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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
léto je v plném proudu a s ním pro novináře 
povětšinou začíná i tzv. okurková sezóna, jež je na 
zajímavé události dosti skoupá. Nikoli však                
v Ostrovském měsíčníku! Ten, přestože je tentokrát 
o několik stran chudší, vám i v červenci přináší řadu 
zajímavých reportáží z dění ve městě a obsahuje 
rovněž několik pozvánek na zajímavé kulturní akce, 
které by vašemu diáři rozhodně neměly uniknout. 
Ovšem popořadě. Město Ostrov zaznamenalo 
velký úspěch, když již druhým rokem zvítězilo          
v soutěži Stavby Karlovarského kraje. Oceněným se 
stal zrekonstruovaný klášterní areál, který si získal 
přízeň občanů i odborné veřejnosti. Více o průběhu 
soutěže se dozvíte v článku vedoucí kláštera Elišky 
Failové. Mezi umění oslovující nejednu generaci lze 
bezpochyby zařadit komiksové kresby Káji Saudka, 
věhlasného českého výtvarníka, jehož díla jsou        
k vidění na prodejní výstavě v galerii na půdě Staré 
radnice. O vernisáži a výběru prezentovaných děl    
si přečtete v mém článku a rozhovoru s Kájovou 
manželkou Johanou. To, za co si odborné firmy 
účtovaly až tři čtvrtě miliónu, zvládli oni díky 
sponzorům a vlastní vynalézavosti za padesát tisíc 
− i tak by mohl znít titulek k článku o otevření 
nového dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ J. V. 
Myslbeka, za nímž stojí ostrovští městští strážníci v 
čele s velitelem panem Černým.  Z kulturních akcí 
jistě stojí za zmínku pozvánka na druhou a třetí část 
oblíbeného Ostrovského kulturního léta, v jehož 
rámci Ostrov navštíví písničkář Tomáš Klus nebo 
metalová skupina Arakain. Ve sportovních 
zprávách se zaměříme na dva talentované mladé 
sportovce. Oba spojuje láska k cyklistice. Zatímco 
však jeden z nich platí za hvězdu Českého poháru    
v jízdě na horských kolech, druhý boduje                 
na závodech v triatlonu X-terra.

Čtení plné letní pohody a inspirace vám přeje
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Jan Železný, šéfredaktor 

Zdroj: Josef Ilko
Eliška Failová

KLÁŠTERNÍ AREÁL VÍTĚZEM 
SOUTĚŽE STAVBY KAR. KRAJE

V pátek 7. června v 16 hod. bylo ukončeno veřejné 
internetové hlasování 13. ročníku soutěže Stavby 
Karlovarského kraje, ve kterém jste mohli od         
13. května hlasovat pro nejlepší stavbu, projekt      
a zachráněnou památku Karlovarského kraje. 
Tento  den byly také na slavnostním večeru Dnů 
stavitelství a architektury Karlovarského kraje 
vyhlášeny výsledky odborného i veřejného 
internetového hlasování.

V internetovém hlasování veřejnosti v kategorii 
Zachráněná památka Karlovarska získal nejvíce 
hlasů (1 147) klášterní areál v Ostrově. Ostrov byl 
loni na stupních vítězů hned dvakrát. Využití 
Paláce princů v Ostrově pro městskou knihovnu 
tehdy nejvíce ohodnotila odborná porota                 
i veřejnost. 

"Jsem rád, že historické budovy mohou                     
v klášterním centru sloužit lidem, kteří v nich 
bydlí," uvedl starosta Ostrova Pavel Čekan.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vítězství 
Klášterního areálu v soutěži staveb Karlovarského 
kraje. Vašich hlasů si velice vážíme.

Slavnostní předávání v Karlových Varech 
(Zdroj: Eliška Failová).

Starosta města Bc. Pavel Čekan s oceněním 
(Zdroj: Eliška Failová).

TÉMA MĚSÍČNÍKU

Diplom a plaketa (Zdroj: Eliška Failová).
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AKTUALITY Z MĚSTA

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OTEVŘENO

To, za co si odborné firmy účtovaly  téměř tři čtvrtě 
miliónu, to oni díky sponzorům a vlastní 
vynalézavosti zvládli za pouhých padesát tisíc.         
I takto by se dala trochu bulvárnější formou 
shrnout práce ostrovských městských strážníků, 
na jejímž konci stojí nové dětské dopravní hřiště, 
jež se nachází v areálu ZŠ J. V. Myslbeka. Slavnostní 
otevření, na němž se kromě městské a státní 
policie a hasičů podílel i Dům kultury Ostrov, 
proběhlo v sobotu 8. června dopoledne. Na malé 
cyklisty, jichž dorazilo opravdu velké množství,    
tak nečekala pouze ukázka policejní a hasičské 
techniky, ale i pohádkoví maskoti se sladkými 
dárky. Dopravní hřiště by však mělo sloužit 
především k praktickému vzdělávání, proto byl 
pro děti připraven soutěžní okruh zahrnující 
napřík lad j ízdu zručnosti ,  rozpoznávání 
dopravních značek či velmi oblíbenou střelbu      
ze vzduchovky.

Jak prozradil velitel městské policie a duchovní 
otec celého projektu Radek Černý, hřiště vzniklo 
především jako praktický doplněk nové povinné 
dopravní výchovy BESIP na základních školách. 
Ostrov totiž mnoho let žádným vlastním 
dopravním hřištěm nedisponoval. To poslední       
u dnešního zimního stadionu během doby 
zaniklo a na jeho místě dnes stojí běžné dětské 
hřiště. Realizace projektu však nebyla snadná, 
neboť specializované firmy si za stavbu 
dopravních hřišť účtovaly ohromné částky. 
Městským strážníkům se však díky štědrosti 
sponzorů podařilo vše zrealizovat za zlomek ceny. 
Hlavním rozdílem oproti na zakázku vyráběným 
hřištím je speciální povrch, který tvoří největší část 
účtované sumy. Ostrovské dopravní hřiště je sice 
vystaveno pouze na asfaltovém povrhu, ten je 
však dle norem BESIP plně dostačující. Děti se tak 
mohou během praktické výuky těšit na základní 
obdélníkový okruh s řadou dopravních značek       
a prvků pro trénování zručnosti v jízdě. Brzy 
přibude i funkční semafor.  K dispozici je i několik 
kol a koloběžek k zapůjčení spolu s ochrannými 
přilbami. V případě nepříznivého počasí je možno 
se ukrýt v přilehlé boudě. 

Projekt dětského dopravního hřiště patří k těm 
záměrům, které byly realizovány především díky 
nadšení několika odhodlaných jedinců. Městské 
policii proto za jejich píli jistě patří velké 
poděkování.

Řazení před jízdou zručnosti (Zdroj: Jan Železný).

Jan Železný, šéfredaktor

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

KABELOVÁ TELEVIZE 
OSTROV

PLÁN  VYSÍLÁNÍ – ČERVENEC 2013

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

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

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

25. července
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
                     zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Rozhovor na téma 
                    (Otázky pro starostu)

Hana Ševčíková, produkce

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.

9. 00 − 17. 00 hod.
9. 00 − 17. 00 hod.

út
čt

po
st
pá

Mgr. Tomáš Fexa,
 ředitel Oblastní charity Ostrov 

STĚHOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY

V týdnu mezi 17. až 24. červnem jsme                       
se přestěhovali do zrekonstruovaných prostor        
v bývalé městské knihovně v Lidické ulici                  
v Ostrově. Jedná se tedy o kontaktní místo sv. 
Vojtěch, dobrovolnická služba Tereza, charitní 
šatník Veronika i kancelář ředitele Charity. 
Věříme, že v těchto nových prostorách bude 
Charita dostupnější. Těšíme se, že nás na této nové 
adrese navštívíte.



AKTUALITY Z MĚSTA

JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2013

Výtvarník, který povýšil obyčejný komiks                
na umění. I takto se občas hovoří o Kájovi 
Saudkovi,  slavném českém výtvarníkovi 
p r o s l u l é m  s v ý m i  f i l m o v ý m i  p l a k á t y                              
a časopiseckými kresbami. Některé z nich si našly 
cestu i na filmové plátno, pokud je tedy 
komunistický režim ve své nekončící paranoie 
zrovna nezakazoval (za všechny zmiňme alespoň 
naučný ser iá l  Ok na vesmíru dokořán) .                        
O pravdivosti těchto pochvalných tvrzení se mohli 
ostrovští občané přesvědčit 8. června v podvečer 
na půdě Staré radnice, kde probíhala vernisáž 
prodejní výstavy s názvem Kdo chce zabít Jessii? 
Na návštěvníky přitom čekalo i malé překvapení. 
Zahájení výstavy se totiž kromě ředitelky domu 
kultury Romany Parmové a radních Ing. Josefa 
Železného a Ing. Vladimíra Trafiny ujala dcera Káji 
Saudka a rovněž výtvarnice Berenika Saudková se 
svojí matkou Johanou. Ty přítomné seznámily         
s několika méně známými fakty z umělcova života 
a blíže představily činnost muzea, které před 
nedávnem otevřely v Praze. Následně se rozvinula 
spontánní diskuse s obecenstvem na téma 
uchování výtvarných sbírek, v níž se otevřeně 
hovořilo o častém neduhu posledních let − výrobě 
padělků a prodeji nelegálních a často velmi 
nekvalitních kopií výtvarných děl. Jak však uvedla 
paní Johana, nejedná se úplně o nový fenomén, 
soubory Kájových obrazů se pod rukama 
časopiseckých editorů občas záhadně ztrácely již 
v době normalizace. Mnohé z nich se po revoluci 
objevovaly na černém trhu. Některé série se tak 
zdají být nenávratně ztraceny, z jiných se 
zachovaly pouze fragmenty.

Pokud stejně jako mnozí patříte k obdivovatelům 
díla Káji Saudka, avšak sobotní vernisáž jste 
nestihli, nezoufejte. Jak naznačila paní ředitelka 
Parmová, nejedná se zřejmě o poslední exhibici 
rodiny Saudkových v Ostrově. Časem by k nám 
měly zavítat i Kájovy děti, Berenika se svým 
bratrem, kteří se sice nezabývají komiksovou 
tvorbou, jak však poznamenala paní Johana, 
humor a nadsázka Kájových kreseb jim rozhodně 
nechybí.
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PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ČZS                       KDO NÁM TO JEN CHTĚL ZABÍT 
JESSII? 

Jan Železný, šéfredaktor

Plakát k výstavě (Zdroj: Jan Železný).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
INFORMUJE

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Kalendář veřejných turistických akcí 
v červenci 2013

6. července      Ostrov –  Ostrovské pěší rondo 
                              po cestách a necestách               
13. července    Výprava do Tereziných lázní 
                              v Dubí-Krupce   
20. července    Známé i neznámé vývěry kyselky 
                              v okolí Kynžvartu 
27. července    Nová Role – přírodní zvláštnost 
                              Modré jezírko

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. 

Přátelé zahrádkáři, práce na zahrádkách jsou           
v plném proudu. Přesto bych byl rád, kdybyste       
si našli chvilku a přečetli si můj příspěvek. 
Seznámím vás s důležitými informacemi                   
a  změnami, které náš svaz čekají. 
V červnu má být do Poslanecké sněmovny 
předložen návrh zahrádkářského zákona v jeho 
druhé verzi. Zákon by podporoval zahrádkářskou 
činnost a upravoval některé podmínky jejího 
provozování. Ale největší změna v ČZS nastane   
od 1. ledna 2014, kdy vstoupí v platnost nový 
občanský zákoník. Ten zásadním způsobem mění 
existenci občanských sdružení, kterým je i ČZS. 
Touto úpravou se sdružení přeměňují na spolky – 
právnické osoby s právní osobností (tzv. právní 
subjektivitou). Nový zákoník také stanoví hlavní 
zásady jejich organizační struktury, které jsou 
odlišné od stanov ČZS. Proto vedení svazu 
přikročilo k přípravě nových stanov. Úprava 
stanov bude zahrnovat širší působnost, 
nezávislost a nezastupitelnost kontrolních komisí. 
Dotknou se také ustanovení o vzniku a zániku 
členství ve svazu, práv a povinností člena svazu      
a jednotlivých orgánů. U základních organizací         
k velkým změnám nedochází. V původní podobě 
zůstává jejich organizace, název i hlavní zásady 
jejich činnosti. Návrh nových stanov je otištěn      
ve Věstníku ČZS 1/2013. Věstník je k zapůjčení         
v naší  kanceláři .  Rovněž je publikován                    
na webových stránkách www.zahradkari.cz, aby 
se k němu mohli všichni vyjadřovat písemně nebo 
prostřednictvím internetu. Veřejná diskuse 
probíhá do konce srpna 2013. Své připomínky          
a návrhy můžete předložit i prostřednictvím členů 
výboru ZO. 

Podzim bude ve znamení projednání úprav             
a schvalování nových stanov. V lednu 2014 budou 
již výroční členské schůze ZO podle nových 
stanov. Na výročních schůzích osad a také ZO 
budou volby funkcionářů výborů. Ale to je ještě 
poměrně daleko. Proto jedna důležitá informace   
o události, která nás čeká v nejbližší době. Tou je 
krajská výstava ovoce, zeleniny a květin, jež se 
uskuteční začátkem září 2013 ve Františkových 
Lázních. Proto vás výbor ZO žádá, abyste mysleli 
při pěstování na to, čím se představíme.                  
Na výstavu bude vypraven autobus z Ostrova.

Závěrem příspěvku už jen krátce. Jsem rád, že naše 

webové stránky www.zahradkari.cz/zo/ostrov 
navštívilo více jak 1100 návštěvníků. Je vidět,        
že o historii ZO, fotografie, dokumentaci ZO             
a aktuality je zájem. Pro informovanost slouží           
i vývěsní skříňka ZO ČZS. Je umístěna naproti 
cukrárně u domu kultury. Vážení přátelé, výbor ZO 
přeje všem zahrádkářům hodně pěstitelských 
úspěchů a radosti na zahrádce. Věříme,                    
že společnými silami dokončíme rok ve znamení 
55. výročí založení naší ZO co nejlépe! 

Königstein, pevnost nad Labem (Zdroj: KČT).

Petr Kadlec (red. kráceno)

SMUTEČNÍ  OZNÁMENÍ

V sobotu 15. června 2013 naši Územní organizaci 
svazu diabetiků opustila ve věku nedožitých 
sedmdesáti čtyř let paní Jindřiška Reiserová. Byla 
jednou ze zakládajících členů této organizace, kde 
pracovala v jejím výboru ve funkci hospodářky.        
I přes své velké zdravotní problémy se snažila být 
plnohodnotným členem.

Judita Ilková, 
předsedkyně ÚO SD Ostrov
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Dne 17. května zasahovali strážníci společně         
s PČR u skládky odpadu, která pocházela 
pravděpodobně z výrobny omamných látek. 
Policisté celou věc na místě převzali k dalšímu 
šetření a strážníci zajistili odklizení této skládky.

Dne 19. května MP Ostrov na základě oznámení   
a kamerového systému zjistila skupinu tří  
mladíků,  kteří  se pod vl ivem alkoholu      
připravovali pravděpodobně na nové zaměstnání 
a přemisťovali sběrnou nádobu na odpad.  Mladíci 
nenašli u strážníků pochopení a mimoto, že po 
sobě museli vše uklidit, dostal každý z nich            
na rozloučenou blokovou pokutu.

Dne 22. května oznámila žena nález mobilního 
telefonu, který vypadl z jedoucího vozidla. 
Strážníci dle popisu vozidlo i jeho majitele našli       
a mobilní telefon mu předali.

Dne 27. května zasahovali strážníci u dopravní 
nehody, kdy řidička osobního vozidla porazila       
na čerpací stanici stojan pro výdej paliva. Strážníci 
po celou dobu vyšetřování nehody usměrňovali          
v místě dopravu. 

Dne 31. května přijali strážníci oznámení na linku 
156, že v prostoru spořitelny se nachází bomba. 
Hlídka okamžitě zajistila místo proti vstupu osob  
a o celé věci informovala PČR, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření.

Dne 2. června strážníci celý den monitorovali 
s i t u a c i  k o l e m  s t o u p a j í c í  h l a d i n y  ř e k                              
a ve spolupráci s hasiči činili patřičná opatření         
k zabezpečení postižených lokalit. 

Dne 5. června ve tři hodiny ráno přijala hlídka 
oznámení o rušení nočního klidu v katastru města. 
Strážníci provedli pátrání a dle popisu a chování 
nalezli muže, který byl pod vlivem alkoholu              
a strážníky zasypal vulgárními výrazy. Protože       
ve svém agresivním chování pokračoval, i když byl 
opakovaně strážníky vyzván ke klidu, nezbylo nic 
jiného, než za použití donucovacích prostředků 
muže zklidnit a převézt na protialkoholní 
záchytnou stanici. Tam se navíc ukázalo, že mladík 
má zálibu nejen v alkoholu ale i v omamných 
látkách, které u sebe přechovával. Na základě 
tohoto zjištění byli na místo přivoláni policisté, 
kteří si celou věc převzali k dalšímu šetření.

Dne 5. června žena propuštěná z psychiatrického 
oddělení  místní  nemocnice obtěžovala 
návštěvníky v parku za nemocnicí takovým 
způsobem, že na místě musela hlídka MP 
uvedenou ženu zklidnit a po konzultaci s lékařem 
psychiatrického oddělení doprovodit ven z areálu 
nemocnice.
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Ladislav Martínek, 
zástupce velitele (red. kráceno)

KALENDÁŘ  PLÁNOVANÝCH 
AKCÍ  2013

Dětská sestra z novorozeneckého oddělení 
Nemocnice Ostrov Pavla Čáslavská absolvovala 
certifikovaný kurz laktační poradkyně v Centru 
laktační ligy v Praze v Krči. Každý rok si certifikát 
obnovuje tím, že navštěvuje odborné semináře. 
Veškeré novinky, například odstříkávání                    
a uchovávání mateřského mléka, pak předává         
a praktikuje na novorozeneckém oddělení               
a proškoluje dětské sestry i lékaře. Na oddělení se 
nyní praktikuje alternativní způsob dokrmování, 
což je stříkačkou přes prst. Nepoužívají se dudlíky 
ani lahvičky.

V průběhu měsíce srpna bude v Nemocnici Ostrov 
zahájen další předporodní kurz pro nastávající 
maminky. Je vhodný pro těhotné od ukončeného 
24. týdne těhotenství. V případě absolvování            
a řádného uhrazení předporodního kurzu je 
doprovod u porodu zdarma. Součástí kurzu je 
prohlídka porodního sálu v ostrovské nemocnici    
a mimo jiné i možnost konzultace s porodníkem, 
anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou 
novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají 
každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin pod vedením 
porodní asistentky. Kurz stojí 500 Kč a trvá sedm 
týdnů. 

Ergoterapeutka Petra Wildumetzová, DiS                 
a  fyzioterapeutk a Lenk a Krausová,  DiS                       
z rehabilitačního oddělení Nemocnice Ostrov        
v rámci spolupráce aktivně připravují od roku 
2011 školící akce, které pořádá společnost 
Sestra.IN v Alžbětiných lázních Karlovy Vary.            
V loňském roce připravily semináře s názvem 
Prevence bolesti zad a Terapie u pacienta po cévní 
mozkové příhodě. Během seminářů jsou vždy 
prováděny i praktické ukázky. Cílem účasti těchto 
seminářů je předání informací zdravotnickým         
a sociálním pracovníkům na Karlovarsku.                 
V letošním roce na podzim proběhne seminář na 
téma Optimální přístup ke klientům na lůžku, 
který je opakováním z roku 2011.

S koncem měsíce května skončila i dvouměsíční 
soutěž pro mládež s názvem iQRace, kterou 
pořádala Městská knihovna Ostrov. Úkolem 
soutěžících bylo hledat QR kódy rozmístěné         
po knihovně a s jejich pomocí získat soutěžní 
otázky. Za správné odpovědi získávali hráči body. 

Čtvrteční odpoledne v knihovně proběhlo               
v  duchu vyhlašování  výsledků soutěže                      
a slavnostního předávání cen. Díky sponzorům 

soutěže mohlo být oceněno celkem dvanáct 
hráčů s největším bodovým ziskem. 

Krásné 3. místo obsadila Pavlína Koucká s 1 650 
body a domů si odnesla tablet Joyplus, 2. místo      
a čtečka knih Prestigio patří Jakubu Zapletalovi, 
který získal 1 710 bodů. Na 1. místě se umístila 
Tereza Dušková, která nasbírala nejvíce bodů 
(celkem 1 810) a nyní se raduje ze čtečky knih 
Prestigio. Zbylých devět umístěných si odneslo 
USB flash disky a paměťové karty. 

Všem výhercům gratulujeme! Ostatním 
soutěžícím děkujeme za jejich účast a držíme 
palce, aby se jim v příští soutěži dařilo lépe. 

Sponzoři  soutěže:  společnost LuckyAr t,                    
X-computer a 1. Severočeské družstvo zdravotně 
postižených. Všem sponzorům bych chtěla touto 
cestou také poděkovat. 

Interní oddělení Nemocnice Ostrov má                    
v současné době čtyři ambulance:

Všeobecná interní a příjmová ambulance: 
po – pá od 7.00 do 15.30 hod., 

pohotovost: 
po − pá od 15.30 − 7.00 hod., so − ne 24 hod. 
denně

Kardiologická ambulance: 
po − pá od 8.00 do 15.00 hod.

Gastroenterologická ambulance 
a endoskopie: 
po, út, st, pá od 8.00 do 15.00 hod.

Nutriční ambulance, 
poradna pro domácí nutriční podporu: 
út, st, pá od 9.00 do 14.00 hod. 

Objednání  termínu k endoskopickému, 
gastroenterologickému vyšetření a do nutriční 
ambulance na tel. 353 364 232. K objednání          
do kardiologické ambulance volejte: 353 364 203.

SPORTPARK OSTROV
U Nemocnice Ostrov
Provozní doba je od 8.00 do 19.00 (do tmy).           
Při vstupu do areálu se návštěvníci seznámí              
s provozním řádem, mapkou Sportparku                 
s orientačním popisem a dalšími zajímavostmi.       
V areálu mimo jiné najdete lezeckou stěnu, 
kruhové bludiště, dětské hřiště, lanové centrum, 
moderní multifunkční hřiště, vzduchovou 
trampolínu či in-line dráhu 1070 m dlouhou.

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ iQRace 

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zdroj: MP Ostrov.

Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Mgr. Jana Múčková

Slavnostní vyhlášení soutěže (Zdroj: MK Ostrov).
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VZPOMÍNKA NA VĚZNĚ SVĚDOMÍ

EKOCENTRUM V ČERVENCI

Oblast Jáchymovska si během 20. století prošla 
mnoha zásadními historickými zvraty. Druhá 
světová válka a následný velmi nešťastný odsun 
většiny německého obyvatelstva ji zanechal plně 
m a t e r i á l n ě ,  p ř e d e v š í m  v š a k  k u l t u r n ě  
vykořeněnou, neboť nové hornické obyvatelstvo 
přicházející  ze všech koutů tehdejšího 
Československa nebylo prakticky dodnes 
schopno obnovit původní genius loci. Další lidská 
tragédie následovala poté, kdy okolní kopce 
provrtaly šachty uranových dolů, v nichž se těžil 
radioaktivní smolinec, v době studené války velmi 
strategická a cenná surovina. Československu 
však nebylo dopřáno ze svého přírodního 
bohatství těžit, neboť prakticky veškerá vytěžená 
ruda směřovala do Sovětského svazu. Dříve, než 
však k tomuto došlo, bylo potřeba smolinec 
zpracovat, což se dělo ve zvláštních pracovních 
táborech, v nichž bylo zadržováno mnoho tzv. 
politických vězňů. Tyto vězně svědomí často 
tvořili mladí lidé kolem dvaceti let, studenti 
vysokých škol, kteří si dovolili vystoupit proti 
nastupující komunistické totalitě 50. let. Někteří 
tak činili pomocí přípravy na odbojovou činnost, 
jiní pouze šířili zakázané tiskoviny. Trest byl však 
povětšinou stejný − práce v nelidských                      
a zdravotně likvidačních podmínkách pracovních 
táborů, z nichž jeden stál i nedaleko Ostrova            
v Dolním Žďáru. Jednalo se již o dobře známou 
Věž smrti.
V rámci vzpomínkových akcí Jáchymovského 
pekla, které každoročně pořádá Konfederace

Vědomostní test pro veřejnost − Poznej a chraň
Od května do listopadu zveřejňujeme každý 
týden na nástěnce v ekocentru (EC) jednu otázku, 
týkající se zvířat chovaných v EC i ve volné přírodě. 
Všichni návštěvníci se mohou do soutěže zapojit 
vyplněním a odevzdáním odpovědní kartičky       
se jménem a příjmením, adresou a telefonním 
číslem. Na konci každého měsíce jsou z úspěšných 
řešitelů vylosováni tři výherci, jejichž jména jsou 
průběžně zveřejňována v Ostrovském měsíčníku. 
V měsíci květnu se tohoto testu zúčastnilo dvacet 
devět dětí. Ze správných odpovědí byli vylosování 
tři výherci: Jakub Miozga, Kryštof Jiřík a Patricie 
Novotná − všichni z Ostrova. Výhercům 
gratulujeme.
Příměstské přírodovědné tábory
EC pořádá v době letních prázdnin čtyři týdenní 
turnusy příměstského tábora: I. 15. 7. − 19. 7., II. 22. 
7. − 26. 7., III. 12. 8. − 16. 8. a IV. 19. 8. − 23. 8.
Poděkování 

Zaměstnanci EC děkují všem návštěvníkům, kteří      
našim z vířátkům přinesl i  suché pečivo                        
a jiné laskominy. Budeme velice rádi za další 
takovou podporu.
Prohlídky pro veřejnost 
Každou sobotu a neděli od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hod. Bezplatná prohlídka venkovní 
části a chovatelských pracoven EC. Mimo tuto 
dobu je možné domluvit prohlídky telefonicky. 
Letní prázdniny v EC
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 ekocentra ve všední 
dny i víkendy od 9.00 do 17.00 hod. V pondělí je 
zavřeno.
Informace k akcím, k činnosti  kroužků                        
a příměstským táborům ekocentra: po − čt 10 − 18 
hod., pá 10 − 17 hod. nebo Facebook Ekocentra 
MDDM Ostrov (tel. 353 842 389, 731 615 658).     

politických vězňů, proběhl i letos vzpomínkový 
akt na tyto oběti zvůle komunistického režimu.      
U vzpomínkové desky Věže smrti, která byla 
mezitím prohlášena za národní kulturní památku, 
se sešlo velké množství návštěvníků, povětšinou 
dobových pamětníků, politických reprezentantů, 
zástupců médií i studentů středních škol. Po aktu 
položení věnců následovaly projevy několika 
zúčastněných, jež zahájil starosta města Ostrova 
Bc. Pavel Čekan následovaný místopředsedou 
Senátu Parlamentu České republiky MUDr. 
Přemyslem Sobotkou. Ten ve svém emotivním 
projevu zdůraznil především smutný fakt, že Věž 
smrti je výsledkem hrůzného způsobu, jakým se     
k sobě navzájem chovali příslušníci jednoho 
národa. Nad brutalitou československých 
věznitelů se totiž dle dobových záznamů 
podivovali i sami Sověti. Vrcholem se pak stal 
projev primase českého a arcibiskupa pražského, 
kardinála Dominika Duky, který se již odehrával 
uvnitř cihlové budovy. Jeho excelence se ve své 
plamenné řeči pozastavila především nad              
(v našem kraji velmi aktuálním) faktem, že lidé 
hlásící se ke stejné ideologii dnes po dvou 
desetiletích od sametové revoluce působí na 
postech ovlivňujících výchovu mládeže                    
a nastupujících generací. Posteskl si rovněž, že se 
na podobných vzpomínkových akcích scházejí 
pouze bývalí muklové, zatímco ti, kteří by dle něj 
měli žádat o odpuštění, pravidelně chybí.

Ladislav Jiskra, 
vedoucí dopravně-správního odboruPetra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov 

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Od 1. července tohoto roku připravuje odbor 
dopravně správní změny v jízdním řádu naší 
městské hromadné přepravy osob. Změny se 
budou týkat spojů:

Jízdní řád číslo: 426001 Ostrov, 
Nemocnice – Ostrov, Nádraží  MHD 1 

Spoj č. 1      jede přes Zámek
Spoj č. 3      jede od Nápojů přes Zámek 
                      až na Nádraží,  posun minut na trase
Spoj č. 7     jede od Pekárny přes Zámek až na 
                      Nádraží, posun minut na trase 
Spoj č. 11   posun 2 min (7.08)
Spoj č. 15   jede přes Penzion, Polikliniku a Zámek, 
                      posun minut na trase 
Spoj č. 17  posun 8 min (8.05), jede přes Tesco, Lidl, 
                      posun minut na trase 
Spoj č. 21  sdružen se spojem č. 31 
                     (jede vždy jako 31) 
Spoj č. 27   jede přes Penzion 
Spoj č. 35   posun 5 min (17.00), jede přes Penzion 
Spoj č. 39   jede přes Penzion 
Spoj č. 2     posun 2 min (8.05), jede až k Nápojům 
Spoj č. 4    jede od Nádraží (5.33), 
                     nejede k Penzionu
Spoj č. 6     jede od Nádraží (6.32)
Spoj č. 14  nejede k Tescu a Lidlu, posun minut 
                      na trase
Spoj č. 16  jede přes Polikliniku, Penzion, 
                      posun minut na trase
Spoj č. 18  jede přes Zámek, Polikliniku a Penzion, 
                      posun minut na trase
Spoj č. 20   posun 2 min (14.39), jede přes Zámek,  
                      Polikliniku a Penzion, posun minut 
                      na trase
Spoj č. 22  posun 2 min (14.39) 
Spoj č. 24   jede přes Zámek, posun minut na trase
Spoj č. 26  jede přes Zámek, Lidl, Tesco a Penzion, 
                      posun minut na trase
Spoj č. 28   posun 2 min (18.39)
Spoj č. 30   jede až k Řezníkovi 

Jízdní řád číslo: 426002 Ostrov, Nemocnice – 
Vykmanov – Hluboký − Nádraží  MHD 2
Doplněna zastávka v Tč 10 Ostrov, Poliklinika

Spoj č. 1     zastavuje Tesco i Dolní Žďár, posun 
                      minut na trase
Spoj č. 3     posun 1 min (6.40), jede k Poliklinice
Spoj č. 5     posun minut na trase, jede k Poliklinice, 
                     Lidlu
Spoj č. 7     posun 2 min (14.55), posun minut 
                     na trase
Spoj č. 9     posun 2 min (15.40), posun minut 
                     na trase
Spoj č. 2     posun 1 min (6.18)
Spoj č. 6     posun minut na trase

Věříme, že uvedené změny přispějí k větší 
spokojenosti našich občanů, neboť vyplývají           
z jejich požadavků a potřeb.

Jan Železný, šéfredaktor  

Stará strážní věž ve Vykmanově 
(Zdroj: Jan Železný).

Pietní akt u Věže smrti (Zdroj: Jan Železný).
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČERVENCI LETNÍ AKCE NA VĚTRNÉM VRCHU

PROGRAM:

1. července (17 hod.) 
– Fototoulky krušnohorskou přírodou − vernisáž 
výstavy fotografií, učebna MK Ostrov
1. – 31. července 
– Fototoulky krušnohorskou přírodou − výstava 
fotografií, autoři: L. Křížová, M. Křížek, chodby MK 
Ostrov
2. července (15 – 18 hod.) 
– Základy MS Word – kurz pro veřejnost, ZDARMA
9. července (15 – 18 hod.) 
– Základy MS Word – kurz pro veřejnost, ZDARMA
12. července (15 – 18 hod.) 
– Základy MS PowerPoint – kurz pro veřejnost, 
ZDARMA
16. července (16 – 18 hod.) 
– Mokré plstění – tvůrčí dílna, cena: 100 Kč
18. července (15 – 18 hod.) 
– Základy MS Excel – kurz pro veřejnost, ZDARMA
22. července (14.30 – 16.30 hod.) 
– Veřejná dražba majetku ve vlastnictví města 
Ostrov
25. července (15 – 18 hod.) 
– Základy MS Excel – kurz pro veřejnost, ZDARMA

Zájemce o kurzy prosím, aby si rezervovali místa    
v kurzu v dostatečném předstihu. Při malé účasti 
budou kurzy zrušeny.

Během prázdninových měsíců července a srpna 
plánujeme pro zájemce bezplatné kurzy Základů 
práce na počítači. Výuka bude probíhat 
individuálně a podle potřeb jednotlivých 
zájemců. Kurzy jsou vhodné pro mládež, dospělé, 
ale také pro seniory. Máte-li zájem, kontaktujte 
nás.

Nabíz íme možnost  zapůjčení  CD,  DVD                       
a zvukových knih – CD s namluvenými knihami. 
Registrovaní čtenáři si je mohou vypůjčit                  
v hudebním oddělení. Výpůjční lhůta je týden. 
Novou službou v knihovně je půjčování čteček 
elektronických knih. Více informací se dozvíte            
ve studovně.

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny 
na prázdninovou provozní dobu! Zavřeno bude      
v pátek odpoledne  a v sobotu.

Za celý kolektiv Městské knihovny Ostrov vám 
přeji krásné léto a vydařenou dovolenou.

V e š k e r é  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a  
www.mkostrov.cz. Kontakt: info@mkostrov.cz, tel. 
353 434 300. Jsme také na Facebooku: 
www.facebook.com/knihovnaostrov

Cestovka a Výletní kavárna Větrný vrch vás zvou na 
tradiční letní akci pro děti i dospěláky Indiánské 
léto, která se koná v sobotu 13. července 2013 od 
14 hodin. Zváni jsou všichni příznivci divokého 
západu a indiánů a především účastníci                    
v převlecích a maskách.

Program: malování na obličej, atrakce pro děti, 
jízda na ponících, teepee, indiánská hudba. 
Večer indiánský oheň, opékání bizona... Po celý 
den občerstvení pro děti i dospěláky.

Na 3. srpna pro vás již tradičně připravujeme akci 
Varmužova cimbálová muzika. Vstupenky jsou již 
nyní v prodeji.

Mgr. Jana Múčková

PRONÁJEM DIVADÉLKA 
TOČNA A ZKUŠEBEN

Dům kultury nabízí prostory Divadélka Točna          
a zkušebny  k pronájmu. Pro všechny zájemce 
dům kultury zveřejnil informace o provozování 
těchto prostor a ceník služeb na svých webových 
stránkách. 

Jana Klimešová Cimická

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka

AKTUALITY Z MĚSTA KULTURNÍ PŘÍLOHA
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Pro mnoho lidí je toto téma častým dilema               
v každodenních situacích. Čelíme rychlým 
změnám, požadavkům, ekonomické recesi, 
útokům na naše smysly, špatné kvalitě jídla, 
neúčinné osvětě pro zdravou mysl a tělo. Naše 
očekávání se zvětšují, zatímco naše zdroje              
se zmenšují. Jak si pak má člověk v dnešním světě 
uchovat zdraví a zůstat šťastný? Praktické, 
j e d n o d u c h é  n á s t r o j e  j s o u  d o s t u p n é                          
ke každodennímu používání. Změnit své 
zaběhnuté myšlenkové postupy, zpomalit svou 
neposednou mysl a dodat si odvahy žít svůj život 
zdravěji a šťastněji. Ať jste mladí či staří, ať jste 
zdraví či nemocní, můžete použít důmyslné             
a přitom jednoduché postupy ke zlepšení svého 
života. Tyto postupy budou probírány spolu             
s alternativními prostředky, s případy léčení 
rakoviny a jiných závažných onemocnění               
na semináři 10. července od 18 hod. v prostorách 
Staré radnice. Seminářem vás provede britská 
lektorka Lisy Cunniff  (překlad zajištěn). Vstupenky 
na seminář nově zakoupíte ve všech Infocentrech 
města Ostrov každý den.

20. července    Ostrovské trhy pivní – 2. ročník 
                             Trampské letní scény (sobota)
23. srpna           Ostrovské trhy (pátek)
29. září           Michaelská pouť (sobota)
25. října           Ostrovské trhy (pátek)
16. listopadu    Svatomartinské trhy (sobota)

Páteční ostrovské trhy se nově konají vždy                
v odpoledních hodinách a to od 13.00 do 17.00 
hod. Sobotní ostrovské trhy se nově konají vždy 
od 10.00 do 17.00 hod. Ostrovské trhy pořádá dům 
kultury ve spolupráci s městem Ostrov.  

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Půda Staré radnice se každou prázdninovou 
neděli promění v místo, které zaplní pohádkové 
příběhy. V rámci prázdninového rance pohádek   
se dětem představí potulný komediant Tom, který 
s dětmi pocestuje Z pohádky do pohádky. Těšit     
se můžete také na vtipnou pohádku se Šípkovou 
Růženkou nebo na Smol íčk a ,  kůzlátk a                        
a Budulínka. Oženit se k nám přijede i samotný 
čert, jeho rejdy ovšem zjemní Víla Oharka. 
Pohádky vždy začnou v 15 hod. a pro každé dítě je 
připraven sladký dáreček.

Dětská představení v podobě promítání Velkého 
3D kina dětem slibují premiérové filmy                    
Já padouch (3D), Univerzita pro příšerky (3D)           
a druhý díl Šmoulů. Vstupenky na tyto zábavné 
pořady pro děti si zakoupíte nejen v Infocentru 
Domu kultury Ostrov, ale nově také v ostatních 
infocentrech města Ostrov.

ZÁBAVA PRO DĚTI V LÉTĚ 

Druhá část Ostrovského kulturního léta je tady! 
Projekt, který je pořádaný ve spolupráci                     
a za podpory  města Ostrova a agenturou Müller 
Production s.r.o., jde do své druhé části. V pátek 26. 
července se v zámeckém parku představí                 
v současnosti nejpopulárnější český zpěvák 
Tomáš Klus. Koncert je součástí turné  Tomáš Klus 
a jeho cílová skupina − Konečně venku. Část 
výtěžku z prodeje vstupenek půjde na podporu 
Studia OÁZA, které je neziskovou organizací           
a zaměřuje se na kulturní, vzdělávací a umělecké 
aktivity pro lidi s mentálním postižením. Tomáš 
Klus bude vystupovat společně s kytaristou Jiřím 
Kučerovským, na kontrabas je doprovodí Jan 
Lstibůrek a na cajon Petr Škoda. Začátek koncertu 
je v 19.00 hod., areál zámeckého parku bude 
otevřen od 17.00 hod. Vstupenky si lze zakoupit            
v síti TICKETPRO. Více info na : 
www.kulturni-leto.cz nebo www.tomasklus.cz      
a www.facebook/tomasklus. 

Třetí část projektu je takovým menším rockovým 
festivalem. Hned po koncertu Tomáš Kluse se           
v sobotu 27. července představí české rockové 
legendy. Program zahajuje v 16.00 hod. koncert  
přední české revivalové kapely AC/DC. V 18.00 
hod. se na hlavním pódiu představí již tradiční 
host Ostrovského kulturního léta kapela T4 v čele    
s legendami českého rocku, skladatelem                  
a  h u d e b n í k e m  R o m a n e m  D r a g o u n e m ,                      
s nejlepším českým baskytaristou  Vladimírem 
"Gumou" Kulhánkem a bývalým členem kapely 
Jiřího Schelingera a předním českým kytaristou 
Stanislavem Kubešem.  

Vrcholem programu pak bude od 20.00 hod. 
koncert kapely Arakain, která se představí v plném 
složení. 

Vstupenky na rockový minifestival je možné 
zakoupit v síti Ticketstream, www.ticketstream.cz. 
Na oba dny si lze vstupenky zakoupit také                 
v ostrovském infocentru.  

Pro diváky bude připraveno občerstvení, součástí 
koncertů bude již tradiční velkoplošná projekce. 
Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní muziky 
na vrchol Ostrovského kulturního léta, 26. a 27. 
července do zámeckého parku.   

OSTROVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
JDE DO FINÁLE

SHYLALIGHT 
ANEB JAK ZŮSTAT ZDRAVÝ

TERMÍNY OSTROVSKÝCH TRHŮ

SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK

Martina Pavlasová, propagační specialistka

plátno nahrazeno širokoúhlým, umožňujícím 
kvalitnější promítání a širší výběr filmů. Později 
přibyly lavičky a oplocení. Podle pamětníků           
se poslední promítání uskutečnilo v září 1970, byla 
to francouzsko-italská komedie Cvoci. Konec 
letního kina způsobilo hned několik příčin: 
rozrůstající se vliv televize, neustálé vykrádání 
promítací kabiny, skupiny vandalů potulující se       
v parku a samozřejmě i stále nižší účast. Dům 
kultury tradici letního kina nepřímo obnovil v roce 
2011. V letošním roce dům kultury připravuje 
program letního kina podruhé. Program                  
je sestaven převážně z tipů, které nám Ostrovští 
sami zasílali a bylo v našich silách je sehnat               
a zapůjčit pro veřejné promítání letního kina. 
Doufejme, že se letní počasí probudí a vydrží po 
celé léto. Atmosféra letního promítání totiž může 
být pro mnohé z vás nezapomenutelná, ať už 
přijdete na horor, komedii či slaďák. Pokud nám 
počasí nebude přát přesuneme promítání             
do kinokavárny. Sledujte proto prosím náš 
facebook a webové stránky (program letního kina 
naleznete v kulturní příloze OM).

LETNÍ KINO SE VRACÍ

Letní scéna MDDM opět nabízí promítání letního 
kina. Navazuje tím opět na tradici, která už tu byla. 
První letní kino bylo slavnostně otevřené 1. května 
1952 v rámci znovuobnovení zámeckého parku. 
Samotné letní kino sloužilo víceúčelově. Díky 
tomu, že před plátnem mělo větší pódium                
s orchestřištěm, mohla zde vystupovat i různá 
taneční a hudební tělesa. Roku 1954 byly v letním 
kině v parku promítány festivalové filmy, takže je 
místní obyvatelé mohli zhlédnout téměř 
současně s návštěvníky Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech. Díky blízkosti 
lázeňského města navštívil Ostrov i nejeden 
vážený festivalový host. Roku 1964 bylo původní 

 

Nejstarší oblastí krajkářství v Čechách jsou podle 
písemného datování Krušné hory. Zavedení 
dokonalejšího způsobu výroby krajek přišlo           
ze sousedního Saska, tam krajkářství zavedla 
legenda pal ičkování  Barbara  Uthmann                     
z Annabergu. Těžkou ránu ruční výrobě zasadila 
konkurence strojově vyráběné krajky. V první 
polovině 20. století nahradily ruční práci stroje        
a z uměleckého řemesla se stává dočasně 
nepotřebné odumírající odvětví. Odsunem 
německého obyvatelstva po roce 1945 krajkářství 
jako takové prakticky zaniklo. V současnosti           
se  objevila snaha o záchranu ruční výroby krajek. 

Kromě řady státních i soukromých škol a kurzů, 
objevují se i skupiny lidí, které okouzlila krajka 
natolik, že se této činnosti začaly věnovat. 
Krajkářky a milovnice nití  z Občanského sdružení 
Krajka Karlovy Vary se pravidelně schází po celý 
rok v prostorách MDDM Karlovy Vary a to vždy 
jednu sobotu v měsíci. Pravidelně se sjíždějí 
krajkářky z Nejdku, Kraslic, Sokolova, Aše, Chebu, 
Ostrova a z Chomutova. Setkání krajkářek se 
uskuteční  i v Ostrově a to již počtvrté v sobotu    
27. července. Přijďte se podívat do domu kultury 
na všechno to, co krušnohorskou krajku dělá 
jedinečnou. 

 

Martina Pavlasová, propagační specialistka

 Martin Müller (red. kráceno)Martina Pavlasová, propagační specialistka

Martina Pavlasová a Jana Dvořáková 
(red. upraveno)

Zdroj: Jana Dvořáková.



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

POKRAČUJE
Michael Rittstein − Galaktické manšestráky
Profesor pražské akademie Michael Rittstein 
(1949) je výraznou osobností groteskně zaměřené 
expresivní malby. V barevných fériích autor 
zachycuje s nadsázkou současný postmoderní 
svět (potrvá do 29. září 2013).

Jiří Načeradský – Kresby a grafika 1956 – 2012
Ironické pojetí žen, marťanů a UFO naplňuje 
soubor pěti desítek kreseb a dvacítky grafických 
listů významného českého umělce Jiřího 
Načeradského (1939) (potrvá do 18. srpna 2013).

DŮM KULTURY OSTROV

KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

PŘIPRAVUJEME:

25. srpna, 19.00 hod., koncert
MARIÁN VARGA SÓLOVĚ & SOLO IN CONCERT
V komorním sólovém projektu legendárního 
skladatele a hráče na klávesové nástroje s názvem 
Solo in concert se staneme účastníky magického 
obřadu, v němž nás Varga zasvětí do svého 
intimního světa hudby. V průběhu více než 
hodinového vystoupení budeme svědky jeho 
vnímání a originální reinterpretace oblíbených 
témat klasické klavírní literatury, veselého 
pohrávání si s lidovými motivy, ale i stísněného 
tepu bolesti a ticha, které prostřídají skoro až 
hymnické ódy, které Vargu proslavily. Po celou 
dobu vystoupení využívá zvukové možnosti 
svých čtyř klávesových nástrojů. Vstupné 220 Kč     
v předprodeji, 250 Kč na místě.

Provoz kláštera 
út – ne: 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 – 18.00 hod. 
Během doby konání koncertů a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí. Každé první 
úterý v měsíci jsou prohlídky kaplí zdarma.

Pokračuje výstava do 28. července
OSTROVSKÝ PORCELÁN
Ačkoliv výroba luxusního i užitného porcelánu       
v Ostrově zanikla před více než šedesáti lety, 
zachovalo se ještě mnoho vzácných exponátů, 
které budete mít možnost shlédnout. Tato výstava 
navazuje na stálou expozici historického 
ostrovského porcelánu v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie. Jedná se o zatím největší 
výstavu dochovaného ostrovského porcelánu od 
zániku porcelánky roku 1948. Vstupné 30 Kč; 20 Kč; 
10 Kč.

27. července, 19.00 hod., koncert
BUCKINGHAMSHIRE YOUTH ORCHESTRA
Sedmdesátičlenný studentský orchestr z Anglie 
pod vedením dirigenta Iana Hookera přednese 
d í l a  z  t v o r b y  s v ě t o z n á m ý c h  a u t o r ů :  
Knightsbridgský pochod (z Londýnské suity) − 
Eric Coates Jupiter (z orchestrální suity Planety) − 
Gustav Holst, Příhody lišky Bystroušky Suite − Leoš 
Janáček (arr Charles Mackerras), Symfonie č. 2 in    
D major − Jean Sibelius. Vstupné 80 Kč.

10. července, 18.00 hod., seminář
SHYLALIGHT
Seminář se třemi základními tématy: Zákon 
přitažlivosti, Kundalini joga a Kvantová léčba. 
Poznání technik Kundalini  jogy popr vé 
z a c hyc e nýc h  v  p í s m u  p ř e d  5 0 0 0  l e t y                            
a nejnovějších poznatků kvantové fyziky týkající 
se našeho zdraví a vědomí v podání Lisy Cunniff      
z Velké Birtánie. Mají k sobě blíže než by si kdo 
před pár lety pomyslel. Naše vědomí vytváří naši 
realitu. Jak vytváříte vy svou vlastní realitu? 
Překlad zajištěn. Po tomto úvodním semináři 
bude následovat celkem osmihodinový kurz           
v průběhu srpna.  

7. a 21. července, 15.00 hod., pohádka
PRÁZDNINOVÝ RANEC POHÁDEK
Z pohádky do pohádky − Potulný komediant Tom 
a jeho vyprávění s pohádkovými živě zpívanými 
písničkami v podání hudebního divadla HNEDLE 
VEDLE. Jak to bylo s Růženkou − Trochu jinak 
pojatá pohádka o Růžence ve vtipném podání 
Divadelní scény při DK Ostrov. Režie Jan Mareš.

STARÁ RADNICE

po − pá: 08.00 – 18.00 hod. 
sobota, neděle: 10.00 – 16.00 hod.
Vstupenky na akce DK zakoupíte také 30 minut 
před akcí.

9., 16., 23., 30. července, 6., 13. a 20. srpna.,           
9.30 hod. – 11.30 hod., kinokavárna DK 
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurz Trénink paměti pro seniory je šitý na míru 
klientům, kteří jsou rádi ve společnosti a mají stále 
chuť se dozvídat nové věci, které díky našemu 
kurzu navíc nezapomenou! Kurz povede trenérka 
paměti II. stupně Jitka Tichá. Kapacita kurzu je 
omezená na maximální počet dvacet účastníků      
z důvodů zajištění naprosté spolupráce mezi 
trenérkou a účastníkem kurzu. Přihlášky                    
v Infocentru DK. Kurzovné 300 Kč.

20. července, Mírové náměstí Ostrov 10.00 hod.− 
20.00 hod.
OSTROVSKÉ TRHY PIVNÍ – 2. ročník TRAMPSKÉ 
LETNÍ SCÉNY
Přijďte ochutnat dobré pivo, nakoupit si nejen 
regionální potraviny a poslechnout si hudbu 
různých žánrů.
Program:
10.00 hod.  MaraCas  Chomutov
12.00 hod.  R4 Ostrov
13.30 hod.  3 Habartovská děvčata Habartov
15.00 hod.  KV – expres  Karlovy Vary
16.30 hod.  Tuláci Ostrov
18.30 hod.  sk. Petra Siváka Kraslice
Po každém vystoupení bude následovat                 
20 minutová přestávka. 

27. července, klubovny DK 115 a 108, 9.00 hod. – 
17.00 hod.
4. ročník SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
Letní setkání krajkářek z blízkého i dalekého okolí. 
Zveme všechny přátele ruční paličkované krajky     
z oblasti českého Krušnohoří. Tato oblast proslula 
výrobou ručních paličkovaných krajek již v 16. 
s t o l e t í .  Č l e n k y  O b č a n s k é h o  s d r u ž e n í  
Krušnohorská krajka chtějí na tuto tradici navázat 
a toto prastaré řemeslo zachovat a znovu oživit.
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Provoz Staré radnice 
út – ne: 11.00 – 17.00 hod. 

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH STROJKŮ
4. července – 29. července, výstava
KERAMIKA JIŘÍHO HNILIČKY
Jiří Hnilička představí svoji užitnou a figurální 
keramiku. Součástí výstavy bude také malá 
expozice užitkového porcelánu. Vernisáž výstavy 
4. července od 17.00 hod.

KULTURNÍ PROGRAM
ČERVENEC 2013 

Nechte se zlákat na akci, která slibuje spousty 
hudby, pěnivého moku a prodejních stánků             
s regionálními pochutinami a výrobky. Letošní 
ostrovské trhy s přívlastkem pivní se totiž rozšířily 
o trampskou scénu, jejíž první ročník se vám 
představil v klášterním areálu. Kromě tradičních 
ostrovských trhů, které budou obohaceny               
o stánky s pivem, se můžete těšit na bohatý 
kulturní program, který s domem kultury připravil 
manažer Tuláků Karel Pýcha (podrobný program   
v kulturní příloze). Přijďte si 20. července nakoupit, 
poklábosit, zatančit a pochutnat si na pivě a jiných 
dobrotách. 

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

TRHY, PIVO A COUNTRY
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VELKÉ 2D A 3D KINO
dítěti, Gemmě se však nedařilo otěhotnět. 
Společně našli řešení, kterého Gemma poté trpce 
litovala. Když prchala z obléhaného města, Diego 
se rozhodl zůstat… Nyní na Gemmu čeká 
minulost, která ji postaví tváří v tvář ztrátě 
milovaného manžela, ale také poznání síly lásky. 
Drama režíroval Sergio Castellitto.             
Produkce: Itálie/Španělsko. Žánr: drama.

13. – 14. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 119 minut, český dabing 
STÁŽISTI − Premiéra
Současná komedie o střetu staré školy s digitálním 
věkem. Dva kamarádi a kolegové, kteří přijdou       
o práci, se pokusí získat místo ve společnosti 
Google. Svoje síly ale budou muset poměřit nejen 
s e  s v ý m i  p r a c h b í d n ý m i  p o č í t a č o v ý m i  
dovednostmi, ale zejména s nadupanými                 
a ambiciózními absolventy, kteří rozhodně 
nehodlají vysněné místo přenechat těmto dvěma 
stárnoucím kreaturám. Hrají: Vince Vaughn, Owen 
Wilson. Produkce: USA. Žánr: komedie.

18. – 19. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 90 minut, české titulky, (*15)
ROZKOŠ V OBLACÍCH – Premiéra
Děj nejnovější komedie Pedra Almodóvara            
se odehrává v letadle mířícím do Mexika. Někde 
nad Mexickým zálivem se letadlo porouchá              
a pilotům, letušákům a pasažérům nezbývá, než si 
naposledy pořádně užít života. 
Produkce: Španělsko. Žánr: komedie.

19. – 20. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 108 minut, české titulky
PŘED PŮLNOCÍ  – Premiéra
Před úsvitem ve Vídni, Před soumrakem v Paříži      
a nyní Před půlnocí v Řecku. Závěrečná část 
perfektní konverzační romantické trilogie ukazuje 
své kvality a opět perfektní chemii mezi dvěma 
hlavními aktéry. I ve třetím díle Linlaterovy 
konverzační odysey se s devítiletými pauzami 
nahánějí Ethan Hawke a Julie Delpy. 
Produkce: USA. Žánr: drama.

20. – 21. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 150 Kč,  109 minut, české titulky
R. I. P. D. – URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH 
AGENTŮ − 3D − Premiéra
Útvar rozhodně neživých agentů je jednotka 
složená z mrtvých mužů zákona, kteří jsou na Zemi 
kvůli jedinému – aby odvedli na „druhou stranu“ 
nebožtíky, kterým se tam nechce. Dobrodužná 
akční komedie, která vás nenechá odpočívat           
v pokoji.
Produkce: USA. Žánr: akční/fantasy/komedie.

25. – 26. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč, 156 minut, české titulky (*15)
OSAMĚLÝ JEZDEC – Premiéra
Akční dobrodružná komedie z divokého západu, 
jejíž ústřední dvojici tvoří neohrožený jezdec na 
bílém koni hájící spravedlnost (Armie Hamer)          
a indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp). 
Oscarový režisér Gore Verbinski. Produkce: USA. 
Žánr: western/akční/dobrodružný.

26. – 27. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč, 101 minut, české titulky  (*15)
TRANS – Premiéra
Historik umění Simon (James McAvoy) pracuje       
v aukční síni, kde se draží umělecká díla. Spolčí se 
se zločineckým gangem a dohromady ukradnou 

Goyův obraz v ceně milionů dolarů. Po ráně do 
hlavy, kterou během loupeže utrží, však zjistí, že si 
nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl. Když                   
k nalezení odpovědi nepomůžou fyzické výhrůžky 
ani mučení,  rozhodne se vůdce gangu                      
k netradičnímu řešení. Najme hypnoterapeutku, 
která se ponoří do nejtemnějších koutů Simonova 
podvědomí. Oscarový britský režisér Danny Boyle 
(např. Milionář z chatrče).
Produkce. USA/Francie. Žánr: krimi/drama/thriller.

27. – 28. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 130 Kč, 109 minut, český dabing 
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY –  3D  −  Premiéra
Malé monstrum Mike Wazowski vždy toužil           
po tom stát se úspěšnou příšerkou. Všichni přeci 
vědí, že nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity 
pro příšerky.  Hned v pr vním semestru                      
na univerzitě se ale jeho sny začnou hroutit, když 
mu zkříží cestu příšerkovské eso Sulley, který je    
na strašení vyložený talent. Jejich soutěživost je 
dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního 
strašícího programu a vtom si uvědomí, že budou 
muset spolupracovat, pokud budou chtít své 
průšvihy napravit. Snímek bude do kin uveden        
s krátkým předfilmem Láska mezi kapkami deště.
Produkce: USA. Žánr: animovaný.

 4. – 5. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 116 minut, české titulky (*12)
PODFUKÁŘI – Premiéra
Originální zápletka a příběh týmu špičkových 
iluzionistů, který v rámci svých efektních 
kouzelnických show provádí ještě efektnější 
b a n k o v n í  l o u p e ž e  z a m ě ř e n é  p r o t i  
zkorumpovaným finančníkům. Skvělé obsazení     
v podání Morgana Freemana. Podstata příběhu 
zůstává utajena až do jeho úplného finále…
Produkce: USA. Žánr: krimi/komedie.

5. – 6. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 150 Kč, 105 minut, české titulky, 
nevhodné pro děti do 12 let
SVĚTOVÁ VÁLKA Z – 3D – Premiéra
Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské 
civilizace, o nic menšího nepůjde. Jeden                    
z největších filmů letošního roku potvrzuje výrok 
režiséra, který prý nic tak velkého dosud netočil. 
Hlavní role: Brad Pitt
Produkce. USA. Žánr: thriller/drama/horor.

6. – 7. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 150 Kč dospělý, 130 Kč děti do 15 let,       
95 minut, český dabing
JÁ, PADOUCH 2 – 3D − Premiéra
Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí                      
v doprovodu napraveného superpadoucha 
„taťky“ Grua, Mimoňů. V čele Antipadoušské ligy 
se objeví obzvlášť protřelý padouch Eduardo.
Jako dárek pro malé návštěvníky – tématická hra    
k filmu!Český dabing v podání: Jiří Lábus, Veronika 
Žilková, Ota Jirák. Produkce: USA. Žánr: 
animovaná komedie.

11. – 12. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 116 minut, (*12)
REVIVAL – Premiéra
Nová komedie je nabitá hudbou a humorem, 
určená pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. 
Vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková 
skupina SMOKE se za nejasných okolností 
rozpadla v roce 1972 a kteří se, každý z jiných 
důvodů, rozhodli pokusit o její velkolepý 
comeback. „Revival je komedie o rockenrolu            
a o jednom podvodu, který báječně vyšel tím,        
že se vůbec nepovedl," říká režisérka Alice Nellis. 
Herecké obsazení: Bolek Polívka, Vojta Dyk, 
Miroslav Krobot, Zuzana Bydžovská a další.
Produkce: Česko. Žánr: komedie.

12. – 13. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 127 minut, přístupný, 
nevhodný do 15 let 
PŘÍBĚH MÉHO SYNA 
Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí 
se svým dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, 
aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety ji 
museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. 
Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí 
dávné vzpomínky. Před lety se tu zamilovala         
do Diega, Pietrova otce. Tehdy zoufale toužili po 

Letní scéna při MDDM – pátek od 22.00 hod.
5. červenec, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 117 minut 
BIG LEBOWSKI
Nezaměstnaný povaleč a ochlasta Heft Lebowski, 
řečený Dude, se dostává do složitého soukolí 
událostí, jež sice nedávají příliš smysl, ale jsou 
mimořádně zábavné. Na Big Lebowského by          
se mělo vztahovat známé Twainovo varování: „Kdo 
bude v tomto příběhu hledat děj, měl by být 
zastřelen.“  Produkce: USA/Velká Británie. Žánr: 
komedie/krimi. Režie: Joel Coen, Ethan Coen.

12. červenec, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 106 minut
TAJEMNÝ MUŽ
Přemýšlíte o rodičovství? V tom případě se vám 
tento film nedoporučuje. Thriller je postavený      
na jednoduché zápletce o ztrátě dítěte, zoufalé      
a odhodlané matce a povídačkách o muži, který 
unáší děti.
P r o d u k c e :  U S A / K a n a d a / Fr a n c i e .  Ž á n r :  
mysteriózní/drama/krimi/thriller. Režie: Pascal 
Laugier.

19. červenec, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 96 minut 
KURT COBAIN – ABOUT A SON
Rok před tím, než spáchal sebevraždu, natočil 
frontman proslulé grungeové skupiny Nirvana 
rozsáhlou sérii rozhovorů dotýkající se všech 
stránek jeho života, od odcizeného dětství na 
ponurém průmyslovém severozápadě USA až po 
nenadálý průlom a fenomenální úspěch Nirvany   
a kontroverzní manželství s Courtney Love. 
P r o d u k c e :  U S A .  Ž á n r :  d o k u m e n t á r n í .                  
Režie:  A. J. Schnack

LETNÍ KINO OSTROV
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TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„UŽ JE TO DOBRÉ, NEMOHU VIDĚT OMDLÉVAJÍCÍ“.

 Výherci vstupenek se stávají paní Kateřina Žaloudková a paní Marie Rajtmajerová (obě 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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OSTROVSKÝ 
MĚSÍČNÍK

„Ta dieta . . . (viz tajenku).”



INFORMACE ZE ŠKOL

Mgr. Libor Velička (red. kráceno)

Všechno to začalo v neděli 7. dubna, když přijeli 
němečtí studenti z družební školy FOS Forchheim 
k nám do Ostrova. Na nádraží byla velmi napjatá 
atmosféra, trochu jsme se ostýchali něco říct. Vše   
z nás spadlo ve škole, to když jsme museli vést 
rozhovor a následně představit svého německého 
kolegu. Poté jsme ubytovali své parťáky                    
a seznámili  je se našimi rodinami. Hned v pondělí 
jsme je vzali na procházku po Varech a do muzea 
Becherovky, každý jsme dostali ochutnat tři druhy  
(ještě že většině z nás už bylo osmnáct). 

Po dni stráveném společnou výukou jsme              
ve středu jeli do Prahy, návštěvy výcvikového 
střediska ČSA a Centra řízení letového provozu nás 
nezklamaly. Ani na sportovní vyžití jsme 
nezapomněli, navštívili jsme bowling v Ostrově      
a bazén na Kladně. V pátek jsme oficiálně ukončili 
výměnný pobyt společnými prezentacemi            
ve dvojicích Čech – Němec. Někteří je pojali             
s humorem, takže jsme se i dobře pobavili. Na 
konci týdne naši kamarádi odjeli zpět do Německa 
a my už byli plní očekávání toho, co nás čeká            
u nich. 

Dorazili jsme 28. dubna, tentokrát jsme se všichni 
přivítali s úsměvem na tváři. Prošli jsme                    
se po městě Forchheim, poté jsme se ve škole 
dozvěděli něco o tamějších zvyklostech. Během 
týdne jsme vyráběli ve školních dílnách LED 
svítilnu a přívěšek na klíče, školou se neslo bušení 
kladivem, pilování a soustružení. Mohli jsme 
navštívit i německé vyučování matematiky             
či angličtiny. Ze zajímavých doprovodných akcí, 
které pro nás v Bavorsku připravili, bych uvedl 
adrenalinovou horolezeckou stěnu, návštěvu 
aquaparku KönigsBad, navštívili jsme Norimberk a 
Regensburg. Kromě pamětihodností jsme měli 
možnost navštívit v druhém z uvedených měst        
i továrnu BMW, kde jsme se např. dozvěděli,           
že takřka žádné auto vyrobené v jednom roce není 
stejné. 

Otázkou cti byl fotbalový zápas SRN – ČR mezi 
studenty. Rozhodly penalty, takže to bylo velice 
napínavé až do samého konce. Nakonec jsme se      
z vítězství radovali my. Společnou grilovačkou 
jsme se rozloučili a jen neradi jsme opouštěli naše 
dočasné domovy a nové kamarády. Doufáme,      
že nám toto kamarádství vydrží a že jsme                
se neviděli naposledy.

Na konci června se na většině škol rekapituluje. 
Zkusme to také. Naši studenti zářili v mnoha 
předmětových soutěžích a olympiádách                
na úrovni krajských, celostátních a dokonce              
i mezinárodních kol. O tom jsme vás čtenáře velmi 
rádi informovali prakticky každý měsíc. 

Studenti posledních ročníků absolvovali 
maturitní zkoušky. Z celkového počtu šedesáti tří 
žáků prospělo dvacet devět s vyznamenáním       
(tj. 46 %). Jen čtyři studenti u zkoušek neuspěli. 

I přes ztížené podmínky zorganizovali naši 
vyučující  celou řadu studijních pobytů                      
a poznávacích zájezdů – například do Berlína         
či  Toskánska.  Studijní  pobyty proběhly                      
v Nizozemsku, Německu a naposledy na začátku 
minulého měsíce v Anglii. Takto jej líčí jedna             
z organizátorek, profesorka Jana Kitzbergerová: 
"Pro letošní jazykový pobyt do Velké Británii jsme 
vybrali přímořské letovisko Ilfracombe v hrabství 
Devon. Byla to tak trochu sázka naslepo, neboť 
jsme o této destinaci nikdy předtím neslyšeli, ale 
ukázalo se, že to byla volba naprosto vynikající. 
Cesta do Devonu je dlouhá, takže jsme museli 
udělat po cestě několik poznávacích zastávek. 
Přespali jsme v Londýně, navštívili Hampton Court 
a Windsor, zastavili jsme se na Stonehenge.              
V Ilfracombe vytvořily hostitelské rodiny pro naše 
studenty tak bezvadné zázemí, že se jim ani  
nechtělo domů. Součástí pobytu byla i výuka           
v jazykové škole Country Cousins. Na cestě              
z Devonu jsme se zastavili ještě v Oxfordu. 
Sečteno, podtrženo: letošní týdenní pobyt se 
vydařil po všech stránkách.”

Zpět k ohlédnutí za školním rokem: během něj 
školu navštívila a se studenty besedovala řada 
významných a zajímavých hostů, například Jan 
Sokol, Meda Mládková, Martin Hilský, Marek Eben, 
Vlasta Třešňák či celé legendární hudební skupiny 
Blue Effect a Plastic People of the Universe. 
Dále připomeňme aktivity sportovců (lyžařské       
a turistické kurzy, úspěchy v Juniormaratonu), 
muzikantů (vánoční i jarní koncerty), výtvarníci 
úspěšně absolvovali česko-německý projekt, 
uskutečnil se další ročník fotografické soutěže...

Ohlížíme-li se za právě uplynulým školním rokem, 
můžeme tedy s jistotou konstatovat, že to byl rok 
úspěšný (i když nikdy není vše jen růžové). Jistě 
tedy náleží veliký dík všem kantorům i úspěšným 
studentům za bezvadně odvedenou práci. Všem 
čtenářům a příznivcům Gymnázia Ostrov pak 
přejeme sluncem prozářené a klidné prázdniny.

KULTURNÍ PŘÍLOHA

4. 7., čtvrtek, 20.00 hod., RPS, 100 Kč
HONZA JAREŠ: LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU − 
v podání nevidomého absolventa Pražské 
konzervatoře za doprovodu bubeníka Mikoláše 
Nopa. 

9. 7., úterý, 19.30 hod., LAB, 120 Kč
MILUJEME OPERETU
regionální sólisté sopranistka Stanislava 
Čiháková-Hanzlíková, houslista Vladislav Liněcký 
a k lavír Eva Pfeiffer-Kubišová představí 
světoznámé melodie. 

11. 7., čtvrtek, 20.00 hod., RPS, 180 Kč
KONCERT V RÁMCI FESTIVALU
MITTE EUROPA
Carolina Eyck – teremin, Christopher Tarnow – 
klavír. Teremin je elektronický hudební nástroj, 
který vynalezl v roce 1919 Lev Sergejevič Teremin 
a hraje se na něj bez doteku rukou. 

18. 7., čtvrtek, 20.00 hod., RPS, 130 Kč
KYTICE SLAVNÝCH OPERETNÍCH MELODIÍ
Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek – 
tenor, Jiří Hošek – violoncello, Daniel Wiesner – 
klavír. 

23. 7., úterý, 19.00 hod., kavárna CUR, 70 Kč
MUZIKÁLOVÝ VEČER 
s mladou sopranistkou Julie Meixner z Prahy. 
Hudební doprovod Josef Škulavík. 

25. 7., čtvrtek, 20.00 hod., RPS, 180 Kč
LINHA SINGERS 
Vokálně instrumentální soubor, který letos slaví 
50. jubileum od svého založení Jiřím Linhou, 
předvede kombinaci různých pěveckých technik 
odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu            
a jazzu. 

30. 7., úterý, 19.30 hod., LAB, 100 Kč
SLAVNOSTNÍ RECITÁL – PIANO A VIOLA
v podání Moniky Cimprich (Německo) – viola          
a Alice Michel (Švýcarsko) – piano. Na programu 
známá díla světových mistrů, např. od A. Dvořáka, 
W. A. Mozarta, L. van Beethovena a dalších. 

RPS – Radium Palace
LAB – Akademik Běhounek
CUR – Curie 
www.laznejachymov.cz 
www.facebook.com/spainfo.jachymov

PROGRAM ČERVENEC 2013
RADIUM PALACE
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STUDENTI SPŠ OSTROV 
NA TÝDEN VYMĚNILI BYDLIŠTĚ

Gymnazisté v čele s profesorkou Mgr. Janou 
Kitzbergerovou navštívili Devon (Zdroj: GO).

Šimon Vejlupek, účastník pobytu

GYMNÁZIUM OSTROV BILANCUJE

Ostrovští průmyslováci navštívili Norimberk i Regensburg (Zdroj: Mgr. Libor Háček).



INFORMACE ZE ŠKOL
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V červnu se žáci zúčastnili příjemného pobytu      
ve škole v přírodě na Mariánské. Výuku a pestrý 
program jim zajistily paní učitelky J. Kronková         
a J. Kučerová. Úspěch v soutěžích zaznamenalo 
družstvo děvčat (Mártová, Talhammerová, 
Menčíková,  Šugarová,  Gloserová),  které                    
v krajském kole v Karlových Varech obsadilo           
2. místo ve vybíjené. Žákyně V. Budajová                    
a K. Mártová byly v okresním kole soutěže 
praktická dívka na 2. místě a v krajském kole             
v Horním Slavkově se umístily čtvrté.

O prázdninách čeká naši školu rekonstrukce 
prvního podlaží. Od nového školního roku bude 
otevřena další třída SŠ, která je určena žákům        
se středním a těžkým zdravotním postižením. Do 
školy začnou nově docházet žáci, kteří museli 
dojíždět z Ostrova a okolí do Karlových Varů. Další 
novinkou bude vzdělávání žáků podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní školy pro      
1. stupeň. Žáci základní školy praktické                     
se vzdělávají podle Školního vzdělávací programu 
základní školy s úpravou pro lehké mentální 
postižení a žáci speciální školy se vyučují podle 
Školního vzdělávacího programu pro speciální 
školu. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním 
postižením, žáci se souběžným postižením více 
vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat 
v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni 

jinak. V naší škole je jim toto vzdělávání 
umožněno. Základní škola speciální respektuje      
a pracuje se specifickými potřebami zdravotně 
postižených žáků. Je otevřenou pracovní 
skupinou pro děti s kombinovaným postižením, 
kde k začlenění a získání sociálních, pracovních      
a vzdělávacích schopností a dovedností 
napomáhají asistenti pedagoga. Handicap žáka 
vystihuje upravený individuální vzdělávací plán     
s podporou kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek. Vzdělávací proces probíhá střídáním 
pracovních a odpočinkových chvilek, strukturou 
učiva a vizualizací. Alternativní a augmentativní 
komunikace je součástí celého vzdělávacího 
procesu. Docházkou do školy podporujeme 
začleňování dětí a jejich zapojování do programů 
a akcí nejen naší školy, ale celého města Ostrova. 
Chceme podporovat volnočasové aktivity žáků    
ve spolupráci s občanskými sdruženími, spolky      
a Rodinným centrem Ostrůvek.   

V případě zájmu zařazení vašeho dítěte do naší 
školy přijďte a velmi rádi vám prostory a vybavení 
školy ukážeme a odpovíme na vaše dotazy.                
Tel. 353 612 491, 730 585 022.

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ INFORMUJÍ

Mgr. Daniela Brodcová, 
zástupkyně ředitelky školy



Pro kresby Káji Saudka byl vždy typický určitý 
zvláštní humor a nadsázka. Vidíte toto i v jejich 
dílech?
Určitě ano. Těžko se to popisuje, ale pokud se na ty 
obrazy blíže podíváte, najdete to v nich. Jedná  se 
třeba o neobvyklé střídání a použití barev a stínů.

Povězte nám něco více o muzeu Káji Saudka, 
které jste otevřeli v Praze.
Na tvorbě toho muzea jsme se jako rodina vydali. 
Je to totiž takové velmi netradiční muzeum, 
nachází se v prvním patře a najdete v něm i barové 
stoličky, čalouněná křesla, na výstavní síň 
navazuje i drobná kavárna. Je to tedy takové 
zvláštní prostředí, kde se často konají i různé 
společenské akce. 

Takže takový alternativní kus světa?
Ano, ale neřekla bych, že je to prostředí vhodné 
pouze pro umělce. Nedávno se zde například 
konal odborný seminář předních českých 
onkologů, na který jsem byla pozvána. I všem 
těmto vzdělaným lidem se toto prostředí moc 
líbilo a říkali, že to pro ně bylo velmi inspirující.

Chtěla byste ještě sama na závěr čtenářům 
něco sdělit?
Víte, možná bych se podělila s něčím, co mě velmi 
trápí a to je značné šíření nelegálních kopií 
Kájových děl, kterých se v poslední době zvláště 
díky internetovým aukcím objevilo opravdu 
hodně. Na jednu stranu si říkám, že to je znamení    
o tom, že Kájovo jméno je již opravdu značka, ale... 
Víte, postupně se s Berenikou snažíme zmapovat 
všechnu jeho tvorbu, která je opravdu rozsáhlá. 
Některé věci se však postupem času ztratily, 
některé ještě za minulého režimu, když zmizely      
v jednotlivých nakladatelstvích. Po revoluci se pak 
opět objevily, jenže prodejce je nemohl prodávat 
v kuse jako ucelenou sérii, a tak vše rozdělil               
a některé části tak asi nenávratně zmizely                 
v soukromých sbírkách. Dnes už jsou však tyto 
krádeže promlčené, takže se vůči tomuto přístupu 
cítíme dosti bezmocní.

Děkuji za rozhovor.

Profil: Comics museum Káji Saudka se nachází       
v Praze u Václavského náměstí v ulici 28. října.       
Více si o něm můžete přečíst na webu: 
www.kajasaudek.cz.

ROZHOVOR

město. Každopádně vernisáže tam probíhají 
úplně jiným způsobem. Sejde se vždy velké 
množství lidí, většinou také umělců, ale i třeba 
lékařů nebo i jiných osobností, které se jinak 
nemají příliš šanci běžně setkat. Všichni se tedy 
procházejí po síni, třesou si rukama, zdraví se, 
povídají si... Kájových děl si často ani nevšimnou, 
jsou pro ně jenom určitou kulisou, příležitostí se 
sejít. Samozřejmě pro to mám pochopení, je to 
součást společenského života, zároveň je mi to 
však trochu líto. Proto občas ráda objíždím i tyto 
menší výstavy.

Rozumím. Během diskuse zde zaznělo, že tato 
výstava není posledním předvedením 
malířské práce rodiny Saudků v našem městě. 
S čím se sem ještě chystáte? Na co se Ostrovští 
od Vás mohou těšit?
Ode mě asi na nic. Já netvořím, já s těmi umělci jen 
celý život žiju! (smích) Ale ano, máte pravdu, obě 
moje děti se věnují umění. Ono se není moc čemu 
divit, neboť v tom tvůrčím prostředí odmalička 
vyrůstaly a byly s ním v kontaktu. U nás doma        
se neustále scházeli výtvarníci, muzikanti nebo 
spisovatelé, kteří chodili za Kájou do ateliéru. Jen 
já jsem se tam mezi nimi pohybovala jako 
nezasvěcený člověk s běžným povoláním, mým 
oborem je totiž původně zdravotnictví, takže pro 
ně nic zajímavého.

Když porovnáte tvorbu Vašeho manžela a jeho 
dětí, vidíte v nich něco společného?
Je zajímavé, že ani jedno z mých dětí se nevěnuje 
komiksu, přestože obě malují. Když byly malé, Kája 
měl několik nadaných žáků. Přestože měli talent       
a byli zruční, většina z nich Káju prakticky pouze 
napodobovala, nikdy však nedosáhli jeho 
mistrovství. Například kvalita linky, to bylo prostě 
úplně něco jiného. Mým dětem a zvláště Berenice 
to vždy velmi vadilo, přišlo jim, že ostatní pouze 
vykrádají tátovy myšlenky. Proto se zřejmě 
rozhodly jít vlastní cestou. Každopádně malování 
měly v krvi, postupně jsme proto procházeli 
všechny lidové umělecké školy a malířské kurzy, 
kde si učitelé oba vždy velmi chválili. Někdy je učil i 
sám Kája, který jim zdůrazňoval, že umělec maluje 
očima a že pokud si s něčím nevědí rady, ať si to 
pořádně prohlédnou v reálu. Tak se naučili 
například kreslit i lidskou ruku a další těžší 
předměty. Jinak oba již mají svoji uměleckou 
kariéru rozjetou. Syn dokonce krátce působil           
v jedné galerii v New Yorku, Berenika se prosadila 
u nás.

„Mám ráda vernisáže v menších městech, lidé 
se na nich Kájovým obrazům více věnují," 
nechala se pro Ostrovský měsíčník slyšet 
Johana Saudková, manželka věhlasného 
výtvarníka Káji Saudka. Hovořili jsme spolu 
během vernisáže výstavy s názvem Kdo chce 
zabít Jessii?, která probíhala v minigalerii na 
půdě Staré radnice. Kromě výstavy samotné 
jsem se dotkli i výtvarné tvorby další generace 
Sadků, otevření muzea Káji Saudka v Praze 
nebo tématu šíření ilegálních kopií děl tohoto 
známého autora. 

Jak jste spokojena s průběhem vernisáže?
Velmi. Výstavní prostory na Staré radnici mají své 
osobité kouzlo a spojení s obrazy mého muže 
všemu dodává zvláštní atmosféru. Překvapilo mě 
rovněž, jak je upravena stará část města, staré 
domy a památky. Myslím, že by to zaujalo mého 
syna, který často ztvárňuje různé uličky                      
s tajemnými postavami.

Jakým způsobem probíhal výběr jednotlivých 
děl? Jedná se o určitý průřez tvorbou nebo jste 
se záměrně snažili vybrat obrazy, které by       
do tohoto prostředí pasovaly?
Všechen výběr má vždy na starosti moje dcera 
Berenika, která zná z celé rodiny Kájovu práci 
nejlépe. Záleží rovněž na tom, jaké obrazy              
se prodají na předcházejících výstavách.

Ptám se především proto, že pro Vás musí být 
velký rozdíl vystavovat například v Praze a pak 
v malém městě, jako je Ostrov...
Já mám vernisáže v menších výstavních sálech    
po republice moc ráda, neboť přestože na ně 
samozřejmě dorazí mnohem méně lidí, jedná       
se většinou o Kájovy opravdové příznivce. Přijdou, 
obrazy si prohlédnou, na něco se zeptají... V Praze 
je to jiné! Tedy já Prahu miluju, je to mé rodné 

Romana Parmová, Berenika Saudková 
a Johana Saudková slavnostně výstavu otevřely 

(Zdroj: Kamila Parmová).

Jan Železný, šéfredaktor
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JOHANA SAUDKOVÁ



SPORTRADY PRO ZAHRÁDKÁŘE

OSTROV MÁ MISTRA 
REPUBLIKY V X-TERRA TRIATLONU

V Ostrově se populární klání v X-terra terénním 
triatlonu konalo už posedmé a i letos tento závod 
určil mistry republiky. Hlavní závod startoval           
v 11.30 hodin a závodníky potrápilo 1200 m 
plavání, 32 km na horském kole a 10 km běhu          
v terénu. 

Na startu se ukázala tradiční česká závodní špička, 
ke které už neodmyslitelně patří i loňský mistr 
republiky v kategorii junioři − Ostrovák Petr Šulc. 
Petr letos „povýšil“ do kategorie U23, která je 
startovní čarou do kategorie Elite, a obhájil svůj 
loňský titul mistra republiky. 

Petr Šulc (Hnízdil Team Kadaň) závodí jako 
individuál již šestým rokem a ze závodů na 
horském kole se probojoval přes silniční cyklistiku 
a cyclocross až k terénnímu triatlonu, kterému se 
na profesionální úrovni věnuje už druhým rokem. 
Závod začínal plavbou na 1200 m na Velkém 
rybníku, poté závodníci usedli na kola a vydali se 
na 32 km dlouhý okruh. Trať závodu byla vedena     
z Velkého rybníku přes Odeř na Černé jezero a dále 
přes Sadov a Hájek do Ostrova, kde čekala 
závodníky poslední část závodu a to běh na 10 km. 
Závodníky trápilo horko a podmáčená trať okolo 
S t a r é h o  k o u p a l i š t ě  n a  b ě ž e c k é  č á s t i .  
Pro Petra Šulce však závod málem skončil ještě 
dříve, než začal. Při ukládání kola do depa zjistil,     
že při rozjíždění píchnul bezdušák a tmel si s tím 
nedokázal poradit. Rychlá oprava se povedla          
a závodníci se už v neoprenech začali řadit ve vodě 
a čekali na start.

Startovní číslo 9, které při prezentaci před 
závodem Petr dostal přiřazeno jako závodník Elite 
ho řadilo do první TOP 10 závodníků, od kterých se 
čeká to nejlepší. Na trati byla spousta výborných 
závodníků a celý závod tomu tedy podřídil.           
Po dojetí se ovšem od rozhodčích dozvěděl,          
že svým věkem patří vlastně do kategorie U23, ve 
které byl tedy první. Příjemné překvapení.

„S plaváním nejsem moc spokojen, plavalo se 
1200 m a oproti minulému týdnu na ČP v Hořicích 
to byla hrůza. Takže všechno záleželo na tom, jak 
to půjde v cyklistické části. Bohužel i tady nešlo 
vše podle plánů a poslední dva kilometry jsem 
dojel na ráfku. Přede mnou bylo ještě 10 km běhu, 
který byl rozdělen do dvou kol. Druhý okruh jsem 
musel zpomalit kvůli křečím, ale i tak jsem                
si dokázal uhlídat svou pozici. Rád bych poděkoval 
svému trenérovi Zbyškovi Zemanovi za vynikající 
přípravu na závodní sezonu a také své rodině, 
která je mi vekou oporou,“ nechal se slyšet Petr.

Mezi největší dosažené úspěchy patří účast            
na mistrovství Evropy v cross triatlonu,                     
kde se v loňském roce umístil na 9. místě,                 
vítězství v Českém poháru X-terra, 4. místo                                  
na Světovém poháru X-terra a 1. místo                       
v Poháru Karlovarského kraje v triatlonu.

Další cíl, ke kterému bude teď směřovat,                           
je závod světového poháru, který se bude               
konat 10.  srpna v Prachaticích,  odkud                       
se chce nominovat na mistrovství světa                 
konaného na havajském ostrově Maui .  

Denisa Vincourová

Pro loňského mistra ČR v cyclocrossu Davida 
Zadáka, člena Cykloteamu Ostrov a SCM Cheb,        
je vrcholem letošní cyklistické sezóny seriál 
závodů Českého poháru horských kol, který může 
jezdit díky podpoře firmy Elektro S, a Olympiáda 
mládeže, kde si již David zajistil nominaci                
za Karlovarský kraj.
V prvním pohárovém závodě na konci dubna          
v Teplicích skončil David na skvělém 2. místě.          
O víkendu 25. a 26. května si odskočil do Chodova, 
kde se stal mistrem Karlovarského kraje v časovce 
jednotlivců a v silničním závodě s hromadným 
startem.
V sobotu 1. června za hrozného počasí byl David    
v Praze trénovat. Trať byla rozbahněná a některé 
úseky se už v sobotu takřka nedaly jezdit. Po celou 
dobu tréninku hustě pršelo. V neděli se startovalo 
již ráno v 9 hod. Pořadatelé museli trať kvůli 
nesjízdnosti zkrátit, a tak jeli starší žáci dvě kola. 
Zdálo se, že by se počasí mohlo trochu umoudřit, 
ale opak byl pravdou, v druhém kole se spustil 
opravdový liják. 
David po druhém místě v Teplicích startoval             
s číslem 802 a protože těžké podmínky a bahno 
miluje, docela si věřil. Neodstartoval však nejlépe. 
Do terénu najížděl z rozbahněné trávy na 7. místě. 
Už v polovině prvního kola byl v čele závodu. Svůj 
náskok již jen zvětšoval a do cíle dojel jako vítěz      
s náskokem 1 min 23 sec na druhého! Tímto 
výsledkem se stal vedoucím závodníkem Českého 
poháru horských kol. Dne 8. června se jel třetí 
závod ČP horských kol, tentokrát za hezkého 
počasí v Kutné Hoře. Soupeři si na Davida brousili 
zuby. On však předvedl svoji současnou formu         
a opět  přesvědčivě vyhrál s náskokem 22 sec.

D av i d ov i  grat u l u j e m e,  p ř e j e m e  p e v n é                        
z d r a v í  b e z  ú r a z u  a  d a l š í  ú s p ě c h y .

CYKLISTICKÁ SEZÓNA 
V PLNÉM PROUDU 

Josef Krs

Kde v současnosti trénuješ a jaký je tvůj 
mateřský oddíl?                                                   
 Registrovaná jsem v oddíle HC Energie v družstvu 
žen, kde také hraji a na hostování nastupuji            
za kluky v Klášterci nad Ohří, takže trénuji jak                        
v Karlových Varech, tak v Klášterci.

Máš přes velkou vytíženost čas ještě na nějaké 
další záliby?                                                        
Ještě asi před rokem jsem jezdila na basket                    
do Karlových Varů, ale to už jsem moc nestíhala, 
takže teď je to nejvíce florbal, letos jsme se 
probojovali se školním týmem až na republikové 
finále do Kopřivnice a taky si ráda zahraju fotbal.

Dokážeš popsat Tvůj největší hokejový úspěch 
nebo zážitek?                                            
Můj největší hokejový úspěch je to, že hraji za 
reprezentaci ČR do patnácti let a protože často 
vyhráváme, tak jsou to krásné zážitky, na které asi 
nikdy nezapomenu.

Taková je stručná charakteristika a výčet 
n ě k t e r ý c h  ú s p ě c h ů  K a t e ř i n y  Z r n o v é  
r e p r e z e n t a n t k y  Č R  v  d í v č í m  h o k e j i                                       
a žákyně Základní školy Masarykova.   

Ing. Karel Daníček   

Koňský kaštan, jak se také někdy jírovcům říká, 
všichni důvěrně znají, ale když návštěvu přivedu     
v zahradě k jednomu z jeho přímých bratříčků,    
tak nikdo nechce věřit, že jde o jírovec. Laciniata je 
velmi zvláštní tím, že má velmi jemné listy, které 
působí, jako by je někdo důkladně okousal               
a nechal jen žilnatinu. Samotné listy jsou 
nepravidelně hluboce zubaté s vykrajováním. Při 
rašení jsou světle zelené, přejdou do středně 
zelené a dokončují svou asimilační úlohu v barvě 
až s mírně modrozeleným nádechem, pak 
většinou zežloutnou, zhnědnou a upadnou. Tento 
druh nekvete. Jedná se o rostlinu vzácně 
vysazovanou spíše jen v arboretech. Proti svým 
příbuzným dorůstá sotva do 15 m. Koruna již        
od báze kmene bývá rozvětvená a rozložitá.     
Spíše působí jako keř. Olistěný strom působí   
téměř étericky. Rostlina se dá před jarním                    
vyrašením dobře prořezávat.  Ideálními  
podmínkami pro tento druh jsou hluboké 
humózní  země, rovnoměrné vlhko a plné              
s l u n c e .  K r á s á m  p ř í r o d y  t ř i k r á t  z d a r !

JÍROVEC MAĎAL
(Aesculus hippocastanum Laciniata)

Milan Jandourek
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V měsíci květnu skončila nejen hokejová sezóna 
mistrovst vím světa ,  a le  také hokejová 
reprezentační sezóna mladé talentované 
hokejistce z Ostrova − čtrnáctileté Kateřině 
Zrnové. Katka začínala v šesti letech v přípravce 
HC Energie Karlovy Vary a protože se dokázala 
postupně vyrovnat stejně starým chlapcům, 
vydržela jí chuť hrát hokej do současnosti. 
Katka již v minulosti několikrát reprezentovala          
v dívčím hokeji Českou republiku, ale asi 
nejvýznamnější je v její dosavadní kariéře 
nominace do dívčího reprezentačního družstva 
ČR do patnácti let v uplynulé sezóně. V sezóně 
2 0 1 2 / 1 3  s e  z ú č a s t n i l a  h n e d  n ě k o l i k a  
mezinárodních hokejových turnajů včetně 
neoficiálního mistrovství Evropy. Na začátku 
sezóny nastoupila k reprezentačnímu utkání proti 
Němkám a k vítězství přispěla jedním gólem             
a jednou asistencí.  V lednu nastoupila                                 
k reprezentačnímu přátelskému dvojzápasu                  
v Roudnici n. Labem proti tradičně silným Ruskám. 
Naše děvčata uhrála hezké výsledky, když nejprve 
remizovala 2:2 a vyhrála 3:2. V tomto utkání 
přispěla Katka k vítězství jedním gólem.  V únoru 
se reprezentace účastnila Turnaje čtyř v Rakousku. 
Kromě úspěchu družstva (1. místo) byla Katka 
vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. V měsíci 
dubnu se reprezentace s Katkou v sestavě 
účastnila ve švýcarské Ženevě turnaje, ve kterém 
přispěla k úspěch týmu jedním gólem a celkem 
šesti asistencemi v průběhu turnaje. Je na místě, 
zeptat se samotné Katky, jak zatím hodnotí svoji 
dosavadní sportovní kariéru.

J a k  s e  d í v k a  d o s t a n e  k  t a k  t y p i c k y  
chlapeckému sportu? Kdo Tě k hokeji přivedl?                  
Asi v šesti letech, když jsem se hlavně chtěla naučit 
dobře bruslit, mně rodiče zapsali do přípravky HC 
Energie Karlovy Vary. Když jsem se naučila bruslit, 
dostala jsem hokejovou výstroj a zůstala mi 
dodnes. Takže za to může asi taťka.
        

MLADÁ HOKEJISTKA Z OSTROVA 
REPREZENTUJE  Č R
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