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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,

léto se pomalu přesouvá do své poslední třetiny      
a vrcholí tak druhou fázi přirozeného přírodního 
cyklu změny ročních období. A právě přírodě, její 
ochraně a vztahu člověka k ní je věnováno téma 
srpnového čísla Ostrovského měsíčníku.  
Problematika environmentální udržitelnosti lidské 
civilizace a její schopnosti šetrně využívat 
energetické zdroje planety bez výrazného 
narušení životního prostředí se stává stále 
aktuálnějším tématem, které se úzce dotýká              
i našeho mikroregionu.  V článku generálního 
ředitele Ostrovské teplárenské, a.s. Ing Radka 
Havlana se proto dozvíte více o výhodách využití 
centrálních zdrojů tepla oproti zdrojům lokálním 
právě ve vztahu k případnému znečištění ovzduší 
města Ostrova, jež se nachází v horské kotlině a je 
tak více vystaveno hrozbě inverzí. A u energetiky 
ještě chvíli zůstaneme, neboť čtenářově pozornosti 
by neměl uniknout ani článek o aukci na 
dodavatele elektrické energie pro město.

Ostrovský měsíčník však samozřejmě přináší i řadu 
odlehčenějších témat vztahujících se především     
k plánovaným akcím domu kultury, mezi nimiž 
byste rozhodně neměli přehlédnout pozvánku     
na ostrovský folklórní festival, který představí 
soubory nejen z různých koutů České republiky, ale 
například i z Mexika či balkánských zemí. Milovníky 
cyklistiky poté jistě zaujmou články o úspěších, jež 
zaznamenali mladí cyklisté David Zadák a Martin 
Čechman. Tito dva navíc spolu s atletkou Annou 
Zekuciovou získali zvláštní ocenění za reprezentaci 
města ve sportovních odvětvích.

Kapitolou sama pro sebe je poté příspěvek 
disidenta a signatáře Charty 77 pana Janči který      
v první části svého příspěvku velmi sugestivně 
popisuje hrůzné podmínky ve vykmanovské 
věznici v době husákovské normalizace, které zažil 
na vlastní kůži. Na něj poté volně navazuje životní 
příběh jednoho z ostrovských četníků Karla 
Strmisky, jenž v boji proti komunistickému režimu 
nakonec zaplatil cenu nejvyšší.

Zde si dovolím ukončit ochutnávku obsahu 
srpnového čísla a využít prostor k zopakování 
základních pravidel přispívání do Ostrovského 
měsíčníku. Nadále se totiž pravidelně množí vaše 
dotazy týkající podmínek nutných k otištění článku 
či zveřejnění inzerátu, které svědčí o vašem zájmu   
o toto médium. Doufám tedy, že se tak podaří 
zodpovědět všechny vaše dotazy k tomuto tématu. 
Závěrem snad ještě drobná poznámka − doslovné 
znění pravidel přispívání spolu s ceníkem inzerce    
a množstevními slevami naleznete na webu Domu 
kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník.

Čtení plné radosti a inspirace uprostřed slunečních 
dní vám přeje
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Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.
Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.
Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pátek 16. srpna 2013. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 14. srpna 2013.
Příspěvky a inzeráty došlé po tomto termínu 
nemusejí být otištěny!
Grafická úprava, zlom: Deft Design, 
Sadová 432, Klášterec nad Ohří 431 51
Tisk: Gaven s.r.o.
Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný
Redakční rada (a-z): ): Bc. Pavel Čekan, 
Mgr. Zdeňka Čepeláková, Milan Matějka, 
Walburga Mikešová, Vojtěch Písačka, 
Ing. Marek Poledníček, Romana Parmová, 
Ing. Jana Punčochářová, Ing. Jitka Samáková.
Redakční rada neodpovídá za text inzerce. 
Názory přispěvatelů se nemusí shodovat 
se stanoviskem redakční rady.
Své příspěvky, dotazy a připomínky zasílejte 
na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
popřípadě se obracejte na Informační 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).
Inzerce: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum DK Ostrov 
(tel. 353 800 526, 353 800 542)
Registrační značka: 
MK ČR E 16035
Webové stránky měsíčníku:
www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/
Facebook:
www.facebook.com/OstrovskyMesicnik
Titulní fotografie převzata z:
Archiv Jana Parmy

INFORMACE O VYDÁNÍ

Jan Železný, šéfredaktor 

Jan Železný, šéfredaktor 

Vážení přispěvatelé a inzerenti,
každý měsíc jsem z vaší strany opakovaně 
dotazován na detaily týkající se způsobu 
přispívání, popřípadě inzerování v Ostrovském 
měsíčníku. Dovolte mi tedy tímto článkem znovu 
stručně zodpovědět nejčastěji kladené dotazy       
a poskytnout vám tak šablonu k vaší tvůrčí práci.
ČLÁNKY:
Své článk y spolu s  př í lohami zasí lejte             
nejlépe v elektronické podobě (soubor .doc,         
popřípadě .docx) na emailovou adresu             
sefredaktor@dk-ostrov.cz. Přijetí článku vám bude 
potvrzeno obvykle do dvou pracovních dnů, 
povětšinou však odpovídám obratem. V opačném 
případě, prosím, kontaktujte pracovnice 
Infocentra. Rovněž je možno zanechat svůj 
příspěvek v samotném Infocentru. V tomto směru 
prosím autory, aby se vyhnuli rukou psaným 
poznámkám a volili například formu dokumentu 
na CD nosiči, popřípadě text přepsali na psacím 
stroji. Příspěvky, které nelze dobře přečíst, 
nemohou být otištěny! Nevhodné je rovněž 
používání starších nosičů dat (např. diskety). 
Rovněž je možno oslovit pracovnice Infocentra, 
které na požádání krátké nadiktované texty 
přepíšou. 
Co se týká formálních záležitostí, důrazně prosím 
autory, aby samotný text nikterak neupravovali 
(kurzíva, podtržení, slova velkými písmeny apod.) 
ani se jej nepokoušeli formátovat do podoby 
novinových sloupků. Běžný nezarovnaný text je 
pro potřeby grafiků nejlepší. 
Čtenářské příspěvky nejsou honorovány!
INZERÁTY/REKLAMY:
Své reklamy, popřípadě plakáty na akce, zasílejte 
rovněž na adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz. 
Ideální je formát .pdf, grafik následně upraví 
inzerát do požadované velikosti. Její znalost je 
rovněž důležitá. Ostrovský měsíčník v současnosti 
nabízí formáty 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 a 1/1. V případě, 
že reklamu ještě nemáte a budete si ji přát 
vytvořit, dostanete kontakt na grafickou firmu, 
která vám vytvoří návrh dle vašeho přání. Platba 
za inzerát se skládá z ceny za vystavení (velikost 
reklamy) + případné ceny za tvorbu grafiky. Při 
inzerování na období několika měsíců je udělena 
množstevní sleva v rozsahu 3 − 5 měsíců 3 %,           
6 − 11 měsíců 5 %, 1 rok a více 10 %. 
Důrazně upozorňujeme, že je nutné rozlišovat 
mezi příspěvkem a inzercí. Skrytá reklama 
vydávaná za čtenářský příspěvek je redakční 
radou odmítnuta!
V obou případech je především nutné dodržovat 
termíny uzávěrek, popřípadě alespoň informovat 
redakci, kdy bude  článek/inzerát zaslán. Redakce  

si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů došlé 
příspěvky krátit a přesouvat do dalšího měsíce. 
Redakční rada má právo nevhodné články                
a reklamy odmítnout, rovněž neodpovídá za jejich 
obsah a jazykovou správnost! Více informací 
naleznete na webu: http://www.dk-ostrov.cz/       
o-nas/ostrovsky-mesicnik/ popřípadě u pracovnic 
Infocentra DK Ostrov na Mírovém náměstí. 
Sledujte rovněž naši facebookovou stránku: 
http://www.facebook.com/OstrovskyMesicnik

Děkuji za vaši stálou přízeň.

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE 
A INZERENTY

Zdroj: Josef Ilko
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AKTUALITY Z MĚSTA

V poslední době bylo věnováno Ostrovské 
teplárenské, a.s. mnoho prostoru v médiích. 
Jednalo se především o informace a názory kam 
by měla teplárna směřovat. Mezi těmito 
informacemi však chybělo to základní – 
pojmenovat výhody centralizovaného způsobu 
vytápění a přípravy teplé vody, který teplárna 
zajišťuje. Hlavní výhodou je to, že centralizované 
vytápění v Ostrově se značnou měrou podílí na 
tom, že se kvalita ovzduší nezhoršuje. Pokud by se 
však v budoucnosti začal měnit způsob vytápění 
(např. přechod k lokálním zdrojům), může to 
znamenat poměrně zásadní zhoršení kvality 
ovzduší.

Náklady na bydlení se každoročně zvyšují                 
a občané se z pochopitelných důvodů snaží hledat 
úspory, kde se dá. V posledních letech se                   
v některých částech republiky objevují nabídky 
firem, které se snaží přesvědčit bytová družstva     
či společenství vlastníků o výhodnosti odpojení 
bytového domu od centralizovaného zásobování 
teplem (CZT) a vybudování vlastní plynové 
kotelny apod.

Na papíře vypadají čísla velice lákavě, bohužel 
mnohdy jsou nabízejícími firmami údaje značně 
zkreslovány. Na jedné straně tedy velmi často 
dochází k předkládání nepravdivých informací       
o výhodnosti odpojení od CZT a na druhé straně 
jsou naprosto opomíjena hlediska vlivu na životní 
prostředí. Decentralizované vytápění má 
jednoznačně horší vliv na životní prostředí. Je to 
dáno tím, že centralizované zdroje tepla jsou 
obvykle vybaveny vysokými komíny, které 
zajišťují rozptýlení spalin do mnohem většího 
prostoru, a tím dochází k mnohem většímu 
„naředění“ těchto látek a minimalizaci jejich vlivu 
na životní prostředí v dané lokalitě. Tento fakt je      
v případě Ostrova ještě o to důležitější, neboť 
Ostrov se nachází v údolní mrazové kotlině, kde je 
zvýšené riziko inverzního počasí. Vysoký komín 
teplárny i v případě inverzního počasí zajišťuje 
distribuci spalin do vyšších vrstev, a tím nedochází 
k jejich shromažďování v údolí. Dále je zapotřebí 
uvést, že v teplárnách jako je třeba ta v Ostrově se 
mimo tepla a teplé vody vyrábí také jako vedlejší 
produkt elektrická energie. Část takto vyrobené 
elektrické energie spotřebujeme pro zajištění 
našeho provozu a část ještě dodáváme do veřejné 
sítě. Při současné neboli kombinované výrobě 

tepelné a elektrické energie (tzv. KVET )                   
ve srovnání s klasickou uhelnou elektrárnou          
se uspoří velmi mnoho paliva. Teplárna z KVET 
pracuje s mnohem větší účinností využití paliva, 
čímž se také významně šetří životní prostředí.

Oproti tomu menší zdroje spalující plyn případně 
tuhá paliva ve výsledku znamenají vždy více emisí 
a výsledné zhoršení životního prostředí v dané 
lokalitě. Pokud by se hypoteticky rapidně zvýšil 
počet domovních kotelen, může to znamenat 
zcela zásadní zhoršení kvality ovzduší v těchto 
lokalitách. Tyto poznatky vychází z laboratorních 
zkoušek a měření v jiných srovnatelných 
lokalitách. Některé prameny uvádějí, že při 
provozu plynových kotlů dochází k produkci           
a výskytu oxidů dusíku až o jeden řád vyšší.              
V případě výstavby nové domovní kotelny 
přibude další zdroj znečištění. Je známo, že součet 
produkce škodlivin je při větším počtu malých 
zdrojů větší než produkce škodlivin z většího 
zdroje o stejném součtovém výkonu.

Další komplikací v případě výstavby nové kotelny 
může být také dodatečné vybudování komínu pro 
domovní kotelnu. Obvyklé umístění na fasádě 
domu může způsobit přenášení vibrací a hluku       
z kotlů do bytů, u jejichž oken komín prochází. 
Kromě toho se tím zhorší možnost následných 
úprav (zateplení) či oprav obvodového pláště 
domu. 
Odpojení od CZT rozhodně nepřináší pouze samá 
pozitiva, a pokud o něm majitelů domů vůbec 
uvažují, měli by před konečným rozhodnutím 
celou věc důkladně promyslet, započítat veškeré 
náklady a vlivy, které s tím souvisejí a konzultovat 
záměr s nezávislým odborníkem.

Na závěr mohu obyvatele města Ostrova ujistit,    
že děláme v Ostrovské teplárenské, a.s.    
maximum pro to, aby byly ceny za tepelnou 
energii v odpovídajících mezích (pohybujeme     
se s cenami na úrovních srovnatelného 
republikového průměru). Dále mohu uvést, že 
stále modernizujeme naše zařízení a i do 
budoucnosti hledáme to nejefektivnější 
technické řešení modernizace celého zdroje,   
které zajistí jeho dlouhodobý, ekonomický                         
a bezproblémový provoz. 

Ing. Radek Havlan, 
generální ředitel (red. kráceno) MěÚ Ostrov (red. upraveno)             

V pondělí 1. července 2013 se na Staré radnici         
v Ostrově předávala ocenění Občanka města roku 
2012 a Nejlepší sportovci v kategorii do osmnácti 
let. Občankou roku 2012 se stala paní Eva Žiláková. 
Paní Eva Žiláková začínala v ostrovském domě dětí 
v roce 1996 jako vedoucí (zakladatelka) 
mažoretek, později také twirlingu. Za dobu svého 
sedmnáctiletého působení vychovala více než tři 
sta mažoretek. Její svěřenkyně, zejména Oskarky I. 
a Oskarky II., šíří dobré jméno Ostrova a celého 
karlovarského regionu nejen v Česku, ale i daleko 
za hranicemi. Od roku 2009 je paní Eva Žiláková 
první víceprezidentkou Svazu mažoretek NBTA, 
mezinárodní porotkyní a vedoucí sekce twirlingu 
NBTA. Úspěchy sklízí i na poli pořadatelském.          
V roce 2011 se za jejího nemalého přispění 
podařilo zorganizovat ve spolupráci s NBTA 
Mistrovství Evropy mažoretek v Karlových Varech 
a koncem srpna letošního roku připravuje znovu    
v Karlových Varech Evropský pohár ve všech 
twirlingových  disciplinách…

Letos poprvé byli oceněni za mimořádné 
sportovní výkony v roce 2012 mladí nadějní 
sportovci: atletka Anna Zekuciová a cyklisté 
Martin Čechman a David Zadák. 

Anna Zekuciová se od útlého dětství věnuje 
atletice a již čtvrtým rokem vozí z mistrovství 
republiky v hale i na dráze medaile z krátkých 
překážkových běhů. V roce 2012 získala na 
republikových finále a mezistátních utkáních šest 
medailí a vytvořila tři krajské rekordy. 

Martin Čechman je perspektivní mladý cyklista.   
Již od malička jezdí na kole a od šesti let závodí.       
V roce 2012 se stal třikrát mistrem ČR, dvakrát 
vicemistrem ČR na dráze a celkem zvítězil               
ve dvaceti závodech Českého poháru. Jeho 
prioritním zaměřením je olympijská disciplína: 
dráha – sprint.

David Zadák  je velkým talentem ostrovské 
cyklistiky, v loňském roce se stal mistrem České 
republiky v cyklokrosu. Už ve druhé třídě 
absolvoval svůj první závod na horském kole        
ve školních přeborech a ještě v témže roce se stal 
členem Cykloteamu Ostrov, kde působí                   
do současnosti.

MĚSTO OCENILO 
SVÉ VÝZNAMNÉ OBČANY

Občankou města se stala pí. Eva Žiláková 
(zdroj: Jan Železný). 

ZMĚNA VYTÁPĚNÍ ZHORŠÍ KVALITU OVZDUŠÍ

Ostrovská teplárna (zdroj: Ing. Marek Poledníček).

TÉMA MĚSÍČNÍKU
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Měsíc červen byl pro naší jednotku dosti náročný. 
Nejvíce zásahů bylo na povodních, které přišly       
s prvním červnovým dnem. Vše začalo ve 21.34 
hod., kdy jsme byli vysláni s technikou CAS 20 
MAN a VeA Škoda Yeti k technické pomoci do Kfel, 
kde bylo nutno vystavět protipovodňovou hráz, 
dále s CAS 24 T-815 do zámeckého parku, taktéž     
k postavení protipovodňové hráze, aby nedošlo     
k zatopení Paláce princů. Dále byl prováděn 
monitoring v okolí Bystřice za teplárnou směrem   
k psímu útulku. Další dny s sebou přinesly 
převážně odčerpávání vody ze zatopených 
sklepů, obytných místností, odstraňování 
nebezpečných situací, jako byly popadané větve, 
podemleté břehy, nebezpečí zatopení rodinných 
domů ve Kfelích, Vykmanově, Horním Žďáru.
Mezitím vším naše jednotka likvidovala několik 
požárů, například elektrodílny v areálu teplárny     
v Karlových Varech, požár kotle rodinného domu 
ve Kfelích a požár dvou bytů v centru Karlových 
Varů, kde zasahovaly čtyři jednotky SDH a dvě 
jednotky HZS. Dále jsme zasahovali u sedmi 
dopravních nehod, převážně na silnici č. 13/I.  
Dne 7. června v 16.20 hod. byla naše jednotka 
vyslána s technikou CAS 20 T-815 společně              
s KA Iveco HZS KV do Mělníka na pomoc                             
k odstraňování následků po povodních. Jednotka 
Ostrov společně s HZS Mělník odstraňovaly padlé 
stromy v obci Větrušice, dále jsme byli vysláni          
k lokální záplavě a odčerpávání vody v obci 
Vavřineč. Po splněných úkolech a po dohodě           
s příslušnými veliteli se naše jednotka vrátila po 
cca sedmi dnech zpět na svoji základnu do 
Ostrova.

Za tuto náročnou práci si všichni členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Ostrov zaslouží 
obrovské poděkování, neboť tuto činnost 
vykonávali s úsilím sobě vlastním a na úkor svého 
volného času. 

ČERVEN NA LINCE 150

Na kontaktní místo si přineste následující:

1. Kopie smlouvy se současným dodavatelem vč.  
případných dodatků 
2. Roční detailní vyúčtování, vč. rozpisu záloh na 
další období
3. Spoj. číslo SIPO nebo číslo bankovního účtu

Postup při návštěvě na kontaktním místě:

1. Administrátor zkontroluje vaše podklady, aby 
zjistil, zda se můžete aukce účastnit. Akceptovány 
jsou smlouvy, které mohou být ukončeny do
jednoho roku od data e-aukce, které je pro Ostrov 
stanoveno na konec měsíce října 2013. Akceptují 
se smlouvy které jsou na dobu neurčitou i určitou.
2. Pracovník od vás vybere kopie vašich podkladů 
a sepíše smlouvu mezi vámi a technickým 
administrátorem e-aukce.
3. Pracovník vás informuje o dalším postupu, který 
je po odevzdání podkladů. Postup po odevzdání 
podkladů je následující: e-aukce, následně budete 
informováni o výsledku a pokud je cena nižší, čeká 
vás podpis smlouvy s novým dodavatelem.

V e-aukci jsou pro občany a firmy soutěženy 
rovněž individuální podmínky. Vysoutěžená cena 
je fixní a nový dodavatel jí nesmí zvýšit. Nesmí si 
výhodnou cenu kompenzovat skrytými poplatky, 
např. za administrativní úkony. Smlouva je na dva 
roky a není automaticky prodlužována. Před 
koncem této lhůty budete zařazeni opět do            
e-aukce tak, abyste každé období soutěžili ty 
nejvýhodnější podmínky. Pokud v budoucnu do 
e-aukce nebudete chtít jít, nemusíte a můžete si 
najít dodavatele sami.

Další dotazy vznášejte na tel.: 603 297 271,           
Bc. Jakub Makalouš, eCENTRE, email:  
jakub.makalous@ecentre.cz. 

ELEKTRONICKÁ  AUKCE NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU

RASTATTSKÁ MĚSTSKÁ SLAVNOST PŘEKONALA VEŠKERÁ OČEKÁVÁNÍ

Velkých úspor na platbách za energie lze 
dosáhnout, pokud se více odběratelů přihlásí za 
tímto účelem do elektronické aukce. Progresivní 
projekt pro své obyvatele a místní podnikatele 
připravilo i město Ostrov. Sdruženou poptávkou 
energií lze docílit značných úspor. Takový postup 
je opakem běžné praxe, kdy má každý odběratel 
svou vlastní smlouvu s dodavatelem elektřiny či 
plynu a při jednání o ceně je ve značně 
nevýhodném postavení, když vystupuje jako 
samostatný účastník. Město Ostrov chce v zájmu 
svých občanů působit při vyjednávání o ceně 
energií jako moderátor, který shromáždí co 
největší množství odběratelů – ti pak společně za 
stejných podmínek budou soutěžit o dodávku 
velkého objemu energie, což je samozřejmě pro 
dodavatele mnohem zajímavější. Aktuálně se         
v e-aukcích dosahují úspory 20 − 30 %                     
na neregulovaných složkách dodávek. U e-aukce 
neplatí oblastní omezení, přihlásit se mohou 
odběry z okolních obcí, Karlových Varů i jiných 
míst po celé ČR. E-aukce je pro občany i firmy zcela 
zdarma. Přihlásit se mohou také družstva a SVJ.

Město Ostrov zajistilo kontaktní místo, kde od        
9. září pracovníci firmy eCENTRE, zajišťující 
administrativní stránku procesu, přijímají žádosti 
zájemců.
Toto místo je na Městském Úřadě Ostrov,             
v malé zasedací místnosti v 1. patře

HARMONOGRAM PROJEKTU
9. 9. – 26. 9. 2013 – sběr podkladů od 
domácností   a firem (po, st, čt 14 – 18 hod.
25. – 30. 10. 2013 – e-aukce
15. – 30. 11. 2013 – podpis smluv                                   
s vítězným dodavatelem

PODROBNÉ INFORMACE, SMLOUVU A ODPOVĚDI 
N A  Č A S T É  D O T A Z Y  N A L E Z N E T E  N A  
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA OSTROV

Ve dnech 19. − 21. července 2013 pořádalo naše 
partnerské město Rastatt po dvou letech opět 
svoji tradiční městskou slavnost, které se 
zúčastnili zástupci všech jeho partnerských měst. 
Kromě ostrovské delegace vedené starostou 
města Bc. Pavlem Čekanem přijali pozvání 
vrchního starosty Hanse-Jürgena Pütsche i přední 
představitelé měst Fano (It.), Orange (Fr.), New 
Br itain (USA),  Wok ing ( VB) ,  Entre R ios            
(Brazílie) a předseda spolku Heimatverband 
S c h l a c k e nwe r t h  p a n  H o r s t  H i p p m a n n .

Slavnost otevřel za účasti tisíců návštěvníků 
starosta města v pátek v 19 hod. a poté požádal 
svoje kolegy z partnerských měst, aby mu 
pomohli splnit úkol, který mu byl uložen                   
o letošním masopustu – nasbírat velké množství 
lahví vína a prodávat je v oděvu vinaře pro 
charitativní účely. Výtěžek z této akce byl určen na 
podporu mateřských školek pro děti s tělesným       
i mentálním postižením. Jako poděkování za tuto 
pomoc pozval Hans-Jürgen Pütsch všechny 
zúčastněné delegace na slavnostní oběd, který se 
konal v sobotu v restauraci Storchennest. Zde si 
jednotlivá partnerská města předala rovněž malé 
dárky, které jsou typické pro danou zemi. 
Slavnostní večer vyplnil nejdříve koncert souboru 
Vocalensemble Rastatt pod uměleckým vedením 
Holgera Specka v sále předků (Ahnensaal)  
rasttatské rezidence a poté velkolepý ohňostroj 
doprovázený působivou hudbou a iluminací 
budovy barokní rezidence, který vyvolal u tisíců 
přítomných návštěvníků obrovské nadšení.
 V neděli byla na programu návštěva nedalekého 
Baden Badenu, kde hosté nejdříve navštívili vrch 
Merkur s nádherným výhledem do okolí města       

a poté si mohli prohlédnout město samotné. 
Večer následoval závěr slavnosti s bohatým 
kulturním programem za účasti účinkujících           
z některých partnerských měst, který byl ostatně 
typický pro celé tři dny. Na čtyřech pódiích se 
vystřídala řada umělců různých žánrů a vytvořila 
tak báječnou atmosféru, kterou podpořilo                 
i nezvykle teplé počasí. Starosta našeho města 
pozval svého kolegu Hanse-Jürgena Pütsche na               
návštěvu slavností spojených s otevřením 
zrekonstruovaného ostrovského zámku                  
v červenci 2014. Rastatt přispěje k těmto oslavám 
zřízením malého „informačního centra“ – stánku, 
kde mohou ostrovští občané získat informace        
o našem partnerském městě, se kterým nás 
spojuje bohatá historie. 

Ing. Jana Punčochářová Milan Kuna, JSDH Ostrov

Zuzana Železná, Spolek přátel města Ostrova     

Starosta Pavel Čekan s předsedou spolku 
Heimatverband Schlackenwerth panem 

Horstem Hippmannem (zdroj: Zuzana Železná).

Starosta Pavel Čekan a vrchní starosta Rastattu Hans 
- Jürgen Pütsch se zástupci partnerských měst 

(zdroj: Zuzana Železná).
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Dne 18. června 2013 
již v 7 hod. ráno našli 
strážníci po oznámení občanů 
bezvládně ležící tělo místního bezdomovce            
u vstupní brány zámeckého parku. Hlídka MP 
tohoto muže převezla na protialkoholní stanici    
do Sokolova k vystřízlivění.

Dne 18. června 2013 požádal starší pán hlídku 
MP Ostrov o pomoc. Senior si nepamatoval místo 
svého bydliště. Strážníci z dostupných indicií           
a místní znalosti vypátrali bydliště tohoto muže      
a předali manželce.

Dne 24. června 2013 byla hlídka MP vyslána           
k požáru objektu ZŠ Myslbekova. Na místě se 
ukázalo, že šlo o cvičení integrovaného 
záchranného systému a strážníci jako pomocná 
složka tohoto systému na místě usměrňovali 
provoz pro bezproblémový příjezd záchranářů.

Dne 25. června 2013 labutí rodinka zaměstnala 
nejen strážníky a policisty ale i odchytovou službu 
z útulku Bety. Rodinka se vydala po průtahu 
směrem na Karlovy Vary. Pan Šimkovič po odchytu 
labutě  vypustil v blízkosti přilehlého rybníku zpět 
do přírody.

Dne 25. června 2013 zasahovali strážníci v bytě, 
kde se nacházel muž, který se pravděpodobně 
nadýchal zplodin z hoření. Při příjezdu na místo 
strážníci slyšeli volání o pomoc, a protože zde šlo 
opravdu o život, vyrazili dveře a umožnili 
zdravotníkům ošetření muže. Strážníci následně 
zajistili zabezpečení bytu.

Dne 28. června 2013 byla hlídka MP upozorněna 
občany na byt, ze kterého vychází kouř a zápach 
připálených potravin. Strážníci vše na místě 
prověřili a zjistili, že se v bytě nachází i jeho majitel. 
To už byla na místě i PČR a HZS. Hasiči                       
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Ladislav Martínek, 
zástupce velitele (red. kráceno)

za přítomnosti policie a strážníků byt otevřeli          
a zjistili, že v zakouřené místnosti leží v klidu silně 
opilý muž. V tomto případě díky rychlému zásahu 
všech složek dopadlo vše bez zranění a škod.

Dne 5. července 2013 bylo přijato oznámení,       
že v katastru města se řidič červeného vozu baví 
rychlou jízdou. Strážníci vozidlo i s řidičem brzy 
vyhledali a pokusili se jej zastavit. To se po chvíli 
podařilo, kdy se snažil řidič vozu parkovat. Protože 
z řidiče šel cítit alkohol, požádala jej hlídka               
o dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 1,844 
promile. Zřejmě obava z možného trestu vedla       
k tomu, že řidič chtěl prověřit zdatnost strážníků      
a z místa utekl. Strážníci tohoto "atleta" dostihli, za 
pomoci donucovacích prostředků "zpacifikovali" 
a v poutech předali kolegům od PČR k dalšímu 
šetření. 

V tomto období procházejí všichni naši strážníci 
kurzem první pomoci, který pro nás zajišťuje prim. 
MUDr. Ivana Jarošová z místní nemocnice, která 
pro MP Ostrov navíc zajistila nadstandardní 
vybavení lékáren ve služebních vozidlech MP pro 
lepší servis v případě poskytnutí první pomoci 
našim občanům ale i návštěvníkům města. Tato 
spolupráce vznikla při návštěvě vedení MP Ostrov 
v Nemocnici Ostrov, kdy paní primářka navrhla 
hlubší spolupráci hlavně z důvodu příjezdového 
času k událostem, kdy strážníci, kteří se pohybují 
po katastru města, jsou ve většině případů               
u zraněného o několik minut dříve než zasahující 
lékař. 

TELEFON:
353 615 880 , 777 766 074 
e-mail: velitelmp@ostrov.cz                                                 
IČO – 00 254 843, DIČ – CZ 00 254 843 
tísňová linka: 156                         

Na měsíc srpen nejsou plánovány žádné dočasné 
uzavírky oddělení. Pokud k nim dojde, budeme      
o nich informovat na našich webových stránkách 
www.nemostrov.cz a na facebooku Nemocnice 
Ostrov.

Od dubna letošního roku ordinuje každé pondělí 
od 7.00 do 12.00 hodin v urologické ambulanci       
v Nemocnici Ostrov MUDr. Karel Vlček. Každou 
druhou středu v měsíci operuje jím indikované 
případy. V urologické ambulanci ordinuje i MUDr. 
Odon Waicmann, který má od 1. 7. 2013 změnu 
ordinační doby. Neordinuje již každý čtvrtek,       
ale nově vždy každé úterý v době od 7.00 do 11.30 
hodin.

V klubovně Nemocnice ostrov se uskutečnil 
seminář, kterého se zúčastnili zaměstnanci 
dětského a novorozeneckého oddělení. Seminář 
na téma Očkování kojeneckého a předškolního 
věku vedla a přednášela Petra Podivínová              
ze společnosti GSK GlaxoSmithkline Praha. 
Účastníci semináře se dozvěděli novinky                  
v očkování – očkování proti rotavirům, kdy se           
1. vakcína podává ústy. V září letošního roku je 
plánován seminář společně s dětskými 
praktickými lékaři na téma Obezita, výživa               
v kojeneckém a batolecím věku a použití 
laktobacílků v batolecím věku (SWISS).

Karlovarský kraj realizuje projekt, do kterého se 
zapojilo psychiatrické oddělení Nemocnice 
Ostrov s názvem Vytvoření sítě služeb péče              
o osoby s duševním onemocněním na území 
Karlovarského kraje.  Jak již z názvu vyplývá, 
hlavím cílem projektu je vytvořit funkční síť služeb 
pro osoby s duševním onemocněním na území 
našeho kraje. To předpokládá především 
vytvoření služeb na území kraje také ve městech 
Sokolov a Cheb tak, aby služby pro osoby                  
s duševním onemocněním byly lépe dostupné.      
A v návaznosti na to pak vytváření funkční sítě  
prostřednictvím fungování multidisciplinárních 
týmů v rámci jednotlivých okresů a koordinačního 
týmu na úrovni kraje. 
Tento projekt je nyní ve své polovině  a  bližší 
informace o něm můžete najít jak na webových 
stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/seznam/I
P_ODO.htm, tak na webových stránkách projektu: 
http://www.rpkk.cz (záložka vlevo nahoře).

SPORTPARK OSTROV
U Nemocnice Ostrov
Provozní doba je každý den 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.

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE

Andrea Zvolánková, 
PR specialista Nemocnice Ostrov

COLLIS CLAMAT 2013

Naše partnerské město Wunsiedel pořádá letos   
ve dnech 16. – 18. 8. 2013 již popáté středověkou 
slavnost Collis Clamat. Po roce se opět vrátíme na 
vrch Katharinenberg, abychom zažili atmosféru 
středověku. Letos nese slavnost název První 
Wunsiedler – Albertus de Wunsidil. Klub 
středověkých válečníků Die Hundlinge připravil      
i tentokrát divákům velkolepou podívanou. Stejně 
jako v předchozích letech začne slavnost v pátek 
ve 12 hod. na náměstí, kde Albertus de Wunsidil 
vysvětlí její původ. Na návštěvníky čekají vepřové 
hody a posezení u dobrého piva. Poté se Albertus 
se svojí družinou přesune na vrch Katharinenberg, 
kde již budou čekat obchodníci a táborníci, kteří 
zaberou celé území od zříceniny kostela                 
sv. Kateřiny až po dřevěný katapult na poli pod 
vrchem, který je asi největší atrakcí slavnosti. Byl 
sestrojen podle středověkých nákresů a vrhá 
kameny do vzdálenosti několika stovek metrů. 

Celý víkend se bude tábořit, bojovat a slavit.          
Ve večerních hodinách se postarají o příjemnou 
atmosféru kapely Feuerseele, Ignis Fatuu                  
a Zwielicht a přes den se mohou diváci těšit na 

pestrý program s tancem a hudbou, ukázkou 
řemesel, bojového umění a zbraní spolku             
Die Hundlinge. Na odvážné návštěvníky čeká 
Museum středověkého mučení a v sobotu zvolí 
tzv. Ďáblův stroj nejlepší rytíře regionu.  Podrobný 
program najdete již brzy na www.collis-
clamat.de. 

Zuzana Železná, 
Spolek přátel města Ostrova 

Středověký trebuchet (zdroj: Zuzana Železná).

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV
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V květnovém čísle Ostrovského měsíčníku vyšel 
můj článek o osobní asistenci. Protože se množí 
další dotazy a některé formulace byly trochu 
zavádějící a nepřesné, rozhodl jsem se dodatečně 
touto formou zpřesnit potřebné informace.

Co je osobní asistence a je pro ni nutná speciální 
kvalifikace? Zákon 366/2011 Sb. ze dne                    
6. listopadu 2011 nově zavádí termín asistent 
sociální péče: „Asistent sociální péče je jinou 
fyzickou osobou než osobou blízkou, která může 
poskytovat péči osobě závislé na péči jiné fyzické 
osoby. Může jím být pouze fyzická osoba, která je 
starší osmnácti let věku a je zdravotně způsobilá    
(§ 83 odst. 2 Zákona o sociálních službách)               
a neposkytuje tuto péči jako podnikatel.“ Asistenci 
nesmí poskytovat osoba, která má sama nárok     
na příspěvek na péči. Asistenti pomáhají 
handicapovaným lidem překonávat každodenní 
problémy spojené s běžnými činnostmi, které 
jinak zdravý člověk zvládá zcela automaticky, 
přičemž rozsah služby si po dohodě s asistentem 
určuje sám klient. „Poskytuje-li osobě pomoc 
asistent sociální péče, nevyžaduje se registrace 
podle § 79 zákona o sociálních službách.“ Nově se 
však vyžaduje sjednat si mezi oběma stranami 
smlouvu či dohodu, z níž jasně vyplývá rozsah 
práv a povinnosti obou stran a zároveň                    
se konkretizuje rozsah poskytovaných služeb. 

Započítávají se léta strávená osobní asistencí jako 
léta odpracovaná do důchodu? Ano, u pečujících 
o osoby do deseti let s nejméně I. stupněm 
závislosti a o osoby s II.- IV. stupněm závislosti se 
započítávají s jistou podmínkou a to, že pečující 
osoba musí bydlet s klientem ve společné 
domácnosti. Výjimku z tohoto pravidla mají jen 

Knihovna nabízí mnoho zajímavých služeb. Mezi 
ty nejnovější patří bezplatné půjčování čteček 
elektronických knih. Výpůjční lhůta je čtrnáct dní. 
Novinkou je také Smartkatalog – katalog                  
v telefonu. Aplikace pro mobilní telefony či 
tablety, díky které si můžete zkontrolovat své 
čtenářské konto, případně nahlédnout do on-line 
katalogu knihovny. Dále nabízíme donášku knih 
až domů lidem se zhoršenou možností pohybu, 
především seniorům a zdravotně tělesně 
postiženým. Přijďte si půjčit CD, DVD a zvukové 
knihy (CD s namluvenými knihami). Týdenní 
výpůjčka je zcela zdarma, v rámci registrace             
v knihovně.
1. − 30. 8. 
− Základy práce na počítači – individuální výuka 
dle potřeb zájemce
1. − 29. 8. 
– Výstava k 70. narozeninám – výstava obrazů   
Mgr. Františka Bálka k jeho životnímu jubileu, 
vernisáž proběhne 1. 8. od 17 hodin v Oranžerii V. 
Havla
6. 8. (16.00 – 17.00) 
– Jak si vybrat notebook – přednáška pro 
veřejnost
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OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSTROV II

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V SRPNU

Mgr. Lukáš Hanzl

osoby pečující o osobu blízkou. Avšak skutečnost 
společného soužití se dokládá pouze formou 
čestného prohlášení až v době uplatnění nároku 
na důchod. Je však nutností doložit samotný fakt 
poskytování osobní asistence a ten potvrzuje 
příslušný úřad práce tak, aby z potvrzení vyplývala 
celková délka poskytované péče, ta je případně 
tzv. náhradní dobou pojištění. Náhradní doba 
pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné 
pojistné, přesto se tyto doby započítávají               
do potřebných let pojištění pro důchod. 

Platí se z takového příjmu daně? Dle zákona             
o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 4, odst. 1, písm. 
i), kde se jasně uvádí: "Od daně jsou osvobozeny 
dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné 
nouzi, sociální služby (…) příjem plynoucí                 
z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která 
má nárok na příspěvek na péči podle zákona            
o sociálních službách, a to do výše poskytovaného 
příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou 
osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle 
zákona o sociálních službách. Jde-li však o péči       
o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně 
měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka 
do výše příspěvku pro osobu s IV. stupněm 
závislosti podle zákona o sociálních službách.“       
Je možno si tedy vydělat až 12 000 Kč, aniž by 
vnikla daňová povinnost.. „Pro účely zdravotního 
pojištění se z titulu takového příjmu nestává 
osoba zaměstnancem dle zákona č. 48/1997 Sb.     
o veřejném zdravotním pojištění a o změně             
a doplnění některých souvisejících zákonů              
a nehradí z něj pojistné.“ Proto je možno tuto 
činnost vykonávat i jako uchazeč o zaměstnání.

9. 8. (15.00 – 18.00) 
– Začínáme s Linuxem – kurz pro veřejnost
13. 8. (16.00 – 18.00) 
– Mozaika – tvůrčí dílna, veškerý potřebný 
materiál bude k dispozici, cena: 100 Kč.
20. 8. (16.00 – 17.00) 
– Jak si vybrat počítač – přednáška pro veřejnost
22. 8. (15.00 – 18.00) 
– Pokročilá práce s PC – přednáška pro veřejnost
27. 8. (16.00 – 17.00) 
– Jak si vybrat telefon – přednáška pro veřejnost
30. 8. (13.00 – 18.00) 
– Loučení s prázdninami – burza knih, soutěže pro 
děti, malování na obličej…

Všechny počítačové kurzy a přednášky jsou 
ZDARMA! Zájemce prosím, aby si rezervovali 
místa v kurzech a na přednáškách v dostatečném 
předstihu. Při malé účasti budou zrušeny.

Veškeré informace naleznete na 
www.mkostrov.cz. Kontakt: info@mkostrov.cz,   
tel. 353 434 300. Jsme také na Facebooku: 
www.facebook.com/knihovnaostrov

Mgr. Jana Múčková

Kabelovou televizi čeká s konečnou platností          
k 26. srpnu změna, která je srovnatelná se 
změnami zhruba před pěti lety, kdy byla spuštěna 
digitalizace. Od nedělní půlnoci 25. srpna bude 
zhruba do dvanácté hodiny polední 26. srpna 
přerušena dodávka programů v celém Ostrově. 

V analogové základní nabídce se přesunou na jiné 
pozice stanice JIM JAM a ČT2, vypnut bude pouze 
jediný program a to stanice ÓČKO, která bude již 
nadále v základní nabídce dostupná pouze              
v digitálu. Díky tomu vznikne místo pro dva nové 
multiplexy, které přinesou úplně jiné možnosti.      
V základní digitální nabídce tak budou programy 
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, nový ČT D a ČT ART, NOVA, 
NOVA CINEMA, FANDA, TELKA, SMÍCHOV, PRIMA 
FAMILY, PRIMA COOL, PRIMA LOVE, PRIMA ZOOM, 
TV BARRANDOV, ÓČKO HITY, ÓČKO GOLD, ŠLÁGR 
TV, TV POHODA, ZAK, AKTIVE TV, RETRO MUSIC, TV 
NOE, JIM JAM a TV OSTROV. Dále současně šířené 
slovenské a německé programy. V HD rozlišení se 
počítá s programy NOVA, ČT1, ČT2, ČT4, o Primě se 
jedná. Co se týká rozšířené analogové nabídky, 
tam se pouze přesunou na jiné pozice stanice 
DISNEY CHANNEL, MARKÍZA a BBC. V rozšířené 
digitální nabídce vznikne místo pro tři nové 
multiplexy, do kterých budou postupně zařazeny 
další programy, které jsou také v jednání. Řeč by 
mohla být i o dalších programech v HD kvalitě, 
které nejsou volně dostupné. 

Celá plánovaná změna má bohužel jeden velký 
negativní dopad na diváky KT, kterým je přeladění 
všech TV a set-top boxů. Pozitivní ale na tom všem 
je, že díky nové technice, která se za tímto účelem 
pořizuje, se jedná prakticky o poslední velké 
přelaďování. Další příjemnou zprávou je určitě to, 
že ceny za příjem KT zůstanou ve stejné výši. Asi 
největší výhodou KT je možnost jejího sledování 
na několika přijímačích v domácnosti najednou 
bez nutnosti dalších poplatků, tak jak tomu bývá   
u jiných společností. Každý člen rodiny si tak může 
zvolit, jakou stanici bude sledovat.  Budeme       
rádi za jakékoli reakce z řad spokojených                            
i nespokojených diváků, aby se KT přiblížila           
co nejvíce požadavkům svých předplatitelů.  Naší 
snahou je maximální spokojenost našich 
zákazníků. Chceme dodávat vysokou kvalitu 
obrazu a zvuku přijímaných televizních                      
i rozhlasových stanic a v rámci možností rozšiřovat 
nabídku o české i zahraniční programy.

Diváky, kteří sledují kanál TV Ostrov, jistě potěší 
zpráva o tom, že počínaje měsícem září získá TV 
Ostrov úplně novou image. Už nyní vás můžeme 
navnadit k jejímu sledování například návratem 
některých zrušených pořadů, jako byly Kulturní 
měšec nebo S-mix. Věříme, že se vám TV Ostrov      
v novém ještě více přiblíží a budete ji se zájmem 
rádi sledovat. 

ZMĚNY 
V KABELOVÉ TELEVIZI

Hana Ševčíková, 
produkce
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Polovinu prázdnin máme už za sebou. Zahájili 
jsme promítání v letním kině, kde nás velmi 
potěšila vaše velká účast. Dokázali jsme                   
v návštěvnosti totiž porazit i promítání letního 
kina v Karlových Varech.  Vedle akcí, které stále 
ještě probíhají (výstava ostrovského porcelánu, 
kurz trénování paměti pro seniory) chystá dům 
kultury na srpen klasické oblíbené páteční  
ostrovské trhy, které se uskuteční v odpoledních 
hodinách. V klášterní zahradě po druhé přivítáme 
ochotnické soubory tentokráte nejen ostrovské     
a klášterecké, ale také ze Sokolova a dokonce            
i z Plzně a z Újezdu u Plánice. Pokud nám počasí 
bude přát a nezačne pršet jako v loňském roce, 
můžeme se těšit na výběr divadelních her pro děti 
i dospělé. Pro děti jsou také v srpnu připraveny 
pohádky v kouzelném prostředí galerie Staré 
radnice a jako překvapení Zábavné odpoledne 
pro děti v divadélku Točna, kde se od měsíce září  
budou pravidelně konat koncerty různých žánrů, 
přednášky a kurzy. Výstavy v srpnu nadchnou 
fanoušky Jana Saudka, který se pravděpodobně 
dostaví na vernisáž se svou přítelkyní Pavlínkou.    
V galerii Staré radnici pak nahlédneme do 
léčivého tajemství, které v sobě skrývají mandaly. 
Ivana Stonjeková a Ivo Fluksa si na vernisáž  

připravili milé povídání na téma Nevšední 
energetika českého duchovního prostoru. 
Samozřejmostí je promítání premiérových filmů 
ve velkém 3D kině, kde uvidíte některé filmy dříve 
než naši sousedi z Karlových Varů. Za zmínku stojí 
například Šmoulové nebo český film Líbánky. Tým 
domu kultury ale připravil už i divadlo na září a to 
slavnou hudební komedii Světáci, která je již          
v prodeji. Pochlubili bychom se rádi konáním 
mezinárodního folklórního festivalu v měsíci září. 
Pro některé z vás bude asi také překvapením, že 
jsme zahájili prodej na Předvánoční koncert 
Orchestru Václava Hybše a jeho hostů. Hlavními 
hosty letošního vánočního koncertu jsou 
spoluzakladatelé divadla Semafor, úspěšní 
zpěváci naší populární scény, Pavlína Filipovská     
a Karel Štědrý. 

Děkujeme všem, kteří dění v domě kultury sledují 
a baví se s námi. 

Krásný zbytek prázdnin vám přejí

NAŠE PRÁCE VÁS BAVÍ

Romana Parmová, ředitelka DK; 
Martina Pavlasová, propagační specialistka

ROZTANČENÝ OSTROV

Dům kultury si pro vás na 5. září připravil 
zábavnou mezinárodní folklorní akci, kde na 
Mírovém náměstí vystoupí tři taneční soubory. 
BALLET FOLKLÓRICO DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, Querétaro. Mexický soubor vám 
předvede svou latinskoamerickou vitalitu                
a energii. ERA,Uzice, Srbsko − soubor byl založen      

v roce 2002 a skládá se z tří set padesáti členů. 
Soubor ERA zpracovává tradiční tance z celého 
Srbska a zúčastnil se již mnoha významných 
festivalů po Evropě. Za svoji krátkou historii stihl 
navštívit festivaly v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, 
Makedonii, Slovensku a Polsku. A do třetice 
ŠARIŠAN ze Slovenska. Neexistuje známější 
slovenský folklorní soubor než Šarišan. Akce 
Roztančený Ostrov není pouze o folkloru, i když je 
samozřejmě jeho podstatnou částí, ale nabízí nám 
velkou možnost poznat jinou identitu, kulturu        
a projev, který nás posouvá za hranice umění zase 
o něco dál. Dům kultury si velmi cení navázané 
spolupráce se Souborem písní a tanců Dyleň           
a pevně věří, že neskončí pouze u tohoto prvního 
ročníku, ale bude pokračovat a každý rok vám na 
této mezinárodní akci představí další zajímavé 
zahraniční i české soubory. Při nepřízni počasí se 
akce přesouvá do společenského sálu. 

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

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

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

    černý, žlutý, modrý a bílý.

Prodeje se uskuteční:
v neděli 11.srpna 2013
Ostrov – u čerp. st. 
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 15 - 22 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-18týdnů   
cena 149– 170 Kč / ks
v začátku snášky 178 Kč/ks

A U T O Š K O L A

JEN U NÁS 
NYNÍ AKCE SKUPINA „B” 7500 Kč. 

V případě neúspěšné zkoušky z jízdy,
2 vyučovací hodiny v ceně 600 Kč 
pro Vás zdarma + zdarma opravná 
zkouška - bez poplatku autoškole. 
Pokud se Vám zkouška z jízd nepovede, 
ušetříte 900 Kč. Záleží nám na Vás. 

Platí pro žáky, kteří se přihlásí 
od 1. srpna 2013, akce je časově omezena. 

AUTOŠKOLA BROUK – GOOD BEETLE 

Martin Čopf 
Tel: 775 20 30 90, 775 50 30 90
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Marián Varga, prázdninová lahůdka pro hudební 
gurmány a fajnšmekry, vystoupí v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově v neděli 
25. srpna 2013 od 19.00 hodin. Tento umělec, 
virtuózní klávesista, uvede své koncertní 
představení s názvem Solo in concert. Pro všechny 
milovníky úžasné Vargovy hudby je tento koncert 
hudebním svátkem. 

Již od přelomu 70. let byl Marián Varga 
představitelem špičky československého art-
rocku, tak jako byly pro svět skupiny Yes, Genesis   
a mnohé další. Proslul především interpretacemi 
známých témat z děl vážné hudby (například 
Concerto in D od Josepha Haydna či Hommage     
à J. S. Bach), které vznikly v době jeho působení         
v kapele Collegium Musicum. 

Skupina Collegium Musicum byla zřejmě        
vůbec prvním tvůrcem art-rockové hudby                            
v Československu. Její jádro v době největší 
produktivity a nejintenzívnějšího koncertování 
(1970 − 1974) tvořili Marián Varga, baskytarista 
Fedor Frešo a bubeník Dušan Hájek. 

Dle hudební kritiky bylo Collegium Musicum        
ve své době instrumentálně nejvyspělejším 
rockovým souborem v Československu, který 
významně inovoval domácí scénu. Přes svou 
náročnost mělo mnoho posluchačů v ČSSR, NDR, 
Maďarsku, Polsku a SSSR.

Hudba Mariána Vargy se přelévá od naprosté 
improvizace po klasiku a jazzovou polohu                
a odhalíme v ní tóny lidových motivů. K tomu 
všemu je vyzbrojen skutečnu hudební genialitou 
a nástrojovou virtuozitou. To vše dohromady 
přináší neopakovatelný hudební umělecký 
zážitek. Ovšem nikdo neví do jakých zákoutí              
a krajin nás tentokrát tento hudebník a skladatel 
zavede. 

Takže ještě jednou dobrou chuť a věříme, že se na 
takové menu nezapomíná. 

Břetislav Dvořák

MARIÁN VARGA V OSTROVĚ

LETNÍ AKCE NA VĚTRNÉM VRCHU

Dům kultury nabízí do pronájmu velmi zajímavé 
prostory po bývalé Charitě. Jedná se o prostory      
v druhém patře se samostatným vchodem              
ze zadní části domu kultury nebo prostory               
v přízemí u kontaktního místa kabelové televize. 
Prostory v druhém patře jsou světlé a dají se 
pronajmout zvlášť či jako jeden komplex (vhodné 
pro pořádání kurzů, na cvičení nebo jako kancelář 
se zasedací místností a jiné). Nájem nebytových 
prostor: 
kancelář − 2,8 šířka, 6 délka, 16,8 plocha
Klub Vyhlídka − 7 šířka, 8,2 délka, 57,4 plocha
kontaktní místo, přízemí − 1,6 šířka, 3 délka, 4,8 
plocha 
kontaktní místo, přízemí − 1,9 šířka, 1,2 délka, 
2,28 plocha 
společná chodba + WC − 2,5 šířka, 5,8 délka, 14,5 
plocha temný sklad, přízemí − 1,5 šířka, 3 délka, 
4,5 plocha 
Plocha celkem 100,28 m2.  

Pokud máte o tyto prostory zájem a chtěli byste      
si je prohlédnout, neváhejte a zavolejte nám         
na 353 800 532/512. Přihlášky zasílejte na: 
parmova@dk-ostrov.cz do 31. srpna do 17 hodin.

Cestovka a Výletní kavárna Větrný Vrch vás zvou 
na letní hudební akci Varmužova cimbálová 
muzika, která vám zahraje k poslechu a tanci          
3. srpna od 16 hod. Vstupenky jsou již nyní                
v prodeji. Kromě cimbálové muziky na vás čeká 
kvalitní moravské víno a biosýry. Více na 
www.vetrnyvrch.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PROSTORY V DOMĚ KULTURY

Martina Pavlasová

 Jana Klimešová – Cimická
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KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

PŘIPRAVUJEME:

1. září, 15.00 hod., Stará radnice − galerie
VÍLA OHARKA − Pohádka na motivy pověsti           
z knihy od Zdeňka Šmída

14. září, 17.00 a 19.30 hod., Klášterní areál
OŽÍVÁNÍ OSTROVSKÝCH PŘÍBĚHŮ − Noční 
prohlídka pro malé i velké

24. září, 19.30 hod., Divadelní sál DK Ostrov
SVĚTÁCI − Divadelní verze slavné české hudební 
komedie. Hrají: Dalibor Gondík, Martin Zounar, 
Adéla Gondíková, Jan Přeučil aj. Předprodej 
vstupenek již zahájen. 

září – prosinec, Společenský sál DK Ostrov
TANEČNÍ KURZY − Přihlášky v Infocentru DK 
Ostrov.

5. září, 15.00 hod., Mírové náměstí Ostrov
SVĚT TANČÍ − Zábavná akce tří folklorních skupin 
doprovázená hudbou lidových muzik

Provoz kláštera 
út – ne: 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 –18.00 hod.
Online předprodej vstupenek na www.dk-
ostrov.cz. 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 4. srpna
OSTROVSKÝ PORCELÁN
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.

9. srpna – 30. září, výstava
JAN SAUDEK
Klášterní areál tematicky navazuje na Starou 
radnici a zve vás na výstavu Jana Saudka. Český 
fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii    
s typickým a nezaměnitelným rukopisem, bude 
vystavovat svá díla v prostorách klášterního 
kostela Zvěstování Panny Marie. Nejčastějším 
předmětem jeho tvorby je žena, ženské tělo            
a motivy vztahu ženy a muže. Je dobře znám i ve 
světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal 
rytířem Řádu čestné legie. Vernisáž výstavy 
proběhne 9. srpna od 17 hod. Vstupné: 30 Kč;        
20 Kč; 10 Kč.

25. srpna, 19.00 hod., 
kostel Zvěstování Panny Marie  
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.  

4. a 18. srpna, 15.00 hod., pohádka
PRÁZDNINOVÝ RANEC POHÁDEK
Smolíček, kůzlátka a Budulínek − Několik krátkých 
pohádek s maňásky
Pohádky ze zoo – Zvířátkový doktor vypráví              
o bolestech a trápení zvířátek

14., 15., 21., 22. srpen, 19.00 hod. – 21.00 hod., 
půda galerie 
SHYLALIGHT − KURZ FÉNIX
Kundalini jóga, kvantové zdraví, alternativní             
a přírodní léčivé prostředky, praktické a snadné 
nástroje pro každodenní používání pro utišení 
mysli a zachování trvalého zdraví. Kurz povede 
mezinárodní učitelka kundalini jógy a trenérka 
pro osobní a profesionální rozvoj z Velké Británie 
Lisa Cunniff (překlad zajištěn). Kurzovné: 100 Kč.

STARÁ RADNICE GALERIE

Online předprodej vstupenek na www.dk-
ostrov.cz

25. srpna, 15.00 − 20.00 hod., Klášterní zahrada 
Ostrov
2. ROČNÍK LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNY OSTROV 
Malá přehlídka ochotnických divadelních 
souborů. Časy jsou pouze orientační.
Program:
15.00 hod., O TAJEMNÉM NÁSTROJI 
– Divadelní scéna Ostrov při DK
Jak chtěl král zajistit zemi klid a pohodu smlouvou 
s čarodějnicí.
16.00 hod., JAK SE KÁČA PROTANCOVALA DO 
PEKLA A JAK TO DOPADLO 
− Divadlo bez zákulisí Sokolov
Tak trochu jiná pohádka o Káče a peklu.
17.00 hod., NA ŠIRÉM MOŘI 
– DS KLAS, Klášterec nad Ohří
Absurdní modelová hříčka Slawomira Mrožka. 
Dotýká se témat jako je lidská svoboda, právo        
na vlastní názor, manipulace, dogmatické myšlení, 
totalita atd.
18.00 hod., MANŽELSTVÍ NARUBY 
− Divadlo Rynek, Újezd u Plánice 
Díky hádce si manželé vymění role muže a ženy      
v domácnosti, aby dokázali jeden druhému, kdo to 
má doopravdy těžké. Kdo má pravdu? 
19.30 hod., JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 
– DS Jezírko, Plzeň
Slavná vtipná komedie o Filipovi a věčně 
nemocném příteli Bunburym z dob viktoriánské 
Anglie.

23. srpna, 13.00 − 17.00 hod., Mírové náměstí 
OSTROVSKÉ TRHY 
Oblíbené trhy nejen s regionálními výrobky.

Provoz Staré radnice  út – ne: 11.00 – 17.00 hod.
Online předprodej vstupenek 
na www.dk-ostrov.cz

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH STROJKŮ
STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KRAJKÁŘSTVÍ          
V KRUŠNÝCH HORÁCH

2. srpna – 31. srpna, výstava
MANDALY – OBRÁZKY, KTERÉ POHLADÍ DUŠI 
Mandala je léčivý magický kruhový obraz – slovo 
pocházející ze staroindického obřadního jazyka 
sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk. 
Už mnohé staré národy věděly o síle schované      
ve středu mandaly a uměly ji využít. Na výstavě 
výtvarnice Ivany Stonjekové uvidíte mandaly pro 
muže, ženy, děti, léčivé mandaly, andělské 
mandaly aj. Při vernisáži výstavy 2. srpna                
od 17 hod. se uskuteční milé povídání o autorce,
mandalách a dále na téma Nevšední energetika 
českého duchovního prostoru. Slovo bude mít 
IVO FLUKSA.  
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LETOHRÁDEK OSTROV

pobočka Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.letohradekostrov.cz
otevřeno úterý – neděle, 10 – 17 hodin
vstupné: 40 Kč, snížené: 20 Kč, 
první středa v měsíci vstup zdarma

Pokračující výstavy
29. 8. – 29. 9. 2013 
Milan Ďuriš – Barva světla/Světelná instalace
V základě světelné instalace plzeňského 
výtvarníka Milana Ďuriše (1958) leží jeho 
dlouholeté okouzlení  krajinou, které autor 
vyjadřuje prostřednictvím geometrizovaných 
prvků a světelných kvalit barev. Přátelské setkání    
s autorem se uskuteční v pondělí 30. září v 17 hod. 
Jste srdečně zváni.
29. 8. – 29. 9. 2013
Zlatý věk
V letech 1890 až 1914 zažívala Evropa tzv. „zlatý 
věk“ elegance, krásy a dostatku. Jak se takový život 
odrazil v grafickém umění, ukazují umělci – grafici, 
rakouští, němečtí i čeští. 
Michael Rittstein – Galaktické manšestráky
Profesor pražské akademie Michael Rittstein 
(1949), významný figuralista, v obrazech vyjevuje 
skutečnosti sice reálné, ale interpretuje je                   
s břitkým sarkasmem jako např. bitku krásné 
blondýny v kuchyni s velkými mravenci nebo 
motorkářské jízdy, sedánky v kavárnách nebo 
život pražských bezdomovců.

Tvůrčí dílny
4. 9. 2013, 16 hod. 
Zpátky ve škole
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi, zaměřená         
na tvorbu různých školních pomůcek (stojánky    
na tužky, obaly, bločky, záložky). Materiál bude       
k  dispozici. Vstupné: 50 Kč
14. 9. 2013, 14 hod.
Šité hračky
Tvorba šitých hraček z textilu a plsti. Dílna je 
určena pro dospělé. Materiál bude k dispozici.
Vstupné: 50 Kč



2. srpen, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 133 minut 
APOCALYPTO
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví                    
o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této 
kultury, její moudrý život a náhlá destrukce je 
dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde            
o  vůbec první filmové zpracování této 
neobjasněné záhady. Hlavní hrdina Jaguáří Tlapa 
se vydává na zběsilý útěk ze zajetí, aby zachránil 
nejen svůj život, ale i milovanou rodinu… 
Uznávaný, přesto nebo právě proto aférami 
obklopený, světoznámý režisér, scénárista, herec   
a producent v jedné osobě Mel Gibson při 
natáčení Apocalypta opět riskoval. Pro zvýšení 
autenticity se po celý film mluví neznámou řečí, 
původním mayským jazykem Yucatec, podobně 
jako v Umučení Krista. Na filmu se podíleli špičkoví 
tvůrci, jako je kameraman Dean Semler, držitel 
Oskara za film Tanec s vlky (režie Kevin Costner), 
střihač John Wright a hudební skladatel James 
Horner (Titanic – režie James Cameron). Výpravu 
filmu měl na starosti Oscarem několikrát oceněný 
Tom Sanders. Snímek Apocalypto byl již mimo jiné
nominován na cenu BAFTA v kategorii nejlepší 
neanglicky mluvený film. 
Produkce: USA. Žánr: drama/dobrodružný 
/thriller/akční/historický. Režie: Mel Gibson

9. srpen, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 101 minut
VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se odehrává 
napínavý kriminální příběh, který ve svém 
důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů           
i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) 
vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné loupačky 
se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná 
stávat politická kauza. Z nařízení Státní 
bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major 
Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista            
z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá 
jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt 
zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje 
ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát       
v boji s dobře propojenou sítí komunistické 
policie? Protivník je silný a Hakl se brzy 
přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. 
Každý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které 
dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny.
Produkce: Česko/Slovensko/Polsko. 
Žánr: drama/krimi/thriller. Režie: David Ondříček

16. srpen, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 95 minut 
VRTĚTI ŽENOU
Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleyho 
(Hugh Dancy) se odehrává ve viktoriánské Anglii. 
Pokrokovému Mortimerovi vadí, že většina 
nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie          
a výzkumy a nadále léčí pacienty pomocí pijavic     
a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního 
místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta 
Dalrympleyho (Jonathan Pryce), který se 
specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“. Doktor 
Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem 
(Rupert Everett) jsou k novým metodám léčení 
naopak velmi otevření a každý experiment              
a novinku vítají s nadšením. Společně sestrojí 
důmyslný nástroj (vibrátor), který ženám 
podivuhodně rychle a efektivně umožňuje

dosáhnout vytoužené úlevy a klidu… Zakrátko se 
zpráva o jejich zázračném přístroji roznese               
a čekárna jejich ordinace je stále plná 
„hysterických“ žen, které chtějí pomoc. Jediná 
žena, která v převratný vynález nemá důvěru, je 
svobodomyslná a feministicky založená    
Charlotta (Maggie Gyllenhall), dcera lékaře 
Dalrympleyho. A právě do ní se Mortimer 
beznadějně zamiluje… 
Produkce: Velká Británie/Francie/Německo/ 
Lucembursko. Žánr: romantický/komedie/ 
historický. Režie: Tanya Wexler 

23. srpen, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 94 minut 
TRAINSPOTTING
Další snímek tvůrčího tria, skládajícího se                  
z režiséra Dannyho Boylea, scénáristy Johna 
Hodge a producenta Andrea MacDonalda, si získal 
ještě větší celosvětovou popularitu než předchozí 
Mělký hrob. Ve vyprávění hlavního „hrdiny“, 
asociálního mladíka Rentona, se odkrývá bizarní 
svět revolty proti současné konzumní společnosti. 
Renton a jeho skotští přátelé jsou totiž narkomani, 
jejichž jedinou starostí je sehnat další dávku. Jenže 
„skutečný život“ smutné protagonisty „semele“      
a změní. Někteří nepřežijí, z jiných – jako například 
právě z Rentona – se stanou „normální“ lidé. 
Epizodické vyprávění vytváří zvláštní mozaiku,      
z níž se velmi působivě vynořuje pochmurný 
obraz jedné „ztracené“ generace. Snímek těží          
z tradic britského civilismu a dokumentárních 
filmů se sociální tématikou, ale zároveň je 
radikálně inovuje pomocí surrealistických hříček, 
černého humoru, dynamické kamery, střihu                             
a charakterizace hlavních postav. Režisér Boyle 
svým pozorováním světa z nevšedního                    
(z generačně vypjatého) úhlu opět provokuje 
měšťáckou společnost. Svým filmem jako 
hozenou soubojovou rukavicí  políčkuje 
standardní středostavovskou morálku a tradiční 
hodnoty.  Zároveň s i  postupně z ísk ává                       
u nejmladšího publika přívlastek kultovního 
režiséra, důležitou roli v tomto procesu hraje 
hudební složka filmu, obsazená právě kultovními 
jmény anglosaské scény 80. a 90. let.
Produkce: Velká Británie. Žánr: drama/krimi/ 
komedie. Režie: Danny Boyle

30. srpen, pátek, 22.00 hod.
Vstupné: 50 Kč, 102 minut
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA 
HNÁTKA
Návrat mezi fotbalové snaživce z Houslic se 
povedl opravu znamenitě. Bez debat jeden                
z nejlepších českých filmů posledních let, herecký 
koncert Krobota a Vetchého. „Na žádnej ťukes 
nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ 
Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. 
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, 
ale jen on se v něm zapsal navěky. Legendární 
Pepík Hnátek. 
Produkce: Česko. Žánr: komedie/sportovní. Režie: 
Jan Prušinovský
 

KULTURNÍ PŘÍLOHA

1. 8. čtvrtek, 20.00 hod., 
vstupné 130 Kč, Radium Palace
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA

7. 8. středa, 19.00 hod.
vstupné 80 Kč, AK. Běhounek
TANEČNÍ VEČER S KOUZELNÍKEM
K poslechu a tanci hraje Jan Zumr. 

8. 8. čtvrtek, 20.00 hod.vstupné 140 Kč, 
Radium Palace
NEJSLAVNĚJŠÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE 
Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv,     
Jan Kubeš – klavírní doprovod. 

11. 8. neděle, 19.30 hod., vstupné 80 Kč, 
Špitální kostelík
HUDBA SHAKESPEAROVY DOBY A NOVÉ PÍSNĚ 
Jarmila Chaloupková – zpěv a Brian Wright 
(Anglie) – loutna. 

13. 8. úterý, 19.30 hod., kavárna, 
vstupné 70 Kč, Curie
COUNTRY VEČER SE SKUPINOU DRC

15. 8. čtvrtek, 20.00 hod., 
vstupné 100 Kč, Radium Palace
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA 

21. 8. středa, 19.00 hod., vstupné 80 Kč, 
AK. Běhounek
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
firmy Eurofashion z Karlových Varů. 
K poslechu a tanci hraje Jan Zumr. 

22. 8. čtvrtek, 20.00 hod., vstupné 120 Kč, 
Radium Palace
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

27. 8. úterý, 19.30 hod., vstupné 70 Kč, Curie
HONZA JAREŠ – ZPĚVÁK A KLAVÍRISTA

29. 8. čtvrtek, 20.00 hod., vstupné 140 Kč, 
Radium Palace
OPERETNÍ GALAVEČER v podání Salónního 
orchestru NÁLADY pod vedením ing. Petra Macka. 
Na programu slavné operetní melodie. 

PROGRAM SRPEN 2013
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LETNÍ KINO



KULTURNÍ PŘÍLOHA

VELKÉ 3D KINO
který se nevyvíjí dle jejich představ a nakonec          
i vraždy. Hlavní role: Dwayne Johnson, Mark 
Wahlberg, Ed Harris.
Produkce: USA. Žánr: krimi/komedie/akční.

9. pátek, 20.00 hod. a 10. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 117 minut, české titulky (*15)
DRSŇAČKY – Premiéra
Jedna by druhou nejraději zabila, ale šéf jim           
to zakázal. Zvláštní agentka FBI Sarah (Sandra 
Bullock) a bostonská policajtka Shannon (Melissa 
McCarthy) už nemůžou být odlišnější. Spolu 
vytvoří detektivní dvojici, postaví se brutálnímu 
drogovému magnátovi, stanou se parťačkami         
a posléze překvapivě i přítelkyněmi. 
Produkce: USA. Žánr: komedie.

15. – 16. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 130 Kč dospělý, 110 Kč děti do 15 let,     
105 minut, český dabing 
ŠMOULOVÉ 2 – Premiéra
Pokračování rodinné komedie, ve které zlý čaroděj 
Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů 
podobných Šmoulům, kterým říká Neplechové, 
aby s jejich pomocí získal všemocnou magickou 
š m o u l í  e s e n c i .  P r o d u k c e :  U S A .  Ž á n r :  
animovaný/komedie/rodinný.

15. Čtvrtek a 17. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 110 Kč, 85 minut, české titulky (*15)
OČISTA – Premiéra
Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povoleny. 
Přežijte ji! Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo 
vám nepomůže, protože všechny složky 
záchranného systému jsou během Očisty mimo 
provoz. Krvavý thriller s hororovými prvky natočili 
tvůrci série Paranormal Activity. Hrají: Ethan 
Hawke, Lena Headey.
Produkce: USA. Žánr: thriller/drama/horor.

16. pátek, 20.00 hod. a 17. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 98 minut, české titulky 
JASMÍNINY SLZY  −  Premiéra
Žena, které zdánlivě nic neschází a která by              
si mohla v klidu užívat „bezstarostného“ života, se 
náhle ocitá na prahu těžké osobní krize. Jediné 
řešení vidí v útěku od zaběhlých stereotypů             
a v nalezení nového začátku ve slunném San 
Franciscu. Cate Blanchett a Alec Baldwin jsou 
herecké jistoty a téma je typicky allenovské.
Pro d u k ce :  U S A .  Ž á n r :  d ra m a / k o m e d i e.              
Režie: Woody Allen.

22. – 23. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kč, 92 minut, český dabing

ŽRALOCI NA SOUŠI
Rodinná komedie o dvou žraločích bratrech – 
malém Pupovi a velkém Juliovi. Když pytláci 
ukradnou žraločí vajíčka, vydají se bratři zjednat 
nápravu do lidského světa. Produkce: Malajsie. 
Žánr: animovaný/komedie/rodinný.

22. čtvrtek a 24. sobota , 20.00 hod.  
Vstupné: 100 Kč, 118 minut, české titulky (*12)
LIBERACE – Premiéra
Film zábavným způsobem sleduje vášnivý, 
nelehký a dramatický vztah slavného pianisty 
Liberaceho a mladičkého Scotta v době, kdy      
bylo zcela nemyslitelné přiznat se veřejně                          
k homosexuální orientaci. Skvělé obsazení: 
Michael Douglas, Matt Damon. Produkce: USA. 
Žánr: drama/životopisný/hudební.

23. pátek, 20.00 hod. a 24. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 130 Kč, 101 minut, české titulky (*12) 
MACHŘI 2 − Premiéra
Letní komedie zastihne Lennyho (Adam Sandler)   
v pohodě poté, co se přestěhuje s rodinou             
do městečka, kde on i jeho přátelé vyrostli. Nikdo         
z nich však netuší, že se na ně řítí nečekané 
události, které s sebou přináší poslední den 
školního roku. Produkce: USA. Žánr: komedie.

29. – 30. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 155 Kč dospělý, 135 Kč děti do 15 let,       
85 minut, český dabing
LETADLA – 3D − Premiéra
Příběh práškovacího letadla jménem Prášek, který 
sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého 
závodu kolem světa. Produkce: USA. Žánr: 
animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný.

29. čtvrtek a 31. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 130 Kč, 98 minut 
LÍBÁNKY – Premiéra
Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební 
oslavy. Na oslavě se však objeví nezvaný host          
a romantika dostává znenadání trhliny. Některá 
tajemství by prostě neměla být prozrazena!
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna 
Fuitová. Produkce: Česko. Žánr: drama.

30. pátek, 20.00 hod. a 31. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 150 Kč, 136 minut, české titulky, (*12)  
WOLVERINE − Premiéra
Wolverine, nejslavnější hrdina ze ságy X-men,       
se v příběhu podívá do současného Japonska, kde 
se střetne se svou největší nemesis. Z nelítostné 
bitvy odejde navždy poznamenaný. Produkce: 
USA. Žánr: sci-fi/akční/fantasy.

 1. – 2. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 90 minut, české titulky (*12)
BLING RING – JAKO VIPKY – Premiéra
Když celebrity nejsou doma, oni jdou na návštěvu. 
Parta školáků z lepších rodin se baví tím,                  
že vykrádají domy slavných lidí. Jak dlouho si 
budou ale užívat, než spadne klec? V hlavní roli 
Emma Watson. Produkce: USA/Francie/Německo. 
Žánr: drama/krimi .

1. čtvrtek a 3. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 90 Kč, 124 minut, české titulky (*12)
NEVĚDOMÍ
Planeta Země to má v roce 2073 spočítané. Jacka 
nejvíce baví sbírání artefaktů zanikající lidské 
civilizace a z každodenní rutiny ho vyvede 
nouzové přistání vesmírné lodi a zajetí ilegální 
armádou žijící pod zemským povrchem, jejíž 
vůdce toho o něm ví víc než on sám. Hrají: Tom 
Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. 
Produkce: USA. Žánr: akční/sci-fi.

2. pátek, 20.00 hod. a 3. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 102 minut, české titulky (*12)
RED 2 – Premiéra
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. Vysloužilí agenti 
rozhodně nezrezivěli, umějí kousat a vrací se.
Hvězdné obsazení: Bruce Willis, Antony Hopkins, 
John Malkovich a Catherine Zeta-Jones. Produkce: 
USA. Žánr: akční/komedie/krimi/thriller.

8. – 9. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kč, 101 minut, český dabing
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má 
jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů  a převzít 
nadvládu nad celým světem. Plány mu může 
zmařit jen Arthur  se svými kamarády, kteří budou 
potřebovat veškerou pomoc, kterou seženou. 
Bitva může začít! Produkce: Francie. Žánr: 
dobrodružný/rodinný/fantasy.

8. čtvrtek a 10. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 110 Kč, 129 minut, české titulky (*15) 
POT A KREV  − Premiéra
Pravdivý příběh o gangu kulturistů z Miami, kteří 
se zapletou do vydírání, plánovaného únosu, 
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TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„TA DIETA SE MINULA ÚČINKEM, ZEŠTÍHLELA JENOM MOJE PENĚŽENKA“.

 Výherci vstupenek se stávají paní Alena Bornová z Damic a pan Josef Havlan 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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Rodina Vondříčkova si zašla na oběd do restaurace. Když otec zaplatil, zvedl se a řekl: „Tak už můžeme jít!”  
Vtom se ozvala malá Hanička: „Mami, . . . (viz tajenku)?”
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jaksi zvláštní. Pro další upřesnění zasílám moji 
odpověď panu Burešovi na korespondenci, kterou 
obeslal všechny zastupitele města.

Pane kolego Bureši,
co se týče paní ředitelky DK, je její svatou pravomocí 
( jakou má ostatně každý vedoucí) budovat                  
si pracovní tým k obrazu svému, tedy k naplňování 
svých pracovních vizí. Paní ředitelka jako vedoucí 
pracovník, který je denně ve styku se svými 
podřízenými, určitě dovede daleko lépe než kdokoli   
z nás posoudit, jak každý z nich plní jemu zadané 
úkoly.

Pokud je mi známo, minulý ředitel měl problémy          
s udržením pracovního nasazení svých podřízených. 
Nevím, jakým výběrovým řízením byl minulý ředitel 
do této funkce obsazen, ale o jeho práci mimo jiné 
vypovídá také jím zpracovaný organizační                    
a pracovní řád (nikdy jsem neviděl tolik vedoucích 
bez podřízených).

Za necelý rok působení paní ředitelky se určitě 
zvedla kvalita kulturních akcí DK a požadovaným 
pracovním nárokům zřejmě ne všichni podřízení 
stačí. A jak jsem byl informován (stále preferuji 
osobní setkání před korespondencí!), dochází zde 
také k porušování pracovní kázně. To nemůže být 
tolerováno žádným vedoucího pracovníkem.

Myslím si, že rozhodně není důvod být znepokojen  
probíhajícími změnami a strachovat se o kulturní 
akce, které jsou z podstaty zřízení této PO 
požadovány. 

S pozdravem,
Ing. Josef Železný, radní města

A co se týče „vlajkové lodi“ domu kultury, 
Dětského filmového festivalu, jsem zcela bez 
pochybností. Dávám přednost osobnímu jednání 
před zbytečnou korespondencí a jsem tedy paní 
ředitelkou průběžně informován o stavu příprav 
na tuto významnou kulturní událost. Jsem 
přesvědčen, že se konečně vrací zašlý lesk tohoto 
festivalu.

Rozhodně je v oblasti kultury v našem městě 
správně nakročeno, i když je mi jasné, že 
vydavatelé těchto novin na práci nové paní 
ředitelky nenechají, tak říkajíc, nit suchou. Ale toto 
hodnocení bych přenechal občanům města 
Ostrova. 

A co se týče Ostrovského kulturního léta, 
pořadatel této akce byl schválen ještě před 
příchodem paní ředitelky a vzhledem k úspěchu 
tohoto projektu není zatím důvod cokoliv měnit. 
Mimochodem, jak řekl jeden z účinkujících 
letošního úvodního koncertu Ostrovského 
kulturního léta: „Ostrov konečně začíná ožívat!“

V receptáři bych doporučil „Kapra na modro“.

Je známo, že máte rád ženy, ale je něco co na 
nich opravdu nesnášíte?
Ženy jsou bezmála dokonalé. Někdy však dokáží 
být protivné tou svou vzájemnou řevnivností          
a žárlivostí. Každá chce mít muže jenom pro sebe...

Myslíte, že se dá vyfotografovat opravdu 
všechno věrohodně?
Věrohodně se dá vyfotografovat naprosto cokoli. 
Otázkou je, zda to bude krásné. Fotografuji 
každého, protože dobrý řemeslník pracuje               
s každým kusem. Chci ale, aby mé fotografie byly 
oslavou krásy. My lidé jsme totiž krásní.

Kdyby jste měl jedním slovem charakterizovat  
své fotografie jaké by to bylo?
Podvod.

Co je jednodušší malovat nebo fotit?
Malování funguje jako úžasná arteterapie. Ovšem 
jestli je tím jednodušší, to nevím.

Je něco, co byste chtěl namalovat a ještě se 
vám to nepodařilo?
Chtěl bych, aby se mi podařilo malovat ještě 
hodně dlouho. 

Je někdo nebo něco,  co byste chtěl  
fotografovat?
Mám jednu takovou fotografii. Jmenovala by se 
Má vlast. Dokonce už jsem měl vše, co k ní 
potřebuji, na dosah, přesto jsem ji neudělal.

Máte nějakou vzpomínku na Karlovarský kraj, 
foťák a ženy?
Spíš mám vzpomínky na cesty Karlovarským 
krajem. Jsou tam krásné scenérie. Ale kdysi jsem 
jezdíval do jednoho městečka za jednou krásnou 
dívkou...

Proč byste nám doporučil navštívit vaší 
výstavu?
Přijďte, uvidíte výtvory muže, který se to ještě ani 
před osmdesátkou nevzdal.

JAN SAUDEK INTERMEZZO

ROZHOVOR

Martina Pavlasová, propagační specialiska Jiří Suchý

Máte na prodej známky, knihy, pohledy? 
Odkoupím je a dobře zaplatím. V případě zájmu 
mě prosím kontaktujte na 606 734 258.

VÝKUP ZNÁMEK

S velkou pompou letos vydané Ostrovské noviny, 
které si daly do vínku „arénu názorů“, mě hned při 
mém prvním příspěvku vyvedly z míry. Reagoval 
jsem v něm na článek pana zastupitele Bureše, 
který se z mého pohledu zcela nezasvěceně 
vyjadřuje k současnému stavu (personálnímu          
i profesionálnímu) v Domě kultury Ostrov. Jak mi 
bylo redakcí sděleno, z důvodu „velmi omezené 
kapacity“  byl můj článek zkrácen do podoby 
úsporného inzerátu a tím tedy došlo zcela              
ke zkreslení mého názoru. „Každý, kdo něco dělá, 
by měl znát svůj cíl“. To je myšlenka, kterou se 
redakční rada ohání v úvodním sloganu prvního 
čísla Ostrovských novin. Ale už při vydání       
třetího čísla novin byla jaksi idea Hyde Parku 
zapomenuta, anebo cíl redakce je zcela jiný, než je 
prezentováno v prvním čísle. Zřejmě nejsem ten 
správný dopisovatel. A to má nabídka byla 
kompletní, tedy i s receptem do kuchyně! Ten 
ovšem nebyl z úsporných důvodů zkrácen. 
Možná, že právě ve vydávání receptů čtenářů vidí 
redakce Ostrovských novin svoji budoucnost 
(tedy ten avizovaný cíl). Ostatně, kuchařské 
recepty jsou osvědčené a vděčné téma. Doufám, 
že v odsuzovaném Ostrovském měsíčníku        
bude můj příspěvek vzat na milost.

K situaci v domě kultury
Je tomu více než rok, co byla v řádném výběrovém 
řízení (do výběrové komise se také delegovala 
zástupkyně místní ODS) na funkci ředitele DK 
vybrána paní Romana Parmová. Tato dvoukolová 
výběrová řízení (VŘ) proběhla celkem dvakrát 
(součástí druhého kola byl psychotest). V prvním 
VŘ nebyl nikdo vybrán, ve druhém komisi nejvíce 
zaujala vize dalšího vývoje kultury v našem městě 
předložená právě paní Parmovou. Podotýkám,     
že stávající ředitel DK se ani do jednoho řízení 
nepřihlásil. Vyhlášení tohoto konkurzu na ředitele 
DK nebylo samoúčelné, ale předcházelo mu už 
řadu let trvající velice problémové vedení této 
organizace města. Připomínám, že už předchozí 
starosta nebyl s prací ředitele DK spokojen. Jen 
zřejmě pro velkou zaneprázdněnost nebyl 
schopen tuto nepříjemnou a jaksi také politicky 
citlivou situaci řešit.

Zásadní problém při nástupu nové paní ředitelky 
byl v tom, že odstupující ředitel ukončil svojí 
činnost tak, jak se asi stává novou tradicí v našem 
městě. Na stole nechal klíče, bouchl dveřmi               
a zmizel. To znamená bez řádného předání funkce, 
nikoli tedy tak, jak je to u civilizovaných lidí běžné. 
Tím se tedy stalo, že nová paní ředitelka DK nebyla 
informována o působení odborové organizace na 
tomto pracovišti. Postupovala tedy ve svých 
rozhodnutích správně a v mantinelech Zákoníku 
práce a po zjištění této skutečnosti byla chyba 
napravena. Tedy nebyly zde žádné nepřístojnosti 
a nezákonné praktiky. 

Odstupující pan ředitel, a to je velice zarážející, 
dokonce spis (informace o kolektivní smlouvě)        
o odborové organizaci neměl v prostorách 
ředitelství DK!!! Ten byl paní ředitelce předán až po 
zmiňovaných opatřeních od vedoucí odborové 
organizace při DK. Tedy pro upřesnění,                       
s posledním zápisem z roku 2010! Chybějící 
smlouvy byly dodány později, jen podpisy 
některých členů místní odborové organizace byly 
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Ing. Josef Železný, radní města

Zdroj:  Jan Parma



ústavem nebyl. Byl to koncentrák. Po pár dnech      
na přibyláku mi bylo jasné, kdo (kromě bezpečáků 
dosazených StB) lágru Vykmanov ve skutečnosti 
vládne. Vysoký muž s klátivou chůzí, přezdívaný 
Velký Gulliver nebo také Samorost, „náčelník 
výchovy”, vlastním jménem npor. Jaroslav K.               
z blízkého města Ostrov. Tento manažer 
převýchovy, údajně s rodinnými vazbami                 
na ministra vnitra, agilně dusil vězně svými 
„harmonogramy”, jakoby převzatými z těch 
nejsovětštějších převýchovných táborů pro 
bezprizorní zloděje. Šlo o celodenní program 
buzerace, kdy vězni museli po těžké práci, kdy měli 
plnit tvrdé, v podstatě nesplnitelné pracovní normy, 
provádět nejstupidnější nácviky a školení. 
Například nácvik na výdej stravy. Při permanentním 
hladu v tomto lágru byl nácvik na vydávání stravy 
obzvláště odpuzující. Spočíval v hromadném 
pochodu s prázdnými ešusy pod levou paží               
k lágrové kuchyni, kde samozřejmě nikdo žádnou 
stravu nevydal, a pochodu zpět k baráku. Několikrát 
denně. Nepochybně se tím dobře živený Gulliver 
výborně bavil. Zatímco vězňové nedostali po dobu 
půl roku třeba obyčejné brambory, protože, jak se 
vyjádřil dozorce mající na starosti kuchyni, „venku 
jsou moc drahé, to vám dáme radši vitamíny.” 
Samozřejmě žádné vitamíny ani brambory nebyly. 
Takže furt dokola jen ta boží šlichta z kedluben          
a mrkve s těstovinami. Ale hlavně prošlé vojenské 
zásoby z konzerv a instantních pytlíků. Za celá léta 
jsem neviděl obyčejný rohlík s mlékem. A ovoce? 
Jen jeden kousek ročně. Na Vánoce jeden citron 
nebo nahnilé jablko.  
Při jiných nácvicích npor. Jaroslava K. museli 
odsouzenci smekat před prázdnou kanceláří 
referentů režimu, jako by míjeli boží muka. Také       
se muselo podávat hlášení, jeden mukl druhému. 
Náčelník výchovy denně nařizoval školení 
ústavního řádu. Nikdy jsem neviděl televizi ani film, 
jen mě školili jak analfabeta ústavnímu řádu. Řádu, 
který nakonec v mém případě sami hrubě pošlapali. 
Pokud si vzpomínám, tak vězeň měl jen dvacet 
minut týdně na osobní volno. V něm mohl například 
napsat dopis rodině, ovšem pokud mu ho cenzor 
Karlík nezahodil, jako to běžně dělal mně. A ani mi 
to neoznámil. Kvůli takovému teroru, kdy vězni 
museli často vstávat také v noci na úklid sněhu          
a na různé služby a byli tedy nejen hladoví, ale 
věčně nevyspalí, utrmácení a promrzlí, páchali pak 
někteří sebevraždy. Na vrub Velkého Gullivera padá 
řada pokusů i dokončených sebevražd zoufalců, 
kteří tento teror prostě nezvládli. Vzpomínám         
na vězně Kučku, staršího pána, který v zoufalství 
skočil pod kola těžkého náklaďáku a umíral dva dny 
na těžké vnitřní zranění. „Strašný život, strašný život,” 
říkával mi, když jsme se na lágru potkali. 

Výše uvedený článek je prvním ze dvou výtažků z 
širšího textu pana Janči, který obsahuje řadu bližších 
informací o jednotlivých osobách a dozorcích z NVÚ 
Vykmanov. Tyto údaje byly na základě rozhodnutí 
redakční rady z článku vyřazeny a namísto celých 
jmen jsou použity iniciály − pozn. redakce. 

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY
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Chtěla bych upozornit na situaci v Krušnohorské 
ulici. Co tam otevřeli krámky Vietnamci, tak se tam 
scházejí bezdomovci a různé existence. Večer tam 
procházet je horší než noční můra, už několikrát 
jsem byla svědkem i rvačky mezi Romy. Když         
se zeptám majitelů obchodů, proč nezavolají MP 
nebo PČR, tak mi řeknou, že to nemá cenu. Policie 
přijede, osoby vykáže, a to je vše, hned jak 
odjedou, tak jsou tam zpět. Pak se tedy ptám, proč 
MP nedělá svojí práci? Nedávnou dostaly druhé 
auto, tak by člověk řekl, že bude v Ostrově 
bezpečno. Nebylo by na škodu, kdyby chodily 
pěšky. Také je zarážející, že MP jezdí do Jáchymova 
a do Hroznětína, když člověk má strach                     
si v Ostrově zajít koupit rohlík! Teď, když potřebuji 
do obchodu, tak radši požádám manžela, aby mě 
odvezl do supermarketu. A tak bývalo v Ostrově 
krásně! 

Jsem rodačka a nerada bych se odtud stěhovala, 
neříkám, že v jiných městech to je jiné,   a co je tady 
starostou pan Čekan, tak je to tady stále horší          
a horší. Lituji, že jsem mu dala svůj hlas. 

V červencovém vydání Ostrovského měsíčníku 
jsme si mohli přečíst dobrou zprávu, že       
Klášterní areál v našem městě obdržel ocenění                       
za zachráněnou památku Karlovarského kraje.       
A ve stejném článku se píše i o Paláci princů, který 
rovněž obdržel ocenění. 

Nevím jestli pouze mě se dotklo, že v článku není 
ani slůvka o těch, kteří se zasloužili o záchranu 
těchto krásných památek v Ostrove. Mám na mysli 
především bývalého starostu města pana Jana 
Bureše, za jehož vedení naše město doslova 
rozkvetlo a vstalo jako Fénix z popela. Snad to není 
schválnost ani zlý úmysl, že se v článku, kde se 
chlubíme oceněním od druhých, neobjeví ani 
těch pár řádek poděkování těm, kteří se o to 
zasloužili. 

Tak snad bude tento článek sloužit k tomu, 
abychom panu starostovi Janu Burešovi 
poděkovali a stejný dík si zaslouží i všichni ostatní, 
kteří se o Klášterní areál i o Palác princů zasloužili.

STÍŽNOST

CENA PRO KLÁŠTERNÍ AREÁL 
(NÁZOR ČTENÁŘKY)

Milan Janča, signatář Charty 77 (red. kráceno)  

Barbora Burková

Jaroslava Vondráčková

Petr Výtiska

Dne 29. dubna 2013 při procházce v parku napadl 
volně pobíhající velký pes mého psa a při jeho 
obraně jsem i já utrpěl nějaký ten šrám. Jeden 
náhodný návštěvník parku mi pomohl a já              
se v naprostém šoku dostal do veterinární 
ordinace k paní doktorce Lence Müllerové             
na Starém náměstí. Chtěl bych jí touto             
cestou mockrát poděkovat za záchranu                    
a skvělou péči mého čtyřnohého kamaráda.

PODĚKOVÁNÍ

J. Fiala

Pod slovem špitál rozumíme dnes většinou 
nemocnici, slovo pochází z latinského hospitium 
− pohostinství. Přijímáni do nich byli domácí 
chudí i nemocní, v chudých špitálech dostali jen 
ubytování, vše ostatní si museli vyžebrat.                  
V Ostrově byl špitál v 16., snad už v 15. století, 
většinu majetku mu daroval hraběcí rod Šliků. 
Sestával z polí, luk a lesa, umožňoval poskytovat 
chovancům nejen střechu nad hlavou, ale i stravu, 
oděv a almužnu. Chovanci museli denně chodit 
do kostela k modlení a při zvonění přát milostivé 
vrchnosti štěstí. Špitál musely podporovat                
i řemeslnické cechy. Chléb a pečivo, které nemělo 
předepsanou váhu, bylo zabavováno a dodáváno 
špitálu. Špitál spravovalo město, stanovilo 
špitálního otce, který odpovídal za dům, 
hospodářství i sběr almužen. Přijetí do něj bylo 
možné jen po úmrtí některého z chovanců. Když 
se v něm roku 1842 uvolnila dvě místa, přijali           
do něj Annu Kauerovou, protože byla měšťankou 
Ostrova, bez majetku, bez podpory, stará, slabá, 
neschopná výdělečné činnosti. Roku 1833 v něm 
bylo jedenáct osob, šest mužů a pět žen. Chudých 
a potřebných bylo ovšem více než deset, houf 
žebráků chodíval Ostrovem dům od domu vždy v 
pondělí a pátek. Vodil je žebrácký rychtář, obvykle 
ze špitálu, a vybrané almužny jim pak rozdělil. 
Chodit s houfem žebráků ale mohli jen místní, 
povolení k tomu dávala městská rada. Cizí žebráci 
byli vyháněni. Roku 1771 o to požádala paní Anna 
Marie Grünesová, městská rada jí to jako chudé 
osobě dovolila. V Ostrově byl špitál roku 1842               
v jednopatrovém domu č. p. 175. V přízemí byla 
společná obývací místnost a pět komor, patro bylo 
hrázděné, v zimě roku 1842 už neobyvatelné. 
Opraveno a vyzděno bylo až v 50. letech 19. století.

Píše se rok 1975, je měsíc duben. Bachařská 
komunistická eskorta mě přiváží spoutaného 
skoro do kozelce do lágru Ostrov nad Ohří − 
Vykmanov. Proč tak spoutaného? U soudu jsem 
měl kritické řeči k rozsudku Vasila F., českého 
soudce Krajského soudu Brno s typicky českým 
jménem. Můj zločin, který jsem spáchal psacím 
strojem a perem, označili estébáci, krajský 
prokurátor a soudce „podvracením republiky       
ve spojení s cizí mocí". A já jsem to odmítal uznat, 
protože písemná kritika daných poměrů                  
ve společnosti nemůže být v žádné demokratické 
zemi označena podvracením republiky.  Když mě 
vezli v řetězech z brněnské vazby svázaného tak, 
že jsem si nemohl utřít zasoplený nos, a když se mě 
spoluvězni v eskortním autobuse ptali, kolik dětí 
jsem zabil, došlo mi, že možná půjde o holý život. 
NVÚ Vykmanov ve skutečnosti nápravným

OSTROVSKÝ ŠPITÁL

ZLO KONKRÉTNĚ 
POJMENOVANÉ − 1. ČÁST

HISTORIE MĚSTA

P r o d á m  b y t  1 + 1 ,  
p l a s t o v á  o k n a ,  
zateplený, v přízemí 
panelového domu. 
Cena dohodou,  
tel. 774 055 294. 
Zdeňka Hosmanová

PRODEJ BYTU



SPORTHISTORIE MĚSTA

JUNIORSKÝ OLYMPIONIK 
Z OSTROVA

Z Letních Olympijských her dětí a mládeže             
ve Zlíně a Uherském Hradišti se vrátila výprava 
Karlovarského Kraje, který reprezentovalo celkem 
sto šedesát čtyři sportovců. Cyklisté pod vedením 
pana Petra Fialy z Chebu výpravu velmi medailově 
podrželi. Vůbec neúspěšnějším olympionikem 
Karlovarského Kraje se stal cyklista, starší žák, 
David Zadák. David nám po příjezdu řekl: "Na 
základě letošních výsledků jsem byl nominován 
do všech tří cyklistických disciplín. Protože              
v současnosti vedu Český Pohár (ČP) horských kol, 
nějaká ta medaile se očekávala. Na Olympiádu 
jsem odjížděl s trenérem dříve, kvůli tréninku           
na trati v Uherském Hradišti. Hned v pondělí se jel 
ten očekávaný závod, horská kola MTB – Gross 
Country, kde jsem zabojoval a získal první zlatou 
medaili! V úterý pokračoval cyklistický boj                    
na horských kolech vyřazovacím závodem ve 
sprintu. Je to poměrně nová disciplína. Po první 
medaili jsem se uklidnil a řekl si, že to zkusím.              
Šlo to výborně až do finále. Před finálovou jízdou 
mě technicky neopravitelně zradil můj bike. 
Přesto jsem i na vypůjčeném kole zabojoval a byla 
z toho druhá zlatá! Po volné středě na mě                
čekal silniční závod s hromadným startem – 
okruhy městem. Letos jsem nikdy na závodech ČP 
nebyl na stupních vítězů. Jel jsem bez nervů − 
hlavou a dojel si pro třetí, tentokrát stříbrnou 
medaili. Nyní jsem v plném tréninku, protože            
21. července je můj další vrchol sezóny – 
Mistrovství ČR horských kol v Bedřichově.

David Zadák (red. upraveno)

obvinění byli dle míry provinění odsouzeni              
k vysokým trestům odnětí svobody – čtyři 
doživotní tresty a dále dlouhodobé tresty                 
v rozmezí osmi až dvaceti pěti let odnětí svobody. 
Trest smrti přes četné žádosti o milost byl nad 
odsouzenými vykonán 8. srpna 1952. Zhasnul tak 
nadobro život zastánce demokracie. 
Loňský rok uběhlo právě šedesát let od smutného 
výročí popravy. V rámci tohoto výročí byl osud 
Karla Strmisky blíže zpracován a přednesen v říjnu 
2012 na VII. Konferenci policejních historiků            
v Praze. Podrobnosti ze života a odbojové činnosti 
Karla Strmisky tak lze najít v Almanachu příspěvků 
VII. Konference policejních historiků v Praze, který 
je k dispozici v knihovně města Ostrov v oddělení 
regionální literatury.        

k dlouholetému českému rekordu. Vyhrává také 
Keirin, Scratch i Omnium. ODM mu však nevyšla 
díky disciplínám, které nejezdí, tedy MTB. Na silnici 
mu potom v lepším umístění zabránila závada na 
zámku sedla.  Již čtyři dny po této události dává 
zapomenout na neúspěch a na silničních 
závodech ČP u Mladé Boleslavi skvělým finišem 
vítězí! Mistrovství ČR se budou konat po uzávěrce 
tohoto čísla a informace přineseme příště. Svá 
mistrovství však mají za sebou již MTB triatlonisté. 
Nás může potěšit úspěch hned několika našich 
závodníků, vicemistrem ČR v X-terra se stala Aneta 
Klauková i Tadeáš Pavlík a na stupně vítězů             
se probojoval i Vojta Kočí, který skončil na 3. místě 
v ČR.

Ing. Josef Macke (red. kráceno)

Jiří Čechman

ČETNÍK, KTERÝ PRO SVOU ČEST 
PŘIŠEL O ŽIVOT
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Červen, měsíc hlavní přípravy a pro některé 
závodníky také jeden z prvních vrcholů sezóny       
v podobě Letní olympiády dětí a mládeže (ODM) 
ve Zlíně. Naši dva nejlepší závodníci v tomto 
období zanechali opět nesmazatelnou stopu na 
české cyklistické scéně! David Zadák vítězí v ČP 
žáků na horských kolech  v Kutné Hoře a jeho 
bilance v letošním ročníku je neuvěřitelná: tři 
závody − dvě vítězství a jedno druhé místo! Na 
ODM ve Zlíně potom soupeře deklasuje a ve třech 
startech získá dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili: 
MTB XC, Sprint MTB a silnice (k této události bude 
jiný článek).
Kadet Martin Čechman se po třítýdenní léčbě 
antibiotiky znovu rychle dostal do závodního 
tempa a již v polovině června zvítězil v Brně na 
mezinárodních závodech ve sprintu, následující 
týden v Plzni ČP vyhrál v novém osobním rekordu 
ve sprintu na 200 m letmo časem 11.67 a již se blíží 

Před časem jsme poodkryli v ostrovském 
měsíčníku závoj času a krátce jsme nakoukli         
do činnosti četnické stanice v Ostrově. Stanici 
tvoří především jednotliví četníci a tak se pojďme 
společně podívat na osud jednoho strážce 
pořádku, který prošel stanicí v Ostrově.
Karel Strmiska se narodil v Praze dne 11. listopadu 
roku 1910. Otec pracoval jako dělník v továrně 
ČKD v Praze Libni, matka byla v domácnosti. Po 
absolvování obchodní školy začal pracovat jako 
kancelářský zaměstnanec v Praze.  Roku 1931 
oblékl na sebe poprvé uniformu, prozatím tu 
vojenskou. Po návratu z vojny marně hledal 
zaměstnání, život mu zásadně změnila až jeho 
žádost o přijetí k četnictvu. Dne 1. července 1933 
byl přijat. Po absolvování pětiměsíčního kurzu 
četníků na zkoušku v Praze byl na rok           
přidělen k četnickému pohotovostnímu oddílu                       
v Chomutově. Na sklonku roku 1934 nastoupil 
nyní již strážmistr Karel Strmiska na četnickou 
stanici v Ostrově. Nepřijít osudový rok 1938, 
možná by zde sloužil až do penze. Vždyť                    
si v Ostrově našel i svoji milou Němku Idu 
Frohmovou, kterou si v roce 1938 vzal za ženu. 
Klidnou službu na stanici změnila částečná 
mobilizace, která pro Karla Strmisku znamenala 
nástup na hranice. Od 21. května 1938 byl totiž 
určen jako velitel družstva a zástupce velitele čety 
Stráže obrany státu v Českém Wiesenthalu. 
Odhodlání četníků a vojáků však nedokázalo 
zvrátit boj, který se odehrával na stolech politiků.
Poté, co bylo rozhodnuto tzv. „o nás bez nás“           
a naše pohraničí připadlo Německu, byl Karel 
Strmiska služebně zařazen na četnickou stanici      
v Albrechticích nad Vltavou. Spolu s ním odešla do 
vnitrozemí i jeho manželka Ida, která se i přes 
nátlak německých úřadů nepřihlásila k německé 
národnosti. Nato byl Karel Strmiska zařazen      
opět do pohraničí. Tentokrát jako velitel 
pohotovostního pluku 1NB – 10. rota v Aši. 
Dlouholetá služba u četnictva posléze sboru 
národní bezpečnosti (SNB) se podepsala na jeho 
zdraví, snad i proto požádal o přeložení do Prahy. 
Žádost byla vyřízena kladně a tak začal od 20. 
května 1947 vykonávat kancelářskou službu u OV 
SNB v Praze 9. 
Karel Strmiska nyní již vrchní strážmistr se             
po roce 1948 nikdy zcela neztotožnil s novým 
komunistickým režimem. Již krátce po únoru začal 
v rámci Vysočanského Sokola pomáhat rodinám 
zatčených. Neskončilo však jen u finančních 
sbírek. Během léta 1951 se napojuje na již 
existující odbojovou skupinu Josefa Vlasatého, 
která byla ve spojení se zahraničím. Karel Strmiska 
začal podle instrukcí budovat odbojovou skupinu 
v řadách Sboru národní bezpečnosti. Úkolem 
protistátní skupiny příslušníků SNB bylo získávat 
tajné materiály z oblasti bezpečnosti a tyto 
předávat přes skupinu Josefa Vlasatého do 
zahraničí.  Dále měla skupina v případě 
ozbrojeného konfliktu napomáhat cizím 
armádám v obsazování republiky. Činnost 
skupiny se během léta 1951 slibně vyvíjela. 
Bohužel ne na dlouho.
Dne 19. září 1951 byl Karel Strmiska pro podezření 
z velezrady zatčen a zproštěn služby. Během 
následujících dnů a týdnů byli zatčeni i další 
členové a pomocníci odbojové skupiny. Karel 
Strmiska byl nakonec státním soudem v Praze 
odsouzen za velezradu k trestu smrti. Další 

Karel Strmiska s manželkou 
(zdroj: Ing. Josef Macke).
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