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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás stejně jako každý měsíc  
i tentokrát uvítal u stránek Ostrovského měsíčníku, 
konkrétně u jeho říjnového vydání. Ačkoli to 
může znít jako klišé, tento měsíc bude pro Ostrov 
opravdu významný a jistě si najde zvláštní místo 
v kronice města. Důvodem budiž dvě zásadní 
události, které nás během podzimních dnů čekají.
První z nich má kulturní charakter a honosí 
se dlouhou tradicí již čtyřiceti šesti ročníků. 
Navzdory věku však nadále zůstává duchem 
mladou a v tomto roce nabídne řadu inovací. Řeč 
je samozřejmě o Dětském filmovém a televizním 
festivalu Oty Hofmana, který ve dnech 5. až  
10. října proběhne v prostorách domu kultury  
a na přilehlém Mírovém náměstí. Během léta se 
kolem tohoto dětského svátku filmu a pohádek 
strhla pře, jež si získala pozornost médií. Čest 
festivalu se však podařilo ubránit, a tak si dál nese 
nejenom svoje již tradiční jméno, ale získal i nové 
logo, jehož autorkou je vedoucí kláštera Eliška 
Failová. Návrat ke kořenům poté symbolizuje 

obnovení filmového Klubu Martin, který stál na 

počátku celé této tradice. Čtyřicátému šestému 

ročníku je věnována značná část tohoto vydání, 

věřím proto, že se vám Ostrovský měsíčník 

stane užitečným průvodcem po světě pohádek  

a dětských médií.

Druhá událost již pravděpodobně není tak 

poetická, o to však možná pro další vývoj naší 

obce důležitější. Hovořím o komunálních volbách 

či přesněji o volbách do místního zastupitelstva, 

které proběhnou ve dnech 10. a 11 října. Jejich 

blížící se konání vám jistě již neuniklo. Reklamní 

plochy po městě zaplnily propagační bannery 

a plakáty, kabelová televize vysílá předvolební 

debaty, sociální média se hemží nekonečnými 

diskusemi a možná jste nějaký z propagačních 

předmětů nalezli i ve své poštovní schránce. 

Po čtyřech letech tak opět dostáváte možnost 

vybrat si své zástupce a významně tak ovlivnit 

(byť díky volebnímu systému ne přímo určit) 

budoucí složení vedení města. O to smutněji však 

působí údaje o volební účasti, která v roce 2010 

dosáhla žalostných 35 % a zaostala tak i za již 

tak nelichotivým krajským průměrem 42 %. Ani  

v roce 2006 nebyla situace výrazně příznivější, 

když se k volebním urnám dostavilo 34 % 

oprávněných voličů (krajský průměr tehdy činil 

cca 39 %). Proč toto píši? Domnívám se totiž, 

že vítězem tohoto klání by po vzoru starořecké 

polis neměl být nějaký jednotlivý kandidát či 

politická strana, ale samotní občané města. 

Uznávám, v tomto tvrzení je skryta trocha patosu, 

každopádně bez aktivní účasti veřejnosti správa 

města zkrátka možná není. Závěrem si vás proto 

dovolím požádat, abyste situaci nepodcenili a bez 

ohledu na své politické sympatie kus svého času 

volbám věnovali.

Mnoho inspirace při čtení vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor  

Zdroj: DK Ostrov.
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PŘEDSEDA POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY NAVŠTÍVIL OSTROV

Po lednové „inspekční cestě“ prezidenta České 
republiky Miloše Zemana po Karlovarském 
kraji zavítala 9. září 2014 do Ostrova další 
významná osobnost z řad nejvyšších politických 
představitelů naší země. Předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) Jan Hamáček 
přijal pozvání kolegyně, poslankyně Markéty 
Wernerové, k jednodenní návštěvě Karlovarského 
kraje a jako v předchozím případě také Ostrova.
 
První kroky delegace směřovaly k branám 
Šlikovského a Lauenburského zámku, dnes 
nového sídla Městského úřadu Ostrov. Zde uvítal 
předsedu PS PČR a paní poslankyni starosta 
města Pavel Čekan a k němu se záhy připojili 
další členové rady města. Pan předseda si letmo 
prohlédl Dvoranu, z úst starosty města si vyslechl 
krátké povídání o rekonstrukci bývalé šlechtické 
rezidence a na závěr se podepsal do kroniky 
města. Poté se hosté přesunuli na ostrovské 
gymnázium, kde byla naplánována beseda se 
studenty. Během cca šedesáti minut zazněla mj. 
témata související s jednacím řádem Poslanecké 
sněmovny, s legislativním procesem projednávání 
návrhů zákonů; část besedy byla věnována 
současné bouřlivé politické situaci ve východní 
Evropě, potažmo ve světě atd. Pan Hamáček 
posluchače mile překvapil svojí erudicí, širokým 
vědomostním přehledem, znalostmi cizích 
jazyků, ale také bezprostředností a vtipností, aniž 
by utrpěla vážnost jeho úřadu. Pomyslnou tečkou 
za návštěvou místního gymnázia byl společný 
oběd hostů a hostitelů ve zdejší jídelně po boku 
studentů a vyučujících.
 

Mgr. Lucie Mildorfová  

Jan Hamáček při setkání s radními (zdroj: MěÚ Ostrov).

Starosta města Kurort Oberwiesenthal  
Dipl. Ing. Mirko Ernst (zdroj: Walburga Mikešová). 

PORADA ŘEDITELŮ  
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

V pátek 5. září 2014 se od 9.00 hod. konala  
v Oranžerii Václava Havla (Městská knihovna 
Ostrov) porada ředitelů/ředitelek právnických 
osob organizací vykonávajících činnost škol  
a školských zařízení zřizovaných obcemi, které 
spadají do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Ostrov. Iniciátorem pracovního 
setkání byl jako již několik předchozích let 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Porady se zúčastnilo  
33 představitelů obcí/měst. Stěžejní část 
programu byla věnována financování přímých 
výdajů na vzdělávání.
 

Ing. Bc. Dagmar Hríňová,  
odbor kancelář starosty

UPOZORNĚNÍ  
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Informujeme tímto veřejnost,  že po vzájemné 
dohodě mezi Českou obchodní inspekcí, 
Inspektorátem Plzeňským a Karlovarským  
a Městským úřadem Ostrov došlo ke zrušení 
Poradenského střediska České obchodní inspekce 
v Ostrově, a to od měsíce října 2014.
 
Poradensko-informační služba České obchodní 
inspekce je každou středu v době od 8.30 do 
17.00 hod. v budově Magistrátu města Karlovy 
Vary, U Spořitelny 2, kancelář č. 313, III. patro.
 
Mimo uvedenou dobu lze získat informace či 
učinit podání:
 
•  Elektronicky prostřednictvím elektronické 

podatelny na webových stránkách www.coi.cz

•  Písemně na adrese: Česká obchodní inspekce, 
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 
661/33, 326 00 Plzeň

• Telefonicky na čísle: 377 323 596
 

 Vladimíra Žlutická, DiS.,  
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO 
CENTRA WIESENTHALER K3

V pátek 12. září 2014 se uskutečnilo slavnostní 
otevření kulturního centra Wiesenthaler K3, jehož 
součástí je muzeum, knihovna a infocentrum. 
Rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření Královského 
saského lesního úřadu proběhla v rámci 
projektu „Zintenzivnění přeshraniční turistické 
spolupráce mezi městem Ostrov a městem 
Kurort Oberwiesenthal“ z Programu Cíl 3/Ziel 
3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 
2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou 
republikou. V úvodu zazněly sváteční melodie 
Riccio Tria a poté následoval slavnostní projev 
starosty Dipl. Ing. Mirko Ernsta a zemského 
rady pana Franka Vogela. Oba pozitivně 
zhodnotili výsledek rekonstrukce tohoto objektu  
a poděkovali všem, kteří se svojí prací na ní podíleli. 
Vyzdvihli rovněž význam tohoto přeshraničního 
projektu, který byl z 85 % kofinancován 
Evropskou unií a umožnil zrekonstruovat na 
obou stranách hranice historické objekty, které 
se staly turisticky atraktivními cíli. V Ostrově 
bylo z těchto prostředků obnoveno a zastřešeno 
nádvoří zámku nazvané Dvorana, které se stalo 
moderním prostorem pro pořádání kulturních  
a společenských akcí. 
Slavnostního aktu se zúčastnila delegace  
z Ostrova vedená radním Ing. Josefem Železným, 
kterou tvořili zaměstnanci městského úřadu – 
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
(ORÚP) Ing. Alexandra Fürbachová, referent 
ORÚP David Oncirk, projektová manažerka 
Zuzana Železná, ředitel DK Ostrov Ing. Karel Tetur, 
předseda představenstva společnosti JURICA a. s.  
Ing. Anton Jurica, kronikářka města Walburga 
Mikešová, moderátorka kabelové televize Hana 
Ševčíková a kameraman Michal Ševčík. Na závěr 
si přítomní hosté měli možnost prohlédnout tyto 
nově zrekonstruované prostory a dozvědět se 
mnoho zajímavého z historie i současnosti tohoto 
horského městečka.
                                                                                                                    

Zuzana Železná, 
OKS MěÚ Ostrov

WIESENTHALER K3

Ve středu města Kurort Oberwiesenthal se 
nachází „Wiesenthaler K3“ s muzeem, infocentrem 
a knihovnou. Výstava „Dobyvatelé vrcholů-
údolí si podmaňuje svět“ se věnuje především 
historii města a zimním sportům. Vtáhne vás do 
neodolatelných kouzel „Bílého údolí“ a zažijete 
přeměnu horského městečka v nejznámější 
centrum zimních sportů v Sasku. Dozvíte se, jak 
se „prokletý sníh“ změnil v „bílé zlato“. Setkáte 
se s velikány sportu, budete tu moci obdivovat 
jejich lyže, poháry a medaile. Najdete mezi nimi 
i lyžařskou kombinézu Jense Weißfloga, ve které 
se v roce 1994 stal dvojnásobným olympijským 
vítězem ve skocích na lyžích nebo skokanské 
lyže trojnásobného olympijského vítěze Ulricha 
Wehlinga (severská kombinace, 1972/1976/1980) 
či běžky vítěze Světového poháru v běhu na 
lyžích René Sommerfeldta (2003/04) a olympijské 
vítězky v běhu na lyžích Barbary Petzold/Beyer 
(1980). Současní sportovci jako olympijský 
vítěz Eric Frenzel (2014) nebo skokan na lyžích 
Richard Freitag nám dali k dispozici své lyže  
a boty. Vrcholné práce lidového umění tu stojí 
vedle děl Williama Wauera, umělce narozeného 
v Oberwiesenthalu. Na ostrově písní můžete 
naslouchat krušnohorskému zpěvákovi Antonu 
Güntherovi. Srdečně vás u nás vítáme!

Otevírací doba:
Pondělí – neděle: 10.00 hod – 16.00 hod.
Zavřeno: 24. prosince, 31. prosince a 1. ledna
Poslední vstup: 30 min. před koncem otevírací 
doby
 

Zdroj: Stadtverwaltung Kurort 
Oberwiesenthal
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Dne 3. srpna 2014 v 00.25 hod. obdržela hlídka 
městské policie (MP) oznámení o požáru bytu 
v ulici Májová. Hlídka ihned vyrozuměla HZS 
Karlovarského kraje a Policii České republiky 
(PČR). Následně bylo hlídce MP nahlášeno 
několik hořících kontejnerů v blízkosti této ulice. 
Hlídka MP ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z 
Jáchymova požáry zlikvidovala. Pachatele požárů 
kontejnerů se bohužel nepodařilo dopadnout. 
Vzhledem k vysoké škodě na majetku celou 
událost šetří PČR Ostrov.
Dne 18. srpna 2014 v 10.53 hod. přijala hlídka MP 
oznámení o krádeži v obchodním domě Penny 
Market v ulici Krušnohorská. Pachatelé si přisvojili 
karton žvýkaček a při odchodu z obchodu 
napadli pracovníka ostrahy, který je chtěl zadržet. 
Při příjezdu hlídky MP na místo se zde již násilníci 
nenacházeli. Hlídka MP provedla společně s 
pracovníkem ostrahy pátrání v katastru města, 
kde se jí podařilo v ulici Studentská oba pachatele 
zadržet. Ti byli hlídkou MP omezeni na osobní 
svobodě z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu a následně předáni PČR Ostrov.
Dne 25. srpna 2014 ve 22.09 hod. byla hlídka MP 
požádána operační RZS o prověření oznámení, že 
v ulici Družební leží muž, který utrpěl zlomeninu 
nohy. Hlídka MP muže nalezla a zjistila, že utrpěl 
otevřenou zlomeninu levé nohy a krvácel. Hlídka 
muži poskytla první pomoc a udržovala jej při 
vědomí do příjezdu RZS, která jej převezla do 
nemocnice.
Dne 28. srpna 2014 ve 12.32 hod. přijala hlídka MP 
Ostrov oznámení od správce koupaliště, že právě 
zahlédl muže, který z objektu koupaliště krade 
železné rošty. Při příjezdu hlídky MP na místo se 
zde již nikdo nenacházel. Hlídka MP zjistila, že 
rošty zde opravdu chybí. Hned při kontrole první 
sběrny byla hlídkou MP zjištěna osoba, která se je 
zde pokoušela prodat. Muž se hlídce ke krádeži 
přiznal a jelikož byla způsobená škoda větší než 
5000 Kč, putoval muž rovnou na oddělení PČR.
Dne 29. srpna 2014 proběhlo v městské knihovně 
loučení s prázdninami. Akce měla veliký ohlas 
nejen u dětí, ale i dospělých. Děti si mohly 

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT JÓGU

MDDM V ŘÍJNU

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

START LINKY 156 V OSTROVĚ

Dnem 1. října 2014 bude v Karlovarském kraji 
spuštěna nová aplikace pro tísňovou 156. 
Odpadnou nesmyslné výjezdy, stejně jako 
mnohá nedorozumění strážníků s občany a navíc 
městské policie (MP) bez tísňové linky získají 
možnost jejího zřízení pro své občany.

Je to krok správným směrem. V Karlových Varech 
opakovaně operátoři MP přijímali tísňová volání 
občanů z Ostrova (z mobilních telefonů), což 
mnohdy vedlo k nedorozumění a karlovarští 
strážníci pak byli při snaze nadiktovat volajícímu 
jiný telefon neprávem kritizováni za neochotu 
přepojit. Staly se bohužel i horší případy, kdy 
občan v rozrušení přeslechl město, kam se dovolal 
a požadoval výjezd do ulice, která je v obou 
městech stejná. Strážníci v Karlových Varech tak 
například vyrazili do ulice Lidické, a když nemohli 
volajícího najít, zjistilo se při zpětném dotazu, že 
ten čeká sice na zmíněné ulici ale v jiném městě. 
V tuto chvíli však již docházelo k značné prodlevě.

Zájem MP Ostrov o řešení situace a následně úzká 
spolupráce velitelů MP v našem kraji s O2 Czech 
Republic, a.s. vedla k řešení, jímž je zřízení nové 
aplikace na tísňové lince 156, kam se dovolají 
všichni občané a návštěvníci Karlovarského kraje. 
Ten je navíc rozdělen do okresů, čímž je strom 
čísel pro následnou rychlou volbu minimalizován. 
Automat sice není to, co chce občan slyšet jako 
první, ale v tomto případě dochází k výrazné 
úspoře času. Navíc lidé se ve svém městě dozvědí 
provolbu a tak po vytočení tísňového čísla 156 
ji mohou rovnou zadat a dovolat se bezpečně 
bez jakékoliv prodlevy. Výčet MP nemusí být 
definitivní, systém je pochopitelně otevřený i 
dalším zájemcům z kraje.

Nutno podotknout, že realizace čísla 156 v tomto 
rozsahu, je v našem městě potažmo kraji jako 
první v ČR. Tento projekt se připravoval bezmála 
devět měsíců a společnost O2 Czech Republic, a.s. 

Oblastní charita Ostrov nabízí opakovaně 
možnost zúčastňovat se v rámci dobrovolnické 
aktivity Jóga pro každého cvičení v prostorách 
klubovny v Lidické ulici 1036, v objektu bývalé 
městské knihovny (vstup hlavním vchodem  
z ulice). Akce probíhá každé úterý od 18:00 hod., 
počínaje 16. zářím 2014. Co vás všechno čeká? 
Cviky zaměřené proti bolestem v zádech, ale 
také na posílení krční, hrudní a bederní páteře, 
dechové cvičení, relaxace – úžasné uvolnění těla 
a mysli. S sebou je třeba si vzít karimatku nebo 
deku, tepláky a teplé ponožky.
 

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Zápis do kroužků MDDM a EC
Pokud jste zápis do kroužků během září nestihli, 
máte možnost přihlásit se i v měsíci říjnu a dále 
kdykoli v průběhu celého školního roku do více 
než stovky zájmových kroužků sportovního, 
estetického, technického, společenskovědního či 
přírodovědného zaměření.
 
Výtvarná soutěž
St 1. 10. – st 26. 11.
MDDM vyhlašuje tradiční vánoční výtvarnou 
soutěž pro děti MŠ, ZŠ, ZŠP a ZŠS na téma „Vánoční 
přání“ ve třech kategoriích: I. předškoláci, II. školáci 
do 10 let, III. školáci nad 10 let. Pracovat můžete 
libovolnou technikou, fantazii se meze nekladou. 
Soutěžní dílka označte jménem, věkem, školou, 
tel. kontaktem a osobně doručte do MDDM 
nejpozději do středy 26. listopadu. Všechny 
práce budou vystaveny v domě dětí od pondělí  
1. prosince. Z každé kategorie vybereme tři vítěze, 
které vyhlásíme a oceníme při Mikulášské besídce 
ve čtvrtek 4. prosince 2014 v domě dětí.
 
Finále Zlatého oříšku Karlovarského kraje
Ne 5. 10. | 15.00 hod. | DK Ostrov
V rámci zahájení Dětského filmového  
a televizního festivalu Oty Hofmana proběhne  
v Ostrově finálový večer talentové soutěže dětí ve 
věku 6 – 14 let Zlatý oříšek Karlovarského kraje. 
Patnáct finalistů napříč obory představí odborné 
porotě a veřejnosti, v čem jsou výjimeční a za 
co získávají nejrůznější ocenění. Tři vítězové 
získají originální sošku Zlatého oříšku, finanční 
odměnu a postup do celonárodního kola této 
soutěže, které je pravidelně na Nový rok vysíláno 
Českou televizí a Českým rozhlasem. Šanci na 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
INFORMUJE

Městský úřad Ostrov změnil od 18. srpna 2014 
své sídlo, a to z ulice Klínovecká 1204 na adresu 
Jáchymovská 1. Společně s městským úřadem se 
přestěhoval i odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
 
Tento odbor nadále poskytuje svými sociálními 
pracovnicemi sociálně-právní ochranu dětí, 
součástí odboru je kurátor pro mládež i sociální 
kurátor. Odbor má sociální pracovníky zabývající 
se seniory, zdravotně postiženými občany  
i občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má nadále 
v kompetenci bytovou agendu, opatrovnictví 
nesvépravných občanů i příspěvek města těžce 
zdravotně postiženým dětem. Odbor rovněž 
vydává parkovací průkazy označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 
Odbor neposkytuje žádný druh sociálních dávek. 
Všechny druhy dávek, které poskytuje stát má 
nadále v kompetenci Úřad práce ČR – krajská 
pobočka Karlovy Vary, kontaktní pracoviště 
Ostrov. Pobočka úřadu práce nadále sídlí ve 
„Vejškovce“ na adrese Ostrov, Klínovecká 1407. 
Úřad práce eviduje nezaměstnané, poskytuje 
podporu v nezaměstnanosti, dávky státní 
sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, 
příspěvek na péči, dávky a průkazy zdravotně 
postiženým občanům.
 

Miroslava Světlíková, vedoucí OSVZ

výhru máte i vy. Přijďte podpořit malé talenty  
a získejte tablet nebo některou z dalších věcných 
cen. Pro nejoriginálnější a nejpočetnější fanklub 
jednotlivých soutěžících jsou připraveny finanční 
odměny ve výši šest tisíc korun. Těšíme se na 
setkání s vámi.
 
Podzimní výlet na ekofarmu Kozodoj
Ne 12. 10. | 13.15 – 17.00 hod.
Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin a ekocentrem zvou rodiče s dětmi 
a samotné děti od osmi let v neděli 12. října na 
podzimní výlet na ekofarmu Kozodoj – čeká 
vás prohlídka mezi zvířaty s průvodcem (60 Kč/
osoba) a opékání vuřtů (20 Kč/osoba). Každý 
zájemce si ale musí donést z domova svůj chléb  
a uzeniny. Dopravu pro všechny a poplatky za 
děti uhradí OS Benjamin. Vzhledem k tomu, že 
počet účastníků je limitován kapacitou autobusu, 
je nutné se na výlet přihlásit předem v domě dětí 
a uhradit poplatky za dospělé do čtvrtka 9. října.
 
Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: 
po – pá: 8.00 – 18.00 hod. v  domě dětí; 
tel. 353 613 248
 

Bc. Š. Märzová, 
vedoucí odd. nepravidelné činnosti 

(red. kráceno)

jej připravila pro nás zdarma s tím, že tento pilotní 
projekt bude prezentován jako možnost řešení i 
pro další města v celé ČR.

Okres Karlovy Vary
MP Karlovy Vary 156/1  
MP Ostrov  156/2
MP Nejdek  156/3
 

Ladislav Martínek, MP Ostrov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Albánie – jezdci v pohoří Bredhi i Drenovës 
(Zdroj: KČT).

Zdroj: Facebook Tyflocentrum Karlovy Vary.

Kalendář veřejných turistických akcí v říjnu 2014:
 
 4. 10.  Z Běchovic Klánovickým lesem 
  na zámek Jirny  
 11. 10.   Jáchymov – Pochod O jáchymovský tolar
 18. 10.     Míšeň
  středověký Hradní vrch (Burgberg)
  25. 10.    Toulky Pošumavím
  Dobrš u Volyně (4 dny)
 
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.
 

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

Jak již naši pravidelní čtenáři dobře vědí, město 
Ostrov letos opět hostilo část přehlídky zájmové 
umělecké činnosti zrakově postižených občanů 
s názvem Tyfloart, konkrétně již její  XXII. ročník. 
Ten za podpory Ministerstva kultury ČR, města 
Karlovy Vary a města Ostrova pořádalo ve dnech 
11. až 13. září Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.. 
Cílem této akce je každoročně široké veřejnosti 
představit nelehký, přesto stále aktivní život 
nevidomých občanů, jimž jejich postižení nebrání 
v uměleckém vyjádření. Nedílnou součástí tak 
jsou ukázky obrazů, koláží, řemeslných výrobků 
ale i zpěvu a amatérského divadla.
Zlatý hřebem programu se však letos stal 
slavnostní křest nového kalendáře pro rok 
2015, nesoucího výstižný název Vidíme očima 
nevidomých. Ten probíhal v pátek 12. září v 
kongresovém sále Hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Kromě osob, které se na jeho přípravě 
podílely či se přímo staly hrdiny jednotlivých 
fotografií, se slavnostního aktu zúčastnil i 
náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro 
oblast sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Miloslav 
Čermák, město Ostrov pak reprezentovali radní 
Ing. Josef Železný a člen zastupitelstva Jan 
Železný. Všichni novému výtvoru popřáli úspěch, 
aby výtěžek z prodeje, určený na podporu 
projektů ve prospěch nevidomých, byl možná co 
nejvyšší. O zábavu se poté kromě jiných postaral 
nevidomý zpěvák Radek Žalud či komik Milan 
Pitkin.
Druhý den se přehlídka přesunula do prostor 
velkého sálu Domu kultury v Ostrově. Návštěvníci 
si tak opět mohly prohlédnout výtvory šikovných 
rukou a skrz ně se seznámit s nelehkým životem 
nevidomých. Nechyběla ani kreativní dílna, v níž 
si bylo možno vyzkoušet tvorbu uměleckých 
předmětů s klapkami na očích. O závěr akce se 
postaral společenský večer, kdy k poslechu a tanci 
zahrál soubor zrakově postižených hudebníků 
z Prahy a vystoupil rovněž soubor Na poslední 
chvíli Základní umělecké školy v Ostrově.
Na spokojených tvářích účastníků bylo zřejmé, že 
se XXII. ročník Tyfloartu vyvedl. Doufejme, že tato 
akce bude v Ostrově i nadále pokračovat a stane 
se novou městskou tradicí.

Jan Železný, šéfredaktor

PŘEHLÍDKA TYFLOART VE ZNAMENÍ 
KŘTU NOVÉHO KALENDÁŘE

MALÉ PODZIMNÍ BLUES
1. – 31. 10., Oranžerie Václava Havla
Výstava filmových plakátů a knih Oty Hofmana. 
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 5. října  
v 17.00 hod. v Oranžerii Václava Havla. Výstavu 
zahájí Otto Hofmann, syn Oty Hofmana. Výstava 
byla uspořádána díky spolupráci s DK Ostrov  
a Letohrádkem Ostrov.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. 10., učebna, 10.00 hod.
První informační a nezávazná schůzka pro 
zájemce o další vzdělávání. Využijte možnost 
vzdělávání i v pozdějším věku a v pohodlí 
domova. Přednášky budou probíhat formou 
videozáznamů. Jedná se o vzdělávání všeobecné, 
zájmové a neprofesní, ovšem na univerzitní 
úrovni. Dvakrát měsíčně bude probíhat schůzka 
účastníků. Po splnění všech studijních podmínek 
bude absolvent pozván na slavnostní promoci  
v aule České zemědělské univerzity v Praze.

BEZPEČNOST SENIORŮ
3. 10., učebna, 10.00 hod., vstupné: ZDARMA
Beseda se strážníkem městské policie Lukášem 
Jandou o bezpečnosti doma i na ulici,  
o kriminalitě seniorů, o podvodných prodejcích 
apod. Nebudou chybět ukázky z filmu Šmejdi 
a následné rady jak bránit před nákupem 
nekvalitního zboží nebo co dělat, když už jste 
podepsali smlouvu.

PROMÍTÁNÍ AMATÉRSKÝCH FILMŮ (10)
6. 10., učebna, 17.00 hod., vstupné: ZDARMA
Další díl amatérské filmové kroniky. Můžete se těšit 
například na záběry z XV. NPF – vývoj přehlídky, 
na portrét aktivní dámy – Aleny, prohlídku 
jednoho ostrovského závodu, rozhovory žáků  
s učiteli, country tanec, humor žáků v BOB studiu 
a další zajímavé postřehy a záběry z minulosti  
i současnosti.

SETKÁNÍ S JANEM ČENSKÝM
7. 10., Oranžerie Václava Havla, 17.00 hod., 
vstupné: 50 Kč
Přijďte se poslechnout zážitky známého herce, 
dabéra a moderátora Jana Čenského.

ŠPERK Z KŮŽE
14. 10., učebna, 16.00 hod., kurzovné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové bude zaměřena na 
tvorbu originálních šperků z přírodní i barvené 
kůže (usně). Veškerý potřebný materiál bude  
k dispozici.

BIOLOGICKÝ VĚK
21. 10., učebna, 17. 00 hod., vstupné: 30 Kč
Jaký je rozdíl mezi biologickým a chronologickým 
věkem? Kolik je nám ve skutečnosti let? Jak 
biologický věk snižovat? To vše se dozvíte 
na přednášce výživové poradkyně Romany 
Dvořákové, která zájemcům zdarma změří jejich 
biologický věk.

CO JSOU TO PAMÁTNÉ STROMY?
24. 10., učebna, 17.00 hod., vstupné: 20 Kč
Beseda s PhDr. Marií Hruškovou, autorkou knih 
Tajemství starého dubu, Paměť stromů… Dozvíte 
se zajímavosti o památných stromech, seznámíte 
se s pověstmi, zjistíte něco o druzích stromů 

ŘÍJEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
a také se možná dozvíte něco o spolupráci na 
seriálu Paměť stromů, který před časem uvedla 
Česká televize a kterým provázel Luděk Munzar.

OKAMŽIKY NA CESTÁCH
31. 10., učebna, 16.30 hod., vstupné: ZDARMA
Autorské čtení cestopisných povídek Margaret 
Genove-Tomáškové proložené poutavým 
vyprávěním zážitků a fotografiemi z cest po 
Austrálii, Bulharsku a mnoha dalších zemích.

Ve dnech 6. října až 11. října se MK Ostrov účastní 
akce na podporu čtenářství Týden knihoven.  
V průběhu tohoto týdne budou promíjeny 
veškeré upomínky, takže pokud patříte mezi 
dlužníky, využijte tuto nabídku a přijďte vrátit 
knihy, které vám doma leží déle než povoluje 
výpůjční lhůta.

Prosím, rezervujte si místa na akce v dostatečném 
předstihu. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také přímo na internetových 
stránkách knihovny. V případě malého zájmu 
jsme nuceni akce rušit.
 
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, 
že od 1. září došlo k drobné úpravě provozní doby 
MK Ostrov. Změna se týká úterý a středy.
 
Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 
dotazy posílejte na info@mkostrov.cz nebo 
volejte na tel. 353 434 300.
 

Mgr. Jana Múčková

zazávodit na koloběžkách, vyzkoušet střelbu na 
terč, prověřit své znalosti ze zdravovědy a užily 
si mnoho další zábavy. Dospělí si mohli vybrat 
zajímavé čtení na burze knih. Strážníci MP Ostrov 
zajišťovali stanoviště jízdy zručnosti a znalosti 
dopravních značek.

Ladislav Martínek
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POKLAD V ZUŠ OSTROV (2/2)

Slovo řeckého původu talent původně znamenalo 
„platidlo“, „poklad“. Dnes se jím označuje 
mimořádné nadání. Mimořádné nadání je určitě 
dar, ale poznatky současné  psychologie přinášejí 
přesvědčivé doklady o tom, že významným 
faktorem jejich probouzení jsou i inteligence, 
tvořivost a především poznávací dychtivost a 
vůle učit se. Již T. A. Edison říkal: „Talent je z 10 % 
nadání a z 90 % dřina.“ Je tedy patrné, že aby se 
poklad stal pokladem, talent talentem, je nutné 
ho nejen objevit, ale též namáhavě vykřesat. 
A že se toto úsilí podařilo mnoha žákům ZUŠ 
Ostrov pod vedením zkušených pedagogů, o tom 
určitě svědčí i následující výčet úspěchů v mnoha 
soutěžích:
 
CELOSTÁTNÍ KOLA

HUDEBNÍ OBOR v soutěži ZUŠ Ve hře na klavír 
2. místo: S. Waclavová, K. Krucká; Čestné uznání:  
J.  Pauch. V soutěži jazzových a ostatních 
orchestrů ZUŠ After Party Band Bronzové pásmo: 
S. Belecká, M. Hejhalová, I. Hrkotová, M. Jílková,  
P. Jílková, E. Šutáková, I. Hlaváčková, O. Vomočil,  
E. Hynková, P. Frýbert, J. Kubík, Z. Křížová.
V Teplických flautohrách  čestné uznání I. stupně: 
L. Tomcová
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR na III. Celostátní 
přehlídce LDO ZUŠ v přednesu Zlaté pásmo: 
M. Velička; Stříbrné pásmo: M. Aranyossyová;  
v dramatickém projevu Zlaté pásmo: N. Klug  
a V. Palm a M. Aranyossyová (absolutní vítězové 
soutěže); Stříbrné pásmo: K. Joo, J. Roháč  
a H. Navrátilová, D. Bleha a V. Bílková. Na  
III. Celostátní přehlídce LDO ZUŠ v literárním 
projevu Zlaté pásmo: Karolina Joo. V soutěži 
v přednesu do 15 let – Dětská scéna účast*: 
M. Velička, D. Bleha. V soutěži monologů 
Kandrdásek 1. místo: K. Joo;  Čestné uznání: 
J. Liška. V soutěži dialogů 1. místo a postup 
na Pohárek: D. Bleha a V. Bílková; 1. místo:  
J. Roháč a H. Navrátilová, M. Velička a O. Petrák  
a A. Žemličková; Čestné uznání: A. E. Burešová  
a J. Svačina a J. Rambousek; účast: L. Ratajčáková 
a M. Loukotová a B. Kocifajová (světla  
S. Weithalerová), T. Kubíková a J. Machek.

V soutěži monologů a dialogů Pohárek  
1. místo monolog ženy: M. Aranyossyová; 1. místo 
v dialozích: D. Bleha a V. Bílková, Čestné uznání 
za herecký výkon v dialogu: N. Klug. V soutěži 
dětského divadla Dětská scéna účast* soubor 
Na poslední chvíli s inscenací Jóó, ty matky!:  
D.  Aust, M. Velička, J. Machek, O. Petrák,  

Mistrovství světa v show dance, které pořádá 
mezinárodní taneční organizace, hostilo  
v prvním zářijovém týdnu naše hlavní město 
Praha. Své zástupce zde měla také Česká 
republika. Díky nominacím v soutěžích Czech 
Dance Organization se mezi čtyři české skupiny 
protančila také skupina Mirákl. Titul Mistrů světa 
v kategorii show dance mini kids si s choreografií 
HEJ HA HUSY! vytančila nejmladší třída skupiny 
Mirákl, která působí při ZUŠ v Ostrově a na 
tuto prestižní soutěž jela jako Mistr ČR. Děti  
v průměrném věku sedm let perfektně zvládly 
vystoupení mezi nejlepšími tanečníky z celého 
světa. Na mezinárodní porotu pak zapůsobila 
choreografie, postavená na české říkance Hej ha 
husy do pšenice. Bodovalo vhodně zvolené téma, 
odpovídající dětské věkové kategorii, doplněné 
originální kostýmovou a rekvizitovou výpravou. 
Po skončení soutěžního kola za námi porotci 
chodili osobně a dětem blahopřáli k úžasnému 
výkonu. Pro ČR tato zlatá medaile byla nakonec 
jediná v  průběhu celé  soutěže, a tak jsme měli 
radost i z toho, že právě díky nám se hrála právě  
v Praze česká hymna, když jsme po nervy 
drásajícím vyhlášení stáli na stupních vítězů. 
Úřadující mistři světa se pak s tímto vystoupením 
jako jedna z nejlepších dětských choreografií 
tohoto roku zúčastní prestižního tanečního 
veletrhu Dance Life Expo v Brně.
Mé poděkování patří všem tanečníkům Miráklu 
za vzornou reprezentaci a zodpovědný přístup 
k tréninkům. Asi se nikdy nevyrovnáme 
profesionálním tanečním týmům ruské či 
slovinské reprezentace, které trénují denně 
dvoufázově. Na pódiu je však u našich svěřenců 
vidět, že je tanec baví a dávají do něj své srdce. 
To je náš cíl. Zároveň můj velký dík míří k rodičům 
mých tanečníků za jejich spolupráci a perfektní 
atmosféru, kterou vytvořili na mistrovství světa. 
Neméně pak děkuji i Základní umělecké škole  
v Ostrově za skvělé tréninkové podmínky, které 
zde Mirákl má.
Další mezinárodní soutěž, tentokrát Mistrovství 
světa v modern a jazz dance v Polsku čeká 
skupinu v prosinci tohoto roku. Na toto klání 
má Mirákl osmnáct nominací ve všech věkových 
kategoriích, z toho šest jako Mistři ČR. Soutěže 
se má zúčastnit také starší třída dětí při ZUŠ 
v Ostrově, jejich účast je bohužel podmíněna 
finančním zajištěním výjezdu. Trochu mě mrzí, že 
naše žádosti o případný příspěvek města Ostrova 
pro ostrovské tanečníky zůstávají letos doposud 
nevyslyšeny.
Tanečníci jmenovitě:
A. E. Burešová, N. Bočková, N. Cabková, V. Černá, 
L. Frýzlová, E. Huňáčková, S. E. Horváthová, 

MIRÁKL MISTREM SVĚTA  
V SHOW DANCE MINI KIDS

Zdroj: Mgr. Andrea Burešová.

V. Liška, T. Kubíková, B. Dvořáková, N. Kokrhelová,  
M. Čechmanová, L. Hemzáčková, A. Žemličková,  
K. Síbková, Phan Mai Phuong. V soutěži 
Činoherního divadla pro děti Popelka  
1. místo a postup na Jiráskův Hronov soubor 
HOP-HOP s inscenací Tak tohle je naše Leni?!:  
M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm,  
P. Raus, E. Rojíková, V. Tomanová, E. Pincová.  
I v této soutěži získala  M. Aranyossyová cenu za 
ženský herecký výkon, soubor pak za světla a režii.
TANEČNÍ OBOR v soutěži České taneční 
organizace v extralize 1. místo v kategorii Mini 
show dance: N. Bočková, S. E. Horváthová,  
N. Kalitová, M. Krámová, T. Kunstová, J. Nečová, 
Z. Němcová, M. Nováčková, L. Svobodová, 
K. Šafářová, M. Weithalerová, N. Cabková,  
L. Frýzlová, E. Huňáčková, A. Le, A. Luncarová,  
T. Mokruschová, A. E. Burešová, N. Míchalová,  
A. Ulčová.  V kategorii Modern dance  
1. místo: A. E. Burešová, M. Borková, N. Dušková, 
L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková;  
v kategorii Malá skupina modern dance 1. místo: 
L. Bursíková, K. Kunzová, M. Šafářová. V kategorii 
Duo, modern dance 1. místo: L. Bursíková;  
3. místo: M. Šafářová;  v Malé skupině jazz dance 
2. místo: L. Bursíková, K. Kunzová, M. Šafářová;  
v kategorii Jazz dance 2. místo: : A. E. Burešová,  
M. Borková, L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková, 
J. Demeterová, N. Dušková, H. Opichalová, 
M. Šafářová, E. Voslařová, K. Lopušanová,  
T.  Kunstová, N. Míchalová, K. Kunzová; v 2. lize  
5. místo: V. Járová, K. Tamchynová;  v 3. lize  
1. místo:  V.  Járová, K.  Tamchynová. V soutěži 
Taneční skupina roku v extralize v kategorii 
Show dance 5. místo: A.  E. Burešová,  
M. Borková, L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková,  
J. Demeterová, N. Dušková, H. Opichalová,  
M. Šafářová, E. Voslařová, K. Lopušanová,  
T. Kunstová, N. Míchalová, K. Kunzová; v kategorii 
Art dance 2. místo:  A. E. Burešová, M. Borková,  
L. Bursíková, N. Dušková, M. Svatková,  
Z. Syptáková.
 
VÝTVARNÝ OBOR v soutěži Máš umělecké 
střevo umístění mezi prvními deseti skupinami: 
K.  Dvouletá, Š. Stránská. V animační přehlídce 

Èeská nebankovní finanèní spoleènost 
JET Money s.r.o. s poboèkou v Chomutovì 

hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.

POPIS POZICE:  vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,
poskytování finanèních pùjèek

POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost,
zodpovìdnost, samostatnost, flexibilitu

NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, 
možnost pøivýdìlku i pøi stávajícím zamìstnání,
flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

840 111 177

N. Kalitová, M. Krámová, T. Kunstová, A. Le, 
A. Luncarová, T. Mokruschová, J. Nečová,  
Z. Němcová, M. Nováčková, L. Svobodová,  
K. Šafářová, A. Ulčová, M. Weithalerová

Mgr. Andrea Burešové (red. kráceno)
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOLAKTUALITY Z MĚSTA

Zdroj: Nemocnice Ostrov.

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA

Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemoci 
pomáhají předcházet fatálním následkům  
a zachraňují životy. V úterý 9. září 2014 proběhl 
úspěšně a s velkým zájmem v Nemocnici Ostrov 
Den melanomu. Vyšetření pigmentových skvrn  
a znamének bez výběru regulačního poplatku si  

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově pořá-
dáme oblíbenou Podzimní dětskou burzu, vše 
pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky, 
autosedačky apod.).

Prodej bude V SOBOTU 1. LISTOPADU 2014  
OD 10.00 DO 16.00 HOD. v prvním patře v DK.

Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na: 
detskaburza@centrum.cz

Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

ZŠ PARKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ 
INFORMUJÍ

V září jsme přivítali nové žáky, nové paní asistentky 
a nového pana učitele. Potěšilo nás, že jsme díky 
přibývajícím dětem mohli otevřít další třídu 
základní školy praktické. V obou třídách speciální 
školy je navíc očekávaný počet docházejících 
takový, že jsme požádali zřizovatele, jímž je 
Karlovarský kraj, o udělení výjimky dovolující 
navýšení kapacity. Je patrné, že díky snaze  
o stálé zlepšování učebního prostředí  
a provozních podmínek roste i zájem rodičů  
o umístění potomků u nás – ve škole, kde se žáci  
s různými handicapy cítí co nejlépe, a jejich 
úspěch a osobní štěstí je jim omezováno co 
nejméně.
O prázdninách byla započata rekonstrukce 
sociálních zařízení v 1. a 2. nadzemním podlaží 
školy a budování nových hygienických koutků 
ve všech učebnách, kde probíhá výuka. Práce se 
bohužel nepodařilo završit s koncem prázdnin. 
Všichni zaměstnanci školy ovšem pomáhali  
s úklidem tříd a chodeb tak, aby mohli žáci bez 
omezení zahájit 1. září nový školní rok. Samotné 
práce na rekonstrukci v době uzávěrky příspěvku 
ještě pokračují, a to v odpoledních hodinách  
a o víkendech.
Nadále bude do školy dojíždět paní ředitelka 
Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy 
Vary PhDr. Jolana Mižikarová, aby vyšetřovala 
žáky a konzultovala s pedagogy i rodiči. Stejně 
tak bude pokračovat spolupráce s Mgr. Janou 
Lidickou při péči o děti, jež mají různé obtíže ve 
vzdělávání. Další pracovnicí, která je nápomocna 
především jedincům s poruchami autistického 
spektra, je Mgr. Helena Pěnkavová. Ta bude 
rovněž ve vyhrazené dny pracovat s žáky a vést 
setkání rodin, jejichž součástí je dítě s autismem.

Mgr. Daniela Brodcová, 
zástupkyně ředitelky školy

Zdroj: Mgr. Daniela Brodcová.

Animanie účast*: K. Kroulíková, K. Síbková,  
J. Krátký, Turu-Viet-Hoang, T. Varadínková, V. Palm, 
M. Wrbik, K. Czechová, J. M. Klaus.
 
MEZINÁRODNÍ KOLA
 
VÝTVARNÝ OBOR v soutěži dětských výtvarných 
prací Lidice 2014 Čestné uznání: T. Čiháčková, 
L.  Burešová; účast: K. Dědečková, A. Vaculíková, 
M.  Huk, A. E. Burešová, M. Houška, V.  Pichrtová, 
E.  Chochelová, P. Štefková, V. Vaculík, M. Kňava,  
K. Stejskalová, P. Motlíková, V. Vaníček,  
B. Vaculíková, A. Machková.

Z dlouhého výčtu je patrné, že Základní 
umělecká škola Ostrov je opravdu „bohatá“ 
pokladem, talentem, ale i pracovitostí svých žáků  
a pedagogů.  Svědčí o tom i přijetí našich žáků na 
umělecké školy: na konzervatoř Jaroslava Ježka 
v Praze byl přijat na hru na saxofon J. Douda; na 
konzervatoř do Teplic na stejný nástroj D. Cina; 
na Střední průmyslovou školu grafickou, obor 
konzervátorství a restaurátoství Š. Stránská.
Chcete-li, vážení občané, i vy mít doma dítě, které 
ví, že k jakékoliv schopnosti je potřeba i píle, 
vytrvalost a chuť se zdokonalovat, tak  jak je to i u 
výše jmenovaných žáků, rádi ho to u nás naučíme.
 
*v označených  soutěžích se v daném  kole 
neudělují ceny, nebo není možné postoupit
 

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

v tento den nechalo vyšetřit 193 lidí. Kožní nádor 
melanom byl zjištěn v jednom případě a basaliom 
ve třech případech. Doporučení k odstranění 
aktivních pih a znamének obdrželo od primářky 
MUDr. Heleny Němcové 32 lidí. Vyšetření je rychlé 
a není bolestivé. Lékaři pro vyšetření používají 
ruční přístroj dermatoskop. Jsme rádi, že byl 
zájem obrovský a že lidé prevenci nepodceňují.
 
Chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov je 
významným pracovištěm provádějícím operace 
štítnice. V srpnu 2014 byl na toto oddělení 
zakoupen rozvěrač k operacím štítné žlázy – 
strumaretraktor MT Sattler německého výrobce. 
Využití rozvěrače při operacích štítné žlázy 
zvyšuje komfort operační skupiny snížením počtu 
asistujících lékařů, zlepšuje přehled v operačním 
poli a zvyšuje tak bezpečnost operací. Nástroj 
byl zakoupen cíleně s vědomím potřeby dalšího 
rozvoje jednoho ze stěžejních operačních oborů 
ostrovské chirurgie. Chirurgové v Nemocnici 
Ostrov pod vedením primáře MUDr. Kubína  
a jeho zástupce MUDr. Kučery, kteří mají letité 
zkušenosti s operacemi štítné žlázy provádějí   
60 – 70 výkonů na štítné žláze ročně u klientů 
nejen z našeho kraje.

V současné době probíhají v Nemocnici Ostrov 
stavební úpravy podlaží centrálního vstupu, 
které zahrnují i úpravy chirurgické ambulance. 
Zde bude provedena výměna dveří a podlah  
a obnoven topný systém. Doplněno bude 
vybavení a zázemí pro sloužící sestry. Stavební 
úpravy potrvají do 15. října 2014 a po dobu 
výstavby si vyžádají omezení, o kterém budeme 
s předstihem informovat. V rekonstruovaném 
podlaží vznikne nová prostorná hala s čekárnou 
pro klienty chirurgické ambulance a nově 
zde bude zřízena recepce. Provoz recepce 
i chirurgických  ambulancí bude po celou 
dobu stavebních úprav zajištěn. Děkujeme za 
pochopení a omlouváme se za ztížené pracovní 
podmínky.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov
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V rámci projektu Podpora přírodovědného  
a technického vzdělávání v Karlovarském 
kraji „Roboty“ financovaného z ESF a státního 
rozpočtu ČR byla vybavena odborná učebna na 
Střední průmyslové škole Ostrov (SPŠ Ostrov) 
dvojicí robotů – šestiosým průmyslovým 
robotem Mitsubishi RV-2F-1D1-S19 a čtyřosým 
manipulátorem MAN-01-04 včetně dvou 
dopravníků. Díky této investici došlo k propojení 
teoretického výkladu s reálnou praxí, a to jak 
pro žáky SPŠ Ostrov, tak i formou zatraktivnění 
technického vzdělávání pro žáky základních škol. 
Mimo to se rozšířily školní vzdělávací programy 
o problematiku robotiky s přímým využitím 
odborné učebny robotiky s hodinovou dotací 
dvacet sedm hodin v oborech Elektrotechnika, 
Strojírenství a Informační technologie s důrazem 
na programování a manuální ovládání robotů.  
V neposlední řadě na pracovišti probíhá formou 
volnočasových aktivit kroužek robotiky jak pro 
vybrané žáky SPŠ Ostrov, tak pro žáky ZŠ, kteří 
mimo jiné absolvovali exkurze na reálných 
pracovištích firem ABB s. r. o., Festo s. r. o. a REIS 
ROBOTICS ČR – strojírenství spol. s r.o., které 
se zabývají výrobou a využitím průmyslových 
robotů. Proškolený lektorský tým realizoval výuku 
v uvedených oborech a pro další roky se stane 
výuka robotiky nedílnou součástí učebních osnov 
oborů Elektrotechnika, Strojírenství a Informační 
technologie. Díky tomu může SPŠ Ostrov své 
žáky připravit na budoucí povolání ve smyslu 
programování a obsluhy průmyslových robotů, 
čímž výrazně stoupne jejich uplatnění na trhu 
práce.

Ing. Alexandr Fales

ROBOTIKA PRO ŽÁKY

Šestiosý robot Mitsubishi (zdroj: Ing. A. Fales).

Setkání s předsedou Poslanecké sněmovny J. Hamáčkem  
(zdroj: GO Ostrov).

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA GYMNÁZIU VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL  
V PROSTORÁCH SPŠ OSTROV

Opravdu s velkou vervou, jak říká ředitel 
školy Jaroslav Šafránek, vstoupilo ostrovské 
gymnázium do nového školního roku.
Prvního září přivítali třídní profesoři ve dvou 
primách osmiletého studia a v prvním ročníku 
čtyřletého studia celkem 86 studentů. Tento 
počet jen potvrzuje neutuchající zájem o studium 
na naší škole, jehož si velice vážíme.
Série přednášek významných představitelů 
našeho společenského, kulturního a sportovního 
života, které připravuje Mgr. Ivan Machek, se 
rozeběhla již 9. září, kdy naši školu poctil svojí 
návštěvou předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Jan Hamáček. 
Studentům přednesl úvodní přednášku na téma 
legislativní proces v České republice. Následně 
odpovídal na řadu otázek ze stran studentů 
i kantorů (tvorba zákonů, krize na Ukrajině, 
zahraniční politika České republiky, závazky 
vyplývající z našeho členství v NATO,...). Pana 
Jana Hamáčka doprovázela poslankyně Markéta 
Wernerová a  starosta Ostrova Pavel Čekan.
Výročním koncertem v kostele Zvěstování Panny 
Marie v areálu ostrovského kláštera, který proběhl 
19. září, oslavil dvacáté výročí trvání pěvecký sbor 
gymnázia. Pod vedením sbormistra Libora Veličky 
si zavzpomínali a zazpívali nejen současní, ale 
také bývalí členové pěveckého sboru, kterých se 
za dvacet let vystřídala opravdu pěkná řádka.
„Last but not least“, jak říkají Angličané. 
Fenomenálního úspěchu dosáhl letošní 
maturant Adam Přáda, který ze světové chemické 
olympiády z vietnamského Hanoje přivezl zlatou 
medaili! Adam tak nejen ukázal své mimořádné 
studijní kvality, ale zároveň výborně reprezentoval 
Českou republiku, náš region, město Ostrov  
a v neposlední řadě  také ostrovské gymnázium. 
Patří mu za to naše uznání a hluboký dík. Adamovi 
děkujeme za mnohaletou výbornou reprezentaci 
naší školy a přejeme mu mnoho úspěchů při 
dalším studiu a v jeho budoucí kariéře.
 

Mgr. Jiří Fresser

Po loňském prvním ročníku, který se setkal  
s velkým ohlasem mezi žáky 9.ročníků i mezi 
výchovnými poradci základních škol, byla  
i v letošním roce Střední průmyslová škola (SPŠ) 
Ostrov pověřena organizací akce Kam po ZŠ, jež 
je určena žákům devátých ročníků a rodičům. 
Na jednom místě se budoucím středoškolákům 
dostává možnost dozvědět se o možnostech 
studia na státních středních školách co nejvíce.
Zatímco v loňském roce se výstavy škol účastnilo 
šestnáct středních škol Karlovarského kraje, 
jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj,  ve čtvrtek 
9. a v pátek 10. října bude v prostorách Centra 
technického vzdělávání na Klínovecké ulici 
vystavovat škol dvacet jedna. Vyjma gymnázií  
v Aši, Chebu, Sokolově a Mariánských Lázních, 
které jsou z dosahu Ostrova, nebude chybět žádná 
ze středních škol celého kraje. Vedle prezentace 
škol a oborů si mohou deváťáci v počítačových 
učebnách školy pod dohledem úřadu práce 
vyzkoušet test profesní orientace, jenž naznačí, 
na jaké obory by se jednotlivec měl orientovat. 
V prostorách školy se budou představovat také 
nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu, kteří 
nabízejí po absolutoriu na středních školách 
perspektivní uplatnění.  
Pro žáky devátých ročníků z bývalého okresu 
Karlovy Vary budou organizovány v obou dnech 
autobusové svozy a připravena trasa po učebnách 
všech škol tak, aby se co největší počet zájemců 
o studium mohl seznámit s nabídkou oborů  
a dostalo se mu jasných odpovědí na všetečné 
dotazy. Ani ostrovské základní školy, které to 
mají na výstavu nejblíže, nezůstanou stranou. 
Výstava je rovněž příležitostí pro rodiče letošních 
deváťáků, stejně tak pro žáky a rodiče letošních 
osmáků, aby se společně vypravili do budovy 
průmyslovky a udělali si představu, jaké obory se 
v našem kraji nabízejí ke studiu nebo vyučení.
Výstava Kam po ZŠ bude k vidění ve čtvrtek   
9. října 2014 mezi 9.00 – 17.00 hod., v pátek 10. 
října mezi 9.00 – 13.00 hod. Pokud tedy jako 
ostrovští budete mít cestu kolem školy, nebojte 
se vzít za kliku a zajít.

Mgr. Libor Háček 
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KLÁŠTEREM S BRAUNREITEREM VEČER S KARLEM KRYLEM

Je tolik krásných příběhů a tolik špatných 
vypravěčů. My máme ty nejkrásnější příběhy a ty 
nejlepší vypravěče!
 
A je to tady!  Přeslavné pouliční divadlo Viktora 
Braunreitera dobylo i klášterní areál v Ostrově. 
Pokud jste někdy navštívili večerní prohlídky 
na Horním hradě, hradě Lokti či některou  
z vykloubených pohádek o Popelce či Sněhurce  
v podání pouličního divadla, máte již tušení, o co 
v klášteře půjde.
 
Příběhy, které měli ostrovští možnost v letošním 
roce již dvakrát vidět, a to v podání ochotnického 
souboru z Kynšperka, budou tentokráte sehrány 
přímo jejich nenapodobitelným tvůrcem 
Viktorem Braunreiterem. Historická věrnost 
ustoupí báchorkám a humor bude stříkat na 
všechny strany.  
 
Prohlídku Klášterem s Braunreiterem si nenechte 
ujít v úterý 28. října od 15.00 a 17.00 hod.
 

Eliška Failová, vedoucí kláštera

V letošním roce by písničkář Karel Kryl oslavil 70. 
narozeniny. Připomeňte si ho společně s námi. 
Klášterní areál  připravil vzpomínkový koncert, 
na kterém zazní ty nejznámější, ale i méně známé 
písně Karla Kryla v podání kapely MISSA Karel 
Kryl revival. Skupina Missa vznikla v minulém 
století (květen 1999) z několika nadšenců. Téměř 
od počátku hraje kapela písně Karla Kryla folkově 
upravené pro více nástrojů a spolupracuje  
s Marlen Kryl. Dosud odehrála přes sto koncertů 
a vydala dvě CD.
 
Koncert bude komponován z písní, básní, 
aktuálních glos a vtípků. Bude mimo jiné doplněn 
o promítání krátkých filmů a tématických 
fotografií během koncertu na pozadí jeviště.   
V programu se kromě zlidovělých „pecek“ objeví 
i méně známé autorovy songy. Celá struktura 
umožňuje uceleněji nést Krylův odkaz. Folkové 
vícenástrojové provedení pak přibližuje jeho dílo 
i těm, kteří se s jeho tvorbou dosud nesetkali. 
 
Koncert  pro všechny milovníky písní Karla Kryla  
proběhne v sobotu 1. listopadu od 18.00 hod. 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie  
v Ostrově.
 

Eliška Failová, vedoucí kláštera

Zdroj: Eliška Failová.

Zdroj: DK Ostrov.

Navštivte naši prodejnu
Jedině u nás zařídíte:

Aktivace nového tarifu

Bezdrátový internet
až 42 Mb/s

Prodloužení vaší smlouvy

Dobití kreditu, platba faktur

Internet na doma až 40 Mb/s

Aktivace satelitní televize

OD Mírové náměstí
OSTROV, Brigádnická 709

Po -Pá 9.00 - 17.00
      So  9 .00 - 1 2.00

tel : 605 800 301

Partnerská prodejna

Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně

NOC DIVADEL

Již podruhé se v Ostrově uskuteční noc 
otevřených divadel a výjimečných zážitků. 
Noc divadel je součástí evropského projektu 
European Theatre Night, který prezentuje divadlo 
tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí 
listopadovou sobotu již od roku 2008. European 
Theatre Night se v roce 2013 účastnilo deset 
evropských zemí (Belgie, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, 
Srbsko, Slovensko a Slovinsko), zapojilo se 
400 divadel a institucí ze 120 měst. V České 
republice proběhl první ročník Noci divadel  
16. listopadu 2013. Zúčastnilo se jej 80 
amatérských i profesionálních divadel a souborů 
z 25 českých a moravských měst a navštívilo jej 
přes 40 000 diváků. Ostrov se do této akce zapojil 
a uskutečnil ji trochu komorněji v Divadélku 
Točna. Druhý ročník Noci divadel proběhne  
15. listopadu 2014. První část tentokráte věnujeme 
dětem, které zcela zdarma pobaví pohádková 
škola pod vedením principála plzeňských 
strašidel, připraveny jsou pohádky O Karkulákovi 
a pohádka naruby O princezně Šeredazádě, 
dekorování strašidly a pohádkovými bytostmi  
a čarokrámek s oživlým strašidlem. Ve druhé části 
pro vás máme připraveno jedinečné představení 
Sudička Lachesis. V titulní roli podivuhodného 
příběhu o zmařeném životě a velké lásce se 
objeví divadelní, filmová i televizní herečka Nina 
Divíšková, která se na jeviště vrátila po více než 
dvaceti letech. Vstupenky na toto představení 
jsou již v prodeji za výhodnou cenu Noci divadel 
190 Kč. Na závěr se představí naší amatéři  
s divadelní komedií Postel pro anděla, kde excelují 
Václav Novotný a Radek Volf. Věřím, že přijdete 
podpořit divadlo jako takové a pomůžete nám ho 
zviditelnit tak jak si právem zaslouží.
 

Martina Pavlasová
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VZPOMÍNKA  
NA ODEŠLÉ MUZIKANTY

Muzikantské pozdní odpoledne nejen pro…, to 
byl název akce, která proběhla v sobotu 16. srpna 
v Ostrově na zahrádce hospody Atlantis.
Jde o akci, kterou pořádá ostrovská skupina 4R. 
Slouží jako vzpomínka na jejich banjáka Vaška 
„Šífu“ Kopeckého, který v této kapele roky působil 
a bohužel své tóny už rozdává v nebeském 
muzikantském baru. Vzpomínka se samozřejmě 
točí i kolem jiných muzikantů (K. Veselý, I. Rychlík, 
J. Svoboda apod.) a nejen jich (P. Hejret, A. Dvořák 
apod.) a to bez rozdílů žánrů. Proto také bylo 
sobotní odpoledne naplněno nejen country 
muzikou (4R), ale zazněl i folk a trempská píseň 
v podání kapely „Bylo nás 7“ , která ochotně  
a okamžitě zaskočila za karlovarskou kapelu  
KV EXPRESS. Její umělecký vedoucí si totiž 
zlomil prst a kapela byla nucena odříci další 
hraní. Bylo milé a příjemné, že Milan Kučera se 
akce zúčastnil, ale také vystoupil sám za kapelu 
s omluvou a zahrál dvě vlastní skladby, za něž 
sklidil zasloužený potlesk! Pak už následoval 
„vrchol“ večera, kdy se představila revivalová 
kapela z Ostrova The Lazareth a doslova a do 
písmene zbývající statečné to jedince „dodělala“ 
do krásného a určitě dobře prožitého sobotního 
odpoledne, které celé probíhalo ve vzpomínkách 
na odešlé kamarády a s muzikou začínaje  
a i konče!
 
Chtěli bychom (4R) poděkovat touto cestou 
všem kapelám (zřekli se dobrovolně honoráře ve 
prospěch akce), všem divákům, kteří se zároveň 
stali i sponzory, taky zvukařům Bohoušovi  
a Karlovi a bratrům Bíbovým za přívoz a odvoz 
zvukové aparatury, taneční country skupině 
z Ostrova Country krok, která celé odpoledne 
akci doprovázela tancem a nebáli se zatančit  
i na rockové melodie. Velké poděkování nakonec 
patří dvěma hlavním protagonistům a to Liborovi 

KULTURNÍ AKCE
Bílkovi a Karlu Kunzovi za propůjčení prostorů, za 
kryté podium a hlavní sponzorský příspěvek na 
zvuk a občerstvení pro muzikanty.
Kdo nebyl, ať lituje, a kdo byl, tak určitě nelituje. 
Příští rok a i roky další se akce bude opakovat  
a datum (polovina srpna) by mělo zůstat i nadále 
stejné. Pořadatelé vás již dnes srdečně zvou na 
Muzikantské pozdní odpoledne nejen pro…!
 

Za kapelu 4R Ríša „Šmelcuk“ Rychlík 
(red. upraveno)

ZÁHADA LICHÝCH PONOŽEK 
BUDE ROZLUŠTĚNA

Ztrácejí se vám ponožky? A podivuhodně vždy 
jen jedna z páru? Neklamné znamení, že u vás 
doma bydlí Lichožrouti. Že Lichožrouty neznáte? 
Nevadí, v klášterním kostele vám je představíme. 
Záhadné tvory, kteří z párových ponožek dělají 
liché, poprvé popsal spisovatel Pavel Šrut  
a zachytila ilustrátorka Galina Miklínová. Té je 

Lichožrouti (zdroj: DK Ostrov).

věnována festivalová výstava v kostele Zvěstování 
Panny Marie v Ostrově.
 
Výtvarnice a režisérka Galina Miklínová (nar. 1970) 
je úspěšná ve více profesích. Mezi její nejznámější 
práce patří ilustrace knih o Harrym Potterovi a je 
také „dvorní“ ilustrátorkou dětských knížek Pavla 
Šruta. Absolventka filmové a televizní grafiky na 
UMPRUM studovala animaci i ve Velké Británii  
a je mimo jiné autorkou večerníčku o Kanafáskovi.

Výstava s názvem LICHOŽROUTI A JINÉ PŘÍBĚHY 
vám tyto podivné tvorečky z knih  ukáže pěkně 
zblízka. Ovšem Lichožrouti nebudou jediným 
tématem výstavy, k vidění bude i postavička 
Kanafáska a jeho příběhy s nespavým Jonášem, 
stejně jako výběr dalších autorčiných ilustrací  
z knih pro malé i větší děti. 
 
Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí a Lichožrouti 
navždy – to jsou knihy, které se staly už pojmem. 
Galina Miklínová dostala za svou práci více než 
dvě desítky nejrůznějších ocenění. Kniha Pavla 
Šruta Lichožrouti s jejími ilustracemi získala 
cenu Magnesia Litera a stala se Knihou desetiletí  
v kategorii pro děti a mládež. Během trvání 
výstavy, díky spolupráci s nakladatelstvím Paseka, 
bude možné řadu knižních titulů zakoupit, 
samozřejmě včetně Lichožroutů. To ale nebude 
všechno. Milovníci Lichožroutů si z kláštera budou 
moci odnést i plyšového Hihlíka, lichožroutí 
pexeso nebo společenskou hru Černá fusekle.
 
Galina Miklínová není ilustrátorkou běžných 
pohádkových příběhů, nenajdeme u ní klasické 
princezny ani rytíře ve zbroji. Zato je dokonalou 
realizátorkou příběhů s vtipem a nadsázkou a má 
dar přenést se do říše dětských snů a fantazie.
 
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. října  
v 17.00 hod. Jste na ni všichni srdečně zváni.
 

Eliška Failová, vedoucí kláštera
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SNÍMKY 46. ROČNÍKU FOH

SOUTĚŽNÍ FILMY
 

TŘI BRATŘI
režie: Jan Svěrák
hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří 
Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana 
Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk 
Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav 
Hanuš, Oldřich Vlach

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk 
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, 
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Sourozenci při svém putování 
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká 
mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také 
láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu 
dobrodružství, překvapivých situací, ale také 
laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých  
a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, 
pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
 
POJEDEME K MOŘI
režie: Jiří Mádl
hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý, 
Lucie Trmíková, Jaroslava Pokorná, Anastásia 
Chocholatá, Michaela Majerníková, Ondřej Veselý, 
Zdeněk Bařinka, Miroslav Táborský

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když 
dostane k narozeninám kameru, rozhodne se 
natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. 
Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, 
babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá 
s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale 
jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné – například pravdu 
o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje, anebo 
že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí 
místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když 
má obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se 
rozhodne tomu přijít na kloub. Netušil, že narazil 
na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší 
kořeny, než se zprvu zdálo… Jeho odhalení je 
šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí  
a lidskostí.

 KOVÁŘ Z PODLESÍ
režie: Pavel Göbl
hrají: Bolek Polívka, Gregor Bauer, Valerie Šámalová, 
Filip Dvořák, Matěj Převrátil, Josef Somr, Milan 
Markovič, Rostislav Novák ml., Jiří Pecha, Ivana 
Chýlková, Barbora Seidlová

Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají 
animované postavy. Podlesí je malé vesnička, 
kterou se před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požádány  
o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo 
zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové 
baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel 
čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak 
zatímco se Toník snaží zachránit svou milou 
Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se se 
svými zaměstnanci Veverkou a Křečkem vypraví 
na Draka. Hlavní myšlenkou pohádky je, že se 
zlem nelze bojovat hrubou silou, ale naopak – 
rozumem, srdcem a odvahou.

FAIR PLAY
režie: Andrea Sedláčková
hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, 
Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor 
Bareš, Jiří Wohanka, Ondřej Malý

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká 
sprinterka Anna se stává členkou Střediska 
vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, 
že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské 
hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního 
drilu je pro Annu pouze milostný vztah  
s Tomášem. Anně začnou být bez jejího vědomí 
podávány anabolické steroidy. Její výkonnost 
stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní 
problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, 
a přestože je v sázce její účast na olympiádě, 
hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však doufá, 
že Anna účast na olympijských hrách využije  
k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod 
rouškou neškodných vitamínů aplikovat tajně.
 
VEJŠKA
režie: Tomáš Vorel
hrají: Tomáš Vorel jr., Jiří Mádl, Eva Josefíková, 
Zuzana Bydžovská, Jan Kraus, Ivana Chýlková, 
Jakub Kohák, David Vávra, Petr Čtvrtníček

Volné pokračování příběhů o trochu dospělejších 
hrdinů snímku Gympl. Petr Kocourek usiluje  
o přijetí na katedru grafiky UMPRUM, kam přijímají 
jen pár vyvolených. Michal Kolman studuje VŠE, 
ale zajímají ho spíš spolužačky a rychlá auta. Oba 
kluky spojuje už od gymplu ilegální malování 
grafitti. Na pražských střechách, nádražích  
a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při 
jedné noční honičce je Kocourek dopaden…
 
SOUTĚŽNÍ FILMY ČT
 
POSLEDNÍ CYKLISTA
režie: Jiří Svoboda
hrají: Sabina Rojková, Vincent Navrátil, Agi 
Gubíková, Petr Štěpán, Marta Vančurová, Markéta 
Hrubešová, Lenka Vlasáková

Klárka byla teprve maličké děvčátko, když si ji 
Helga a Simon odnesli z klášterního sirotčince 
domů. Psal se rok 1933 a dosud bezdětní manželé 
poskytli malému sirotkovi šťastné dětství. 
Orensteinovi nechali malou křesťanku zapsat do 
matriky jako svou dceru, židovku, aby ji co nejlépe 
zajistili budoucnost. Netušili však, co všechno se 
změní po mocenském nástupu fanatického vůdce 
v sousedním Německu. Důsledky protižidovských 
opatření pocítili nejen Orensteinovi. Když 
pochopili zoufalost situace, která se s každým 
dalším dnem zhoršovala, pokusili se Klárku 
zachránit. Šance byly jen dvě. Mohla odjet  
s příbuznými do Ameriky, nebo se vrátit ke své 
biologické matce… Cesta do Terezína bude totiž 
nevyhnutelná i pro ně a je jen otázkou času, kdy 
budou muset opustit bezpečí svého domova.

DUCH NAD ZLATO
režie: Zdeněk Zelenka
hrají: František Skopal, Veronika Kubařová, Viktor 
Preiss, Martin Dejdar, Jiřina Bohdalová, Jan 
Hrušínský, Radek Holub, Miroslav Vladyka

Tulák Vojta objeví jedné noci v podzemí poklad, 
který hlídá tajemný duch. Vojta se vyděsí a uteče, 
do kapsy si ale stihne dát pár zlaťáků a malé 
křesadlo. Když Vojta použije křesadlo a přivolá tak 
nevědomky ducha, který mu musí sloužit, jeho 
život se změní. Na Vojtovo přání přinese duch 
v noci spící princeznu a Vojta se do ní zamiluje. 
Nemyslí na nic jiného, než jak být s princeznou,  
v čemž mu duch s radostí pomáhá…

MAZALOVÉ – PRAVDA NEBO POHÁDKA?
Režie: Bořivoj Hořínek
Hrají: Jan Hrušínský, Mahulena Bočanová, Pavel 
Kříž, Jana Bernášková, Luděk Sobota, Miroslav 
Táborský

Na starobylém hradu Oreb spokojeně žije 
bílá paní, bezhlavý rytíř, vodník a nesmrtelný 
alchymista. Jejich klid je narušen příchodem 
nových majitelů hradu. Od této chvíle musí 
strašidla čelit nesnesitelné zbohatlické rodině 
Mazalů, což se ukáže jako úkol téměř přesahující 
veškeré jejich schopnosti, včetně těch kouzelných.
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MÉĎOVÉ NA CESTÁCH
režie: Václav Chaloupka
hrají: méďové

První tři díly nových večerníčků. Snímky 
představují putování po turisticky atraktivních 
lokalitách, památkách a přírodních rezervacích 
České republiky společně se dvěma malými 
medvídky Agátou a Martinem, kteří vybraná 
místa netradičně představují a po svém způsobu 
i komentují. Medvídci totiž dokážou vyčenichat  
i různé zajímavůstky jak pro děti, tak pro maminky 
a tatínky o kterých se v běžně dostupných 
průvodcích nepíše. První díl představuje Plzeň, 
druhý díl pak Plzeňsko a třetí díl Český kras.
 
VELKÁ OBRÁZKOVÁ LOUPEŽ
Režie: Karel Janák
Hrají: Hynek Čermák, Otmar Brancúzský

Desetiletá Ema se tajně podepíše na obrázek 
své šikovnější spolužačky, vzápětí ale zjistí, že 
obrázky budou vystaveny v místním muzeu. Ema 
vidí jediné řešení jak uniknout odhalení, najít 
vhodného spojence a společně s ním provést 
velkou obrázkovou loupež. Vyhlášeného školního 
výtržníka si ale splete s jeho bratem Matějem, 
který je všechno možné, jen ne zkušený lupič. 
Matějovi se ale Ema líbí a rozhodne se jí pomoci.
 
ŠPAČKOVI V SÍTI ČASU – TATÍNEK NA OBJEDNÁVKU
Režie: Karel Smyczek, Martin Dolenský
Hrají: Leonard Hädler Stirský, Alena Jakobová, 
Ondřej Havel, Johana Krtičková, Tomáš Hanák

Příběh rodiny Špačkových, která se náhodou 
ocitne na festivalu kouzelníků, kde vystupuje  
i skvělý mág Garibaldini – ve skutečnosti ředitel 
tajuplného Paláce času, kde jsou uloženy svazky 
lidských životů. Gejzír dramatických i humorných 
událostí spustí seznámení malého Matěje Špačka 
s Klementinkou, dcerou Mistra Garibaldiniho. 
Když se Klementinka dozví o nesplněném snu 
Matějova otce, rozhodne se mu pomoci. A tak se 
společně vydávají zpět do Zásvětí, kde protéká 
čas každého člověka, aby se dozvěděli, proč se 
tatínek nestal pilotem…

SOUTĚŽNÍ SNÍMKY – DĚTSKÁ VIDEOTVORBA
 
PŘEPADENÍ
Režie: Matěj Čipera
Hrají: Matěj Čipera, Michael Veselý, Amalie Basalová, 
Petr Novotný, Jiří Čipera, Monika Čiperová

Krátký hraný film neslyšících dětí, žáků 9. třídy ZŠ. 
Film se zabývá problematikou vztahů v rodině  
a následků, které z toho mohou plynout. Ve filmu 
se používá znakový jazyk. Film je proto opatřen 
titulky. Autoři se rozhodli ponechat tento snímek 
bez zvukové stopy, aby přiblížili divákům svět 
neslyšících.
 
NEPOLÍBENÝ
Režie: Jakub Horáček
Hrají: Adam Steinbauer, Martin Polák, Markéta 
Tallerová

Snímek Nepolíbený sugestivním způsobem 
přibližuje společensky závažnou problematiku 
dětské kriminality, konkrétně těch případů, 
kdy nezletilí zabíjejí. Hlavní postavou filmu je 
sedmnáctiletý Vít Najman, který se ve škole 
střetává s arogantním učitelem dějepisu, jenž 
je na Vítka nejspíše zasedlý, ale ani domov 
nemůže být Vítkovi útěchou. Tvůrci filmu si 
kladou za cíl proniknout do hlavy hlavní postavy 
a přiblížit divákovi stav jeho mysli, pocity  
a pokusit se nastínit důvody onoho činu. Snímek 
by měl vznášet otázky o vině a vyprovokovat 
širší společenskou debatu nad zobrazenou 
problematikou.  

VOBRÁZKY Z VAJGLŮ
Režie: Adam Steinbauer
Hrají: Vlastimil Barák, Tomáš Dianiška, Martin Polák

Snímek se odehrává v anonymním městě 
ovládaném reklamní agenturou, která na jeho 
obyvatelích testuje manipulační a marketingové 
strategie. Ve výzkumném ústavu společnosti žije 
i tajemný mladý vypravěč imunní vůči veškerým 
pokusům udělat z něj další ovci ve stádu… Debut 
mladého režiséra Adama Steinbauera vznikal půl 
roku ve spolupráci s DTV Liberec a podílelo se na 
něm přes sto lidí. Film byl po premiéře v březnu 
2013 několikrát reprízován v kině, na školních 
představeních, uměleckém festivalu či televizní 
konferenci.
 
ŽIVOT NA KOLEČKÁCH
Režie: Martin Gažar

Jakub Ševčík trpí od narození závažnou chorobou, 
která ho poutá na invalidní vozík. Jakubův 
blízký přítel Martin Gažar v dokumentu Život 
na kolečkách seznamuje s jeho každodenním 
životem, koníčky a stanoviskem k vlastnímu 
postižení. I přes závažnost tématu se tvůrci 
podařilo natočit pozitivní zpověď, která se však 
nebojí otevřeně hovořit o všech nesnázích, které 
Jakuba v jeho životě provázejí. „Dřív, když jsem byl 
menší, mi vadily různé narážky. Teď už to házím za 
hlavu,“ přibližuje svůj přístup hlavní protagonista 
snímku.
 
SPOJENI HUDBOU
Režie: Jakub Horáček

„Natočením tohoto dokumentu jsem si chtěl 

kompenzovat frustraci z toho, že na žádný nástroj 
nehraji,“ tvrdí autor díla Spojeni hudbou Jakub 
Horáček. S tělesem symfonického orchestru 
fungujícího při základní umělecké škole diváka 
seznamují trumpetista Zdeněk, tympánistka 
Kristýna a klarinetista Lukáš. Jakub natáčel 
dokument v rozmezí půl roku a celkem pořídil 
dvanáct hodin hrubého materiálu zahrnujícího 
zkoušky, koncert i rozhovory s hlavními 
protagonisty. Při jejich střihu pracoval netradičně 
s vytištěnými přepisy vybraných výpovědí, které 
rozstříhával a slepoval, ve výsledný tvar.
 
HLEDEJ MEZI ŘÁDKY
Režie: Zdena Gregorová, Michal Gazdar
Hrají: Jan Bartošík, Adriana Harnová, Adéla 
Palíšková, Jaroslav Lejnar, Václav Kubíček

Prvotní myšlenka vzniku tohoto originálního 
uměleckého „počinu“ vznikla v době, kdy byl na 
ZUŠ Němčice nad Hanou otevřen nový studijní 
obor Multimédia s předmětem „filmařina“.
Příprava a realizace filmu „Hledej mezi řádky“ 
byla celoroční náplní výuky žáků 1. a 2. ročníku 
II. stupně literárně-dramatického oboru, žáků 
oboru Multimédia a také žáků výtvarného oboru. 
Scénář filmu vytvořili sami žáci a byl inspirován 
známou pověstí o králi Ječmínkovi. Hrané pasáže 
filmu střídají animované scény, které tak propojují 
celý film se známou pověstí. Celé dílo je jakýmsi 
nahlédnutím do života žáků základních škol  
a  jejich každodenních problémů.
 
SOUTĚŽNÍ SNÍMKY – STUDENTSKÉ FILMY
 
ZLATÁ ŽÍLA
Režie: Thomas Krakora
Hrají: Ondřej Pech, Kateřina Pechová, Jiří Maryško, 
Jan Dvořák

Snímek Zlatá žíla vypráví o mladém muži 
(28) Matouši, jež se snaží být na vyšší morální 
úrovni díky svému novému buddhistickému 
přesvědčení. Na statku, kde Matouš žije sám, ho 
navštíví jeho otec a ředitel jedné firmy Ferdinand 
(60) se svou mladou přítelkyní Lýdií (19). Oba 
mají se statkem jiné plány. Matouš není schopen 
překonat své rozpolcené pocity vůči Lýdii a vyvede 
ho to z jeho spirituální nadřazenosti. Do příběhu 
se zaplétá i jeho soused Božík (28), který se vyžívá 
v kouření marihuany a psychickému rozpoložení 
Matouše nenapomáhá. Nakonec se musí Matouš 
rozhodnout, jestli se držet svojí představy o životě 
budhisty, jež je stejně přemrštěná, nebo jestli 
začít žít ve skutečnosti.
 
ŘEHTAČKY
Režie: Martina Vedralová
Hrají: Kristýna Hejlková, Eva Hronková, Hana 
Mikulková, Marek Adamczyk, Jaroslav Trs, Jakub 
Vindiš

Pohádka na motivy povídky Jana Wericha Tři 
sestry a jeden prsten vypráví o tom, čeho jsou 
tři zamilovaní muži schopni udělat pro své ženy. 
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Během cesty z hospody naleznou tři sestry 
prsten. Kdo ho však získá? To může rozhodnout 
jedině sázka a tak se dohodnou, že prsten získá ta, 
která nejlépe napálí svého manžela.
 
BRATRÁNEK
Režie: Jonatan Merta
Hrají: Šárka Býčková, Vojta Fiala, Věra Vodičková, 
Jiří Laštovka, Alena Bazalová, Zdeněk Pecháček, 
Štěpán Fiala

Markéta se z ničeho nic musí sama postarat 
o bratránka, kterého nikdy neviděla a který je 
údajně postižený. Bratránek se objeví a začnou se 
dít zvláštní věci.
 
EPILOG
Režie: Václav Huleš

Krátký film o tom, kam až nás může dovést 
pocit vnitřní nevyhnutelnosti. Mladý, ambiciózní 
režisér David natáčí svůj vysněný film. Hlavní roli 
v něm ztvárňuje jeho krásný přítelkyně Tereza. 
David do filmu promítá své vlastní zkušenosti  
a pocity, přičemž čerpá ze vztahu s Terezou, 
který nebyl vždy ideální. Během natáčení je stále 
více spalován pocitem, že on ani hlavní herečka 

nedosahují absolutního maxima. Aby zachránil 
svůj film, je David připraven podniknout veškeré 
kroky.
 
EXIT
Režie: Jan Kolář

Snímek Exit je pokusem o natočení čistého 
katastrofického žánru na téma tajemství. Příběh 
začíná ve chvíli, kdy se hlavní hrdina probudí 
svázaný v neznámém bunkru, přičemž si vůbec 
nic nepamatuje. Po dostání se z vazby zjišťuje, 
kdo ho do bunkru dostal a za znepokojivých 
zvuků zvenčí se snaží dostat na povrch.
 
HLAS HRDINY
Režie: Jonáš Vacek

Krátkometrážní snímek režiséra Jonáše Vacka Hlas 
hrdiny je unikátním spojením dvou filmových 
žánrů – westernu a středověkého melodramatu. 
Starý otec veze mladého syna, aby jej předal 
do rytířského řádu. Při dramatickém momentu 
synova předání se však malý chlapec brání a chce 
zůstat s otcem. Otec oproti ozbrojeným rytířům 
nemá síly na to, aby tento osud již vyvrátil.

TEMATICKÉ FILMY – FILMY K VÝROČÍ
 
Ota Hofman – 25 let od jeho smrti
KLAUN FERDINAND A RAKETA
Režie: Jindřich Polák

Klaun Ferdinand patřil v 60. letech k oblíbeným 
postavičkám, takže není divu, že se dočkal  
i samostatného celovečerního filmu, byť dneska už 
hodně naivního. Hrdina a jeho tři dětští kamarádi 
se vydají na výlet do vesmíru, kde zažijí mnohá 
dobrodružství, kde nechybí ani inteligentní robot 
a mluvící papoušek. Aby se ušetřily finanční 
prostředky, natáčelo se v dekoracích, ve kterých 
vznikl film Ikárie XB 1!
 
POSLEDNÍ MOTÝL
Režie: Karel Kachyňa

Paříž, druhá světová válka. Francouzský mim 
Antoine Moreau je zatčen gestapem. Jednotky 
SS chtějí v židovském ghettu uspořádat krutou 
komedii pro děti, které by delegaci Červeného 
kříže přesvědčilo o spokojenosti a štěstí života  
v ghettu. Když umělec zjistí, že jeho produkce se 
má stát součástí cynické kamufláže, rozhodne 
se vyslovit pravdu o skutečných poměrech  
v Terezínu.
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FILMY K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
 
Jiří Hanibal – jubileum 85 let

ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB
Režie: Jiří Hanibal

VELKÉ TRÁPENÍ
Režie: Jiří Hanibal
 
Zdeněk Zelenka – jubileum 60 let

ČAROVNÉ DĚDICTVÍ
Režie: Zdeněk Zelenka

KANADSKÁ NOC
Režie: Zdeněk Zelenka
 
Věra Plívová – Šimková – jubileum 80 let

PŘIJELA K NÁM POUŤ
Režie: Věra Plívová – Šimková

PÁNI KLUCI
Režie: Věra Plívová – Šimková

Václav Křístek – jubileum 60 let

CÍSAŘ A TAMBOR
Režie: Václav Křístek

TAJEMSTVÍ LESNÍ ŘÍŠE
Režie: Václav Křístek
 

FILMY KE KLUBU MARTIN
 
VOLEJTE MARTINA
Režie: Milan Vošmik

Série dětských filmů o detektivu Martinovi, jenž 
zasahuje v případech, v nich jsou zapleteny děti, 
uvozuje právě tento snímek. Skládá se ze dvou 
povídek: v první („Tři láhve“) se malý hrdina, 
prchající z dětského domova, zaplete do loupeže 
poštovních známek. Ve druhé („Létající kolotoč“) 
děti bojují s nepoctivým majitelem pouťových 
atrakcí. Dnes je to sice již naivní podívaná, 
která však přesto zdařile evokuje dětskou 
bezprostřednost.
Ke všem čtyřem dílům napsal scénář Ota Hofman 
a v hlavní roli hrál Jaroslav Vízner.
 
U TELEFONU MARTIN
Režie: Milan Vošmik

Druhé pokračování příběhů dětského detektiva 
Dr. Martina. Film má opět dva příběhy: „Ztracené 
děti“ – na strahovském stadionu je v době 
spartakiády zřízen azyl pro ztracené děti. Protože 
se jim tu líbí, ztracených dětí přibývá. „Čertova 
noc“ – skrytý fotoaparát vyfotografuje pachatele 
loupeže v klenotnictví – dítě v čertovské masce. 
Při rekonstrukci zorganizované Dr. Martinem je 
odhalen skutečný pachatel.

 MARTIN A ČERVENÉ SKLÍČKO
Režie: Milan Vošmik

Detektivky určené dětem slavily v 60. letech 
značné úspěchy, příběhy kriminalisty Martina 

se dokonce dočkaly několikerého pokračování.  
V tomto snímku Martin vyšetřuje záhadný dávný 
zločin na zámku, kde dnes tuto skutečnost 
zmiňuje průvodkyně jen jako zajímavost. Přivedla 
jej k tomu rozbitá vitrína, na níž nalezl otisky 
dětské ruky. A ve zdánlivě všedním červeném 
sklíčku, snadno zaměnitelném se vzácným 
briliantem, nalezne důležitou stopu...

MARTIN A DEVĚT BLÁZNŮ
Režie: Milan Vošmik

Dva nejvíce podezřelí místní kluci nejvíce 
pomohou k vypátrání skutečných zlodějů ve 
čtvrtém a posledním případu Dr. Martina, který se 
odehrává v historických sklepech…

ZDRAVICE STAROSTY MĚSTA

Milé děti, autoři filmové tvorby pro děti, mecenáši 
Dětského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana, i tento rok přicházím s určitým 
poselstvím.
Čtyři roky mého působení na ostrovské radnici 
jsou nepoměrně krátkou dobou oproti čtyřiceti 
šestileté existenci festivalu dětské filmové tvorby 
v Ostrově. V minulém roce jsme si připomněli 
„půlkulatiny“ a už tehdy se začal rýsovat trend 
návratu ke kořenům, k tradicím. Letos se k nim 
opravdu vracíme... ať již znovuobnoveným 
„Klubem Martin“, retrospektivou tvorby scénáristy  
a spisovatele Oty Hofmana, jehož jméno 
hrdě tento festival nese, festivalovou školkou, 
postavičkami Otíka a Festilky, které byly 
ústředními protagonisty image plakátku  
v roce 2003 při 35. ročníku festivalu. To se však 
nevylučuje s tím, že dramaturg festivalu přichází 
s novými nápady, jak festival obohatit o nové 
projekce a doprovodný program, např. soutěží pro 
talentované děti Zlatý oříšek Karlovarského kraje, 
výstavami, koncertními vystoupeními pěveckých 
hvězd, fotbalovým zápasem klubu Amfora Praha 
proti Družstvu festivalu. Festival oblékne nový 
kabát s novým logem. Budou přidány snímky  
z dětské videotvorby i studentské tvorby. Zkrátka 
je spousta aktivit, na které se můžeme už teď těšit 
a věřím, že o příjemná překvapení nebude nouze.

Bc. Pavel Čekan, starosta  města  Ostrova

Členem Klubu Martin se stal i Otto Hofmann 
(zdroj: DK Ostrov).
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KRESBY ŠIMONA ČEKALA

Letohrádek (zdroj: Archiv Šimona Čekala).

Mladý umělec z Klášterce nad Ohří je fascinován 
historií a starými fotografiemi. Šimon Čekal 
trpí vážnou zrakovou vadou, proto netvoří 
přímým pohledem na krajinu, ale podle starých 
historických pohlednic. Pomocí velmi silné lupy 
překresluje staré historické pohlednice především 
hradů, zřícenin a zámků z okolí Chomutovska 
a Karlovarska do větších formátů. Kresba je 
provedena nejčastěji perem, a to velmi precizně 
a detailně, mnohdy ji autor koloruje pastelkami. 
Vznikají působivé obrazy, které v sobě zachycují 
nejen konkrétní stavbu, ale zejména dojem z ní, 
a připomínají nám dobu minulou. Jeho zájem o 
historii se projevuje nejen v jeho výtvarné tvorbě, 
ale také staré předměty sbírá. Kromě starých knih, 

zejména biblí a liturgických textů, sbírá předměty 
z období 2. světové války. Jeho byt je jakýmsi 
malým soukromým muzeem.  

Zdeňka Bílková

ZDRAVICE ŘEDITELE 
DOMU KULTURY

Kultura má v Ostrově velmi silné zázemí. Několik 
aktivních center a samozřejmě osobností se 
stará o to, aby se stále něco dělo.  Jsem svědkem 
výrazných aktivit základní umělecké školy, 
Městského domu dětí a mládeže a jiných, které 
přesahují svým významem hranice města, kraje i 
republiky. To je ten pomyslný dort, který se vytváří 
a který si také říká o svoji třešničku. Tou třešničkou 
na dortu je tradiční kulturní akce „Dětský filmový 
a televizní festival Oty Hofmana“ ve svém již 46. 
provedení. Program připravuje a organizuje Dům 
kultury Ostrov. Koncem května letošního roku 
jsme po déle trvající nestabilní názorové situaci 
sestavili tým, který si vytkl jasný cíl: pokračovat  
v tradici dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana ve velmi atraktivním 
prostředí města Ostrova. Je mi velkou ctí, že se 
mohu zúčastnit tohoto projektu a věřím, že se 
mi také se svým týmem domu kultury podaří jej 
zvládnou tak, jak si to dlouholetá tradice tohoto 
festivalu zaslouží. Jsem u toho poprvé,  jsem 
velmi zvědavý a těším se především na reakce 
velmi mladých lidí a těch nejmenších, pro které 

je řada filmů a programů připravena. Přeji si, aby 
především v nich zanechal festival silný zážitek 
a posílil jejich trvalý vztah k našemu městu  
a krušnohorské oblasti.

Ing. Karel Tetur, ředitel Domu kultury Ostrov
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „MICHAELSKÁ POUŤ“. Výherci vstupenek se stávají pan Pavel Štěpánek 
a pan Miroslav Ptáček (oba z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na emailové adresy sefredaktor@dk-ostrov.cz či 
sefredaktor.om@gmail.com 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 Alfasoft s. r. o.). 
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

ŽIVOT JE ZMĚNA

Mnozí čtenáři si zvykli, že mé články snadno 
najdou, pokud budou hledat květinu. Slibuji, 
že mou fotku jsem k článku přiložil výjimečně. 
Jednak pro to, že nejsem žádný model a navíc 
věřím, že na základě tohoto článku pošlou čtenáři 
fotografie jiné. 
Ke změně, kterou avizuje nadpis, mě inspiroval 
pan ředitel ostrovského gymnázia. Žertem navrhl 
zorganizovat soutěž o to, kdo pošle nejzajímavější 
fotografii z dovolené, na které bude alespoň 
jedna osoba mít na sobě slušivé tričko „I  Love GO 
– Gymnázium Ostrov, tak trochu jiná škola“. 
Vzpomněl jsem si na to během naší dovolené  
a protože jsem hrdým majitelem několika 
takových triček, nebyl problém pár fotek udělat. 
Najdete i vy na svých obrázcích z cest také něco, 
co reprezentuje Gymnázium Ostrov, město 
Ostrov, nebo jinou místní známou organizaci? 
Budete-li chtít, pošlete takové fotografie na 
níže uvedenou adresu. Můžeme je i zařadit do 
akce rodinného centra Ostrůvek “Prázdninová 
čumkarta“. Z těch nejzajímavějších třeba 
připravíme zeměpisnou soutěž. Začít můžeme 
hned! 
Kdo pozná, kde byla pořízena fotografie připojená 
k tomuto článku? Nápovědu a větší fotografii 
najdete na www.rovnovahasusmevem.cz. 
Pro první správnou odpověď i první čtenářskou 
fotografii mám malý dárek z tohoto místa.  
Odpovědi a své fotografie posílejte na 
info@rovnovahasusmevem.cz.
 

Miloslav Liška

Zdroj: Miloslav Liška.

PŘÍPAD  SOUKUP

SDÍLENÉ BYDLENÍ: NOVÁ 
PŘÍLEŽITOST PRO SENIORY

Nedaleko Ostrova blízko Božího Daru v Českých 
Hamrech se před léty stala událost, o které by 
měli občané Karlových Varů i Ostrova něco vědět. 
Dne 23. srpna 2014. proběhla vzpomínková akce 
k tomuto výročí. Stalo se to v době, kdy byla 
vojenská základní služba povinná. Po dvouleté 

službě byli bývalí vojáci povoláváni na dvaceti 
osmi denní cvičení.Jedním z nich byl i občan 
Soukup, zařazený na Pohraniční rotu České 
Hamry. Zde poctivě sloužil, až nadešel kritický 
den.
Asi jeden kilometr od obce u viaduktu, kde 
měl hlídku, se objevil neznámý muž. Bylo to  
v pohraničním pásmu, kam mohl občan vstoupit 
jen na povolení. Vojínu Soukupovi mělo cvičení 
skončit za pět dní. Doma jej již čekala mladá 
manželka s dvěma  malými dětmi. Vojín Soukup 
vyzval neznámého, aby se legitimoval. Ten však 
místo dokladu vytáhl zbraň a vojína Soukupa 
zastřelil. Poté utíkal z místa činu. Skrýval se  
v lesích a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Při této 
akci vrah postřelil ještě další dva vojáky, z toho 
jednoho těžce.
Občané, koho se domníváte, že současní mocní 
oceňují a koho zatracují? Jestli se domníváte, 
že oceňují zavražděného, tak se mýlíte. Oceňují 
vraha, jehož jméno je uvedeno na pomníku 
u obce Sv. Kříž na Chebsku, že bojoval proti 
komunistickému režimu (i když komunismus 
nebyl nikde a nikdy nastolen) a naproti tomu, 
ač byli o to požádáni, tak jméno zavražděného 
odmítli zveřejnit. Tak se ovlivňuje veřejné mínění 
lidí.
Za každého režimu zůstane vražda vraždou, i když 
se jakkoliv omlouvá. Zákon se musí dodržovat, 
i když s tím nesouhlasím. Zákaz vstupu do 
hraničního a zakázaného pásma byl vydán  
v zákonech. Zkuste vstoupit do zakázaného území 
vojenské základny USA. Jaký bude postih, natož, 
když budete mít zbraň a dokonce ji použijete? 
Jistě se vám omluví a zdvořile vás vyprovodí. 
Před pár roky bylo v tisku zveřejněno, že naši dva 
občané v Řecku neměli zbraň ani nevstoupili do 
zakázaného prostoru, jen zdálky fotografovali 
vojenskou základnu a hrozilo jim dvacet let 
vězení. Tak si, občane, udělej úsudek a závěr sám.
 

Ladislav Svitáček       

Naše město se dlouhodobě potýká a výhledově 
se bude potýkat s problematikou bydlení seniorů 
v obci. Přesto, že zde máme penzion pro seniory, 
domov pokojného stáří i stacionář, nabízí se 
myšlenka rozšířit služby o sdílené bydlení seniorů, 
tzv. cohousing a zrekonstruovat pro tento účel 
ubytovnu v Hornické ulici, která nyní čeká na své 
nové využití.
Model sdíleného bydlení se rozšiřuje po celé 
Evropě a nyní trend přichází také do ČR. Jedná se  
o dobrovolné spolubydlení, ve kterém je 
základem vyvážení soukromého a společného/
sdíleného prostředí, při zachování všech potřeb 
a nároků na kvalitu života. V praxi se jedná  
o soukromé bytové jednotky či pokoje s veškerým 
příslušenstvím a navazujícími společnými 
prostory (nejčastěji společenská místnost, 
společná kuchyně, dílny a ateliéry, tělocvična, 
knihovna atd.), kde se senioři mohou scházet 
a sdílet tak společně některé činnosti. Součástí 
bývá i přilehlá zahrádka k odpočinku nebo 

dalšímu vyžití. Tento způsob bydlení je určen 
především osobám nevyžadujícím každodenní 
péči, občanům kteří nechtějí dále osamoceni 
žít mezi zdmi velkého bytu nebo domu a chtějí 
se stát součástí komunity lidí svého věku. Přesto 
však může být zajištěna částečná péče, úklid 
apod., což může seniorům mnohé usnadnit. 
Samozřejmostí by mělo být odbourání všech 
bariér (bezbariérový přistup i bydlení) a klidná 
lokalita s dobrou dostupností centra, což zmíněná 
ubytovna splňuje.
Tato forma bydlení vyžaduje přímé zapojení 
do prostředí obce, aby nedocházelo k omezení 
integrace. Vzniklá komunita pak může být 
chápana jako velká rodina vsazená do kontextu 
lokality či určité ulice. Z hlediska sociálního je 
důležitým faktorem také posílení mezilidských 
vztahů a naplnění sociální a emociální dimenze. 
Děti a mladí lidé zde nebydlí, jejich návštěvy 
jsou však vítány. Jisté také je, že sdílené bydlení 
není pro každého, nicméně může to být zajímavý 
způsob, jak lidem zpříjemnit stárnutí a nevyřadit 
je předčasně ze společnosti. Je prokázáno, že 
lidé žijící ve sdíleném bydlení nebo jeho obdobě 
vyhledávají pomoc a dlouhodobou lékařskou 
péči mnohem později. Jedná se tedy o konkrétní 
pomoc lidem v určité životní situaci, která se 
odráží i v dalších aspektech sociální problematiky. 
Zároveň tento princip nepřináší neosobní  
a anonymní prostředí běžné v některých 
zařízeních a zohledňuje i lidskou individualitu.
Pro město by dům sdíleného bydlení mohl 
přinést další formu kvalitního bydlení na stáří. 
V lokalitě Hornické ulice by došlo ke zklidnění, 
přeměna budovy i případné vybudování malé 
zahrady by prospěla prostředí. Samozřejmě 
takovému projektu musí předcházet prostorové 
i ekonomické zhodnocení, které určí jeho 
možnosti. Doposud padlo i několik dalších 
nápadů, jak budovu využít, ať už to bylo startovací 
bydlení nebo bydlení pro matky samoživitelky. 
Tyto návrhy by však mohli vést k tomu, že by 
se ve většině případů jednalo opět o bydlení 
pro sociálně slabší, čímž by se mohl původní 
problém kolem této ubytovny, který město 
řešilo v loňském roce, opakovat. Nechť je tento 
článek úvahou, kterým směrem se ubírat v dalším 
sociálním rozvoji města.

Ing. arch. Marcela Plachá
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MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH  
VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII

OSTROV MÁ VICEMISTRA SVĚTA 
V KUŽELKÁCH

Dne 15., 16. a 17. srpna se v Základní kynologické 
organizaci Zlín-Mladcová konalo Mistrovství 
České republiky mládeže. Natálie Prokopová, 
žákyně 5. A ZŠ J. V. Myslbeka, se na něj probojovala 
s chodským psem Ozzym z Dašického zátiší po 
dvou vítězstvích na výběrových závodech ve Štětí 
a v Chodově v kategorii ZVV 2.
 
Samotné mistrovství je určeno dětem a mládeži 
do osmnácti let. Bylo zastoupeno převážně 
staršími mládežníky a mládežnicemi, kteří měli 
výhradně služební plemena jako je německý 
a belgický ovčák. Desetiletá Natálka tak  
s chodským psem představovala určitou raritu. 
Samotná zkouška ZVV 2 se skládá ze stopy, 
poslušnosti a obrany, kdy každou jednotlivou 
disciplínu posuzuje jiný rozhodčí a je za ní možno 
získat max. 100 bodů. Natálka s Ozzym nastoupili 
nejdříve na poslušnost. Tu měli ze všech nejlepší 
a připsali si 92 bodů. Následovala obrana, 
což je jejich nejslabší disciplína, ale předvedli 
mimořádný výkon a 90 bodů byl druhý nejlepší 
výsledek. Na stopu nastupovali až poslední den 
a opět se fantasticky předvedli a získali 99 bodů, 
což bylo opět ze všech závodníků nejvíce.
Celkově si tak připsali 281 bodů a zvítězili  
v kategorii ZVV2. Dosažený výsledek lze 
považovat za mimořádný výkon na hranici jejich 
možností.
 
Souběžně s touto kategorií probíhal závod  

JSTE TAKE
OSTROVÁCI?

´

8
OSTROV BEZPEČÍ
Bezpečnost a pořádek ve městě, 
zejména v problémových lokalitách
Razantní omezení hazardu a jeho 
vytěsnění z obytných bloků

OSTROV PŘÍLEŽITOSTÍ
Ucelený systém pozitivních pobídek
pro nové podnikatele a živnostníky
Profesionální marketink cesttovního ruchu,
zvýšení zájmu o ostrovské památky

OSTROV SPOKOJENOSTI
Navýšení kapacity stávajících zařízení
pro seniory, rozvoj terénních služeb
Centrální nákup výtvarných potřeb
do škol - „Městské pastelkovné“

OSTROV RADOSTI

OSTROV BUDOUCNOSTI

Rozvoj a podpora venkovních hrišť pro
všechny věkové skupiny, např. workout
Navýšení příspěvku ZUŠ tak, aby mohlo být
žákům sníženo školné

Dostupné nájemní bydlení v majetku města
Příprava a realizace projektů podle 
skutečných potřeb města, nikoliv podle 
vypsaných dotačních tulů
Nová zástavba přednostně v prolukách 
a na volných prostranstvích uprostřed města, 
neodkladné vyřešení zástavby prostoru mezi 
Penny markety s cílem urbaniscky propojit 
staré a nové město

Ing. Marek Poledníček
manažer program. centra

MUDr. Petr Pavelka
lékař

Ing. Vladimír Toman
projektant

MUDr. Karolína Tekelíková
lékařka

JUDr. Petr Orct
právník

Mgr. Václav Krucký
fyzioterapeut

Alexander Holý
projektant

Mgr. Hana Tamchynová
učitelka 1. stupně

i v kategorii IPO 2. Z těchto dvou kategorií je 
následně vyhlášen celkový vítěz. Natálka měla 
ze všech soutěžících nejvíc bodů a stala se 
tak nečekaně mladou Mistryní republiky ve 
všestranné kynologii, což je nejvyšší možné 
ocenění, které lze ve sportovní kynologii mládeže 
získat.
Jelikož Natálka na podzim loňského roku zvítězila 
i na mistrovství České republiky stopařů mládeže, 
stala se tak (ve svých deseti letech a jako historicky 
nejmladší) jednou z nejúspěšnějších psovodkyň. 
K tomu jí z celého srdce gratulujeme.
 

Ing. Sandra Linhová, 
Karlovarský kraj, referent pro mládež

Za pár dnů bude zahájena nová kuželkářská 
sezóna a bylo by vhodné připomenout několik 
úspěchů mladého talentovaného kuželkáře  
z Ostrova Ladislava Urbana.
Po úspěších minulých let v kategorii žáků  
a dorostenců postoupil letos do  kategorie  
U 23 juniorů do dvaceti tří let věku. Ač teprve 
devatenáctiletý, dosáhl mezi mnohem 
staršími spoluhráči významných úspěchů  
v řadě celostátních soutěží. Stal se krajským 
přeborníkem ve své kategorii a kvalifikoval se na 
mistrovství ČR, kde získal individuální stříbrnou 
medaili v kombinaci 2 x 120 hodů. Další stříbrnou 
medaili získal v celostátní extraligové soutěži  

s týmem SKK Rokycany, kde nyní hostuje. Tento 
mladý tým zaskočil všechny experty, když jako 
nováček extraligy skončil na 2. místě. Jako 
odměnu si vybojovali účast na Evropském poháru 
v chorvatském Varaždinu, který se koná ve dnech  
29. září – 4.října 2014. V závěru sezony se Láďa 
podílel i na vítězství svého týmu v Poháru ČKA 
(české kuželkářské asociace).
Vrcholem sezóny byla ale účast na Mistrovství 
světa v Brně, které se konalo ve dnech 13. až 
18. května 2014. Zde s trochou smůly skončili 
v týmech na nepopulárním 4. místě. Náladu 
si ale Láďa  spravil v individuálních soutěžích. 
V kategorii smíšených dvojic získal se svojí 
reprezentační kolegyní Markétou Hofmanovou 
bronzovou medaili, když jen těsně podlehli 
mistrům světa. Věříme, že to není poslední slovo 
skromného sportovce.
Jak mimořádná sezóna pro Láďu to byla, uvádí pár 
faktů z měsíce května. Nejdříve musel zvládnout 
písemné maturitní zkoušky na Střední logistické 
škole v Dalovicích, pak si odskočil na pár dnů 
na vítězné mezistátní přípravné utkání s týmem 
Slovenska do Piešťan (byl vyhlášen nejlepším 
hráčem českého týmu), aby se vzápětí zúčastnil 
Mistrovství ČR, kde získal stříbrnou medaili, nato 
úspěšně složil ústní maturitní zkoušku a vzápětí 
přijímací zkoušku na Fakultu ekonomie ZČU  
v Plzni a poté účast na MS v Brně.
Doufejme, ze životní energie i kuželkářská forma 
mladému kuželkáři vydrží, přejeme hodně 
úspěchů ve studiu i osobním životě.

Fabián Zábel

OSTROV BEZPEČÍ
Bezpečnost a pořádek ve městě, 
zejména v problémových lokalitách
Razantní omezení hazardu a jeho 
vytěsnění z obytných bloků

OSTROV PŘÍLEŽITOSTÍ
Ucelený systém po
pro nové podnikatele a živnostníky
Profesionální marke ttovního ruchu,
zvýšení zájmu o ostrovské památky

OSTROV SPOKOJENOSTI
Navýšení kapacity stávajících zařízení
pro seniory, rozvoj terénních služeb
Centrální nákup výtvarných potřeb
do škol - „Městské pastelkovné“

OSTROV RADOSTI

OSTROV BUDOUCNOSTI

Rozvoj a podpora venkovních hrišť pro
všechny věkové skupiny, např. workout
Navýšení příspěvku ZUŠ tak, aby mohlo být
žákům sníženo školné

Dostupné nájemní bydlení v majetku města
Příprava a realizace projektů podle 
skutečných potřeb města, nikoliv podle 
vypsaných dot
Nová zástavba přednostně v prolukách 
a na volných prostranstvích uprostřed města, 
neodkladné vyřešení zástavby prostoru mezi 
Penny markety s cílem urbanis opojit 
staré a nové město
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CYKLOTEAM OSTROV  
V SEZÓNĚ 2014

OSTROVŠTÍ ATLETI ZNOVU 
REPUBLIKOVĚ ÚSPĚŠNÍ

CO JE STREET WORKOUT?

Letošní cyklistická sezóna se pro většinu našich 
závodníků blíží ke svému konci. Je čas ke krátké 
rekapitulaci. Naši závodníci v ní dosud odvedli 
opět vynikající práci. Tento rok se zapíše do 
historie oddílu zlatým písmem. Dosud se nikdy 
nepodařilo získat na mistrovstvích ČR tolik 
medailí, jako tomu bylo právě letos. Mezi naše 
„dlouhodobé“ hvězdy, pravidelně vozící medaile 
z republikových šampionátů, se razantně vklínil 
žák Jiří Luxík. Jeho letošní výsledky hovoří za vše: 
trojnásobný mistr ČR, jednou vicemistr a jedno 
třetí místo z MČR na velodromu. Tuto bilanci 
dokázal překonat pouze kadet Martin Čechman, 
který si přivezl ještě o dvě medaile více a stal se 
celkově čtyřnásobným mistrem ČR na velodromu 
v Plzni. To, že je Martin Čechman nejrychlejším 
sprinterem v kadetech (letos nový držitel ČR na 
200 m), byla známá věc. Vždyť v této distanci 
nebyl poražen od roku 2011! Jeho vystoupení 
bylo suverénní a soupeřům nedal sebemenší 
šanci! Ale v jeho šlépějích jde i Jirka Luxík, který ve 
finále sprintu, ve třech neuvěřitelně vyrovnaných 
jízdách, dokázal porazit nejlepšího žáka (favorita) 
z Dukly Brno. Rychlostní tréninkové metody 
zavedené v našem klubu se ukázaly jako správné 
a i nadále se budeme ubírat tímto směrem. 
S  našimi borci byl natočen přímo na MČR  
v Plzni krátký televizní přenos a v něm hovořil  
i na adresu našich závodníků olympijský vítěz  
z Tokia Jiří Daler a nešetřil slova chvály a obdivu. 
V samotném TV přenosu měli krátké interview  
i samotní závodníci.
Aneta Klauková letos prodělala operaci, která 
ji omezila v přípravě na šampionát, ale i přes 
tento handicap si v juniorkách dojela ve své 
oblíbené disciplíně (stíhací závod na 3000 m) pro 
bronzovou medaili! Podobné peripetie prodělal 
i Tadeáš Pavlík, který se letos těžce zranil.  Sice 
závodil, ale sezónu nakonec musel předčasně 
ukončit, se šrouby v zádech to zkrátka nejde na 
100 %.  
Na silničním MČR předvedl David Zadák svoje 
časovkářské kvality a vybojoval po zásluze 
bronzovou medaili v závodě proti chronometru. 
K této medaili by za pár měsíců mohla přirůst 
ještě jedna z MČR v cyklokrosu, což je Davidova 

Anna Zekuciová se na republikovém šampionátu 
28. a 29. června představila v běhu na 100 metrů 
překážek, ve kterém po sérii druhých míst získala 
letos vytoužené zlato časem 14,31 s. a stala se tak 
mistryní republiky. Vinou velkého protivětru jí 
však unikl limit na červencové Mistrovství světa 
juniorů v Eugene. Byla ale schopna přidat ještě 
bronz na čtvrtce s překážkami, kterou zaběhla za 
61,52 s.

O stejném víkendu se konalo i mistrovství 
republiky veteránů, kde se nejstarší ostrovský 
závodník Petr Pavelka umístil v běhu na 100 
metrů na 5. místě, na dvousetmetrové trati byl 
osmý. Necelé dva týdny předtím byl pozván na 
Zlatou tretru, kde na stovce veteránů skončil 
celkově šestý.

Zekuciová reprezentovala začátkem července 
Českou republiku i na mezistátním utkání 
juniorů proti Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku  
a Slovinsku, kde zaběhla na 100 metrech překážek 
výborných 14,17 s a třetím místem vybojovala pro 
Česko 8 bodů.

Někteří ostrovští atleti byli také vybráni 
jako reprezentanti Karlovarského kraje na 
mezikrajovém utkání – za starší žákyně Patricie 
Tóthová a Simona Tichá, která však kvůli zranění 
nemohla do závodu nastoupit; za mladší žactvo 
Kristýna Sedlecká, Adam Pinc a Karolína Štěrbová.

Eva Pavelková, atletický oddíl MDDM Ostrov

Co to vlastně street workout a Seberevolta 
je? Street workout, neboli pouliční trénink, je 
posilování s vlastní vahou, které většinou probíhá 
venku. Praktikovat se dá doma, v posilovně, 
kdekoliv. Do České republiky dorazil street 
workout z USA a Ukrajiny. Tento druh posilování, 
byl především pro lidi, kteří neměli peníze na 
drahá fitness centra a posilovny. Proto je také  
v názvu street (ulice), kdy stačilo zajít ven a 
zacvičit si. Pro vaši představu jsou základem street 
workoutu kliky, shyby a dřepy, proto není omezen 
věkem a může ho cvičit každý, kdo se sebou chce 
něco dělat.
V Ostrově se street workout uchytil zhruba 
před rokem a půl a to společně s projektem 
Seberevolta. Co to tedy vlastně Seberevolta je? 
Je to změna, je to tvrdá práce na sebepoznání  
a osobním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze 
poctivou cestou dosáhnout sebou zvoleného cíle 
a nikdy se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle 
dosaženo.
Je to změna nejen fyzická, ale také duševní, 
kdy alkohol, cigarety, drogy, rychlé občerstvení  
a poflakování vyměníme za správnou 
životosprávu, zdravé jídlo a plnění si vlastního 
cíle.
Projekt Seberevolta byl založen českým raperem 
Markem Kaletou alias Revoltou a Adamem Raw. 
Na závěr bych rád uvedl citát, jehož tvůrcem 
jsou právě Revolta a Adam Raw: „Tvoříme novou 
pozitivní komunitu, která se snaží inspirovat ke 
zdravému životnímu stylu a chce pozvednout 
ducha ve společnosti kladením důrazu na 
hodnoty jako pokora, úcta, morálka, poctivost, 
disciplína, vytrvalost, tvořivost, spolupráce, 
přátelství, tolerance, mír, láska, jednota, zábava a 
pokojná bojovnost.“
Jestli si chcete zkusit street workout, tak 
neváhejte a přijďte, cvičíme za Penny marketem 
zhruba každý den kolem 18.00 hod. Uvidíme rádi 
každého z vás.

Ondřej Bortlík (red. upraveno)

Martin Čechman v reprezentačním dresu (zdroj: Jiří 
Čechman).

 

FITNESS   ATLANTIS  
 

Od září bychom chtěli všem, kteří si 
chtějí vylepšit postavu nabídnout 
nově rozšířenou aerobní místnost  
se třemi moderními běžícími pásy, 
veslařským trenažerem, trenaže-
rem na běžky,  steprem , speciálními 
koly a dále rozšířené aerobní cvičení  
o Bosu. 

Veškeré informace můžete sledovat 
na našich stránkách 

www.fitnessatlantis.cz
nebo na facebooku Fitness Atlantis 

dominantní disciplína, ve které získal před dvěma 
lety titul mistra ČR v žácích. Za zmínku stojí  
i jeho výsledky v disciplíně eliminátor (sprint na 
horských kolech) v rámci ČP zde získal dvakrát  
3. místo.
Na silničních závodech ČP se neztratili ani 
další závodníci Cykloteamu Ostrov a kromě 
již výše zmiňovaných závodníků se dokázal 
opakovaně prosadit na stupně vítězů i mladší 
žák Marek Liška. Velmi pěkné výsledky na silnici 
potom katapultovali Martina Čechmana až do 
reprezentačního mužstva ČR na Radjugendtour 
v Rakousku. Jedná se o největší etapový závod  
v Evropě vypsaný pro kategorii kadet (neoficiální 
ME, letos 23 reprezentačních družstev). Martin byl 
až do předposlední etapy z české reprezentace 
nejvýše postavený (na 1. místo ztrácel pouze  
21 sec.). Bohužel v této etapě přišel před závodem 
o své kolo a závod absolvoval na vypůjčeném 
stroji. Navíc se připletl do kolize několika 
závodníků a bylo po nadějích…
Kadetka Veronika Kounovská úspěšně 
reprezentovala v Poháru karlovarského triatlonu, 
kde ji připravuje trenér Jindřich Stuchl. Oba také 
závodí i v Poháru KvSC, kde Veronika drží celkové 
druhé místo. Oba ví, kde mají slabiny, a v příští 
sezoně by rádi umístění ještě vylepšili.
V oddíle nám dorůstají další talenti jako Tomáš 
Pavlík, Marek Liška, Dominik Šanda, Robin Pelikán, 
Lukáš Červenka, kteří na svou velkou medaili 
ještě čekají a pokud budou na sobě pracovat, 
tak se jí určitě dočkají. Cyklistika je totiž velmi 
spravedlivý sport, ve kterém se můžou prosadit  
i méně talentovaní jedinci a je otevřená všem. 
Zde totiž rozhoduje píle a morálka, pak teprve 
přijde odměna v podobě výsledku!

Jiří Čechman




