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Vážení čtenáři,
blíží se čas Vánoc a s ním 
neodmyslitelně spojené 
udělování dárků. I my jsme 
si pro vás připravili několik 
překvapení. 

ÚVODNÍK
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plesu Domu kultury Ostrov, již tradičnímu rozsvěcení 
vánočního stromku na Mírovém náměstí či 
slavnostnímu otevření nových prostor Rodinného 
centra Ostrůvek. Velmi mě těší, že Ostrovský měsíčník 
se opravdu stává periodikem nejen města Ostrova, 
ale celého ostrovského mikroregionu. Důkazem toho 
budiž pozvání na vánoční akce do lázeňského 
Jáchymova a na Boží dar, kde se v době adventu bude 
konat tzv. Krušnohorský advent/Erzgebirgischer 
Advent. Vše doplní i seznamy akcí Domu kultury 
Ostrov, MDDM, ZUŠ a dalších.

Závěrem mi dovolte požádat o trpělivost ty z vás, kteří 
do našeho měsíčníku přispěli, avšak jejich články byly 
redakčně zkráceny nebo dosud nebyly publikovány. 
Velmi nás těší zvýšený zájem občanů spjatý s novou 
grafickou podobou našeho periodika, bohužel náš 
publikační prostor je omezen, a tak vždy není možné 
vyhovět všem, kteří nám své příspěvky zašlou. 
Snažíme se proto upřednostňovat články, jejichž 
obsah se váže k nějaké aktualitě či v daném měsíci 
plánované akci. Zbylé jsme nuceni přesunout           
na později.

Děkujeme za pochopení.

Čtení plné inspirace, vánoční pohodu a vše nejlepší 
do roku 2013 vám přeje

Autor: Josef Ilko

Tím prvním je rozšíření prosincového 

„

Chybět samozřejmě nemohou ani tradiční rubriky      
a informace z ostrovských institucí, škol a spolků. 
Věnovat se tak například budeme reprezentačnímu 

vydání na 
plných dvacet stran informací a (jak doufáme) 
podnětného čtiva. Druhá novinka zaujme především 
podnikatele a drobné živnostníky, kteří na stránkách 
našeho měsíčníku pravidelně inzerují své služby          
a výrobky. Uvědomujeme si totiž, že doba obchodu     
i po několika letech stále příliš nepřeje. Snížili jsme 
proto od prosince ceny inzerce příjemných 20 %. 
Protože vánoční svátky by neměly být pouze časem 
nákupů, ale i rozjímání, připravili jsme pro vás novou 
rubriku s názvem Jak to vidí...”. 
V ní každý měsíc oslovíme jednu z významných ale 
někdy třeba i méně známých osobností našeho 
města a poskytneme jí prostor, aby vyjádřila své 
myšlenky, názory a nápady. Téma je vždy volné, záleží 
na pisateli. Tentokrát jsme vybrali pátera Mgr. Hrice     
z ostrovské fary, který se zamýšlí nad odklonem naší 
společnosti od jejích tradičních hodnot.  
V neposlední řadě se nám ozval pamětník, který 
přislíbil pravidelně přispívat kolážemi fotografií 
srovnávajícími současnou podobu města s dobami 
dávno minulými.

Jan Železný, šéfredaktor 

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov 
v nákladu 8000 kusů měsíčně.
Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské 
domácnosti.
Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pondělí 17. prosince 2012. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 12. prosince 2012. 
Příspěvky a inzeráty došlé po tomto termínu 
nemusejí být otištěny!
Grafická úprava, zlom: Deft Design, Sadová 432, 
Klášterec nad Ohří 431 51
Tisk: Gaven s.r.o.
Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný
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Čepeláková, Milan Matějka, Walburga Mikešová, 
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Redakční rada neodpovídá za text inzerce.
Své příspěvky, dotazy a připomínky zasílejte na 
e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.cz, popřípadě se 
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TÉMA MĚSÍČNÍKU

Ples Domu kultury je oblíbená společenská událost, 
která je každoročně pořádána hned na začátku 
nového roku. Tentokrát se ve společenském sále 
domu kultury sejdeme 19. ledna a pro mnohé bude 
jistě příjemným překvapením tak trochu nový vzhled 
sálu. 

Co se změnilo? Za pomoci města Ostrova jsme 
obnovili lesk tanečního parketu a tím pozvedli prestiž 
společenského sálu. Dalším překvapením jsou nové 
záclony, které již nezasahují do celé délky okna            
a dávají tak vyniknout nadokenním reliéfům                 
a báječně pouští venkovní světlo do sálu. Nový 
vzhled také částečně pozdvihují vyměněné závěsy. 
Vedení Domu kultury Ostrov doufá, že vždy nalezne 
finanční prostředky, aby i v drobných změnách 
mohlo pokračovat v celém domě kultury. 

Hostem plesu je oblíbená zpěvačka Jitka Zelenková, 
jež jde za svou muzikou, která jí je blízká, za texty, 
které něco sdělují a v nichž vnímavý člověk najde cosi 
ze svých vlastních životních pocitů. Kromě ukázky 
tance na vás čeká tajemné půlnoční překvapení. 

Předprodej na Ples domu kultury bude zahájen          
3. prosince a vstupenky si můžete zakoupit                       
v Infocentru Domu kultury Ostrov. Letos jsme pro Vás 
připravili i speciální vánoční vstupenky vhodné jako 
dárek pod stromeček.

Po celé republice se na první adventní neděli                
2. prosince rozsvítí vánoční stromy a náměstí provoní 
svařené víno, medovina a další dobroty. Ostrov 
samozřejmě nebude pozadu a tak se můžeme těšit 
nejen na slavnostní rozsvícení již zmiňovaného 
vánočního stromu, ale také na vánoční trh, na kterém 
si budete moci zakoupit jmelí, vánoční cukroví, 
svíčky, adventní věnce a vánoční výzdobu. 

Děti ze základní školy Masarykova a J. V. Myslbeka 
budou prodávat své výrobky. V 17.00 hod. pak zahájí 
program literárně dramatický a taneční obor 
Základní umělecké školy a soubor Mirákl „rejem 
andělů a světel” za zpěvu paní učitelky Kateřiny 
Bodlákové. U rozsvěcení vánočního stromu nesmí 
chybět ani „Májová sluníčka”  ze Základní školy 
Májová pod vedením paní učitelky Jany Svobodové    
a hudebního doprovodu paní profesorky Evy Jílkové. 
Daniel Cina zahraje dvě skladby na saxofon a Jitka 
Tancibudková a Iveta Nguyen zazpívají dvě 
muzikálové písničky. Daniel Cina i obě děvčata jsou 
žáci Základní školy Májová. Tradičně si pro dopisy        
a přání pro Ježíška přijde nebeský pošťák – v letošním 
roce má ale nebeskou službu nebeská pošťačka!  

V předvánočním adventním čase nám přijde popřát 
vánoční pohodu také starosta města Bc. Pavel Čekan, 
který také rozsvítí náš vánoční strom. Přijďte na 
Mírové náměstí a nechte se inspirovat vánoční 
náladou, udělejte si čas na setkání s přáteli u teplého 
svařáku a medoviny, přijďte se podívat na vystoupení 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

PLES DOMU KULTURY
 S JITKOU ZELENKOVOU 

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov Martina Pavlasová, Ilona Hálová

svého dítěte a na krásný vánoční strom. V neděli večer 
pak nezapomeňte zapálit první svíčku na vašem 
adventním věnci a pusťte do svých domovů adventní 
čas.
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Ohnivá show před osvíceným vánočním stromem. 
Autor: DK Ostrov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Judita Ilková, 
předsedkyně ÚO SD Ostrov

Eva Šimková, 
Castila o.s.  

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ 
V PROSINCI 2012:

01. 12. Jirkov - podzemní chodby ve městě 
                     a nadzemí v okolí 
08. 12. Předvánoční Praha - Toulcův dvůr 
                     a zámek Chvaly 
14. 12. O adventu do partnerských měst 
                     Baden-Badenu a Rastattu  
22. 12. K Moučným pytlům na sněhu 
                     nebo na blátě 

                     

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, org. propozice) budou 
k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní 
termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí
u autobusové zastávky na Karlovy Vary. 
Bližší údaje jsou na internetové adrese: 
www.turiste.webpark.cz 

26. 12. Zimní přírodou za památkami 
                     Karlových Varů
01. 01. Novoroční výstup na Nebesa 
                     ve Stráži nad Ohří
                     

V sedle Vršic v Julských Alpách. 
Autor: Archiv KČT

V našem městě a v okolí bude opět ve dnech 3. až     
13. ledna organizována Oblastní charitou Ostrov 
Tříkrálová sbírka. Zahájena bude v kostele                   
sv. Michaela a Panny Marie Věrné ve čtvrtek dne         
3. ledna 2013 v 16.00 hod. Sraz koledníků i vedoucích 
skupinek již v 15.30 hod. (na faře u kostela). Výtěžek 
sbírky bude určen na vybavení dalších třinácti lůžek 
projektu „Navýšení kapacity Domova pro seniory       
v Ostrově” a rovněž na vybavení nových pokojů            
a zázemí např. polohovací postele, noční stolky, šatní 
skříně, stoly, židle apod.

Věříme, že skupinky koledníků, které u vás doma 
zazvoní, vás svou tříkrálovou koledou potěší. I jejich 
prostřednictvím pak budete moci přispět na pomoc 
novým seniorům v našem Domově. Předem vám 
děkujeme za vaše otevřené srdce i ruku k pomoci.

K blížícím se svátkům vám přejeme pokojné prožití 
Vánoc a vše dobré v novém roce 2013. 

Další informace: tisk, Kabelová televize, letáčky, 
www.ostrov.charita.cz

Římskokatolická farnost Ostrov ve spolupráci                
s Oblastní charitou Ostrov vás zvou na koncert 
Českých a moravských lidových koled a vánočních 
duchovních písní.

Koncert se bude konat v kostele sv. Michaela a Panny 
Marie Věrné dne 12. ledna 2013 od 15.00 hod. 
Účinkovat bude pěvecký sbor domova v Mariánské, 
pod vedením sbormistra pana Jiřího Navary. Vstupné 
bude dobrovolné a bude určeno na vybavení dalších 
třinácti lůžek projektu „Navýšení kapacity Domova 
pro seniory v Ostrově" – záměr Třikrálové sbírky 2013. 

S velkou nadějí se zúčastnili rodiče dětí s handicapem 
slavnostního zahájení Rodinného centra Ostrůvek. 
Oceňujeme vstřícný přístup vedení centra                     
a zastupitelů města k zapojení této skupiny dětí do 
stejných aktivit, kterých se účastní děti bez 
handicapu. Společným cílem obou skupin je 
vzájemné poznávání a možnost být pospolu.

Od listopadu 2012 je pro handicapované děti 
připraven čtvrteční odpolední program nazvaný 
Klubíčko.

Naše společnost se musí sama zajímat a chtít se 
otevřít všem, kteří jsou jenom trochu jiní, ale mají 
stejné potřeby a práva jako my všichni ostatní.

Držím palce a přeji hodně úspěchů.

OSTROVSKÉ DĚTI S HANDICAPEM 
MAJÍ SVÉ KLUBÍČKO

I. Harzerová, předsedkyně OS Rodičů 
a přátel dětí s postižením Karlovy Vary

 

Za Oblastní charitu Ostrov, ředitel 
a koordinátor TS 2013, Mgr. Tomáš Fexa, 

tel. 777 767 050 (red. kráceno)

Za pořadatele se na vás těší páter 
Marek Hric a Mgr. Tomáš Fexa (red. kráceno) 

Po úspěšném zvládnutí zkušebního provozu byly dne 
30. října za přítomnosti maminek s dětmi, hostů           
i médií slavnostně otevřeny nově zrekonstruované 
prostory Rodinného centra Ostrůvek v bývalé 
městské knihovně. Akci zahájila jednatelka centra 
Pavlína Lišková. Ta přivítala všechny přítomné               
a poděkovala městu a zainteresovaným osobám, 
které při naplňování záměru přestavby pomáhaly. Za 
realizační tým se slova ujal Jan Železný, který krátce 
připomněl historii vzniku celého projektu a popřál 
nově vzniklému centru sociálních služeb brzké 
dokončení (druhá etapa je plánována na jaro roku 
2013). Oba pak společně přestřihli slavnostní pásku    
a přípitkem oficiálně zahájili činnost centra. Průběh 
akce si nenechali ujít ani členové vedení města, 
starosta Bc. Pavel Čekan a radní Mgr. Libor Bílek a Ing. 
Josef Železný. Pro hosty bylo připraveno drobné 
pohoštění, během něhož se diskutovalo o obsahu 
činnosti rodinného centra se zřetelem na kurz pro 
handicapované děti s názvem Klubíčko, o němž         
si můžete více přečíst v tomto vydání Ostrovského 
měsíčníku. 

Doufejme, že tak byly položeny základy pro 
dlouhodobou a úspěšnou činnost centra sociálních 
služeb v našem městě.

ČINNOST RODINNÉHO CENTRA 
SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA

Jan Železný, šéfredaktor   

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva: Pavlína Lišková, jednatelka 
Ostrůvku, a Jan Železný. Autor: Walburga Mikešová

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2013

POZVÁNKA
NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

ÚO Svazu diabetiků Ostrov zve širokou veřejnost 
na akci  „DEN PRO ZDRAVÍ”. 

Přijďte ve středu 12. prosince 2012 
od 10.00 do 16.00 hod. do Domu kultury Ostrov 
a nechte si změřit hladinu cukru v krvi a krevní tlak.

Měření cukru se provádí z kapky krve odebrané z prstu.

Castila o.s. děkuje všem svým sponzorům: městu 
Ostrov, Karlovarskému kraji, osobním dárcům 
(zejména paní Jarmile Burešové) a samozřejmě všem 
zájemcům o naše koníčky za jejich podporu v roce 
2012. 
Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví a štěstí v roce 2013.

Autor: Archiv Mgr. Tomáše Fexy

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

ZVEME NA AKCI
 „DEN PRO ZDRAVÍ”



Mgr. Jana Múčková 

klinické biochemie je nový biochemický analyzátor, 
na oddělení DIOP byla nainstalována nová lůžka pro 
intenzivní péči. Na interním oddělení JIP je nové EKG.

Na oddělení DIP II. byla dokončena obměna 
přístrojové techniky. Na RDG oddělení byl instalován 
nový sonografický přístroj TOSHIBA NEMIO MX. 
Stávající přístroj ALOKA byl přestěhován na interní 
ambulanci, kde jsou prováděna echokardiografická 
vyšetření. 

V listopadu byly zahájeny předporodní kurzy pro 
nastávající maminky. Přihlásit se můžete i nyní na tel.: 
353 364 149. V letošním roce se k datu 11. listopadu 
2012 uskutečnilo 536 porodů, hospitalizováno bylo 
6392 klientů, operováno bylo 1625 klientů a na 
ambulancích bylo ošetřeno 16601 klientů. Závěrem 
děkujeme čtenářům a všem občanům města za 
projevenou podporu a důvěru. Přejeme krásné           
a klidné prožití vánočních svátku a v novém roce 
pevné zdraví.

Pro zpříjemnění předvánočního shonu jsme pro vás 
připravili řadu akcí. 
V průběhu prosince můžete navštívit výstavu 
velkoformátových fotografií Dalibora Stacha, které 
jsou umístěny v Oranžerii Václava Havla. V prostorách 
recepce máte možnost shlédnout a případně                 
i zakoupit krásné vánoční dekorace. 
Prosinec v knihovně bude ve znamení vánočních 
koncertů. V úterý 4. prosince k nám zavítá smíšený 
pěvecký sbor DAD kvintet a Příležitostný pěvecký 
sbor se svým koncertem „Vstávajte pastieri". Koncert 
začne v 18 hodin.
V sobotu 8. prosince nám odpoledne zpříjemní 
vystoupení pěveckého sboru Vokální harmonie           
z Hradce Králové. Začátek koncertu je již v 16 hodin.
Tradiční vánoční koncert a dramatická vystoupení 
žáků ZUŠ Ostrov jsou naplánovány na středu            
12. prosince od 17 hodin.
Všechny zájemce také srdečně zveme na vystoupení 
oblíbeného dětského pěveckého sboru CANTICA, 
který nás vánočně naladí 3. adventní neděli, tj.           
16. prosince od 12 hodin. Všechny koncerty se 
uskuteční v Oranžerii Václava Havla.
Zájemci o kurz starých řemesel nepřijdou ani               
v prosinci zkrátka. Další tvoření proběhne v pondělí 
17. prosince od 16 hodin. Téma bude včas 
zveřejněno. Již teď mohu slíbit všem zájemcům, že 
kurzy budou probíhat i v nadcházejícím roce a bude 
se opravdu na co těšit! Do konce letošního roku si 
můžete na chodbách knihovny prohlédnout výstavu 
fotografií z nejchudších částí Keni cestovatelů Davida 
Švejnohy a Václava Soukupa. Fotografie jsou 
prodejné. Výtěžek z prodeje podpoří projekt Voda 
pro Kauti neziskové organizace Centrum Narovinu.

Upozorňujeme návštěvníky, že od 22. do 26. 
prosince a od 31. prosince do 1. ledna bude 
knihovna ZAVŘENA. Nezapomeňte si udělat 
dostatečnou zásobu literatury v předstihu.
Za celý kolektiv pracovnic a pracovníka Městské 
knihovny Ostrov bych chtěla všem návštěvníkům 
poděkovat za jejich věrnost a popřát příjemné 
prožití svátků vánočních a šťastný rok 2013.

Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 
případné dotazy posílejte na info@mkostrov.cz
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PROSINEC 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV

AKTUALITY Z MĚSTA

Dne 24. října 2012 zjistili strážníci MP Ostrov, že v ulici 
Horská někdo odcizil kryt kanálu. Strážníci 
neprodleně toto místo zabezpečili a ve spolupráci       
s MěÚ Ostrov a firmou Marius Pedersen zjednali 
nápravu.

Dne 29. října 2012 přijali strážníci oznámení o muži, 
který budí veřejné pohoršení tím, že leží v ulici 
Dlouhá. Hlídka okamžitě po oznámení vyjela na 
místo, kde našla muže, který měl zdravotní potíže        
a potřeboval okamžitou lékařskou pomoc. Strážníci 
tomuto muži zajistili lékařské ošetření a převoz do 
místní  nemocnice.  Opět prosíme občany,  
nepodceňujte tyto případy. I Vám může jít jednou      
o život a každá minuta, kdy neposkytneme pomoc, 
může stát lidský život.

Dne 30. října 2012 neznámý vtipálek oznámil na linku 
112 nehodu tří vozidel u OD TESCO. Na místě se sjel 
celý integrovaný systém včetně našich strážníků. 
Pokud šlo vtipálkovi o ověření naší připravenosti, tak 
jsme všichni obstáli na jedničku. Horší by to bylo                   
v momentě, kdyby naše služby opravdu někdo 
potřeboval! Mluvit o tom, že se oznamovatel 
dopouští protiprávního jednání, snad ani není 
potřeba, protože i malé dítě ví, kdy se volá číslo 112.

Dne 1. listopadu 2012 požádala hlídka PČR strážníky 
o pomoc při zadržení osoby v celostátním pátrání. 
Následně obě hlídky společně hledanou osobu 
zadrželi. Policisté si ji převezli na svou služebnu            
k dalšímu šetření.

Dne 4. listopadu 2012 ve 23.30 hodin oznámil občan 
města, že na příjezdové silnici z Karlových Varů            
u místního hřbitova se vytvořila kaluž vody, která         
v těchto místech ohrožuje dopravu. Strážníci zajistili 
pročištění úseku a po celou dobu zde zajišťovali 
bezpečný průjezd vozidel.

Strážníkům se podařilo zjistit pachatele, který 
vykrádá a převrací sběrné nádoby na elektroodpad. 
Strážníci po zjištění totožnosti tomuto muži řádně 
domluvili, jak se má v katastru města chovat a udělili 
blokovou pokutu ve výši 1000 Kč.

Dne 13. listopadu 2012 strážníci uspořádali veřejné 
setkání s občany, kde mohli občané přednést svoje 
nápady, návrhy nebo stížnosti na dění v našem 
městě. Ačkoli byla tato akce včas a řádně 
prezentována, nedostavil se ani jeden občan našeho 
města, který by vznesl dotaz na vedení městské 
policie. Trochu nás to mrzí, ale pokud to znamená, že 
jsou všichni občané s naší prací spokojeni, je to jenom 
dobře.

Informace za třetí čtvrtletí o počtu přestupků               
a oznámení: počet přestupků: 508, oznámení od 
občanů: 485, vybráno za přestupky: 49 600 Kč.

Ladislav Martínek, 
MP Ostrov (red. kráceno)

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE

Autor: MP Ostrov

BILANCE 
NEMOCNICE OSTROV 2012

Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Když se v závěru roku 2012 ohlédneme zpět, byl 
letošní rok pro Nemocnici Ostrov celkem úspěšný. Za 
účelem zkvalitnění péče byl v lednu zahájen provoz 
infolinky 800 251 251, jejímž smyslem je pomoci 
klientům v nesnázích, reagovat na jejich dotazy, 
poskytovat kvalitní a přesné informace o provozu        
a chodu Nemocnice Ostrov. Tato služba nyní funguje 
NON STOP. Už třetím rokem se v ostrovské porodnici 
narodilo první miminko Karlovarského kraje. 2. ledna 
2012 se narodila Vanessa Frosali z Chodova.                  
V celostátním projektu Nemocnice ČR 2011 získala 
Nemocnice Ostrov titul a pečeť „Nejlepší nemocnice 
kraje 2011". V únoru se zdravotníci z ostrovské                
i sokolovské nemocnice zúčastnili semináře Umění 
společenského chování a komunikace. Seminářem 
provázeli odborníci Ladislav Špaček a Petr 
Studenovský. Nemocnice Ostrov rozšířila v letošním 
roce nabídku služeb o genetická vyšetření pro muže   
i ženy v rámci prevence. Zahájeno bylo očkování proti 
rakovině děložního čípku pro dívky od třinácti let. 

V červnu se uskutečnilo pravidelné setkání vedení 
nemocnice se starosty spádových měst a obcí              
v regionu. Nemocnice Ostrov obdržela rozhodnutí     
o pasportu pracovišť následné intenzivní péče            
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, který 
proběhl začátkem letošního roku. Pracovní skupina 
na základě zjištěných a ověřených skutečností došla  
k závěru, že úroveň poskytované péče na těchto 
pracovištích, včetně prostorového a estetického 
hlediska, patří k nejlepším v ČR a odpovídá plně 
účelu, pro který byla tato pracoviště zřízena.                  
V Nemocnici Ostrov je jediné pracoviště tohoto typu                           
v Karlovarském kraji a největší v ČR. Od srpna probíhá 
na rehabilitačním oddělení canisterapie pod 
vedením ergoterapeutky Bc. Lucie Vítkové. 
Zaměstnankyně Nemocnice Ostrov, vedoucí 
fyzioterapie Monika Krausová úspěšně absolvovala 
zkoušky na Vojtovu metodu pro dospělé a je tak 
jedna z mála v Karlovarském kraji. Zaměstnankyně 
rehabilitačního oddělení Nemocnice Ostrov, 
fyz ioterapeutk a Lenk a K rausová úspěšně 
absolvovala zkoušky na Vojtovu metodu zaměřenou 
na děti. Porodní asistentka gynekologicko-
porodnického oddělení Nemocnice Ostrov Valerie 
Fuk árková úspěšně ukonči la  pomatur i tní  
specializační studium v oboru perioperační péče. 

N e m o c n i c e  O s t rov  d r ž í  p r i o r i t u  p r v n í c h  
laparoskopických operací tříselných kýl zaměřených 
n a  o r i g i n á l n í  m e t o d u  TA P P  s  p o u ž i t í m  
polovstřebatelných síťek Parietene Progrip a zároveň 
provádí suverénně nejvyšší počet těchto operací          
v republice ročně. Za dva roky, přesně od srpna 2010 
bylo provedeno celkem 376 operací k datu                   
8. listopadu 2012. Psychoterapeutické oddělení 
rozšířilo v září terapeutické programy v odvětví 
socioterapie a dalších podpůrných aktivit. V září 
navštívila Nemocnici Ostrov vietnamská delegace        
v čele s ministryní zdravotnictví a velvyslancem 
Vietnamu. Zajímalo je zejména fungování 
nemocnice v podmínkách legislativy ČR, historie 
nemocnice v Ostrově a spektrum služeb, které 
nemocnice poskytuje. V letošním roce probíhala          
a byla dokončena modernizace SPORTPARKU a také 
výstavba parkoviště před nemocnicí. V listopadu 
pořádala Nemocnice Ostrov s velmi pozitivním 
ohlasem III. Odbornou konferenci s krajským 
rozsahem s názvem „Dlouhodobá péče – vize 
budoucnosti". Co se týče investičních aktivit, byly 
koupeny dva nové ventilátory na oddělení DIP. Na 
rehabilitačním oddělení je nový lymfodrenážní 
přístroj a rotoped pro klienty po totálních
endoprotézách kyčelních kloubů. Na oddělení 
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V říjnu byla naše jednotka vyslána celkem k patnácti 
událostem, z toho bylo: čtyřikrát únik látek                     
a technická pomoc, třikrát dopravní nehoda a planý 
poplach a jeden požár. Na technickou pomoc jsme 
byli vysláni do ulice S. K. Neumanna, kde bylo 
zapotřebí uzavřít tekoucí vodu v bytovém domě.         
V ulici Pod Křížkem naši pomoc potřebovala ZZS 
Ostrov při transportu pacienta, v Palackého bylo 
zapotřebí otevřít byt. K požáru trafostanice v obci 
Osvinov jsme byli vysláni společně s jednotkou HZS 
Klášterec nad Ohří, událost byla přehodnocena jako 
technická pomoc, neboť došlo k uhašení požáru ještě 
před příjezdem jednotek PO. V Kolárově ulici                
v Karlových Varech došlo k úniku plynu do budovy 
školy, na místě zasahovaly jednotky HZS Karlovy Vary, 
Sokolov a jednotky SDH Ostrov, Tašovice, Stará Role         
a Chodov. K úniku neznámé látky na hladinu rybníka 
došlo za Ostrovem ve směru na Hroznětín, na místě 
jsme zasahovali společně s jednotkou HZS Karlovy 
Vary, na místo byli povoláni i pracovníci životního 
prostředí a PČR Ostrov.     
Vyteklou naftu na vozovku jsme likvidovali                   
v Karlovarské a Nádražní ulici a další pak na výjezdu     
z čerpací stanice PHM v Dolním Žďáru směrem na 
Jáchymov v délce cca tří set metrů. Na místo byl 
povolán ještě technický automobil TA/CHL/1 Iveco     
z HZS Karlovy Vary. Dvakrát k prověření signalizace 
EPS jsme vyjížděli společně s jednotkou HZS KV do 
obchodního domu v Obchodní ulici. Společně              
s jednotkou HZS KV jsme vyjeli k dopravní nehodě tří 
vozidel v Severní ulici, po příjezdu na místo se zde již 
žádná vozidla nenacházela, zásah byl přehodnocen 
jako planý poplach. K dopravní nehodě dvou 
osobních aut na světelné křižovatce v Ostrově jsme 
vyjížděli s jednotkou HZS KV, při nehodě došlo           
ke zranění čtyř osob. Další nehoda, u které jsme ve 
stejném složení zasahovali, se stala v obci Pstruží.        
K odstranění následků po dopravní nehodě tří aut 
jsme byli vysláni na silnici č. I/13 na obchvatu města. 
Požár palet a klestí jsme likvidovali za pekárnou            
v Ostrově.  

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
St, 19.12., 16.30 hod., MDDM
Přijďte si užít vánoční atmosféru s dětmi kytarového 
kroužku a zazpívat si s nimi vánoční koledy.

PLAVECKÉ KURZY
LEDEN − DUBEN
V týdnu od 14. ledna 2013 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat od 
3.12. 2012 v domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hod.
Út, 15.1.        16 − 17 hod. −  neplavci I.
St, 16.1.         16 − 17 hod. − rodiče a děti
Čt, 17.1.         16 − 17 hod. − neplavci II.
Pá, 18.1.        15 − 16 hod. − plavci I.
                          16 − 17 hod. − plavci II.

Informace ke všem akcím a k činnosti kroužků v domě 
dětí po − pá: 8 − 18 hod., tel. 353 613 248, 731 615 657.

Obyvatelé a zaměstnanci Domova pro seniory              
v Perninku, p.o. by touto cestou chtěli poděkovat 
zaměstnancům knihovny v Ostrově. Rok co rok jsme 
zváni na přednášky a přátelské posezení,                         
o občerstvení a program se vždy skvěle postarají 
zaměstnanci knihovny a po celé dopoledne nám 
věnují svůj čas. Na tyto setkání se vždy těšíme. 
Pozvání ze strany knihovny nebereme jako 
samozřejmost a nesmírně si vážíme lidí, kteří se snaží 
druhým zpříjemnit život. Velmi si ceníme toho, že na 
nás myslíte. Děkujeme Vám.

ŘÍJEN NA LINCE 150

Milan Kuna, JSDH Ostrov (red. upraveno) 
                                                                                                                         

Obyvatelé a zaměstnanci Domova pro seniory 
v Perninku, p.o.

                                                                                                                         

PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZAMĚSTNACŮM 
KNIHOVNY V OSTROVĚ

Program pro seniory v MK Ostrov. 
Autor: Domov pro seniory Pernink p. o

MDDM OSTROV − PROSINEC 2012

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Út, 4.12., 16.30 hod., MDDM
Dům dětí a občanské sdružení Benjamin vás zvou        
v úterý 4. prosince do domu dětí na schůzku                  
s Mikulášem a čertem. Kdo přijde s koledou, 
básničkou nebo písničkou, určitě neodejde                  
s prázdnou. Ti, kteří s oblibou tvoří, si budou moci 
ozdobit perníček, zhotovit si vánoční přání, 
jednoduchou vánoční dekoraci, svícen nebo dárek 
pro maminku, namalovat vlastní vánoční ozdobu, 
vyrobit jablíčkový nebo pomerančový vrkoč. V úvodu 
besídky budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže 
„Vánoce našich babiček". Vzhledem k tomu, že je         
k  d i s p o z i c i  o m e z e n ý  p o č e t  v s t u p e n e k ,  
doporučujeme zakoupit si je v předprodeji v domě 
dětí od po 26.11.2012.

MIKULÁŠSKÉ JÍZDY ŽELEZNIČÁŘŮ
Út, 4.12., 16.30 − 18.00 hod.
Pod odborným dohledem členů Klubu železničních 
modelářů, ale i Mikuláše si můžete v rámci mikulášské 
besídky zajezdit s mašinkami v kolejišti MDDM 
Ostrov. 

HALOVÉ TURNAJE MALÝCH FOTBALISTŮ
FK Ostrov a MDDM pokračují v sérii fotbalových 
turnajů pro nejmenší fotbalisty.
Ne, 2.12., hala TJ Ostrov 10.00 − 13.00 hod.
− o Pohár Welectric pro ročníky 2003
So, 8.12. , hala TJ Ostrov 10.00 − 13.00 hod.
− 7. ročník Memoriálu Zdeňka Filipa pro ročníky 2004  
Ne, 9.12., hala TJ Ostrov 10.00 − 13.00 hod.
− Pohár OMA CZ pro ročníky 2005 

VÁNOČNÍ GYMNASTICKÉ ZÁVODY 
Čt, 13.12., 15.30 hod., tělocvična ZŠ Masarykova
Sportovní gymnastky domu dětí přivítají vánoce 
tradiční ukázkou svých dovedností. Srdečně zveme 
rodiče a všechny příznivce sportovní gymnastiky.  

VÁNOČNÍ ZVYKY 
Po, 17.12., 17.00 hod., klub domu dětí
Chcete si v předvánoční atmosféře připomenout 
tradiční předvánoční i vánoční zvyky od Ondřeje ke 
Třem králům tak, jak je slavily naše babičky                        
a prababičky? Vyzkoušíte si např. ondřejské věštění, 
seznámíte se s Barborkami a se zvyky, které se vážou k 
vánocům − zdobení stromečku, loupání jablíček, 
pouštění lodiček, házení pantoflem, zazpíváme si 
koledy,  v yzkoušíme s i  odlévání  z  vosku,  
připomeneme si novoroční pranostiky... 

Mgr. Lucie Mildorfová

Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého 
se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do 
vyhodnocení zařazena automaticky. Cílem výzkumu 
je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti 
malého a středního podnikání ze strany samospráv. 

V roce 2012 vyhodnotil srovnávací výzkum Město pro 
byznys dvě stě pět obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a dvacet dva městských částí hl. města Prahy. 
Metodika průzkumu je již pátým rokem založena na 
pořadí měst v jednotlivých kritériích a následném 
výpočtu průměrného, již výsledného pořadí všech 
zkoumaných měst souhrnně za všechna kritéria. 
Celkem padesát kritérií, podle kterých byla města 
ohodnocena, vychází ze dvou základních oblastí, 
kterými jsou PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ a PŘÍSTUP 
VEŘEJNÉ SPRÁVY. Každá z oblastí se na výsledném 
hodnocení podílí vahou 50 %. Druhou jmenovanou 
oblast, která se na celkovém hodnocení podílí 
padesáti procenty, mohou svým chováním radnice 
ovlivnit. 

Další informace na www.mestoprobyznys.cz

V rámci výzkumu byla udělena dílčí uznání.
Aš  uznání za boj s nezaměstnaností 
Cheb − uznání za dobré hospodaření města 
Karlovy Vary − uznání za nejlepší webové stránky 
z pohledu podnikatelů 
Kraslice − uznání za otevřenost úřadu 
Ostrov − uznání za spokojenost podnikatelů
s přístupem radnice

−

Celkové pořadí měst v Karlovarském kraji

1. Sokolov
2. Mariánské Lázně
3. Ostrov
4. Kraslice
5. Aš
6. Cheb
7. Karlovy Vary

OSTROV OBSADIL 3. MÍSTO
VE SROVNÁVACÍM VÝZKUMU
MĚSTO PRO BYZNYS 2012

Autor: MDDM Ostrov

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí odd. pravidelné činnosti 



Denisa Pačanová, 
předsedkyně klubu (red. kráceno)Walburga Mikešová, kronikářka 

Zástupci města Ostrova se v čele se starostou Bc. 
Pavlem Čekanem, místostarostou panem Milanem 
Matějkou, členy zastupitelstva města a dalších 
organizací zúčastnili ve dnech 26. – 29. října 2012 
dalšího setkání v rámci projektu „Síť – dialog generací 
2011 – 2013” v italském městě Volterra (Toskánsko). 
Po slavnostním uvítání starostou města Volterra 
všichni zhlédli fotovýstavu „ Prarodiče a jejich vnuci". 
Velmi zajímavá byla konference, kde mimo starosty 
Volterry hovořili k tématu projektu a k „Evropskému 
roku generací” poslanci za provincii Pisa, za region 
Toskánsko, biskup města Volterry a nakonec se přidali 
i starostové partnerských měst. Všechny upoutal 
zástupce asociace AUSER, jejíž dobrovolníci 
pomáhají při doprovodu dětí do škol, dohlížejí na 
žáky před školou a také se angažují při organizaci 
výstav. Tato asociace je tvůrcem projektu PIEDEBUS 
(chodící autobus), kolem kterého se spustila největší 
diskuze. Do projektu jsou zapojeni rodiče, děti, 
prarodiče i dobrovolníci a učitelé. „Chodící autobus”   
– dva dospělí vodí skupiny dětí do škol, přičemž na 
určených zastávkách se přidávají další děti prvního 
stupně základních škol. Projekt má velký úspěch,          
I když rodiče byli v počátcích skeptičtí. Neméně 
zajímavou práci vykonává spolek Mondo Nuovo 
(Nový svět),  který se zaměř i l  na zapojení 
handicapovaných lidí do běžného života. 

Součástí setkání partnerských měst projektu byla 
prohlídka města, při které se účastníci delegací 
seznámili s jeho historií a památkami. Rovněž bylo 
možné navštívit etruské muzeum s vzácnými 
vykopávkami a muzeum Pinacoteca Civica s cennými 
obrazy malířů florentinské školy 14. století. 

Dne 28. října, kdy Česká republika slavila státní 
svátek, se v historickém sále místní radnice uskutečnil 
slavnostní akt k 20. výročí partnerství francouzského 
města Mende a Volterry a k 5. výročí partnerství 
německého města Wunsiedel s Volterrou. Setkání 
měst přineslo mnoho pozitivního pro další 
spolupráci spolků, občanských sdružení, škol, 
mládeže, studentů apod. 

4. setkání zástupců partnerských měst v italském 
městě Volterra 
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PROJEKT „SÍŤ – DIALOG GENERACÍ
 2011 – 2013”: 

Sezónu 2012 považuje naše občanské sdružení jako 
velmi úspěšnou, a proto bych tímto chtěla oficiálně 
poděkovat všem našim příznivcům a partnerům, bez 
jejichž podpory a pomoci bychom se neobešli. Dále 
rovněž našim dětem, kterých je v současné době již 
přes padesát a samozřejmě i jejich rodičům, kteří se 
velmi rádi zapojují do námi pořádaných akcí.

Na mezinárodním šampionátu Welsh pony a Cob 
2012 v Hradci Králové jsme velice úspěšně 
zlicentovali našeho mladého hřebce Prigo's Frisbee, 
který je velkým přínosem v chovu pro ČR − nová 
kvalitní krevní linie pro chov welsh pony. Frisbee 
vyhrál nejen celou třídu hřebců předvedených             
k zápisu do plemenné knihy, ale stal se i celkovým 
šampionem mladých sekce B a byl zařazen do Hlavní 
plemenné knihy a do Akceleračního programu. Další 
dvě první místa ve výstavě získaly roční klisnička 
vlastního chovu Princes From Island a Limetree 
Proud, 2. místo získal hřebeček Prigo's Flic Flac.             
V dětských soutěžích pak přidala L. Proud                      
s D. Pačanovou ještě jedno prvenství a jedno 2. místo.

Koncem července jsme se zúčastnili IV. Shetland Pony 
Show Chomutov, kde se nám opět dařilo. Ve výstavě 
jsme získali dva vítěze tříd, Šampiona kategorie 
jezdeckých pony a titul Vícešampiona mladých všech 
plemen výstavy (dvouletá Pr. Delu Surprice). L. Proud 
pak vybojovala i titul Senior Vícešampiona všech 
plemen. Dnes již soukromý pony Pr. First Pride přidal 
ještě 2. místo ve své kategorii. Ani děti se nenechaly 
zahanbit! Ve svých velmi početných třídách si                
s poníky vysoutěžily 2x 1. místo a 2x 5.místo.

V září jsme třetím rokem zahájili dnes již velmi 
populární kroužek Mladých chovatelů Pony. Těší nás 
stále vzrůstající zájem dětí i veřejnosti o naše klubové 
akce a propagaci „Chovu a využití poníků                        
v současnosti”. Velmi nás též potěšila spokojenost 
účastníků našich letošních premiérov ých 
„Příměstských táborů s poníky”, které jsme pořádali 
během letních prázdnin.

Závěrem léta jsme vyjeli na Hobby závody do Plasů u 
Plzně, kde jsme se se svými svěřenci účastnili jízd 
zručnosti a také některých westernových disciplín. 
Domů jsme přivezli 3x 1. místo, 2x 2. místo, z 1x 3. 
místo, 1x 4. místo, 2x  5. místo a 1x 6. místo.

Děkujeme za přízeň! Všechny zdraví Váš Prima 
Horseland klub! 
Více info o nás na www.primahorseland.snadno.eu  

SEZÓNA 2012 V PRIMA 
HORSELAND KLUBU

 Delegace města Ostrova. Zleva:  Mgr. Dana Osičková, 
Bc. Klára Jechová, Bc. Jana Punčochářová, kronikářka Walburga 

Mikešová a člen rady města RNDr. František Wohlmuth. 
Autor: Mgr. Lucie Mildorfová

Starostové partnerských měst na slavnostním setkání. 
Autor: Mgr. Lucie Mildorfová

Autor: Denisa Pačanová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA V PROSINCI

PROGRAM AKCÍ:

2.12.       Rozsvícení vánočního stromu. 
                 Akce se na Mírovém náměstí zúčastní žáci  
                 LDO, TO a VO. Začátek v 18.00 hod.

4.12.       Vánoční setkání seniorů.  
                 Ve společenském sále Domu kultury Ostrov 
                 se představí žáci LDO I. Konývkové a žáci 
                 TO A. Burešové. Začátek v 16.00 hod.

4.12.       Vánoční koncert sólistů. 
                 Na půdě Staré radnice zazní tóny sólistů 
                 hudebního oboru. Začátek v 17.00 hod.

11.12.    Vánoční interní koncert. 
                 V sále ZUŠ zahrají a zarecitují žáci školy. 
                 Začátek v 17.00 hod.

11.12.    Koncert žáků Marty Starkové. 
                 Půda Staré radnice, začátek v 17.00 hod.

12.12.    Vánoce v knihovně.  
                 Zahrají žáci školy. Začátek v 17.00 hod.

13.12.    Vánoční interní koncert. 
                 V sále ZUŠ zahrají a zarecitují žáci školy. 
                 Začátek v 17.00 hod.

17.12.    Třídní vánoční koncert. 
                 V sále ZUŠ zahrají žáci Ivety Müllerové. 
                 Začátek v 15.30 hod.

17.12.    Vánoční koncert pro stacionář.  
                 Zahrají žáci Libuše Vilímovské.

18.12.    Třídní vánoční koncert. 
                 V sálku č. 31 zahrají žáci Kateřiny  
                 Bodlákové. Začátek v 17.00 hod.

18.12.    Vánoční koncert. 
                 Na půdě Staré radnice se v 16.30 hod. 
                 představí žáci Dagmar Tölgové a v 18.00 
                 hod. žáci Iriny Širokaji.

19.12.    Vánoční koncert. 
                 Na půdě Staré radnice zahrají žáci Libuše 
                 Vilímovské. Začínáme v 16.30 hod.

21.12.    Koncert bicích. 
                  V sále ZUŠ zahrají žáci Petra Tyra. 
                 Začátek v 18.00 hodin

Jaroslav Chmelík, 
zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov
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TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ 
PRO ROK 2013

Ladislav Jiskra, 
vedoucí odboru dopravně správního

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Připomínáme fotografickou soutěž pro děti ve věku 
od 7 do 15 let, kterou pořádá ekocentrum (EC) a dům 
dětí. Tématem je podzim a zima v Ostrově a jeho 
okolí. Až do 28. února 2013 můžete do EC přinést 
maximálně tři fotografie ve formátu A4 (cca 20x30 
cm) v obálce se jménem a kontaktem. Veřejnost se 
může těšit na výstavu nejen vítězných prací.

NOČNÍ PROHLÍDKA, 
pá 7.12.    
Pracovníci ekocentra vás srdečně zvou na noční 
prohlídku. Přesvědčíte se o tom, jak to v EC vypadá po 
zavírací době. Hlavně ale můžete pozorovat zvířátka, 
která se večer chovají jinak než během dne. Zejména 
zvířata soumračná a noční, např. některé druhy 
ještěrek a dravců, bývají v tuto dobu daleko 
aktivnější. Prohlídky s výkladem začínají ve 20.00           
a 21.00 hod. a trvají zhruba 45 min.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK, 
ne 23.12. − 10.00 hod.
Štědrý den je nerozlučně spjat s pohodou, setkáními 
přátel a především s dárky. Ani Ekocentrum MDDM 
nezůstává stranou. O zvířátka v ekocentru je                 
o Vánocích postaráno stejně dobře jako každý jiný 
den v roce. Pokud jim chcete přijít popřát a přinést 
nějaký dárek, můžete. Vhodné je například tvrdé 
pečivo, zelenina (mrkev, salát, čínské zelí) a čerstvé 
ovoce. Zvířata ocení i piškoty a jiné pochutiny.              
Ti nejmenší mohou nakreslit obrázek Ježíškovi.

PRÁZDNINOVÉ PROHLÍDKY, 
st 26.12., čt 27.12. a pá 28.12. − 10.00 − 16.30  hod.
V době vánočních prázdnin rádi přivítáme děti            
a rodiče s dětmi. Budete si moci prohlédnout zvířátka 
v EC.

POVÍDÁNÍ O…
Tento měsíc mimo jiné připravujeme povídání           
„O zvířatech polárních krajin.” Zvláštní důraz bude 
kladen na tučňáky, lední medvědy, tuleně a další 
polární tvory. Povídání bude doplněno obrazovým        
a zvukovým doprovodem. Bližší informace                   
a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

Změna termínu prohlídek pro veřejnost
V nadcházejícím zimním období bude ekocentrum 
kvůli nutnému klidovému režimu většiny chovaných 
zvířat pro prohlídky otevřeno pouze ve všední dny 
od 13.00 do 16.30 hod. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky 
na č. tel. 353 842 389, 731 615 658.

Informace k akcím i k činnosti kroužků ekocentra:
 
po − čt 10.00 − 18.00 hod., 
pá 10.00 − 17.00 hod., 
v době vánočních prázdnin 
v pracovní dny 10.00 − 16.00 hod. 
(tel. 353 842 389, 731 615 658) 
nebo Facebook Ekocentrum MDDM Ostrov. 

KABELOVÁ TELEVIZE OSTROV

Hana Ševčíková, 
produkce 

Změna pořadů vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy 
( i pro naše hosty) telefonujte na tel.: 353 800 515, 
nebo pište na e-mail: marketing@tv-ostrov.cz, 
popřípadě můžete zaslat textovou zprávu na  
tel.: 777 572 089. 

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: 
po − ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod., 
kromě st − reprízy jsou ukončeny ve14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. 

 Provozní doba kontaktního místa:
po      8.00 − 17.00 hod.     út 9.00 − 17.00 hod.
st        8.00 − 17.00 hod.     čt 9.00 − 17.00 hod.
pá      9.00 − 15.00 hod. 

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny své 
předplatitele, že je oprávněna přerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odběratel              
v prodlení s úhradou částky za jejich poskytování. 
Doporučujeme proto všem, aby překontrolovali své 
platby a vyrovnali své případné dluhy. 

Miroslav Kocek, 
vedoucí EC MDDM Ostrov

Ostrovští schválili pro rok 2013 celkem dvacet dva 
řádných termínů pro svatební obřady. 

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Zpravidla budou v každém měsíci dva řádné termíny, 
výjimkou budou měsíce květen a prosinec s jedním 
plánovaným datem. Červnové termíny byly 
konzultovány s  pořadatel i  Mezinárodního 
mistrovství České republiky Xterra Czech Tour, aby 
nedošlo ke kolizi pořádání svatebních obřadů               
s pořádáním sportovního klání (15. června 2013) na 
Starém náměstí v Ostrově, kde se nachází obřadní síň. 
Rovněž je brán v potaz termín každoročně pořádané 
Michaelské pouti ( 28.  září 2013). 

Svatební obřady mimo schválené termíny a mimo 
obřadní místnost (cca dvacet obřadů za rok) jsou 
zpoplatněny částkou 1000 Kč. A nově byl pověřen 
funkcí oddávajícího další člen zastupitelstva města 
Ing.  Josef Železný.

leden 
05. 01. 
19. 01.    

únor 
02. 02.
16. 02.     

březen
09. 03.                
23. 03.     

duben  
13. 04. 
27. 04.     

květen 
18. 05.
--------- 
   
září  
07. 09. 
21. 09.       

červen
01. 06.
22. 06.    

říjen  
05. 10. 
19. 10.              

červenec  
13. 07.   
27. 07.        

listopad              
09. 11. 
23. 11.    

srpen 
10. 08. 
24. 08.     

prosinec
11. 12.
--------

EKOCENTRUM O VÁNOČNÍCH 
SVÁTCÍCH



Stalo se již každoročním zvykem, že naše Divadelní 
scéna při DK Ostrov připraví čertovskou pohádku pro 
nejmenší a představí ji na Mikulášské besídce na 
Staré radnici. Letos 6. prosince uvidíte pohádku Jak 
Honza léčil čerta v režii Petra Pokorného. V pohádce 
vystupuje prohnaná Kačenka, která přemluví svého 
milého Honzu jít do pekla v přestrojení za doktora.     
V pekle totiž mají nemocného Lucifera a Kačenka má 
plán, jak čerty přechytračit a vylákat z nich zlaťáky. 
Jestli se Honza s Kačenkou stanou boháči, vám 
neprozradím, ale budu ráda, když se přijdete se svými 
nejmenšími podívat. Na závěr přijde i Mikuláš se 
svými pomocníky a bude nadělovat balíčky. Ale 
pozor, jen hodným dětem! Vstupenky si zakoupíte     
v předprodeji Domu kultury Ostrov.

ČERTOVSKÁ POHÁDKA
NA STARÉ RADNICI

Martina Pavlasová

Jako každý rok, letos již pošesté pozveme 
návštěvníky do kláštera na výstavu betlémů. Kdo by 
se domníval, že již nic nového neuvidí, velmi by se 
mýlil. Každým rokem se ostrovští betlemáři snaží 
vystavit nové „úlovky“ získané do svých bohatých 
sbírek, každoročně se rozrůstá také Ostrovský betlém 
řezbáře Václava Nekoly. Vladimír Lesser také 
nezahálel a vytvořil další, v pořadí již třetí betlém, 
který vyloudí na tváři dětí i dospělých úsměv. Paní 
Zdeňka Janischová zatím pečlivě tajila, co nového 
pro výstavu chystá, ale nemusíme se bát, určitě 
budeme mile překvapeni. Loňský rok byl kostel plný 
třpytivé krásy vánočních ozdob ze slezské Opavy. 
Letos rozmnoží exponáty keramické betlémy, 
svícínky a andělíčci Marie Dočekalové a papírové 
vystřihovánky Markéty a Petra Vránových. Nejen oči 
si ale v době adventu přijdou na své. Připravili jsme     
k poslechu dva adventní koncerty. V neděli 9. 
prosince pozveme milovníky gospelů a spirituálů. Za 
doprovodu klavíristy Ondry Kříže vystupuje Paul 
Batto (rodák původem ze Slovinska žijící ve 
Švýcarsku) se sbírkou tradiční nadčasové klasiky - 
gospelu, spirituálu a vánočních standardů. Duo Batto 
& Křiž od roku 2009 odehrálo více jak tři sta koncertů  
a letos připravilo české a německé turné. Poslední 
adventní neděli 23. prosince se sejdou v kostele 
Zvěstování Panny Marie všichni, kdo mají rádi tradici 
a kouzlo Vánoc. Kdo by si nechal ujít Českou vánoční 
mši od jednoho z nejvýznamnějších představitelů 
české kantorské hudby přelomu 18.a 19. století Jana 
Jakuba Ryby? Slavnostní "Hej mistře" zazpívají             
a zahrají členové Karlovarského pěveckého sboru.

ADVENT V KLÁŠTEŘE

Věra Čarná

Zdeňka Janischová

Měsíc leden milovníkům divadla nabízí velmi 
komickou černou komedii plnou ironie o těžkém 
údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je 
v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo. Ale 
pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá 
poslední výsadní práva a pozice neohrožených 
vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského 
sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem Happycentrum. Schází se zde 
každou sobotu čtyři stateční muži schovaní před 
svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se 
stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají 
se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek 
svobody? A jsou tu opravdu ještě sami sebou, nebo se 
tu jen zbaběle schovávají před faktem, že svůj boj       
o důstojné místo ve společnosti už prohráli? Na to vše 
se přijďte podívat do divadelního sálu Domu kultury 
v sobotu 15. ledna. Začínáme v obvyklou dobu            
v 19.30 hod. Nevíte co dát svým blízkým pod 
stromeček, zkuste je potěšit vstupenkami na toto 
skvělé představení. Letos jsme pro Vás připravili           
i speciální vánoční vstupenky vhodné jako dárek pod 
stromeček. Vstupenky si zakoupíte v předprodeji 
Infocentra Domu kultury.

KUTLOCH
ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov

POZVÁNÍ „NA BETLÉMY“

Ještě se ohlížíme za krásným barevným podzimem, 
užili jsme si sluníčka, procházek, kulturních, 
sportovních a společenských akcí a setkání. Naše 
město poskytuje dostatek příležitostí pro využití 
volného času. Každý si může vybrat z pestré nabídky 
programů podle své chuti. Nejinak tomu je                     
i v prosinci. Nové vydání Ostrovského měsíčníku to 
bohatě naplňuje. Všechny instituce, školy, organizace 
chtějí přispět svými nabídkami k oslavení 
nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Již několik let se 
chodí do klášterního kostela „na betlémy“. Je tomu 
tak i letos. Jako mluvčí ostrovských betlemářů, tvůrců 
a sběratelů mohu prozradit, že jsme od léta pracovali, 
a byc h o m  p ř e d s t av i l i  o p ě t  n ě co  n ové h o,  
překvapivého. A znovu jsme s napětím očekávali, zda 
se k nám přidají i další zájemci z řad veřejnosti. 
Výstava vypovídá o tvořivosti a fantazii, ale 
především o tom, že se kdysi kdesi narodilo děťátko 
všemi vítané, s láskou obdarované. A tak by to mělo 
být. Přijďte se podívat, vernisáž se koná ve čtvrtek      
6. prosince od 17.30 hodin. Nejen na betlémy, ale i na 
krásné architektonické skvosty našeho města 
vyhlížející v zimní sváteční náladě.

Vážení luštitelé,
správné znění tajenky
odesílejte na
emailovou adresu
sefredaktor@dk-ostrov.cz
nebo zanechte
u pracovnic Infocentra
Domu kultury Ostrov
na Mírovém náměstí
a to do data redakční
uzávěrky.

Ze správných odpovědí
vylosujeme výherce
vstupenek na kulturní
akce DK Ostrov.  

KŘIŽOVKA

Ostrovské betlémy opět ozdobí prostory kláštera.
Autor: Věra Čarná

Na sv. Mikuláše nemohou 
chybět ani čerti.
Autor: DK Ostrov
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Výstava „Z královniny šatní skříně“ by se měla 
jmenovat spíše „Z šatní skříně hornohradské klíčnice“ 
nebo ještě přesněji „Když už doma skříně nestačí“. 
Během doby, ve které jsem se věnovala historickému 
šermu, jsem vytvořila řadu kostýmů a s každým 
novým výtvorem jsem si ihned vysnila další, který by 
ten předchozí překonával. Nejprve to byly kostýmy 
spíše divadelní, které později přecházely ke 
kostýmům historickým. Sahala jsem po kvalitnějších 
látkách, volila náročnější střihy a všemožně se snažila 
co nejvěrněji napodobit šaty z mých oblíbených 
obrazů. Dál se na to všechno začaly nabalovat               
i kostýmy k orientálním a cikánským tancům nebo 
kostýmy kejklířské. Sem tam jsem ušila něco pro 
sestřičku nebo pro své přátele. Ke každému kostýmu 
přibyly šperky a další rekvizity a věřte nebo ne, 
všechny skříně jako by se scvrkly. Najednou se 
všechny ty věci ani nevešly pod jednu střechu! 
Teď se ovšem opět sejdou a to rovnou pod střechou 
Staré radnice! Všechny volány, kanýry a porty                
s nádechem gotiky, renesance či baroka si čile žily 
vlastním životem, proputovaly republiku, sem tam si 
vyjely za hranice, aby se teď v zimě na chvíli zastavily   
v Ostrově pro potěchu oka všech holčiček, slečen či 
paní, které alespoň jednou zatoužily stát se 
princeznou, ale nejen pro ně. Jedná se o šaty, které 
jsem šila buď sama, nebo vznikly podle mých návrhů 
s pomocí šikovnějších rukou. Zároveň s kostýmy se 
půda radnice zaplní i všemožnými rekvizitami              
a doplňky a v neposlední řadě také fotografiemi 
Tomáše Lněničky, který trpělivě plnil má přání a díky 
kterému si budete moci prohlédnout šaty „v akci“. Šití 
jsem poslední rok opustila a svou pozornost 
přesunula k výrobě steampunkových šperků. Jejich 
výroba na rozdíl od šití je méně náročná na čas              
i prostor. Šperky se tady stanou jen takovým malým 
doplněním celé výstavy. Dovolte mi Vás tedy pozvat 
na vernisáž v sobotu 1. prosince 2012 od 17.30 hod., 
která se celá ponese v duchu historična a kterou mi 
pomůže zahájit Viktor Braunreiter se svým Pouličním 
divadlem.

Z KRÁLOVNINY ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Eliška Failová

Videopůjčovna Domu kultury byla v roce 1988 
jednou z prvních videopůjčoven v Ostrově. Začínali 
jsme v malých prostorách bývalé pokladny 
kinokavárny a postupně jsme se rozšiřovali                   
a obohacovali naši nabídku. Přizpůsobili jsme se 
požadavkům našich klientů a zařadili jsme do 
nabídky tituly DVD a postupně se tak videopůjčovna 
měnila na DVD půjčovnu. Při  vybudování 
Informačního centra byla půjčovna začleněna do 
tohoto prostoru. V posledních čtyřech letech se 
bohužel na návštěvnosti naší půjčovny podepsalo 
stahování filmů z internetu a prodej levných DVD       
v novinových stáncích. I přesto jsme se snažili naši 
půjčovnu ještě „udržet“, nabízeli jsme slevy a různé 
akce. V současné době nás ale stav půjčovny tlačí        
k tomu, že ke konci roku ukončíme její činnost. 
Děkujeme všem návštěvníkům a zákazníkům, zvlášť 
těm, kteří nám byli věrni od začátku, a přejeme jim 
spoustu krásných filmových zážitků. 

DK OSTROV - UKONČENÍ
ČINNOSTI PŮJČOVNY DVD

Ilona Hálová

Dům kultury Ostrov

nabízí k pronájmu prostory
bývalé provozovny SAZKA
včetně zázemí o celkovém rozsahu
cca 36 m2, dále pak pronájem
velkoplošné reklamy ve městě
a v prostorách Domu kultury
Ostrov. Informace Vám zprostředkuje
vedoucí Infocentra Domu kultury
Ostrov Dana Kolovratníková.

DŮM KULTURY INFORMUJE

Kontaktní údaje:
kolovratnikova@dk-ostrov.cz
Tel.: +420 353 800 542.
Martina Pavlasová,
referentka DK Ostrov

Autor: Eliška Failová
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1. prosince, sobota 19.00 hod., společenský sál DK

2. prosince, neděle 17.00 hod., Mírové náměstí

1. – 2. prosince, 9.00 – 17.00 hod.,
klubovny č. 8 a 15, DK Ostrov

13. prosince, čtvrtek 17.00 hod., T-klub 

16. prosince, neděle 15.00 hod., divad. sál DK Ostrov

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečních kurzů je určen všem 
absolventům, jejich rodičům i kamarádům.

1. ADVENTNÍ KONCERT
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Již tradiční akce, na které vystoupí děti z ostrovských 
základních škol a ze ZUŠ Ostrov.
Pro dopisy a přání pro Ježíška si přijede letos Nebeská 
pošťačka. Po celý den budou na náměstí Vánoční trhy 
- své výrobky budou nabízet nejen prodejci, ale i děti 
ze základních škol, ZUŠ a školních družin.

VÁNOČNÍ INSPIRACE
Přehlídka řemesel a rukodělných výrobků s vánoční 
tematikou. K vidění a ke koupi budou drátované, 
paličkované, pletené a háčkované výrobky, 
malované sk lo,  šperk y,  sv íčk y a  v ýrobk y                          
z vyřezávaného dřeva. 

TANEČNÍ PODVEČER  
Společenský večer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr DK 
Ostrov.

3. ADVDENTNÍ KONCERT
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Vystoupení orchestrů a souborů ZUŠ

Provoz Staré radnice: út - ne, 13.00 – 17.00 hod. 

1. prosince, sobota 17.00 hod., vernisáž výstav

6. prosince, čtvrtek v 16.00 hod.

Z KRÁLOVNINY ŠATNÍ SKŘÍNĚ
Výstava historických a divadelních kostýmů Elišky 
Failové doplněná fotografiemi Tomáše Lněničky. Při 
vernisáži se můžete těšit i na setkání s Viktorem 
Braunreiterem a jeho Pouličním divadlem.
Výstava potrvá do 14. ledna 2013

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S POHÁDKOU
Jak Honza léčil čerta - uvádí Divadelní scéna při DK 
Ostrov v režii a úpravě Petra Pokorného. Po pohádce 
přijde Mikuláš s čertem a budou nadělovat hodným 
dětem dárečky…

KULTURNÍ PROGRAM
PROSINEC 2012

DŮM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Od 15. ledna do konce února 2013
bude provozní doba kláštera omezena takto:
ÚT – NE: 13.00 – 17.00 hod., nebo po předchozí 
dohodě na tel.: +420 724 509 195, 353 800 521

Kostel Zvěstování Panny Marie
Pokračuje výstava do 13. ledna

Společenský sál Domu kultury
19. ledna, sobota 20.00 hod.  

Půda Staré radnice
27. ledna,  neděle 2013 15.00 hod. 

Divadelní sál DK
15. ledna, úterý v 19.30 hod. 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
Betlémy zapůjčené ostrovskými sběrateli, ale i další 
exponáty obohacující výstavu si návštěvníci mohou 
prohlédnout i v době po vánočních svátcích.

PLES DOMU KULTURY OSTROV 2013
Tradiční ples domu kultury s bohatým programem. 
Letošním hostem plesu bude Jitka Zelenková

DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
Loutková pohádka pro děti, co se nebojí…

Kristof Magnusson
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Hrají: Bohumil Klepl, Filip Blažek/Roman Štabrňák, 
Kryštof Hádek/Václav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha
Režie: Jan Jirků
Černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže        
v současném světě…

PŘIPRAVUJEME

Provoz kláštera
út - ne: 9.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod. 

Během doby konání koncertů a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí.
Sledujte pozorně změnu provozní doby o vánočních 
a novoročních svátcích!
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

6. prosince, čtvrtek 17.30 hod., vernisáž výstavy

9. prosince, neděle 17.00 hod.

23. prosince, neděle 15.00 hod.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava se stejným názvem, přece však každým 
rokem obohacená něčím jiným. Základ vždy tvoří 
betlémy ostrovských sběratelů a tvůrců Zdeňky 
Janischové, Václava Nekoly a Vladimíra Lessera. K nim 
se přidává mnoho dalších, kteří chtějí svůj betlém 
ukázat ostatním.
A jako třešnička na dortu přibudou v letošním roce 
keramické betlémy, andělíčci a svícínky známé české 
keramičky Marie Dočekalové. Zasněženou krásu 
českých Vánoc přiblíží vystavené vystřihovánky 
Markéty a Petra Vránových, z jejichž tvorby již mnozí 
znají kalendář JEŠTĚ SE ZPÍVÁ… Návštěvníky 
zaujmou jistě i vitrínky s knihami o řezbářském 
ř e m e s l e  a  b e t l é m e c h  a  s t a r é  p ř e d l o h y                              
k paličkovaným vánočním motivům s ukázkou 
historických paliček. Také letos nabídneme 
návštěvníkům možnost něco si na výstavě zakoupit   
a odnést jako vzpomínku nebo dárek. Keramika 
Marie Dočekalové nebo vystřihovánky manželů 
Vránových určitě potěší.
Řezbářské umění bude předvádět Václav Nekola        
v sobotu 8. prosince a v úterý 11. prosince.
Výstava potrvá do 13. ledna 2013.

2. ADVENTNÍ KONCERT - PAUL BATTO JR. DUO 
zpívá gospely & spirituály
Paul se nedávno rozhodl vrátit ke svým kořenům,         
i když v trochu komornější podobě. Za doprovodu 
klavíristy Ondry Kříže vystupuje se sbírkou tradiční 
nadčasové klasiky – gospelu, spirituálu a vánočních 
standardů. Duo Batto&Kříž od roku 2009 odehrálo 
více jak tři sta koncertů. Koncert se uskuteční v rámci 
vánočního turné.

4. ADVENTNÍ KONCERT - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
- J. J. Ryba 
Slavnostní koncert v provedení Karlovarského 
pěveckého sboru 
Skladba známá též pod názvem „HEJ MISTŘE“ je 
stavěná stejně jako latinská hudební mše. Příběh 
vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu 
pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze 
pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí. Pro 
svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla         
a stále je srozumitelná a přístupná širokému 
obecenstvu.

CENY INZERCE PADAJÍ

PŮDA STARÉ RADNICE

Vážení inzerenti,
velmi si vážíme faktu, že neustále vnímáte Ostrovský
měsíčník jako vhodné médium pro vaši reklamu
a prezentaci. Zároveň si uvědomujeme, že doba
byznysu bohužel stále příliš nepřeje. Rozhodli jsme
se proto snížit ceny za vystavení inzerátů o 20 %
(netýká se poplatku za tvorbu grafiky)!

Detaily ceníku budou během měsíce vystaveny
na webu Domu kultury Ostrov
v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

1/16 −  800 Kč
1/8 −  1600 Kč
1/4 − 2 880 Kč

1/2 −    5 600 Kč
1/1 − 10 400 Kč

Nově tedy zaplatíte:

Jan Železný, šéfredaktor
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1. – 2. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 100 minut,
česká verze

1. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč, 102 minut, české titulky

6. – 9. čtvrtek až neděle 17.30 hod.
7. – 8. pátek a sobota, 20.00 hod.
7. pátek, 22.30 hodin – noční představení
Vstupné: 90 Kč, 115 minut, české titulky (*12)

13. – 14. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 117 minut, české titulky (*12)

14. – 15. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 70 minut

RAUBÍŘ RALF – Premiéra
Ralf strávil celá desetiletí ve stínu populárního Felixe, 
hlavního hrdiny jejich hry, který vždy všechny 
zachrání. Ralfa už ale jeho úloha padoucha nebaví, 
vezme osud do svých obřích rukou a vydá se na cestu 
po celé herně napříč několika generacemi videoher, 
aby dokázal, že i on se může stát hrdinou.
Produkce: USA. Žánr: animovaný.  

SAMSARA – Premiéra
Připravte se na mimořádný vjemový zážitek od 
autorů Baraky a Chronos. Film byl natáčen pět let ve 
dvaceti pěti zemích pěti kontinentů. Samsara nás 
zavádí do rozdílných světů. Posvátných území, míst 
postižených katastrofami, průmyslových komplexů  
a přírodních zázraků. Bez jakéhokoliv dialogu              
a původního textu, vyvrací Samsara naše představy   
o tradičním dokumentu.
Produkce: USA. Žánr: dokument.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část – Premiéra
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás 
naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci 
bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. 
Napínavé a romantické pokračování filmu Rozbřesk 
vám připomene proč se Twilight sága stala 
fenoménem a ukradla srdce dívkám a ženám po 
celém světě.
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy, drama.

NA DIVOKÉ VLNĚ – Premiéra
Když si hraješ s živly… může se stát, že si živly pohrají s 
tebou. Film natočený podle životního příběhu Jaya 
Moriartyho, neuvěřitelně talentovaného surfaře, 
jehož styl dodnes obdivují tisíce fanoušků divokých 
vln. Jeho snem bylo zdolat Mavericks – jednu                
z největších mořských vln na světě.
Produkce: USA. Žánr: dobrodružné drama.

PRAHO, MÁ LÁSKO – Premiéra
Povídkový celovečerní film Praho, má lásko, natočili 
studenti Filmové a televizní faktury Akademie 
múzických umění v Praze a vytvořili intenzivní 
filmovou dílnu. Nusle, Žižkov, Vysočany, Libeň, 
Smíchov, ale třeba i Bohnice jsou pražskými obvody, 
které dodnes ovlivňují a inspirují umělce.
Produkce: ČR. Žánr: drama, realismus, komedie, 
fiktivní dokument.

VELKÉ 2D KINO
15. – 16. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 91 minut, české znění 

20. – 23. čtvrtek až neděle, 17.00 hod.
21. pátek, 20.00 hod.
21. pátek, 22.30 hod. – noční představení
Vstupné: 120 Kč, 143 minut, české titulky (*15)

22. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 120 minut, české titulky

24. pondělí, 14.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 76 minut, česká verze

27. – 30. čtvrtek až neděle, 17.00 hod.
28. – 29. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč, 164 minut, česká verze

31. pondělí, 14.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 93 minut, česká verze

LEGENDÁRNÍ PARTA – Premiéra
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohromady parta 
superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové 
jsou skutečně legendární. Provázejí každého z nás od 
dětství, ale nikoho asi nenapadlo, že ti, kdo rozdávají 
dětem radost, také umějí rozdávat rány.
Produkce: USA. Žánr: animovaný.

SKYFALL – Premiéra
Začátky již v 17.00 hodin. Daniel Craig se opět vrací     
v roli Jamese Bonda, agenta 007. V nejnovějším 
příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči M, 
kterou dohání její vlastní minulost. Když MI6 
napadne neznámý útočník, Bond musí vypátrat          
a zneškodnit zdroj ohrožení – bez ohledu na to, kolik 
bude muset obětovat on sám.
Produkce: USA. Žánr: thriller/horor.

ARGO – Premiéra
Dramatický thriller „Argo“ vychází ze skutečného 
příběhu. Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti 
Američanů, která se odehrává na pozadí krize               
s rukojmími v Iránu. Film ukazuje divákům 
skutečnost, která nebyla známá celá desetiletí. Film 
režíroval a hlavní roli v něm ztvárnil Ben Affleck. 
Produkce: USA. Žánr: thriller.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – Premiéra
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává 
napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do 
tajemných zimních lesů, kde se setkává s celou řadou 
nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství       
– Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou 
Modrovločku. Produkce: USA. Žánr: animovaný.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – Premiéra
Začátky již v 17.00 hodin. Oscarem oceněný filmař 
Peter Jackson připravil další trilogii. Všechny tři filmy 
se odehrávají ve Středozemí šedesát let před „Pánem 
prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní postavy Bilbo 
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí 
království Erebor. Produkce: USA. Žánr: fantasy.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2  – Premiéra
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají 
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného 
akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají      
a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou 
rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na 
svobodu. Produkce: Belgie. Žánr: animovaný. 

6. 12. čtvrtek v 19.30 hod, 
vstupné 120 Kč, Radium Palace

8. 12. sobota od 10.00 do 12.00 hod. 
vstupné děti 50 Kč, dospělí 120 Kč,
Bazén v LC Agricola

12. 12. středa v 19.30 hod, 
vstupné 100 Kč, Radium Palace

25. 12. úterý od 19.30 hod. 
vstupné 120 Kč, Radium Palace

26. 12. středa od 19.30 hod. 
vstupné 120 Kč, Radium Palace

28. 12. pátek od 19.30 hod.
Radium Palace

30. prosince, neděle od 19.30 hod., 
vstupné 100 Kč, Kulturní dům Jáchymov

1. 1. úterý od 19.30 hod., Radium Palace

3. 1. čtvrtek od 19.30 hod. 
vstupné 120 Kč, Radium Palace

„OPERNÍ, OPERETNÍ, MUZIKÁLOVÉ
A VÁNOČNÍ PÍSNĚ“ 
W.A. Mozart, G. Verdi, A. Dvořák, F. Lehár...
Eva Charvátová – soprán, Plamen Prokopjev – tenor,
Jiří Rajniš - baryton, Karel Friesl – klavír.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA VE VODĚ
Diskotéka Davida Keilhauera se soutěžemi
a mikulášskou nadílkou.

„DUO MINIBAND
– MAGICKÝ VEČER S KOUZELNÍKEM“
Společenský večer s tancem a kouzlením
Kamilem Burdou z Karlových Varů. 

„PERLY BAROKA“ 
Účinkují Terezie Švarcová – soprán, Michaela 
Káčerková – klavír, Filip Himmer – housle. Na 
programu barokní a klasicistní hudba a árie od J. S. 
Bacha – vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.

„SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“
Jedinečná operetní show pod vedením sbormistra 
Jakuba Sedláčk a,  se sopranistkou Ivanou 
Oblištilovou. Na programu skladby známých mistrů, 
např. F. Lehár, J. Strauss, V. Monti a další. 

„ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR“ 
Známý pěvecký sbor z Karlových Varů pod vedením 
sbormistra Jiřího Štrunce s více než čtyřicetiletou 
tradicí. 

KARLOVARSKÁ DECHOVÁ ČTYŘKA
Veselí muzikanti se srdcem a sílou – předsilvestrovský 
koncert v lidovém tónu.

„NOVOROČNÍ KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ“
Představí se Christina Kluge (SRN) – soprán,
Jaroslav Mrázek – tenor, Jiří Hošek – violoncello, 
Daniel Wiesner – klavír.

„TŘÍKRÁLOVÝ OPERETNÍ KONCERT“
Představí se pražští umělci Eliška Weissová                    
– mezzosoprán, Radium Schwab – baryton, Linda 
Winterová – klavír. Na programu skladby od G. Bizeta, 
L. Bernsteina, A. L. Webera, W. A. Mozarta, J. Strausse   
a další. 

Vstupenky si můžete rezervovat  ve 
SPAINFO PRAHA
na tel.: +420 725 958 950

Celý program a další nabídku naleznete
na webových stránkách www.laznejachymov.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
V PROSINCI
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příspěvková organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz,
URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:   úterý − neděle  10 − 17 hodin
(pro školy dle tel. dohody) Vždy první středu v měsíci 
vstup zdarma do všech poboček galerie umění

pokračuje

pokračuje

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
18. − 22. 12. 13 − 17 hod.
23. − 25. 12. zavřeno
26. − 30. 12. 13 − 17 hod.
26.12. pro Karlovaráky vstup zdarma
31.12. zavřeno
1.1. 13 − 17 hod.

pro Karlovaráky vstup zdarma

pátek 7. 12. 2012, 19.30 hodin, vstupné 180 Kč

neděle 9. 12. 2012 v 15.00 hodin

sobota 22. 12. 2012, 19.30 hodin

prosinec (konkrétní termín nutno dojednat
na tel.: +420 354 224 112 nebo +420 606 928 844),
vstupné 200 Kč na osobu

VÝSTAVY:

Svět Josefa Lady      
Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek 
zaplní galerii svými zimními výjevy, vodníky, 
ponocnými a zvířátky nejen v originálech ilustrací, ale 
i ve volné malířské tvorbě.
/potrvá do 20. 1. 2013/

100 let hlavní budovy karlovarské galerie 
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení 
stavby budovy galerie v textové a obrazové 
dokumentaci přiblíží historii a stavební vývoj 
architektonicky zajímavého objektu. 
/potrvá do 30. 12. 2012/

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků 
českého moderního umění – např. A. Slavíček,             
J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla,          
J. Šíma, K. Lhoták, K. Nepraš, V. Janoušková, K. Malich, 
aj.

DALŠÍ AKCE:

Zuzana Lapčíková
Adventní koncert moravských lidových písní a koled 
v podání vynikající zpěvačky a cimbalistky a za 
doprovodu kontrabasisty Josefa Feča.

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
k výstavě Josefa Lady.
Dílna pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) 
zaměřená na výstavu obrazů, kreseb a ilustrací Josefa 
Lady bude inspirovat k výtvarným hrám a vlastním 
tvůrčím činnostem.

Vstávajte pastieri
Vánoční koncert DaD kvintetu, Velmi malého 
komorního orchestru Varvary Divišové a jeho 
dvacetičlenného vokálního sboru – tradičně                 
s koledami a punčem.

Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na tvorbu 
z netradičních, ale běžně dostupných materiálů, ze 
kterých se dá vytvořit milý dárek.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky 
určený pouze pro dvě osoby.

GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY

Zámecký park, 363 01  Ostrov nad Ohří
tel: 353 842 883, 737 072 522,
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz 
otevírací doba:
úterý − neděle 10 − 17 hodin;
otevřeno sezónně duben − září

Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2013. 
Hromadné návštěvy možné po telefonické domluvě 
v po – pá mezi 8 − 16 hodinou.

úterý 4. 12. 2012, od 15.00 hodin, vstupné 50 Kč
Vánoční výtvarná dílna pro seniorky
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na výrobu 
vánočních dekorací a ozdob z látky a plsti. 

LETOHRÁDEK OSTROV

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
tel.: +420 354 224 111, +420 606 928 844
www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý − neděle 10 − 17 hodin
programy je nutno rezervovat na
tel.: +420 354 224 111, +420 606 928 844
 

pokračuje

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
18. − 22. 12. 13 − 17 hod.
23. − 25. 12. zavřeno
26. − 30. 12. 13 − 17 hod.
26.12. pro Karlovaráky vstup zdarma
31.12. zavřeno
1.1. 13 − 17 hod.

pro Karlovaráky vstup zdarma

úterý 4. 12. a 18. 12. 2012, 18 − 20.30 hod.,
nutno rezervovat na
tel.: +420 354 224 112 nebo +420 606 928 844

středa 5. 12. 2012, 15 − 17 hodin, vstupné 40 Kč; 
nutno rezervovat vargova@galeriekvary.cz
tel.: +420 734 788 029

středa 12. 12. 2012, 16.30 − 18.30 hod., vstupné 80 Kč; 
nutno rezervovat vargova@galeriekvary.cz,
tel.: +420 734 788 029

VÝSTAVY:

Keramka v Becherově vile
Výstava ke 140. výročí instituce představí práce žáků 
Střední průmyslové školy keramické a sklářské             
v Karlových Varech za uplynulých deset let.
/potrvá do 30. 12. 2012/

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily 
je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy 
i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

Kresba podle modelu 
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro 
uchazeče o studium na středních a vysokých školách 
výtvarného zaměření. Podrobnosti o podmínkách     
a zaměření kurzů na www.becherovavila.cz

Výtvarná dílna k výstavě Keramka
v Becherově vile pro děti i dospělé 
Program pro děti i dospělé propojující prohlídku 
výstavy, plnou otázek a úkolů, promítání o historii 
porcelánu, ukázku jeho výroby a samostatnou tvorbu 
barevné sádrové dekorace. 

Tradiční i netradiční vánoční dekorace
a vánoční přání 

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA

•

•
•
•
•
•

 
(alarmy, kamery, antény)
 Elektroinstalace
 Revize el. zařízení
 Revize hromosvodů
 Přihlášky elektro
 Termovizní měření

  (budov a el. zařízení)

Elektrotechnické systémy
  

Tomáš Michlík, DiS.
+420 777 88 44 70

www.tm-system.cz
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HLEDÁME 

ZAMĚSTNANCE

na HPP se

změněnou pracovní

schopností.

Nástup od

LEDNA 2013.

TEL.725 188 950



Počátek prosince je každoročně ve znamení akce, 
kterou se průmyslovka prezentuje směrem k žákům 
devátých ročníků a jejich rodičům. Tradiční Den 
otevřených dveří nabízí jedinečnou příležitost 
prohlédnout si nejen architektonickou dominantu 
centra Ostrova, seznámit se s nabídkou oborů, které 
se na technické škole studují, ale také podívat se do 
jednotlivých učeben, dílen a laboratoří, které tvoří 
základ pro moderní výuku počátku 21. století.  Letos 
připadl termín Dne otevřených dveří na Mikuláše, 
tedy na čtvrtek 6. prosince, a pokud máte doma 
deváťáka, pro nějž hledáte perspektivní uplatnění, 
rozhodně byste tuto akci neměli vynechat.
                                                                                                                               
Budoucnost naší republiky je v technických oborech. 
Tuto skutečnost si uvědomili i radní Karlovarského 
kraje a při počtu uchazečů, jež se každoročně hlásí do 
technických oborů, odhlasovali na svém posledním 
zasedání před krajskými volbami motivační                   
a prospěchová stipendia pro žáky některých 
studijních a výučních oborů. Mezi vybranými obory 
se vyskytují rovněž dva, které nabízí ke studiu naše 
škola. Jde o strojírenství a elektrotechniku. Přestože 
jsou oba žádané na trhu práce, zájem o jejich studium 
v posledních letech stagnuje. Princip motivačního 
stipendia je nastaven tak, že každý, kdo studuje 
uvedenou dvojici oborů a plní řádně své studijní 
povinnosti, obdrží za jednotlivá pololetí školního 
roku příspěvek od kraje ve výši 1500 – 2500 Kč (tato 
částka je odvislá od ročníku, který uchazeč studuje). 
Navíc se krajská rada usnesla, že každému, kdo 
dosáhne ve sledovaném pololetí výsledků, které         
v součtu dají průměr 1,8, respektive 2,0, vyplatí             
z prostředků kraje prospěchové stipendium. Žák si 
tak ročně může těmito stipendii polepšit až o sedm 
tisíc korun. 

Podrobnosti k dané problematice si můžete přečíst 
na internetových stránkách naší školy nebo 
Karlovarského kraje a se svými školou povinnými 
ratolestmi podiskutovat, zdali technické obory 
nejsou pro něj to pravé ořechové.

Pěvecký sbor Gymnázia Ostrov by rád pozval občany 
města na vánoční koncert s názvem HEJ HEJ KOLEDA, 
který se koná 
ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 na Staré radnici. 

TECHNIKA SE VYPLATÍ  

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
 SBORU GYMNÁZIA OSTROV

Mgr. Libor Háček  

V úvodu dnešního příspěvku bych chtěl poděkovat 
všem bývalým žákům i kolegům, kteří nám                     
v uplynulém měsíci poskytli mnoho cenných 
fotografií z dob svého působení na naší škole. 
Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále       
a rádi uvítáme vaše zajímavé foto dokumenty 
především ze 60. a 70. let. A teď již k událostem 
uplynulého měsíce na naší škole. 

Rada města vyhověla 16. října žádosti ředitele školy    
o úpravu výpůjční smlouvy, která řeší užívání 
komplexu budov a pozemků školou. Změna se týká 
pozemku bývalých zahrádek vedle budovy, kde sídlí 
školní jídelna a školní družina. Tato plocha bude 
zkultivována, aby zde mohl být v jarních měsících 
umístěn zahradní nábytek (stoly a lavice). Prostor pak 
bude sloužit v dopoledních hodinách jako venkovní 
učebna pro žáky školy, v odpoledních hodinách bude 
díky zamýšlenému pískovišti a dalším herním 
prvkům užíván dětmi ze školní družiny.
   
Z a č á t e k  l i s t o p a d u  p a t ř i l  n a  n a š í  š k o l e  
halloweenskému svátku. Zjistili jsme při něm, jak 
uvědomělé máme letošní žáky devátých ročníků. 
Zatímco jejich vrstevníci utíkají ze školy, jakmile se 
jim naskytne příležitost, naši deváťáci se rozhodli, že ji 
neopustí ani po skončení výuky a že v ní i přespí. 
Součástí programu bylo promítání hororových filmů 
a půlnoční stezka odvahy. Akce se všem líbila. 
Doufejme, že jim naše vzdělávací instituce bude 
nadále sloužit nejen k vyvolávání duchů, ale                  
i k posilování ducha, což pak na jaře jistě prokáží 
úspěšným zvládnutím přijímacích zkoušek.

Halloweenská oslava proběhla také v mateřské škole, 
v 5. B a ve třídě 2. A, kde netradiční vyučování plné 
čarodějnických kousků a strašidelných písní vedly 
místo učitelek dvě bytosti ze záhrobí. Děti převlečené 
za kostlivce a jiné příšery se nezalekly ani strašidelné 
matematiky a českého jazyka. 

V době, kdy klesá u dětí zájem o literaturu, 
zaznamenala naše škola milý úspěch. V soutěži 
Superčtenář, kterou pořádá Městská knihovna 
Ostrov, obsadila 5. B vedená pí. uč. Šnajdrovou krásné 
2. místo mezi třídami ostrovských škol a superčtenáři 
školy se stali Barbora Nekolová, Kristina Hrubá, Petr 
Hurban a Tomáš Wagner, všichni z 5. B. Paní učitelce 
děkujeme, žákům gratulujeme.
   
Jelikož se kvapem blíží konec roku, dovolte mi, 
abych jménem našeho sboru popřál žákům, jejich 
v y č e r p a ný m  ro d i č ů m  i  vš e m  č t e n á ř ů m  
Ostrovského měsíčníku příjemné prožití Vánoc      
a hodně úspěchů v novém roce.

V listopadu naše škola již tradičně pořádala krajskou 
soutěž v přespolním běhu. Letošního ročníku Běhu 
17. listopadu se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 
celkem šest základních praktických škol z celého 
Karlovarského kraje. Naši reprezentanti si vedli velmi 
dobře. V kategorii mladších žáků si pro 1. místo 
doběhl Michal Tokár a hned druhou příčku ve stejné 
kategorii obsadil jmenovec Lukáš Tokár. V kategorii 
starších dívek byla letos nejlepší běžkyně Veronika 
Budaiová, zlatá medaile jí udělala velikou radost. 
Zázemí pro naši soutěž poskytl Městský dům dětí        
a mládeže Ostrov, kterému bychom touto cestou rádi 
poděkovali. Naše sportovce na závod připravila paní 
učitelka A. Čermáková v hodinách tělesné výchovy.

Pro vycházející žáky proběhly besedy se zástupci 
středních odborných učilišť. Besedy zorganizovala 
naše výchovná poradkyně Mgr. V. Plášilová. Její 
zkušenosti a ochota pomoci s rozhodnutím „kam dál" 
jsou pro naše absolventy velmi užitečné.
Pro všechny třídy bylo přínosné setkání se zástupkyní 
Policie ČR, paní praporčicí Krylovou. Tématem sezení 
bylo poučit děti o nebezpečných situacích na 
veřejných prostranstvích.

Do konce kalendářního roku je pro mladší žáky 
připravena soutěž Škola hrou, která bude v režii           
pí. učitelky Mgr. J. Křížkové. Starší žáky čeká 
Ekosoutěž pod vedením p. učitelky Mgr. L. Arnoldové. 
Kromě těchto soutěží už celá škola začíná pracovat na 
výrobcích pro vánoční výstavku a chystá program 
besídky.

Jistě jste zaznamenali debatu o zrušení základních 
škol praktických. Všichni zaměstnanci naší školy se 
podepsali pod petici proti tomuto záměru, sdílejíce 
přesvědčení, že jde o nezodpovědný krok, jdoucí 
proti zájmům dětí i společnosti, odporující 
převládajícímu názoru odborníku a lidí z praxe. 
Pokud vám není lhostejný osud dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, apelujte prosím na své 
volené zástupce či se připojte k podpoře petice.

ZŠ J. V. MYSLBEKA INFORMUJE ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ 
INFORMUJÍ 

Bc. Daniela BrodcováMgr. Radek Pícha (red. kráceno)
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Mgr. Libor Velička

Členky sboru se sbormistrem Mgr. Liborem Veličkou. 
Autor: Gymnázium Ostrov

Halloweenská párty se vydařila. 
Autor: ZŠ J. V. Myslbeka

Běh 17. listopadu. 
Autor: Bc. Daniela Brodcová
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GYMNÁZIUM: ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 
I MEZINÁRODNÍ PROJEKTY!

Mgr. Libor Velička

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších 
prací proběhlo na půdě Akademie věd ČR. Studentku 
odborně a metodicky vedl Mgr. J. Fresser.

S vervou se do honby za úspěchy vložili i sportovci: 
běžkyně Štěpánka Brožková, Klára Machková, Šárka 
Holubová, Iveta Andreasová, Kristýna Trnková, Lucie 
Prokopová, Eva Pincová se úspěšně zúčastnily 
Středoškolské olympiády AŠSK. V okresním                    
i krajském kole zvítězily. V republikovém finále              
v  Hradci králové v konkurenci spor tovně 
orientovaných škol z Nového Města na Moravě, 

Trutnova, Vimperku nebo Jablonce nad Nisou 
obsadily po statečném boji 15. místo. Naši vyučující 
tělocviku také uspořádali okresní turnaj ve stolním 
tenise. Zúčastnilo se jej dvanáct družstev chlapců        
a deset družstev dívek ze středních škol 
karlovarského okresu. Chlapci z ostrovského 
gymnázia se umístili na 2. místě a postoupili do 
krajského kola, dívky byly šesté. 

Za reprezentaci školy všem šikovným studentům 
děkujeme.

Naši studenti se letos na podzim již podruhé vypravili 
do Nizozemí v rámci výměnného projektu se střední 
školou Marianum ve městě Groenlo. Studenti bydleli 
u svého holandského partnera doma, tudíž naplno 
okusili životní styl Holanďanů. Komunikačním 
prostředkem byla angličtina a úroveň našich                 
a holandských studentů byla srovnatelná. Rozdíl 
ovšem spočíval v tom, že Češi se v Nizozemí anglicky 
velice dobře dorozuměli i s rodiči studentů, což u nás 
ještě není vždy pravidlem. V dubnu dorazí holandští 
studenti a jejich učitelé k nám do Čech. Za přípravu 
výměnných pobytů děkujeme Mgr.  V. Mokruschové. 
Aktivní byla také předmětová komise německého 
jazyka. S vyučujícími němčiny navštívili studenti 
pražský Goethe Institut, kde absolvovali přednášku   
o činnosti této instituce. Poté prozkoumali jeho 
rozsáhlou knihovnu. Večer zamířili na Novou scénu 
Národního divadla na hru lichtenštejnského souboru 
„TAK Theater Liechtenstein” Dědictví. 

Pomalu se rozbíhají také soutěže a olympiády. 
Skvělého umístění v celostátní soutěži studentských 
vědeckých prací EUSTORY dosáhla Klára Jílovská         
z oktávy B. Tématem letošního ročníku soutěže 
zaměřené na moderní dějiny byla pamětní místa na 
komunistický režim. Klára se svou prací "Památník 
obětem násilí na Ostrovsku" obsadila v konkurenci 
studentů z celé republiky vynikající 6. místo!

V Goethe institutu v Praze.



„MY ČEŠI PROJEVUJEME PRAMALÝ ZÁJEM O DĚNÍ 
VE SVĚTĚ," tvrdí bývalý ministr zahraničí 
a pedagog JUDr. Cyril Svoboda.

S tímto světaznalým mužem jsem se setkal v zasedací 
síni ostrovské fary, kde na pozvání paní Lidmily 
Hanzlové přednášel na téma „Je islám hrozbou?". Že 
tato otázka není lhostejná ani obyvatelům malého 
města, jasně dokazoval vysoký počet návštěvníků. 
Sešly se zde všechny věkové kategorie od studentů 
místního gymnázia až po seniory. Využil jsem proto 
příležitosti a po bouřlivé diskusi položil panu 
doktorovi několik otázek.
 
Jak jste přišel na myšlenku pořádat svoji 
přednášku právě v malém městě − v Ostrově na 
faře?
Na tématu i termínu jsem se dohodl s paní Lidmilou 
Hanzlovou, která obětavě vede farní knihovnu.

Jedná se o ojedinělou akci nebo je součástí 
nějakého širšího konceptu?
Řídím Diplomatickou akademii, učím na vysokých 
školách, tak nemám moc času na další přednášky        
- k mé lítosti. Jenže atmosféra a úroveň Gymnázia          
v Ostrově, stejně jako úsilí o rozšíření vzdělanosti paní 
Hanzlové, jsou natolik inspirující a vážné, že přijíždím 
do Ostrova rád.  Každou svou „poslední” návštěvu 
kdykoliv zopakuji.

Otázka islámu a jeho vlivu na evropskou 
společnost je dosti aktuální v zemích jako 
Německo, Francie či Švédsko. U nás se o ní na 
vrcholové úrovni však prakticky nehovoří. Je to 
tím, že je politiky přehlížena nebo je Česká 
republika v tomto geograficky přeci jenom zatím 
výjimkou a našich občanů se toto netýká?
Vůbec. My Češi projevujeme pramalý zájem o dění ve 
světě. Možná proto někteří z nás tak halasně 
zdůrazňují národní zájmy, jako by je vnější svět 
ohrožoval.

Svět je ale propojen a proměňuje se rychleji, než si 
mnozí připouštějí. Mělo by nás velice zajímat, co se 
děje u našich spojenců. Měli bychom se sami 
připravit na nové jevy - třeba přítomnost islámu. Co 
dnes je problém v Německu, Francii nebo v jiných 
státech Unie, může brzy být problémem u nás.  Nebo 
budeme-li solidární v řešení problémů jiných států 
EU, můžeme očekávat stejný přístup z jejich strany, až 
půjde o naše potíže. Důvodů pro zájem o dění               
v Evropě je hodně.

CYRIL SVOBODA
Vy o tomto tématu (islám a Evropa) hovoříte již 
delší dobu poměrně často, nachází se uprostřed 
Vašeho zájmu, čeho tím chcete docílit?
Islám není nebezpečný, jako není nebezpečné 
křesťanství, židovství a jiná náboženství. Právě 
naopak, věrohodný muslim, poctivý křesťan, věřící 
žid ohromně prospívají společnosti.  Vydávají 
svědectví o uspořádaném životě a závaznosti 
pravidel, přesahujících do věčnosti. Mají být příklady 
následování hodných mezilidských vztahů. Chci 
podporovat  vzájemnost a pochopení. 

A naproti tomu radikalizace politických sil, 
zneužívajících náboženství, je výzvou, ohrožením, 
hrozbou a nebezpečím. Každý, kdo odmítá přijmout 
velkoryse odlišnost kultury, náboženství nebo 
životního stylu svých sousedů, je potencionálním 
nástrojem konfliktu. Může být snadno manipulován   
a využíván radikálními politickými silami ve jménu 
r e a l i z a c e  r y c h l é h o  a  s n a d n é h o  ř e š e n í  
komplikovaných sociálních problému.

Jaké je podle Vás vlastně řešení složité otázky 
islámské migrace do Evropy? Německá kancléřka 
Merkelová nebo britský premiér Cameron se již 
n ě k o l i k r á t  n e c h a l i  s l y š e t ,  ž e  k o n c e p t  
multikulturalismu je mrtvý. Francie se i po změně 
vlády snaží nasadit tvrdší politiku. Na druhou 
stranu populistické xenofobní strany jako 
například PVV s Geertem Wildersem v Nizozemí 
ve volbách oslabují…
Jde o složitý politický problém, který nemá 
jednoduché řešení. Nemám jednoduchý recept.  
Kritizuji podléhání většinovému mínění. Většina 
nemá pravdu − je vrtkavá − a často svůj názor mění.  
Zneužívání sociálního napětí v duchu politiky Geerta 
Wilderse je nebezpečné. Nesmí se rozhojnit 
diskriminace těch, kdo za svůj osud nemohou, kdo by 
chtěli být společnosti přínosem a nemají šanci.

Po odchodu z aktivní politiky se věnujete své 
Diplomatické akademii. Proč jste ji založil?
Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České 
republice, formuje a vzdělává budoucí diplomaty, 
aby byli úspěšní nejen v naší zemi, ale hlavně                 
v Evropě. Mezi naše učitele patří například Vladimír 
Špidla, bývalí ministři Jaroslav Šedivý, Miroslav 
Kostelka, generálové Armády České republiky, 
velvyslanci, advokáti a podobně. Její úroveň je 
vysoká a její absolventi úspěšní. Diplomacie nepatří 
jen do Černínského paláce (sídlo ministerstva 
zahraničí − pozn. red.), její osvojení potřebují 
představitelé obchodních společností, měst, krajů, 
regionů… Mimo jiné i jedna studentka z gymnázia      
v Ostrově dostala příležitost studovat na 
Diplomatické akademii.

Jaký byl její cíl a co ještě plánujete?
Chci, aby naše akademie byla interdisciplinárním 
vzdělávacím institutem pro veřejnou správu                 
i soukromý sektor. Chci rozšířit počet studentů ze 
zahraničí a usiluji o vytvoření tradice spojené                
s Diplomatickou akademií.

Děkuji za rozhovor.

Profil: JUDr. Cyril Svoboda (56) pochází z Prahy, kde 
vystudoval práva na Univerzitě Karlově. Pracoval jako 
podnikový právník, notář a pedagog. Zastával mimo 
jiných funkci místopředsedy vlády ČR a pozici 
ministra zahraničních věcí. V současnosti je ředitelem 
Diplomatické akademie a věnuje se přednáškové 
činnosti.

Fotografie stažena z webu cyrilsvoboda.cz − Portréty.

Jan Železný, šéfredaktor Milan Jandourek (red. kráceno)
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Jmelí k Vánocům neodmyslitelně patří. Mnohý 
romantik touží býti políben alespoň pod větvičkou      
s nadějí na lepší vyhlídky. Mystika k tomuto 
poloparazitovi prokazatelně patří již od dob starého 
Řecka a Říma (zlatý čarovný proutek ze jmelí v starých 
řeckých bájích otevřel Aeneovi vstup do podzemní 
říše), severně od masivu Alp jej také ctili jedni z našich 
prapředků, a to staří Keltové. Dokonce je 
zaznamenáno, že druidové (kněží starých Keltů) 
dokonce sklízeli prýty pomocí zlatých srpů. Tak moc si 
jej cenili. A věděli proč. Když opomineme mystické 
vlivy, tak se po staletí pomocí jmelí léčilo. Pak se na 
krátko začalo jmelí považovat za jedovaté (ono sice 
obsahuje jisté množství jedovatých látek jako 
například viscotoxin, tyramin, cholin  atd., ale záleží 
na tom, jak se s ním pracuje).

Dnes se hojně používá ve farmacii, protože správně 
upravené umí normalizovat vysoký tlak, stabilizuje 
srdeční činnost, předchází vápenatění cév, zmírňuje 
revmatické potíže a navíc se začíná využívat jako 
prostředek nápomocný při léčbě rakoviny. Bohužel 
jako léčivka není určená pro laické využití, neboť 
zmíněné toxiny umí své.

Jedná se o vždy zelený pomalu rostoucí keřík, který 
dorůstá velikosti až jednoho metru. Svými kořínky 
proniká k míznímu řečišti hostitele a odebírá si vláhu 
a minerální látky. Hostiteli v podstatě neškodí, jen 
ohrožuje kvalitu dřeva. Pravidelně se vidličnatě větví. 
Každá větvička od paždí ke dvěma vrcholovým 
lístkům je jeden letorost. Větévky jsou zelené, olivově 
zelené, nebo žlutozelené, zpočátku hladké, později     
s našedlou až svrasklou pokožkou. Listy vstřícné, 
podlouhle obvejčité, tuhé, masité, kalně zelené           
a nelesklé. Kvete od března do dubna. Samčí květy 
jsou žlutavé, odlišné vzhledem od samičích. Plody 
jsou nepravé bobule, 6 − 8 mm velké, bílé nebo 
nažloutlé, přisedlé v úžlabích větévek. Mají jedno 
zelené semeno ve velmi lepkavé dužině. Dozrávají      
v listopadu nebo v prosinci. Jsou roznášeny 
ptactvem. Buď jim ulpí u zobáku, upadnou a přilepí se 
k větvičce stromu, nebo projdou trávicím traktem      
a ulpí s trusem.

Jmelí dnes dělíme na tři základní „rasy". Jmelí listnaté, 
které můžeme vidět na vrbách, topolech, habrech, 
kaštanech, lípách, ale také na jabloních. Jmelí borové 
(Vicum laxus Boss. et Reutsubsp. Laxum) roste na 
borovicích a smrcích. Má užší, žlutozelené olistění.       
A nakonec jmelí jedlové ( Viscum laxum Boss. et Reut. 
Subsp. Abietis (Weiss.) O. Schwarz), to má listí širší, 
vejčité, tmavě zelené.

Příroda je studnicí krás a dokonalosti, tak se od ní 
učme a radujme se, že ji máme.

JMELÍ BÍLÉ
(Viscum album L.)



O ztrátě hodnot

Před několika týdny proběhla ve Farním sále 
Římskokatolické farnosti přednáška JUDr. Cyrila 
Svobody na téma „Jsou muslimové hrozbou?" 
Zaznělo mnoho zajímavých myšlenek. Nevyhnuli 
jsme se ani vlastnímu kritickému pohledu na život       
v naší společnosti. Byl jsem tedy požádán o zamyšlení 
nad touto naší situací.

Celý náš pohled můžeme zaměřit úzce na život naší 
společnosti, ale můžeme se podívat i ze širšího 
pohledu, tedy na život a hodnoty v Evropě. U čeho 
tedy začít? Myslím, že správné pochopení celé 
problematiky je ukryto v komplexním pohledu na 
situaci v Evropě, jejíž součástí ostatně jsme.

Ve dvacátém století se odehrálo více skutečností, 
které završily vývoj postojů lidí moderní společnosti 
nejen u nás. Jednotlivé krajiny prošly vlastními 
zkušenostmi. Zdá se mi, že i přes individuální 
zkušenost se tu objevuje společný jmenovatel. Druhá 
polovina dvacátého století, poznačeného válkami, se 
ocitá na křižovatce znovubudování společnosti. 
Evropa je rozdělená do dvou bloků. Společný 
jmenovatel ukazuje své obrysy u každého bloku 
odlišně. Blok prozápadní se zaměřil na obnovu 
společnosti rozvojem trhu a společným budováním 
nových struktur, zajišťujících zvyšování životní 
úrovně. To se v mnoha ohledech povedlo. Zároveň se 
lidé zaměřili ke stále větší honbě po materiálním 
zajištění. Životní úroveň se zvyšovala a postupem 
času se stávala čím dál více dominantní hodnotou. 
Západní svět se stal světem bohatým a vyspělým. 
Východní blok se sjednotil v socialistické ideologii       
a budování komunistické společnosti. Jako ústřední 
bod rozvoje bylo přijato budování jednotné třídní 
společnosti, která tak povýšila materialismus na svojí 
nejvyšší skutečnou hodnotu.

Co je tím společným jmenovatelem? Dle mého 
úsudku je to povýšení prostředků pro život člověka za 
cíl života. To následně vedlo a stále vede, jsme toho 
svědky, ke ztrátě sebe sama. Tím se ztrácí i vlastní 
důstojnost, která ovšem není jenom majetkem 
jednotlivce. Je společnou pevnou a trvalou 
hodnotou pro každého člověka. Zatímco západní 
blok zaměnil důstojnost a z ní vycházející duchovní 
hodnoty člověka za zajištění pohodlí a dal tak prostor 
rozvoji liberálního postoje bez pevné struktury 
postojů, východní blok rozvinul socialistickou 
ideologii vědeckého ateismu, a tak vytlačil duchovní 
hodnoty a tím i lidskou důstojnost ze společnosti. 
Lidově by se dalo říct, že z nás tak socialismus vytvářel 
pouhá „čísla" v zájmu společnosti. Ztráta identity         
a osobní zodpovědnosti je o to více patrná v dnešní 
době, když se snažíme doběhnout životní úroveň 
západních zemí. V celkovém pohledu se nám ale 
nedostává pravého řešení problému. Ani západní 
Evropa nám totiž nepomáhá nalézt sama sebe. Touha 
po životní úrovni naopak nyní destruktivně ještě více 
potlačuje duchovní hodnoty a způsobuje tak nárůst 
nedostatku odpovědnosti a úcty k člověku. Větší 
hodnotou se stává MÍT než BÝT. A v této proměně 
prostředku v jedinou hodnotu kvasí jediný možný 
princip „rozvoje": MÍT SE LÍP ZA KAŽDOU CENU.

Absence duchovních hodnot není jenom důsledkem 
poválečného uspořádání Evropy. Ale najdeme ji 
daleko dříve v mnoha událostech našich                          
i celoevropských, potažmo celosvětových dějin. 
Myslím si, že návrat k pravým hodnotám není složitou

JAK TO VIDÍ… 
páter Mgr. Marek Hric

Ale není, Bohu dík, vše jen černé. Pár Hochů (a dívek) 
od Bobří řeky se v každé generaci najde! Jinak by svět 
ani nemohl fungovat. Měl jsem tu čest navštívit 
udílení celostátních Cen Ď, konané v Národním 
divadle dne 21. června 2012. Bylo příjemné                   
a povzbuzující vidět opravdové LIDI, lidi, kteří 
nezištně pomáhají ve svém okolí bližnímu svému se 
samozřejmostí a ve vší pokoře. Byla zde cítit úžasná 
koncentrace opravdového lidství.

V rádiu ještě pořád řeší, zda nám nad hlavami létají 
(tedy měla by létat) vojenská dopravní letadla,             
o kterých nevíme, kromě ceny, ani zda je vůbec 
potřebujeme,… víno už ani není, co bývalo,… 
BilderbergGroup nás vodí jako figurky. Když si vše tak 
sumíruji v hlavě, asi se radši půjdu vykoupat do té 
Bobří řeky.
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Asi jako většina národa i já sleduji kauzy našich 
politických stran, které dnes už můžeme nazvat spíše 
desítky let neřešenými lumpárnami a arogancí 
„moci". Pamatuji, že ještě doznívala ozvěna zvonících 
klíčů po ulicích, a už privatizátoři ukrajovali                   
z hodnotných majetků této země. Tak proběhla šílená 
a daňovými poplatníky zaplacená divok á 
hospodářská transformace devadesátých let. 
Zajímavé na ní je, že tuto privatizaci, probíhající pod 
taktovkou tehdejších všeznalých bankéřů, stejně 
jako současnou dluhovou krizi, profinancoval 
„finančně negramotný národ". Ten národ, který 
rozhodnutí „finančně gramotných bankéřů” opět 
daněmi zaplatí!

Kauza stíhá kauzu a otrávený volič si ani nevšiml, že 
parlament léta generuje vlády, které plodí deficitní 
rozpočty. „To se nám to hoduje, když nám lidi 
půjčujou,” řekl by známý feltkurát Katz ze Švejka. Tedy 
přeloženo, deficitní rozpočty v době, kdy sousedům 
„šlape" hospodářství, jsou fajn a nebolí z nich hlava. 
To vše ovšem padá, když se nedaří ani u nich. Teď jsme 
všichni ve střehu a sháníme viníka v jakémsi fluidu 
politiků. Kde kdo se snaží vymyslet přesnou definici 
této profese (samozřejmě jen negativní). Titulovaní 
sociologové a psychologové mají úžasný prostor         
v médiích a zhrzený národ naslouchá „který politik za 
TO může”. Pravda je ale prostá. Politici nejsou 
výplodem laboratorních šílenců ani nejsou 
příslušníci cizích civilizací. Politik je pouze a skutečně 
jen vzorek naší populace! Nikdy to nebylo a nebude 
jinak. Je velká škoda, že ve školních škamnách při 
výuce dějepisu nedáváme takový pozor jako při 
češtině nebo matice. Tento předmět je jaksi na 
vedlejší koleji, bohužel. Nevěříte? Začněme tak říkajíc 
od podlahy. Určitě každý z nás zažil řemeslníka v bytě, 
na chatě nebo rodinném domku. Vraťme se k názvu 
tohoto článku. Vysvětlili jsme mistrovi, co 
potřebujeme opravit či zlepšit a následně položili 
otázku: „Mistře, co to bude stát?" Odpověď: viz. 
titulek. Dále pak následuje profesní žebříček lidské 
činnosti, kde se odpověď na podobně formulovanou 
otázku liší jen počtem nul. Např. výsledky ve sportu, 
zakázky ve stavebnictví, nákup vojenské techniky, 
nákup léků, … a tak to jde dál a dál. Zúčastnění časem 
infiltrují do politických stran a pokračují ve své pro ně 
samozřejmé činnosti. Hrozivě nastavené zrcadlo naší 
civilizace.

CHCETE TO S ÚČTEM NEBO BEZ?

Ing. Josef Železný, radní (článek 
rovněž vyšel na hlavní stránce blogu IDnes.cz)

skutečností. Není ale možný v krátkodobém 
horizontu, nýbrž je věcí více generací. Naším úkolem 
je, abychom znovu a každý ve vlastní zodpovědnosti 
začali hledat více duchovní a morální hodnoty než 
jenom vlastní prospěch. Je to odpovědnost 
vycházející z hloubi lidské důstojnosti. Můj dobrý 
známý při společném rozhovoru na dané téma 
z h o d n o t i l  v y p ra h l o s t  d n e š n í  s p o l e č n o s t i  
konstatováním, že dokud se nenaplní trojice bodů 
pro život v moderní demokracii, nebude líp. Prvním 
bodem je vědomí, že důstojnost člověka není jenom 
v jeho právech, ale i v povinnostech. Druhým bodem 
je vědomí, že svoboda člověka končí tam, kde začíná 
svoboda jiného člověka. A třetím bodem je pravidlo, 
aby spravedlnost byla založena na vyšších 
hodnotách.

Návrat k budování duchovních hodnot, návrat             
k tradičním hodnotám evropské kultury a jejich 
osobní uplatňování, je dle mého úsudku jedinou 
možností, jak znovu objevit základ pravého smyslu 
našeho života.

Ing. Jan Bureš, zastupitel

Otevřel jsem si minulý měsíčník a nestačil jsem se 
divit. Tedy chvíli jsem přemýšlel, co pan Ing. Železný 
mi chce říci a snad jsem to pochopil. Velmi zarážející    
v jeho polemice pro mě je, že chce hodnotit 
kandidáty podle jejich profesí. Jsem v politice o něco 
déle než pan radní, a tak bych si nikdy nedovolil 
kádrovat lidi podle jejich povolání. Zažil jsem spoustu 
lidí s vysokým vzděláním i profesí, kteří nepřeložili 
stéblo křížem a i lidsky stáli za starou bačkoru, naopak 
spoustu lidí vyučených, v dělnických profesí, kteří 
makají a při rozhodování používají svůj vlastní rozum. 
A to, jestli chodí jen na zastupitelstvo, nebo jsou třeba 
radními (tedy rozuměj čtenáři − v jeho logice ti 
pracovitější) není vůbec důležité. Nedovolil bych si 
však v téhle věci generalizovat. Za každého by mělo 
mluvit jeho srdce a jeho práce.

Přiznávám, že jsem si pečlivě všímal, kdo měl                 
v Ostrově oblepené sloupy veřejného osvětlení           
a opět jsem si potvrdil, jak správné bylo, když jsme       
v minulých obdobích nedovolovali v našem městě 
tento typ reklamy. Sice jsem se snažil, stejně jako pan 
radní Železný, pečlivě pročítat inzerovaná hesla, ale 
brzy jsem zjistil, že to nedá moc práce. Skoro všude 
oranžové plakáty se stejnými hesly (dle pana radního 
sliby) se opakovaly se železnou pravidelností a sem 
tam je vystřídala osobní prezentace jednoho z jejich 
kandidátů, který měl sice v textu hrubku, ale také nic 
nesliboval. Zaráží mě, že se nad tím pan Železný 
pozastavuje, vždyť to byl právě on, kdo v městské 
radě odsouhlasil, že na nás bude vykukovat reklama   
(i ta volební) na každém kroku z domova kamkoli a že 
budeme mít reklamou zaneřáděné město. První co 
mě napadlo, bylo slovo pokrytectví. Je to stejné, jako 
když na jiném místě tohoto měsíčníku tento člověk 
farizejsky bouří proti deficitním státním rozpočtům. 
Je třeba všem připomenout, že před rokem tentýž 
Ing. Železný Josef, radní, byl vášnivým obhájcem 
toho, aby si naše město vzalo úvěr na nový městský 
úřad. Bez podkladů, bez výpočtů se zdůvodněním na 
půl stránky. A tedy bez důvodu. Ještě, že proti radním 
zasáhli zastupitelé a úvěr nedovolili. Kolik z nich bylo 
(podle pana radního) těch méně pracovitých, co jen 
chodí na zastupitelstvo a kolik těch pracovitějších, 
nevím. Nikdy jsem lidi takto nedělil.

FARIZEJSTVÍ
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Ing. Jan Bureš

VÝTVARNÁ DÍLNA 
V LETOHRÁDKU

Nejen pro všechny Ostrováky je letohrádek                    
v zámeckém parku synonymem hodnotného umění. 
Známku vysoké kvality si vysloužil již za působení 
kunsthistoričky a ostrovské patriotky Zdeňky 
Čepelákové, která do Ostrova zvala i umělce, kteří byli 
za minulého režimu na indexu. Dodnes na to mnozí    
z nich vzpomínají.  A vysoký standard si udržuje 
dodnes. V poslední době se však otevírá veřejnosti      
i jinak, a to pravidelnými výtvarnými dílnami. Ty             
v sobotních odpolednech lákají čím dál více 
návštěvníků. Jak těch malých, tak i velkých. Již třikrát 
jsme byli s mojí sedmiletou Andulkou na výtvarné 
dílně v letohrádku. Dvakrát jsme si zkoušeli zdobení 
fotografií a výrobu fotoalb, neboli tzv. scrapbook          
a naposledy to byla výroba vánočních přání. Nikdy by 
mě nenapadlo, že z obalů od čajů mohou vzniknout 
tak krásná přáníčka. Stačilo jen popustit trochu 
fantazii a na pracovním stole nám doslova vyrostla 
kouzelná barevná a plastická přání, ze kterých 
obdarovaný musí cítit, jak moc pro nás znamená. Je 
hezké vidět nejen maminky a tatínky s dětmi, ale též 
prarodiče s vnoučaty, kterak společně vyrábí                
z mnohdy titěrných materiálů krásné věci. Velké 
poděkování za to vše patří paní kurátorce Zdeňce 
Bílkové, která tyto výtvarné dílny pořádá, nosí na ně 
svoje materiály i pomůcky a pomáhá radou i pomocí. 
Až se mi vkrádá myšlenka, že po Zdeňce Čepelákové 
máme v Ostrově štěstí na další Zdeňku.

Autor: Ing. Jan Bureš

Autor: Ing. Jan Bureš

V pátek a sobotu dne 9. a 10. listopadu se konaly           
v Praze u Jindřišské věže již tradiční Krajkářské trhy. Ač 
je v Ostrově málo krajkářek, spojili jsme se                       
s krajkářkami z Karlových Varů a nakonec nás bylo 
osm (sedm žen a jeden muž). U Jindřišské věže jsme 
potkali spoustu lidí a nakonec tak prošli celým 
areálem, kde jsme se setkali se spoustou známých 
krajkářek. Zmíním Ivanku Domanjovou a Aničku 
Halíkovou – naše nejlepší krajkářky, které stále 
vzpomínají na naše letošní květnové setkání při 
příležitosti výročí čtyři sta padesáti let krajkářství         
v Krušných horách. V celém areálu bylo na co koukat    
a také co nakupovat. Nutně se muselo nakoupit 
„několik kilometrů nití" a nějaký podvinek, protože je 
pořád něco nového, co ještě doma nemáme. 

Domů jsme dorazili v noci unaveni, ale nadšeni 
novými poznatky. Nashledanou příští jaro. 

Nová krasobruslařská sezóna je v plném proudu. 
Každý víkend členka Sportovního krasobruslařské 
k l u b u  K a r l o v y  Va r y - N e j d e k  a  o s t r o v s k á               
rodačka Michaela Lucie Hanzlíková absolvuje 
celorepublikové závody, na kterých udává trend 
českému krasobruslení. Těm předcházela náročná 
letní příprava, kterou Michaela absolvovala se svoji 
paní trenérkou Mgr. Monikou Škorničkovou a svými 
tréninkovými kolegy na zimních stadionech                 
v nejbližším okolí. Trénovali na zimním stadionu           
v Třemošné a Mariánských Lázních. Od září 
krasobruslaři našli zázemí na zimním stadionu             
v Nejdku, kde trénují a reprezentují toto malé město.

Michaela Lucie Hanzlíková postoupila do vyšší 
kategorie žaček a zatím na českém ledě nenašla 
přemožitelku. První závody v Chomutově byly tzv. 
rozjezdové. Vyhrála je s velkým náskokem. Druhé 
závody v Plzni byly již celorepublikově pohárové          
a samotná Míša s paní trenérkou netušila, jak to bude 
v konkurenci starších závodnic vypadat. Věřily však 
tomu, že poctivá práce se musí projevit. A projevila. 
Míša s přehledem vyhrála. 

Začalo se mluvit v superlativech o stylu práce,              
o choreografii programů, kostýmech a sportovní 
úrovni výkonu. Další český závod byl v Příbrami, který 
téměř s náskokem deseti bodů opět vyhrála. A už se 
začalo mluvit o dalším levelu krasobruslení                   
v Čechách. Michaela se svoji pani trenérkou nastolily 
styl, který je krasobruslařský, technicky náročný, na 
který baví diváky se dívat.

To že je to pravda potvrdila závodnice i na 
mezinárodních závodech v Trnavě, kde závodili 
krasobruslaři ze sedmnácti států. V konkurenci třiceti 
sedmi závodnic Míša obsadila fantastické 4. místo.
Medailová bilance Michaely Lucie Hanzlíkové, 
ostrovské rodačky, po čtyřech závodech ve starší 
kategorii je famózní – jedna bramborová medaile a tři 
zlata. Soutěže pokračují, a tak se máme na co těšit.

OSTROVSKÁ RODAČKA UDÁVÁ 
SMĚR ČESKÉMU KRASOBRUSLENÍ

Jana Dvořáková, krajkářka (red. kráceno) 

Mgr. Monika Škorničková (red. kráceno)

 Josef Krs

Bude řeč o Davidovi Zadákovi, který byl na plese 
sportovců vyhlášen sportovní nadějí města Ostrova. 
David je žákem ostrovského gymnázia a členem 
cyklistického oddílu Cykloteam Ostrov pod vedením 
pana Jiřího Čechmana.  V letošním roce jezdí David 
hlavně závody Českého poháru s celorepublikovou 
účastí a to jak horská kola tak silniční závody. 
Největším úspěchem je vítězství v Českém poháru 
(ČP) na kritériu v Plzni, kde porazil i loňského mistra 
republiky a den předtím se stal přeborníkem 
Karlovarského kraje na horských kolech.

Vrcholem sezóny jsou však závody ČP v cyklokrosu, 
které jezdí David jako jediný z oddílu. Pohár se skládá 
z dvanácti závodů. Začal 22. září v Lošticích                    
u Olomouce a končí 8. prosince mistrovským 
závodem v Lounech. David byl bohužel první dva 
závody nemocen a tak zahájil až třetím závodem         
v Uničově. Startoval bez vyjetých bodů z poslední 
řady přesto zajel skvěle a dojel první. Týden nato 
(sobota) se jel další závod v Mladé Boleslavi a v neděli 
v Jabkenicích.  Tam již David startoval s č. 9 z druhé 
řady. A opět vítězství!  To si již dalších asi čtyřicet 
soupeřů začalo na Davida dávat velký pozor. V neděli  
v hrozném bahně po defektu dojel David na skvělém 
druhém místě. Tyto úspěchy už Davida zařadily na      
4. místo v seriálu ČP.  Šestý a sedmý závod se jel            
v Hlinsku a v Kutné Hoře. Tam skončil David na 3. a 4. 
místě a byl zklamaný. V měsíční přestávce byl David 
dva víkendy trénovat v Praze Motole na dráze. Nyní 
ho čeká další závodní víkend a to v sobotu Kolín            
a v neděli Praha. A tak držíme Davidovi palce, aby 
drželo zdraví,  nebyly defekty a pády.  

CYKLISTIKA V OSTROVĚ 
NA VZESTUPU

Vítězství v ČP v Mladé Boleslavi. 
Autor: Josef Krs 

KRAJKÁŘSKÉ TRHY 

Autor: Mgr. Monika Škorničková



PRODEJ SCHVÁLENÉ 
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

ZBRANĚ A STŘELIVO
Hlavní třída 1378 | Ostrov | Tel.: +420 606 342 158

(zpoplatněný komerční článek)
Novým fenoménem se staly v Čechách prodejny s levnými potravinami, takzvané 
,,zlevněné potraviny”. Zatímco v Brně nebo v Praze jsou oblíbené a fungují zde již 
desítky takových obchodů několik let, pro obyvatele Ostrova je to novinka. První 
prodejna tohoto druhu zde byla otevřena před dvěma měsíci. ,,Mně obchod 
doporučila známá. Chodím sem teď každý týden a ušetřím opravdu hodně. Mám 
malý důchod, tak je každá koruna znát,” pochvaluje si paní Marie. Nakupuje zde 
prý hlavně jogurty, sušenky ke kávě, ale i drogerii. ,,Nedostanu tady sice všechno, 
ale určitě se vyplatí sem zajít. Ještě jsem tady nekoupila nic zkaženého,” tvrdí.
Podle statistik tvoří účty za potraviny v průměru dvacet procent veškerých výdajů 
z rodinných rozpočtů Čechů. Vzhledem k výši pravidelného příjmu u nás podle 
měřítek Evropské unie žije až milion lidí na hranici chudoby. Především sociálně 
slabší jsou také podle majitele ́ zlevněných potravin´jeho nejčastějšími zákazníky. 
,,Zajímavé ale je, že k nám chodí lidé z bohatší vrstvy. Jak se říká, šetřit se máme učit 
od bohatých lidí, a to je vidět i tady. Máme několik pravidelných majetnějších 
zákazníků, kteří pochopili, že tady máme plnohodnotné zboží za zlomek ceny. Ti si 
to moc pochvalují a rádi se vrací,” vysvětluje majitel obchodu Petr Císař. Zároveň 
dodává, že nejlepší kontrolou je prodávané zboží osobně ochutnat, což prý sám 
pravidelně dělá. A jak že si může dovolit prodávat zboží tak levně? 

,,U nás lze najít zboží, které se běžně v obchodní síti nenabízí – exportní výrobky 
neodebrané zahraničním zákazníkem, výrobky krachujících firem nebo zabavené 
exekutorem. Dále zboží s kazovými etiketami nebo z nadměrných zásob, které je 
potřeba rychle vyprodat, jelikož se blíží konec data spotřeby.” Kromě trvanlivého 
zboží a drogerie ale obchod nabízí také mléčné a uzenářské výrobky. ,,V případě 
jogurtů jde například o takzvané přeběžky. Ty vznikají při výrobě na lince. 
Například když končí jogurty s čokoládovou příchutí a rozjíždějí se s oříškovou, 
vyběhne vždy určitý počet jogurtů, v nichž se mísí čokoládová příchuť s oříškovou. 
Ale na obale je napsáno čokoládový jogurt a neprodává se proto do běžných 
obchodů." Co se týká uzenin, jsou v nabídce hlavně větší, kilová či půlkilová balení. 
,,Jedná se o potrhaná kolečka nebo špičky, opět za téměř poloviční ceny.” 

DO ZLEVNĚNKY CHODÍ NAKUPOVAT I BOHATÍ 

INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Máte obchod, vyrábíte 
nebo podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, 
+420 353 800 511

Krabec

ZLEVNĚNKASLEVYPOTRAVINAŽ 80% MÁJOVÁ 1208, OSTROV
KDE?

PONDĚLÍ-PÁTEK 7.00-18.00
SOBOTA 9.00-13.00

KDY?

PŘIJĎTE VŠICHNI,BUDETE PŘEKVAPENI A TI,
CO U NÁS NAKOUPÍ NAD 300 Kč,

OBDRŽÍ JAKO DÁREK LAHEV ŠPANĚLSKÉHO VÍNA

CENY INZERCE PADAJÍ

Detaily ceníku budou během měsíce
vystaveny na webu Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

1/16 −     800 Kč
1/8 −    1 600 Kč
1/4 −    2 880 Kč
1/2 −    5 600 Kč
1/1 − 10 400 Kč
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