telefonické, ale i osobní spojení. 
Úkolem dìvèat bylo pozorování oblohy a hlášení. 
K tomu musel být nejen dobrý zrak, také znalosti leta- 

v rámci organizaèních zmìn v Ostrovském 
mìsíèníku se zmìnila posloupnost v pøíjmu 
a práci s pøíspìvky. 

hoffmeisterova@dk-ostrov.cz.

Všechny své texty zasílejte od nynìjška 
pøímo šéfredaktorce Anetì Hoffmeisterové 
na adresu: 

Šéfredaktorka Vám bude k dispozici také 
v jakémkoli jednání ohlednì pøíspìvkù (dotazy, 
pøipomínky, doplòky atd.), písemnì na e-mailo- 
vé adrese nebo na tel. 353 800 511, 353 800 526. 
Editace textù (Irena Janeèková) zùstává beze 
zmìny. 

Dìkujeme za pochopení.                  

Na zahrádkáøskou osadu za Boreckými rybníky 
(u cyklostezky) je zejména ze zvýšeného náspu sil- 
nièního obchvatu opravdu pìkný pohled.

Jen asi o 100 metrù dále smìrem ke Kvìtnové je 
pravý opak: už tìsnì po dohotovení cyklostezky (tj. 
v roce 2008) tu kdosi odložil, co mu doma pøebývalo: 
pytle s odpadem. Èasem to zaroste - nejspíš kopøi- 
vami. 

Pøibyla k nìkolika starším v centrální èásti 
Krušných hor v loòském roce. 

Èervenì znaèený okruh, dlouhý 12 km, zaèíná a konèí 
na nádraží v Potùèkách. Vede nás po stopách starých 
dùlních dìl na svazích Rudné, malebnými údolími 
Podleského potoka a øíèky Èerné pøes Lužský vrch, 
z èásti tzv. Železnou cestou do osady Stráò a zpìt do 
Potùèkù. Cestu doplòují pìkné vyhlídky (napø. na 
Plešivec) a samozøejmì øada zastavení s popisem 
zajímavostí. Krátce po zaèátku je možné odboèit asi 
300 m na hranici s Nìmeckem k jednomu z restau- 
rovaných hranièních kamenù ze 17. století. 

Školkou vládly kouzla 
a èáry

(Neznámý pisatel)

del nìmeckých i cizích pro rozpoznání, udání smìru 
letu apod. Nejednalo se tedy o nìjakou rozhlednu pro 
veøejnost, ale o služební domek, který poskytoval 
trvalé pøístøeší vojenské službì i v zimì, nebyla to tedy 
ani zmínìná turistická útulna, po válce možná se 
z domku stala útulna pro „èundráky“. Pokud si vzpo- 
mínám, nejednalo se o nìjakou historickou stavbu 
z kamene, ale o váleèný vojenský domek z cihel. 
O pozorovatelnì informace nemám, ta však musela 
být nad domkem pro dobrý rozhled na všechny strany 
i vzhùru, musela být upravena i s ohledem na déš� 
a sníh. Jestli vypadala tak, jak bylo u èlánku uvedeno, 
není mi známo, patrnì pøibližnì ano. Pùvodnì to byl 
tedy dùležitý strategický, støežený objekt se vstupem 
povoleným jen vojsku. Po válce objekty asi opìt 
pøevzala armáda, ale pozorovatelna s domkem již 
ztratily význam, proto vše zùstalo opuštìno. 

Ètenáøský ohlas

Jana Pomijová

Poèítaèové kurzy pro seniory

Ing. Vlastimil Baumgärtl

Nová nauèná stezka

Jiøí Ciprian

Text a foto: Jiøí Ciprian

Vážení pøispìvatelé, 

Jedno z dùlních propadání na Rudné                     Foto: Jiøí Ciprian

Ostrovské kontrasty I.

Úèastníci poèítaèového kurzu                                                                                                                                       Foto: Archiv Centra pro zdravotnì postižené

Dìti byly pohádkou okouzleny.                       Foto: Martin Zrubek
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