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Vážení čtenáři,

každý měsíc od vás 
pravidelně dostávám 
řadu dopisů a emailů. 
Přiznám se, že největší 
radost mi vždy dělají ty, 

ÚVODNÍK

Milovníky divadla jistě potěší detailní program 
mezinárodního divadelního festivalu Soukání, 
sportovní nadšence zase reportáž ze Setkání 
ostrovských sportovců spolu se zajímavým 
rozhovorem s jednou z pořadatelek Mgr. Ladou 
Bláhovou.   

V poslední době velmi roste zájem o facebookovou 
stránku Ostrovského měsíčníku, která v březnu 
dosáhla počtu téměř pět seti zobrazení. Najdete na 
ní upoutávky na články, které budou uveřejněny    
v nadcházejícím čísle, fotografie a zajímavé odkazy 
na stránky týkající se města a jeho okolí. Tato přízeň 
nás velmi těší a doufám, že pro vás bude měsíčník    
i jeho facebooková stránka nadále atraktivním 
médiem.    

Čtení plné poučení a inspirace vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor 
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INFORMACE O VYDÁNÍ

v nichž si autoři chválí novou podobu měsíčníku      
i již uvedené rubriky a články. Někteří z nich navíc 
připojí vlastní námět na reportáž spolu s (často 
dobovými) fotografiemi, či dokonce zašlou 
příspěvek vlastní. Nejinak tomu bylo i tento měsíc, 
kdy jsem od pana Josefa Lederbucha obdržel 
černobílé fotografie z historie leteckého 
modelářského klubu spolu s žádostí o uveřejnění. 
Té jsem samozřejmě vyhověl a přidal prosbu            
o sepsání jeho pamětí a vzpomínek na činnost 
tohoto klubu. Výsledkem je, myslím, velmi osobitý 
článek z nedávné historie našeho města.

A ve vzpomínkách ještě zůstaneme. V minulém 
měsíci se na Staré radnici uskutečnila zajímavá 
přednáška Ing. Josefa Mackeho týkající se osudů 
ostrovských četníků v dobách prvorepublikového 
Československa. Protože kapacita sálu byla 
omezena a ne každému se zvolený termín mohl 
hodit, požádal jsem pana Mackeho, aby se o své 
rozsáhlé poznatky v této oblasti podělil i se čtenáři. 
Hlavním tématem dubnového měsíčníku je tedy 
krátká sonda do života mužů, kteří hrdě nosili svoji 
uniformu a chránili pořádek v našem městě a okolí. 
Vše doplňují unikátní dobové fotografie, získané 
od potomků a rodin samotných četníků.

Velmi zajímavou akcí, která by neměla uniknout 
vaší pozornosti, bude oslava dvě stě devadesáti 
pěti let od návštěvy světoznámého skladatele J. S. 
Bacha v ostrovském zámeckém parku. V rámci již 
tradičních Klášterních slavností tak navíc znovu 
zazní jeho skladba Malý harmonický labyrint,            
k jejímuž složení jej inspirovaly právě bludiště           
a labyrinty v Ostrově. Více o akci i samotné Bachově 
návštěvě se dozvíte v příspěvcích uvnitř tohoto 
čísla.   

Dubnové vydání se však nevrací pouze do 
minulosti, ale nabízí i řadu stěžejních aktualit. 
Naleznete v něm například informace o zápisu dětí 
do ostrovských mateřských škol a s ním spojené 
prohlášení starosty města pana Bc. Pavla Čekana.  

Autor: Josef Ilko



TÉMA MĚSÍČNÍKU

M y  j s m e  t e n  n á r o d  v e s e l ý c h  č e t n í k ů ,  
kdo má rád nás,  ten vítán je nám vždy.  
Ve dne i v noci, podle zákoníku…..

Kdo by si alespoň jedenkrát nezanotoval spolu       
s četníky z oblíbeného televizního seriálu 
Četnické humoresky jejich veselou hymnu? 
Poučné, napínavé, ale hlavně úsměvné příběhy 
nám přiblížily období první republiky a především 
službu u tehdejšího četnictva. Přestože není seriál 
zcela věrnou kopií tehdejší služby, byl inspirován 
skutečnými četníky, skutečnou četnickou pátrací 
stanicí, skutečnými případy. A kdo by filmařům 
neodpustil pár výstrojních nepřesností, nějaké to 
nedodržení tehdejších předpisů? Hlavní je, že se 
seriál vydařil a po letech, kdy nám všem byli 
četnici prezentováni jen jako přisluhovači 
buržoasie, kteří stříleli do dělníků, vyplouvá na 
povrch úsměvnou formou nelehká služba četníků 
v boji proti skutečnému zločinu. Nechme ale 
divácky úspěšný seriál a pojďme se podívat, jak to 
byla ve skutečnosti s četnictvem v Ostrově.  

Četnická stanice byla v Ostrově zřízena 1. srpna 
1870. Tato stanice podléhala okresní četnické 
stanici a okresnímu úřadu v Karlových Varech. 
Službu v Ostrově konali tři četníci – velitel a jeho 
dva podřízení. Před vznikem četnictva se                 
o bezpečnost města starali pouze dva městští 
policisté, kteří podléhali úřadu starosty. Tito 
policisté kontrolovali jídelníčky v hospodách, 
dodržování cen a zavírací hodiny. Postrkovým 
právem odesílali přespolní žebráky do jejich 
domovských obcí.  Městská policie také 
kontrolovala cizince a dbala na řádné přihlašování 
osob k pobytu. Pravomocí městských policistů 
bylo udělování pokut. Vybrané pokuty šli na 
provoz obecního chudobince. Pravomoc 
městských policistů se nevztahovala jen na město 
samotné, četníci zasahovali i v okolních obcích. 
Kriminální činy bylo možno městu přenechat, 
přestupky proti státu však muselo stíhat četnictvo 
a okresní úřad.

Objasňování činnosti četnictva v Ostrově není 
zcela jednoduché. Bohužel se nám do dnešních 
dnů již zřejmě nedochovala četnická kronika           
z místní stanice. Do této kroniky zaznamenával 
velitel stanice nejen personální obsazení, ale také 
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nejdůležitější události v obvodu četnické stanice   
v daném roce. Do dnešních dnů se z našeho okolí 
dochovala pouze kronika četnické stanice                
v Perninku a kronika okresního četnického 
velitelství v Nejdku. Díky těmto kronikám se však 
dozvídáme o události, která souvisí s četnictvem     
i Ostrovem. Pojďme se však podívat na některé 
další případy, které muselo řešit přímo četnictvo    
z Ostrova. 

Přestože se četnická kronika nedochovala, díky 
kronice města z let 1914 až 1934 se o některých 
případech dozvídáme. Bohužel nejsou to 
většinou případy veselé, mnohdy je obchází i stín 
smrti. Asi nejtragičtějším kriminálním případem 
bylo vyšetřování násilné smrti mladé ženy. Dne   
19. května 1930 byla nalezena u soutoku 
mlýnského náhonu Rohrerova mlýna a Bystřice      
v říčce Bystřici mrtvola ženy. Již během 
vyprošťování bylo zřejmé, že se jedná o násilný 
trestný čin, o čemž svědčila viditelná striangulační 
rýha a rozbitá lebka. V mrtvé byla poznána služka 
Theresia Preis, sloužící u hospodáře Funka               
v Langgrünu (Bystřice). Místní četnictvo spolu         
s  četnickou pátrací stanicí z Chebu začalo ihned      
s vyšetřováním. Jako nejvíce podezřelý se jevil 
muž z Ostrova, který v minulosti udržoval se 
zavražděnou styky. Podezřelý přes veškeré 
výslechy stále svoji vinu popíral. Šetřením                
v hospodářství sedláka Funka bylo zjištěno,           
že žena byla nejprve zardoušena provazem            
a následně ji byla hákem rozbita lebka. Vrah 
mrtvolu odtáhl zhruba 400 metrů a v obci Gfell 
(Kfely) ji svrhl do Bystřice. Dne 20. května 1930 byl 
vrah usvědčen při konfrontaci s mrtvou v místní 
márnici. Podezřelý byl odvezen do věznice 
krajského soudu v Chebu. Po několika dnech se 
obviněný ve své cele oběsil.

Dosti však mrazivých událostí, podívejme se na 
úsměvné celkové zhodnocení roku 1933. Dle 
kroniky byla morálka těžce zkoušených 
nezaměstnaných a zvláštních obětí času z velké 
části dobrá. Ukázalo se poměrně málo krádeží. 
Trochu horší byla situace s ženským pohlavím. 
Také zde na malém městě se rozšířila prostituce 
více než je zdrávo, což se projevilo zvýšeným 
počtem pohlavních chorob. Za rok 1933 bylo 
zaznamenáno jedenáct případů. 

Nechme však již jednotlivé případy a podívejme 
se ještě v krátkosti do historie stanice. Četnická 
stanice se nacházela v roce 1938 v Ostrově                
v dnešní Nádražní ulici v č. p. 223. Dům patřil 
tehdejšímu krejčovskému mistru Wagnerovi. 
Stanice byla umístěna v prvním patře domu, 
přízemí sloužilo jako krejčovská dílna a byt 
Wagnerovy rodiny.

Ostrovští četníci konali převážně pěší službu. 
Dennodenně za každého počasí se vydávali na 
obchůzky do okolí. Četníci neměli na starosti jen 
Ostrov, ale do obvodu stanice patřily i obce 
Grasengrün (Hájek), Gfell (Kfely), Ellm (Stráň), 
Neudörfl mit Neudau (Nová Víska a Nejda), Haid 
(Bor) a Pullwitz (Pulovice). Mezi obyvatelstvem 
četníci budili náležitý respekt, k čemuž jim jistě 
dopomáhala u boku houpající se služební šavle      
a na rameni zavěšená četnická karabina                     
s nasazeným bodákem.  

Prvním známý velitelem četnické stanice                 
v Ostrově byl vrchní strážmistr I. třídy Urban 
Bohumil, který na stanici velel od října 1907 
pravděpodobně do roku 1920, kdy se velení 
stanice ujal vrchní strážmistr II. třídy Katz 
František, který byl v roce 1925 trvale 
pensionován. Na jeho místo nastoupil na tři roky 
vrchní strážmistr Petrásek Jaroslav. Necelý rok 
velel v roce 1929 vrchní strážmistr Wořech Matěj. 
Po něm již přichází vrchní strážmistr Daňhel Josef, 
který vedl stanici až do osudového října 1938, kdy 
se stal Ostrov součástí Německa. 

A to už se pomalu začíná nad četnictvem smrákat. 
Během války sice v Ostrově ještě působila 
německá četnická stanice, nicméně již v průběhu 
druhé světové války bylo naší exilovou vládou 
rozhodnuto o poválečném zrušení četnictva           
a policie. Dne 5. června do Ostrova sice přišli ještě 
čeští četníci zřídit českou četnickou stanici, ale již 
30. června byla četnická stanice zrušena a její 
příslušníci byli nově začleněni do Sboru národní 
bezpečnost. O historii SNB, úsměvných i vážných 
případech však zas někdy příště.

Ing. Josef Macke (red. kráceno)  

ČETNICKÉ OHLÉDNUTÍ

Zdroj: Archiv Ing. Josefa Mackeho

Zdroj: Archiv Ing. Josefa Mackeho
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JEŠTĚ PÁR SLOV K ČETNICTVU

Dne 15. března na Staré radnici v Ostrově 
proběhla přednáška „Historie četnické stanice        
a stanice SNB v Ostrově do roku 1948". O historii 
tohoto bezpečnostního sboru v dobové uniformě 
praporčíka četnictva přednášel Ing. Josef Macke. 
Vyprávění o případech veselých i vážných doplnily 
dobové fotografie. Autentičnost doby napomohli 
přiblížit také členové o. s. Klub 1938 – Četnická 
stanice Habersbirk, kteří se na přednášce ukázali 
jak jinak než v dobovém. K vidění tak byli četníci 
nejen v resortní uniformě, ale i ve slavnostním 
stejnokroji a objevil se i poválečný příslušník pluku 
1NB či příslušník SNB v uniformě vz. 46. Velkou 
okrasou pak byly tři dámy z Masarykova svazu žen, 
které byly okrasou pánů v uniformách. Všem 
účastníkům a posluchačům přednášky patří          
za skvělou atmosféru veliký dík. Jsem velice rád, že 
se přednášky účastnili také příbuzní příslušníků, 
kteří sloužili na zdejší stanici.     

SETKÁNÍ OSTROVSKÝCH 
SPORTOVCŮ

V sobotu 2. března proběhl ve velkém sále DK 
jubilejní 10. ročník Setkání ostrovských sportovců, 
letos ve znamení léta. V úvodu mohli diváci 
zhlédnout několik kvalitních vystoupení: baletky 
ze ZUŠ pod vedením Miroslavy Žemličkové, 
akrobatické a taneční skladby v podání 
sportovních gymnastek z TJ MDDM Ostrov, na 
závěr se tančilo v rytmu zumby. 

Hlavním bodem programu bylo vyhlášení 
nejlepších sportovců města Ostrova za rok 2012.   
V nejobsazenější kategorii juniorů byly uděleny 
čtyři ceny za nominaci, a to pro snowboardisty 
Adélu Kreisingerovou a Daniela Kašpara, 
karatistku Pavlu Mezzeiovou a atletku Elišku 
Brožkovou. Na třetím místě se umístil cyklista 
Martin Čechman, na druhém jeho oddílový 
kolega David Zadák. Z vítězství se zaslouženě 
radovala atletka Anna Zekuciová. V kategorii týmů 
udělila porota čtvrté místo starším předžačkám 
oddílu atletiky TJ MDDM Ostrov, bronzový pohár 
získaly mladší žákyně sportovní gymnastiky TJ 
MDDM Ostrov, na druhém místě skončili           
muži fotbalového klubu Ostrov a vítězi se                      
stali volejbalisté junioři SK Borek Ostrov. 
Nejvyrovnanější souboj se odehrál v kategorii 
dospělých, kde se na třetím místě umístili dva 
sportovci, a to Lucie Matoušková za twirling               
a jachtař Štěpán Novotný. Stříbrný a zlatý pohár 
brali dva terénní triatlonisté, druhý Tadeáš Pavlík   
a vítězný Petr Šulc. Sportovním talentem pro rok 
2012 se stal cyklista Marek Liška. Zvláštní ocenění 
za přínos ostrovskému sportu a Pohár starosty 
města si odnesl karatista Ivo Hodík starší.  
Sportovní osobností pro rok 2012 se stal výborný 
závodník motocyklového sportu, zasloužilý mistr 
sportu, pan Jaromír Holý.

Celým večerem provázela paní Olga Jaklová,           
k tanci a poslechu hrála skvělá kapela Las Pegas. 
Ani letos by se Setkání sportovců neuskutečnilo 
bez pánů Karla Kunze a Jana Matouše. Velké 
poděkování patří všem sponzorům, městu Ostrov, 
MDDM Ostrov a starostovi města Bc. Pavlu 
Čekanovi. Díky nim mohli být odměněni všichni 
nejlepší sportovci za rok 2012.

ČETNICKÁ POZVÁNKA 
DO HABARTOVA

Dne 11. května 2013 proběhne v Městském 
kulturním středisku v Habartově zábavné 
posezení s plk. JUDr. Michalem Dlouhým a hercem 
Tomášem Töpferem. Návštěvníci se mohou těšit 
nejen na poutavé vyprávění o natáčení seriálu 
České televize Četnické humoresky, ale duchovní 
otec Četnických humoresek plk. JUDr. Michal 
Dlouhý představí  i  svoj i  novou k nihu 
PROTENTOKRÁT – ČETNICKÉ PATÁLIE. Tomáš 
Töpfer v doprovodu redaktora Českého rozhlasu 
Roberta Tamchyny poodhalí veselé příhody          
ze svého hereckého života. Podrobnosti o této 
a k c i  b u d o u  u p ř e s n ě n y  n a  p l a k á t e c h                            
a internetových stránkách městského kulturního 
střediska v Habartově. Na tuto akci jste srdečně 
zváni.

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

Město Ostrov vyhlašuje 
konkursní řízení na 
obsazení funkce ředitele 
− ředitelky Základní školy 
Ostrov, Májová  997, okres Karlovy Vary.

Požadavky: 
· odborná a pedagogická způsobilost pro výkon 
činnosti ředitele základní školy a délka        
odborné praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,                           
o pedagogických pracovnících a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· plná způsobilost k právním úkonům, zdravotní 
způsobilost, občanská a morální bezúhonnost 
Další preferované schopnosti, vlastnosti              
a dovednosti:
· znalost školských předpisů a problematiky řízení 
základní školy
· dobré odborné znalosti a zkušenosti z oboru,  
všeobecný rozhled
· zodpovědnost, spolehlivost
· vysoké pracovní nasazení, iniciativa, flexibilita
· znalost práce na PC (ovládání běžných textových 
programů, internetu) 
Náležitosti přihlášky:
· jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu, adresa pro doručování, číslo 
telefonu, e-mail
K přihlášce připojte: 
· strukturovaný profesní životopis s údaji                   
o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech 
· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, kopie dokladů o dalším vzdělávání
· písemný návrh  koncepce rozvoje školy 
· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než         
3 měsíce)
Je možné, že v průběhu konkursního řízení bude     
s uchazečem veden pohovor s psychologem.
Předpokládaný nástup 1. 8. 2013.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete 
nejpozději do 9. 4. 2013 na adresu:  
Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí odboru kancelář 
starosty Městského úřadu v Ostrově, Klínovecká 
1204, 363 01 Ostrov, na obálku připište:
„KONKURS   ZŠ  −  NEOTVÍRAT”
Bližší informace podají: 
Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS, tel. č.    
353 801 286, e-mail: lmildorfova@ostrov.cz
Ing.  Jana Punčochářová, tajemnice MěÚ, tel. č. 
353 801 285, e-mail: jpuncocharova@ostrov.cz

Ing. Josef Macke

Ing. Josef Macke 

Zdroj: Ing. Josef Macke

Zdroj: Ing. Josef Macke

Za pořadatele Mgr. Lada BláhováBc. Pavel Čekan, starosta města

Vítězové juniorské kategorie (Zdroj: Mgr. Lada Bláhová)



Pro příznivce filmů máme skvělou zprávu. Fond 
hudebního oddělení naší knihovny byl rozšířen     
o řadu pěkných filmů na DVD, které naší knihovně 
předal Dům kultury Ostrov. A ještě jedna skvělá 
zpráva pro příznivce knihovny. Městská knihovna 
Ostrov jako jedna z prvních v západočeském kraji 
nabízí službu Smartkatalog – knihovna v mobilu. 
Smartkatalog je webová aplikace, pomocí které se 
může čtenář přes mobilní telefon či tablet přihlásit 
na své čtenářské konto, vyhledávat v našem on-
line katalogu, zjistit jaké novinky v knihovně 
máme atd. Odkaz ke stažení webové aplikace 
Smartkatalog naleznete na našich webových 
stránkách.
 
 Veškeré informace naleznete na 
www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Případné dotazy, nápady či postřehy posílejte 
na info@mkostrov.cz 
nebo volejte na tel. 353 434 300.
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MP poté provedla pátrání v okolí a podařilo se jí 
nalézt mladého muže, který se přiznal, že byl 
účastníkem roztržky. Muže si na místě převzala 
PČR k dalšímu šetření.

Dne 25. února 2013 požádali policisté z místního 
oddělení o spolupráci při prohlídce objektu, ve 
kterém se pravděpodobně nachází osoba, která 
do objektu vnikla nezákonně. Při prohlídce místa 
skočil lupič přímo do náruče strážníků a za použití 
donucovacích prostředků byl zadržen a hned na 
místě předán do rukou PČR. Toho dne 
kontrolovala hlídka MP osobu, která byla                 
v celostátním pátrání. Vzhledem ke skutečnosti, 
kdy byl na osobu vydán příkaz k zatčení, byla tato 
předána do rukou PČR.

Dne 27. února 2013 v nočních hodinách 
zasahovala hlídka MP u roztržky, při které muž 
napadl ženu a způsobil jí tržné zranění v obličeji. 
Strážníci poskytli ženě první pomoc a přivolali 
RZS. Muže si na místě převzala k dalšímu šetření 
PČR.

Dne 3. března 2013 přijali strážníci oznámení od 
obsluhy čerpací stanice, že se zde nachází 
bezvládné tělo muže. Hlídka na místě zjistila, že se 
jedná o místního bezdomovce. Ten již nejevil 
známky života. Celou věc řešila PČR.

Dne 7. března 2013 pomohli strážníci ženě, která 
byla zraněná a dezorientovaná. Strážníci ženě 
poskytli první pomoc a na místo přivolali RZS.

V poslední době se rozmáhá vandalizmus na 
místním hřbitově, kdy neznámý pachatel 
krade svíčky z hrobů a ničí náhrobky. MP 
Ostrov zvýšila počty kontrol v této lokalitě        
a zajistí monitorování oblasti.

S nástupem jara začne v našem městě opět 
blokové čištění. Upozorňujeme řidiče na 
dodržování zákazu zastavení v místě blokového 
čištění. 

V měsíci únoru řešili strážníci 157 přestupků, za 
které vybrali 27 800 Kč na blokových pokutách. 
Dále odhalili 4 trestné činy, přijali 171 oznámení 
od občanů, odvezli 3 osoby na záchytnou stanici    
a řešili 35 neposlušných pejskařů. 

Dne 12. února 2013 zadržela 
hlídka MP řidiče, který usedl za 
volant pod vlivem alkoholu. 
Strážníci naměřili dechovou zkouškou bezmála tři 
promile. Řidič byl předán PČR pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

Dne 24. února 2013 byla hlídka přivolána na 
místo, kde skupina mladíků zranila při potyčce 
jednoho muže. Po příjezdu strážníci poskytli 
zraněnému první pomoc a přivolali RZS. Hlídka 

ZE ZÁZNAMU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Mgr. Jana Múčková 

A je to tady! iQRace začíná! Ve hře jsou velice 
zajímavé ceny – čtečka elektronických knih, 7" 
tablet a 16 GB USB flash disky! Soutěž iQRace je 
založena na práci s QR kódy a na podobném 
principu, který funguje u geocatchingu. Registraci 
do soutěže můžete provést na webových 
stránkách soutěže: http://iqrace.mkostrov.cz/, zde 
se také dozvíte veškeré potřebné informace. 
Registrovaný hráč musí hledat QR kódy, pod 
kterými jsou uloženy otázky. Za správné odpovědi 
získá body. Vyhrává hráč s největším počtem 
bodů. QR kódy budou umístěny nejen v knihovně, 
ale také v jejím okolí a u partnerů soutěže.                
O některých QR kódech se budete dozvídat              
v průběhu soutěže, některé budou umístěny po 
celou dobu trvání soutěže, jiné pouze omezenou 
dobu. Pokud nemáte smartphone nebo mobilní 
datové připojení, nezoufejte! I tak můžete 
soutěžit. Pod každým soutěžním QR kódem se 
nachází šestimístný kód, který na webu soutěže 
zadáte ručně a otázku vyplníte. Soutěž potrvá až 
do konce května.

Pokud zrovna nebudete soutěžit, můžete se od     
2. dubna přijít pokochat obrazy ostrovského 
amatérského malíře Martina Chochela, které 
budou k vidění na chodbách u oddělení pro 
dospělé čtenáře. Hlavními motivy jsou krajiny         
a krajinná zátiší. Velkým vzorem pro tvorbu 
Martina Chochela je Claude Monet, z českých 
impresionistů je to především Antonín Slavíček      
a Václav Radimský. Výstava potrvá do 30. dubna.

Pro velký zájem se bude v úterý 2. dubna opakovat 
počítačový kurz Začínáme s Windows 7, který se  
uskuteční v učebně MK Ostrov. Předběžná 
rezervace zájemců je nutná! Kurz bude zdarma. 
Nabídku dalších kurzů pro veřejnost naleznete na 
našich stránkách nebo se informujte přímo              
v knihovně.

V Oranžerii Václava Havla si od 2. dubna můžete 
prohlédnout obrazy malíře Jana Choury. Výstava 
bude zakončena tak trochu netradičně – 
dernisáží, a to v pátek 26. dubna od 17 hodin. 
Součástí výstavy bude autorské čtení spisovatele 
Dalibora Stacha ml., který píše pod uměleckým 
jménem Harry Telesfor. Čtení se uskuteční v úterý 
16. dubna od 17 hodin. Knihy Harryho Telesfora 
jsou součástí fondu naší knihovny.

Nezapomněli jsme ani na zájemce o oblíbenou 
tvůrčí dílnu. Lektorka Zdeňka Bílková si pro Vás na 
úterý 9. dubna připravila Fleurogammi – 
květinové origami. Kurz proběhne v učebně MK 
Ostrov. Vše potřebné bude k dispozici, zájemci 
zaplatí pouze náklady na materiál 100 Kč. Prosím, 
rezervujte si svá místa v kurzu včas.

Každoročně se knihovna účastní akce „Noc               
s Andersenem". Jedná se o akci pro děti, která již 
přesahuje hranice České republiky. Vylosovaní 
šťastlivci stráví noc v knihovně a mohou se těšit na 
bohatý program – divadlo, zajímavé soutěže, 
spoustu zábavy a dobrodružství. Letos připadl 
termín na 5. a 6. dubna.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
INFORMUJE

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Ladislav Martínek, 
zástupce velitele MP Ostrov

Kalendář veřejných turistických akcí 
v dubnu 2013:

  6. 4. Do podzemí na dole Jeroným u Krásna   
13. 4. Karlovy Vary – Jarní setkání turistů 
                    na Dianě
20. 4. Českosaské Švýcarsko – hrad Stolpen 
27. 4. Naučná stezka okolím Potůčků
   1. 5. Jarní turistická expedice na Valašsko 
                    (5 dní)    

  

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.

DUBEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
OSTROV

• Drůbež Červený Hrádek, 
   firma Dráb, opět prodává slepičky 
   snáškových plemen  

Lohman hnědý Tetra hnědá •  • 
Dominant žíhaný, kropenatý,• 

   černý, žlutý, modrý a bílý.

Prodej se uskuteční 
v neděli 7. dubna 2013
Ostrov – u čerpací stanice 
Benzina v 17.00 hod
Případné bližší informace  
tel: 728605840 
tel: 728165166 
tel: 415740719

PRODEJ SLEPIČEK

Při prodeji slepiček nová služba 
– výkup králičích kožek – cena 22 – 35 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů
cena 159 – 170 Kč/ks 
 – v začátku snášky 178 Kč/ks

Lesný – nejvyšší vrchol Slavkovského lesa 
(Zdroj: KČT).
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MDDM V DUBNU
Plavecké kurzy
duben − červen
V dubnu začne jarní cyklus desetihodinových 
plaveckých kurzů pro začátečníky, pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat         
v domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 
Volná místa jsou v těchto termínech:

 

Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf     
a stolní tenis jsou otevřeny od pondělí do pátku do 
18 hod., v sobotu a neděli od 10 do 19 hod. 

Letní tábory
Letní tábor Manětín
Volné termíny: 
II. turnus: 14. − 27. července, 
III. turnus: 27. července − 9. srpna, 
IV. 0turnus: 9. srpna − 22. srpna
Cena: 3 400 Kč.
Rodiče a děti: 
I. turnus 22. − 27. srpna,
 II. turnus 27. srpna − 1. září 
(bližší informace v MDDM)

Příměstský sportovní tábor
Termíny: 
I. turnus 8. − 12. července, 
II. turnus 29. července − 2. srpna, 
III. turnus 5. − 9. srpna
Cena: 900 Kč
Přihlášky k dispozici osobně v MDDM nebo            
ke stažení na www.mddmostrov.cz.

Upozornění!!!!
Vyzvednutím přihlášky neplatí rezervace. 
Přihláška na tábor se stává závaznou až                      
v momentě uhrazení poplatku za pobyt. Zařazení 
Vašeho dítěte do vybraného turnusu je 
podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky          
a současně zaplacením pobytu osobně v MDDM. 

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: 
Po − Pá, 8 − 18 hodin v domě dětí (tel. 353 613 248).

Výlet − Stezka o koních
So 13. dubna, 13.30 hod., od Tesca
Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin zvou rodiče s dětmi a samotné děti od 
osmi let na výlet po naučné stezce OS Macík −        
O koních. Odchod ve 13.30 hod. od Tesca. Trasa 
výletu cca 5 km. Stezka skončí návštěvou Macíku. 
Zpět do Ostrova se můžete vrátit linkovým 
autobusem.

Den Země
Po 22. dubna, 14.30 − 17.00 hod., 
areál ekocentra
Dům dětí, ekocentrum a OS Benjamin připravují 
za podpory firmy Resur, města Ostrova, OŽP MÚ             
a Lesů ČR už po dvanácté ekologické odpoledne 
Den Země − soutěž ve sběru starého papíru, 
p l a s t o v ý c h  l a h v í ,  v í č e k  z  P E T  l a h v í ,         
monočlánků, plastových kelímků a hliníkových                   
uzávěrů z jogurtů a drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů (počítačů, mobilů, žehliček, 
fénů, kulm, rádií, holicích strojků apod.). Součástí 
akce bude spousta soutěží o ceny, vědomostní 
test pro každého o zvířatech chovaných v EC, 
ekojízda na dvoukolkách seqway, jízda na 
ponících Prima Horseland, ekodílna a Dětské 
slyšení se zástupci MÚ Ostrov (na vaše zvídavé 
otázky budou odpovídat zástupci Města a OŽP 
MÚ Ostrov). Pro nejlepší sběrače chystáme výlet 
do Zooparku v Chomutově.

Informace ke sběru papíru: pevně svázané balíky 
(nejlépe tříděného papíru) se budou vážit přímo 
na místě. Plastové lahve je nutné doma nejdříve 
sešlapat (můžete odevzdávat i s našroubovanými 
uzávěry), vložit do plastových pytlů a zavázat. 
Víčka od PET lahví donést nejlépe v igelitové tašce. 
Kelímky a hliníkové uzávěry z jogurtů: omyté 
kelímky zasuňte do sebe. 

Kola hrou
Čt 25. dubna, 9 − 12 hod.
Dům dětí, ekocentrum a Městská policie Ostrov 
připravují pro žáky ZŠP a ZŠS zábavně-naučné 
dopoledne. Děti čeká beseda s městskými 
strážníky, procvičí si hravou formou dopravní 
značky, pravidla silničního provozu, zdravovědu    
a jízdu na kolech.

Olympiáda ostrovských škol
Po 29. dubna, 9 − 13 hod.
17. ročník Olympiády ostrovských škol zahajuje 
Pohárem starosty města. Žáci základních škol         
a Gymnázia se v jednom dni utkají ve fotbalu, 
florbalu, basketbalu, volejbalu, přehazované, 
střelbě a přespolním běhu.

Slet čarodějnic a čarodějů
Út 30. dubna, 17.00 hod., dětská letní scéna
Občanské sdružení Benjamin a dům dětí zvou děti 
i dospělé na tradiční sabat. Malí čarodějové               
i čarodějnice absolvují opět výuku v čarodějné 
škole Alamíry Paznechtové − tanec, čarování, 
věštění, zaklínání, ovládání koštěte. Připravena 
bude i volba královny sabatu, pálení nejošklivější 
čarodějnice a nakonec opékání vuřtů. Další 
informace najdete na plakátech ve školách              
a ve městě.

v sobotu 4. května 2013 otevřít „třináctou 
komnatu" kdysi slavné zahrady s bohatou 
historickou minulostí, která se váže i ke skladateli  
J. S. Bachovi. I v dnešní době, ve které je 
nadřazována rychlost nad kvalitou, tento 
pozoruhodný umělec imponuje v mnoha 
oblastech. Víte, že Steve Jobs, kreativní 
byznysmen Apple, který způsobil revoluci                 
v počítačích a mobilních telefonech, vzpomíná na 
své mládí: „… hodně jsem tehdy poslouchal 
Bacha, připadal jsem si jako dirigent Bachových 
kantát, kdy sám autor přicházel ke mně…". V roce 
1987 přivádí na jeviště houslistu sanfranciského 
symfonického orchestru, který hraje Bachův 
Koncert a moll v duetu s počítačem NeXT. To 
sklidilo všeobecné nadšení.  Braniborské koncerty 
č. 2 a Fuga z Dobře temperovaného klavíru ho 
doprovázela na konci jeho života.  Také CD Saši 
Rašilova a Vandy Hybnerové „Nebojte se klasiky" 
vystihují jeho genialitu.  Je úžasné, že stále 
obdivujeme a milujeme to, oč se jiní zasloužili         
a stále dostáváme nové impulzy ve vztahu               
k soudobému hudebnímu umění. Naše město 
Ostrov může byt hrdé, že zdejší zámecký park 
inspiroval (nejen) tohoto velikána. 

Bc. Šárka Märzová, MDDM Ostrov 

2. dubna
3. dubna 

19. dubna

16 − 17 hod. neplavci 
16 − 17 hod. rodiče a děti 
15 − 16 hod.  plavci
16 − 17 hod.  plavci 

Út 
St
Pá  

B. Turoňová, 
autorka projektu Bludiště (red. kráceno)

Dalo by se říci, že do zámeckého parku opět 
vstupuje po dvěstě devadesáti pěti letech velikán 
barokní hudby Johan Sebastian Bach.  Okouzlující 
krása slavné zahrady a genius loci místních bludišť 
inspirovaly barokního mistra k napsání díla „Malý 
harmonický labyrint”.

V roce 1718 přijíždí do našeho regionu zcestovalý 
a výstřední pětadvacetiletý kníže Leopold                
z Anhalt Köthenu. Upozorňuje na sebe živou 
opičkou, která ho všude doprovází. Největší 
oslnění šlechtu, která se tehdy do nedalekého 
významného lázeňského města Karlovy Vary 
s j í ž d ě l a  z  c e l é  E v r o p y,  t e p r v e  č e k á :  
sedmnáctičlenná kapela, kterou s sebou přiváží     
v čele s obdivovaným kapelníkem J. S. Bachem, 
který je v jeho službách.  Chcete prozradit více        
a dozvědět se něco, o čem jste v souvislosti              
s  ostrovskou zahradou ještě neslyšeli? Přijďte

TŘINÁCTÁ KOMNATA 
OSTROVSKÉ ZÁMECKÉ ZAHRADY 

KALENDÁŘ  PLÁNOVANÝCH 
AKCÍ  2013

Den Země v Ekocentru (22. 4.)
Májový Prima Cup 
− IV. ročník klubového trojboje (4. 5.)
Regional show Bayern - Ernsgaden 
(výstava velšů Německo − 26. 5.)
Soutěž Mladých chovatelů Pony 
− III. ročník (31. 5.)
Den dětí v Ekocentru (2. 6.)
Červnové vození v MŠ a ZŠ
Mezinárodní šampionát welsh pony 
a cob Hradec Králové (22. − 23. 6.)
Koňské hrátky Stáje Naděje Kopaniny Aš (6. 7.)
Agroturistika s Prima horselandem 
(duben − listopad)
V. Shetland pony show Chomutov (27. − 28. 7.)
Prázdninový příměstský tábor s poníky 
(červenec, srpen)
XVI. Národní výstava velšů Plasy (31. 8.)
Regional show Thüringen-Boxberg 
(výstava velšů Německo − 14. 9.)
Zahájení kroužku Mladých chovatelů Pony 
− MDDM (září)
Ostrovská Michaelská pouť (29. 9.)
Ostrovský Pony Hubert + výroční schůze 
klubu (27. 10.)
Pony Hubert Cheb (říjen)
Prima Mikuláš (6. 12.)
Vánoční výprava s nadílkou za lesní zvěří 
(20. 12.)

Všem přejeme úspěšnou sezonu a těšíme se 
na viděnou!        



Objednávky a bližší informace na tel. 353 364 149.
Běžkařské stopy ve sněhu pomalu střídají stopy od 
kočárků i dětí a tak se společně můžeme těšit na 
novou sportovní sezónu ve Sportparku Ostrov. 
Nově zbudovaný Sportpark Ostrov nabízí široké 
sportovní využití jak pro děti, tak i pro dospělé.       
V úžasném, přirozeném a klidném prostředí si 
přijdou na své i maminky s kočárky či senioři na 
svých procházkách. Nově zde je k zapůjčení 
sportovní nářadí na veškeré míčové hry a pro 
zájemce se připravují i pravidelná cvičení se 
správcem parku. Těšíme se na vaši návštěvu.
V Nemocnici Ostrov funguje od roku 2009 
jednodenní artroskopie. Ročně je provedeno cca 
sedm set artroskopií, čímž se řadíme mezi největší 
artroskopické pracoviště v Karlovarském kraji. 
Tým operatérů tvoří MUDr. Vastl jr., MUDr. Kalenda, 
MUDr. Galek, MUDr. Šťovíček a MUDr. Kopecký, 
kteří mají k dispozici tři operační dny týdně. 
Artroskopie se provádí ve svodné či celkové 
anestezii nejčastěji kolenních, ramenních, 
kyčelních a hlezenních kloubů. Pomocí malého 
řezu se do vyšetřovaného kloubu zavede kamera, 
pomocí které je přenášen obraz vyšetřovaného 
kloubu na monitor. Dalším drobným řezem je do 
kloubu zavedena vyšetřovací sonda či nástroj 
potřebný k řešení nalezeného problému. Bližší 
informace naleznete na www.ortopedieostrov.cz.

V měsíci březnu byl v Nemocnici Ostrov zahájen 
další předporodní kurz pro nastávající maminky. 
Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm týdnů. Je vhodný 
pro těhotné od ukončeného 24. týdne 
těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka 
porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo jiné 
i  m o ž n o s t  k o n z u l t a c e  s  p o r o d n í k e m ,  
anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou 
novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají 
každé úterý od 16 do 18 hodin pod vedením 
porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během 
probíhajícího kurzu. V případě absolvování              
a řádného uhrazení předporodního kurzu je 
doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných 
přednášek: prenatální období, fyziologický porod, 
nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, péče       
o novorozence a kojence, závěrečná lekce. 

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

CO JE TO OSTROVSKÉ SOUKÁNÍ:
9. Ostrovské soukání je divadelní festival otevřený 
pro soubory  ve věku 14 – 20 let z celé ČR i pro  
soubory ze zahraničí. Výběr probíhá na základě 
přehrání záznamu představení na DVD. Kritériem 
výběru je inspirativnost.  Pro zahraniční účastníky 
b y l y  p o d m í n k y  f e s t i v a l u  z v e ř e j n ě n y  
prostřednictvím mezinárodní asociace AitaIata. 
Ze zahraničí byly vybrány soubory z Izraele,  
Arménie, Ruska, Rakouska, Anglie a Nigérie – 
tomuto souboru se však nepodařilo získat vízum. 
Účastníci festivalu se budou potkávat nejen při 
svých představeních, ale i v seminářích na téma 
barokní divadlo, pohybové divadlo, fyzické 
jednání, tanec, sborový zpěv, hudba, divadelník, 
fotografie

CO JSME PŘIPRAVILI PRO OSTROVSKÉ DIVÁKY:
Samozřejmě divadlo, spousty zajímavých 
představení, kterými se prolíná téma Rozhodnutí. 
Vstupenky je možné koupit v předprodeji                   
v Infocentru v Domě kultury. Festival vrcholí              
v neděli, kdy se propojí s Klášterními slavnostmi a to 
průvodem od domu kultury ke galerii umění, zde ve 
14 hod. započne prezentace jednotlivých seminářů, 
zakončena bude přímo v klášterním areálu. Tady se 
také jednotlivé země a města z ČR představí             
ve stáncích svými výrobky a různými dobrotami.     
Ve večerních hodinách ve 22.15 na Mírovém 
náměst í  zakončíme  fest iva l  světe lným  
happeningem  a ohňostrojem.
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PROGRAM DIVADELNÍHO FESTIVALU
Čtvrtek 2. 5.
15.00    Zahájení
              Divadelní sál 
17.30    HOP-HOP  CZ  
               „Kamehameha”  
              Divadelní sál 
19.00    NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov CZ  
               „Jáchymovské pověsti”
               Divadelní sál 
Pátek 3. 5.
9.00      SCEANA Moskva RUS  
               „Za zrcadlem” 
               Divadelní sál 
15.00    SELA  Tel-Aviv IL  
               „Černá princezna”             
               Divadelní sál
17.00    HOP-HOP Ostrov CZ  
               „Ukážu ti cestu rájem”   
               Divadelní sál
20.00    REVERZNÍ DVEŘE Brno CZ  
               „Pudy z půdy”   
               Divadelní sál 
Sobota 4. 5.
13.30    STATE DRAMA THEATRE Yerevan ARM  
               „Verolerikša”  
               Divadelní sál
15.00    HOP-HOP Ostrov CZ 
               „Pětkrát člověk”   
               MINIDIVadélko
                CENTRAL  YOUTH THEATRE  
                Wolverhampton  GB 
               „Ty rozhodni” 
               Stará radnice
16.30    CHIER  Baden A 
               „Nejmoudřejší muži na světě” 
               Za oponou
               CENTRAL  YOUTH THEATRE 
               Wolverhampton  GB 
               „Ty rozhodni” 
               Stará radnice
18.00    CHIER  Baden A 
               „Nejmoudřejší muži na světě” 
               Za oponou 
18.30    NAZABITÍ Brandýs n.L. CZ 
               „Kdopak se vám vo to vůbec prosil” 
               Stará Radnice
20.00    NAZABITÍ Brandýs n.L. CZ 
               „Kdopak se vám vo to vůbec prosil”
               Stará Radnice
                HOP-HOP Ostrov CZ 
               „Pětkrát člověk”   
               MINIDIVadélko¨
21.30   HOP-HOP Ostrov CZ 
              „Pětkrát člověk” 
              MINIDIVadélko
Neděle 5. 5.
13.00    Průvod městem  
14.00    Ukázky ze seminářů /divadlo, 
              pohyb, tanec, zpěv, hudba…./ 
              GU, Klášter
15.00    Prodejní stánky zúčastněných zemí  
              Klášter
18.00    Praha CZ 
              „Nejdřív se nedělo nic...”   
              Divadelní sál
22.15    Happening světla a ohňostroj    
              Mírové náměstí

Mladí divadelníci ze zahraničí (Zdroj: ZUŠ Ostrov).

Po dohodě zřizovatele s vedením ostrovských 
mateřských škol proběhne v úterý 16. 4. 2013 a ve 
středu 17. 4. 2013 vždy od 10 do 11 hodin                 
a odpoledne od 14 do 16 hodin zápis dětí ke 
vzdělávání od 1. 9. 2013 ve všech mateřských 
školách v Ostrově.
Žádáme rodiče, aby navštívili při zápisu pouze 
jednu mateřskou školu a s sebou přinesli:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
- cizinci – potvrzení o pobytu dítěte na území ČR
- u zápisu se domluvíte na termínu předložení 
potvrzení od dětského lékaře  
Přednostně budou přijímány děti v posledním 
roce před začátkem povinné školní docházky, děti 
s trvalým pobytem na území města, sourozenci již 
zapsaných dětí a podle věku děti až do naplnění 
kapacity jednotlivých mateřských škol. Děti, 
kterým k září 2013 ještě nebudou tři roky, mohou 
být přijaty pouze v případě volné kapacity.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém 
budou žádosti do mateřských škol doručeny.
Bližší informace naleznete na webových 
stránkách jednotlivých mateřských škol.
Názvy mateřských škol v Ostrově, webové 
adresy:
Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, 
okres  Karlovy Vary (www.mshalasova.cz)
Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary (www.msmasarykova.estranky.cz)
Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045,
 okres Karlovy Vary (www.mspalackeho.cz)
Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766,
okres Karlovy Vary (www.mskrusnohorska.cz)
Základní škola J.V .Myslbeka a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary                  
(www.zsjvm.cz)

MěÚ Ostrov
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EKOCENTRUM V DUBNU ZAHRÁDKÁŘI BILANCOVALI

FILMY O PŘÍRODĚ
So 6. dubna 
Přijďte se s dětmi podívat na zajímavé hodinové 
přírodovědné dokumenty. Promítat se budou        
v 10.00, 12.00, 14.00 a 15.30 hod. Při prohlídce 
ekocentra se můžete potěšit nejen více než 
stovkou zvířátek, chovaných v EC, ale zejména 
dvěma novými přírůstky, jehňátky, která se 
narodila začátkem března. 

NOC SE ZVÍŘÁTKY
Pá 19. – So 20. dubna 
Ekocentrum ve spolupráci s OS Benjamin pořádá 
pro školáky od šesti do deseti let přespání                 
v  ekocentru se zajímavým programem, 
soutěžemi, večerní prohlídkou ekocentra a noční 
hrou. Přihlášky si můžete vyzvednout v EC od        
1. dubna, uzavírka přihlášek je 15. dubna. 

DEN ZEMĚ
· DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EKOCENTRA
Po 22. dubna, 9.30 – 12 hod.
V rámci Dne Země zvou pracovníci EC děti 
ostrovských mateřských, základních škol a širokou 
veřejnost na dopolední Den otevřených dveří. 
Odpoledne se v celém areálu ekocentra                    
a přilehlých prostorách klášterního dvora 
uskuteční ekologický Den Země se sběrovou 
soutěží, přírodovědnou stezkou, jízdou na 
ponících a dalšími zajímavými aktivitami.

PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR.
Na letní prázdniny připravuje ekocentrum čtyři 
týdenní turnusy příměstského tábora. Volná místa 
jsou v těchto turnusech: II. 23. – 27. července, III. 
13. – 17. srpna a IV. 20. – 24. srpna Náplní těchto 
táborů budou výlety do okolí. Pro děti je 
připravená branná hra ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrov a Hasiči Ostrov. Děti se budou moci 
také blíže seznámit se zvířaty chovanými                  
v ekocentru a péčí o ně. Doplňkovou činností 
budou hry v přírodě a různé poznávací                     
a vědomostní soutěže. Přihlášky budou k dispozici 
v MDDM Ostrov od 1. března 2011.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Každou sobotu a neděli 9 – 12 a 13 – 17 hod. 
B e z p l a t n á  p r o h l í d k a  v e n k o v n í  č á s t i                              
a chovatelských pracoven nového ekocentra. 
Mimo tuto dobu je možné domluvit prohlídky 
telefonicky.

Informace k akcím i k činnosti kroužků 
ekocentra: Po – Čt, 9 – 18 hod., Pá, 9 – 17 hod. 
(tel. 353 842 389, 731 615 658).

DIABETICI INFORMUJÍ

RODIČŮM DĚTÍ 
Z MATEŘSKÝCH ŠKOL        

Na výroční členské schůzi 16. března 2013                
v kinokavárně DK Ostrov zahrádkáři ZO ČZS 
Ostrov hodnotili uplynulý rok. Termín si 
organizace nevybrala náhodou. Den před 
konáním VČS uběhlo padesát pět let od vzniku ZO 
ČZS ve městě. V loňském roce Ostrovský měsíčník 
otiskl seriál z historie ZO na počest tohoto výročí.  
Na schůzi byli delegováni členové čtrnácti 
zahrádkových osad. Pozvání přijali dlouholetí         
a zasloužilí členové př. Ing. Čížek, Srnec a Burian. 
Jednání se zúčastnil poslanec SZO Ing. Trafina, 
který je členem rady města. Důležitost a slavnostní 
ráz tohoto jednání podtrhl svou účastí předseda 
Územního sdružení ČZS Karlovy Vary př. Jan März.

První část jednání měla ryze pracovní charakter.   
Ve zprávě o činnosti výboru předseda ZO Pečený 
vzpomněl významného výročí všech zahrádkářů   
v Ostrově. Připomněl některé důležité mezníky      
a události v životě základní organizace, se kterými 
se ZO potýkala. Poděkoval všem, kteří se podíleli 
na plnění úkolů organizace a rozvíjení členské 
základny. Poté se věnoval vlastnímu zhodnocení 
práce výboru a celé ZO. Následovalo přednesení 
zpráv o hospodaření a výsledek revize. Schůze 
také schválila Smlouvu o užívání společného 
zařízení ZO a zvolila nového předsedu ZO ČZS. 
Dosavadní předseda Pečený požádal o uvolnění z 
této funkce. Za nového předsedu výboru navrhl 
př. Kadlece. Tento návrh byl členskou schůzí přijat. 
Do Územní rady ČZS K. Vary byl schůzí schválen př. 
Savčic, za př. Ing. Čížka, který požádal o uvolnění     
z této funkce.

Druhá část jednání byla slavnostní. Za příkladnou 
činnost v ČZS byli Republikovou radou 
vyznamenáni Bronzovou medailí ČZS př. Krčil, Ing. 
Jakubčík a Ing. Zajíc. Uznáním ZO ČZS s udělením 
věcného daru byl odměněn př. Burian, který je 
padesát pět let členem ČZS. Za obětavou práci pro 
osadu č. 52 byl oceněn věcným darem a knihou př. 
Srnec.

Závěrem mi dovolte malou poznámku. Je potřeba 
říci, že př. Pečený odchází z výboru po sedmi 
letech na vlastní žádost, a proto, aby si odpočinul. 
Do funkce byl zvolen v roce 2006 po náhlém úmrtí 
tehdejšího předsedy. Neměl to vůbec lehké, 
protože „ za pochodu” přebíral funkci, kterou mu 
neměl kdo předat. První velký úkol, urychlené 
vyklizení a předání spolkového domu Růže, byl 
zvládnut na jedničku. Dalším velkým úkolem byly 
hromadné výpovědi podnájemních smluv na 
osadě č. 10 a vše, co z toho vyplývalo. Nepočítám 
spousty jednání a návštěv, která vedl s různými 
organizacemi a orgány při zajištění chodu celé 
organizace. V loňském roce šlo o zajištění krajské 
výstavy ovoce a zeleniny, která byla velmi 
úspěšná. To vše přítel Pečený řešil s rozvahou           
a odpovědností jemu vlastní. Za svojí dlouholetou 
činnost v ČZS byl oceněn Zlatou medailí ČZS. 

Popřejme mu pevné zdraví a mnoho spokojenosti 
na odpočinku v dalších let. Ještě jednou, vážený 
příteli, děkujeme! 

Petr Kadlec (red. kráceno)Miroslav Kocek, EC MDDM Ostrov

Judita Ilková, 
předsedkyně ÚO svazu diabetiků Ostrov

Naše organizace uspořádala dne 8. března 2013       
v kavárně DK, jako každý rok, Hudební odpoledne, 
kde nám pan Neveselý hraje k tanci a poslechu. 
Tato jarní akce byla pořádaná k příležitosti MDŽ      
a jako v minulých letech dostávaly ženy kytičky.      
I my jsme přítomným dámám dali malý dárek. Tato 
nenápadná akce také pomáhá při udržení dobré 
kondice nejen diabetikům, ale i zdravým lidem. 
Výbor naší organizace při jedné takové akci 
vylosoval deset účastníků, kterým před zahájením 
a s jejich souhlasem změřil hladinu cukru v krvi         
a než odešli domů, tak byli změřeni znovu. Na 
některých  výsledcích bylo vidět, že i tanec má 
pozitivní vliv na hladinu cukru v krvi. Proto vás 
opět zveme na podzimní Hudební odpoledne.

Výbor naší organizace žádá své členy, aby nahlásil 
své případné změny, jako je telefonní číslo, adresa 
apod., abychom měli na vás nový kontakt.

Oznamujeme zájemcům o zájezd do Chýše          
25. května 2013 a rekondiční pobyt v Soběšicích 
od 22. do 29. září 2013, že od 17. dubna 2013 každý 
čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. mohou přijít do 
kanceláře svazu platit za tyto akce.

Ú O  S VA Z U  D I A B E T I K Ů  Z V E  V Š E C H N Y  
SPOLUOBČANY NA DEN PRO ZDRAVÍ DNE            
17. DUBNA 2013 od 10.00 do 16.00 hod. Jedná se    
o měření hladiny cukru v krvi a měření krevního  
tlaku.
                                                                        

Vážení rodiče,

obracím se na vás s prosbou o spolupráci při 
zajištění prázdninového provozu ostrovských 
mateřských škol.
S velikým úsilím se snažíme o postupnou 
modernizaci a rekonstrukci budov našich 
předškolních zařízení. V letošním roce se nám 
podařilo zajistit dotaci na výměnu oken                    
a zateplení dvou budov a do rozpočtu města jsme 
připravili prostředky na kompletní rekonstrukci již 
čtvrté kuchyně v předškolním zařízení. Všechny 
tyto práce musí v maximální možné míře probíhat, 
z důvodu bezpečnosti dětí a z hygienického 
hlediska, s přerušeným provozem.
Tři z našich pěti mateřských škol budou v letním 
období uzavřeny dva až dva a půl měsíce, zbylá 
dvě zařízení budou zajišťovat prázdninový provoz 
pro děti rodičů ze všech ostrovských předškolních 
zařízení.
Obracím se na ty z vás, kteří mají možnost v letních 
měsících zajistit své děti mimo docházku do 
mateřské školy, aby tak učinili a umožnili 
docházku dětem rodičů, kteří nemohou čerpat 
dovolenou a nemohou v letošních prázdninách 
zařídit opatrování svých dětí jiným způsobem. 
Podrobnější informace vám poskytnou ve všech 
našich mateřských školách.

Děkuji vám za pochopení,
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Bc. Pavel Čekan, starosta města



KULTURNÍ PŘÍLOHA

Slavnostní zahájení letošní lázeňské sezóny                
v Jáchymově proběhne jako každý rok poslední 
víkend v květnu. Tu pravou lázeňskou atmosféru 
vykouzlí nejen rozkvetlé stromy, ale také bohatý 
kulturní  program  a  dobrá  nálada  všech  
účastníků. 
Podobně jako v minulých letech Léčebné lázně 
Jáchymov a.s. při této příležitosti vyhlašují 
fotografickou soutěž, tentokrát na téma: Aktivní 
život v Krušných horách. Pod tímto pojmem si 
představujeme nejrůznější sportovní aktivity od 
lyžování, přes cyklistikou až po turistiku,                      
či houbaření. Zvláštní prémie je připravena pro 
autora tematické série minimálně pěti horských 
aktivit. Fotografie  bude hodnotit odborná porota 
ve dvou věkových kategoriích do 18 let a od 18 let. 
Nejlepší fotografie budou oceněny a vystaveny         
v areálu jáchymovských lázní. Fotografie můžete 
zasílat vytištěné ve formátu cca A5 až A3 na adresu 
Aquacentrum Agricola T. G. Masaryka 315, 362 51 
Jáchymov a to nejpozději do 14. května 2013. 
Podrobné podmínky soutěže najdete na 
www.laznejachymov.cz 
H l a v n í m  t é m a t e m  l e t o š n í h o  z a h á j e n í  
jáchymovské lázeňské sezóny bude Karel May        
a jeho filmoví hrdinové. V duchu slavných    

PROGRAM:

4. 4. 
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE LDO ZUŠ DŮM 
KULTURY OSTROV A MINIDIVADÉLKO ZUŠ - 
hraje soubor HOP-HOP 9.00 hod. Kamehameha, 
14.00 hod. Tak tohle je naše Leni?!, 
soubor Na poslední chvíli
15.15 hod.  Jáchymovské pověsti

18. 4. 
VEJŠKOVKA OSTROV KONCERT ŽÁKŮ 
HUDEBNÍHO OBORU. 
V 18.00 hodin.

25. 4. 
INTERNÍ KONCERT  
V sále ZUŠ zahrají žáci hudebního oboru. 
V 17.00 hodin
Mimo Ostrov

19. 4. 
KRAJSKÉ KOLO V PŘEDNESU DO 15 LET, 
Thermál Karlovy Vary - soutěží žáci LDO ZuŠ

20. - 21. 4. 
KRAJSKÉ KOLO DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH 
SOUBORŮ, 
Dobřany - soutěží soubor HOP-HOP  
"Kamehameha"

25. 4. - 28. 4. 
MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL 
HOLLAWIND 
- účast souboru HOP-HOP Kamehameha
Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Českou konverzační komedii s detektivní 
zápletkou Rocker a dvě staré dámy si připravila 
Divadelní scéna při DK Ostrov na 9. dubna od 
19.30 v divadelním sále Domu kultury Ostrov. Jde 
o konverzační komedii Jany Pacnerové. Děj se 
odehrává v penzionu pro důchodce, kde se setkají 
dvě zcela odlišné ženy, herečka – stárnoucí diblík 
Agnes a vysloužilá advokátka – stárnoucí 
pesimistka Zita. Těchto rolí se zhostily Šárka 
Jarošová, kterou zatím znáte spíše z představení 
pro děti, a Lenka Novotná, kterou již není třeba 
představovat. „Nastudování této komedie bylo 
pro obě herečky velmi náročné, protože mají na 
sv ých bedrech v íce  jak  dvouhodinové 
představení, a tak se musely kromě pohybu také 
naučit spoustu textu," prozradil o nastudování 
této hry Jan Mareš, režisér představení. V komedii 
dále uvidíte přepečlivou zaměstnankyni Kamilu    
a mladičkého rockera Roberta. Hlavní myšlenkou 
celé hry je, že stáří ani nemoc nejsou na překážku 
tomu, aby člověka bavil život. Myslím, že se máte 
opět na co těšit. Předprodej vstupenek právě 
probíhá v Infocentru DK Ostrov.

mayovek bude připraven doprovodný program 
pro děti i jejich rodiče. Návštěvníci se mohou těšit 
nejen na bohatý hudební program, ale také 
indiánské teepee, lukostřelbu či stánky                      
s atraktivním zbožím. Chybět nebude ani oblíbený 
průvod, který bude rovněž v duchu dobrodružství 
na divokém západě. Přestože doba divokého 
západu, jak ji známe z knih Karla Maye, patří 
minulosti, stále mezi námi žijí lidé, kteří propadli 
jejímu kouzlu. Jedním z  nich je Jimmy Magura, 
který předvede se svým koněm Marsem práci         
s lasem, honáckým bičem a střelbu z dobových 
zbraní. V rámci zmíněného hudebního programu 
se můžete těšit na country skupiny Trepka               
a Maracas. Atmosféru dne dotvoří koncert pravé 
indiánské skupiny a hlavním hostem dne bude 
hudební skupina ABBA Worl Revival. 

V rámci slavnosti připravujeme ještě řadu dalších 
zajímavých akcí, ale ty vám představíme později.     
Již dnes se ale těšíme na vaši návštěvu                       
v Jáchymově.

Ing. Marek Poledníček, 
manažer programového centra SPA
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KABELOVÁ TELEVIZE 
OSTROV

OCHOTNICKÁ PREMIÉRAZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY V JÁCHYMOVĚ

Hana Ševčíková, produkce

PLÁN  VYSÍLÁNÍ – DUBEN 2013

4. dubna
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Pod lupou

11. dubna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25        Pořad: Café U nás 

18. dubna 
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Škola hrou 

25. dubna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                     zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: T. T. T.

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

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin
(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 ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme informační smyčku. 

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.

Provozní doba kontaktního místa:

8.00 − 17.00 hod.
8.00 − 17.00 hod.
9.00 − 15.00 hod.

po
st
pá

9.00 − 17.00 hod.
9.00 − 17.00 hod.

út
čt

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Zdroj: DK Ostrov.

AKTUALITY Z MĚSTA



Město Ostrov a dům kultury plní svůj slib a v měsíci 
dubnu se ve velkém kině uskuteční první 3D 
projekce. V loňském roce v červenci prošlo velké 
kino I. etapou digitalizace, kdy byla firmou XCData 
instalována nová technologie 2D. Zlepšil se zvuk     
i obraz. Ve II. etapě digitalizace kina bude nová 
technologie rozšířena o formát 3D, takže určené 
filmy si budete moci vychutnat v trojrozměrném 
rozlišení. Posune se tak dál nabídka pro 
návštěvníky kina. Ve čtvrtek 18. dubna zahájíme 
3D projekci filmem HLEDÁ SE NEMO, který byl 
oceněn Oscarem za nejlepší animovaný film a teď 
se vrací na plátna kin ve formátu 3D. O víkendu pak 
můžete v kině potkat i skoro živé dinosaury ve 
filmu JURSKÝ PARK. V roce 1993 byl film Jurský 
park naprostým zjevením, důkazem dechberoucí 
technologické evoluce, která ho právem 
proměnila v nejvýdělečnější film na dobu čtyř let. 
Technologický skok, který předvedl James 
Cameron s Avatarem, inspiroval režiséra Stevena 
Spielberga k tomu, aby tuto nesmrtelnou 
dobrodružnou klasiku po dvaceti letech vrátil do 
kin v úchvatném 3D provedení. 3D víkend pak 
završí premiéra filmu JACK A OBŘI – dobrodružný 
fantasy film o světě hrůzostrašných obrů,               
ve kterém mladý farmářský dělník musí bojovat za 
záchranu království, jeho obyvatel a lásku 
statečné princezny. V roce 2013 bude mít pak 
premiéru hned několik 3D filmů – jen malé 
naladění: Zambezia, Iron Man 3, Velký Gatsby, Star 
Trek: Do temnoty, Já padouch 2 a Šmoulové          
2... Přejeme všem návštěvníkům kina příjemné 
sledování filmů v brýlích.

Na výstavě v ostrovském klášteře si mohou 
návštěvníci také prohlédnout nádherné šperky 
vyrobené Tiffany technikou. Tato výstava je 
prodejní. 

V DUBNU DO KINA V BRÝLÍCH

BOHDALKA V OSTROVĚ 

PRONÁJEM V DOMĚ KULTURY

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Martina Pavlasová, propagační specialistka
Martina Pavlasová, 

propagační specialistka

KŘÍŽOVÁ CESTA 
I MÝTICKÉ OBRAZY

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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Ilona Hálová, vedoucí kina

Věra Čarná

Dáma českého filmu Jiřina Bohdalová se narodila 
3. května 1931 v Praze. Její otec František Bohdal 
byl vyučeným truhlářem, matka Marie Bohdalová 
(roz. Brunnerová) pracovala jako služebná a ve 
volném čase se s oblibou věnovala ochotnickému 
divadlu. V tomto ohledu měla velký vliv i na svou 
dceru. Jako malou ji zapsala do baletní školy Niny 
Gordon-Mládkové a následně i do komparzu. 
Maminčinou zásluhou také zazářila jako dětská 
hvězdička v němém filmu PIŽLA A ŽIŽLA NA 
CESTÁCH (1937) nebo ve veselohře MADLA ZPÍVÁ 
EVROPĚ (1940). Za svůj umělecký život dostala 
Jiřina Bohdalová neboli láskyplně přezdívaná 
„Bohdalka" řadu prestižních ocenění. Bezesporu 
je královnou české filmové komedie; jako třetí se 
umístila v anketě Král filmového úsměvu století,     
a to hned za Vlastou Burianem a Vladimírem 
Menšíkem. Dvakrát získala Českého lva a osmkrát 
za sebou vyhrála televizní diváckou cenu TýTý. 
Během své herecké kariéry si zahrála a určitě si 
ještě zahraje po boku mnoha slavných i méně 
slavných kolegyň a kolegů a právě o tom nám 
bude vyprávět dne 25. dubna od 19.30 hodin          
v Domě kultury Ostrov. Vstupenky si zakoupíte       
v  Infocentru DK každý den. Nakonec by se snad 
hodil citát režiséra Z. Zelenky: „Jiřina Bohdalová je 
výjimečná. Někdo je dobrý v divadle, jiný ve filmu 
nebo estrádě. Ona ve všem. Kdyby žila v jiné době 
a jinde, byla by jednou z nejslavnějších                      
a nejbohatších hereček světa. Takový komediální 
talent by nemohl ujít pozornosti hollywoodských 
filmařů.”

Dům kultury Ostrov nabízí do pronájmu řadu 
zajímavých prostor, které jsou vhodné pro váš 
podnikatelský záměr a jsou díky své dispozici 
dostupné široké veřejnosti.
Nabízíme: Kavárna T-klub. Kavárna  „Kavka”, která 
se nachází vedle společenského sálu.
Prostory bývalé Sazky vedle kontaktního místa 
Kabelové televize a v neposlední řadě prostory 
bývalého nahrávacího studia, které bylo umístěné 
pod divadelní šatnou. Pokud právě takové 
prostory hledáte, neváhejte nám napsat                
na hozak@dk-ostrov.cz nebo nám zavolejte          
na 353 800 532/512.

Zdroj: DK Ostrov

TANEČNÍ VEČER 
S IVETTOU SIMONOVOU

Legenda české populární hudby Ivetta Simonová 
okoření Taneční večer nejen pro seniory, který 
jsme připravili na 5. dubna ve společenském sále   
v Domě kultury Ostrov. Svoji uměleckou dráhu 
zaháji la Ivetta Simonová jako operetní                        
a  muzik álová zpěvačk a.  Později  začala 
spolupracovat s tanečními orchestry Zdeňka 
Bartáka a J. Procházky. Od roku 1958 spolupracuje 
s Orchestrem Karla Vlacha coby jeho hlavní 
pěvecká hvězda. Za svůj život nazpívala přes pět 
set písní, celou řadu z nich pak se svým 
dlouholetým kolegou zpěvákem Milanem 
Chladilem. Natočila velké množství dodnes 
známých písní, vystupovala velmi často v rozhlase 
i v televizi. Nazpívala i dvě písně do vynikajícího 
českého filmu Limonádový Joe aneb Koňská 
opera. Vstupenky na taneční večer si zakoupíte       
v Infocentru DK.

Zdroj: DK Ostrov

Mohlo by se zdát, že se život v klášteře po zimní 
přestávce teprve probouzí. Opak je ale pravdou. 
Naplno již běží druhá výstava sezóny s velikonoční 
tématikou KŘÍŽOVÁ CESTA s podtitulem Víra, 
láska, naděje. Akademická malířka Ladislava 
Nouzecká tvořila své obrazy dva roky. Křížová 
cesta odráží nejen její náboženský postoj, ale 
filozoficky pro ni znamená daleko více. Každý 
člověk, jenž věří, snad pochopil, že tato dějinná 
událost popsaná v Bibli nemá jen charakter 
vylíčení posledních chvil Ježíše Krista na zemi, ale 
je to symbol každého z nás, naší životní cesty na 
tomto světě.

V kostele Zvěstování Panny Marie naleznou 
návštěvníci také zvláštní kyvadlo. Pro některé je to 
hračka, pro jiné důvod k zamyšlení, jaký je vlastně 
lidský život. Někdy se daří lépe, někdy hůře, ale 
důležité je neztrácet víru, naději a věřit v lásku. To 
ostatně dokazuje svým konáním další z aktérů 
dění v klášteře, Jiří Navara se svým pěveckým 
sborem Mariánská. Kolik hodin věnoval 
nacvičování repertoáru se svými svěřenkyněmi   
by asi již těžko spočítal. Kolik lásky a důvěry                    
a trpělivosti si navzájem dávají sbormistr a členky 
souboru by se nedalo ničím změřit. Výsledek 
mohou posluchači posoudit na koncertu 
uzavírajícím výstavu.

Na samém konci měsíce v předvečer 1. máje ještě 
stihneme další vernisáž. Tentokrát budou 
vystavovat dvě dlouholeté přítelkyně Marie 
Svobodová a Kristina Folprechtová. Výstava má 
název FAUNOVO ODPOLEDNE. Marie Svobodová 
žije v Chomutově, je absolventkou výtvarné školy 
„Holarka" v Praze. Všemi jejími obdobími prolíná 
stále silněji jedno téma – koně. Jeden malý
okřídlený koníček se stal erbovním znamením 
domu manželů Svobodových. Dalším oborem 
paní Svobodové je grafika. Mnoho prací vytvořila 
pro Český filatelistický svaz. Je autorkou předloh 
několika razítek pro Ježíškovu cestu. Marie 
Folprechtová je přesvědčená, že vydat se na dráhu 
svobodné umělecké tvorby bylo to nejlepší, co ji    
v životě mohlo potkat. Inspirují ji pohádky, 
pověsti, artušovské báje a především četba 
ezoterické literatury a hlavně literatury fantasy       
a sci-fi. Baví ji svět fantazie, kde nejsou žádná 
omezení, kde je naprostá svoboda a nekonečný 
prostor bez hranic.



5. května 
 KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI – 5. ročník

29. května 
SLEČNA ABIGAIL – komedie
V hlavní roli: Jitka Asterová, Lukáš Pavlásek.
Slečna Abigail je ovdovělá Američanka s českými 
předky, která se po smrti svého manžela rozhodla 
naučit svět vše, co spadá do neuchopitelného 
vztahu muže a ženy. Nyní na svém světovém turné 
zavitá i do krajiny svých předků, tedy do České 
republiky, kdy českým divákům za pomoci svého 
českého asistenta Pepy představí nejvhodnější 
způsoby seznámení, poradí, jak poznat lásku, 
žádostivost nebo marnou touhu, jak manžela 
najít, opečovávat, případně půjčit a zase vrátit 
zpět do rodiny. Že poradí každému, dokazuje           
i zapojením diváků do svého výkladu – během 
představení máte možnost se zeptat na vše, co vás 
v citlivých oblastech mezilidských vztahů může 
zajímat.

Folprechtová miluje ohnivé, čisté barvy, její 
obrazy jsou plné mystiky, čar a kouzel. Inspiraci 
hledá ve znameních zvěrokruhu. Vernisáž výstavy 
– 30. dubna od 17.00 hod., Kostel Zvěstování 
Panny Marie.

PŘIPRAVUJEME

KULTURNÍ PROGRAM
DUBEN 2013 

DŮM KULTURY OSTROV

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ 
PANNY MARIE

Provoz kláštera 
út – ne: 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 –17.30 hod. 
Během doby konání koncertů a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí. Každé první 
úterý v měsíci jsou prohlídky kaplí zdarma.

26. března – 28. dubna, výstava
KŘÍŽOVÁ CESTA  – „VÍRA, LÁSKA, NADĚJE”
Autorka akad. mal. Ladislava Nouzecká – česká 
malířka, sochařka a fotografka žijící v Německu 
vystavuje velkoplošné obrazy, na nichž 
znázorňuje svébytným způsobem čtrnáct 
zastavení  Křížové cesty, která odráží nejen 
náboženské cítění autorky, ale i filozofii. Obličeje 
postav jsou záměrně prázdné, návštěvník se může 
ztotožnit s postavou, která je mu blízká. 

27. dubna, sobota 17.00 hod., koncert
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU MARIÁNSKÁ                                                                                                                                                                     
Jarní repertoár pěveckého sboru z Mariánské pod 
vedením sbormistra Jiřího Navary. Uslyšíte lidové 
písně, gospely, spirituály, semaforské evergreeny 
a další. 

30. dubna – 2. června, výstava
FAUNOVO ODPOLEDNE
Dvě přítelkyně, výtvarnice – Marie Svobodová        
a Kristina Folprechtová již vystavovaly na mnoha 
místech České republiky. Marie Svobodová je 
autorkou mnoha krásných grafických listů, 
pracuje často pro Český filatelistický svaz a je 
dokonce autorkou výročních razítek pro Ježíškovu 
poštu. Vytvořila mnoho plaket a medailí. Kristina

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

18. dubna, čtvrtek 19.00 hod., přednáška 
EZOTERIKA – EVA VOLAVKOVÁ
Ezoterika a její blahodárný vliv na psychiku 
člověka.

26. března – 28. dubna, výstava
KŘÍŽOVÁ CESTA – „RAZÍTKOVÁ TECHNIKA”
Autorka akad. mal. Ladislava Nouzecká – česká 
malířka, sochařka a fotografka žijící v Německu. 
Vystavené obrazy jsou vytvořené technikou 
otiskem různých materiálů a struktur. Vernisáž 
výstavy na Staré radnici 26. března od 17.00 hod.    
a dále bude výstava pokračovat v Klášterním 
areálu.

Vzpomínkový večer na soukromý i herecký život, 
kolegy, divadelní a filmové role známé herečky.                  

26. dubna, pátek 10.00 hod. – 17.00 hod., 
Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHY – ZAHRÁDKÁŘSKÉ
Oblíbené trhy nejen s regionálními výrobky.

26. dubna, pátek 17.30 hod., Kinokavárna DK
ZÁKLADY ZAHRADNÍ ESTETIKY 
–  přednáška
Práce s perspektivou a zahradními prvky při 
tvorbě zahrady. Přednáší Milan Jandourek DiS.

STARÁ RADNICE

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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5. 4., Lázně III, 19.30 hodin
Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie
Bedřich Smetana: Šárka (z cyklu Má vlast)
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 6

Dirigent: Hynek Farkač

12. 4., Lázně III, 19.30 hodin 
Leoš Janáček: Taras Bulba
James J. Ogburn: Obraz v ruce Einsteinově
Edward Elgar: Koncert pro violoncello a orchestr 

Tomáš Strašil – violoncello
Dirigent: Gudni Emilsson

18. 4., Lázně III, 19.30 hodin  
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6
Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr 
č. 1

Ivo Kahánek – klavír
Dirigent: Martin Lebel

26. 4., Lázně III, 19.30 hodin  
CARLOS JOBIM/ THE BEATLES
"Best of" z písňové tvorby pro smyčcový orchestr     
a jazzband

MK Collective
Petra Brabencová – zpěv
Jindřich Volf mladší – klavír
Dirigent: Lucius Hemmer

Předprodej vstupenek na akce pořádané DK
po − pá: 08.00 –21.00 hod. 
sobota: 09.00 – 21.00 hod.
neděle: 14.00 – 21.00 hod.

5.dubna, pátek 19.00 hod. – 24.00 hod., 
společenský sál DK
TANEČNÍ VEČER S IVETTOU SIMONOVOU
Společenský večer pro milovníky známých 
melodií. K tanci a poslechu také zahraje 
CONCORDIA Show Band se zpěvačkou Nelou.

9. dubna, úterý 19.30 hod., divadelní sál DK
Jana Pacnerová
ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY
Uvádí Divadelní scéna při DK Ostrov 
Režie: Jan Mareš
Hrají: Lenka Novotná, Šárka Jarošová, Pavel 
Franka, Zuzana Novotná/Monika Novotná, Jan 
M a re š .  K o nve r z a č n í  k o m e d i e  ve  s t y l u  
inteligentního sitcomu. V luxusním penziónu pro 
důchodce se setkají vysloužilá herečka Agnes, 
vysloužilá advokátka Zita, pečovatelka Kamila        
a mladičký rocker Robert, který si sem přišel 
odkroutit trest veřejně prospěšných prací. Hra         
s detektivní zápletkou a hlavním mottem, že stáří 
ani nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka 
bavil život.

15.dubna, pondělí 19.30 hod., divadelní sál DK
Jiří Just
ZÁMĚNA ANEB KDE JSI VČERA BYL A S KÝM?
Herecké obsazení: Martin Sochor, Světlana 
Nálepková, Hana Čížková, Jitka Asterová, Mario 
Kubec. Moudrá a laskavá komedie o mužích             
a ženách pro všechny, bez rozdílu věku a pohlaví, 
napsaná volně dle motivů Manželských rošád 
Roalda Dahla, při které muži i ženy hýkají smíchy.

25. dubna, čtvrtek 17.00 hod., T – klub
TANEČNÍ PODVEČER
Společenský večer pro milovníky starších melodií. 
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr DK 
Ostrov.

25. dubna, čtvrtek  19.30 hod., divadelní sál DK
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE  
s Jiřinou BOHDALOVOU – talk show

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | DUBEN 2013
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4. – 5. čtvrtek a pátek, 17.30 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 89 minut, české titulky (*12) 
GAMBIT – Premiéra 
Komedie z pera bratrů Coenů má všechno, na co si 
diváci u téhle svérázné dvojice filmařů zvykli. 
Brilantní plán hlavního hrdiny, kterého se drží 
smůla, skvělé gagy a legrační postavy. Hlavní role 
si v partii užili Colin Firth, Cameron Diaz, Alan 
Rickman a Stanley Tucci. Produkce: USA. Žánr: 
komedie, krimi. 

5. – 6. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 125 minut, české titulky (*12) 
HOSTITEL – Premiéra 
Hostitel je nový příběh od autorky fenomenální 
ságy Twilight Stephenie Mayerové. A každý, kdo si 
sérii Twilight oblíbil, bude spokojený i teď. Příběh 
Hostitele se odehrává v nedaleké budoucnosti, 
kdy Země čelí mimozemské invazi. Produkce: USA. 
Žánr: sci-fi, thriller. 

6. – 7. sobota a neděle, 17.30 hod. 
Vstupné: 125 Kč, do 15 let 100 Kč, 90 minut,      
česká verze 
CROODSOVI – Premiéra 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh 
první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 
Croodsovi. Ti jsou nuceni po zničení rodinné 
jeskyně podniknout cestu do neznáma, 
ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, 
neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Produkce: USA. Žánr: animovaná 
komedie. 

11. – 12. čtvrtek a pátek, 17.30 hodin 
Vstupné: 100 Kč, 86 minut, české titulky (*15) 
PÁR NENORMÁLNÍCH AKTIVIT – Premiéra 
Geniální tvůrce Scary Movie Marlon Wayans            
si tentokrát pořádně utáhne z nejnovějšího 
hororového fenoménu. Když se konečně Malcolm 
rozhodne pověsit staromládenectví na hřebík         
a dovolí své přítelkyni, aby se k němu nastěhovala, 
netuší, kdo přivandruje s ní. Produkce: USA. Žánr: 
komedie. 

12. – 13. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 90 Kč, 120 minut (*12) 
BABOVŘESKY – Repríza
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou 
komedií ze života současné jihočeské vesnice 
Babovřesky, která s nadhledem a komediální 
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, 
sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, 
které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. 
Produkce: ČR. Žánr: komedie. 

13. – 14. sobota a neděle, 17.30 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 112 minut, české titulky (*15) 
PRÁSKAČ – Premiéra 
Aby zachránil svého pubertálního syna před 
nespravedlivým uvězněním, infiltruje se zoufalý 
otec do nebezpečného drogového kartelu.             
V hlavní roli Dwayne Johnson, Susan Sarandon       
a Jon Bernthal. Produkce: USA. Žánr: akční, drama, 
thriller.

ZAHÁJENÍ 3D KINA: 
18. – 19. čtvrtek a pátek, 17.30 hod. 
Vstupné: 130 Kč, 101 minut, česká verze 
HLEDÁ SE NEMO 3D 
Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Oscarem za 
nejlepší animovaný film, se vrací na velké plátno 
ve formátu 3D. V tomto ohromujícím podvodním 
dobrodružství s nezapomenutelnými postavami, 
humorem a upřímnými city nabízí studio Pixar 
zábavnou a poučnou cestu za ztraceným synem. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný. 

19. – 20. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 150 Kč, do 15 let 130 Kč, 127 minut,    
česká verze 
JURSKÝ PARK 3D 
Dávná legenda se vrací v nové podobě, s novými 
technologiemi a s novými zážitky. Film Jurský park 
si můžete vychutnat ve 3D, čímž se dostanete 
přímo do děje. To, co se podařilo režisérovi natočit 
v původním filmu z roku 1993, uvidíte o dvacet let 
později z jiné perspektivy. Jedinečný park                 
s dinosaury a lidmi. Produkce: USA. Žánr: 
dobrodružný. 

20. – 21. sobota a neděle, 17.30 hod 
Vstupné: 120 Kč, 114 minut, české titulky 
JACK A OBŘI 3D – Premiéra 
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře 
bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, 
vzplane nanovo starodávná válka. Obři po 
dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat 
zpět území, o která v minulosti přišli. Produkce: 
USA. Žánr: rodinný 

25. čtvrtek, 17.30 hod 
KINO NEPROMÍTÁ 

26. čtvrtek, 17.30 hod. 
26. – 27. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 97 minut, české titulky (*12) 
DÁVÁM TOMU ROK – Premiéra 
Producenti filmu, kteří jsou podepsáni pod snímky 
jako Láska nebeská, Deník Bridget Jones a Notting 
Hill, se vrací v plné síle! Humorný příběh o prvním 
roce manželství má ambice stát se další                     
z kultovních britských romantických komedií. 
Produkce: Velká Británie. Žánr: romantická 
komedie. 

27. – 28. sobota a neděle, 17.30 hod. 
Vstupné: 140 Kč, 120 minut, české titulky (*12) 
G. I. JOE 2: ODVETA 3D – Premiéra 
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou 
intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe 
nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům              
v žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí 
ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí 
příslušníky této jednotky za vlastizrádce a zahájí 
jejich řízenou likvidaci. Produkce: USA. Žánr: akční, 
dobrodružný, sci-fi, thriller.

4. 4. čtvrtek v 20.00 hod., vstupné 100 Kč
Radium Palace               
SWING STUDIO 
Karlovarská kapela působící na hudební scéně od 
roku 1980 u nás i v zahraničí, přičemž nejdále se 
dostala do San Diega (California, USA). 

9. 4. úterý v 19.30 hod., vstupné 100 Kč
Akademik Běhounek
MILUJEME KLASICKOU HUDBU 
v podání komorního ženského soubor z Karlových 
Varů. Monika Cimprich – housle, Jarmila 
Štruncová – klavír, Miroslava Lendělová – zpěv.

11. 4. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 130 Kč
Radium Palace
JAKUB PUSTINA
Italské a operetní melodie v podání mladého, 
talentovaného barytonisty, který koncertuje mj. 
se slovenskou operní hvězdou Petrem Dvorským.

16. 4. úterý 19.30 hod., vstupné 100 Kč
Akademik Běhounek
AŤ ŽIJE HARMONIKA
Hrají Bohuslav Ježek a jeho vnuk Bohoušek Ježek 
(14 let) ze Slaného. 

18. 4. čtvrtek v 20.00 hod., vstupné 130 Kč
Radium Palace
PERLY BAROKA
Na programu barokní a klasicistní hudba a árie od 
J. S. Bacha – Oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.

23. 4. úterý v 19.30 hod., vstupné 70 Kč 
Hotel Curie
STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Večer plný francouzských šansonů. 

24. 4. středa 19.00 – 22.30 hod., vstupné 70 Kč
Akademik Běhounek
TANEČNÍ VEČER S  MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
módní firmy „MEMORY" z Karlových Varů.                 
K poslechu i tanci hraje Jan Zumr. 

25. 4. čtvrtek v 20.00 hod., vstupné 130 Kč
Radium Palace
SEN V OPERETĚ
Operetní koncert v podání pražských sólistů. 
Představí se sopranistka Noema Erba, tenor Jiří 
Koreček a klavírní doprovod Daniel Štulpa. 

29. 4. pondělí 19.30 hod., 100 Kč
Kulturní dům
BŘEZOVSKÁ DESÍTKA
Koncert dechové kapely známé z vysílání nejen 
Č e s k é  te l e v i ze  p o d  ve d e n í m  m a n že l ů  
Homolkových.

Kompletní program naleznete na 
www.laznejachymov.cz/spainfo a aktuální 
informace na 
www.facebook.com/spainfo.jachymov

PROGRAM DUBEN 2013
RADIUM PALACE



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

DUBEN  2013
VÝSTAVY:

pokračuje: 
VÍTEK ČAPEK
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka 
(1954–1988), jeho monochromní obrazy či 
kresebné kompozice kružnic a elips naplňující 
minimalistické tendence v umění.
(potrvá do 1. 4. 2013)

V pondělí velikonoční 1. 4. 2013 bude galerie 
mimořádně otevřena od 13 do 17 hodin.

čtvrtek 11. 4. 2013 v 17 hodin − vernisáž 
JAKUB ŠVÉDA − FUSION POINT
J a k u b  Švé d a  ( 1 9 7 3 )  p ř e d s t av í  k r a j i n u  
prostřednictvím recyklovaných industriálních 
fragmentů – log, šablon, částí nejrůznějších strojů 
a pozůstatků lidské průmyslové činnosti.  
(potrvá do 16. 6. 2013)

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:
středa 17. 4. 2013 v 19.30 hodin, vstupné 350 Kč, 
předprodej 300 Kč
IVA BITTOVÁ
Sólový recitál hvězdy českého alternativního 
hudebního nebe na jednom z mála koncertů u nás 
představí vynikající zpěvačku a houslistku nyní 
experimentující převážně na zahraničních 
pódiích.

pátek 26. 4. 2013 v 19 hodin, vstupné 50 Kč
ZDENĚK LUKEŠ – PROMĚNY PRAŽSKÉHO 
HRADU 
Přednáška známého historika architektury přiblíží 
stavebně historický vývoj Pražského hradu do 
Plečnikových úprav až po současnost. 

GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY

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
dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 
 nebo na vargová@galeriekvary.cz
 
VÝSTAVY: 

pokračuje 
11 SVĚTŮ/SOUČASNÁ ČESKÁ ILUSTRACE PRO 
DĚTI 
Interaktivní výstava autora Radima Kopáče 
představí tvorbu jedenácti současných českých 
autorů ilustrací pro děti − David Böhm, Pavel Čech, 
Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, 
Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr 
Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti. Partnerem výstavy je 
Krajská knihovna Karlovy Vary. 
(potrvá do 5. 5. 2013) 

V pondělí velikonoční 1. 4. 2013 bude galerie 
mimořádně otevřena od 13 do 17 hodin. 

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

DALŠÍ AKCE: 
sobota 13. 4. 2013, od 14 hodin, vstupné 40 Kč, 
nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na 
vargova@galeriekvary.cz 
GALINA MIKLÍNOVÁ − Vytvoř vlastního 
lichožrouta 
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 8 let k výstavě 
11 světů/Současná česká ilustrace pro děti. 
Barevná „lichá“ ponožka na výrobu lichožrouta 
vítána. 

sobota 20. 4. 2013, od 14 hodin, vstupné 40 Kč 
RENÁTA FUČÍKOVÁ − Obrazové putování historií 
Evropy 
Autorské čtení a povídání nad původní českou 
knihou pro děti a mládež, ve které jsou evropské 
dějiny zpracovány atraktivní formou obrazových 
příběhů. 

úterý 23. 4. 2013, 17 − 19 hodin, vstupné 80 Kč, 
nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na 
vargova@galeriekvary.cz 
ČÍNSKÁ MALBA 
Výtvarná dílna Pavly Vargové představí dospělým i 
dětem od 10 let základy čínské malby a přípravu 
pravé čínské tuše. 

duben (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč na 
osobu 
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU 
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky 
určený pouze pro 2 osoby.

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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LETOHRÁDEK OSTROV

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

VÝSTAVY:

pátek 5. 4. 2013 v 17 hodin − zahájení
„NAVŽDYSPOLU”
Fotografie a výtvarné práce Karolíny Kameníkové 
a Petra Urbana, dvou tragicky zesnulých studentů 
Střední umělecké školy keramické a sklářské           
v Karlových Varech.  
(potrvá do 21. 4. 2013)

čtvrtek 25. 4. 2013 v 17 hodin − vernisáž všech tří 
výstav
IRENA JŮZOVÁ – HOLÝ OPIS 
Doc. MgA. Irena Jůzová (1965) je mnohostrannou 
autorkou využívající v intermediálních instalacích 
nejen digitální techniku, ale také nové 
technologie. Výstava bude věnována výtvarnému 
zpracování nanovlákna. 
(potrvá do 16. 6. 2013)

STOŽÁRY VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ PRO               
21. STOLETÍ 
Spolupráci České energetické přenosové 
soustavy se studiem Design Aliance (Štěpán 
Kuklík, Maja Rašková, Martin Přibík, Filip Cvrček) 
z a v r š í  o r i g i n á l n í  v ý t v a r n é  p o j e t í  
vysokonapěťových stožárů.
(potrvá do 19. 5. 2013)

JIŘÍ NAČERADSKÝ 
– KRESBY A GRAFIKA 1956 – 2012
Výstava, připravená ve spolupráci s Galerií Vltavín 
v Praze, zachytí vývojovou linii v kresbách                 
a grafikách Jiřího Načeradského (1939), přední 
osobnosti nové figurace a postmoderních parodií. 
(potrvá do 21. 7. 2013)

DALŠÍ AKCE:

sobota 13. 4. 2013, 15 hodin, vstupné 50 Kč
MALOVÁNÍ NA SKLO
Dílna Zdeňky Bílkové určena dětem i dospělým 
přiblíží malbu barvami na skleněné tabulky            
či tvorbu falešných vitráží.

středa 17. 4. 2013, 16 hodin, vstupné 50 Kč
DECOUPAGE
Dílna věnovaná technice zdobení předmětů 
(květináčů, krabiček) pomocí dekoračních 
ubrousků je tentokrát určena především 
seniorkám. Předmět k dekorování s sebou. 



TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
 „...železniční a vlakové dopravy”. 

Výherci vstupenek se stávají paní Hana Přívozníková a pan Vít Čepelák z Ostrova. 
Správné odpovědi 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.  

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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Stejně jako v minulých letech i letos se uskutečnilo 
pod záštitou MŠMT ČR a některých firem s vazbou 
na automobilový průmysl porovnání znalostí          
a dovedností učňů oboru mechanik − opravář 
motorových vozidel. Soutěž AUTOMECHANIK 
JUNIOR se konala ve více kolech, v krajském, které 
proběhlo v polovině února na půdě SPŠ Ostrov, 
poměřili síly zástupci všech krajem zřizovaných 
škol našeho regionu (ISŠTE Sokolov, ISŠ Cheb, SOU 
Toužim a SPŠ Ostrov).
 Letošní ročník opět prokázal, jak si žáci naší školy     
v porovnání s ostatními stojí. V celkovém pořadí 
obsadili dva zástupci SPŠ Ostrov Pavel Šrek              
a Marek Bažil celkové 1. a 2. místo. A rozhodně to 
nebylo dáno jen jejich umem a zručností, ale také 
skutečností ,  že na školních dí lenských 
pracovištích, které se nacházejí v areálu ostrovské 
školy a v prostorách bývalého ČSAD v Karlových 
Varech, mají budoucí automechanici možnost 
pracovat na nejmodernějších diagnostických 
přístrojích, které jim do detailu similují podobu 
běžného autoservisu. 
Ve dnech 11. − 13. března se v Mladé Boleslavi,      
ve školícím středisku Škody Auto a.s., uskutečnilo 
celorepublikové finále. Samotná soutěž se 
skládala ze tří částí, v teoretické museli soutěžící 
během šedesáti minut zodpovědět sto čtyřicet 
otázek. V druhé části se snažili pojmenovat 
sedmdesát nejrůznějších součástek automobilu    
a  v poslední třetí části prováděli na čtrnácti 
pracovištích opravy, seřizování a diagnostiku 
vozidel.
Při neúčasti Pavla Šreka hájil barvy školy       
stříbrný z krajského klání Marek Bažil. Mezi  
dvaceti osmi soutěžícími obsadil nakonec               
9. místo, což vzhledem k faktu, že bodové rozdíly             
m e z i  j e d n o t l i v c i  b y l y  m i n i m á l n í ,                     
můžeme považovat za velký úspěch.

Mgr. L. Háček s přispěním Mgr. S. Novotného

AUTOMECHANICI ZE SPŠ OSTROV 
SE V KONKURENCI NEZTRATÍ 

Zimu pomalu vystřídalo jaro. Přestože březnové 
mrazy potrápily většinu republiky, našim 
sedmákům přišly vhod, neboť po vzoru sněženek 
a machrů strávili týden na lyžařském výcviku           
v Loučné pod Klínovcem. Žádná zlomenina 
nebyla hlášena, takže se zimní pobyt uprostřed 
hor vydařil. Nadílky sněhu využila i naše mateřská 
škola a uspořádala závody v jízdě na kluzáku. 
Vítězové získali diplomy, medaile a sladkou 
odměnu. 
Pro období masopustu jsou typické karnevaly. 
Jeden dětský, spojený s řadou soutěží, uspořádala 
i naše školní družina. Úspěšní soutěžící vyhráli 
žetony, které si pak díky sponzorům mohli 
vyměnit v obchůdku U Mlsné pusy za řadu dobrot, 
aby tak doplnili vydanou energii. Velkému zájmu 
se těšila i pěvecká soutěž Superstar ve školní 
družině, ve které zvítězily tyto naděje naší 
popmusic – v 1. kategorii M. Rybáková a ve              
2. kategorii D. Sequenc.
Letos se naše škola zapojila do celonárodní 
soutěže O nejkrásnější obálku knihy a hned 
napoprvé zaznamenala obrovský úspěch, když      
v kat. 4. a 5. tříd zvítězila B. Nekolová a 3. místo 
získal T. Wenclowský, oba z 5. B. Oběma žákům 
děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města. 
Dík patří i jejich tř. uč. J. Šnajdrové. Velkou 
pochvalu si zaslouží i žáci, kteří reprezentovali 
školu na žákovských olympiádách. Konkrétně       
Z. Křížová z 9. B, která obsadila 3. místo v krajském 
kole olympiády z ruského jazyka a K. Kotková ze    
7. B a S. Kostrounová z 8. B, které obsadily ve svých 
kategoriích shodně 6. místo v okresním kole 
olympiády ze zeměpisu. Poděkování patří i p. uč. 
H. Veselé, která všechny tři žákyně připravovala.
Jelikož se blíží konec dubna a s ním i přijímací 
zkoušky na SŠ, dovolte mi na závěr, abych popřál 
deváťákům jejich úspěšné zvládnutí.

Za ZŠ J.V. Myslbeka příjemné jarní dny přeje

INFORMACE ZE ŠKOL

ZŠ J. V. MYSLBEKA INFORMUJE

PROJEKTOVÝ DEN NA ZŠ 
J. V. MYSLBEKA

Mgr. Radek Pícha, učitel českého jazyka

V pátek 15. března 2013 se konal na naší škole          
v rámci environmentální výchovy vzdělání a 
osvěty celoškolní projektový den s názvem „Půda 
– Zemědělství – Zdravá výživa". Bylo to velmi     

netradiční vyučování a poznávání smyslu EVVO, 
zdravé životosprávy a výživy. Žáci tentokrát 
neseděli ve svých třídách, ale byli rozděleni do 
skupin, do kterých byli zařazeni žáci od 3. do 9. tříd. 
Každá tato skupina plnila úkoly, sbírala za ně body 
a bojovala o vítězství a také o štrúdl vlastnoručně 
upečený panem ředitelem. 

Pro žáky byly připraveny úkoly vědomostní               
i praktické, jednodušší i těžké, z cizích jazyků             
i českého jazyka, test z přírodních věd i stravování, 
doplňování křížovek i poznávání a ochutnávka 
ovoce a zeleniny, ale asi nejvíce je zaujalo zdobení 
papírových talířů a skládání ubrousků. 

Díky projektu „Ovoce do škol" jsme mohli doplnit 
náš projektový den zdravou svačinou pro všechny 
žáky, kteří mají rádi ovoce, zeleninu a mošty. 

(tercie, kvarty) se Zdeněk Leitner umístil na             
1. místě a postoupil do krajského kola, které se 
bude konat v Sokolově. Oldřich Drahý obsadil         
5. místo. Dne 13. února se rovněž v Karlových 
Varech konalo okresní kolo olympiády z angličtiny 
a také tentokrát se naši studenti vrátili s velkými 
úspěchy. V první kategorii I.A se na 1. místě umístil 
Vojtěch Laitl, Martin Nejedlý obsadil 4. místo.          
V kategorii IIB se na 1. místo dostala Tereza 
Rambousková, 3. místo vybojovala Valerie Bílková 
a hned za ní skončil na 4. místě Tomáš Karoch.          
V Kategorii III (nejstarších studentů) zvítězila Lucie 
Nedvědová, těsně za ní se na 2. pozici dostal Lukáš 
Loukota. Eva Pincová se umístila na pěkném           
4. místě. Tereza, Valerie, Lucie a Lukáš postoupili 
do krajského kola.
Další krok na své cestě do finálových kol, v tomto 
případě Dějepisné olympiády, s přehledem zvládli 
naši kvartáni Ondřej Krátký a Lukáš Tamchyna.           
V okresním kole obsadil Ondřej  3. příčku a Lukáš    
v těsném závěsu 4. místo. Oba se takto 
kvalifikovali do krajského kola, které proběhne       
v Chebu.
Všem úspěšným studentům děkujeme za vzornou 
reprezentaci ostrovského gymnázia i našeho 
města a přejeme, aby i dál zářili v dalších kolech 
soutěží.

Mgr. Hana Veselá

Mgr. Libor Velička

SÉRIE MIMOŘÁDNÝCH ÚSPĚCHŮ 
NA GYMNÁZIU OSTROV

Zdravá výživa jako součást Projektového dne (Zdroj: ZŠ J. V. Myslbeka).

O  m i m o ř á d nýc h  ú s p ě š í c h  o s t rovs k ýc h  
gymnazistů vás průběžně informujeme již od 
podzimu. Těší nás, že v tomto, doufejme 
nekonečném, seriálu můžeme pokračovat dalšími 
díly, které tentokrát psali zejména naši chemici       
a jazykáři.
Adam Přáda již v minulých letech dokázal, že           
v České republice má v Chemické olympiádě jen 
málo konkurentů. Letos v únoru vybojoval druhé 
místo v celostátním kole této soutěže v nejtěžší 
kategorii A. Konalo na konci ledna na půdě 
Masarykovy univerzity v Brně, kam se sjelo čtyřicet 
pět nejlepších chemiků z ČR, kteří byli vybráni         
z více než sto padesáti účastníků krajských kol. 
Adamovi za skvělou reprezentaci školy děkujeme 
a budeme držet palce v boji o postup do 
mezinárodního kola, které se letos koná v Moskvě.
Dne 8. února se v Karlových Varech konalo okresní 
kolo Olympiády z  německého jazyka. V kategorii 
IIIA (první až třetí ročník, kvinta – septima) se 
Dominika Dvořáková a Martina Hejhalová 
umístily na krásném 4. a 5. místě. V kategorii IIB 
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Jednou z již v našem městě tradičních akcí je 
Setkání ostrovských sportovců, které se koná 
počátkem každého roku ve společenském sále 
Domu kultury Ostrov. Pravidelně zde scházejí 
dlouholetí zasloužilí sportovci, mladé sportovní 
naděje města i široká veřejnost, která si nechce 
nechat ujít doprovodný hudební program. 
Nechybí samozřejmě ani uhelný kámen setkání − 
ocenění nejúspěšnějších atletů za předchozí rok.   
S jednou z organizátorek, Mgr. Ladou Bláhovou, 
jsem hovořil o historii této akce i složitostech její 
přípravy.

V březnu proběhl další ročník Setkání 
ostrovských sportovců. Jak dlouho již tato 
tradice trvá? 
Letos se uskutečnil již 10. ročník, to znamená,        
že poprvé se ostrovští sportovci sešli v roce 2004.  

Jak vlastně projekt vznikal a kdo se na něm 
podílel? 
U zrodu projektu stál pan Milan Mrázek, který mě 
oslovil coby sportovní redaktorku TV Ostrov            
a sportovního nadšence, abychom založili               
v našem městě tradici každoročního vyhlašování 
nejlepších sportovců města Ostrova. A tak začala 
naše spolupráce, která však trvala pouhé tři roky 
kvůli velké pracovní vytíženosti pana Mrázka. I tak 
mu patří velký dík a obdiv, protože díky jeho 
myšlence se zrodila dobrá věc. 

Vy se na projektu podílíte prakticky od jeho 
začátku, vidíte nějaký podstatný vývoj nebo 
změnu v jeho průběhu či organizaci?
Takovou první změnou, která byla ku prospěchu, 
byla formální stránka akce. První tři ročníky se 
konaly jako Ples sportovců, což vyžadovalo 
společenský oděv. Z reakcí lidí jsme pochopili, že 
to není to pravé, proto se 4. ročník konal již pod 
náz vem Setk ání  ostrovských spor tovců                    
a s podtextem: Společenský oděv není 
podmínkou. To se osvědčilo a poslední tři ročníky 
byly i tematicky zaměřené: Hawai, Piráti a Rio de 
Janero. Další změnou byla „výměna" partnerů. 
Milana Mrázka vystřídal pan Karel Kunz, který měl 
zkušenosti s pořádáním velkých akcí a vnesl do 
projektu několik pozitivních novinek. Třetím          
a neméně důležitým organizátorem, který přibyl 
do naší „party" jako poslední byl Jan Matouš. 
Oběma patří můj obdiv a velké poděkování za to, 
co dělají.

Jak dlouho probíhá příprava takovéto akce        
a kdo všechno se jí účastní? Vím, že                         
v posledních letech úzce spolupracujete se 
sportovní komisí města... 
Pro mě to znamená práci již od prosince, kdy 
dávám dohromady všechny nominace, které byly 
zaslány. Poté sportovní komise vybere ty nejlepší, 
což znamená práci nejen pro mě, ale i pro Honzu 
Matouše. Čeká nás příprava medailonků                   
a několikahodinová práce ve studiu. Nelze 
opomenout propagaci akce, která musí být 
hotova minimálně měsíc předem. V poslední 
době je čím dál tím náročnější sehnat dostatek 
sponzorů, což je práce pro nás všechny. Spoustu 
času zabere také příprava tomboly. Organizační 
věci a vše, co se týká občerstvení jsou v režii Karla 
Kunze. Se sportovní komisí spolupracujeme 
teprve prvním rokem a je to super. Myslím si,         
že vyhlašování nejlepších sportovců je vcelku 
prestižní věc a konečně i v našem městě se stalo 
oficialitou. 

V jakých kategoriích se udílejí jednotlivé ceny? 
Ceny se udělují v kategoriích: junior – 12 až 17 let, 
dospělí – 18 let a více a týmy bez omezení věku. 
Dále se vyhlašuje sportovní talent a sportovní 
osobnost. V některých ročnících se udělovalo také 
Zvláštní ocenění za přínos ostrovskému sportu.

Jak probíhají nominace do jednotlivých 
kategorií a kdo nakonec rozhoduje o udělení 
cen? 
Do konce kalendářního roku musí být zaslána 
nominace, podmínkou je umístění do třetího 
místa v kraji a s tím související postup na 
mistrovství ČR. Poté projdou sportovci sítem a do 
finále postoupí ti nejlepší. Jak už jsem se zmínila, 
natočí se medailonky s finalisty a komise 
rozhoduje o umístění v jednotlivých kategoriích. 
Sportovní komise vybírá finalisty a o udělení cen 
rozhoduje komise složená ze zástupců sponzorů, 
z  v ý z n a m nýc h  s p o r t o vc ů ,  z  p ř e d s e d ů  
tělovýchovných jednot a ze zástupců sportovní 
komise.

V posledních letech bývá velmi nabitá 
kategorie juniorů, kde se pravidelně objevují 
skvělá umístění z celorepublikových soutěží. 
Jak mezi jednotlivými talenty vybíráte? 
To máte pravdu, letos se nám přihlásilo čtrnáct 
juniorů a všichni měli vynikající výsledky. 
Sportovní komise to neměla vůbec jednoduché     
a nakonec vybrala sedm finalistů (naopak                
v dospělých a týmech vybrala pouze čtyři), kteří se 
všichni umístili do třetího místa na mistrovství ČR. 
I konečné výsledky byly velmi vyrovnané, vítězka 
byla vcelku jasná, ale umístění na 2. až 5. místě 
bylo nejtěsnější v celé historii.  

Setkání ostrovských sportovců se již stalo 
tradiční kulturní akcí. Odráží se toto i v zájmu 
sponzorů? Jak vlastně získáváte finance? 
To bych ani neřekla. Máme některé tradiční 
sponzory, kteří sponzorují jednotlivé kategorie. 
Díky nim můžeme odměnit sportovce pohárem, 
diplomem, sladkou odměnou a cenou. Dále 
máme jednoho velkého sponzora (ostrovská 
firma), díky kterému zaplatíme kapelu a pronájem 
sálu. V posledních letech nám také velmi pomáhá 
město a pan starosta, který je sportovec tělem         
i duší. Finance se shánějí těžko, ale vždy to 
nakonec klapne, což je nejdůležitější. 

Jan Železný, šéfredaktor

Hned na začátku bych chtěl vyvrátit jeden 
poměrně zakořeněný mýtus. Berberis sice 
obsahuje v rostlině i v nezralých plodech určité 
nebezpečné alkaloidy, z nich zejména berberin, 
ale o otravách člověka dosud nejsou známé 
záznamy. Často slýchám, že po pouhém škrábnutí 
se o narušený trn nebo po kontaktu kůže                  
s obnaženým dřevem, hrozí zdravotní újma. Jako 
bonsajista několika druhů berberisu „narušuji"       
a škrábu se o ně několikrát ročně asi dvacet let         
a jsem-li něčím otráven tak rozhodně ne jeho 
alkaloidy. I dítě by muselo nezralých plodů sníst 
vskutku hodně, aby se jimi poškodilo. Dokonce 
zralé plody (lépe přezrálé) by podle posledních 
výzkumů mohli svou šťávou plně nahradit citrony. 
Přezrálé plody se dají pojídat i jen tak. Jsou 
vhodné pro výrobu sirupů a marmelád, rosolů        
a moštů, také se dají zavařovat jen tak, coby 
estetický kompot. Není důvodu se obávat takto 
krásnou a zajímavou rostlinu umisťovat do 
okrasných zahrádek. Ba naopak! Je navíc zajímavé, 
že se z dřevnatých částí odpradávna získávalo 
žluté barvivo pro obarvování látek, vlny a kůže. 
Navíc samotné žluté dřevo je velmi estetické.

Dř išťá l  obecný je  opadav ý keř  až  3m               
vysoký, s jednoduchými střídavými listy, na 
p r o d l o u ž e n ý c h  v ě t é v k á c h  p ř e m ě n ě n é                      
v jednoduché, nebo 3 – 7dílné žlutavé trny,              
z jejichž paždí vyrůstá list. Kvete žlutými voňavými 
květy v dubnu až červnu v jednoduchých, 
převislých, mnohokvětých hroznech. Plody jsou 
až 10 mm velké, šarlotově červené bobule, které 
dlouho zdobí keř.

Libuje si na slunných stráních, suchých 
kamenitých pahorcích, ale také v křovinách, 
světlých hájích až po luhy. Na pěstování je 
nenáročný. Dobře se tvaruje řezem. Existují 
červené i žluté variace listů. Jeho vzrůstem menší 
bráška je Berberis Thunbergii.
Přírodě a její kráse třikrát sláva!

V y  s a m a  s e  z a b ý v á t e  g y m n a s t i k o u                          
a sportovním tancem, plánujte v dohledné 
době nějaká vystoupení nebo závody? 
Závody sportovní gymnastiky nás čekají v dubnu, 
kde už figuruji pouze jako trenérka. Tajně doufám, 
že se nám podaří uspět stejně jako v loňském roce 
a přivézt z kraje alespoň šest medailí. S pódiovými 
skladbami (kterých se zúčastňuji) budeme 
reprezentovat naše město v červnu v Praze na 
soutěžní republikové přehlídce a dále v srpnu 
před hotelem Thermál, kde vystoupíme                   
v doprovodném programu karlovarské Veterán 
rallye. 

Otázka na závěr: Na co nového se můžeme těšit 
na Setkání ostrovských sportovců v příštím 
roce? 
Jé, tak to sama nevím... Letošní ročník je úspěšně 
za námi a teď jsme si od „Setkání" dali všichni tři 
trochu oddych. Ale určitě se opět můžete těšit na 
skvělou kapelu, zajímavý doprovodný program     
a především na nejlepší sportovce města Ostrova 
za rok 2013.

DŘIŠŤÁL OBECNÝ
(Berberis vulgaris L.)

Zdroj: Archiv Mgr. Lady Bláhové.

ROZHOVOR

LADA BLÁHOVÁ

Milan Jandourek, Dis.

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Do Ostrova jsem přišel v roce 1960 a pracoval zde 
jako konstruktér na slévárenském zařízení v nově 
vznikajícím závodě Škoda Ostrov.V tom roce 
pracovaly v domě kultury již modelářské kroužky 
letecké, lodní a železniční. Dělal jsem instruktora    
v letecko-modelářském kroužku asi osm let. Vždy 
odpoledne jeden den v týdnu jsem s klukama 
vyráběl různé typy modelů letadel. Mimo 
modelařiny v domě kultury existovala při 
svazarmu modelářská sekce. V té době se 
modelářskou prací zabývalo velké množství dětí. 
Kluci v kroužku byli nadšeni jednak prací na 
modelech, ale ještě více když jsme chodili létat. Já 
stavěl většinou motorové akrobatické upoutané 
modely. S těmito modely jsme chodili létat na 
hřiště 5. ZDŠ. Létalo se vždy v neděli ráno již od 
6.00 hod. Kvůli velkému řevu motorů sepsali 
občané okolních domů petici, aby nám starosta 
města toto létání zakázal. Jako vedoucí modelářů 
jsem byl povolán na MNV, kde mně starosta 
ukazoval petici a několik archů s podpisy 
rozhořčených obyvatel. V té petici byl požadavek, 
aby bylo naše létání zakázáno a aby byl vedoucí 
skupiny kvůli nadměrnému hluku potrestán! 
Dodnes si pamatuji,  jak na nás při tom ranním 
létání jedna paní v noční košili z balkonu křičela: 
"Že se nestydíte, vy nemravové!" Tehdejší motory 
MVVS nebo Tona o obsahu 5 až 6,6 kubíků 
vydávaly hrozný řev, takže rozhořčení lidí se 
nemohl nikdo divit. MNV nám proto určil prostor 
pro létání na hřišti zvláštní školy. Při létání jsme se 
brzy ráno sešli v dílně domu kultury a odtud 
potom s celou řadou modelů odešli na hřiště. 
Jednou při našem létání jelo okolo hřiště auto 
hasičů a mělo naplno zapnuté sirény. Pamatuji si, 
jak jeden kluk prohodil: "V neděli brzy ráno a ono 
někde hoří." Jenomže chvíli po hasičích přijelo na 
hřiště policejní auto a jeden policista nás všechny 
modeláře zatknul. Museli jsme vše uklidit                
a i s letadly nás odvezli na stanici SNB. Tam jsme se 
dozvěděli, že hoří naše dílna v domu kultury. 
Pochopitelně to byl pro nás všechny šok. Policisté 
vyslýchali každého samostatně. "Člověče," křičel 
na mě policista, "přece musíte vědět, jak ten požár 
mohl vzniknout! Kouříte? Viděl jste v dílně někoho 
kouřit?" Nic se tehdy nevyšetřilo. V protokolu pro 
pojišťovnu byla uvedena příčina samovznícení 
etheru. Jako palivo pro naše motory se používal 
methylalkohol, ether a ricinový olej. Na 
methylalkohol jsem si musel udělat povolení pro 
práci s jedy. Dům kultury tehdy zajišťoval pro 
veškerou modelářskou činnost potřebný materiál. 
Letečtí modeláři létali ukázkově při různých 
slavnostech na náměstí nebo na hřištích.

Barokní úpravy

V období let 1690 − 1715 vyvrcholila barokní 
výstavba zámecké zahrady v Ostrově. Dědička 
panství Francizska Sibylla Augusta se roku 1690 
provdala za Ludwiga Wilhelma, markraběte 
Bádenského, a práce na ostrovských stavbách se 
opět rozeběhly s nebývalou intenzitou. Protože 
Bádensko bylo obsazeno a zcela zničeno 
Francouzi během válek o falcké dědictví (tzv. války 
orleánské) v letech 1688 − 1697, budoval 
markrabě Ludwig Wilhelm svůj dvůr a rezidenci     
v Ostrově. Snaha vyrovnat se v reprezentaci 
o k r u h u  n e j v y š š í  š l e c h t y  a  p ř e d e v š í m  
francouzskému královskému dvoru podnítila           
i skvělé vybavení zámecké zahrady.

Kdo byl autorem návrhu nové podoby zámecké 
zahrady není jasné. Je možné, že nové řešení starší 
manýristické zahrady ve vrcholně barokním 
duchu provedl Domenico Egidio Rossi. Jeho 
dřívější projekty i pozdější návrhy pro novou 
rezidenci v Rastattu jsou více než obdobného 
charakteru. D. E. Rossi je doložen v Ostrově již          
k roku 1692, kdy nově upravoval výzdobu                 
a zařízení letohrádku. Knížecím markrabsko-
bádenským stavitelem byl Johann Sockh. 
Dochované archivní materiály − luxusní album 
rytin z roku 1715, zachycující v podstatě již 
dokončenou úpravu zámecké zahrady a celkový 
pohled na město Ostrov se zámeckou zahradou     
z roku 1716, pocházejí z ruky jeho syna Johanna 
Michaela Sockha. Posledními průzkumy byla 
zjištěna i přímá účast významného francouzského 
zahradního architekta Jeana Treheta, který 
vypracoval plány pro stavbu Bádenského zámku, 
zvaného také Palác princů.

Základní kompoziční schéma zahrady bylo 
zachováno. Říčka Bystřice dělila prostor zahrady     
i nadále na levobřežní a pravobřežní část a hlavní 
komunikační osa, vycházející zpod pravého 
rizalitu Paláce princů směrem ke Starému městu 
(dnešní ulice Staroměstská), členila prostor dále  
na severní (horní) a jižní (dolní) část. V zámecké 
zahradě se postupně vybudovalo velké množství 
staveb − menažerie, oranžerie, terasy, gróty, 
kaskády, zahradní divadlo, drobné altánky, 
gloriety, vše doplněné množstvím uměleckých 
děl, soch, vodních hříček, vodních varhan apod.     
A nechybí ani nové bludiště a labyrinty.

Nejjižnější část prostoru zámecké zahrady má          
i v roce 1715 zachován systém kanálů ve tvaru 
střely z dob Julia Jindřicha (1642). Na spodním 
kruhovitém ostrůvku stál na šnekovité hoře 
pavilon ( Venušina či Bílá hora, později  
Schneckenberg), chrámek s věží, přístupný po 
zvedacím mostě. Přímo do hrotu střely bylo 
vloženo vícecestné bludiště, vyznačené pouze       
v travnaté ploše se zatravněným středem. Kanály 
bylo možno nadále proplouvat na loďkách, 
l e m o v á n y  b y l y  ž i v ý m  p l o t e m .  K o l e m                       
byly vysázeny stromy ve formě lesíka.
 

HISTORIE MODELAŘENÍ 
V OSTROVĚ

Mgr. Lubomír Zeman (red. upraveno)  Josef Lederbuch (red. upraveno)                                   

DO OSTROVA ZNOVU PŘIJEDE 
J. S. BACH

Mgr. Zdenka Čepeláková

BLUDIŠTĚ A LABYRINTY V 
OSTROVSKÉ ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

Ve skutečnosti ovšem nejdříve přibyl v květnu 
1718 do Karlových Varů, jako doprovod knížete 
Leopolda von Anhalt-Köthen, v jehož službách       
v letech 1717 − 1723 působil. Ne sice ještě jako 
všemi uznávaný hudební genius, nicméně v roce 
1718 již s titulem „kapelníka knížete von Anhalt-
Köthen”. Byl rovněž označován jako „ozdoba 
knížecího dvora”. Není známo, kolik dní se 
trmácely kočáry oněch dvě stě kilometrů                  
z Köthenu (severně od Halle) špatnými cestami 
přes Krušné hory a kolik jich  vlastně bylo. Protože 
mladý kníže, velmi vzdělaný a uměnímilovný, ale 
také dbalý pověsti svého dvora, vezl sebou nejen 
svého kapelníka a skladatele, ale i část své kapely   
a své clavicembalo. A ovšem i své služebnictvo. 
Kromě toho, že u karlovarských pramenů léčil své 
chatrné zdraví, pořádal koncerty svých hudebníků 
pro vznešenou lázeňskou společnost, aby 
předvedl kulturní úroveň svého dvora. Köthenští 
zde zůstali, ještě i v roce 1720, měsíc či dva v hlavní 
sezóně.
 
Tak se stalo, že mohli navštívit i slavnou 
ostrovskou zámeckou zahradu, „osmý div světa", 
která byla pro lázeňské hosty příhodným místem 
výletů. V tuto dobu sem zajížděla ze své bádenské 
rezidence také markraběnka Sibylla Augusta 
Bádenská, aby se znovu setkala s milovanou 
„zahradou sta kašen", v níž strávila své krátké 
mládí. A zajel sem možná i její dvorní kapelník         
a skladatel Johann Caspar Ferdinand Fischer, 
jehož tvorbu Johann Sebastian Bach dobře znal     
a  respektoval. Určitě poznal i jeho varhanní 
skladbu „Ariadne musica” (1702), s hlavním 
námětem labyrintu. Ostatně v ostrovské zámecké 
zahradě bylo labyrintů hned pět. Johann Caspar 
měl sice k cestě do Ostrova jen majetkové důvody 
(krátce předtím přesídlil do Rastattu) nicméně 
toto setkání, ať už proběhlo jakkoliv, zanechalo 
kromě několika stručných zpráv také nehynoucí 
památku –„Malý harmonický labyrint" Johanna 
Sebastiana Bacha, a tak i  tr valé místo             
kulturní historii dnešního Ostrova – tehdy 
Schlackenwerthu.
 
Ostrov,  hlavně zásluhou a z  inic iat iv y 
karlovarského Občanského sdružení Bludiště, se 
na připomínku události, která se odehrávala před 
téměř třemi sty lety, důkladně připravuje. Nejde 
totiž jen o scénu setkání oněch čtyř osobností         
v zámeckém parku, ale také o přiblížení 
hudebního odkazu Johanna Sebastiana Bacha,      
o poznání co všechno může jeho hudba 
vyjadřovat a jak se dobrat jejích hodnot. A také       
o přímé setkání s „Malým harmonickým 
labyrintem" v podání vynikajících interpreta 
barokní hudby Rober ta Huga. Součástí  
doprovodného programu je také  panelová 
diskuse na bachovské téma, výstava dokumentů    
z Institut J. S. Bacha v Lipsku a další. To vše v rámci 
Klášterních slavností 3. a 5. května. Přesný 
program bude publikován v květnovém 
Ostrovském měsíčníku.
 
Rezervujte si čas na ony dny. Hlavním městem 
odkazu Johanna Sebastiana Bacha je sice Lipsko     
(a umí si jej patřičně cenit i prožívat) ale ať alespoň 
ten malý kousek, který připadl na Ostrov, dokáže 
naše město přijmout důstojně a na úrovni.
Článek na téma Bludiště také vyšel v OM 6/2012.

HISTORIE MĚSTA

Zdroj: Josef Lederbuch
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V rámci Klášterních slavností bude udělena 
městská cena Ď 5. května 2013. Kolegium ve 
složení Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Mgr. 
Zdeňka Čepeláková, Mgr. Helmut Harzer a paní 
Romana Parmová bude vybírat osobnost(i) na 
městskou cenu Ď z došlých návrhů. Kolegium má 
možnost rovněž nominovat další kandidáty na 
cenu.  

I vy, občané města se můžete zapojit a navrhnout 
kandidáta, který by si podle vašeho názoru tuto 
cenu za svoje počínání zasloužil. Své návrhy – 
jméno navrženého a této ceny hodný počin – 
zašlete nejpozději do 10. dubna 2013 na                  
e -mailovou adresu: jskutova(v)ostrov.cz.  
P o d r o b n ě j š í  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a  
www.cena-d.cz.

Jana Škutová

ATLETI NA HALOVÝCH 
MISTROVSTVÍCH REPUBLIKY

Ostrovští atleti vezou z mistrovství České 
republiky velké úspěchy. Anna Zekuciová získala 
stříbro v juniorském běhu na 60 metrů překážek – 
z rozběhů postoupila čtvrtým nejrychlejším 
časem a v sobotním finále si vylepšila osobní 
rekord na výborných 8,68 sekundy. V neděli se 
postavila ještě na start závodu na 200 metrů. Na 
této trati se však těsně nedostala do finále, 
přestože v rozbězích zaběhla pátý nejlepší čas. Ten 
by jí ve finále stačil na třetí místo.

Zekuciová se už víkend před juniorským 
šampionátem účastnila mistrovství dospělých.      
V běhu na 60 metrů překážek senzačně postoupila 
do finále časem 8,70 sekundy, který ve finálním 
závodě zopakovala a ve tvrdé konkurenci (závod 
vyhrála Lucie Škrobáková, pozdější účastnice HME 
v Göteborgu) se probila na skvělé páté místo.

N e j s t a r š í  o s t rovs k ý  at l e t  Pe t r  Pave l k a  
reprezentoval oddíl na veteránském mistrovství 
republiky, kde se přihlásil na tzv. sprinterský 
trojboj. Jako první odstartoval závod na 60 metrů 
a s výkonem 8,33 sekundy skončil na výtečném 
osmém místě. Za hodinu už běžel 200 metrů             
a nejlepší letošní čas 27,61 sekundy mu těsně 
nestačil na bronz. Poslední závod, běh na 400 
metrů, zvládl za 68,17 sekundy a obsadil devátou 
příčku.

Eva Pavelková, atletický oddíl TJ MDDM Ostrov

Cena Ď nebo-li dík (děkování) je projektem, který 
se jako jediný snaží komplexněji mapovat                
a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů                  
a dobrodinců za podporu kultury či charity              
v České republice. Jedná se o celostátní projekt, 
jehož obdoba se letos uskuteční v městském 
měřítku i v Ostrově. Své podporovatele na cenu Ď 
mohou nominovat: divadla, zoologické zahrady, 
nadace a jiné charitativní organizace, nemocnice, 
školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, 
dětské domovy, hrady a zámky, muzea, 
producenti kulturních akcí a další subjekty              
a v případě městské ceny i občané města. Cenu Ď 
při ceremoniálech už tradičně dostávají firmy za 
miliónové podpory kultury a charity a vedle nich 
„obyčejní“ lidé, kteří roky nezištně pomáhají 
potřebným.

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

CENA Ď

I letos čekají na nejvýznamnější české mecenáše Ceny Ď (Zdroj: DK Ostrov)



INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

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

Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník

(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

CENY INZERCE PADAJÍ

AUTOŠKOLA
 Jan Soumar

Výcvik skupin: 
AM, A1, A2, A, B, BE

Učebna: 
Hlavní 1000, Ostrov

Úřední hodiny: 
středa a čtvrtek 
17:00-18:30 

www.autoskolasoumar.cz

V budově nad Potravinami 
U koupaliště

 E-mail: jan_soumar@volny.cz 
Tel.: +420 723 139 929

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

1/16 −  
1/8 − 
1/4 − 
1/2 − 
1/1 − 

800,- Kč 
1 600,- Kč 
2 880,- Kč 
5 600,- Kč 

10 400,- Kč 
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