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INFORMACE O VYDÁNÍ

Vážení čtenáři,
v tomto roce jsme se v Ostrovském měsíčníku 
poměrně často věnovali tématům spojeným                  
s ekologií a ochranou životního prostředí. Ani tento 
měsíc nebude výjimkou. Jako téma měsíčníku vám 
totiž přinášíme sérii článků o možnostech třídění              
a zpětného využití starých elektrobaterií. Ty se totiž 
bohužel stále poměrně často stávají součástí 
smíšeného odpadu domácností, což vzhledem             
k jejich toxickému obsahu, bohatému na kovy, 
vede ke kontaminaci životního prostředí. Jak s nimi 
správně zacházet se dozvíte hned na následující 
stránce, kde naleznete i seznam rozmístění 
vhodných recyklačních nádob v našem městě.

Kromě environmentálních otázek si listopadové 
vydání samozřejmě všímá i nejvýznamnějších 
událostí, které se v Ostrově v uplynulém období 
udály. K těm bezesporu patří oficiální návštěva 
hejtmana Karlovarského kraje PaeDr. Josefa 
Novotného, který za doprovodu starosty Bc. Pavla 
Čekana, místostarosty Milana Matějky a radních 
Ing. Josefa Železného a Mgr. Libora Bílka navštívil 
ostrovská školní zařízení a stacionář pro seniory. 
Podrobnosti naleznete v rubrice Aktuality. Další 
významnou událostí, která přilákala sportovně 
laděnou veřejnost, bylo slavnostní otevření 
cyklostezky spojující Horní Žďár s nedalekým 
lázeňským městem Jáchymovem. Ta se nachází na 
místě zrušené železniční trati a nabízí úctyhodné 
převýšení 110 m. Cyklisty jistě rovněž potěší fakt,  
že se do budoucna plánuje její přímé napojení na 
Ostrovské rondo a rozsáhlou síť krajských 
cyklostezek. Poslední událostí, na niž vás                            
v říjnovém čísle osobně pozval Mgr. Jaroslav 
Šafránek, byly oslavy 60. výročí Gymnázia Ostrov. 
Ty se skládaly ze dvou velkých akcí, z nichž ta první 
vzbudila nemalý zájem ostrovské veřejnosti. Stal se 
jí průvod studentů a pedagogického sboru                      
v maskách, který vyvrcholil happeningem na 
Mírovém náměstí.
Ostrov však žije i kulturou, proto samozřejmě 
nemůže chybět ohlédnutí za 45. ročníkem 
Dětského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana (FOH), který si jako každý rok získal srdce 
nejen dětských diváků. Listinu s udělenými 
oceněními naleznete v příspěvku ředitelky DK 
Ostrov a ředitelky festivalu Romany Parmové. FOH 
však nebyl posledním filmovým festivalem tohoto 
podzimu. Milovníkům extrémních zimních sportů 
a vysokohorské turistiky by rozhodně neměla 
uniknout pozvánka na Snow Film Fest, jenž 
proběhne 14. listopadu. Pokud však dáváte 
přednost méně adrenalinovým a životu 
nebezpečným sportům, zalistujte až na konec 
tohoto vydání, kde se můžete například dočíst                 
o velkých úspěších ostrovských Oskarek na 
mezinárodním poli.

Vážení čtenáři, čtení plné podzimní pohody                    
a inspirace vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor 
Zdroj: Josef Ilko

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!

Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich 
najdeme vybitých, nepoužívaných baterií?  V tuto 
chvíli se někde takto povaluje třicet milionů kusů, což 
si můžeme představit jako deset baterií v každé 
domácnosti. I když bychom do odpadkového koše 
nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr, jedna                 
či dvě baterie se tam přece snadno ztratí. 

Použité baterie a akumulátory, nesprávně 
vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně 
ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují 
škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou 
znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké 
kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý 
vliv i na lidské zdraví. 

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich 
recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií 
se získávají zejména kovy, případně i plasty a další 
suroviny. Čím více vybitých baterií se do recyklačního 
procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů                       
je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví    
nebezpečné materiály, které mnohé baterie 
obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří 
zachytit a omezit jejich negativní dopady.

Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost 
Ecobat s.r.o. prostřednictvím více než 16 800 
sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie 
zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie putují                   
do centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí 
podle velikosti a chemického složení. V poslední fázi 
se v recyklačních závodech metalurgickými                    
a chemickými procesy oddělí kovové sloučeniny,                 
ze kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie.                   
V roce 2012 se společnosti Ecobat podařilo odebrat 
921 tun baterií, což je v porovnání s množstvím 
prodaných baterií 29%. 

Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru                              
a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své 
domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou 
krabičku ECOCHEESE, která svým designem 
připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. 
Na výběr je hned několik barevných variant. 
Objednejte si ji zdarma na www.ecocheese.cz. 
Nashromážděné baterie pak můžete bezplatně 
odevzdat na kterémkoli sběrném místě. Aktuální 
seznam najdete na www.ecobat.cz. Chcete                         
se dozvědět více? Navštivte www.ecocheese.cz                    
a www.ecobat.cz. 

Bc. Petra Niederhafnerová
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V Karlovarském kraji se loni vybralo rekordních 16 
tisíc kilogramů použitých přenosných baterií              
a akumulátorů. Meziročně se jejich počet více než 
zdvojnásobil.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2012 podle dat 
společnosti ECOBAT odevzdáno k recyklaci 
rekordních 16 145 kilogramů přenosných baterií             
a akumulátorů, což představuje meziroční nárůst 
o 106 procent! V porovnání s ostatními kraji                    
se nejmenší kraj ČR umístil co do celkového 
objemu odevzdaných použitých baterií na 
posledním místě. V přepočtu vysloužilých baterií                                  
a akumulátorů odevzdaných veřejností (bez 
započítání firem) na obyvatele však Karlovarský 
kraj obsadil 4. místo. Dobrou zprávou je, že vzrůstá 
i počet firem, které se do zpětného sběru zapojují. 
Významná je též pomoc měst a obcí, z nichž již 
řada aktivně podporuje a propaguje recyklaci 
baterií mezi svými obyvateli. 

„Češi jsou přeborníky v třídění papíru, skla                        
a plastů. Ve zpětném odběru použitých baterií 
však zaostáváme. Proto je každý pokrok v této 
oblasti velmi důležitý,“ říká Petr Kratochvíl, 
jednatel společnost ECOBAT, a dodává: „Loni bylo 
v České republice k recyklaci odevzdáno                 
celkem 920 679 kilogramů použitých baterií                   
a akumulátorů, což je o téměř čtvrtinu více než                 
v roce předcházejícím.“ 

Použité baterie lze odevzdat na řadě míst.
V Karlovarském kraji je celkem 524 sběrných míst, 
jedno sběrné místo tak připadá na 575 obyvatel. 
Všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu 
prodávají přenosné baterie, jsou povinny baterie 
bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich 
značku, velikost či množství. Kromě toho lze 
baterie odevzdávat ve sběrných dvorech                          
a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. 
Společnost ECOBAT organizuje sběr baterii i na 
školách, úřadech a ve firmách.

Významná pomoc měst
Z celkového objemu baterií a akumulátorů 
odevzdaných v Karlovarském kraji jich přibližně 
24 procent odevzdaly firmy, zbývajících 76 
procent pak veřejnost na veřejných, k tomu 
určených místech. „To, že se do zpětného odběru 
stále více zapojuje veřejnost, je velmi významné.    
V jejím vzdělávání nám hodně pomáhají školy                 
v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si 
svět a v poslední době stále častěji zástupci              
měst a obcí. Úzce spolupracujeme s obcemi                               
v Karlovarském kraji a věříme, že do budoucna se 
jejich počty budou dále zvyšovat,“ říká Petr 
Kratochvíl. Mezi obce, které se aktivně zapojují,             
tj. podporují a propagují recyklaci baterií                     
a akumulátorů ve spolupráci s ECOBATEM, patří 
například Ostrov či Skalná. Zapojení měst je různé 
od propagace recyklace v radničních médiích až                
k distribuci krabiček Ecocheese do domácností. 

„Město Ostrov se v listopadu loňského roku 
zapojilo do osvětové kampaně s názvem Baterie 
do koše nepatří,“ říká starosta města Pavel Čekan. 
„Kampaň probíhala v Karlovarském kraji a jsem 
rád, že jsme společně se společností ECOBAT 
mohli přispět ke zvýšení počtu odevzdaných 

použitých baterií,“ dodává 
s tím, že v rámci kampaně 
mimo jiné přibyly kontejnery 
na tříděný odpad před 
ZŠ Masarykova. Přímo ve škole pak mohou žáci do 
sběrných nádob odevzdávat staré monočlánky.

Výchova k recyklaci už od školních lavic
Do zpětného sběru baterií se v Karlovarském kraji 
aktivně zapojují mateřské, základní a střední školy 
v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme                  
si svět. Na konci roku 2012 jich v kraji bylo celkem 
92. Nejlepších výsledků ve sběru baterií stejně 
jako v plnění úkolů zadávaných v rámci 
vzdělávacího programu Recyklohraní  dosáhly                 
v kraji loni Základní škola v Teplé, Základní                           
a Mateřská škola Drmoul a Gymnázium                             
a obchodní akademie Mariánské Lázně.

PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT POUŽITÉ BATERIE? 
Že jsou baterie malé a že se ani nevyplatí se jimi 
zabývat?  Velká chyba! 

Každoročně se prodá téměř 120 milionů nových 
baterií. V každé domácnosti v ČR se nachází 
průměrně 10 použitých baterii. Tyto baterie by 
měly být efektivně recyklovány. Použité baterie                  
a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně 
těžkých kovů. Pokud je vyhodíte do komunálního 
odpadu, skončí na skládce nebo ve spalovně. Po 
čase se z nich uvolňují škodlivé látky, které mohou 
znečistit půdu, spodní a povrchové vody. Tím 
ohrožují lidské zdraví. Správným tříděním baterií 
navíc napomáháte k jejich opětovnému využití.

ZAJÍMEJTE SE  O ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ! 
Úplné informace a aktuální seznam všech 
v e ř e j n ý c h  s b ě r n ý c h  m í s t  n a j d e t e  n a  
www.ecobat.cz.

Na www.ecocheese.cz si můžete navíc zdarma 
objednat krabičku ECOCHEESE, se kterou bude 
třídění hračka.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od 
roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
přenosných baterií v České republice. V roce 2012 
společnost odebrala 921 tun baterií, což 
představuje téměř 16 milionů kusů přenosných 
baterií. ECOBAT v současné době provozuje více 
než 16 800 míst zpětného odběru.

Pro více informací:
ECOBAT s.r.o.: Soborská 1302/8, Praha 6, 
manažerk a  market ingu:  Eva  G al latová,  
e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, tel: 233 332 790, 
www.ecobat.cz

TÉMA MĚSÍČNÍKU

ECOBAT s.r.o.

TISKOVÁ ZPRÁVA ECOBAT SBĚRNÁ MÍSTA 
VE MĚSTĚ OSTROV

1. ČR, Vězenská služba
     Věznice Ostrov, Vykmanov 22
2. Ecobat s.r.o.
     Elektro Jánský, Hroznětínská 161
3. ENVIROPOL s.r.o
     Venkovní červený kontejner, U nemocnice
4. ENVIROPOL s.r.o.
     Venkovní červený kontejner, Masarykova 1289
5. ENVIROPOL s.r.o.
     Venkovní červený kontejner, Masarykova 1149
6. ENVIROPOL s.r.o.
     Venkovní červený kontejner, Jáchymovská ul.
7. ENVIROPOL s.r.o.
     Městský úřad Boží dar, Boží Dar 1
8. Karel Klika
     Elektro-S – Milan Štěpánek, Lidická 1201
9. KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
     KiK textil prodejna, Obchodní 1452
10. Lidl Česká republika v.o.s.
       LIDL, Obchodní 1446
11. Město Ostrov
       Prior Ostrov - elektro, Brigádnická ul. 706-712
12. Město Ostrov
       DDM Školní 231 Ostrov, Školní 231
13. Město Ostrov
      Domov – penzion pro důchodce, Hlavní tř. 1365
14. Město Ostrov
       Městský úřad, Brigádnická ul. 709
15. Město Ostrov
       Městský úřad, Hlavní tř. 795
16. Město Ostrov
       Městský úřad, Klínovecká 1204
17. NORMA k.s.
       NORMA, Jáchymovská
18. OKAY s.r.o.
       Okay elektro, Obchodní 1452
19. Penny Market s.r.o.
       Penny Market, Krušnohorská 1372
20. TESCO STORES ČR a.s.
       Tesco, Jáchymovská ulice

ŠKOLY
1. Recyklohraní, o.p.s.
     ZŠ Myslbekova 996, Myslbekova 336
2. Recyklohraní, o.p.s.
     ZŠ Masarykova 1289 (EW), Masarykova 1289
3. Recyklohraní, o.p.s.
     SPŠ Jáchymovská 1, Jáchymovská 1
4. Město Karlovy Vary
     ZŠ Májová 997 Ostrov, Májová 997
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NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD

Projekty bude možné předkládat do 18. prosince. 
V  a k t u á l n ě  s c hv á l e ný c h  v ý z v á c h  R O P  
Severozápad plánuje rozdělit mezi žadatele            
z Ústeckého a Karlovarského kraje více než 3,7 
miliardy korun. Pro projekty revitalizace měst                   
a obcí je k dispozici 945 milionů korun, pro 
projekty zaměřené na výstavbu obchvatů je 
připraveno 335 milionů korun, pro podporu 
výstavby cyklostezek je vyčleněno 323 milionů 
korun a pro projekty zaměřené na rozvoj dopravní 
obslužnosti bezmála 200 milionů korun. 

Bezprostředně po předložení projektů proběhne 
posouzení jejich přijatelnosti a formálních 
náležitostí. Po skončení výzvy pak může být 
zahájeno samotné hodnocení projektů. O tom, 
které projekty uspěly, by mělo být rozhodnuto 
přibližně na konci února. 

Regionální operační program Severozápad bude 
opět přijímat žádosti o dotace. Výbor Regionální 
rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl,             
že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny  
17. října 2013. Žadatelé budou moci podávat své 
projekty do oblastí podpory 1.2 Podpora 
revitalizace a regenerace středních a malých měst, 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního           
a nadregionálního významu (obchvaty),                            
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
(cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
regionu. 

Projekty z oblastí podpory 1.2 a 3.2 mohou 
žadatele podávat do 29. listopadu 2013, v případě 
výzev pro cyklostezky a obchvaty do 15. listopadu 
2013. Bližší informace k výzvám a konkrétní 
podmínky pro získání dotace budou od 17. října 
2013 k dispozici na www.nuts2severozapad.cz.  

Výbor Regionální rady schválil také vyhlášení 
výzvy pro Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury regionálního a nadregionálního 
významu, která bude otevřena od 1. listopadu.               
Na projekty zaměřené na modernizaci silnic II. a III. 
třídy je v této výzvě k dispozici 1,94 miliardy korun. 

Při svých „inspekčních cestách“ po Karlovarském 
kraji a nabitém pracovním programu si ve čtvrtek 
17. října 2013 vybral hejtman Karlovarského kraje 
PaedDr. Josef Novotný k návštěvě město Ostrov.       
O doprovod se panu hejtmanovi postaraly 
pracovnice z Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancléř 
hejtmana a vnějších vztahů a Mgr. Jana Pavlíková, 
vedoucí oddělení vnějších vztahů a styku                             
s veřejností.

Oficiální program začal po osmé hodině ranní 
prohlídkou Věznice Ostrov a kolem deváté            
hodiny Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 
zřizované Karlovarským krajem. Pak už se role 
hostitele ujal starosta města Bc. Pavel Čekan.                   
K němu se připojil také místostarosta města pan 
Milan Matějka a další členové rady města Ostrov – 
Ing. Josef Železný a Mgr. Libor Bílek.

V 10 hod. se delegace zastavila v Základní škole 
Ostrov, Masarykova 1289, aby se aktivně            
zapojila do ukázkové hodiny výuky německého                 
jazyka s použitím moderních výukových metod                        
a techniky. Vyučování žáků 6. ročníku vedl ředitel 
školy Mgr. Helmut Harzer. Na konci ukázkové 
hodiny se postarali o milé překvapení členové 
městské rady, když předali řediteli školy dárkový 
poukaz na nákup učebních pomůcek ve výši                 
50 tis. Kč.

V 10.35 hod. se hosté přesunuli do další 
příspěvkové organizace, kterou zřizuje město 
Ostrov – Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045.              
V posledních několika letech prošla mateřská 
škola rozsáhlými stavebními úpravami uvnitř i vně 
objektu – nová kuchyně, nová sociální zařízení, 
nové okenní výplně a letos rekonstrukce vnějšího 
pláště a oprava terasy. Objektem školy provázela 
ředitelka Mgr. Šárka Gabrielová. Poslední zastávka 
se uskutečnila v Domově pro seniory v ulici                      
U nemocnice 1202. Ředitel Oblastní charity Ostrov 
Mgr. Tomáš Fexa  provázel hosty v nově 
vybudovaných prostorách pro klienty stacionáře.     
I zde předali představitelé ostrovské radnice 
řediteli Tomáši Fexovi dárkový poukaz rovněž           
na 50 tis. Kč.

Návštěvu v Ostrově zakončil pan hejtman a jeho 
spolupracovnice společně s ostrovskými hostiteli 
ve školní restauraci v Základní škole Ostrov, 
Masarykova 1289.

Dne 1. října 2013 v 15. hod. byla za účasti členů 
zastupitelstev měst Ostrova a ve spolupráci                    
s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. oficiálně 
otevřena cyklistická stezka z Ostrova do 
Jáchymova. Po slavnostních proslovech                         
se přestřižení pásky chopili starosta města Ostrova 
Bc. Pavel Čekan, starosta města Jáchymova Ing. 
Bronislav Grulich a hejtman Karlovarského kraje 
PaedDr. Josef Novotný. Mezi zvanými hosty                    
a přihlížejícími se také objevil Ing. Jan Horník, člen 
Senátu Parlamentu České republiky a starosta 
města Boží Dar, generální ředitel akciové 
společnosti Léčebné lázně Jáchymov MUDr. 
Eduard Bláha, zástupci zhotovitelné firmy Eurovia, 
a. s. ad.

Po oficiální části programu si první jízdu po nově 
zbudované cyklotrase nenechali ujít ostrovský 
starosta Bc. Pavel Čekan a hejtman PaedDr. Josef 
Novotný. O jejich doprovod se postarali členové 
Podkrušnohorského spolku velocipedistů                      
na historických bicyklech. Cyklisté vyjížděli                     
z parku ve Dvořákově ulici v Jáchymově, který leží 
v nadmořské výšce 605 m. n. m. Na trati přejeli dva 
mostky a zkouškou odvahy byl průjezd 
kamenným tunelem. Po 2,62 km se ocitli na konci 
cyklostezky v nadmořské výšce 495 m. n. m.                      
v Horním Žďáru, místní části Ostrova. Po dojezdu 
zpět do Jáchymova museli na trati překonat 110 m 

výškového převýšení. Pro upřesnění, výstavba 
cyklostezky byla zahájena 20. června 2012, 
dokončena a předána zadavateli pak 27. srpna 
2013. Celková cena díla včetně DPH činila 11,50 
mil. Kč, cena pro část díla v k. ú. Horní Žďár               
u Ostrova vč. DPH dosáhla 6,87 mil. Kč a cena pro 
část díla v k. ú. Jáchymov vč. DPH se rovnala 4,63 
mil. Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu Cíl 
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 
− 2013 mezi Svobodným státem Sasko                                
a Českou republikou, který je spolufinancován                                  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Do budoucna se uvažuje o propojení cyklostezky 
na „Ostrovské rondo“ a opačným směrem dále do 
nitra Krušných hor. Tato ojedinělá stavební 
„atrakce“ v Karlovarském kraji nepochybně                    
v budoucnu přiláká mnoho sportovních 
nadšenců.

Název projektu: Zařízení a infrastruktura 
cestovního ruchu v oblasti  Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa
Registrační číslo projektu: 100083549
Program: Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem 
Sasko a Českou republikou

Vojtěch Krump, tiskový mluvčí Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickung: Investition in Ihre
Zukunft/ Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

CYKLOSTEZKA Z OSTROVA DO JÁCHYMOVA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA HEJTMAN NAVŠTÍVIL OSTROV

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

Slavnostní akt přestřižení (zdroj: MěÚ Ostrov).

Ukázková hodina němčiny za účasti 
hejtmana, starosty a radních města 

(zdroj: Mgr. Lucie Mildorfová). 
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Vladimíra Žlutická, 
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Jan Železný, šéfredaktor       

odvedli kus kvalitní práce. 

Dne 4. října 2013 2013 přijala hlídka MP Ostrov 
telefonické oznámení od bezpečnostní agentury 
OD TESCO o záchytu zloděje. Hlídka na místě 
zjistila, že se jedná o cizího státního příslušníka, 
který si krádeží zboží chtěl vydělat na cestu do své 
vlasti. Vzhledem k výši způsobené škody, byl 
cizinec řešen strážníky v blokovém řízení, kdy mu 
byla udělena nejvyšší možná bloková pokuta.

Dne 6. října 2013 přijali strážníci telefonickou 
žádost na tísňové lince 156 od RZS Ostrov ve věci 
spolupráce při zajištění bezpečnosti lékaře                       
v restauraci „U Doktora“, kde zkolabovala osoba,               
a zakročující lékař se obával z možného 
agresivního chování ostatních hostů restaurace.                
V přítomnosti hlídky se obava lékaře nepotvrdila  
a lékař tak mohl poskytnout nezbytnou lékařskou 
pomoc. Muž byl následně převezen do nemocnice 
Ostrov. 

Dne 15. října 2013 přijali přijali strážníci                     
od kolegů místního oddělení PČR žádost                           
o spolupráci ve věci pátrání po vozidle,                      
jehož posádka se pravděpodobně dopustila 
neoprávněného užívání platební karty. Pachatelé 
byli ve spolupráci s policisty místního oddělení 
PČR dopadeni v rekordně krátkém čase, kdy bylo 
vozidlo strážníky MP Ostrov v katastru města 
vyhledáno, řidič vozidla zajištěn a předán                      
do rukou policistů.  
        
Kontakty: mob. 777 766 074, tel. 353 615 880,       
tísňová linka 156, email: velitelmp@ostrov.cz                     

Ladislav Martínek, 
zástupce velitele MP

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Odbor obecní živnostenský úřad Ostrov                         
si dovoluje informovat podnikatelskou veřejnost 
o skutečnosti, že dne 17. října 2013 nabývá 
účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb.,                            
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů, která mimo jiné nově reguluje prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
Předmětná novela rozšiřuje dosavadní předmět 
podnikání koncesované živnosti „Výroba a úprava 
kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin                            
a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, 
ovocných vín, ostatních vín a medoviny                                  
a ovocných destilátů získaných pěstitelským 
pálením) o prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin“. 

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu 
podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné 
kvalifikační předpoklady.

Je však zákonem stanoven termín k podání 
bezplatné žádosti o koncesi, a to 6 měsíců ode dne 
účinnosti, tj. do 17. dubna 2014 (po této lhůtě 
bude podání zpoplatněno).

Týká se těchto podnikatelů:

· distributorů a prodejců těchto produktů,                     
kteří vlastní živnost volnou „Výroba, obchod                                    
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona a obor činnosti  
„Velkoobchod  a maloobchod“

· provozovatelů restauračních zařízení, kteří 
vlastní řemeslnou živnost „Hostinská činnost“

·  provozovatelů dopravního prostředku 
(dálkového autobusu), kteří vlastní koncesovanou 
živnost „Silniční motorová doprava osobní 
provozovaná vozidly určenými pro přepravu více 
než 9 osob“.

 Dne 27. září 2013 přijali 
strážníci oznámení o krádeži 
a škodě na majetku v ulici Odborů.  
Majitel domu si v dopoledních hodinách povšiml, 
že mu na jeho pozemek někdo odložil okapovou 
rouru a že u sousedícího domu podobná chybí. Při 
bližším ohledání, bylo zjištěno, že nalezený 
dešťový svod nepatří k sousedům, ale k domu             
o pár desítek metrů dál. Zde jej neznámý pachatel 
odcizil z novostavby v domnění, že se jedná                    
o měděný svod, který by pravděpodobně                      
ve sběrných surovinách zpeněžil. Odcizené 
okapové svody se však v okolí ani ve sběrných 
surovinách nepodařilo strážníkům nalézt. 

Dne 30. září 2013 přijali strážníci oznámení na 
tísňové lince s žádostí o přítomnost hlídky v OD 
TESCO s tím, že zde mají zachycené děti, které se 
pokoušely překonat oplocený a elektronicky 
zabezpečený vstup na střechu OD. Zde jednoho 
chlapce zachytilo pohybové čidlo. Chlapci hlídce 
vypověděli, že po překonání plotu, si chtěli na 
střeše OD TESCO hrát na schovávanou. Hlídka 
chlapce předala rodičům s žádostí, aby do 
budoucna měli kontrolu nad tím, kde jejich děti 
hrají. 

Dne 3. října 2013 přijali strážníci od kolegů z PČR 
žádost o spolupráci ve věci pátrání po osobě 
loupežného přepadení novinového stánku v ul. 
Jungmannova. Vzhledem k tomu, že při běžné 
kontrole katastru města, ještě před samotným 
přepadením, spatřila hlídka osobu odpovídající 
popisu osobě pachatele, byl na policii se strážníky 
sestaven identikit, na jehož základě byl později 
pachatel ztotožněn a dopaden. Tímto strážníci            
ve spolupráci s policisty místního oddělení PČR 

OSTROVŠTÍ GYMNAZISTÉ 
USPOŘÁDALI PRŮVOD MĚSTEM

Vážení čtenáři, v říjnovém vydání Ostrovského 
měsíčníku jste se v rámci rozhovoru s ředitelem 
Gymnázia Ostrov Mgr. Jaroslavem Šafránkem 
mohli dočíst některé podrobnosti o chystaných 
oslavách 60. výročí vzniku této vzdělávací 
instituce. Jejich první část proběhla v pátek                   
11. října a začátek to byl opravdu velkolepý. 

V dopoledních hodinách, kdy se naše město 
pomalu probouzelo z ospalého podzimního rána, 
se ulicemi náhle začalo šířit víření bubnů, zvuk 
trubek, píšťal a radostného smíchu. Zvědaví 
obyvatelé města, kteří vykukovali z oken svých 
bytů, a náhodní kolemjdoucí rychle zjistili, že se 
jednalo o velký slavnostní průvod studentů, 
pedagogického sboru a vedení ostrovského 
gymnázia. K němu se mimo jiných přidali i starosta 
města Bc. Pavel Čekan a členové rady města Mgr. 
Libor Bílek a Ing. Josef Železný. 

Trasa průvodu, v němž nechyběly nápadité masky 
a kostýmy všeho druhu (pro příklad zmiňme 
alespoň velkého čínského draka či papírovou 
lokomotivu), vedla ulicemi Klínovecká, Tylova, 
Hlavní a Nerudova. Cílem všech zúčastněných              
se stalo Mírové náměstí, kde byl plánován 
závěrečný happening. Gymnázium Ostrov je má 
alma mater, celou akci jsem si proto nemohl 
nechat ujít. Nebyl jsem přitom rozhodně jediným 
absolventem, který přišel současné studenty,                 
v jejichž tvářích bylo možno spatřit neskrývané 
nadšení, na náměstí podpořit. Nic na tom 
nezměnilo ani nepřející chladné počasí 
doprovázené občasným mrholením.

Celý program vyvrcholil na schodech domu 
kultury, odkud studenty pozdravil ředitel školy 
Mgr. Jaroslav Šafránek spolu s dvěma kantorskými 
"sudičkami" Mgr. Liborem Veličkou a Mgr. Ivanem 
Váňou, kteří škole popřáli vše nejlepší do dalších 
let. K nim se připojil i starosta města, který spolu                 
s místostarostou Milanem Matějkou a radními 
předal gymnáziu dárkový poukaz na 50 tis. Kč. 
Následovala hromadná fotografie všech studentů, 
kteří na ploše náměstí vytvořili velkou číslici 
šedesát, a závěrečné vypouštění balónků.

O následujícím víkendu ( již po uzávěrce 
listopadového vydání) proběhla v Domě kultury 
Ostrov druhá část oslav, nesoucí se ve stylu setkání 
bývalých absolventů školy s jejich profesory. 

Závěrem nezbývá než gymnáziu popřát mnoho 
dalších šťastných let a hlavně spokojené                           
a nadšené studenty.

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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Zaměstnanci TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s. 

Ladislav Jiskra, 
vedoucí dopravně správního odboru

INFORMACE O STAVU OBYVATEL

Na základě požadavků občanů zveřejňujeme 
následující údaje: ke dni 30. září 2013 evidujeme 
16 853 občanů Ostrova. Tento údaj je bez počtu 
cizinců, kteří mají na území našeho města 
evidovaný trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Cizince 
eviduje Policie ČR a město Ostrov nemá dosud do 
evidencí policie přístup tak aby mohlo jejich počty 
zveřejnit, jak tomu bylo v minulosti. Nemáme tedy 
k dispozici aktuální počet obyvatel našeho města 
a tento čerpáme ze statistik Českého statistického 
úřadu, kde je celkový údaj o počtu obyvatel (tedy 
občanů a cizinců s dlouhodobým pobytem) 
zveřejněn vždy k datu 1. ledna každého roku.                
K 1. lednu 2012 bylo tedy v našem městě celkem 
17 222 obyvatel.
Dalšími údaji jsou počty narozených dětí, 
zemřelých, odstěhovaných a přistěhovaných 
občanů. V období od 1. ledna do 30. září letošního 
roku se narodilo v Ostrovské porodnici celkem 503 
dětí a z toho je jich 107 občanů našeho města. 
Zemřelo celkem 237 občanů a z  toho bylo 123 
občanů Ostrova. Odstěhovalo se celkem 240 
občanů města a přistěhovalo se 250, kteří                              
se přihlásili k trvalému pobytu na území Ostrova. 
Pro úplnost uvádím, že za sledované období bylo 
uzavřeno 65 manželství.

Další souhrnný údaj zveřejníme za celý kalendářní 
rok 2013 v příslušném vydání Ostrovského 
měsíčníku. 

tradiční zastoupení zde mělo i divadélko                
Verva z Prahy, které se představilo mimo                    
jiné i „košilatými“ scénkami, doprovázenými  
staropražskými kuplety. 

Diváci rovněž se zaujetím naslouchali povídkám              
a básním paní Márie Šmejkalové nebo „rýmované“ 
povídce pana  Valáška,  přibližující jeho výlet           
na Krétu, či humornou povídku připomínající                 
jeho vlastní dětství. V odpoledním bloku              
nesmělo chybět ani  skvělé vystoupení     
hudebního seskupení „Lenpepa“ z Pobytového               
a rekvalif ikačního střediska v Praze na           
Dědině. Závěr festivalové přehlídky patřil opět 
„Pastelkám“, tentokrát na téma „Slovácké hody“. 
V průběhu odpolední části jsme mohli využít 
jedinečnou příležitost hmatové prohlídky makety 
relikviáře sv. Maura, kterou přivezly pracovnice 
bečovského zámku. Z jejich úst jsme se dozvěděli 
zajímavé informace o historii samotného 
relikviáře a o jeho nálezu. Maketa je vyrobena                
ze dřeva, na jejím obvodu se nachází čtrnáct 
vyřezávaných svatých postaviček o výšce 15 − 25 
cm. 

Před závěrečným společenským večerem  přišel 
zahrát dramatický soubor ZUŠ Ostrov  s názvem 
„Na poslední chvíli“. Pod vedením Mgr.  Lucie 
Veličkové si členové tohoto souboru připravili 
„Tibetskou báj“. Večerní blok již patřil country 
skupině „K. T. O.“ z Prahy, která právě v těchto 
dnech oslavila 50. výročí svého působení. Jako 
milý host zavítal mezi nás i známý bavič Milan 
Pitkin.

Poděkování za plynulý a dle slov účastníků i zdařilý 
průběh TyfloArtu patří starostovi města Bc. Pavlu 
Čekanovi, pracovnicím a ředitelce Městské 
knihovny Ostrov Mgr. Ireně Leitnerové, ředitelce 
Domu kultury Ostrov paní Romaně Parmové, 
kronikářce města Ostrov paní Walburze Mikešové 
a Mgr. Zdeňce Čepelákové, vedoucí klášterního 
areálu Elišce Failové, Lucii Veličkové a souboru Na 
poslední chvíli ZUŠ Ostrov a studiu 060 Štefana 
Škulavíka.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Kalendář veřejných turistických akcí 
v listopadu 2013

2. 11. Ehrenfriedersdorf − Planetární naučná  
                    stezka               
9. 11. Doupovské hory po trase Žalmanov – 
                    Lučiny − Kyselka    
16. 11. Krásná Lípa a turistické zajímavosti 
                    v okolí  
23. 11.  Nově zpřístupněné objekty v Plzni 
30. 11. Trojhora – jediný utajený štít v Česku  

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.

Údolí smrti v Dukelském průsmyku  (zdroj: KČT). 

V září se v našem městě podruhé uskutečnila 
přehlídka zrakově postižených umělců nazvaná 
TyfloArt, kterou pořádala Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci                  
s TyfloCentrem Karlovy Vary o.p.s., hlavními 
partnery byly Ministerstvo kultury ČR, město 
Ostrov, město Karlovy Vary, Městská knihovna 
Ostrov a Dům kultury Ostrov.
V  pátečních odpoledních hodinách se                               
v  prostorách Městské k nihovny Ostrov 
uskutečnila výstava a workshop rukodělných 
výrobků a výtvarných prací zrakově postižených           
z celé republiky. Slavnostního zahájení výstavy se 
zúčastnil prezident SONS ČR, Mgr. Václav Polášek   
a senátor PhDr. Milan Pešák. Dále jsme mohli 
přivítat i další milé hosty, starostu města Ostrova 
Bc. Pavla Čekana, vedoucí odboru soc. věcí paní 
Miroslavu Světlíkovou, dále vedoucí soc. odboru 
Magistrátu města Karlovy Vary Bc. Romanu 
Svobodovou, Dis.,  kronikářku města Ostrov paní 
Walburgu Mikešovou, Mgr. Zdeňku Čepelákovou 
a vedoucí klášterního areálu paní Elišku Failovou. 
Zúčastnění si mohli prohlédnout háčkované 
dečky, andílky či kanapátka v podobě háčkované 
dózy na ubrousky, vyřezávané svícny, výrobky                
z patchworku, loutkové divadlo z moduritu. 
Obdivovat mohli také nádherné, velmi pracné, 
drhané krajky nebo výrobky zdobené horkým 
voskem. Opravdu bylo nač se dívat a co  
obdivovat! Páteční program byl doslova nabitý, po 
workshopu byla pro zájemce připravena 
prohlídka rekonstruovaného zámeckého parku, 
Letohrádku a Klášterního areálu. Po celou dobu 
prohlídky se nám věnoval nejen pan starosta,           
ale i kronikářka města paní Mikešová a paní 
Čepeláková, která zpestřila program přednáškou 
o bohaté historii města Ostrova. 
Sobotní program se uskutečnil v příjemném 
prostředí  Domu kultury v Ostrově, jehož zajímavé 
dění si nenechali ujít ani pánové Ing. Josef 
Železný, radní města Ostrova a Jan Železný,  
zastupitel města a šéfredaktor Ostrovského 
měsíčníku. Po celé odpoledne zde probíhala 
přehlídka z oblasti recitace, hudební a  divadelní 
tvorby. Začátek patřil kyjovským „Pastelkám“,                  
v jejich podání zaznělo „dožínkové pásmo“, včetně 
vtipných scének a lidových písniček, provázející 
svátky vína. Návštěvníci se jistě pobavili i nad 
humornými skeči bratrů Hubáčkových. Své 

Výstavu TyfloArt navštívil i starosta města Bc. Pavel Čekan (zdroj: TyfloCentrum Karlovy Vary).

OHLÉDNUTÍ ZA TYFLOARTEM
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AKTUALITY Z MĚSTA

MB MEDIA PRODUCTION 
GROUP s.r.o.

Hana Ševčíková, produkce

PLÁN VYSÍLÁNÍ – LISTOPAD 2013

7. listopad 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: Kulturní měšec
14. listopad 2013 
18.00        Zahájení programového bloku 
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: S-mix
                    Pořad: Kinotip
21. listopad 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis
                    Pořad: Škola hrou 
                    Pořad: T.T.T. − Proměny
28. listopad 2013
18.00        Záznam jednání zastupitelstva 
                    města Ostrov 

Změna pořadů vyhrazena!
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy                   
(i pro naše hosty) telefonujte na 777 572 089, 
zaslat je možné i SMS zprávu nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz.

Premiéra vysílání:  čtvrtek 18.00 hodin                         
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: 
čt – nepřetržitě do pá − 11. hod., následně                 
od 12. do 24. hod., so – st každou sudou hodinu 
od 10. do 24. hod., kromě st – reprízy jsou 
ukončeny ve 14.00 hodin. Mezi reprízami 
vysíláme Informační smyčku. 

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

Provozní doba kontaktního místa:
8. 00 − 17. 00 hod.
8. 00 − 17. 00 hod.
9. 00 − 15. 00 hod.

po
st
pá

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

út
čt

VÁNOČNÍ DOBROČINNÝ BAZAR

Začátkem prosince se v rámci tradičního 
programu Vánoční inspirace – přehlídky řemesel  
a rukodělných výrobků s vánoční tematikou 
uskuteční vánoční dobročinný bazar. Výtěžek                  
z prodeje bude následně věnován Oblastní 
charitě v Ostrově k nákupu drobných pomůcek 
pro potřebu obyvatel zrekonstruovaného 
stacionáře v Ostrově a Domu pokojného stáří                  
v Hroznětíně. Tímto vás chceme pozvat na tuto již 
tradiční akci, která je letos poprvé obohacena                 
o dobročinnou činnost. Přijďte a vyberte svým 
blízkým hezký vánoční dárek, přispějete tím 
dobré věci! Závěrem vám chceme popřát krásné 
prožití adventního času.

Za organizátory Jaroslava Beerová  

MĚSTSKÁ POLICIE ZKVALITŇUJE 
ZDRAVOTNÍ VYBAVENÍ 

Městská policie Ostrov zkvalitňuje zdravotní 
vybavení služebních vozidel a odbornou 
zdravotní přípravu svých strážníků. Ostrovská 
teplárenská, a.s. poskytla finanční dar ve výši 3 500 
Kč na nákup zdravotních brašen a „ambuvaků“. 
Nemos Plus, s. r. o. za velkého přispění MUDr.                   
I. Jarošové pak tyto brašny vybavil potřebným 
materiálem a všichni strážníci absolvovali v místní 
nemocnici kurz první pomoci. 

Petr Kadlec, výbor ZO ČZS

Již v neděli 3. listopadu uvítáme v knihovně 
oblíbený pěvecký sbor Orbis Pictus, jejichž 
koncerty dokážou pohladit na duši a vytvořit 
příjemnou náladu. Milým hostem je pěvecký sbor 
Arnicor z Třemošné. Koncert začne v 16 hod.                
Na chodbách u oddělení pro dospělé čtenáře                 
si budete moci od 4. listopadu prohlédnout 
fotografie z cest po divoké Africe.

V listopadu k nám opět zavítá známý astrolog 
Milan Gelnar. Nenechte si ujít jeho přednášku 
Astrologie a partnerské vztahy aneb jak nezabít 
toho druhého. Také představí nový zásadní 
projekt Hvězdnou cestou, prostřednictvím něhož 
se bude snažit s ostatními podělit o své 
zkušenosti, návody, postupy atp., které doposud 
za cca třicet let aktivní činnosti v oblasti ezoteriky, 
třicet jedna let v oblasti manželství resp. 
partnerských vztahů mezi mužem a ženou                       
a dvacet tři let samostatného podnikání na vlastní 
kůži vyzkoušel. Předávat bude jen to, co se mu 
osvědčilo, že opravdu funguje a vede k většímu 
bohatství, štěstí, spokojenosti a harmonii. 
Přednáška bude probíhat v učebně, ve čtvrtek                 
7. listopadu od 17 hod. Vstupné: 30 Kč. 

V pondělí 11. listopadu od 17 hod. se můžete             
těšit na zajímavou přednášku terapeutky                  
Michaely Škulavíkové − Co nám tělo říká…                             
aneb psychosomatika v praxi. Každý den k nám 
tělo promlouvá…bolestí zad, bolestí hlavy, 
nemocemi, strachem, stresem, vnitřním 
neklidem…T ím, že porozumíme našim pocitům, 
dokážeme spustit samoléčebný proces a dostat     
se tak na cestu k rovnováze. Přijďte se dozvědět 
více. Vstupné: 50 Kč.

Další díl pravidelné tvůrčí dílny bude ve znamení 
patchworku. Znáte pojem artyčokový patchwork? 
Chcete zjistit více? Pak není nic jednoduššího,             
než si rezervovat místo v kurzu a přijít. Veškerý 
potřebný materiál bude k dispozici. Kurz se bude 
konat v úterý 12. listopadu od 16 hod. Vstupné: 
100 Kč. 

Ve dnech 19. a 21. listopadu jsme pro vás              
připravili počítačové kurzy. Tentokrát se naučíte
používat textový editor 
ze  s a d y  M i c ro s o f t              
Office 2010. Pro účast                
v kurzu je potřebná 
základní znalost práce            
s  počítačem. Kurzy                
na sebe navazují, je                  
t e d y  n u t n á  ú č a s t              
v obou kurzech. Prosíme 
zájemce o rezervaci 
m í s t a  v  k u r z u .                    
V případě malého zájmu 
bude  kur z  zrušen.  
Připomínám, že kurzy 
jsou zcela ZDARMA. 
M á t e - l i  z á j e m                             
o konkrétní typ kurzu,
neváhejte a ozvěte se   

nám. Snažíme se kurzy připravovat podle vašich 
potřeb.
Nově nabízíme čtenářům možnost zapůjčení 
elektronických čteček. V současné době máme               
k dispozici čtyři kusy čteček, které obsahují zhruba 
padesát titulů doporučené literatury. Lze si ji 
vypůjčit v čítárně, zcela ZDARMA, stačí abyste byl/a 
registrovaným čtenářem alespoň jeden rok                         
a podepsal/a smlouvu o výpůjčce. Veškerá vámi 
uložená data budou po vrácení ze čtečky vymazána. 
Výpůjční lhůta je čtrnáct dní, po dohodě lze lhůtu 
prodloužit.
Každou první středu v měsíci nabízíme možnost 
rozvozu knih přímo domů. Služba je určena tělesně 
postiženým osobám a seniorům. Zájemci se mohou 
domluvit buď telefonicky nebo osobně přímo na 
recepci knihovny.  

Pokud si vyberete akci z naší nabídky, použijte 
možnost rezervace vstupenek online. U každé akce 
je tlačítko REZERVOVAT, stačí kliknout a vyplnit 
údaje. Rezervaci můžete provést samozřejmě také 
osobně nebo telefonicky. Zajistíte si tak svá místa     
a vyhnete se případnému zklamání z vyprodaných 
vstupenek. Podrobnější informace naleznete na 
www.mkostrov.cz. Nebo pište na info@mkostrov.cz. 
Můžete také volat na tel. 353 434 300. Jsme také na 
Facebooku: www.facebook.com/knihovnaostrov.

LISTOPADOVÉ DĚNÍ V KNIHOVNĚ

Mgr. Jana Múčková

Ladislav Martínek, zástupce velitele MP Ostrov

Ambuvaky (zdroj: MP Ostrov).
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EKOCENTRUM V LISTOPADU

TVÁŘÍ V TVÁŘ PLAZŮM
So 16.11., 14.00 hod.
Přijďte si prohlédnout a na vlastní kůži se    
seznámit nejen s krajtou tmavou albínem, 
užovkou červenou, korálovkou sedlatou, krajtou 
královskou, užovkou tchajwanskou a hroznýšem 
duhovým. Těší se na vás také pakobylky, agamy 
vousaté a leguán zelený. Dozvíte se spoustu 
zajímavých informací o terarijních zvířatech, jejich 
chovu a životě. Na vlastní oči můžete vidět krmení 
těchto hadů a ochutnat třeba červy v čokoládě. 

VĚDOMOSTNÍ TEST PRO VEŘEJNOST 
V listopadu naposledy se můžete zúčastnit naší 
vědomostní soutěže „Poznej a chraň“. Každý měsíc 
zveřejňujeme na nástěnce v ekocentru otázky, 
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 OM. 

V měsíci záři se této soutěže zúčastnilo třicet sedm 
dětí. Ze správných odpovědí byli vylosováni tři 
výherci: Jiří Kház a Veronika Doležalová, oba                   
z Ostrova a Břetik Livora z Karlových Varů. 
Výhercům gratulujeme. Předání cen všem 
výhercům soutěže proběhne v prosinci.

SBĚROVÁ SOUTĚŽ
V měsíci říjnu a listopadu vyhlásilo ekocentrum 
soutěž ve sběru podzimních plodů. Nasbírané 
kaštany, žaludy a bukvice můžete odevzdávat                   
v tamtéž ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod. 
Nasbírané plody předáme lesníkům a ti jimi 
budou přikrmovat v zimě divokou zvěř. Nejlepší 
sběrači budou odměněni.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Nabízíme volná místa v těchto kroužcích: 
akvaristika, exotické ptactvo, digitální fotografie, 
dopolední klub Mýval, přírodovědný a rybářský. 
Přihlásit se můžete v ekocentru od pondělí                     
do čtvrtka od 8.00 do 18.00 hod., v pátek od 8.00 
do 17.00 hod. Podmínkou přijetí do kroužku                    
je odevzdání vyplněné přihlášky.

Poděkování 
Z a m ě s t n a n c i  e k o c e n t r a  d ě k u j í  v š e m  
návštěvníkům, kteří našim zvířátkům přinesli 
suché pečivo a jiné laskominy. Budeme velice rádi 
za další takovou podporu.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Blíží se zazimování zvířat, využijte poslední 
víkendy k návštěvě ekocentra. Otevřeno je každou 
sobotu a neděli 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00 hod. 
Ve státní svátek 17. listopadu je ekocentrum 
otevřeno všem návštěvníkům rovněž od 9.00                
do 12.00 hod. a od 13.00 do17.00 hod. Mimo tuto 
dobu je možné domluvit prohlídky telefonicky.

Informace k akcím i k činnosti kroužků ekocentra: 
po − čt: 10 − 18 hod., pá: 10 − 17 hod. (tel. 353 842 
389, 731615658), Facebook: Ekocentrum MDDM 
Ostrov.

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov
Andrea Zvolánková, 

PR specialistka Nemocnice Ostrov

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Ve dnech 7. – 8. října 2013 proběhlo v Nemocnici 
Ostrov reakreditační šetření Spojené akreditační 
komise (SAK). Cílem šetření bylo objektivně 
posoudit dodržení standardů popisující postupy  
a činnosti, které vedou k zajištění odpovídající 
úrovně kvality poskytované péče. Akreditační 
řízení slouží k hodnocení toho, jak je formálně             
i prakticky tento proces zajištění kvality                          
a bezpeční pacientů naplňován a jak odpovídá 
standardům kvality. Akreditace je dynamický 
proces, jehož cílem není jen hodnocení kvality, ale 
také motivace a podpora k jejímu zvyšování. Dle 
sdělení auditorů došlo v Nemocnici Ostrov                      
k výraznému posunu ve všech oblastech                       
od posledního šetření. Pozitivní hodnocení 
auditorů je známkou zvyšující se kvality                   
a efektivity péče, což vede k posílení důvěry 
veřejnosti v naše zdravotnické zařízení.

Dne se 7. listopadu 2013 se v Domě kultury Ostrov 
koná IV. ročník odborné konference pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky, kterou 
pořádá Nemocnice Ostrov.  Konference                            
je tematicky zaměřena na „Kvalitu a bezpečí                        
v ošetřovatelské péči“.  Kvalita a bezpečí zdravotní 
péče znamená splnit či překonat klientovo 
očekávání, navracet zdraví, odstraňovat bolest, 
prodlužovat produktivní smysluplný život, 
vyslechnout, odpovídat na otázky, respektovat 
lidskou důstojnost a přitom neublížit. Zdravotníci 
samozřejmě chtějí dělat vše správně. Je třeba                         
si však přiznat, že i zdravotníci jsou jen lidé               
a mohou chybovat. O to více se musíme snažit                 
o pochopení principů pochybení, jejich 
předvídání, včasnou diagnostiku a prevenci. Velmi 
důležité je nastavit systém, který rizika 
minimalizuje, poučit se z chyb. Neustále se 
vzdělávat a získávat dostatečné množství 
odborných informací. To vše je cílem odborné 
konference.

Fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení 
Nemocnice Ostrov Mgr. Jana Lišková absolvovala 
kurz synergistické reflexní terapie (SRP). Metodu 
vyvinul německý lékař Waldemar Pfaffenrot.                    
V České republice metodu rozvíjí a vyučuje Renata 
Vodičková, DiS v RHB centru „Spirála“ v Praze. 
Technika je kombinací manuální medicíny, 
akupresury a myofasciálních mobilizačních 
technik. Je využívána nejčastěji u pacientů                       
s neurologickým onemocněním, u dětí s DMO 
nebo při mozkových hybných poruchách. Terapie 
metodou SRT probíhá v blocích 5 – 10 dní dle 
poruchy. Sumace a vyšší intenzita terapie zajišťuje 
větší efekt. Kurz SRT se skládá ze dvou částí. První 
část se věnovala terapii pánve, dolní části zad                   
a dolních končetin. Druhá část byla zaměřena na 
terapii horních končetin, hrudníku, krku a hlavy. 
Kurz je zakončen zkouškou a udělením certifikátu. 
(www.centrumspirala.cz)

VÝZVA ČLENŮM ZO ČZS OSTROV

Vážení přátelé zahrádkáři. Během roku jste byli 
informováni o přípravě nových Stanov ČZS, které 
budou platit od roku 2014. Mohli jste si přečíst 
důvody, proč budou nové i změny, jež se nás 
dotknou. Některé vybrané paragrafy a zcela nová 
ustanovení si stále můžete přečíst na naší 
nástěnce u domu kultury. Výbor ZO se podrobně 
navrženými stanovami zabývá. Na úkoly                           
či povinnosti, které nás čekají, se připravuje                         
s předstihem. Věříme, že se podaří plnit 
ustanovení nových stanov co nejlépe. Ale k tomu 
potřebujeme i  vaší  spolupráci ,  přátelé.  
Potřebujeme zjistit přesný počet členů a délku 
jejich členství v ČZS. 

Výbor se na svém jednání podrobně zabýval, jak 
to nejlépe provést. Snažíme se celou akci udělat 
přijatelnou pro obě strany. Jak výbor ZO a osadní 
výbory, tak své členy. Jedinou cestou je 
zkontrolovat vydané členské průkazy všech členů 
ZO. Už nyní slyším nespokojené hlasy, vzdychání,  
vidím kroucení hlavou: co si zase vymýšlejí, kde 
vůbec tu průkazku mám, atp.! Na malých osadách 
by kontrola neměla být problémem. Všichni se zde 
znáte a snadno se sejdete. Na větších osadách to 
bude trvat trochu déle. Kontrola spočívá v ověření 
údajů v průkazu. Další informace dostanete                   
na osadách a na výročních schůzích. A všem 
doporučuji, aby na schůzi osady už přišli                             
s členským průkazem! Budete mít kontrolu                     
za sebou ihned. A kdo to nestihne na schůzi má 
možnost, lépe za povinnost, přijít s členským 
průkazem v úřední dny do kanceláře. V případě,  
že průkazku někdo ztratil, nemůže jí najít, nebo jí 
má poškozenou, atd., bude mu vystavena nová (za 
10 Kč). Vždy přijďte i s občanským průkazem. 

Přátelé, věříme, že celá akce bude ukončena 
během 1. čtvrtletí 2014. V minulém čísle OM jsem 
vyslovil přání, aby účast na schůzích osad byla co 
nejvyšší, aby byl větší zájem o činnost v ČZS                     
a výbor ZO pocítil větší podporu, pomoc a zájem 
od svých členů. Máte možnost nám to                              
v následujícím období dokázat. 

Petr Kadlec, výbor ZO ČZS

AKTUALITY Z MĚSTA



KULTURNÍ PŘÍLOHA

MDDM V LISTOPADU

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Dům dětí vyhlásil v říjnu výtvarnou soutěž pro děti 
MŠ, ZŠ a ZŠP a ZŠS „Vánoční stromeček“, a to                   
ve třech kategoriích: I. předškoláci, II. školáci do          
10 let, III. školáci nad 10 let. Pracovat můžete 
libovolnou technikou (keramika, perník, vizovické 
těsto, papír, sláma, barvy na sklo,...). Vaší fantazii           
se meze nekladou. Vaše dílka označte jménem, 
věkem a školou a osobně doručte do MDDM 
nejpozději do pondělí 25. listopadu. Všechny 
práce budou vystaveny v domě dětí od pondělí            
2. prosince Z každé kategorie vybereme tři vítěze, 
které vyhlásíme a oceníme při Mikulášské besídce 
v úterý 3. prosince 2013 v domě dětí.

RODINNÝ VÝLET NA FICHTELBERG
So 9.11., 12.30 – 17.00
Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin připravují na sobotní odpoledne pro 
rodiče s dětmi a samotné děti od osmi let výlet, 
tentokrát z Božího Daru přes Fichtelberg                   
do Oberwiesenthalu (cca 5 km). Trasa není vhodná 
pro kočárky. Vzhledem k tomu, že počet účastníků 
je limitován kapacitou autobusu, je nutné se na 
akci přihlásit předem v domě dětí a uhradit 
účastnický poplatek ve výši 20 Kč do středy            
6. listopadu. Informace v domě dětí nebo na               
tel. 353 613 248.

AŽ NA PUPEK SVĚTA
Čt 14.11., 17.00 hod., kinosál MDDM
Přijďte na cestopisnou besedu Květy Belanové               
o polynéském Velikonočním ostrově. Čeká vás 
poutavé vyprávění doplněné fotografiemi                       
z tohoto vzdáleného ostrova se známými sochami 
moay. 

36.ROČNÍK BĚHU 17.LISTOPADU        
So 16.11., zámecký park
 prezentace od 8.30 hod. v MDDM
 starty jednotlivých disciplin od 9.30 do 12.10 hod.
Kategorie a časový program:  

Závod je otevřen všem ostrovským dětem                       
a mládeži, kteří si chtějí zaběhat  a změřit své síly              
s nejlepšími v regionu. 

NOC SE ZVÍŘÁTKY − PŘENOCOVÁNÍ      
Pá 22.11. − So 23.11.   
Pro školáky od šesti do deseti let připravujeme 

Bc. Šárka Märzová, 
ved. oddělení nepravidelné činnosti 

Zdeňka Janischová

Martina Pavlasová, propagační specialistaEliška Failová, vedoucí klášterního areálu

rodiče s dětmi do 6 let
nejmladší žáci I.
nejmladší žáci II.
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
junioři
muži
veteráni
nejmladší žákyně I.
nejmladší žákyně II.
mladší žákyně
starší žákyně
dorostenky
juniorky
ženy
veteránky

2004 − 2007
2002 − 2003
2000 − 2001    
1998 − 1999
1996 − 1997
1994 − 1995
1993 a starší
1973 a starší
2004 − 2007  
2002 − 2003
2000 − 2001     
1998 − 1999     
1996 − 1997
1994 − 1995
1993 a starší
1978 a starší

  150 m
550 m
870 m 

1 200 m 
2 630 m 
4 380 m
6 500 m
8 700 m
8 700 m

550 m
  870 m

1 200 m
1 800 m
2 940 m
 5 200 m
5 200 m
5 200 m

přenocování v domě dětí se zajímavým 
programem, soutěžemi a večerní návštěvou 
ekocentra.  Přihlášky si vyzvedněte v domě dětí od 
pondělí 11.listopadu, uzavírka přihlášek je                     
ve čtvrtek 21.listopadu.

SPORTOVNÍ VÍKENDY
I v listopadu  jsou víceúčelové hřiště, fotbalové 
minihřiště, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf              
a stolní tenis otevřeny denně do 18 hod., v sobotu 
a neděli za příznivého počasí od 10 do 17 hod.

Připravujeme:

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Út 3.12., 16.30 hod., MDDM
Bližší informace k besídce najdete v prosincovém 
z p r a v o d a j i  a  n a  p l a k á t e c h  v e  m ě s t ě .                    
Vzhledem k tomu, že je o vstupenky velký zájem, 
d o p o r u č u j e m e  z a k o u p i t  s i  v s t u p e n k y                                   
v předprodeji od úterý  19.listopadu v domě dětí.

Informace ke všem akcím i k činnosti  kroužků:               
P o − Pá: 8 − 18 hod. v  domě  dětí (tel. 353 613 248, 
731 615 657).  

AKTUALITY Z MĚSTA

Vážení čtenáři, podzimní vítr se do nás opřel v plné 
síle a snaží se nás zahnat do tepla našich domovů. 
Klášterní areál v Ostrově ale vlivům počasí 
nepodléhá. Pro všechny děti, které nechtějí být 
jen zavřené doma, a věřím, že jich je většina, je                 
u nás v Kostele Zvěstování Panny Marie 
připravena zábavná výstava stavebnice MERKUR. 
Čekají vás tu panely plné informací a zajímavostí   
o vývoji firmy MERKUR, dochované historické 
stavebnice, modely letadel a autíček. V útulném 
kostelním výklenku vznikl pracovní koutek, kde 
můžete popustit uzdu své fantazii a stavět si tak 
dlouho, jak je vám libo. 

Znají Vaše ratolesti tuto tradiční českou 
stavebnici? Přijďte jim ukázat, jak na ni! Vybavte se 
teplým oblečením, uvařte čaj do termosky                         
a vypravte se na hrací odpoledne do kláštera.                   
Že bude v kostele úplně stejná zima jako venku? 
Možná, ale zcela jistě můžeme odpřisáhnout, že                 
u nás ani neprší ani nefouká! Budeme se těšit na 
Vaši návštěvu každý den kromě pondělí až do 
konce listopadu.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V KLÁŠTEŘE

SNOW FILM FEST 2013

Vážení čtenáři,
nastal čas velkých příprav na blížící se vánoční 
svátky, které začínají adventem. V této době se po 
celé zemi otevírají nesčetné výstavy nabízející 
podívanou na betlémy v nejrůznějším provedení, 
vánoční ozdoby, zdobené perníčky, pohledy a vše, 
co se týká těchto nejkrásnějších svátků v roce.                
A tak tomu bude i v Ostrově. Spolek aktivních 
jedinců, tvůrců a sběratelů chystá již 10. výstavu, 
letos jubilejní. Devět let uběhlo jako voda. Na 
počátku byla touha začít budovat tradici, která tu 
chyběla. Dnes se už můžeme pochlubit bohatou 
nabídkou, která se rok od roku zvětšuje. Za to,                
že jsme uspěli, musíme poděkovat mnohým: 
Spolku přátel města Ostrova, pracovníkům DK                 
a infocentra v klášteře, jmenovitě paní Věře Čarné 
za její velkou pomoc a obětavost. Desátou výstavu 
zahajujeme s novou vedoucí slečnou Eliškou 
Failovou, která ji obohatí o jiný pohled.
Vážení čtenáři, co nejsrdečněji vás zveme                          
o vánočním čase do kláštera. Výstava bude 
otevřena 8. prosince v 17.00 hod. a potrvá do 12. 
ledna 2014. Zastavte se na cestě každodenních 
povinností, nechte se ovládnout sváteční náladou 
a hřejivou atmosférou vyzařující z tvorby, kterou 
jsme pro vás připravili.

Ve sto čtyřiceti městech ČR a čtyřiceti sedmi 
městech SR uvidíte ty nejlepší filmy o zimních 
sportech z celého světa. Celovečerní pásmo 
špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním 
lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších 
zimních radovánkách přinese Snow Film Fest                
14. listopadu. Tento festival je bratrský festival 
Expediční kamery. Co vás na Snow Film Fest čeká? 
Filmy o absolutním extrému polárních expedic, 
šokujících výkonech sportovců i o tom jak 
prožívají své životy, když opadne adrenalin a je 
třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života               
a smrti. Na festivalu zažijete ohlušující ticho                        
i nedozírnost arktických pustin stejně jako 
nádheru zasněžených hor a ledovců. Prožijete                  
s aktéry situace, které vám možná odhalí, proč se 
vydávají na hranice svých možností a možná 
zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás. Festival zahájí 
cestovatel Martin Mykiska se svou diashow Po 
zamrzlé řece do nitra Himálaje. Přednáška o drsné 
zimní výpravě do himálajského údolí Zanskar, 
které je dlouhých sedm zimních měsíců zcela 
izolováno od ostatního světa. Pouze za 
nejtřeskutějších mrazů uprostřed zimy se 
domorodcům na několik týdnů otevře kuriózní 
trasa horami – zčásti zamrzlá řeka. Ve 100 km 
dlouhé soutěsce mezi Ladakam a Zanskarem                
se musí vesničané brodit ledovou vodou, 
neschůdné úseky oblézat po skalách či ledových 
rampách, lavírovat na kluzkém tenkém ledu, spát 
v jeskyních, vzdorovat teplotám až – 40ºC, a když 
je třeba, navzájem si pomáhat. Přednáška vyhrála 
diváckou cenu festivalu aminos 2012 v Karlových 
Varech. Vstupenky zakoupíte ve všech infocetrech 
města Ostrov nebo v online předprodeji na 
www.dk-ostrov.cz.

STAVEBNICE MERKUR 
V KLÁŠTEŘE

Zdroj: Eliška Failová.
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OHLÉDNUTÍ ZA 45. FOH

Vážení a milí čtenáři,
 
jubilejní 45. Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana je za námi. Téma letošního festivalu bylo 
„Hry a volný čas“, což bohatý doprovodný program 
dětem splnil, od klauna Albertíka, dětskou 
olympiádu, šermířské soutěže, výtvarné dílny                
až po karneval a krásný Večerníčkův ohňostroj. 
Návštěvnost promítaných filmů a především 
pohádek byla obrovská, dokonce se promítalo                
i v šesti satelitních městech.

Nezapomnělo se ani na děti na dětském oddělení 
ostrovské nemocnice. Aby si alespoň na chvíli 
mohly užít festivalovou atmosféru, navštívila jsem 
je s kouzelníkem, který na přání dětí i sestřiček 
kouzlil z balónků různé postavičky, zdobil pokoje       
a předával dárečky.
Já bych za sebe chtěla velice ráda citovat slova 
patrona festivalu pana Jaroslava Víznera: “Festival 
splnil své poslání vůči dětem a mládeži                                  
i zapojením mladých, nadšených budoucích 
žurnalistů a kameramanů. Děkuji za milé 
jmenování patronem, připomnělo mi to začátky 
festivalu a je mi potěšením, že jsem byl 
festivalovým článkem i dnes.“
Režisér Juraj Šajmovič (letos zasedl v dospělé 
porotě jako předseda) napsal: “Váš festival je 
místo, kde je dobře obzvláště dětem. Za vše 
celému týmu patří dík a těším se na další ročník.“
Dokonce nám přišel příspěvek na facebook                   
od Carol Ackerman z Minnesoty, která náš festival 
sledovala a přeje mu do dalších let jen to dobré.
 
Tímto mi náleží poděkovat Městu Ostrov, 
starostovi Bc. Pavlu Čekanovi, Karlovarskému kraji, 
všem partnerům, porotám a v neposlední řadě 
právě dětem, které se podílely na přípravách,                    
či přišly festival navštívit jako soutěžící a diváci.
 
Přeji Dětskému a televiznímu festivalu Oty 
Hofmana mnoho dalších úspěšných let a mnoho 
veselých dětských diváků.

9

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Dospělá odborná porota uděluje ZVLÁŠTNÍ 
CENU POROTY za dílo s nejvýraznějším 
morálním akcentem filmu:
 ŠŤASTNÝ SMOLAŘ
režiséra Jiřího Stracha
za hravé zpřístupnění světa morálních hodnot 
dětskému publiku.

Dospělá odborná porota uděluje ČESTNÉ 
UZNÁNÍ filmu:
 JIRKA A BÍLÉ MYŠKY  
režiséra Karla Janáka za výjimečnou režii.

Dospělá odborná porota uděluje ČESTNÉ 
UZNÁNÍ filmu:
 O POKLADECH  
režiséra Víta Karase za výjimečné umělecké 
ztvárnění filmu.

Dospělá odborná porota uděluje ČESTNÉ 
UZNÁNÍ:
Filipovi Cílovi za herecký výkon ve filmu Šťastný 
smolař režiséra Jiřího Stracha.

Dospělá odborná porota uděluje ČESTNÉ 
UZNÁNÍ:
Ivanovi Trojanovi za herecký výkon ve filmu 
Šťastný smolař režiséra Jiřího Stracha.
 
Porota dětí a mládeže uděluje ZLATÉHO 
DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon
JANĚ PIDRMANOVÉ za roli Barborky ve filmu                    
O Pokladech režiséra Víta Karase.

Porota dětí a mládeže uděluje ZLATÉHO 
DUDKA za nejlepší chlapecký herecký výkon 
FILIPOVI CÍLOVI za roli kominíka Filipa ve filmu 
ŠŤASTNÝ SMOLAŘ režiséra Jiřího Stracha.
 
Dospělá odborná porota uděluje CENU OTY 
HOFMANA za nejlepší dílo
v kategorii do 12 let filmu:
ŠŤASTNÝ SMOLAŘ režiséra Jiřího Stracha za 
vynikající herecké výkony a udržení pozornosti 
diváka od začátku do konce filmu.
 
Dospělá odborná porota se rozhodla 
NEUDĚLIT CENU OTY HOFMANA za nejlepší 
dílo v kategorii od 13 do 18 let

Porota dětí a mládeže uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ 
ŠATON v kategorii do 12 let filmu
SNĚŽNÝ DRAK režiséra Eugena Sokolovského.

Porota dětí a mládeže uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ 
ŠATON v kategorii od 13 do 18 let filmu 
BASTARDI 3 režiséra Tomáše Magnuska.

Na základě hlasování udělují děti cenu 
DĚTSKÉHO DIVÁKA filmu: 
DVANÁCT MĚSÍČKŮ režiséra Karla Janáka.

 

Zdroj: DK Ostrov.

R. Parmová (vlevo), M. Dymek, M. Kantorková 
a W. Mikešová (zdroj: DK Ostrov).

Romana Parmová, 
ředitelka Domu kultury Ostrov

Slavnostní zahájení (zdroj: DK Ostrov).

F. Cíl autogramiáda (zdroj: DK Ostrov).

Patron festivalu J. Vízner (zdroj: DK Ostrov).

Olympiáda (zdroj: DK Ostrov). Autogramiáda (zdroj: DK Ostrov).



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LISTOPAD 2013 10

KULTURNÍ PŘÍLOHA

PŘIPRAVUJEME

OSTROVSKÉ TRHY

1. prosinec, 17.00 hod., Mírové náměstí
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

5. prosinec, 16.00 hod. společenský sál DK
MIKULÁŠSKÁ 
Tradiční rozdávání balíčků našim dětem v rámci 
Mikulášské besídky.

14. prosinec, 19.00 hod. společenský sál DK 
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ

8. prosinec, 15.30 hod. Klášterní areál
O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM…
Adventní koncert hudebního souboru Chairé 

8. prosinec, 17.00 hod. Klášterní areál
VERNISÁŽ 10. JUBILEJNÍ VÝSTAVY BETLÉMŮ 

V pátek 22. listopadu vás zveme na další Ostrovské 
trhy, které se tentokrát budou inspirovat 
svatomartinskou tradicí. Kromě zeleniny a ovoce, 
uzenin, ryb, koření, sýrů a medu si tak můžete 
nakoupit i víno. 
Další trhy již budou ryze adventní a vygradují 
rozsvícením vánočního stromku. Konat se budou 
1. prosince.

 
STARÁ RADNICE GALERIE

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

9. − 28. listopad, výstava
VÝSTAVA OBRAZŮ − BAREVNÉ NÁLADY 
Pocitové obrazy. Výtvarnice Lenka Kopecká  
maluje obrazy s pozitivním nábojem, krásných 
teplých barev, které 
inspirují a dodávají 
energii. Kresba křídou, 
malba akrylem. Vernisáž 
9. listopadu od 15.00 hod.

KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Provoz kláštera: 
út – ne: 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 – 17.30 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.

Výstava pokračuje do 1. prosince
MERKUR:  „KDO ŠROUBUJE, NEZLOBÍ“
Výstava je věnována legendární stavebnici 
MERKUR, jejíž kořeny sahají až do dvacátých let 20. 
století, kdy byla v Polici nad Metují  zahájena 
výroba kovové stavebnice, která vyniká svou 
jednoduchost í ,  var iabi l i tou a  tvarovou 
propracovaností. 

10. listopad, 15.00 hod., pohádka
RYTÍŘ JINDŘICH
Jak mladý pán do světa vyšel, aby tam štěstí a slávu 
našel, jak se v tom světě ztratil, aby se zas domů 
navrátil. Okusí turnaj i ples, ale láska zvítězí. Kluci 
oblečou zbroj, usednou na koně,
z luku si zastřílí a s dámami v bělostném šatu si 
zatančí. Divadélko Ondřej − Karlovy Vary.

Danielem Dobiášem, kterou napsali autoři                       
ze sedmi evropských zemí a která dokresluje celou 
milostnou situaci. Písně jsou zpívány Táňou 
Fischerovou a Danielem Dobiášem za hudebního 
doprovodu autora.

22. listopad, 11.00 − 17.00 hod., Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHY − SVATOMARTINSKÉ
Tradiční trhy s prodejem regionálních výrobků             
a Svatomartinského vína.

25. listopad, 19.30 hod., divadelní sál DK
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 2013
Předvánoční koncert pod vedením Václava Hybše 
a jeho orchestru. Atmosféru kouzla Vánoc vám 
zpříjemní mnoho známých koled v podání Jiřího 
Štědrého, Pavlíny Filipovské, Štěpána Růžičky, 
Lucie Zemanové, Terezy Nálevkové a Václava 
Dufka.

29. listopad, 20.00 hod., společenský sál DK 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE − 
SAMETOVÝ KONCERT 
Událost podzimu – nejlegendárnější kapela české 
scény oslaví čtyřiceti pětileté výročí. Na tento 
večer si kapela připravuje extra set složený                  
ze stěžejních skladeb své dlouhé kariéry: Kanárek, 
Muchomůrky bílé, Magické noci, Půlnoční myš, 
Magorův šém a jiné. The Plastic People Of the 
Universe vznikli v září roku 1968 a jejich tvorba, 
ovlivněná v začátcích zejména americkými             
Velvet Underground, Captainem Beefheartem                         
či Frankem Zappou, se stala během doby jednou               
z nejoriginálnějších na nejen české rockové scéně. 
Jako doprovodné akce je připravena malá 
tematická výstava a promítání filmu Rok bez 
Magora (velké kino, 17 hod., vstupné: 69 Kč). 
Vstupenky na koncert: 250 Kč, studenti: 100 Kč.

po − pá: 08.00 – 20.00 hod., Sobota, 
neděle: 10.00 – 16.00 hod.
Vstupenky na akce Domu kultury Ostrov 
zakoupíte ve všech infocentrech města Ostrov               
a nově i online prostřednictvím webových stránek 
www.dk-ostrov.cz

16. listopadu, divadélko Točna, velké kino 
NOC DIVADEL 2013
Tato noc otevřených divadel a výjimečných 
zážitků současně proběhne v deseti evropských 
státech. 

Program:
16.00 – 18.30 – velké kino, vstupné 80 Kč
BÍDNÍCI − LES MISERABLES
Boj. Sen. Naděje. Láska. Největší  muzikálový 
fenomén současnosti.Oscarový tvůrce Královy 
řeči Tom Hooper, který projekt režíroval, výjimeční 
herci a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte v aranžmá, 
v  j a k é m  j s t e  j e  a s i  j e š t ě  n e s l y š e l i .

18.45  divadélko Točna, zdarma
19.00  SPOLEČNÝ POTLESK 
19.30  JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA − DS Jezírko 
Plzeň
Slavná vtipná komedie o Filipovi a věčně 
nemocném příteli Bunburym z dob viktoriánské 
Anglie.

Prostranství před divadélkem Točna
20.45 – 21.15 FIRESHOW/ UV SHOW − Ohnivé 
divadlo Ignis
Interaktivní pohybový workshop Fireshow/UV 
show, kde je vítáno přímé zapojení diváků.

Divadélko Točna, zdarma
21.30 – 22.30  KAZATEL A NEVĚSTKA – Divadelní 
scéna při DK Ostrov
V útulném lázeňském hotýlku čeká kazatel Spásné 
armády na nevěstku, kterou je skálopevně 
přesvědčen obrátit na pravou cestu. Podaří se mu 
jeho záměr nebo obrátí na správnou cestu padlá 
žena jeho? Anebo to všechno dopadne úplně 
jinak?

21. listopad, 18.30 hod., divadélko Točna
DEKAMERON
Pořad je sestaven z milostných dopisů 
portugalské jeptišky Mariany (16. − 17. století) 
milenci, který ji odešel do Francie a které přeložil 
profesor Vladimír Mikeš (Státní cena 2012              
za překlad). Zamilovaná dívka se s touto situací 
těžko smiřuje a přemýšlí i o možnosti útěku                       
z kláštera. Nakonec pochopí, že jejich milostný 
vztah skončil. Tyto dopisy recituje herečka Táňa 
Fischerová. Celý pořad provází zhudebněná 
středověká a renesanční milostná poezie 

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka (red. upraveno)
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populární scéně – Pavlína Filipovská a Karel 
Štědr ý.  Jej ich vystoupení doplní Lucie 
Zemanová, jejíž láskou je jazz, Tereza Nálevková, 
která působí v revivalové skupině Abba Stars, 
Václav Dufek, student ped. fak. na UK, který se 
zabývá zpěvem a hrou na dudy a Štěpán Růžička, 
studující zpěv na konzervatoři a zároveň 
žurnalistiku na UK. Václav Hybš, který před více 
jak třiceti pěti lety založil tradici vánočních 
koncertů, připraví aranže všech skladeb s invencí 
sobě vlastní.

Dalším zcela odlišným koncertem je skutečná 
událost podzimu – koncert k 45. výročí založení 
The Plastic People Of the Universe, který 
proběhne 29. listopadu. Na tento večer si kapela 
připravuje extra set složený ze stěžejních skladeb 
své dlouhé kariéry. The Plastic People Of the 
Universe vznikli v září roku 1968 a jejich tvorba, 
ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet 
Underground, Captainem Beefheartem či 
Frankem Zappou, se stala během doby jednou               
z nejoriginálnějších na nejen české rockové 
scéně. Skupina se nedala přimět k ústupkům                  
a kompromisům z tehdejším režimem, což je 
připravilo o profesionální licenci a přivádělo stále 
více komplikací s úřady. Po celou dobu si skupina 
udržuje jasnou uměleckou vizi a hudebně                  
se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu, který                       
si získává uznání po celém světě. Velkolepým 
koncertem v pražské Akropoli Plastici oslaví 
čtyřicet pět let od založení. Těšme se na největší 
hity, těšme se na skladby, které znamenaly 
milníky v historii skupiny a radujme se, že Plastici 
přes nepřízeň doby tu jsou s námi a stále                       
jim to hraje – ba dokonce čím dál tím                         
lépe. Koncertu bude předcházet promítání 
celovečerního dokumentárního filmu o držiteli 
ceny Jaroslava Seiferta a ceny Toma Stopparda             
za dílo Magorovy labutí písně o básníkovi Ivanu 
Martinovi Jirousovi – Rok bez Magora. V rámci 
akce pro vás Dům kultury Ostrov připravil také 
malou tematickou výstavu. Na akci dům kultury 
spolupracuje s Gymnáziem Ostrov, které si pro 
studenty připravilo tematické přednášky. Pro 
studenty je připravené zvýhodněné vstupné na 
koncert 100 Kč. Vstupenky na oba koncerty                   
a promítání jsou již v prodeji v infocentrech 
města Ostrov nebo v online předprodeji na 
www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka (red. upraveno

LISTOPADOVÉ KONCERTY

Vánoční atmosféru a kouzlo vánoc vám 25. 
listopadu přinese do Ostrova Václav Hybš se 
svým orchestrem. Tento předvánoční koncert je 
plný hudebních dárků a překvapení. Letošními 
hlavními hosty jsou zpěváci, kteří stáli u zrodu 
divadla Semafor, spolupracovali s Divadlem 
R okoko a během své úspěšné k ar iér y  
spolupracovali se všemi hudebními tělesy, které 
v té době zaujímaly přední místo na naší 

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění 
Karlovy Vary

PROGRAM LISTOPAD

9. 11. 2013, 15.00 hod.
SCRAPBOOKING – RÁMEČKY NA FOTOGRAFIE
Tvorba ozdobných rámečků na fotografie ze 
scrapbookových papírů a látky. Dílna je určena pro 
děti i dospělé.
Vstupné: 50 Kč (včetně veškerého potřebného 
materiálu k tvorbě)

23. 11. 2013, 15.00 hod.
MIKULÁŠSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
Tvorba dekorací s motivy Mikuláše, andělů a čertů. 
Dílna je určena pro děti a jejich rodiče, případně 
prarodiče.
Vstupné: 50 Kč (včetně veškerého potřebného 
materiálu k tvorbě)

27. 11. 2013, 15.00 hod.
QUILLING
Výroba vánočních přáníček a dekorací pomocí 
techniky quillingu – řasení papírových proužků. 
Dílna je určena především seniorkám.
Vstupné: 50 Kč (včetně veškerého potřebného 
materiálu k tvorbě)

V Letohrádku Ostrov je z provozních důvodů 
zavřeno do dubna 2014 (mimo konaní výše 
zmíněných akcí). Hromadné návštěvy jsou možné 
po předchozí telefonické domluvě na tel. 353 842 
883. Děkujeme za pochopení.

LETOHRÁDEK OSTROV

5. 11., úterý 19.00 hod.
AK Běhounek, vstupné: 100 Kč 
J A Z ZOV Ý  V E Č E R  S  P.  B R A B E N COVO U                                
A KAPELOU JAZZ KVé
Karlovarské combo předvede jazzové standardy 
od Ellingtona až po Milese Davise. Uslyšíte skvělé 
regionální muzikanty a mladou nadějnou 
zpěvačku Petru Brabencovou s udivujícím 
feelingem.

19. 11., čtvrtek 19.30 hod., 
AK Běhounek, vstupné: 110 Kč
TRIO CESIGUI | kytara, cello a zpěv 
Na programu známé a oblíbené skladby Handel: 
Lascia chio pianga, Vaculík: Agnus dei inteconfido, 
Bizet: Carmen − Habanera, Dvořák: Ave Maria                    
a mnohé další...

21. 11., čtvrtek 20.00 hod.
Radium Palace , vstupné: 140 Kč
NE JSLAVNĚJŠÍ  MUZIK ÁLOVÉ MELODIE
v podání regionálních umělců Zuzana Seibertová 
– zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní 
doprovod. 

24. 11., neděle 19.30 hod.
KD Jáchymov, vstupné: 220 Kč
TECHTLE MECHTLE  ZMĚNA JE ŽIVOT
Známí travesti umělci Dolores a Alex uvádějí 
slečnu Stacey se představí ve zcela novém 
projektu. Jedině při našich vystoupeních             
uvidíte i uslyšíte na stejném pódiu a v jediný           
večer hvězdy české i zahraniční hudební scény: 
Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Ilonu 
Csákovou, Cher, Petra Kotvalda, Standu Hložka, 
Europe, Céline Dion, Jiřího Korna a řadu dalších. 

28. 11., čtvrtek 20.00 hod.
Radium Palace, vstupné 120 Kč
DUO PER LA GIOIA
Atraktivní spojení flétny a harfy. Představí se 
absolventi Pražské konzervatoře Zbyňka Šolcová  
a Mario Mesany. Nyní působí v různých souborech 
a Symfonickém orchestru Českého rozhlasu.
 
Podrobné informace na www.laznejachymov.cz 
nebo www.facebool.com/spainfo.jachmov  

PROGRAM LISTOPAD  



KULTURNÍ PŘÍLOHA

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LISTOPAD 2013 12

VELKÉ 2D A 3D KINO
večírek  se  promění  v  boj  o  ž ivot .  Za                  
podivných okolností je Los Angeles devastováno 
apokalypsou. Přežije v ničivé atmosféře jejich 
přátelství a hlavně přežijí oni sami? V bláznivé 
komedii hrají všichni herci sami sebe.
Produkce: USA. Žánr: komedie/fantasy. 

14. čtvrtek, 17.00 hod.
Vstupné: 70 Kč
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním 
lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-
kitingu a dalších zimních radovánkách. Přednáška 
cestovatele Martina Mykiska Po zamrzlé řece do 
nitra Himaláje. Večer plný špičkových filmů! Sníh, 
led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, 
snowkiting, skialpinismus a další zimní šílenosti!

15. pátek, 17.30 hod.  Vstupné: 165 Kč dospělý, 140 
Kč děti do 15 let
28. pátek, 17.30 hod.  Vstupné: 155 Kč dospělý, 135 
Kč děti do 15 let
111 minut, český dabing, (*12)
THOR: TEMNÝ SVĚT − 3D − Premiéra
V další velkolepé marvelovské adaptaci usiluje 
bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář 
mocnému nepříteli se musí Thor vydat na 
nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou 
Jane Foster, avšak události Thora přinutí obětovat 
vše, aby zachránil lidstvo.
Produkce: USA. Žánr: akční/dobrodružný/fantasy.

15. pátek, 20.00 hod.
Vstupné: 110 Kč, 91 minut, české titulky
GRAVITACE − 3D − Premiéra
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde 
ke katastrofě. Loď je zničená a Stone (Sandra 
Bullock) a Kowalsky (George Clooney) zůstanou 
ve vesmíru sami a bez pomoci, směřující do 
hlubokého vesmíru… 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi/thriller.

16. sobota, 16.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 157 minut, české titulky, (*12)
BÍDNÍCI
Jeden z největších muzikálových fenoménů. Jean 
Valjean (Hugh Jackman) si odseděl dost let na 
galejích, nyní je konečně propuštěn na podmínku. 
Jako stín se ho ale drží puntičkářský inspektor 
Javert (Russell Crowe), který ctí zásadu, že zloděj 
zůstane zlodějem. Valejanovi se ovšem daří unikat 
a dokonce začne žít pod změněnou identitou                 
a stává se uznávaným starostou jednoho města. 
Jenomže ani tady není úplně v bezpečí a když 
navíc zemře dělnice Fantine (Anne Hathaway), 
jejíž smrt si dává za vinu a snaží se vykoupit tím,                
že se bude starat o její dceru, zjišťuje, že v boji             
s odvěkým rivalem už nejde zdaleka jen o něj.
Produkce: Velká Británie. 

21. čtvrtek, 17.00 hod.
22. pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč ,  80 minut, český dabing 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU – Premiéra
Mimořádně poutavý pohádkový příběh začíná               
v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí 
odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji 
drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako 
celé království. Sonja lupičům uteče, hledá 
Vánoční hvězdu a pokusí se zlomit kletbu, která již 
dlouhou dobu visí nad královstvím.

Produkce: Norsko. Žánr: dobrodružný/rodinný/ 
fantasy.

21. čtvrtek a 23. sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 111 minut, české titulky (*12)
MAFIÁNOVI – Premiéra
Bývalý mafiánský boss s rodinou jsou za 
příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do 
programu na ochranu svědků. Žít životem 
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý 
agent FBI je musí opět přestěhovat, protože 
mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém 
udavači s jasným cílem. Jenže staří psi se novým 
kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou 
pro život v utajení překážkou. V hlavních rolích 
excelují herecké hvězdy první velikosti – 
nestárnoucí Robert De Niro, Tommy Lee Jones                 
a stále okouzlující Michelle Pfeiffer.
Produkce: USA/ Francie. Žánr: krimi/komedie. 

22. pátek, 20.00 hod. a 23. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 130 Kč,  110 minut (*12) 
KŘÍDLA VÁNOC − Premiéra
Vánoční příběh o síle našich přání. Hrdinové filmu 
dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak 
rozběhne směrem, který si sami určili. Řada 
„náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají 
možnost si svá přání prožít. V životě jsme 
zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale stejně tak 
i za to, co říkáme, co si myslíme a po čem toužíme. 
V hlavních rolích: Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař a David Novotný. 
Produkce: Česko. Žánr: drama.  

29. pátek, 17.00 hod.
Vstupné: 69 Kč, 120 minut, 
ROK BEZ MAGORA
Film mapuje kaleidoskop životních příběhů Ivana 
Martina Jirouse, zvaného Magor, českého básníka, 
publicisty a výtvarného kritika, držitele ceny 
Jaroslava Seiferta a ceny Toma Stopparda. Jirous, 
který zemřel vloni v listopadu, byl znám 
především spoluprací s nezávislou rockovou 
skupinou Plastic People of the Universe. V době 
normalizace byl za své politické názory pětkrát 
vězněn. V dokumentu zazní ukázky z jeho 
rozsáhlého básnického díla i jeho politické                       
a životní názory.
Produkce:  Česko.  Žánr :  dokumentární/  
životopisný.

28. čtvrtek a 30. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 120 Kč, 111 minut, české titulky (*15)
KONZULTANT – Premiéra
Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný 
Konzultant, se prostřednictvím majitele nočního 
klubu Reinera přimotá k pochybnému obchodu                
s drogovým kartelem. Záhy ale zjistí, že dohoda, 
kterou uzavřeli, jim nepřináší jen vidinu 
pohádkových zisků, ale zároveň je přivádí do víru 
událostí, jež pro ně mohou mít fatální následky.
Legendární režisér Ridley Scott (Vetřelec, 
Gladiátor, Prométheus).
Produkce: USA. Žánr: krimi/thriller/drama.

29. pátek, 20.00 hod. a 30. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 134 minut, české titulky
KAPITÁN PHILLIPS − Premiéra
Kapitán Philips je komplexní studií přepadení 
americké nákladní lodi Maersk Alabama 
somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009.  
Hrají: Tom Hanks, Mohamed Ali a další
Produkce: USA. Žánr: akční/drama/thriller/ 
životopisný.

1. pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 109 minut, české titulky
2 ZBRANĚ − Premiéra
Bobby a Marcus posledních dvanáct měsíců 
pracují v utajení jako členové drogového 
syndikátu a každý z nich svému partnerovi věří 
zhruba tolik jako zločincům, jejichž zadržením byli 
oba pověřeni. Po neúspěšné akci jsou ale 
nadřízenými ponecháni napospas osudu a stanou 
se lovnou zvěří. Po letech mezi padouchy se ale 
něčemu přiučili… Hrají: Mark Wahlberg, Denzel 
Washington a další.
Produkce: USA . Žánr: akční/krimi/drama/thriller.

2. sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 110 Kč, 98 minut,  
PŘÍBĚH KMOTRA – Premiéra
Film je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty 
„Kmotr Mrázek“. Vypráví o vzestupu a pádu 
člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
vypracoval až na pozici šedé eminence české 
politiky. Příběh kmotra je důkazem platnosti 
úsloví: „S čím kdo zachází, s tím také schází.“
Produkce: Česko. Žánr: drama/krimi/životopisný. 

1. pátek, 20.00 hod. a 2. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč , 115 minut, české titulky, (*12)
PLÁN ÚTĚKU – Premiéra
V napínavém vězeňském thrilleru spojí své                 
síly dvě legendy, Silvestr Stallone a Arnold 
Schwarzenegger. Do supermoderního vězení, 
kterému šéfuje sadistický ředitel, se dostal každý                
z nich sám. O útěk se ale pokusí spolu a bude to 
poctivá akční podívaná.
Produkce: USA. Žánr: akční/thriller.

7. – 8. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 85 minut, český dabing
PTAČÍ ÚLET − Premiéra
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit 
sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je 
jasný – ukradnout vládní stroj času a vrátit se do 
sedmnáctého století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! 
Zažijete plno dobrodružství, zábavy, dojemné 
lásky, loajality a odvahy. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný.

7. čtvrtek a 9. sobota , 20.00 hod.  
Vstupné: 120 Kč, 123 minut, české titulky, (*12)
LÁSKY ČAS − Premiéra
Jednadvacetiletý Tim nemá žádnou holku                        
a tatínek mu prozradí rodové tajemství, jak                   
„tak trochu“ cestovat v čase. To znamená, že se 
může vracet do minulosti, k událostem, které oni 
sami prožili. S každým návratem ale přijde                              
o všechno, co do té doby prožil. A to někdy hodně 
mrzí. Režie a scénář Richard Curtis, autor Lásky 
nebeské, který je též je podepsaný pod 
komediemi Notting Hill či Čtyři svatby a jeden 
pohřeb.
Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie. 

8. pátek, 20.00 hod. a 9. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 107 minut, české titulky, (*15)
APOKALYPSA V HOLLYWOODU − Premiéra
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký 
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P o p r v é  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  p r o b ě h n e  
komponovaný večer European Theatre Night, 
který prezentuje divadlo tvořivým způsobem              
v netradiční formě, a to vždy třetí listopadovou 
sobotu již od roku 2008. Tato noc otevřených 
divadel a výjimečných zážitků proběhne letos               
16. listopadu 2013 v jedenácti evropských státech.  
Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se ujal 
koordinace prvního ročníku Noci divadel v České 
republice, a tak poprvé v letošním roce otevřou 
také česká divadla své prostory a během 
odpoledních, večerních a nočních hodin připraví 
pro diváky různorodý program. V našem regionu 
se akce kromě Ostrova zúčastnily už jen dvě města 
Karlovy Vary a Cheb. V Ostrově organizuje akci 
Dům kultury Ostrov a většinu programu představí 
v Divadélku Točna, kde je vstup zcela zdarma. Těšit 
se zde můžete na divadelní hru Jak je důležité             
míti Filipa v provedení DS Jezírko Plzeň                         
a novou hodinovou aktovku Kazatel a nevěstka                           
v provedení Divadelní scény při DK Ostrov, která 
akci kolem jedenácté hodiny večerní ukončí. Před 
Divadélkem Točna se mezi těmito hrami představí 
známé Ohnivé divadlo Ignis, které předvede svou 
FIRESHOW/UV SHOW, kde je vítáno také zapojení 
diváků. Velké kino Ostrov zahájí tuto akci 
promítáním největšího muzikálu všech dob – 
Bídníci od 16 hod. Vstupenky na toto promítání si 
zakoupíte v infocetrech města Ostrov nebo                      
v online předprodeji na www.dk-ostrov.cz.                       
Po skončení promítání se sejdeme v divadélku 

Točna, kde akci zahájíme společným potleskem, 
který má proběhnout v 19 hod. ve všech městech 
ČR současně. I kdyby potlesk nevyšel jak má, 
důležitější je cíl projektu, ten má totiž za úkol 
zapojit co největší počet divadel z ČR a nabídnout 
tak širšímu diváckému spektru netradiční 
divadelní zážitek. Projekt zviditelní jednotlivé 
divadelní scény i české divadlo jako takové                          
v povědomí diváků. 

NOC DIVADEL 2013 V OSTROVĚ

Srdečně zveme naše věrné ostrovské 
posluchače na 

SPOLEČNÝ PODZIMNÍ KONCERT
pěveckých sborů 

Orbis pictus Ostrov 
a Třemošenského pěveckého sboru

v neděli 3. listopadu 2013 od 16 hodin 
v prostorách Oranžerie Městské knihovny Ostrov

POZVÁNKA

Martina Pavlasová, propagační specialistka
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TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„TO NEVADÍ, OLINKA TAKY NENÍ ZROVNA NEJCHYTŘEJŠÍ“.

Výherci vstupenek se stávají paní Ivana Koutná z Ostrova a paní Yvona Umlaufová z Hroznětína. 
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 

(tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Deft Klášterec nad Ohří).  

OSTROVSKÝ 
MĚSÍČNÍK
ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ:
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INFORMACE ZE ŠKOL

V rozhodování  jim  pomáhá naše výchovná 
poradkyně p. učitelka Mgr. V. Plášilová. Žáci 
společně s paní učitelkou navštívili „Přehlídku 
krajských středních škol“,  která letos proběhla na 
SPŠ Ostrov. Pojedou se také podívat na exkurzi do 
sklárny Moser a účastní se dalších přednáše              
k o možnostech studia učňovských oborů, které 
jsou v kraji dostupné.  Příjemným zpestřením 
výuky byl  v říjnu Dětský filmový festival , kterého 
se zúčastnila celá škola. V říjnu se i sportovalo, 
proběhla krajská soutěž v Orientačním běhu                
v Zámeckém parku. Naše škola byla pořádající 
tohoto závodu v běhu. 18. listopadu zveme rodiče 
na třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 
první čtvrtletí.  Rodiče mají možnost v čase od             
14. hod. do 16. hod. navštívit školu a pohovořit                 
s třídními učiteli a s vedením školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Zaměstnanci centra nám připravují pestré 
dopoledne a na závěr odměňujeme společně 
zvířátka pečivem a zeleninou. Je skvělé, že děti                  
s handicapem nejsou izolované a poznávají život 
kolem sebe. K tomu nám napomáhá i Městská 
knihovna v Ostrově, která si pro žáky připravuje 
„DOPOLEDNÍ HRY S KNIHOU“. Obě speciální třídy 
jsou zároveň součástí projektu „CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM“. 
Speciální třída SŠ1 se rovněž zúčastnila 45. ročníku 
FILMOVÉHO FESTIVALU.  Děti   zhlédly   pohádky  
a snažily se podle svých možností zapojit do her, 
které pro ně nebyly vždy úplně jednoduchým 
oříškem. Nadále se budeme všichni rádi účastnit 
programů a akcí, navštěvovat zajímavá místa                  
a poznávat okolí města Ostrova. Jsme hodně 
čiperní a děkujeme všem, kteří nám vycházejí 
vstříc a stávají se našimi kamarády a přáteli. Všem 
našim „novým kamarádům“ děkujeme za vřelé               
a milé přijetí. Je přeci krásné dělat druhým radost          
a vidět je upřímně šťastné.

ZŠ SPECIÁLNÍ INFORMUJE

Zdroj: Mgr. Daniela Brodcová.

Ve školním roce 2013 – 2014 se na Základní škole 
praktické a Základní škole speciální v Ostrově 
otevřela druhá speciální třída SŠ2 pro žáky se 
zdravotním postižením. Žáci se dobře adaptovali 
na nové prostředí, začlenili se do chodu celé školy 
a během krátké chvíle zvládli navázat kamarádské 
vztahy s ostatními spolužáky speciální třídy SŠ1.  
Společně probíhají  „HRÁTKY“,  při kterých se obě 
třídy navzájem navštěvují a připravují hry, 
soutěže, taneční vystoupení a jednoduché 
dramatizace. Navštěvujeme Ekocentrum Ostrov, 
kde postupně překonáváme strach ze zvířat, 
učíme se pracovním a sociálním dovednostem. 

Za speciální třídy ZŠP a ZŠS Ostrov učitelé 
L. Shrbená a I. Harzerová a jejich žáci a žákyně

Žáci 9. ročníku se  budou  už brzy rozhodovat, kam 
povedou dále jejich kroky za dalším vzděláváním. Mgr. Daniela Brodcová, ZŘŠ

                                                                                                                               

Zdroj: Mgr. Daniela Brodcová.
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ROZHOVOR

sbor posílen o psovoda se služebním psem, jak 
jej plánujete využít?
Jak  j sem j iž  předes la l  v  odpovědi  na                        
minulou otázku, je to hlavně noční prevence                                    
v problémových lokalitách.

A dále?
D á l e  p a k  v  z i m n í m  o b d o b í  p r e v e n c e                           
v zahrádkářských koloniích a úzká spolupráce                   
s Policií ČR. Naši nejmenší občané jsou pak 
potěšeni, když na prevenci do škol zavítá i náš 
čtyřnohý pomocník Dan. 

Ve městě je rovněž použit bezpečnostní 
kamerový systém, jak jste s jeho prací 
spokojeni?
Kamerový systém je bohužel zastaralý.  
Momentálně prochází renovací a technickou 
změnou − přepojením na kabelové rozvody                  
ve městě. Městská policie si od tohoto přepojení               
a postupné výměny zastaralých součástí slibuje 
lepší pokrytí města a to hlavně tím, že bude 
flexibilně přesouvat kamerové body dle potřeb 
strážníků a dle bezpečnostní situace ve městě.                   
I tak se podařilo díky kamerovému systému 
některé skutky objasnit.

Strážníci Městské policie v Ostrově tento rok 
zajišťovali službu i v některých okolních obcích 
(Jáchymov, Hroznětín). Jak jsou tyto obce                    
s vaší prací spokojeny a bude tato spolupráce              
i nadále pokračovat? Ovlivní toto nasazení 
nějakým způsobem bezpečnost ostrovských 
občanů?
Jak jsou spokojeny okolní obce musí posoudit 
hlavně občané daných obcí a také zastupitelé 
těchto obcí, kteří budou do konce měsíce 
listopadu hodnotit naší činnost a schvalovat 
případné prodloužení smlouvy s naší městskou 
policií. Bezpečnosti "Ostrovanů" se tato činnost 
žádným způsobem nedotkne, naopak rozšířením 
počtu strážníků budeme zkvalitňovat službu i pro 
naše občany. Jako příklad musím uvést hned dva 
odhalené pachatele trestné činnosti během 
tohoto týdne. Z toho byl v jednom případě 
odhalen pachatel loupežného přepadení, kdy 
strážníci ve spolupráci s policisty místního 
oddělení PČR odvedli opravdu kus kvalitní práce               
a já jim za toto ještě jednou děkuji.

Kolik má v současné době městská policie 
členů? Plánujete sbor nějak rozšířit?
V současné době máme patnáct strážníků, jednu 
administrativní pracovnici a jednu pracovnici                 
na mateřské dovolené. Jednoho strážníka 
plánujeme přijmout příští rok, pokud budeme mít 
i na rok 2014 uzavřenou veřejnoprávní smlouvu                             
s přilehlými obcemi. Také doufám, že se podaří 
stabilizovat náš pracovní kolektiv, což jistě povede 
ke zkvalitnění naší práce.

Kolik občanů se na vás průměrně obrací třeba 
za týden? Roste počet telefonátů na linku 156?
Dle našich informačních systémů strážníci 
přijímají až patnáct oznámení denně, takže                       
za týden je to okolo stovky oznámení, které musí 
strážníci řešit. Počet telefonátů má za poslední tři 
roky stoupající tendenci a navíc po přepojení 
pevných linek, v nepřítomnosti hlídek na 
služebně, na mobilní telefon Městské policie 
Ostrov 777 241 670 tento počet stoupl o dalších 
cca 30 %.

Jak se člověk vůbec stane městským 
strážníkem? Co je pro to potřeba udělat a jak 

Městská policie se za léta svého působení stala                   
v našem města respektovaným sborem. O tom,           
že její práce není občanům Ostrova lhostejná,             
se v redakci můžeme přesvědčit téměř každý 
měsíc, kdy nám čtenáři zasílají své postřehy k její 
činnosti. Ty vždy sice nevystačí na plnohodnotný 
článek, přesto představují zajímavou sondu do 
sféry veřejného mínění. Rozhodl jsem se proto 
oslovit zástupce velitele Městské police Ostrov 
Ladislava Martínka a položit mu několik otázek, 
týkajících se aktuální bezpečnostní situace                    
ve městě. Hovořili jsme tak spolu například                     
o problematice ubytoven, nasazení nového 
služebního psovoda či kamerovém systému. 

V červnu bylo slavnostně za velkého zájmu 
veřejnosti otevřeno nové dopravní hřiště. Jak 
probíhá spolupráce se školami při jeho 
využití?
Ještě závěrem minulého školního roku využily tři 
třídy z ostrovských škol toto dopravní hřiště a další 
plánovanou akci na úplný konec školního roku 
zhatila nepřízeň počasí. Září bývá ve školách 
náročné a zatím žádná škola neprojevila zájem               
o výuku přímo na dopravním hřišti, přesto se 
určení strážníci i já osobně účastníme dopravní 
výuky a prevence přímo ve školách. Doufejme,                 
že s příchodem jarního počasí školy osloví 
Městskou policii Ostrov a dopravní hřiště bude 
plně využíváno.

Splnit všechna kritéria BESIPU asi není úplně 
snadné, jak probíhala realizace celého 
projektu a kolik nakonec stál?
Projekt byl realizován ve spolupráci s BESIPEM. 
Materiály pro výuku, dopravní značení a vytyčení 
hřiště zajišťoval pracovník BESIPU pan Brož. Celý 
projekt se vešel do padesáti tisíc korun za velkého 
přispění všech sponzorů a také města.

Ve l m i  d i s k u t o v a n ý m  t é m a t e m  j s o u                           
nyní v Ostrově ubytovny a problémy                               
s nepřizpůsobivými občany. Co to znamená 
pro práci městské policie?
Naše práce se hlavně o prázdninách soustředila 
do těchto problémových lokalit města. Dále se do 
prostoru Krušnohorské ulice umístila kamera 
kamerového systému městské policie a další bude 
brzy následovat. Do našich řad se přijal psovod                   
a to především na noční kontroly města. Nedílnou 
součástí prevence byly i noční kontroly vedení 
městské policie, zaměřené na výkon služby 
strážníků a kontrolu situace kolem problémových 
ubytoven. Těchto kontrol se osobně se mnou 
zúčastňoval i starosta města Bc. Pavel Čekan                    
a navrhoval řešení, jak neutěšenou situaci v těchto 
lokalitách aktivně řešit. Nesmím opomenout ani 
Policii ČR, která se na prevenci v této lokalitě 
nemalou měrou také podílela.

Na následující otázku jste mi již částečně 
odpověděl, přesto... před nedávnem byl váš 

vypadá jeho každodenní služba?  
Strážníkem se může stát občan České republiky 
starší dvaceti jedna let, spolehlivý, bezúhonný, 
zdravotně způsobilý, který dosáhl středního 
vzdělání s maturitou. Samozřejmostí je              
výběrové řízení, kde je s každým uchazečem 
proveden osobní pohovor, fyzické přezkoušení            
a  s  vybranými uchazeči  psychologické 
přezkoušení. Po nástupu k městské policii jako 
čekatel absolvuje kurz, kde získá osvědčení                  
o splnění stanovených odborných předpokladů             
a tím se stává strážníkem. Tuto zkoušku musí 
každý strážník jednou za tři roky obnovit, aby tak 
prokázal svoje odborné znalosti. Co se týká náplně 
práce strážníka, je každý den jiný, protože nikdy 
neví, s jakým problémem se na něj občané obrátí. 
Pokud právě strážníci neřeší nenadálou událost, 
jsou každé ráno u škol  na přechodech, dohlížejí 
na blokové čištění, parkování ve městě, veřejný 
pořádek, občanské soužití,  řeší krádeže                        
v obchodech, chodí do škol na prevenci a takto 
bych mohl vyjmenovat mnoho dalších činností.

Dobře, děkuji za váš čas. Chtěl byste na závěr 
zmínit něco, co v rozhovoru zatím nepadlo?
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům, kteří                
s námi spolupracují a není jim lhostejné dění                   
v našem městě a také všem těm, kteří již ocenili 
naši práci. Naším cílem je bezpečné město                         
a budeme doufat, že i za vašeho přispění                 
se nám bude práce dařit. Pokud máte jakékoli            
dotazy nebo podněty, neváhejte kontaktovat                   
vedení Městské policie Ostrov přímo na               
služebně nebo elektronickou poštou na adrese 
ladislav.martinek@ostrov.cz

Jan Železný, šéfredaktor

LADISLAV MARTÍNEK

Zdroj: MP Ostrov.
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JAKÝ BYL ÚMYSL?

Miloslav Liška

Divadelní scéna při DK Ostrov hraje od svého 
znovuobnovení již dvacet let a za tu dobu jsme 
sehráli nespočetně pohádek, i v rámci mikulášské, 
které byly opakovaně hojně navštěvované                      
i v okolí Ostrova. Dále jsme hráli řadu divadelních                          
komedií, z nichž některé byly vyprodané.                
Dokud na nás stále diváci chodí a nám              
amatérům fandí, hrát nepřestaneme! Váš                   
názor respektuji, ale nesouhlasím s ním! 

Jsem spíše technického zaměření a nikdy by                  
mě nenapadlo veřejně hodnotit divadelní 
představení. Dílo Večerníček − True Story 
prezentované na filmovém festivalu v Ostrově mě 
k tomu přinutilo. Shlédl jsem totiž neuvěřitelně 
koncentrovanou, odpornou a hlavně zbytečnou 
karikaturu těch nejroztomilejších postaviček které 
známe z Večerníčků. Bob a Bobek jinak nerozluční 
dobrosrdeční a veselí kamarádi nám zde přibližují 
prostředí mafiánů, kde nelze věřit nikomu                        
a ničemu. Rákosníček, původně bytostně spojený 
se svým rybníčkem a přírodou, je najednou tím 
samým prostředím znuděný a hledá nové 
bydliště. Křemílek a Vochomůrka, milí popletové, 
se zde proměnili ve fanatiky zdravé stravy                         
a pozitivní energie bez vnitřního přesvědčení. 
Sladce něžný až staromódně ohleduplný vztah 
motýla Emanuela a Makové panenky byl vylíčen 
jako klasický povrchní šoubyznysový kalkul. 
Nejlépe dopadli Pat a Mat. Asi proto, že jsou 
maskoty letošního ročníku. Ptám se proč? Copak 
jsou výše zmíněné postavy tak provařené a pro 
děti v jejich původní podobě nezajímavé, že je 
musíme použít jako figuríny pro výstavu špatných 
stránek dnešní společnosti? A ještě ke všemu na 
pomyslné půdě akce zasvěcené dětem                      
a pohádkám. Podle čeho mají pak děti rozlišovat 
dobré od špatného,  když j im budeme 
zpochybňovat pozitivní vzory? Opravdu nemá 
zůstat nic, co by svojí konzervativností                              
k pozitivním hodnotám bylo protiváhou dnešní 
uspěchané a nejisté době? Chceme aby děti 
nevěřili již ničemu? Je dobré se občas podívat, jak 
to dělají druzí. A jako jediné pozitivum z tohoto 
pohledu vidím v tom, že jsme se opět přesvědčili, 
že dramatické obory naší ostrovské Základní 
umělecké školy poskytují podstatně hodnotnější 
výstup. Ale to víme i bez takovýchto excesů.                    
V dobách, kdy se divadlo předvádělo na ulici                         
a protagonisté byli hodnoceni diváky až po 
shlédnutí jejich kusu, by tento tým v čele s panem 
Viktorem Braunreiterem podle mého názoru 
splakal nad výdělkem. Pokud organizátoři 
festivalu zaplati l i  v souvislosti  s  t ímto 
vystoupením nějaký autorský honorář, bylo by ke 
cti příjemců ho v nějaké formě vrátit. Kdo nic 
nedělá, nic nezkazí. Ale když někdo něco zkazí, je 
potřeba mu to říci a podle jeho reakce pak 
poznáme, jaký měl úmysl. Já jsem ho v kontextu 
času, místa a způsobu provedení nepochopil.

Ano, dílo Viktora Braunreitera je netradiční a proto 
si myslím, že je tolik žádané veřejností                              
a organizátory na nejrůznějších akcích v kraji. Že je 
někdo raději pro konzervativní formu divadla pro 
děti, no nechť je. Dokud si diváci budou odnášet z 
divadla jakékoli emoce, má divadlo smysl. Pokud 
jde o konkrétní hru Večerníček – True story tak jste 
ji opravdu nepochopil, ale to nevadí. Jsme první, 
kteří vás donutili stát se divadelním kritikem. 
Divadelní scéna při DK Ostrov si za svým výkonem 
stojí! Honorář nebereme žádný, zkoušíme                      
ve volném čase po večerech a hrajeme                                    
s nasazením. Pokud nejste náš fanda, nevadí. 

REAKCE NA KRITIKU PANA LIŠKY

Martina Pavlasová, amatérská herečka

Obáváme se následků změny klimatu; přírodních 
katastrof nebývalých rozměrů, zvláště ničivých 
záplav, kterých stále přibývá. Co jsou však tyto 
záplavy proti záplavám mravního a morálního zla, 
jehož stále temnější a ničivější vlny se rozlévají ze 
sdělovacích prostředků všeho druhu, televize, 
internetu, videoher, a také z filmů. Mládež a děti, 
ponoukané nezkrotnou zvědavostí, pijí z této "zlé 
záplavy světa" a mnozí upadají do tak hlubokého 
znečištění svého nevědomí, že řada z nich               
bude mít po celý zbytek života co dělat, aby se                  
z této nákazy vymanila. Všechna ta nemravnost, 
sprostota a kult násilí olupuje děti a mladé lidi                  
o radost ze života, radost z krásy, radost                             
z poznání. Olupuje je o touhu po něčem                   
velkém, o touhu učinit ze života něco                  
krásného, o touhu po "vyšším smyslu“ života. 
Jistě nebude náhodou, že ani Ostrovskému 
filmovému festivalu se toto zlo nevyhnulo. 
Takovýto festival by měl být nositelem skutečné 
kultury. Domnívám se, že význam slova kultura 
odkazuje mimo jiné i na vliv, který má skutečná 
kultura mít na kultivování, zkulturnění člověka, 
zvláště pak mladého. Starosta Ostrova pan Pavel 
Čekan na propagačních materiálech Dětského 
filmového a televizního festivalu Oty Hoffmanna 
přál všem malým divákům rozzářené oči, smích             
a šťastný úsměv a také spoustu radosti i poznání. 
Osobně si jako rodič, a i jako odborně erudovaný 
profesionál v dětské fyzioterapii a dětské 
psychologii, rozhodně nemyslím, že by tato přání 
mohla na řadě festivalových filmů dojít naplnění. 
Konkrétně mám na mysli filmy, které dle 
distributorů jsou hodnoceny takto:
„Bastardi 3“ vhodný od 14 let, film měl hrozné 
kritiky a rozhodně nepatří na festival,
„Nevinné lži“ od 12 let, ale film by byl vhodný do 
kinokavárny a doplnit besedou s psychologem,
„Bez doteku“ vhodný až od 15 let – film v žádném 
případě nepatří na festival.
Nejsem povolán k tomu, abych se vyjadřoval                  
k uměleckým kvalitám, ale k tomu, jak taková 
"díla" působí na dětskou duši, stačí celkem prostý 
selský rozum. Film "Bez doteku" lze zcela a bez 
uzardění zařadit mezi pornografii. Ne hrubou                  
a primitivní, ale tvářící se, že "tak se milé děti                   
a mládeži ten sex přeci dělat nemá". Ke své smůle 
jej zhlédli žáci od třinácti let výše a rozhodně se 
nedá nikterak tvrdit, že by vyvolával rozzářené oči 
a šťastné úsměvy. To, co si jistě mohou odnášet, je 
hluboké morální bahno sprostoty a perverzity, co 
jim bylo surově nalito do jejich nevědomí. Není 
bohužel nemožné si představit, že takovýto film se 
může stát návodem na „řešení zaměstnanosti 
mladých lidí“, kteří by po vzoru hlavní hrdinky 
onoho filmového snímku mohli najít lukrativní 
zaměstnání ve vykřičených domech. Zde tedy 
došlo k jistému naplnění přání pana starosty, aby 
si mladý divák odnesl spoustu poznání,                          

ale upřímně chci věřit, že takto to z jeho strany 
myšleno nebylo. Je jistě otázkou, zda znázornění 
vynuceného pohlavního styku na hlavní hrdince, 
která nebyla ještě plnoletá, nenaplňuje ono 
poselství pro mladého diváka, a tedy tím by se měl 
řadit snímek mezi filmy pro děti. Pokud tedy tomu 
tak bylo záměrně, pak se nejspíš na přes rok 
můžeme shledat s filmem nefalšovaného 
dětského porna.
Osobně se domnívám, že tento typ "kultury"               
jistě nejde dohromady se snahou vyjádřenou                         
v "Koncepci rodinné politiky města Ostrov              
2013 – 2017". Nerad bych končil pesimisticky, 
velice chci vyzdvihnout koncert Scholy 
Gregoriana Pragensis, který se uskutečnil v rámci 
doprovodného festivalového programu.
Myslím si, že řízení příštích ročníků festivalu by                
se měl ujmout člověk dostatečně zkušený a také 
pokládám za účelné, aby se k vhodnosti filmů 
vyjadřovala odborná komise, jakož i učitelé, kteří 
své žáky na filmy mají přivést.

DĚTI A POTOPA

 Mgr. Václav Krucký

Ing. Josef Železný, radní města

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na zářijovém jednání rady města jsme byli 
informováni o opětovném testování příslušníků 
městské policie na fyzickou kondici, které mělo 
proběhnout dne 8. října v tělocvičně MDDM 
Ostrov. Dodnes nevím, z jakého hnutí mé mysli se 
tak stalo, ale na místě a dobrovolně jsem se na tyto 
testy přímo u velitele městské policie přihlásil. 
Jako bývalý (v předvolebním klání velmi 
frekventované přídavné jméno) poddůstojník 
Varšavské smlouvy zdravotní skupiny „C“, jsem                  
v následujících dnech zažíval duševní peklo, 
nehledě na jedovaté poznámky na mou adresu od 
mého syna a ne zrovna nadšenou reakci od mé 
ženy na toto mé prý „dětinské“ rozhodnutí. Přesto 
mé odhodlání nic z toho nezlomilo. 
Ráno 8. října jsem při pohledu do zrcadla                               
v koupelně upřímně zapochyboval o možnosti 
mého brzkého návratu do rodinného kruhu. 
Následovalo rychlé rozloučení s ženou a v duchu 
olympijského hesla „Není důležité vyhrát, ale vrátit 
se domů“, jsem vyrazil na místo určení.                                 
V tělocvičně už probíhalo testování strážníků. 
Nesmělý pozdrav s přítomnými a jejich zcela 
v ýmluvný pohled mně na sebevědomí 
samozřejmě nepřidaly. Ale na útěk už nezbyl                
čas. Zástupce velitele se stopkami v ruce                                   
a srovnávacími lejstry mě vyzval k nástupu na 
běhání na čas mezi plastovými kužely, kliky, 
kilometr běhu v zámeckém parku a další 
disciplíny. Na bodový zisk jsem se samozřejmě 
neptal, já měl přece zcela jiný cíl. Prověrku jsme 
zakončili střelbou z pistole na terč ve sportovním 
areálu Eduard. Přátelé i to jsem přežil!
Co k tomu dodat? Ocitl jsem se v partě bezva 
chlapů, kteří mají svojí práci rádi a dovedou                   
se zdravě hecovat (taktně respektovali můj časový 
odstup). Jsem opravdu rád, že jsem se tenkrát na 
zasedání rady města takto rozhodl a měl možnost 
strávit s těmito ochránci veřejného pořádku bezva 
dopoledne. Ještě jednou velké Ď. Má žena,                    
která s kruhy pod očima sledovala každé projetí 
houkající sanitky pod okny našeho bytu,                            
si mohla také oddychnout. P.S. Druhý den                           
ráno mně to do schodů moc nechodilo.   

STRÁŽNÍKEM ASI NEBUDU
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Oskarky z Ostrova odjely dne 3. října 2013 do 
norského Lillehammru na Mistrovství Evropy 
mažoretek. Vrátily se 8. října 2013 a přivezly                    
ze dvou disciplin (a to sólo a duo s rekvizitou                   
a hůlkou) medaile nebo poháry.
Nejúspěšnější byla loňská Mistryně Evropy Lucie 
Matoušková, která přivezla dva poháry, a to za titul 
Vicemistryně Evropy v kategorii sólo senior, další 
pohár za titul Vicemistryně Evropy v duu, který 
získala spolu s Terezou Vimrovou. Dva poháry                   
si odvezly z dua v kategorii junior Vicemistryně 
Evropy Tereza Provazníková a Nguyen Thui Thy 
Trang "Maruška". Ani děti nezůstaly bez odměny. 
Dva poháry si přivezly z kategorie duo děti Camilla 
Ullmannová s Dominikou Gordíkovou s titulem II. 
Vicemistryně.
Medaili za 4. místo v sólu si přivezla juniorka 
Denisa Fekiačová, za 5. místo Camilla Ullmannová 
a medaili za 6. místo z dua v kategorii senior                     
si přivezla Jana Žikavská s Martinou Menclovou.
Děvčata z Ostrova si přivezla celkem sedm pohárů 
a čtyři medaile. Ani jedna ze soutěžících Oskarek 
se nevrátila bez ocenění. 
D ě k u j e m e  M D D M  O s t r o v ,  m ě s t u                               
Ostrov, Karlovarskému krajskému úřadu,                        
děvčatům, rodičům, prostě všem, co se     
jakýmkoliv způsobem na úspěchu podíleli. 

Poslední zářijová sobota byla dějištěm turnaje 
neregistrovaných ve čtyřhrách a mixech. Poprvé 
se v tomto chomutovském badmintonovém 
stánku představila naše minivýprava ve složení: 
Šula st., Šulová a Mojtek z ostrovského 
badmintonu TJ Ostrov. Dobrá účast dvaceti dvou 
mužů a jedenácti žen byla dobrým předpokladem 
zahrát si do sytosti. Systém byl skupinový                         
s následnými křížovými zápasy proti soupeřům                      
z druhé skupiny dle umístění. Následovala 
finálová skupina. Co do počtu malá výprava,                 
ale s velkými výsledky! Tak by se dalo nazvat 
bilancování po skončení turnaje. Bilanci 
"pokazilo" druhé místo v mixu, když naše dvojice 
podlehla ve třísetovém zápase svým odvěkým 
rivalům P. Homolkovi a M. Rokůskové z Kladna. 
Turnaj byl vítaným tréninkem pro nastávající 
vrchol této sezóny − MČRN neregistrovaných                 
ve dvouhrách, které se uskuteční tento víkend               
v Ústí nad Labem.
Čtyřhra muži: 1. Šula st. − Mojtek (Ostrov)
Čtyřhra ženy: 1. Šulová − Rokůsková (Ostrov − 
Kladno), M ix: 2. Šula st. − Šulová                                                         

BADMINTON TJ OSTROV 
INFORMUJE

Stanislava Prokopová (red. upraveno)

J. Mácha, předseda oddílu badmintonu TJ Ostrov

SPORT

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH OSKAREK

MISTRYNĚ STOPAŘŮ Z OSTROVA

Natál ie  Prokopová,  žák yně 4.  t ř ídy ZŠ                                    
J. V. Myslbeka a členka Základní kynologické 
organizace Chodov, po vítězstvích na výběrových 
soutěžích stopařů do osmnácti let, konaných                   
7. září v Ústí nad Orlicí a 28. září v Defurových 
Lažanech, postoupila na MČR. To se konalo                   
12. a 13. října v Kaplici v kategorii Fpr3 a Zps1.               
Zde porazila mnohem starší a zkušenější               
soupeře a stala se teprve v devíti letech                              
nejmladší Mistryní ČR stopařů mládeže                             
v historii Českého kynologického svazu.

TURNAJ STOLETÝCH

V sobotu 14. září uskutečnil volejbalový oddíl TJ 
Ostrov  již IV. ročník turnaje smíšených párů                      
v deblu – Turnaj stoletých  (žena + muž = sto let                  
a více!). Za hezkého počasí se na kurtech TJ Ostrov 
sešlo dvanáct párů, což byl rekord. V letošním 
ročníku jsme přivítali i dva nové páry z  Kraslic. Po 
zahájení turnaje, kdy byla předána všem dvojicím 
trička s motivem turnaje a fotografií z III. ročníku, 
jsme si všichni připili šumivým mokem! Hlavní 
sponzor turnaje STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o 
věnoval ze své minimlékárny každému z dvojice 
vitamínový doping – ovocný a čokoládový nápoj. 
Ten jistě přispěl ke kvalitním výkonům, které byly 

Oskarky na Mistrovství Evropy mažoretek v norském Lillerhammeru (zdroj: Eva Žiláková).

Za vedení Oskarek Eva Žiláková, Bedřich Siegl.

na hřištích vidět! K doplnění  a načerpání sil byl 
připraven po celý den  úžasný bufet – kdy se hezčí 
(ženská) polovička ze dvojice prezentovala svojí 
specialitou, jak sladkou, tak i slanou. Pitný režim 
byl také hodnotně „dodržován“!

Dvojice byly rozděleny do dvou skupin a ve 
finálovém klání se poprvé neobjevili domácí 
volejbalisté, letos si síly poměřili hosté z Kraslic. 
Náš ostrovský pár skončil na 3. místě. Vítězům byl 
předán putovní pohár a byly předány medaile                 
a každému soutěžícímu páru diplom! Vítězové               
si ještě odnesli ochutnávku mléčných výrobků             
od hlavního sponzora turnaje – STATKU BOR ZEOS, 
spol. s r.o. Parádní volejbalové výkony byly vidět 
na každém kroku a za předvedené boje                           
by  se nemusely stydět určitě ani mladší ročníky! 

Po vyhlášení vítězů následovala kytarová párty, 
kterou má ve své režii jako každý rok ostrovský 
soutěžící Jarda Nunvář. Za zpěvu u plápolajícího 
ohně a vůní pečených špekáčků jsme zdárně 
zakončili náš úspěšný turnaj letitých ostrovských 
volejbalistů! Už teď se všichni těšíme na kulatý,              
V. ročník Turnaje stoletých! 

Sportovní krasobruslařský klub Ostrov zahajuje 
jako již každým rokem Podzimní školu bruslení. 
Škola bruslení je vhodná pro děti od 4 do 10 let a je 
zaměřena na to, aby se vaše dítě naučilo základy 
bruslení a v případě zájmu si i vybralo krásný                     
a všestranně zaměřený sport. Jako již každý                       
rok budou z této školy bruslení vybírány                     
děti do našeho dynamicky se rozvíjejícího 
krasobruslařského oddílu.

Škola bruslení bude probíhat pod dohledem 
zkušeného trenéra, bývalého pětinásobného 
mistra České republiky a účastníka mnoha 
mezinárodních závodů včetně Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa v krasobruslení.

Přijďte se za námi podívat a naučit se bruslit. 
Každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17.00 do 18.00 hod. na 
zimním stadionu v Ostrově.

V případě vašeho zájmu můžete též přijít 
zhlédnout Krasobruslařskou exhibici našich 
šikovných bruslařů, nazvanou „Jak se stát 
krasobruslařem 2“. Ta navazuje na velice úspěšnou 
exhibici v Ostrově z dubna letošního roku. Konat 
se bude tentokrát v KV Aréně v Karlových Varech,    
a to dne 30.listopadu 2013 od 13.30 hod. Budete 
mít možnost například vidět v Pohádku na ledě, 
Diskopříběh na ledě, ukázku z Broadway 
muzikálu, části závodních jízd a v neposlední řadě 
i jednu sportovní dvojici a nový česko-
francouzský taneční pár. To vše v podání našich 
dětí a trenérů. Vstupné dobrovolné!

Případné dotazy můžete směřovat na našeho 
pana trenéra na tel. 724 233 497 a nebo na                     
e-mailové adrese: marek.sedlmajer@seznam.cz 

NÁBOR DĚTÍ DO ŠKOLY BRUSLENÍ

Marek Sedlmajer, SKK Ostrov 
– oddíl krasobruslení

Hanka Kameníková a Dáša Gburová 
– organizační dream-team 
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