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Ètení 
pro milovníky 
sportu

Rozhovor
s Josefem Zímou

Mìstský
dùm dìtí 
a mládeže
slaví ètyøicetiny.

Partnerská mìsta 
se setkají v kvìtnuPrvní jarní trhy s farmáøi v letošním roce se 

uskuteèní v pátek 23. bøezna od 10.00 do 17.00 
hodin na Mírovém námìstí v Ostrovì. V mnoha 
mìstech získávají stále vìtší oblibu a podporu 
veøejnosti farmáøské trhy. Nabízejí kvalitní 
produkty èeských výrobcù a zároveò obohacují 
kulturní život v místì. Zámìrem farmáøských trhù je 
obnovení tradice zemìdìlských tržnic a podpora 
tuzemských zemìdìlcù a chovatelù. 

Farmáøi nabídnou návštìvníkùm èerstvé sýry, uzeniny, 
ovoce, zeleninu, bylinky, domácí peèivo, v široké nabíd-
ce bude sortiment regionálních produktù a potravin, ale 
také rukodìlných výrobkù. Zájemci na trzích najdou 
spoustu dobrot k obèerstvení i k nákupu. Akce se koná 
s podporou mìsta Ostrov a Domu kultury Ostrov. V rám-
ci akce je pøipraven doprovodný kulturní program. 
Srdeènì zveme všechny obyvatele mìsta i okolí. Pøijïte si 
nakoupit hlavnì èerstvé a kvalitní potraviny. 

Jarní trhy s farmáøi
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Obèan mìsta Ostrova 
roku 2011
Stalo se již tradicí, že vás touto dobou každoroènì 
vyzýváme ke spolupráci pøi hledání úspìšného 
spoluobèana, který v oblasti sportu, školství, 
umìní, vìdy atd. dosáhl vynikajících výsledkù, 
upoutal svou celoživotní èinností nebo byla jeho 
aktivita v roce 2011 pro mìsto Ostrov mimoøádnì 
významná. 

Máte-li tip na takového kandidáta, podejte písemný 
návrh do podatelny Mìstského úøadu v Ostrovì 
nejpozdìji do 30. bøezna. 

Uveïte jméno a adresu navrhovaného a pøidejte 
struèné zdùvodnìní, proè je (z vašeho pohledu) právì 
on vhodným kandidátem na tento èestný titul. K návr-
hu pøipojte i své jméno a kontaktní adresu na vás.

Mìsto Ostrov bylo v polovinì roku 2010 oslo-
veno mìstem Wunsiedel (partnerské mìsto) 
k úèasti v projektu Sí� - dialog generací 2011-
2013. Cílem projektu je neformální setkání 
zástupcù partnerských mìst Wunsiedel, 
Ostrov, Mende, Volterra a Schwarzenberg, 
vždy v jednom ze jmenovaných mìst v prù-
bìhu let 2011 až 2013. 

Ostrov se bude prezentovat ukázkami zájmových 
aktivit dìtí, mládeže, seniorù, handicapovaných -  
pøíklady dobré praxe. Úèastníkùm setkání by se mì-
ly pøedstavit nové formy výuky na jedné z místních 
základních škol (ZŠ Ostrov, Masarykova 1289). 
Bude dán i prostor pro pøíspìvky o integraci seniorù 
a handicapovaných osob v èeské spoleènosti. 
V Ostrovì se uskuteèní setkání partnerských mìst 
letos ve dnech 4. až 6. kvìtna. 

Pokraèování na stranì 2Hana Dušková 

Ostrov ztratil svùj hokejový klub
Hokejový klub HC Rebel Ostrov se stìhuje do Nejdku. 
Dùvody? Nejdek nabídl hokejistùm lepší podmínky než 
mìsto Ostrov. 

Vedení radnice v Nejdku oslovilo hokejisty Rebelu Ostrov 
s tím, že má zájem ve mìstì vybudovat hokejový oddíl 
vèetnì mládežnických celkù. 
„Nabídli nám velice výhodné podmínky. Poèínaje ledem na 
zápasy a tréninky zdarma a konèe tøeba tím, že budeme mít 
vlastní šatnu,“ øekl na úvod jeden z hráèù týmu René Hro-
mádka a dodal, že HC Rebel bude pùsobit jako A tým v novì 
rodícím se mìstském klubu. Øada hráèù Rebelu se bude 
navíc také vìnovat mládeži. „Chceme vybudovat družstva 
mladších a starších žákù. V Nejdku právì trénuje 50 dìtí, 
dostali jsme za úkol pøipravit je i pro soutìže.“
Pro srovnání: HC Rebel si pøímo v Ostrovì konkuruje s tý-
mem HC Èerti a jako soukromý subjekt musí majiteli zimního 
stadionu za vše platit. 
„Pùsobení v Nejdku je pro nás výhodnìjší. Mìsto se nám 
tam rozhodlo vyjít vstøíc i tím, že koupilo novou rolbu, vybu-
duje v hale klimatizaci a lepší osvìtlení. Nikdo z nás nemá 
proti Ostrovu vùbec nic. Velice si vážíme podpory radnice 
i starosty, ale jak už jsem øekl, mìsto Nejdek nám toho 
nabídlo mnohem víc,“ doplnil Hromádka. red (podle hcr)

Ostrovský mìsíèník
XIV. roèník



Starostky a starostové správního obvodu obce 
s rozšíøenou pùsobností Ostrov se 7. února sešli 
s pøedstaviteli mìsta a pracovníky Mìstského úøa-
du Ostrov. Setkání se uskuteènilo v Paláci princù 
ve školicí místnosti Mìstské knihovny Ostrov. 
Starostky a starostové byli obeznámeni s problemati-
kou stanovení spoleèného školského obvodu s mìs-
tem Ostrov. Dále byli pouèeni o vydávání elektro-
nických obèanských prùkazù, záborech veøejného 
prostranství ve vztahu k pozemním komunikacím, 
problematice umis�ování dopravního znaèení a náhra-
dách nákladù zpopelnìní zemøelého bez pozùstalých. 
Další pøíspìvek se vztahoval k sociální reformì, pøe-
chodu agend na úøady práce. Správní obvod obce 
s rozšíøenou pùsobností Ostrov zahrnuje 14 mìst 
a obcí: Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatnou, 
Hroznìtín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, 
Pernink, Potùèky, Stráž nad Ohøí, Velichov, Vojkovice. 
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Karlovarská krajská nemocnice otevøela 9. února 
osmaètyøicátý babybox, který je zároveò druhým 
babyboxem nové generace. Je zhotoven z nerezo-
vého korpusu. Jeho dvoukøídlá dvíøka se otvírají sama 
po stisknutí zeleného tlaèítka a po vložení dì�átka se 
zase sama automaticky zavøou. Babybox je vybaven 
klimatizací a po vložení dítìte rozesílá zdravotníkùm ve 
službì fotografii pøírùstku. Starosta mìsta Ostrov 
Pavel Èekan osobnì pøedal finanèní dar ve výši 25 tisíc 
korun Ludvíku Hessovi, pøedsedovi Obèanského 
sdružení Babybox pro odložené dìti - Statim. 

Daò z pøíjmù
Letos pøipadá poslední den pro podání daòového 
pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2011 (a zaplacení danì) 
na pondìlí 2. dubna 2012. Finanèní úøad Ostrov 
vychází vstøíc svým poplatníkùm a bìžné úøední hodiny 
(pondìlí a støeda od 8.00 do 17.00 hod.) rozšiøuje 
v období od 26. bøezna do 2. dubna na každý pracovní 
den od 8.00 do 18.00 hod. V tìchto dnech je možné 
odevzdat vyplnìná daòová pøiznání k dani z pøíjmù, 
popø. konzultovat se správci danì nejasnosti vzniklé pøi 
vyplòování tiskopisu. Platné tiskopisy daòových pøiznání 
na rok 2012 jsou, vèetnì všech pøíloh a pokynù k vy-
plnìní, k dispozici nejen na všech finanèních úøadech, 
ale i na internetových stránkách Èeské daòové správy 
v záložce Daòové tiskopisy. Daòové pøiznání je možné 
podat i elektronicky prostøednictvím aplikace Daòový 
portál http://eds.mfcr.cz. Výhodou elektronického for-
muláøe je, že obsahuje jednoduchého prùvodce pro 
vyplòování pøiznání. Aplikace po vyplnìní celého tisko-
pisu zkontroluje formální správnost vyplnìného pøi-
znání a zároveò umožòuje jeho pøímé odeslání fi-
nanènímu úøadu. Pokud není takto odeslaná písemnost 
opatøena zaruèeným elektronickým podpisem, je nutné 
do pìti dnù takové podání doplnit na pøíslušném finan-
èním úøadu o vlastnoruènì podepsaný tzv. e-tiskopis, 
který je systémem vygenerován po odeslání datové 
zprávy. Vèasným podáním daòového pøiznání se po-
platníci vyhnou pokutì v minimální výši 500 Kè, která 
vzniká za pozdní podání daòového pøiznání o více než 
pìt pracovních dnù.
Daò z nemovitostí
Daò z nemovitostí v celkové výši do 5000 Kè za rok se 
platí najednou pro letošní rok nejpozdìji do 31. kvìtna 
2012. Složenky na daò z nemovitostí budou rozesílány 
poèátkem kvìtna s uvedením výše stanovené danì 
a vyèíslením pøípadných pøeplatkù a nedoplatkù. Vyšší 
daò z nemovitostí než je 5000 Kè se platí ve dvou 
stejných splátkách, a to do 31. kvìtna 2012 a do 
30. listopadu 2012. Výjimku mají poplatníci provozující 
zemìdìlskou výrobu, kteøí mají posunutý termín první 
splátky až na 31. srpna 2012. 
Placení daní
Úhradu daní lze provést prostøednictvím poštovní pou-
kázky typu A nebo bezhotovostním pøevodem èi na po-
kladnì finanèního úøadu. Pokladna Finanèního úøadu 
v Ostrovì je otevøena vždy v pondìlí a støedu od 13.00 
do 15.30 hod. V dobì rozšíøených úøedních hodin (od 
26. 3. do 2. 4.) bude mimoøádnì otevøena každý 
pracovní den od 13.00 do 15.30 hod. Bezhotovostní 
platbu pro FÚ Ostrov poukazujte na tato èísla úètu: 
daò z pøíjmù fyzických osob 721-17626341/0710, 
daò z nemovitostí 7755-17626341/0710. Konstantní 
symbol 1148. Vždy uveïte také variabilní symbol, 
kterým je rodné èíslo bez lomítka. 

Starosta mìsta Pavel Èekan a místostarosta Milan 
Matìjka navštívili zaèátkem února Dùm s peèova-
telskou službou na Hlavní ulici (døíve Penzion pro 
seniory). V domì je 112 bytových jednotek vèetnì 
bytù zvláštního urèení. Celý objekt je koncipován jako 
bezbariérový. Byty zvláštního urèení jsou pak ještì 
speciálnì upraveny pro osoby s tìlesným postižením. 
V areálu Domu s peèovatelskou službou sídlí Obèan-
ské sdružení Res Vitae (poboèka Ostrov), které posky-
tuje peèovatelskou službu v domácnostech klientù, 
napøíklad zajiš�uje obìdy, nákupy, celkový nebo 
èásteèný úklid, ale i sociální poradenství a další služby. 

Stalo se již tradicí, že Mìstský úøad Ostrov dvakrát 
v roce zprostøedkovává poradu pracovníkù Kraj-
ského úøadu Karlovarského kraje s øediteli škol 
a školských zaøízení ze spádové oblasti Ostrovska. 

Tak tomu bylo i 8. února v prostorách Oranžérie 
v Paláci princù. Øeditelky a øeditelé škol mateøských, 
základních, Základní umìlecké školy Ostrov a Mìst-
ského domu dìtí a mládeže Ostrov byli informováni 
o pokrytí platù zamìstnancù škol v tomto roce a o zmì-
nách, které se ve financování regionálního školství pøi-
pravují. Na programu byly také informace o legisla-
tivních novinkách, týkajících se vzdìlávání. Po poradì 
s pracovníky Krajského úøadu Karlovarského kraje se 
sešli øeditelky a øeditelé pøíspìvkových organizací s ve-
dením mìsta Ostrova a nìkterými pracovníky Mìst-
ského úøadu v Ostrovì. Vedoucí pracovníci pøíspìvko-
vých organizací byli informováni o plánu oprav a in-
vestièních akcích v budovách organizací, jednalo se 
o plánu prázdninového provozu v mateøských školách, 
o termínech zápisu do mateøských škol a zadávání ve-
øejných zakázek. 

V Ostrovì v Paláci princù pøedal 9. února plu-
kovník Bruno Bucherie, francouzský vojenský 
pøidìlenec v ÈR, vyznamenání Karlu Mynáøovi za 
jeho èinnost ve francouzské cizinecké legii.

Tohoto aktu se také zúèastnili starosta mìsta 
Pavel Èekan, místostarosta mìsta Milan Matìjka 
a tajemnice Mìstského úøadu Ostrov Jana Punèo-
cháøová. 

Karel Mynáø (1930)
Bývalý výsadkáø francouzské cizinecké legie Karel 
Mynáø se narodil 28. øíjna 1930 u Bøeclavi. Brzy 
odešel z domova, od svých patnácti let jezdil po Labi 
jako lodník a svých cest nakonec využil k emigraci; 
v èervnu 1948 opustil loï v Hamburku. Po krátkém 
pobytu v nìmeckém uteèeneckém lágru vstoupil ve 
Štrasburku do Cizinecké legie. Od roku 1949 sloužil 
u výsadkáøù v Indoèínì, o rok pozdìji byl zajat pøi 
operacích mezi Tat-Khe a Dong-Khe. Karel Mynáø je 
jedním z 21 Èechoslovákù, repatriovaných zpìt do 
vlasti na jaøe roku 1952. Spolu s ostatními byl ve 
vyšetøovací vazbì, od dalšího trestu byl osvobozen. 
Od roku 1960 žije v Ostrovì. 

Nemocnice Ostrov získala v celostátním projektu 
Nemocnice ÈR 2011 titul a peèe� Nejlepší nemoc-
nice kraje 2011. Projekt byl realizován v období 
od 1. bøezna do 31. øíjna 2011 neziskovou organi-
zací HealthCare Institute. Nemocnice Ostrov si 
ocenìní velice váží a všem pacientùm dìkuje za 
jejich hlasy a dùvìru k ostrovské nemocnici.

S úèinností od 1. února 2012 zmìnila Nemocnice 
Ostrov a Nemocnice Sokolov svou organizaèní struk-
turu. Hlavním cílem této zmìny je zefektivnìní øízení 
nemocnice na úrovni jednotlivých úsekù a centralizace 
øízení obou nemocnic. Nemocnici Sokolov a Nemoc-
nici Ostrov øídí z pozice jednatele David Soukup. 
Jednateli jsou pøímo podøízeni jednotliví øeditelé, a to 
Jiøí Štefan (zdravotní øeditel Nemocnice Sokolov 
i Nemocnice Ostrov), Eduard Škivra (správní øeditel 
Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov), Martin 
Kuržeja (personální øeditel Nemocnice Sokolov) a Du-
šan Bìláè (personální øeditel Nemocnice Ostrov). 

Tento titul udìluje mìsto Ostrov od roku 1997 a za tu 
dobu ocenìní získali: Mgr. Zdeòka Èepeláková, Dag-
mar Èurdová, Mgr. Ivan Matouš (1997), Jana Rùžiè-
ková, Mgr. Irena Konývková (1998), Božena Poled-
níèková, Miroslav Kitzberger, Vladimír Novotný in 
memoriam (1999), Ing. Jan Zborník (2000), 
PhDr. Jaroslav Fiala (2001), Mgr. Lidmila Hanzlová, 
František Kùs (2002), Helena Valová, Stanislav Sojka 
(2003), Eva Pluhaøová, RNDr. Vladimír Vít (2004), 
Radim Rulík (2005), MUDr. Marie Petrášová, 
Walburga Mikešová (2007), Vojtìch Písaèka, 
Mgr. Jiøí Navara (2008), František Jankovský (2009), 
Jan Mareš, Jiøí Šmíd, Libuše Pùdová (2010). V roce 
2006 nebyl titul udìlen. 

Finanèní úøad informuje

Ing. Miloslava Kubínová, øed. FÚ 

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Vyznamenání 
pro Karla Mynáøe z Ostrova

rep

Ostrovští pøispìli 
na babybox

red

Karel Mynáø (uprostøed) pøi slavnostním pøedání vyznamenání 
Foto: Archiv MìÚ Ostrov
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Obèan mìsta Ostrova roku 2011

Šárka Rùžièková, Odbor kanceláøe starosty

Palác princù 
hostil starostky a starosty 

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS 

Porada s pracovníky kraje

Ostrovští radní 
navštívili seniory

Mgr. Dagmar Shánìlová, 
Odbor KSVS

rep
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Žádáme všechny pøispìvatele do Ostrovského mìsíèníku, aby své texty vždy podepisovali, a to i tehdy, kdy 
pøispívají do mìsíèníku pravidelnì a domnívají se, že si jejich jméno již redakce pamatuje. Bohužel, v tak velkém 
množství pøíspìvkù není možné si vždy pøesnì pamatovat nejen pøíjmení, ale i køestní jména, tituly a funkce 
pisatelù. Ani odeèítání jmen z mailových adres není v prùbìhu práce s pøíspìvky technicky možné. Dodateèným 
zjiš�ováním tìchto údajù pak zbyteènì dochází k èasovým ztrátám na obou stranách. Dìkujeme za pochopení. 

Naše jednotka zasahovala celkem u tøinácti událostí. 
Pìtkrát to byla technická pomoc, ètyøikrát dopravní ne-
hoda a ètyøikrát požár. První den v roce jsme byli vysláni 
spoleènì s hasièi z Klášterce nad Ohøí k dopravní 
nehodì osobního auta, k dalším dopravním nehodám 
došlo na køižovatce ulic Masarykova a Lidická, dále na 
silnici è. 13 a spoleènì s karlovarskou jednotkou jsme 
zasahovali na silnici ve smìru Jáchymov, kde pøi 
nehodì došlo ke zranìní jedné osoby. Požár zahradní 
chatky v kolonii Pod Køížkem jsme likvidovali spoleènì 
s jednotkami z Karlových Varù a Hájku, pøed pøíjezdem 
naší jednotky byla chatka zcela zasažena požárem a do-
cházelo k požáru i sousední chatky, kterou se nám po-
vedlo zachránit. Uvnitø naštìstí nikdo nebyl. S jednot-
kami Jáchymov, Boží Dar a KV jsme zasahovali u po-
žáru chaty v Jáchymovì na Suché. V Korunní došlo 
k požáru komínového tìlesa, požár zlikvidovala jednot-
ka SDH Stráž nad Ohøí, naše jednotka byla pøed pøí-
jezdem na místo odvolána. Ètyøikrát jsme byli vysláni 
k otevøení bytu k poskytnutí pomoci nájemníkùm a jed-
nou pøi podezøení na úmrtí, to se naštìstí nepotvrdilo. 

11. prosince Obèan mìsta oznámil, že na Boreckých 
rybnících je ve vodì zabìhlá srna. Hlídka na místì 
zjistila, že srna je uvízlá v ledu a bez pomoci se na bøeh 
nedostane. Byli povoláni ostrovští hasièi, kteøí pomohli 
srnu vyprostit. Policie pak srnku umístila do záchranné 
stanice Macík.
22. prosince Hlídka MP pøistihla místní prostitutku ve 
vozidle se zákazníkem. Za porušení vyhlášky mìsta byl 
povedený páreèek postoupen k pøestupkovému øízení 
na MìÚ Ostrov.
24. prosince Neznámý pachatel chtìl znepøíjemnit služ-
bu již tak vytíženým strážníkùm a bìhem veèera zapálil 
nìkolik kontejnerù na odpad. Událost øeší Policie ÈR.
29. prosince Obèan mìsta Ostrova žádal o pomoc, 
když v Lidické ulici našel ležícího muže, z kterého tekla 
krev. Hlídka okamžitì dorazila na místo, zranìnému 
muži ve spolupráci s lékaøskou záchrankou poskytla 
první pomoc a vzhledem k tomu, že se jednalo o míst-
ního bezdomovce pod vlivem alkoholu, zajistila zranì-
nému muži pobyt v protialkoholní záchytné stanici 
v Sokolovì.
1. ledna V brzkých ranních hodinách Nového roku 
zkoušeli pøipravenost strážníkù zlodìji, kteøí vnikli do 
areálu prodejny Tesco, kde se pokusili odcizit usklad-
nìné zboží. Strážníci pøi tomto „testu“ obstáli a oba 
zlodìje zadrželi. Pro podezøení z trestného èinu pøedali 
oba zlodìjíèky Policii ÈR.
3. ledna Ostraha OD Tesco požádala o spolupráci pøi 
zadržení pachatele krádeže. Jeden z místních deníkù 
mylnì informoval o tom, že pracovník ostrahy zadržel 
pachatele, ale ve skuteènosti byl pracovník ostrahy 
pachatelem krádeže napaden. Hlídka MP Ostrov 
agresora uklidnila a pøedala Policii ÈR.

5. ledna Strážníci zadrželi øidièe, který si dovolil used-
nout za volant s 1,8 promile alkoholu. Tento nezodpo-
vìdný øidiè byl pøedán PÈR.
13. ledna Strážníci zasahovali u kolouška, který byl 
nalezen v prostoru autobusové zastávky. Koloucha 
odvedli do lesního porostu, aby neohrožoval dopravu 
na místní silnici, a vyrozumìli místního revírníka. 
Týž den pøijali strážníci MP oznámení o propadající se 
silnici v Žižkovì ulici. Po pøíjezdu na místo byla ulice 
zabezpeèena a byl vyrozumìn vlastník komunikace 
k nápravì vìci. 

Starosta mìsta Pavel Èekan a místostarosta mìsta 
Milan Matìjka zavítali 18. ledna do Mìstské knihovny 
Ostrov, sídlící v Paláci princù. Budovou knihovny je 
provázela øeditelka pøíspìvkové organizace mìsta 
Irena Leitnerová. Pánové si prohlédli novì umístìné 
bezpeènostní brány. Také se zajímali o záležitosti 
související s provozem knihovny, využitím objektu pro 
kulturní a spoleèenské úèely. Dotazovali se na zájem 
ètenáøské veøejnosti navštìvovat Mìstskou knihovnu, 
na návštìvnost pøedškolákù, žákù a studentù místních 
mateøských, základních a støedních škol. 

Od roku 1999 mohou stavebníci dostat od mìsta do-
taci na postavení svého rodinného domku. Po dobu 
existence Programu finanèní podpory bytové výstavby 
v Ostrovì bylo vyplaceno 36.384 tis. Kè na 306 pøidì-
lených dotací. V roce 2007 došlo ke zvýšení dotace na 
koupi pozemku nebo vybudovanou bytovou jednotku 
èi rodinný dùm ze 100 tis. Kè na 150 tis. Kè. V rozpoètu 
pro rok 2012 se poèítá s 3.000 tis. Kè, tj. 20 dotacemi 
po 150 tis. Kè. 

Bøezen - Mìsíc ètenáøù 

20. bøezna 17.00 hod. 

1. až 31. bøezna 

30. až 31. bøezna

Letošní motto: Sladký život s knihovnou! 
Amnestie pro dlužníky, kvízy, soutìže pro dìti, kurzy 
poèítaèové gramotnosti, akce pro veøejnost 

Degustace èaje
Jak pít èaj? Proè pít èaj? Kolik èaje pít? Na tyto otázky 
odpoví Zdenìk Nepustil. Vstupné dobrovolné

Divoèina v obrazech
Rostislav Stach a Václav Šilha vystavují své fotografie. 
Velkoformátové fotoobrazy 90 x 60 cm zachycují 
volnì žijící zvíøata a divokou pøírodu z rùzných koutù 
naší planety. Fotoobrazy na malíøském plátnì v døe-
vìných rámech dávají snímkùm zcela nový rozmìr. 
Snímky zvíøat a krajin v sobì spojují malíøskou tech-
niku s fotografickou dokonalostí zachycení detailu. 
Zážitek ze zhlédnutých snímkù se tak umocòuje 
o další umìlecký prvek, kterému dává vyniknout 
i velký formát vystavovaných dìl.

 Noc s Andersenem
Tuto noc zahájí kouzelnické vystoupení Ivo Ouøady 
v17.00 hod., na pøedstavení jsou zváni všichni, nejen 
úèastníci nocování.
Další informace na: www.mkostrov.cz, rezervace 
vstupenek na recepci nebo na: info@mkostrov.cz

Starosta mìsta Pavel Èekan se 16. ledna pøišel podívat 
do místní Základní umìlecké školy. Øeditelka Irena 
Konývková pøedstavila projekt Technika@umìní - nové 
formy výuky v umìní. Škola získala dotaci ve výši témìø 
2,5 mil. Kè na projekt z Operaèního programu Vzdìlá-
vání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl finan-
cován z prostøedkù Evropské unie a Èeské republiky.

Hudební nauka
Uèebna byla vybavena dalšími poèítaèi a softwary: 
Rhytmus Trainer, Score Trainer, Ear Master (prostøed-
nictvím interaktivního výukového programu procvièují 

sluchovou analýzu, vedou k rozvíjení schopností roz-
poznávat intonaci, harmonii, rytmus a umožòují srozu-
mitelnou demonstraci notového zápisu), Sibelius 
(umožòuje výuku aranžování hudby).
Nové metody byly zaøazeny do tøetích až pátých 
roèníkù hudební nauky od školního roku 2009-2010. 
Starší žáci Hudebního oboru, kteøí již nenavštìvují 
Hudební nauku, nepøijdou o možnost nauèit se upravit 
si skladbu, rozepsat ji pro nìkolik nástrojù, nebo si 
dokonce vytvoøit skladbu vlastní. Je otevøena speciální 
tøída Aranžování hudby.

Nahrávací ministudia
Sedm pedagogù získalo nahrávací ministudia: note-
booky s mikrofony, nahrávacím zaøízením a softwarem 
Cubase. Tito pedagogové mohou nahrávat hru na 
nástroj svých žákù i hru svých orchestrù (každý žák 
takového pedagoga má své CD), tak také rùzné kon-
certy, na kterých vystupují i žáci jiných pedagogù. 
Pomocí softwaru Cubase v nahrávacích ministudiích 
získají své nahrávky i žáci Literárnì dramatického oboru. 

Rozhlasová tvorba
Od záøí 2009 byl otevøen nový pøedmìt Rozhlasová 
tvorba. Základem výuky dvou skupin minimálnì po pìti 
žácích je tvorba poøadù jak z oblasti dokumentaristiky, 
tak pøedevším z oblasti umìlecké rozhlasové tvorby. 

Poèítaèová grafika
Pro žáky Výtvarného oboru byl zaøazen nový pøedmìt 
Poèítaèová grafika. Jednou za mìsíc se dva starší roèní-
ky uèí vytváøet návrhy programù, plakátù, diplomù, ale 
tøeba i kalendáøíkù a dalších propagaèních pøedmìtù. 

Akce by se mìlo zúèastnit maximálnì 16 osob za každé 
partnerské mìsto, celkem 80 úèastníkù. Leadpartne-
rem projektu je mìsto Wunsiedel. Projekt je finan-
cován z Evropského programu pro vzdìlávání a kultu-
ru. Ve dnech 27. až 30. øíjna 2011 se již uskuteènilo 
první setkání partnerských mìst v nìmeckém Wun-
siedelu. Plánovaného programu se zúèastnila také 
oficiální delegace z Ostrova. 

Odbor dopravnì správní pøi MìÚ Ostrov evidoval 
k 1. únoru 2012 celkem 17 845 obyvatel mìsta Ostrova. 

Pokraèování ze strany 1

Partnerská mìsta se setkají 
v kvìtnu

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Nové formy výuky 
na ZUŠ Ostrov 

Poèet obyvatel mìsta Ostrova

Dotace na stavbu domu

Marie Holeèková, Odbor finanèní 

Mgr. Irena Leitnerová

Zástupci mìsta v knihovnì

rep 

Mìstská policie 
v prosinci a lednu

Radek Èerný, zást. velitele

Ostrovští hasièi v lednu

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Upozornìní všem pøispìvatelùm!

Irena Janeèková, Redakce OM

rep 

Starosta Pavel Èekan sleduje za pøítomnosti vedení ZUŠ ukázku nové 
techniky                                                    Foto: Archiv MìÚ Ostrov

Øeditelka knihovny Irena Leitnerová v rozhovoru se starostou mìsta 
Pavlem Èekanem                                       Foto: Archiv MìÚ Ostrov
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ZUŠ Ostrov

Letošní zima se vydaøila. Pár kilometrù od Ostro-
va jsou ideální lyžaøské podmínky a milovníci 
zimních sportù si užívají jako málokterý rok. 
Dìvèata i chlapci 7. tø. se zúèastnili školního ly-
žaøského a snowboardového výcviku. Horská 
chata Hájenka a lyžaøský areál Neklid provìøily 
jejich dovednosti na lyžích i snowboardu. Škol-
ním sportovním soutìžím v lednu a únoru však 
vévodil florbal. 

Florbalové soutìže se uskuteènily ve všech dìtských 
kategoriích, žákù 1. až 9. roèníkù. Jedním z nej-
úspìšnìjších kolektivù byla kategorie mladších žákyò 
(6.-7. tø.). Dìvèata ve složení: Tereza Bernatová, 
Kateøina Zrnová, Lucka Vavøíková, Míša Balážová, 
Tereza Èerná, Lucka Dimitrivová, Alena Jiøíková 
a Karina Nguyenová zvítìzila v okresním kole, stejnì 
tak obsadila 1. místo v okresním finále a v krajském 
finále se umístila na tøetím místì. Na pøelomu ledna 
a února se na severní Moravì konala Zimní olym-
piáda dìtí a mládeže, které se zúèastnili ètyøi žáci naší 
školy: Daniel Kašpar, Tereza Kašparová, Adéla Krei-
singerová (všichni snowboard) a Tomáš Jurica (sjez-
dové lyžování). Hned dvì støíbrné medaile (druhé 
místo) získala Adéla Kreisingerová a Daniel Kašpar 
dokonce obsadil první místo a stal se olympijským 
vítìzem olympiády. Danova sestra Tereza ještì obsa-
dila páté místo. Urèitì si všichni zaslouží velkou 
pochvalu, protože úspìšnì reprezentovali nejen Kar-
lovarský kraj, ale i naši školu. V bøeznu se uskuteèní 
další florbalové turnaje (Pohár ministra školství ve 
florbalu) a také basketbalové turnaje mladších a star-
ších žákù a žákyò. 

S poèátkem druhého pololetí školního roku se 
naplno rozbìhly vìdomostní soutìže a olympiá-
dy. Tìší nás, že i letos o sobì hlasitì dávají vìdìt 
také naši reprezentanti témìø ve všech pøedmì-
tech a všech kategoriích. Mezi pøedmìty dlouho-
dobì úspìšné na nejvyšší úrovni patøí chemie. 
Chemická olympiáda letos dospìla již do celostát-
ního kola, které se konalo na Univerzitì Palacké-
ho v Olomouci. 

V nejprestižnìjší a nejnároènìjší kategorii A jsme mìli 
hned dva zástupce, kteøí se kvalifikovali z krajského 
kola, jehož se úèastnilo celkem 130 chemikù z celé ÈR. 
Lucie Madajová a Adam Pøáda v tìžkém celostátním 
klání, vìtšinou v konkurenci o dva roky starších spolu-
žákù, dosáhli skvìlého úspìchu. Adam získal osmé 
místo a Lucie, která se národního kola úèastnila již 
podruhé, vybojovala 11. místo. Oba tak postoupili do 
boje o kolo mezinárodní, které se koná ve Spojených 
státech. K Adamovu výkonu ještì podotýkáme, že 
v dùležitìjší teoretické èásti byl dokonce ètvrtý nejlepší 
a pøekonal tak i dvojnásobného úèastníka mezinárod-

ních kol. Na naší škole se konalo okresní kolo mate-
matické Pythagoriády. Naše studentky Anna Zelená-
ková a Nella Szebenyiová skonèily v kategorii prim 
(6. tø.) na druhém a na tøetím místì. V sekundách (7. tø.) 
byli pouze dva úspìšní øešitelé, oba z našeho gymná-
zia: Vojtìch Sekera první a Tomáš Karoch jako druhý. 
Také v okresním kole dìjepisné olympiády naši zástup-
ci bodovali: Jiøí Klùc obsadil druhé místo (k vítìzství mu 
chybìly pouhé ètyøi body), Vít Illichmann skonèil 
celkovì tøetí. Tímto výsledkem se oba nominovali do 
krajského kola v Chebu. Ke košaté sbírce úspìchù pøis-
pìly také Jana Picurová a Sabina Tran Thi Phuong 
Hoai, které úspìšnì reprezentovaly naše gymnázium 
na okresním kole olympiády z nìmeckého jazyka. 
V kategorii IB (7. až 8. tø. základních škol, tercie a kvar-
ty) dobyla Jana první a Sabina ètvrté místo z celkového 
poètu 11 zúèastnìných. Každoroèní opakování úspì-
chù dokládá, že to není jen shoda náhod a štìstí na 
šikovné studenty, ale i vysoce odborná a obìtavá práce 
našich pedagogù. Bìhem jara nás èeká øada dalších 
soutìží a nás velmi tìší, že se oprávnìnì mùžeme tìšit 
na mnohé další úspìchy. 

Zábava, sport, vìdomosti, projekt, takový je ve 
zkratce obsah následujících øádkù, které shrnují 
první dva kalendáøní mìsíce tohoto roku na jed-
né z nejmodernìjších škol ÈR. Zimní mìsíce jsou 
tradiènì vyhrazeny plesùm, tancechtiví prù-
myslováci vyrazili v pátek 13. ledna, kdy se 
v Grandhotelu Pupp uskuteènil tradièní matu-
ritní ples školy. 

Letošní maturanti si pro své nejbližší a návštìvníky 
nacvièili slavnostní pøedtanèení i pùlnoèní pøekvapení 
jednotlivých tøíd. Parket tak patøil zumbì, kterou s na-
sazením života pøedvedli žáci technického lycea, pì-
veckému vystoupení tøídy elektrikáøù, jež si vzpo-
mnìli na (svého èasu úspìšný) hit Zvonky štìstí, 
rovnìž nezvyklému tanci strojaøù pojatému ve stylu 
Akt X nebo taneèní dopravácké kreaci na téma 
Èokoládové vajíèko. Fantazii a zábavì se celý veèer 
meze nekladly, doufejme, že maturantùm vydrží 
jejich nasazení i bìhem mìsícù, v nichž je èekají 
nástrahy státní a školní maturity.

Po úspìšném umístìní na fotbalovém turnaji v rámci 
bývalého okresu Karlovy Vary se družstvo našich 
žákù vypravilo na konci ledna do mìsteèka Greiz 
u našich západních sousedù. Právì tady probìhl tur-
naj v sálové kopané, kterého se úèastnilo sedm nì-
meckých týmù a dva èeské. V konkurenci družstev se 
borci prùmyslovky rozhodnì neztratili a obsadili 
koneèné druhé místo, což je zatím nejlepší výsledek 
za celou dobu, kdy se turnaje v SRN jako škola 
úèastníme. Vìdomosti technicky založených žákù 
školy provìøila soutìž Enersol, která je zamìøena na 
úspory energie a obnovitelné zdroje energie. V re-
gionálním kole, které probìhlo poèátkem roku, 
obsadili žáci SPŠ Ostrov první tøi místa, daøilo se jim
 v polovinì února v krajském kole, kde své výsadní 
postavení zopakovali a pìti pracemi budou repre-
zentovat kraj v celorepublikovém finále v Hradci 
Králové. Zajímavou akci pøichystala naše škola pro 
výchovné poradce základních škol Karlovarského 
kraje, pozvala je do nových prostor, ukázala jim školu 
za provozu a pøišla s nabídkou zajímavé spolupráce. 
Pøi absenci povìdomí, co se skrývá pod termínem 
technika, si žáci z 8. tøíd v budoucnu udìlají exkurzi na 
prùmyslovku a vyzkouší si své dovednosti ve zdejších 
dílnách. Jeden takový projekt se už brzy rozebìhne, 
podrobnosti vám pochopitelnì vyzradíme. 

Program:

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru.

Akce mimo Ostrov
 Krajské kolo soutìže ZUŠ ve høe na 

døevìné dechové nástroje v Karlových Varech. 
Zúèastní se žáci Jaroslava Chmelíka, Vlastislava 
Mareše a Jiøího Klauka.

 Krajské kolo soutìže ZUŠ ve høe na 
žes�ové nástroje a bicí v Sokolovì. Zúèastní se žáci 
Jiøího Novotného a Petra Tyra.

 Okresní kolo v pøednesu v Karlových 
Varech. Zúèastní se žáci LDO.

 Okresní kolo v pøednesu v Karlových 
Varech. Zúèastní se žáci LDO. 

22. bøezna 17.00 hod. sál ZUŠ 

9. bøezna

15. bøezna

15. bøezna

16. bøezna
Momentka z pùlnoèního pøekvapení na maturitním plesu tøídy D4 - SPŠ Ostrov                                                      Foto: Ing. Libor Jakubèík

Zprávy ze škol
Gymnázium Ostrov
Lavina úspìchù v olympiádách

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Velièka

ZŠ Masarykova

Lucie Madajová na chemické olympiádì v Olomouci

Mgr. Libor Háèek Ing. Karel Daníèek, uèitel Tv 

Medailoví snowboardisti Adéla Kreinsingerová a Daniel Kaškar



27. 7. až 9. 8., IV. turnus: 9. až 22. 8. Cena: 3300 Kè
Rodièe a dìti: 22. až 27. 8 (bližší informace v MDDM)
Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèelovém 
høišti, univerzálním høišti, høišti s netradièními sporty 
a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými hrami, 
základy míèových her a atletikou.
Termíny: I. -  9. až 13. 7., II. -  6. až 10.8. Cena: 850 Kè
Pøihlášky k dispozici od 1. bøezna osobnì v MDDM 
nebo ke stažení na www.mddmostrov.cz

Upozornìní:
Vyzvednutím pøihlášky neplatí rezervace jako 
v minulých letech. Pøihláška na tábor se stává zá-
vaznou až v momentì uhrazení poplatku za pobyt. 

Zaøazení dítìte do vybraného turnusu je podmínìno 
odevzdáním vyplnìné pøihlášky a souèasnì zaplacením 
pobytu osobnì v MDDM. 

Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 
(tel. 353 613 248) 

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2012 5Redakce si vyhrazuje právo krátit texty pøispìvatelù.

Zprávy ze škol
MDDM

EKOCENTRUM OSTROV
Den pro Tibet

Tradiènì poøádá sdružení Taši Delé v Ekocentru 
MDDM Ostrov. Opìt se mùžete tìšit na hudební 
a výtvarnou dílnu, èajovnu, ethno a tibetský krámek, 
pískovou mandalu a mandalu pro zvíøátka, film 
o Tibetu, meditaèní hudbu. Úèast pøislíbil spisovatel 
Marcel Vanek (Milarepa tibetský roš�ák, Tibetské 
báje o Milarepovi, Marpa tibetský rebel). 

Noc se zvíøátky 

Ve spolupráci s OS Benjamin poøádáme pro dìti od 
šesti do 10 let pøespání v EC s programem, soutìžemi, 
veèerní prohlídkou a noèní hrou. Pøihlášky si vy-
zvednìte v Ekocentru od 1. bøezna, uzavírka pøihlá-
šek 13. bøezna.

Povídání o…
…Probouzení pøírody. Beseda o probouzení rùzných 
druhù zvíøat, pøezimujících na našem území. Tento 
a další výukové programy si mùžete zamluvit v EC 
telefonicky.

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Na letní prázdniny pøipravujeme ètyøi týdenní turnusy 
pøímìstského tábora: I. turnus 16. až 20. 7., II. turnus 
23. až 27. 7., III. turnus 13. až 17. 8., IV. turnus 20. až 
24. 8. Náplní tìchto táborù budou výlety do okolí 
Ostrova. Dìti se budou moci blíže seznámit se zvíøaty 
chovanými v EC a peèovat o nì. Zapojí se do terénní 
hry, pøipravené ve spolupráci s Mìstskou policií 
Ostrov a Hasièi Ostrov. Hry v pøírodì a rùzné 
poznávací a vìdomostní soutìže. Pøihlášky k dispozici 
od 1. bøezna v MDDM, Ekocentru nebo ke stažení 
na: www.mddmostrov.cz 

Dùležité upozornìní: Vyzvednutím pøihlášky 
neplatí rezervace jako v minulých letech. 
Pøihláška na tábor se stává závaznou až v mo-
mentì uhrazení poplatku za pobyt. 
Zaøazení dítìte do vybraného turnusu je tedy 
podmínìno odevzdáním vyplnìné pøihlášky a sou-
èasnì zaplacením stanoveného poplatku 1000 Kè, 
osobnì v MDDM. 

Prohlídky pro veøejnost
Od bøezna opìt každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 
hod. a 13.00-17.00 hod., všední dny 13.00-17.00 
hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a cho-
vatelských pracoven. Mimo tuto dobu je možné do-
mluvit prohlídky telefonicky.

Informace: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-16.00 
hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658)

10. bøezna 10.00 hod. 

16. až 17. bøezna 

Jarní sportování 

Samotné dìti i celé rodiny srdeènì zveme na úvodní 
akci oslav. Pøijïte si zasportovat vesele i vážnì. Na 
všechny úèastníky èekají testy, soutìže a sladké odmì-
ny. Za nepøíznivého poèasí bude program pøesunut do 
Domu dìtí. O tomto víkendu budou rovnìž zahájeny 
pravidelné víkendové aktivity: všechna høištì, ku-
želkáøská dráha, minigolf, venkovní stolní tenis, lezecí 
stìna a kostka.

Jarní víkendová stezka 

Ve spolupráci s OS Benjamin, Ekocentrem a Lesy ÈR 
zveme rodièe s dìtmi a samotné dìti od osmi let na 
jarní stezku, tentokrát bude cílem Ledová jáma, roz-
hledna na Blatenském vrchu a božídarské rašeliništì. 
Délka pìší trasy je asi 5 km. Poèet úèastníkù je limi-
tován kapacitou autobusu, proto je nutné se pøihlásit 
pøedem v MDDM a uhradit úèastnický poplatek 
20 Kè, nejpozdìji do 21. bøezna. 
Informace v Domì dìtí. 

Spousta soutìží pro jednotlivce i rodièe s dìtmi, 
èekají na vás kolobìžky, kola, elektrická autíèka, 
ale i fotbalová školka a další zábava. 

Plavecké kurzy

V dubnu zaène jarní cyklus 10hodinových plaveckých 
kurzù. Zájemci se mohou pøihlašovat od 1. bøezna 
v MDDM v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.
10. dubna 16.00-17.00 hod. Neplavci 
18. dubna 16.00-17.00 hod.Rodièe a dìti
19. dubna 16.00-17.00 hod. Neplavci
20. dubna 15.00-16.00 hod. Plavci (pozor, mimoøád-
ný termín)
20. dubna 16.00-17.00 hod.Plavci

Informace k dubnovému Dni Zemì
Ve spolupráci s EC a OS Benjamin pøipravujeme na 
19. dubna ekologický Den Zemì, k nìmuž už nyní 
srdeènì zveme. Sbírat budeme starý papír (nejlépe 
tøídìný), plastové lahve (sešlapané, s víèky i bez), 
plastová víèka, monoèlánky, kelímky (zasuté do sebe), 
hliníková víèka od jogurtù a drobné vysloužilé 
elektrospotøebièe (poèítaèe, mobily, žehlièky, fény, 
kulmy, rádia). Chcete-li aktivnì pøispìt k ochranì 
životního prostøedí, rádi vás pøivítáme.

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, univerzální høištì, kuželkáøská dráha, lezecí 
stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf a stolní tenis 
jsou od bøezna otevøeny po-pá do 18.00 hod., so a ne 
10.00-18.00 hod. 

Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od osmi let ètyøi turnusy 
letního tábora v krásném prostøedí Manìtínska: 
I. turnus:1. až 14. 7., II. turnus: 14. až 27. 7., III. turnus: 

18. bøezna 14.00-17.00 hod., sportovištì MDDM

25. bøezna 10.30-16.00 hod.

Slavte s námi 
1.dubna 14.00-16.00 hod., areál MDDM

Duben až èerven

Miroslav Kocek, pedagog EC

40 let MDDM

1. dubna 2012
oslavíme 
40. výroèí založení. 
V rámci oslav 
pøipravujeme 
mnoho akcí, 
zaèínáme už v bøeznu. 

Bc. Šárka Märzová

Podzimní stezka vodí své úèastníky na zajímavá pøírodní místa.                                                                          Foto: Archiv MDDM Ostrov

Podzimní stezka s MDDM Ostrov



V Ostrovì jste se naposledy pøedstavil 
v roce 2000 v lidové operetì Podskalák. 
Když byste ji mìl srovnat s operetou Na 
tý louce zelený, kde se Vám hraje lépe? 

Co øíkáte na svou nominaci na cenu 
Thalie za roli hajného Štìtivce?

Mohl byste naše obecenstvo nìkolika 
slovy pozvat na pøedstavení, které se 
uskuteèní 29. bøezna v divadelním sále 
Domu kultury v Ostrovì?

Podskaláka jsem hrál moc rád. Stejnì jako Štìtivec je 
to postava lidová, ale jiného typu, jemnìjšího 
humoru, velice laskavá a bodrá. Tìžko øíct, co jsem 
hrál a hraji v souèasné dobì radši. Asi oba, Poskaláka 
i Štìtivce.

Pøed lety jsem hrál postavu abého Farii v muzikálu 
Hrabì Monte Christo. Tehdy jsem si v koutku duše 
neskromnì pøál nìjaké to uznání. Nominace za 
Štìtivce mì ovšem mile pøekvapila, protože je to 
postava témìø mimo mùj dosavadní obor a dlouho 
jsem se jí bránil.

Byla to dlouhá cesta od prince z pohádky ke 
Štìtivcovi. Tak se pøijïte podívat, kam jsem došel!

6 Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2012

Rozhovor
Josef Zíma došel od prince Radovana k hajnému Štìtivci

Narodil se v Praze, ale jihoèeské koøeny ho pøivedly 
k lidové hudbì. Jeho maminka pocházela od Veselí 
nad Lužnicí a tatínek od Sobìslavi. Brzy se pøe-
stìhovali do Prahy, ale syna a mladší dceru odchovali 
jihoèeskými lidovými písnièkami. V osmnácti letech 
odešel Josef Zíma z gymnázia studovat dramatické 
oddìlení konzervatoøe a pozdìji Akademii múzic-
kých umìní. Po ukonèení studia získal své první 
herecké angažmá v Benešovì u Prahy. Po vojenské 
prezenèní službì nastoupil do Divadla satiry (dnešní 
Divadlo ABC v paláci U Novákù). V roce 1958 
nazpíval desku Blues pro tebe, byla to první deska, na 
které vyšla Jiøímu Suchému jako autorovi první píseò. 
V roce 1959 pøežil svoji vlastní tìžkou dopravní 
nehodu. Od roku 1962 až do roku 1992, tedy celých 
30 let, byl v angažmá v pražském Komorním divadle. 
Zde se uplatòoval nejen jako herec, ale i jako dobrý 

zpìvák. Zahrál si v Divadle Na Fidlovaèce, v Hudeb-
ním divadle v Karlínì i v Komorním divadle v Plzni. 
Souèasnì s divadelní dráhou se odvíjela i jeho kariéra 
zpìváka popmusic. Kromì ústøední písnì z pohád-
kového filmu Martina Frièe Princezna se zlatou 
hvìzdou se poprvé prosadil hitem Jiøího Suchého Pro 
tebe. Pozdìji nazpíval celou øadu dalších známých 
písní. Od konce 70. let je velmi dobøe znám jako 
zpìvák èeské dechovky. 

Recept na vitalitu a zevnìjšek neznám. Nìkdo žije 
vzornì se vším všudy a bohužel vypadá všelijak. Jiný 
je fláma, nemrava, alkoholik a vypadá už v padesáti 
na sto. (Jen to, proboha, neberte jako návod!) Je to 
asi relativní, myslím, že je nejlepší, když je hodnì co 
dìlat, že pak èlovìk takøka nestaèí ani stárnout. 

Èím to je, že vypadáte tak dobøe a jste 
tak vitální? Máte na to recept?

Oblíbená opereta Na tý louce zelený se slavnými hity skladatele Járy Beneše se nyní v bøeznu 
pøedstaví ostrovským divákùm v divadelním sále Domu kultury. Hlavní roli hajného Štìtivce ztvární 
herec a zpìvák Josef Zíma. Nejznámìjší snad je jeho zpìv v žánru dechové hudby, kde mu nikdo 
neøekne jinak než „Pepíèku“. 

Vaše role v operetì Na tý louce zelený 
Járy Beneše je èistì komediální, ale 
urèitì už jste si zahrál i jiný žánr?

Kterou píseò z operety Na tý louce 
zelený máte nejradìji?

Hrál jsem snad všechny žánry! Drama, spoleèenské, 
detektivní, komedie, tragédie. Byla to pro mì vždy 
vítaná zmìna. 

Všechny melodie Járy Beneše jsou znamenité, 
mnohé zpívám i mimo divadlo. Z Louky mám nejradši 
písnièku Už, už, už, i když jsme si ji vypùjèili z jiné 
Benešovy lidové operety. Ale filmová verze této 
operety (režisér Karel Lamaè) se mi moc nelíbila.

Komická opereta z venkovského prostøedí o tom, 
co všechno se mùže stát, když se mladá sleèna 
rozhodne modernizovat zdìdìné panství podle po-
sledních vìdeckých poznatkù a na pomoc si k tomu 
pozve potrhlého profesora zemìdìlských vìd, Václava 
Bulfínka. Ze šlágrù 
Na tý louce zelený, 
Co by bylo do mys-
livce èi Venoušku, 
Venoušku se staly 
okamžitì hity a val-
èík Já bych chtìl mít 
tvé foto získal do-
konce v roce 1936 
první cenu na fes-
tivalu valèíkù v Pa-
øíži. Autorem èeské 
oblíbené operetky 
Na tý louce zelený 
je hudební skla-
datel Jára Beneš, 
který složil chytla-
vou hudbu a skvìlé 
písnièky k mnoha 
filmùm (To neznáte 
Hadimršku, Anton 
Špelec, ostrostøelec 
a Pøednosta stanice). Tento èeský hudební skladatel 
patøil ve 30. letech 20. století k nejslavnìjším a nej-
vyhledávanìjším tvùrcùm filmové hudby u nás. 
Premiéra jeho operety Na tý louce zelený se konala 
roku 1935 a záhy opereta pøímo zlidovìla. Známý 

filmový režisér Karel Lamaè ji dokonce zfilmoval, 
v hlavních rolích se pøedstavili Jára Kohout, Vìra 
Ferbasová a Oldøich Nový. V ostrovské inscenaci se 
v roli svérázného hajného pøedstaví herec a zpìvák 
Josef Zíma, který byl za tuto roli nominován na cenu 

Thalie 2011 v kategorii opereta, muzikál nebo jiný 
hudební - dramatický žánr v širší mužské nominaci. 
Dùm kultury si tuto veselou operetku pøipravil na 
konec bøezna, a je jisté, že se diváci mají na co tìšit. 

Na tý louce zelený

Martina Novotná

Nezapomenutelný princ Radovan ve filmu Princezna se zlatou 
hvìzdou na èele

Na kocertì se Zorkou Kohoutovou

Martina Novotná

O Josefu Zímovi se øíká, že je zpìvák s nepøíliš 
znìlým hlasem v tenorovém rozsahu, nicménì je 
to hlas velmi pøíjemný, kultivovaný a schopný 
vyjádøit mnoho rùzných nálad. Letos v kvìtnu 
zpìvák oslaví osmdesáté narozeniny. K tomuto 
životnímu jubileu mu ze srdce blahopøejeme. 



sjíždìli do Jihoafric-
ké republiky. Vzali 
jsme si na to více 
èasu než je zvykem, 
pøesto to bylo málo. 
Kdo by odmítal chví-
le strávené v odleh-
lých horách na hra-
nicích dnes již roz-
dìleného Súdánu 
mezi nejèernìjšími 
z èerných, spoleè-
nost barevných ne-

bo už poevropštìných domorodcù èi klidné pozo-
rování divoké zvìøe daleko v rozlehlé savanì nebo 
poušti.… V té dobì jsme ještì nevìdìli, že se kouzlo 
Afriky zaryje hluboko pod kùži a bude nás lákat 
k pravidelným návštìvám. 
Výstava na Staré radnici v Ostrovì zaène vernisáží 
2. bøezna v 17.00 hod. (pøednáška na téma Afrika pak 
bude následovat 23. bøezna v 19.00 hod). Fotogra-
fiemi bychom vás rádi seznámili s tváøí Afriky, jak jsme 
ji vidìli my. Na www.divokaafrika.cz mùžete najít 
pøípravy celé cesty i vyprávìní z rùzných setkání 
a návštìv zajímavých míst a kmenù. 
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Tváø Afriky na Staré radnici 

Otøepaným mottem 
je: Jednou Afrika, 
navždy Afrika. Snad 
pro tu omamnou 
vùni, okouzlující vo-
lání divoèiny, krásu, 
pohodu a vyrovna-
nost místních lidí? 
Nevìdìli jsme to 
pøesnì a nikdo nám 
nebyl schopen to 
vysvìtlit. Nezbývalo 
tedy, než se vydat 
najít odpovìï. V øíjnu 2008 jsme po dùkladných 
pøípravách opustili Evropu a rozjeli se terénním 
vozem najít odpovìï, z Karlovarska na cestu do 
neznáma, napøíè èerným kontinentem. Z Itálie jsme 
se trajektem dostali do Tuniska, kde jsme na nejse-
vernìjším mysu Afriky (Ras ben Sakka) odstartovali 
nìkolikamìsíèní putování. Toho èasu byla arabská 
Afrika bezproblémovou a bezpeènou destinací, 
a pøestože Libye se dala navštívit pouze s místním, 
pøedem zajištìným prùvodcem, bylo možné po-
klidné cestování bez strachu a pøekážek. Súdán byl 
ještì stále nejvìtší zemí horkého kontinentu. 
Východním pobøežím, cestami i necestami jsme 

Kakaovník spatøil jako 
první Evropan již Kryštof 

Kolumbus, ale blíže se s ním seznámil až Fernando 
Cortéz, španìlský dobyvatel øíše Aztékù. Název kakao 
vznikl z pùvodního aztéckého pojmenování cacauatl. 
Cesta èokoládového nápoje 
vedla nejprve do Španìlska, pak 
do Francie, výroba byla dlouho 
tajena. Kvalitní èokoláda byla 
pøedepisována jako lék, o léèi-
vých úèincích èokolády se ví již 
od zaèátku. Èasto byla pøede-
pisována lékaøi pøi rekonvales-
cenci. Hoøká èokoláda je do-
poruèována jako prevence proti 
srdeèním a obìhovým one-
mocnìním, snižuje vysoký tlak 
a riziko vzniku rakoviny, one-
mocnìní kùže a pøedèasného 
stárnutí. Je také zdrojem mine-
rálù a nìkterých vitamínù. 
Známé jsou i afrodiziakální úèinky hoøké èokolády, 
které ale bohužel nejsou vìdecky potvrzené. Na 
výstavì naleznete mnoho exponátù pøedstavujících 

Filmový festival Expedièní kamera je celoveèerní 
promítání filmù o dobrodružství, divoké pøírodì, 
extrémních zážitcích i sportech. V Ostrovì se 
tento netradièní festival uskuteèní již potøetí. 
Cílem je uspoøádat a dlouhodobì organizovat 
festival Expedièní kamera na co nejvyšším poètu 
míst po celé Èeské republice s co nejmenšími 
náklady. Pøenést všem návštìvníkùm novinky ze 
svìta outdoorových filmù do místa, kde žijí. Letos 
se fanoušci této akce mohou tìšit na tyto filmy:

Mazungu: První sólo, sjezd øeky Kongo od pramene 
k moøi na kanoi, pìt tisíc kilometrù nejtemnìjším kou-
tem tropické Afriky. Tento film dokazuje, že i v 21. sto-
letí lze podnikat opravdové expedice a èelit neuvì-
øitelným dobrodružstvím. 
Odkud není návratu: Špièkoví horolezci se vydávají 
na neslezený vrchol ve východním Tibetu. Ne každá 
expedice skonèí úspìšnì. Ne vždy hrdinové expediè-
ních filmù pøežijí. 
Ve vlèí kùži po stopách Džingischána: Na koòském 
høbetu putujte z Mongolska pøes støední Asii až do 
Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly bojovné 
hordy nejvìtšího dobyvatele všech dob, Džingischána. 
Nejdelší cesta: Kolik kilometrù se dá ujít pìšky v Èínì? 
Více než mìøí Velká èínská zeï?
Úlitba Ganéšovi: Nejlepší horolezecký film
Life Cycles: Ohromující film o horských kolech, jaký si 
ani nedovedete pøedstavit! Film, který osloví všechny 
bikery a z ostatních bikery udìlá. Geniálnì technicky 
propracovaný snímek vás vtáhne do svìta ïábelských 
jízd ve všech roèních obdobích. A k tomu poetika na 
tøísky rozflákaných kol a bravurních držkopádù. 
Co se stalo na ostrovì Pam: Vylezte s polskou dvojicí 
na nejvyšší pobøežní útes na svìtì. 1500 m vysoká 
kolmá stìna v Grónsku! A jediná možnost dostat se 
pod ni je na moøském kajaku mezi ledovými krami. 

Promítání bude samozøejmì proloženo nìkolika 
pøestávkami, kdy se návštìvníci budou moci obèerstvit. 
Zajistìte si své vstupenky vèas v infocentru v Domì 
kultury Ostrov. 

Tuláci poøádají 3. bøezna od 19.00 hod. ve 
spoleèenském sále Domu kultury Ostrov výroèní 
koncert k 25. výroèí založení skupiny, spojený se 
køtem pátého CD nazvaného Ostrov pokladù. 

V programu se pøedstaví taneèní country skupina 
Pohoda z Chebu a ostrovská skupina Drc. Zveme 
všechny pøíznivce a kamarády. Vstupenky v pøed-
prodeji v infocentru v Domì kultury. 

Afrika je horká i ledová, vyprahlá i deštivá, píseèná i bahnitá, opuštìná i pøelidnìná, nebezpeèná 
i romantická, drsná i malebná, divoká a barevná… Kontinent neuvìøitelných kontrastù. Proto 
pøitahuje nejednu dobrodružnou a zvìdavou duši. Tento tøetí nejvìtší kontinent svìta je rozmanitý co 
do národù a kmenù, barvy pleti, klimatických podmínek, jazykù, ale i náboženských vyznání a tradic. 
Pøi vyslovení slova Afrika napadne nìkoho obraz boje o území a moc, zabíjení, hlad. Jiný si pøedstaví 
„velkou pìtku“: lva, slona, leoparda, nosorožce a buvola, jiný oheò, kde pomalovaní domorodci tanèí 
rituální tance, chatrèe se slamìnou støechou a v savanì pasoucí se dobytek. Všichni tam mají èasu dost, 
a aby èlovìk mohl poznat aspoò zèásti nabízenou nádheru, ale i drsnost toho místa, je tøeba se 
pøizpùsobit a také mít dost èasu. 

Výstavní sezona v Klášteøe zaèala
První výstava letošní sezóny v Klášteøe Ostrov nese slibný název Sladký život
s èokoládou. Kvùli silným mrazùm a s nimi související nízkou teplotou v kos-
tele Zvìstování Panny Marie byla vernisáž odložena o týden. Od 8. bøezna se 
tedy mohou návštìvníci seznámit s historií pìstování bobù a výroby èoko-
lády a dozvìdìt se mnoho zajímavého, souvisejícího s touto pochoutkou.

historii, výrobu a zpùsob prodeje èokolády. Støedisko 
praktické výuky Grandhotelu PUPP z Karlových Varù 
vystavuje ukázky cukrárenské praxe žákù a idylu inte-
riéru hotelové cukrárny. Vystavené exponáty zapùjèe-
né z muzea v Jilemnici pocházejí vìtšinou z 19. nebo 

poèátku 20. století. To byla doba 
nejvìtšího rozkvìtu cukráren, 
v každém malém mìstì jich 
bylo nìkolik a majitelé se pøed-
hánìli svými specialitami. Cu-
kráøi byli èasto vyuèeni ve Vídni, 
nebo jezdili na zkušenou do 
svìta. 
Naštìstí se nemusíte na všech-
ny ty dorty a další laskominy jen 
dívat, v Informaèním centru 
Kláštera Ostrov mùžete potìšit 
i chu�ové buòky a zakoupit si 
èokoládové výrobky jediné èes-
ké firmy ze Dvora Králové nad 
Labem nebo belgické pralinky, 

které vyrobily šikovné ruce v ostrovské cukrárnì 
Koruna Pralines. Výstava potrvá do 6. kvìtna. 

Expedièní kamera vypráví 
o skuteèném životì

Martina Novotná

25 let skupiny Tuláci 

Karel Pýcha, manažer skupiny 

Andrea Kaucká, René Bauer (red. kráceno)

Vìra Èarná



1. dubna nedìle 15.00 hod.
Pùda Staré radnice

Uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov.

16. dubna pondìlí 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

Setkání s výjimeènou hereèkou je plné krásného 
a moudrého vyprávìní a sondou nejen do divadelní 
profese, ale i soukromého života.

20. dubna 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Scénické ètení s vyprávìním Jitky Kulhánkové, 
karlovarské publicistky a cestovatelky

Více než jen cestopisný 
deník. Pouèná kniha, 
která mùže být rovnìž 
návodem k aktivnímu 
a radostnému stárnutí. 
Ètyøi kamarádky ve vìku, 
kterému se øíká zralý, se 
vydaly na cestu do La-
daku - Malého Tibetu, 
ležícího v podhùøí Himá-
laje. Cestovaly k bájné 
øece Indus, do velehor 
s ledovcovými vrcholky 
osmitisícovek i za drsnou 
pøírodou v podhùøí, za 

buddhistickými mnichy a jejich kláštery. Snažily se 
pochopit tamìjší tradice, kulturu, filozofii.

24. dubna úterý v 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Rudolf Trinner

Novou premiéru uvádí Divadelní scéna pøi DK 
Ostrov. Divadelní komedie o ponìkud netradièní 
sòatkové agentuøe, která vás seznámí se ženichem èi 
nevìstou dle vašich pøání. Jak to dopadne, když je 
v nabídce stále stejný pár? Staèí opravdu jen se 
pøevléknout? 
Režie: Petr Pokorný

JAK HONZA LÉÈIL ÈERTA

SETKÁNÍ S BÁROU HRZÁNOVOU 

MIZEJÍCÍ LADAK

AGENTURA DRAHOUŠEK 
- SÒATKY VŠEHO DRUHU

2. bøezna pátek 17.00 hod.

Výstava fotografií Andrey Kaucké a René Bauera
Výstava potrvá do 31. bøezna. 

23. bøezna pátek 19.00 hod. 

Pøednáška
Kontinent plný barevných domorodcù, divoké zvìøe, 
neprostupných buší, bezbøehého moøe žhavého písku, 
nejdelších øek, deštných pralesù, vysokých hor, okouzlu-
jící pøírody, rudých západù slunce, vùnì akácií, hlasù 
divoèiny, ale i krutosti, bezcitnosti a násilí, to je Afrika. 
Vyprávìt o ní budou Andrea Kaucká a René Bauer.

25. bøezna nedìle 15.00 hod. 

Pohádku uvede soubor Piškvorky ze ZUŠ Aš.
O tom, že pøátelství, odvaha a trocha kouzlení mùže 
pomoci v boji proti zlu

Jan Skalický

Pohádku uvede soubor Škytafky ze ZUŠ Aš.
Veršovaná pohádka o zlobivém skøítkovi, který by 
mìl hlídat zahrádku zeleninky, místo toho tam ale 
pozve plíseò

TVÁØ AFRIKY

NAPØÍÈ AFRIKOU

KOLÁÈKY PRO PEGGY 

ZELENINA, PLÍSEÒ  TO JE NAŠE PÍSEÒ
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

8. bøezna ètvrtek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy 

Výstava pøedstavuje historii, výrobu, zpùsob prodeje 
vynikající a oblíbené pochoutky. Nechybí skvìlé cu-
kráøské výrobky, ukázky dobového nádobí užívané-
ho pøi konzumaci èokolády a ještì mnoho dalších 
vìcí. Zatímco oko potìší dorty, bonbóny èi historické 
formy na odlévání èokolády, žaludku jistì polahodí 
prodej èokoládových dobrot v infocentru Kláštera. 
Ukázkou kavárenského sváteènì prostøeného stolu 
pøispìje Støedisko praktického vyuèování Grandhotel 
PUPP o.p.s., Karlovy Vary. Výstava se uskuteèní za 
podpory ostrovské výrobny belgických pralinek 
Koruna Pralines. Vìtšina exponátù je zapùjèena 
z Muzea v Jilemnici. V programu zahájení výstavy 
vystoupí  hudebníci ZUŠ Ostrov.
Výstava potrvá do 6. kvìtna.

SLADKÝ ŽIVOT S ÈOKOLÁDOU

Sladký život s èokoládou - výstava

17. bøezna sobota 14.00 až 24.00 hod.
Spoleèenský sál a pøedsálí 

Stage rock pop: Jazzboostger (funk rock) Karlovy 
Vary, Kulturní Milan (acoustic reggae) Karlovy Vary, 
Já Ještì Nevim (punk rock) Toužim, Groovetown 
(indie blues) Jáchymov, S.I.B. (rokenrol) Ostrov, 
Bebíèko (doom pop) Karlovy Vary, Friday (power 
pop) Sokolov, The Roadkill (rock-rokenrol) Karlovy 
Vary
Stage metal: All For 69 (crossoveer) Toužim, 
Dezziluzze (metal hard rock) Karlovy Vary, In The 
Shadows (progressive metal) Nejdek, Scrawled 
(deathcore) Aš, Mawson (hard rock) Toužim, 
Breakdown Of Hate (hardcore) Horní Slavkov, Drag 
Me Pissed (emo core) Mariánské Láznì, Eternal Fire 
(punk rock) Sokolov

29. bøezna ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál 

Uvádí Pražská komorní zpìvohra. 

Lidová opereta hudebního skla-
datele Járy Beneše se stala jed-
nou z nejpopulárnìjších èeských 
lidových operet v úpravì a režii 
Miro Grisi. Hlavní roli hajného 
Štìtivce ztvárnil slavný Ferenc 
Futurista. Ve filmové verzi 
z r. 1936 si hajného zahrál Jára 
Kohout a Štìtivec se poté stal 
baštou mnoha slavných komikù. 

V naší inscenaci se v roli svérázného hajného 
pøedstaví Josef Zíma.

29. bøezna ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

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

31. bøezna a 1. dubna 9.00 až 17.00 hod. 
Klubovny DK è. 115 a 108

Již sedmé setkání s vý-
robky starých øemesel. 
Drátování, malba na 
sklo, palièkování, øez-
báøské výrobky, per-
níky a rùzné druhy 
zdobení velikonoèních 
vajec

REGIONBEAT Ostrov 2012
Pøehlídka regionálních kapel 

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

TANEÈNÍ PODVEÈER 

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE 
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na duben

DVD kino a Kino dìtí

Pùjèovna DVD - novinky

4. bøezna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 63 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší 
diváky: Potkali se u Kolína, Jak 
jeli k vodì, Držte si klobouk, 
Jak jedli vtipnou kaši, Jak šli 
spát

11. bøezna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 154 minut

Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, 
k tomu navrch nejkrásnìjší žena svìta v hlavní ženské 

roli. Trojka má být mnohem vyváženìjší, pøibyly nové 
postavy, akce si užijete víc než dost a má být typicky 
„bayovská“, tedy dech beroucí a srdcervoucí. Tøetí 
Transformers mají být zakonèením celé ságy, ale 
nikdy se nemá øíkat „nikdy“. Èeská verze

18. bøezna 15.00 hod., 
vstupné 30 Kè, 66 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší 
diváky: Krtek a zápalky, Krtek 
hodináøem, Krtek a muzika, 
Krtek a koberec, Krtek a me-
dicína, Krtek a karneval, Krtek 
a buldozer

25. bøezna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 101 minut

Nová pohádka Zdeòka Trošky. V adaptaci pohádky 
Boženy Nìmcové Èertova nevìsta ukáže, že s èerty 

skuteènì nejsou žerty, to vše 
ve výpravné podívané sršící 
humorem, triky a hvìzdami 
v hlavních rolích. 

PANE, POJÏTE SI HRÁT

TRANSFORMERS 3

KRTKOVA 
POHÁDKOVÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ

ÈERTOVA NEVÌSTA

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 137 minut, èeská verze

  Repríza

Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a do-
brodružstvím. Snímek divákùm znovu pøedstavuje 
zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které 
byly hlavním dùvodem obrovského úspìchu celé 
série. Produkce: USA.  Žánr: dobrodružný

2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)

Repríza
Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedinou vìcí, která by 
jejich každodenní døinu udìlala snesitelnìjší, bylo 
rozemlít netolerantní šéfy na prach. Odejít z práce 
není øešení, takže s pøispìním alkoholu a pochybné 
rady od bývalého trestance si tøi kamarádi vymyslí 
plán, jak se zbavit svých nadøízených navždy. Hrají: 
Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jasen Bateman, Julie 
Bowen, Kevin Spacey, Jamie Foxx a další. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 87 minut, èeská verze 

Premiéra
Chipmunkové jsou zpìt! 
Tentokrát si naši staøí známí 
vyrážejí užít prázdniny na 
luxusní výletní loï, kterou 
svým dovádìním bìhem 
chvíle obrátí naruby. Ve-
škerá legrace ale konèí ve 
chvíli, kdy ztroskotají na 

opuštìném ostrovì, ze kterého, jak se zdá, není 
úniku. Produkce: USA. Žánr: animovaný

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
9. a 10. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 132 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra

Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, 
jejichž splnìní je prakticky nemožné. Ve ètvrtém díle 
Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem 
(Tom Cruis) posune hranice nemožného ještì o nìco 
dál. Produkce: USA. Žánr: akèní

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 84 minut, èeská verze

Repríza
Animovaný komediálnì-dobrodružný snímek o trpa-  

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ  

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3  

MISSION: 
IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL 

GNOMEO A JULIE  

JOHNNY  ENGLISH  SE  VRACÍ
Kdo zachrání Její velièenstvo britskou královnu, když 
agent 007 James Bond zrovna leží u ledu?

PARANORMAL  ACTIVITY  3
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Rádi se 
bojíte. Pøinejmenším ve filmech.

KAMARÁD  TAKY  RÁD
Mohou dva kamarádi, kteøí se teprve nedávno 
poznali, nejsou zadaní a pohrdají závazky, ze svého 
kamarádství vytìžit ještì o nìco víc?

MUŽI  V  NADÌJI
Mùže být nevìra základem š�astného manželství?

MODRÝ TYGR

slících Gnomeo a Julie 
dává nejslavnìjšímu pøí-
bìhu lásky na svìtì Wil-
liama Shakespeara další 
rozmìr. Zábavný pøíbìh, 
u kterého se budou bavit 

dìti i dospìlí.  Produkce: USA, Velká Británie. Žánr: 
animovaná rodinná komedie

15. ètvrtek 17.00 hod.
Vstupné: 69 Kè, 200 minut  

Ne všichni hrdinové expedièních filmù pøežijí. Ne 
všichni Afrièané pøestali s kanibalismem. Ne každý 
pád skonèí dobøe. Ne všechny vlny lze pøekonat. 
Expedièní kamera je o skuteèném životì. Filmový 
festival o dobrodružství, divoké pøírodì, extrémních 
zážitcích i sportech

16. až 18. pátek až nedìle 17.30 hod. 
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeská verze

Repríza
Kouzelný svìt Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, 
dvì nejmladší z dìtí Pevensieových, tráví spolu 
s nesnesitelným bratrancem Eustacem prázdniny 
u svých pøíbuzných. Jednoho dne ožije obraz lodi, 
který visí v Lucinèinì pokoji a oni se skrz nìj dostávají 
zpátky do Narnie. Bohužel i s bratrancem… 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, rodinný, fantasy
 
16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 110 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co mùže všechno 
ztratit. Vítejte v podsvìtí. Vítìzí tu ten, kdo má 
nejvìtší pistoli a nejostøejší lokty, kdo selže, musí 
z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavì. Dovnitø se 
dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
23. a 24. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 116 minut, èeské titulky (*12) 

Repríza
V první èásti závìreèného dílu strhující upíøí romance 
se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen 
(Robert Pattinson) po svatbì vydávají na líbánky do 
Ria de Janeira, kde se koneènì, stranou všeho 
a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štìstí 
ale netrvá dlouho… 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, romance, thriller

24. a 25. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 92 minut, èeská verze

Repríza
Jeden z nejkomiètìjších pøíbìhù, jaký kdy byl 
natoèen, pøi kterém vám budou vstávat vlasy na 
hlavì. Nejhledanìjší a nejfešnìjší bandita království, 
Flynn Rider, se domluví s krásnou a nezkrotnou 
dospívající dívkou, která je zavøena ve vìži a je také 
majitelkou dvacet metrù dlouhých magických zlatých 
vlasù - a vydají se spolu na dobrodružnou pou�. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný rodinný

29. až 31. ètvrtek až sobota 17.30 hod.
30. a 31. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 110 minut (*12) 

Repríza
„Nechápu, jak mi za rok mùže být pìtaètyøicet, když 
poøád ještì nevím, èím chci být, až vyrostu.“ 
Existenciální otázku hlavní postavy pøetavila režisérka 
Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka 
nestihla dospìt. V hlavní roli Ivana Chýlková, dále 
hrají Vojta Kotek, Zuzana Bydžovská, Bob Klepl, 
Zuzana Kronerová a další. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

FESTIVAL EXPEDIÈNÍ KAMERA

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITØNÍHO 
POUTNÍKA  

KONTRABAND  

TWILIGHT SÁGA: ROZBØESK I. èást 

NA VLÁSKU  

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 



Domu kultury v Ostrovì se v lednu podaøilo dokonèit zcela novou propagaèní skládanku, která pøedstavuje významné 
památky ve mìstì: Staré mìsto, klášterní areál, kostely, novou knihovnu v Paláci princù, architektonický styl Sorela 
(socialistický realismus) i Rudou vìž smrti, která byla v roce 2008 prohlášena Národní kulturní památkou. Pracovnice 
Domu kultury v Ostrovì se zúèastnily dvou veletrhù cestovního ruchu. V lednu zastupovaly v rámci Karlovarského 
kraje mìsto Ostrov na veletrhu s názvem Regiontour v Brnì. V únoru se konal v Praze 21. støedoevropský veletrh 
cestovního ruchu Holiday World 2012. Dùvodem úèasti na podobných veletrzích je propagace regionu, mìsta 
Ostrova, Domu kultury Ostrov a zejména výmìna pracovních zkušeností vèetnì propagaèních materiálù. Tyto akce 
trvají vìtšinou ètyøi dny, dva dny jsou vyhrazeny odborné veøejnosti - zástupcùm cestovních kanceláøí, studentùm škol 
se zamìøením na cestovní ruch, zájemcùm z øad turistických oddílù apod. Další dva dny jsou otevøeny veøejnosti. Bývá 
pøíjemným zjištìním, že pøíchozí znají mìsto Ostrov i jeho okolí, mají zájem náš region opìtovnì navštìvovat 
a pøedem se informují o zajímavostech i o tom, co je u nás 
nového, co se zmìnilo. Letošní rok byl ve znamení zájmu 
o kláštery a církevní památky. Návštìvníci veletrhu se 
zajímali také o výletní místa v okolí mìsta, pøírodní zají-
mavosti, možnosti ubytování. Kromì podrobných infor-
mací, propagaèních materiálù, ochoty i úsmìvu bylo všem 
nabídnuto srdeèné pozvání do našeho kraje. 
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KØÍŽOVKA

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov            Autorka: Ivana Sluková

LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

Zdravíme vás z Vìtrného vrchu, kde již 20 let provozujeme cestovní agenturu. Jsme tu pro vás k dispozici témìø nonstop a prodáváme zájezdy vyzkoušených èeských i zahranièních 
touroperátorù, za ceny nejen katalogové, ale i s nabídkami na tzv. první a poslední moment. Samozøejmostí jsou slevy pro dìti a seniory a speciální zájezdy pro seniory nad 55 let 
vìku. Naší pøedností je individuální pøístup ke každému klientovi a celková nabídka všech CK a služeb na jednom místì.

Na Vìtrném vrchu je vám také k dispozici penzion pro pøíležitostné pøenocování vašich pøíbuzných èi obchodních 
partnerù, prostory pro vaše spoleèenské a rodinné akce. Byla zde pro vás otevøena také výletní kavárna; vaøíme pravou 
italskou kávu, vždy je pøipravena nìjaká ta dobrùtka ke kávì i èaji. V letních mìsících je k dispozici venkovní posezení, 
pískovištì pro dìti, hrací domeèek, houpaèka… a toèené pivo. V zimních mìsících posezení v krbové místnosti pro vaše 
spoleèenské a rodinné oslavy.

Zveme vás na letošní akce, které se u nás uskuteèní: 1. kvìtna První máj - lásky èas aneb setkání pro nezadané, 
14. èervence Indiánské léto, 28. èervence Den pro rozhlednu na Vìtrném vrchu, 4. srpna hraje již tradiènì Varmužova 
cimbálová muzika (vstupenky již nyní v prodeji), 1. záøí Letní country muzicírování a 28. záøí svátek sv. Václava - Bìh na 
rozhlednu a Cyklisté pro rozhlednu. Tìšíme se na vidìnou. Program i akce sledujte také na www.vetrnyvrch.cz

Ze správných odpovìdí, doruèených do 12. bøezna, vylosujeme ètyøi úspìšné øešitele køížovky: první získá 
vstupenku pro dvì osoby na tradièní víkend s cimbálovou muzikou na Vìtrném vrchu, druhý poukaz na 
výbornou italskou kávu a zákusek pro dvì osoby (v letních mìsících ve výletní kavárnì), tøetí poukaz na 
zmrzlinový pohár pro dvì osoby (v letních mìsících ve výletní kavárnì) a ètvrtý jedno toèené pivo. 
Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, odevzdat ji také mùžete osobnì 
v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov. Správné znìní tajenky z minulého èísla znìlo: Jsme tu pro vás, 
když chcete být krásná. 

Ostrov na veletrzích cestovního ruchu

Vìra Èarná, Hana Dušková 



Zaniklá, na rozdíl od jiných ale vlastnì obnovená 
vesnice Mariánská vznikla na høebeni Krušných hor 
kolem pùvodnì døevìného kostelíka se sochou Panny 
Marie nìkdy koncem 17. stol. Podle sochy se toto 
místo, vzdálené asi dva a pùl kilometru západnì od 
Jáchymova, nazývalo Maria Sorg (Marie Starostlivá). 
Na poèátku 18. stol. byl kostelík pøebudován na 
kamenný kostel, kolem kterého vznikl františkánský 
klášter. Ten proslul na dlouhá léta jako významné 
poutní místo. Pøevážnì hornická ves mìla na konci 
19. století 18 domù s více než 100 obyvateli a také 
vlastní školu. Po roce 1948 byli øeholníci donuceni 
odejít, byly tu vybudovány tábory nucených prací 
Jáchymovských dolù. Opuštìný klášter zchátral natolik, 
že jeho zbytky byly po r. 1960 srovnány se zemí. Nové 
budovy z éry Jáchymovských dolù zaèaly postupnì 

sloužit jako rekreaèní zaøízení pro rùzné organizace. 
Blízko zaniklého kláštera byl postaven ústav sociální 
péèe, doplnìný v 90. letech minulého století o novou 
velkou budovu. 
Mariánská má 
s Ostrovem auto-
busové spojení. 
Je možné využít 
i nové èervené 
turistické znaèky, 
vedoucí z ostrov-
ského nádraží  
pøes Kfely a Hlu-
boký. Je dlouhá asi 10 km (obráceným smìrem je to 
z kopce, z témìø 900 do 400 m nadmoøské výšky). 
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Tipy na výlet 
Cesta jednoho potoka pokraèování

Stojíme na soutoku øeky a potoka ve výšce 332 m n. m., 
a chceme-li se vydat smìrem k prameni, èeká nás pìk-
ný výšlap. První stovky metrù jdeme soubìžnì s hlavní 
silnicí, spojující Karlovy Vary a Chomutov. V širokém 
okolí je to také dost vidìt: najdeme tu spousty od-
padkù, které lze vyhodit èi vysypat z auta, vždy� pøíroda 
si poradí. PET lahev, hozená v tìchto místech do vody, 
doplave do Litomìøic, ba 
i do Hamburku. Ale 
opus�me civilizaci a hurá 
do divoèiny. Nejkrás-
nìjší jsou tato místa brzy 
na jaøe. Korytem se valí 
pøes spoustu peøejí a zá-
krut prùzraèná voda ze 
snìhu, tajícího kdesi vy-
soko v horách. V okolí 
potoka se rozkládají 
koberce èerstvé zelenì 
s množstvím jarních kvít-
kù všech druhù a barev. 
Najít zde mùžeme i roz-
sáhlé plochy rostliny zva-
né medvìdí èesnek, lidovì lesní pórek. V lidovém lé-
èitelství dosáhl vysoké vážnosti a znám byl už i dávným 
Keltùm. Jméno dostal díky huòáèùm, kteøí jej užívají 
jako svoji první potravu po dlouhém zimním spánku. 
Narazit zde mùžeme pravdìpodobnì i na našeho nej-
delšího hada, užovku stromovou neboli Aeskulapovu. 
Jde o unikátní výskyt na jednom ze tøí ostrùvkovitých 
míst ve støední Evropì. Tento plaz se stal i symbolem 
lékaøù celého svìta. Opouštíme zelenou, proslunìnou 
èást toku Hornohradského potoka. Další metry proti 
proudu vedou nádherným, hlubokým kaòonem, kam 
se pøes pøíkré svahy nedostane sluníèko ani v létì. 
Pøíroda tu pøipomíná divoèinu z filmù o severu Kanady. 
Ocitáme se opìt na denním svìtle a pøed námi na 
dohled je již obec Horní Hrad. V okolí spousta buko-

Èeský zahrádkáøský svaz v Ostrovì je dobrovolné 
sdružení, které jistì nemusím pøedstavovat. V do-
bì nejvìtšího rozmachu patøila ostrovská organi-
zace k nejvìtším v republice. Mìla více jak 1600 
èlenù, kteøí na 1250 zahrádkách obhospodaøovali 
75 ha pùdy. Zanedlouho oslaví 54 let od svého 
vzniku. A tak se sluší, abychom si uplynulá léta její 
èinnosti pøipomnìli. 

Základní organizace Èeského zahrádkáøského a ovoc-
náøského svazu byla v Ostrovì oficiálnì ustanovena 
15. bøezna 1958, ale již r. 1950 v okolí høbitova vznikaly 
první zahrádky, kde lidé hledali možnost vyžití. Nebyli 
organizovaní, ale nic jim to neubralo na elánu a chuti 
pracovat na pùdì pronajaté od MNV Ostrov. Prvních 
devìt prùkopníkù bylo pøíkladem pro další zájemce. 

Organizovanì se zahrádky zaèaly zakládat pod Køíž- 
kem, na místì, kde se terén využíval pro motocyklové 
terénní závody. Pozemky, které zde ležely ladem, se 
zaèaly mìnit v zelené a kvetoucí zahrady. Trvalo to 
nìkolik let a stálo to spoustu práce, èasto tìžké døiny. 
Kdo si nezkusil ve svažitém terénu na skále budovat 
základy pro chatku, neuvìøí, jak tìžká to je práce. Èasto 
bylo nutno dovézt pùdu na záhony, protože nebylo 
možno zarostlý pozemek zrýt, rýè narazil na skálu. 
Skromné zahradní chatky se stavìly z toho, co za- 
hrádkáø sehnal a na co mìl peníze. Vodovodní øad 
vznikal postupnì, zpoèátku za použití ocelových vy- 
øazených trubek z rušených Jáchymovských dolù. Pøes 
všechny obtíže však zahrádkáøi vytrvali a vybudovali si 
zahrádky podle svých pøedstav. Nebylo výjimkou, že 
zde trávily veškerý volný èas celé rodiny. Pozemky na 
zahrádky pronajal MNV za symbolické nájemné 

2 0,20 Kès za 1 m pozemku. Nájemné však až do konce 
r. 1990 nebylo mìstu odvádìno. Byla stanovena 
podmínka: „Øádné obdìlávání zahrádek a udržování 
poøádku v osadách i v areálech osad“, kterou ZO ÈZS 
plnila. Je až obdivuhodné, co všechno se v drsném 
podkrušnohorském podnebí podaøilo vypìstovat 
a v jakém množství. Nejen okurky, rajèata, papriky, ale 
i meruòky a vinnou révu. Mnozí se pustili do chovu 
králíkù a drùbeže. Ne všechno zahrádkáøi mìli jen pro 
svou spotøebu. Pøebytky si mohli spoluobèané koupit 
od r. 1981 v kiosku poblíž Mírového námìstí. Ke koupi 
byly i ovocné stromky, keøe, hnojiva, postøiky atd. 
Prodejnu jako první vedl Jaroslav Tikal, který také obì-
tavì dopisoval o zahrádkáøském dìní do okresních 
novin. Po skonèení jeho èinnosti se zde vystøídalo 
nìkolik dalších prodejcù, než byl kiosek odstranìn 
(1994). V místì, kde stával, vyrostlo dnešní Mìstské 
tržištì. Zahrádky zkrásnìly a pøinášely radost i odpo-
èinek. Po založení první osady è. 10 se zaèala organizace 
zahrádkáøù rychle rozvíjet. Brzy vzniklo 349 zahrádek 
a byl zaveden poøadník pro další zájemce. S pocho-
pením Státního statku Ostrov byly mìstu pøevedeny 
nové plochy pro zahrádky, vznikaly další osady, èlenská 
základna se rozrùstala. V roce 1968 bylo obhospo-
daøováno již 558 zahrádek, za dalších 10 let už 612 
zahrádek. K nejvìtšímu rozmachu došlo v letech 1980 
až 1989. Èlenové organizace obhospodaøovali více než 
72 ha døíve neužívané pùdy, ZO se èlenila do 15 osad 
s 1250 zahrádkami a mìla k 31. prosinci 1989 celkem 
1620 èlenù. Hlavní výbor sestával z komisí: Odborná 
komise zajiš�ovala pøednášky a výstavy výpìstkù, Tech-
nická komise spravovala majetek, provádìla inven-
tarizaci, sloužila jako odhadce pøi prodeji zahrádek. 
Kulturní komise zajiš�ovala plesy, zájezdy, pomáhala pøi 
výstavách. Komise žen pomáhala pøipravit akci „Kytièka 
prvòáèkùm“, zajiš�ovala obèerstvení na schùzích, pro-
pagovala jídla z málo známé zeleniny. Zahrádkáøi se 
také výraznì podíleli (a podílejí) na zlepšení životního 
prostøedí, vždy� vysázeli spoustu stromù a keøù. Pøi 
poètu 1250 zahrádek (a prùmìrném množství pìti kusù 
výsadby na jedné) to je více než šest tisíc stromù a keøù. 
A to už je nìjaká pomoc proti exhalacím a smogu, 
nemyslíte? K nim se øadí i tisíce vysázených angreštù, 
rybízù, rododendronù, azalek, rùží a dalších døevin. 

vých lesù s velikány se støíbøitou kùrou; krásnìjší místo 
pro dobití energie neznám. Všude plno života, osobnì 
jsem zahlédl i tetøeva. Náš potok zde opìt tvoøí množ-
ství zákrut, hlubokých tùní i mìlkých míst, pokrytých 
jakoby zlatonosným pískem. Voda pádí pøes kameny 
a ve vodní tøíšti vzniká, díky sluneèním paprskùm, 
krásná duha. Na zaèátku obce Horní Hrad, už ve výšce 

témìø 400 m n. m., do-
cházíme k soutoku po-
toka Hornohradského 
s potokem Osvinov-
ským, oba spolu teèou 
skoro rovnobìžnì po 
celé délce toku. Oba 
také pramení na úpatí 
vrchu Meluzína, jeden 
na jižní, druhý na se-
verní stranì. Z okolních 
lesù pak sbírají desítky 
drobnìjších pøítokù 
a tím nabírají na síle. 
Ale jako vítìz mùže pak 
pøebrat jméno jen ten 

silnìjší. Pokraèujeme proti proudu a proti nám se náhle 
vztyèí pevná skála s hradem na vrcholu. Stojíme na 
úpatí, dotýkáme se tmavého a chladného kamene a té-
mìø cítíme tep èasu. Kdysi, díky práci šikovných øe-
meslníkù nádherná stavba, pozdìji, díky úsilí lidí 
lhostejných, ruina. Dnes opìt láká místo ke koukání 
a krásným výletùm, protože existují lidièkové, kterým 
stav památky nebyl lhostejný. Potok, který nenašel sílu 
skálu udolat, toto místo uctivým obloukem obchází 
a pokraèuje strmì stále výš a výš. Protéká nyní místy, 
kam málokdy zavítá živá duše. Ubývá mu síla i množství 
vody, mìní se ve stružku, až nakonec po témìø osmi 
kilometrech mizí v zemi. Tím také konèí i naše roman-
tické putování, kdy jsme mìli možnost alespoò na chvíli 
hodit za hlavu všední starosti a problémy. 

Dùm kultury ve spolupráci s mìstem Ostrov a podporou Karlovarského kraje vydal na sklonku 
minulého roku nový prospektový leták s názvem Ostrov mìsto památek. Jedná se o ucelený 
dvojjazyèný souhrn informací o všech významných kulturních památkách Ostrova vèetnì 
Paláce princù, Dianiny láznì, klášterního areálu, Vìže smrti a dalších. Tento prospektový leták 

najdete ve všech našich infocentrech (v Domì kultury, na Staré radnici i v Klášteøe). 

Se zmìnou centrální ústøedny v Domì kultury souvisí také nìkteré zmìny telefonních èísel. Infocentrum na Staré 
radnici má nové telefonní è. 353 800 522, Klášter 353 800 521. Nové èíslo faxu - infocentra v Domì kultury je 
353 800 524. Všechna ostatní telefonní èísla zùstávají beze zmìn. Infocentrum v DK nabízí nový zpùsob faxování 
a novì také skenování dokumentù a jejich následné odesílání e-mailem. Upozoròujeme zákazníky, že rozšíøené 
služby infocentra, jako jsou prodej místenek AMS a on-line vstupenek, zprostøedkováváme ve všední den od 
8.00 do 18.00 hod. Základní služby (informace o jízdních øádech, ubytování, kulturních akcích, kopírování, 
veøejný internet apod.) pak poskytujeme v prùbìhu celé otevírací doby až do 21.00 hod., a to vèetnì víkendù. 

Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

Koncem února jsem se vydal proti proudu jednoho z nejromantiètìjších potokù v okolí Ostrova. 
Hornohradský potok; už samo jméno napovídá, kam se spolu tentokrát vydáme. Tato horská bystøina 
se vlévá, témìø po osmi kilometrech své pouti, do øeky Ohøe kousíèek pøed Stráží. Pohodlnì se sem 
dopravíte autem, vlakem, busem a ani na kole to není velká vzdálenost.

Poznejme svùj region  - Mariánská
Lubomír Mayer

 Jiøí Ciprian

Soutok Hornohradského potoka a Ohøe                  Foto: Lubomír Mayer

Ústav sociálních služeb Mariánská 
Foto: Jiøí Ciprian

Zahrádkáøi Ostrov 
slaví 54 let své èinnosti

Petr Kadlec (red. kráceno) 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

Dana Kolovratníková, jednatelka

Šalvìj lékaøská (Salvia officinalic)

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

První protipo-
žární naøízení - 
první Požární 
øád. 
V tomto naøí-
zení bylo uve-
deno, že každý 
dùm musí mít 
svùj komín. 

Dnes už vám toto naøízení mùže pøipadat trochu 

Šalvìj považuji takøka za zázraèný polokeø. Už 
botanické jméno svìdèí o její nevšednosti: Salvia je 
odvozeno z latinského salvare (léèit) a officinalis 
z novolatinského officina (lékárna). Jedná se o silnì 
vonný polokeø, dosahující v našich podmínkách výšky 
zhruba 60 cm. U báze má vìtévky zdøevnatìlé, 
pøecházející do šedohnìdých lodyh, až k vrcholu 
chlupatých. Olistìní vstøícné, øapíkaté, podlouhlé, 
nahoøe nazelenalé, zpoèátku chundelaté, zespodu 
svìtle šedì plstnaté. Kvìty podobné hluchavce jsou 
uspoøádané do klasnatého kvìtenství fialovomod-
rého, rùžového nebo bílého. Kvete v èervnu a èer-
venci. Z hlediska pøírodního rozšíøení se dá mluvit 
o rostlinì zemí pøi Støedozemním moøi, ale v pùvodní 
i šlechtìné verzi se s ní bìžnì setkáte i jinde 
v zahradách severní polokoule. Pøirozené stanovištì 
je na skalnatých svazích, okrajích cest, na suchém 
travnatém drnu. Vápenatá podloží jsou její radostí. 
Mùže být nejen krásnou, ale i užiteènou ozdobou 
zahrady. Množíme ji nejlépe semeny, která vysévá-
me èasnì z jara (sázíme do sponu 60 x 40 cm). 

Obsahuje silice s protizánìtlivými a antibakteriálními 
úèinky, dále tøísloviny, hoøèiny, saponiny, glykosidy, 
vosky, aminokyseliny, vitamin C aj. Úèinkù lze využít 
vnitønì i zevnì. Pøi vnitøním užití pùsobí proti na-
dýmání a podporuje vyluèování žluèe. Èaj má po-
zitivní vliv na zmírnìní noèního pocení a údajnì 
snižuje stresové reakce. U kojících žen s pøebytkem 
mléka má snižovat jeho nadmìrnou tvorbu. Šalvìj by 
mìla mít pozitivní vliv na krevní obìh a zlepšovat 
èinnost nervové soustavy. Pøi zevním použití poslouží 
jako kloktadlo pøi bolesti zubù, angínì a aftech. Tlumí 

1. bøezna

8. bøezna

15. bøezna

22. bøezna

29. bøezna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.25 Pod lupou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 Rozhovor na téma 

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 Dokument

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) volejte na tel. 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  
Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po - ne každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., kromì støedy - reprízy jsou ukon-
èeny ve 14.00 hod. Mezi reprízami vysíláme Infor-
maèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury Ostrov: po 8.00-17.00 
hod., út 9.00-17.00 hod., st 8.00-17.00 hod., èt 
9.00-17.00 hod., pá 9.00-15.00 hod.
Spoleènost Kabel Ostrov s.r.o., provozovatel kabelo-
vé televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své pøed-
platitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování všech 
objednaných služeb, pokud je odbìratel v prodlení 
s úhradou èástky za jejich poskytování. Doporuèu-
jeme proto všem, aby pøekontrolovali své platby a vy-
rovnali své pøípadné dluhy.

Akce pro veøejnost
 Z Aše do Doubravy a dále pøes hranice 

k sousedùm  
Kroková dieta v Karlových Varech
 Ze Sokolova pøes Anenskou Ves na 

Myslivny a zpìt
Za tajemným hradem u Hracholuskù

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi-
zaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní 
termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

3. bøezna

10. bøezna 
17. bøezna

24. bøezna 

Maminkám na mateøské dovolené a jejich 
dìtem nabízíme po celý týden bohatý dopolední 
program: Minihrátky, Keramickou dílnu, 
Miniškolièku, Hrátky s batolátky a Zpívánky.

Tìhotenský semináø 

Hudební 
meditace

Šitý patchwork

Vítání miminek

 

Pro tìhotné maminky se koná 2. bøezna v 17.00 hod. 
s porodní asistentkou 

Krámovou. Každou støedu od 18.00 hod. je pro širší 
veøejnost pøipraveno cvièení Jógy. V pátek 16. bøezna 
od 18.00 hod. se koná alternativní 

 s Pavlem Kottkem. Víkendová výtvarná 
dílna   bude  v sobotu 24.  bøezna 
14.00-17.00 hod. a v nedìli 25. bøezna 9.00-12.00 
hod., nutno se pøihlásit pøedem na tel. 608 914 469 
(bližší informace poskytneme všem pøihlášeným 
zájemcùm). 

První jarní  pøipravujeme na nedìli 
1. dubna od 14.00 hod., pøihlásit miminko mùžete do 
26. 3. na tel. 608 914 469. 

legraèní, ale pøedstavte si, že bylo jedenáct majitelù 
domù pøedvoláno pøed mìstskou radu, aby se 
zodpovídalo za to, že komín i pøes naøízení vùbec 
nestavìli. Pokuta za tento prohøešek byla až ètyøi 
tolary. Zámek mìl být pøed požárem ochránìn tím, že 
v jeho tìsné blízkosti nemìly být stavìny žádné 
domy. Další naøízení veverky nezjistily, možná tehdy 
byli pøedstavitelé mìsta struènìjší, nebo se zkrátka 
nedochovalo. 

krvácivost dásní. Pro stahující úèinky se pøidává do 
zubních past, antiperspirantù, hojivých mastí. Obkla-
dy mají pozitivní vliv i na hojící se jizvy. Pozor však na 
alergické reakce a doporuèená množství! Pøedáv-
kování mùže vést až k tìžkým køeèovým stavùm. 
Neopomenutelné využití je v kulináøství, zejména 
jako koøení k tuèným jídlùm (drcené listy). Je zají-
mavé, jak se s šalvìjí nakládá v rùzných zemích: v USA 
patøí k vepøovému masu, sýru a rybám. Anglièan 
zamlaská nad okoøenìnou nádivkou do kachny èi 
husy. Holanïané dìlají v zimì teplý nápoj ze šalvìje 
a mléka. Ve Švýcarsku, Tyrolsku a severní Itálii si 
vyrábìjí takzvané „myšky“, což jsou listy šalvìje 
obalené v tìstíèku a osmažené. Trèí z nich øapíky listu, 
pøipomínající ocásky myšek. 

Pro veškeré využití je nejlepší trhat listy tìsnì pøed 
rozkvìtem, pak je jejich síla nejvìtší. Sušíme je pøi 
35° C v suchém prostoru. 

Bližší informace na letáècích v Infocentru, v MC nebo 
na www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Hana Ševèíková, produkce

Milan Jandourek, DiS



Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2012 13Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Ètenáøské pøíspìvky

Loni jsem slavil 25 let nepøetržité práce pro mìsto. 
Poprvé jsem byl zvolen r. 1986, naposledy r. 2010. Po 
celé období jsem se úèastnil volby starosty, místo-
starosty a Rady mìsta. Nìkdo mùj hlas dostal, jiný ne, 
protože lidé se mìní, pøicházejí, odcházejí a i ve 
vedení mìsta vèetnì rady jsme mìli, máme a jistì 
budeme mít kvalitní lidi, ale i ty ménì schopné; 
nemùžou být všichni jako Gándhí nebo Masaryk. 
I proto jsem v minulosti napø. podpoøil na post 
starosty Jana Zborníka, ale nepodpoøil na post 
místostarosty kandidáta Lorence a pøi velké koalici 
Milana Matìjku. Nikomu to nevadilo, nikdo nepro-
testoval, byl to normální jev. V r. 2010 jsem do vedení 
mìsta veøejnì podpoøil Pavla Èekana a Milana 
Matìjku; v èem je situace jiná, proè to najednou 
nìkomu vadí? Byl jsem øádnì zvolen zastupitelem 
a uplatnil jsem demokraticky svou možnost ovlivnit 
složení vedení mìsta vèetnì Rady mìsta, tak jako 
i døíve. Proto mì trochu zklamalo (ne snad tolik 
pøekvapilo) vyjádøení v Ostrovském mìsíèníku po-
depsané Jitkou Samákovou, kde hlavnì v pasáži 
o povolebním vyjednávání jsou uvádìny minimálnì 
nepravdivé nebo nepøesné informace. Bohužel, 
totéž mì pøekvapilo ve vyjádøení Jana Bureše v MF 
Dnes o rozhodnutí Rady mìsta vyhlásit VØ na funkci 
øeditele Domu kultury, kde jsou uvádìny zkreslené 
a zavádìjící informace. Dovolím si parafrázovat 
poslední vìtu v èlánku: Èlovìka až mrazí v zádech, co 
vše se mùže napsat do novin. Po celou dobu 
v komunální politice jsem byl volen nebo jmenován 
Radou mìsta do komisí a výborù, tak jako mohl být 
zvolen každý jiný zastupitel. V r. 2011 jsem byl øádnì 
zvolen do Dozorèí rady Ostrovské teplárenské a.s., 
jako byli pøede mnou zvoleni a pobírali odmìny 
všichni ostatní zastupitelé a zamìstnanci OT vè. 
starostù, kteøí ale tuto funkci vykonávají ze zákona 
zdarma. Rád bych uvedl ještì nìkolik informací pod 
èarou: Pro to, aby se nebral úvìr 60 milionù, jsem byl 
i já a mnozí další zastupitelé, takže v rámci diskuze 
a rozhodování v tom nevidím nic mimoøádného. 
Výbìrové øízení je legitimní proces, aby vyhrál ten 
nejlepší projekt nebo èlovìk. Žádná funkce, ani ta 
nejvyšší, není navždy! Za práci v Dozorèí radì OT 
pobírám odmìnu 5000 Kè. Všem, které jsem jme-
noval, se pøedem omlouvám, jestli jsem nìkoho 
urazil nebo snad uvedl do rozpakù. Snad pro mé 
chování a rozhodování v Zastupitelstvu mìsta Ostrov 
musím konstatovat, že jsem celé období byl vždy 
v opozici, ne snad proto, že bych po tom tak toužil, ale 
bez ohledu na mé dobré nebo horší volební výsledky 
jsem se jaksi nehodil. A opozièním zastupitelem se 
cítím být i nadále. 

Vše pro dìti od 0 do 10 let (obleèení, hraèky, 
koèárky, autosedaèky apod.)

Prodej v sobotu 31. bøezna od 10.00 do 16.00 
hod.
Burza se koná v pøedsálí v I. patøe Domu kultury 
Ostrov. Èíslo prodávajícího a další informace 
obdržíte na: detska.burza@email.cz (prosím, 
netelefonujte). 

V reportáži televize Kabel Ostrov 9. února byli 
obèané mìsta „seznámeni“ s problematikou te-
pelných èerpadel v Krušnohorské ulici. V repor-
táži vystoupili manželé R. a pan J. K. a vyjádøili 
svùj názor, na který mají jistì právo. Bohužel, 
redaktoøi pøíspìvku neoslovili více vlastníkù 
bytových jednotek v domì, jak to uèinili re-
daktoøi deníku MF Dnes 2. února, kteøí nás 
navštívili v našich bytech a napsali seriózní re-
portáž. Nebýt sousedky, paní M. P., nikdy bych 
se neodhodlala napsat tento pøíspìvek, ale my 
ostatní (a je nás vìtšina) se musíme bránit a vy-
vrátit nìkteré skuteènosti, jež byly v pøíspìvku 
uvedeny a šíøí se mìstem. 

Náš dùm byl loni zateplen, zateplení bylo pro-
jektováno tak, že jsme dosáhli na dotaci z programu 
SFŽP Zelená úsporám ve výši jeden milion a 339 tisíc 
korun. Jako materiál byl mj. použit polystyren, obo-
hacený grafitem. Má mnohem lepší termoizolaèní 
vlastnosti než klasický bílý polystyren, dokáže totiž 
i v mrazech dobøe kumulovat teplo ze sluneèního 
záøení. Pro vlastníky bytù to znamená, že i v mra-
zivých dnech, svítí-li slunce, nemusí topit naplno. 
Naše rodina nebydlí v okrajovém bytì, topíme tedy 
minimálnì. Není-li sluneèno, pouze si pøitápíme. 
Teplota v našem bytì ani v mrazech neklesla pod 
24° C. Tepelná èerpadla jsme si nechali v domì na-
instalovat pøedevším z dùvodu finanèní úspory a ne-
zastírám, že bez dokonalého zateplení celého pláštì 
domu a støechy by nebyla zejména v zimních mì-
sících zdaleka takovým pøínosem. Nicménì se musím 
zarazit nad stížnostmi lidí, kteøí poukazují, že mají 
v bytì 22° C, vždy� dnes se bìžnì na tuto vnitøní 
teplotu projektují energeticky úsporné, tzv. pasivní 
domy, kde není tøeba topit vùbec! A že nám neteèe 
z kohoutku voda o 70° C? Copak je nutné se opaøit? 
Èerpadla jsou digitálnì øízena na ohøev 50° C, kolem 
dvou stupòù se v soustavì pøi redistribuci ztratí, ale 
kdo z nás se myje v tak horké vodì? Jsem matkou 
ètyøleté a témìø tøímìsíèní dcery a byla bych mezi 
prvními, kdo by vyjádøil nespokojenost. Ti z nás, kteøí 
vyjádøili prostøednictvím MF Dnes svùj názor, byli 
následnì hrubì napadáni manželi R. Bohužel, spory 
pøešly již dávno do osobní roviny. Od poèátku, kdy se 
na našem domì zaèaly mìnit vìci k lepšímu, a� šlo 
o zateplení, hydroizolaci, rekonstrukci osvìtlení èi 
tepelná èerpadla, byl pan S. R. stále nespokojen a vše 
podroboval kritice. Zda bylo vystoupení pana J. K. 
v reportáži kabelové televize objektivní, netøeba 
rozebírat, snad je jen tøeba napsat, že pan J. K., by� je 
v našem domì vlastníkem bytu, zde vùbec nebydlí 
a navíc je zamìstnancem Ostrovské teplárenské, a.s. 
Co dodat? Nebyla by pravda, kdybych nepøiznala, že 
i náš systém se prakticky celý tento rok testoval, 
vychytávaly se rùzné mouchy v závislosti na poèasí, 
vyskytly se také problémy a bylo tøeba je øešit. 
Nejsme z tìch, kteøí apelují na jiné, a� jdou do 
tepelných èerpadel. „Kopeme za sebe“ a o jiné se 
nestaráme, a� si to každý dìlá po svém. Ovšem vždy, 
když nás nìkdo oslovil, náš systém jsme mu pøed-
stavili, dovedeme poradit, na co si dát pozor, jak to 
tøeba udìlat jinak apod. Vývoj tepelných èerpadel jde 
kupøedu, proto model, který jsme instalovali pøed ro-
kem, je již pøekonán jinými, modernìjšími variantami. 
Pokud máte zájem, pøijïte se podívat, jak se nám tu 
žije a zda nám teèe teplá voda. Abych nebyla podjatá, 
nebudu psát, a� si pohovoøíte s mým manželem 
jakožto s pøedsedou SVJB. Rád vám vše vysvìtlí i Petr 
Gabriš. Mrzí mì, že jsem musela zajít až tak daleko, 
ale pøíspìvek jsem napsala za podpory ostatních 
slušných lidí, kteøí v našem domì žijí a které rovnìž 
mrzí, jak jsme byli dosud ve mìstì prezentováni. 

Na Nový rok odpoledne mì u ZŠ J. V. Myslbeka 
postihlo srdeèní selhání. Na protìjším chodníku v té 
chvíli šla žena, na kterou jsem volala o pomoc. 
Slyšela, vidìla, nepomohla a šla dál. S vypìtím sil jsem 
se snažila dojít ke vchodu nejbližšího domu, ale opìt 
jsem zkolabovala. Tentokrát mi pøišel na pomoc pan 
M. Dìkuji mu, stejnì jako mému synovi, ale také 
personálu interního oddìlení JIP Nemocnice Ostrov 
a kardiochirurgickému oddìlení nemocnice v Ústí 
nad Labem za rychlou, kvalitní péèi a tím za záchranu 
mého života.   

Nedávno jsem se dozvìdìla informaci, která, aè prý 
není èerstvá, pro mne byla novinou. Na støeše 
v centru mìsta nad obchodem Prima je umístìna past 
na holuby. Tato informace zpùsobila, že se ptám: 
opravdu je nutný takto krutý a záludný zpùsob reakce 
na pøítomnost holubù v našem mìstì? Skuteènì 
bude náš život spokojenìjší a š�astnìjší, až je 
vyhubíme? Dnes a dennì se setkáváme s neblahými 
dùsledky lidské èinnosti (èasto nesmyslné a samo-
úèelné). Nemohli bychom být k ostatním tvorùm 
alespoò z èásti tak tolerantní a shovívaví, jako sami 
k sobì? Jsem pøesvìdèena, že pokud by se nám to 
podaøilo, žilo by se nám lépe. Všem. 

Chtìl bych touto cestou podìkovat starostovi mìsta 
Pavlu Èekanovi a jeho spolupracovníkùm a rovnìž 
pracovníkùm ostrovské charity za jejich milá 
blahopøání a pozornost k mému významnému 
životnímu jubileu. Mùj dík patøí také pracovnici 
charity paní Šenkové. Upøímné díky všem! 

Rok 2011 byl prvním rokem, kdy byl náš dùm vytápìn 
novì nainstalovaným tepelným èerpadlem. Dodávky 
tepla od Ostrovské teplárenské, a.s. byly ukonèeny 
1. února a ihned zaèaly problémy s tepelnou po-
hodou v bytì a teplotou teplé vody. I v nadprùmìrnì 
teplé zimì bylo v bytì neustále chladno (a trvale je 
nedostateènì teplá voda). Abychom se zahøáli, 
museli jsme témìø každý den nìkolik hodin pøitápìt 
pøímotopným ventilátorem. Když se chceme vykou-
pat v teplé vodì, musíme si ji dohøát na sporáku. 
V sobotu a v nedìli je problém v teplé vodì umýt 
nádobí. Možná budeme za teplo a teplou vodu platit 
ménì než v døívìjších letech, ale kvalita služby se 
výraznì zhoršila. Navíc kvùli nadmìrnému hluku je 
tepelné èerpadlo na noc vypínáno. Pøièteme-li nákla-
dy na dotápìní a dohøev teplé vody, které budeme 
muset zaplatit elektrárnám a plynárnám, pravdìpo-
dobnì zaplatíme v souètu více, než když jsme platili za 
teplo teplárnì. Když jsem v MF Dnes èetl v èlánku 
Lidé se odpojují od tepláren… vyjádøení Davida 
Hanzela o výhodnosti instalace tepelného èerpadla 
a odpojení od teplárny, nevìøil jsem vlastním oèím. 
Nikde žádná zmínka o problémech se zimou v by-
tech, s málo teplou vodou, jen samá chvála a oèer-
òování teplárny. Je mi 79 let a v domì èp. 818-820 
bydlím 40 let, ale ještì nikdy jsem nezažil takové 
problémy s vytápìním jako v loòském roce. Bojím se 
toho, až pøijde opravdová zima. Pøestože jsem dù-
chodce, rád si zaplatím za kvalitní dodávky tepla 
a teplé vody. Úspora za cenu nepohody (pøípadnì 
zvýšených nákladù na léky pøi nachlazení) je nejhorší 
možná úspora, protože úsporou vlastnì není. V mi-
nulém roce jsem nìkolikrát upozoròoval pøedsedu 
sdružení vlastníkù na výše uvedené problémy, ale ke 
zlepšení nedošlo. Na poøízení èerpadla jsme si museli 
vzít úvìr, který budeme dlouhá léta splácet ve zvýšení 
pøíspìvku do fondu oprav. Myslím, že instalace 
tepelného èerpadla se nám nevyplatila. Døíve jsem si 
mohl ovlivnit teplotu v bytì, ale v souèasné dobì to 
pøes naplno puštìné radiátory nejde. Chtìl bych 
upozornit všechny, kteøí uvažují o instalaci tepelného 
èerpadla, aby si nejdøíve provìøili všechny okolnosti 
a nevìøili slepì tìm, kteøí jim slibují tepelnou pohodu 
za významnì výhodnìjších podmínek než od 
teplárny. 

Pravda 
o tepelných èerpadlech 
z pohledu vlastníka bytu

Mgr. Jiøina Hanzelová

Tepelná èerpadla
z pohledu vlastníka bytu
podruhé

Opravdu je to nutné?

Dìkuji za záchranu života

Ludmila Mikulcová

Stanovisko zastupitele 
Zdeòka Mareše

Václav Routa

Podìkování

Zdenìk Mareš, 
zastupitel mìsta Ostrov

Jiøina Romová, Ostrov

Jarní dìtská burza

Dáša Machková

Stanislav Rolínek
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Sport

Nový rok jsme zaèali úèastí na novì vzniklé Lize nere-
gistrovaných, která je vypsána pro Plzeòský a Karlovar-
ský kraj. První roèník se skládá ze ètyø turnajù. Prvního 
z nich se v Chrástu u Plznì zúèastnili dva naši hráèi 
a v silné konkurenci dosáhli výborných výsledkù. Šula st. 
vybojoval støíbro ve dvouhøe a s Janou Šulovou skonèili 
druzí v mixu. Poèetná výprava ostrovských hráèù se zú-
èastnila v Karlových Varech druhého roèníku únoro-
vého Drive ve ètyøhrách a mixech pro neregistrované 
a døíve narozené registrované. Pøes „arktické“ pod-
mínky v hale a organizaènì kapacitní zádrhele (poèet 
úèastníkù 56 lidí) dosáhli naši hráèi slušných výsledkù. 
Naši výpravu tvoøili hráèi: Šula st., Šula ml., Šulová, 
Štìrba, Mácha, Krnáè, Týc, Mojtek, Hadrava, Nohejl.

Výsledky
Liga neregistrovaných Plzeò: Dvouhra: 2. Šula st. Mix: 
2. Šula-Šulová
Drive Karlovy Vary: Ètyøhra ženy: 2. Šulová-Rokùsková 
(Ostrov-Kladno), ètyøhra muži: 3.-4. Šula st.-Mojtek, 
5.-6. Mácha-Èerný (Ostrov-Karlovy Vary), Štìrba-Týc, 
7.-8. Šula ml.-Krnáè, 11.-14. Hadrava-Nohejl. Mix: 
5.- 6. Šula-Šulová 

7. dubna 

2. èervna 

23. èervna

14. èervence

28. až 29. èervence

25. a 26. srpna

1. záøí

27. øíjna

7. prosince

21. prosince

Velikonoèní vajíèko    

Soutìž mladých chovatelù pony 

 Mezinárodní šampionát Welsh pony 
a Cob Hradec Králové (kromì výstav a soutìží zde 
ostrovské chovatele èeká také licentace mladého 
plemenného høebce Prigo's Frisbee, loòského vítìze 
dvouletých welsh pony na Národní výstavì v Plasích) 
Pøímìstský dìtský tábor s poníky (I. turnus 2. až 
6. èervence, II. turnus 16. až 20. èervence, III. turnus 
6. až 10. srpna, IV. turnus 27. až 31. srpna)

 Vìtrný vrch Indiánské léto

 IV. shetland pony show Cho-
mutov   

 Národní výstava a sportovní soutìže 
Plasy 

 Vìtrný vrch Letní country muzicírování 

 I. ostrovský Pony Hubert   

 Horselanïácký Mikuláš 

 Vánoèní výprava za lesní zvìøí ke 
krmelci  

Další akce: Dámy v sedle, Koòské hrátky (Aš) 
a IV. pelhøimovský Pony Hubert (Cheb) zatím nemají 
stanoveny pøesné termíny konání. Termíny všech akcí 
jsou pøedbìžné a mohou být ovlivnìny napø. nepøízní 
poèasí, proto doporuèujeme sledovat novinky také 
na stránkách www.primahorseland.snadno.eu, které 
pravidelnì aktualizujeme. Všechny naše akce budou 

V Domì kultury se 4. února uskuteènil již devátý 
roèník Setkání ostrovských sportovcù, letos v pirát-

ském stylu. V pirátských pøevlecích pøišla témìø 
polovina hostù. Celý veèer moderovala (jako kaž-
doroènì) Olga Jaklová. V doprovodném programu 

vystoupili bubeníci ze ZUŠ Ostrov, kteøí akci zahájili. 
Dále se pøedstavily dìti z krasobruslaøského oddílu se 
skladbami Šmoulové a Kostlivci. Nechybìla dìvèata 
z twirlingu pøi MDDM Ostrov; doprovodný program 
zakonèily sportovní gymnastky z MDDM Ostrov se 
skladbou Pirátky. Hlavním bodem programu bylo 
vyhlášení nejlepších sportovcù mìsta Ostrova ve 
tøech kategoriích. V kategorii týmù se z vítìzství rado-
val sportovní Krasobruslaøský klub Karlovy Vary  
Ostrov, na druhém místì se umístil Cykloteam 
Ostrov, na tøetím Twirling MDDM Ostrov, na ètvr-
tém Karate klub MDDM Ostrov a na pátém volej-
balisté SK Borek Ostrov. V kategorii juniorù zvítìzila 
krasobruslaøka Štìpánka Tùmová, která za sebou 
nechala dva „chlapy“: druhého Štìpána Novotného 
(jachting) a tøetího Tadeáše Pavlíka (cyklistika). Jako 
ètvrtá skonèila cyklistka Aneta Klauková a pátá atletka 
Anna Zekuciová. V kategorii dospìlých se po nìko-
lika letech vrátil na trùn kulturista David Plachý, druhý 

skonèil nìkolikanásobný vítìz této ankety, cyklista 
Ladislav Fabišovský, tøetí byla Jana Žikavská (twirling), 
ètvrtá její oddílová kolegynì Lucie Matoušková 
a pátý byl cyklista Václav Draxal. I letos se odmìòoval 
sportovní talent, tím se stal pro rok 2011 cyklista 
David Zadák. Sportovní osobností roku byl vyhlášen 
bývalý šachista a výborný trenér šachového oddílu 
v Ostrovì, Jiøí Ciprian, který se bohužel nemohl akce 
zúèastnit osobnì, ale pohár i cena mu byly pøedány. 
Následovala dražba dresù bývalého fotbalisty, hráèe 
pražské Slávie Luïka Zelenky a hokejový dres HC 
Energie Karlovy Vary. Celková vydražená èástka 
3500 Kè byla vìnována zaèínajícím malým basketba-
listkám pøi MDDM Ostrov. Poté už následovala vol-
ná zábava, k tanci a poslechu hrála kapela Rhythmic. 
Všichni pøítomní se skvìle bavili až do ranních hodin. 
Velký dík patøí mìstu a sponzorùm za poskytnuté 
finance, bez kterých by nemohli být sportovci odmì-
nìni a také organizátorùm akce Karlu Kunzovi a Janu 
Matoušovi. 

Oddíl badmintonu TJ Ostrov

Setkání ostrovských sportovcù 

Jiøí Mácha 

Prima Horseland zve na letošní akce
poøádány za významné podpory mìsta Ostrova 
a dalších sponzorù a partnerù, kterým touto cestou 

dìkujeme. Této podpory si váží celá Prima parta 
z Prima Horselandu! 

Naši poníci si i v zimì rádi zaskotaèí.                                                                                                           Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová

Denisa Paèanová

Mgr. Lada Bláhová

Foto: Archiv Oddílu badmintonu TJ Ostrov
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