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ÚVODNÍK

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA

Failové, která vás seznámí s programem samotné 
akce i jejím propojením s  dalšími kulturními 
vystoupeními v  ostrovském Letohrádku.  
K překvapením letošních slavností bude jistě 
patřit i první veřejné předvedení rekonstrukce tzv. 
kfelských lidových krojů, jež byly pro tuto oblast 
typické. Více o  jejich výrobě, kráse i tajemstvích 
se dočtete v  rubrice Historie města v  příspěvku 
kunsthistoričky Mgr. Zdenky Čepelákové. Ta 
rovněž na pozadí osobní historie markraběnky 
Sibylly Augusty vykreslí příběh zrození 
přátelského vztahu mezi městy Schlackenwerth 
(Ostrov) a Rastatt. Předem avizuji, že informace 
obsažené v  těchto příspěvcích se budou hodit 
všem dámám, které uvažují, že by se zúčastnili 
soutěže o „ostrovskou hraběnku“, jež bude rovněž 
součástí oslav. Celkové hodnocení totiž nebude 
založeno pouze na bohatosti šatu, ale rovněž 
znalosti dějin našeho městečka.
Tolik tedy k  historii; každopádně Ostrov je  
i místem, které se dále vyvíjí, a tak Ostrovský 
měsíčník přináší rovněž řadu zpráv o aktuálním 
dění. Mezi nimi bych vypíchl především souhrn 
o dotacích sportovním a kulturním organizacím, 
schválený v  předchozím měsíci zastupitelstvem 
města či krátkou, o to však důležitější zprávu  
o datu letní odstávky teplé vody.  Dále se dočtete 
o besedě na téma „Česká zahraniční politika“, 
jež se za účasti významných osobností odehrála 
na ostrovském gymnáziu či o plánovaných 
koncertech domu kultury, mezi nimiž si jistě 
vyberou jak příznivci starších hudebních žánrů, 
tak milovníci klasického rocku.
Závěrem bych si dovolil upozornit na rozhovor, 
který má tentokrát velmi netradiční formu a svým 
snad až futuristickým obsahem plně vyvažuje 
jinak velmi historické zaměření tohoto čísla. 
Znáte Ingress? Bojujete o mimozemské portály 
umístěné v  prostorách ostrovského kláštera či 
domu kultury? Patříte mezi „osvícené“? Pokud 
stejně jako já naprosto netušíte, o čem je řeč, 
nenechte si ujít tuto naši pravidelnou rubriku, již 
pro tentokrát ode mě převzala vedoucí kláštera  
a nová členka redakční rady Eliška Failová.
Čtení plné inspirace během prvních slunečních 
dní vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor 

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pondělí 19. května 
2014. Uzávěrka reklamy již v pátek  
16. května 2014.

Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Brno 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktor, edice a korektury  
(vyjma programu DK): Jan Železný

Redakční rada (a-z): Bc. Pavel Čekan, Eliška 
Failová, Milan Matějka, Walburga Mikešová, 
Vojtěch Písačka, Ing. Marek Poledníček, 
Romana Parmová, Ing. Jana Punčochářová, 
Ing. Jitka Samáková, Jan Železný.

Redakční rada neodpovídá za text inzerce. 
Názory přispěvatelů se nemusí shodovat 
se stanoviskem redakční rady.

Své příspěvky, dotazy a připomínky 
zasílejte na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.
cz, popřípadě se obracejte na Informační 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).

Inzerce: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum DK Ostrov (tel. 353 800 526, 
353 800 542)

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku: www.dk-ostrov.
cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/

Facebook: www.facebook.com/
OstrovskyMesicnik

Titulní fotografie převzata z:  
Archiv DK Ostrov

Drobné fotografie převzaty z: Archivy 
autorů článků (není-li uvedeno jinak)

Vážení čtenáři,
dovolte mi přivítat vás u květnového vydání 
Ostrovského měsíčníku, jež je podobně jako 
dubnové číslo ověnčeno slavnostní atmosférou. 
Tentokrát se však nevydáme do vzdáleného 
partnerského města Rastattu, ale zůstaneme u nás 
v  Ostrově. Každopádně určitá spojitost s  rodem 
vévodů sasko-lauenburských a markrabat báden-
ských zde opět bude patrná. Hovořím totiž  
o šestém ročníku Klášterních slavností, který 
se letos ponese v  duchu barokní historie 
města i obnovy ryze lidových tradic Ostrovska. 
Podrobnosti o něm se dočtete v  rozsáhlém 
příspěvku vedoucí klášterního areálu Elišky 

CHCETE UŠETŘIT NEBO VYDĚLAT???        

HLEDÁME LIDI VE VAŠEM REGIONU - MĚSTĚ 
DO NAŠEHO PRACOVNÍHO TÝMU.

NABÍZÍME:
NADSTANDARTNÍ PŘÍJMY, VZDĚLÁVÁNÍ,  

MOŽNOST OSOBNÍHO RŮSTU,  
SPOLUPRÁCE S FIRMOU S 19-TI LETOU PRAXÍ V OBORU.

KONTAKTNÍ TEL.:  + 420 774 996 112
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AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI 2014

Zahrada přiléhající ke klášternímu areálu  
a bývalým piaristickým kolejím kolem sebe 
šíří napjaté ticho v  očekávání dalšího ročníku 
Klášterních slavností, které začaly svou tradici 
již v  roce 2009. Od roku 2012 byly pořádány 
ve  spolupráci se ZUŠ Ostrov a jejím Hudebním 
festivalem a v letošním roce se přidává i galerie 
Letohrádek se svou Zahradní slavností. Věříme, že 
program, připravený na druhý květnový víkend, 
vás mile překvapí.

Program slavností

Program Klášterních slavností se v letošním roce 
bude více vztahovat k historii Posvátného okrsku. 
K osobnostem tohoto místa i celého našeho města 
neodmyslitelně patří postava ostrovské princezny 
a později bádenské markraběnky, Františky Sibyly 
Augusty Sasko-Lauenburské. Právě její památce 
bychom chtěli Klášterní slavnosti věnovat. 
Životní cesta této panovnice byla velice dlouhá 
a 6. ročník Klášterních slavností bude věnován 
první etapě jejího života. Přiblíží nám její dětství  
a vysvětlí, proč je město Ostrov svou historií trvale 
spojeno s německým Bádenskem. Na historickou 
pohádku o tom, „Jak se z  ostrovské princezny 
stala markraběnka bádenská,“ vás zveme od 
16.00 hod. Klášterní zahrada vás po celý den 
bude přenášet do 17. století. Uvidíte například 
dobové tance, výstavu palných i chladných 
zbraní, ukázky šermířského umění, loutkové 
divadlo pro děti nebo letové ukázky dravců. 
Odpolední program doplní prezentace a první 
veřejné představení kfelského kroje, který bude 
součástí expozice v ostrovském zámku. Odborně 
tento kroj představí kunsthistorička Mgr. Zdenka 
Čepeláková. Již tradičním bodem programu 
slavností bude i pro tento rok předávání Ceny 
„Ď“ (dík mecenášům a dobrodincům) města 
Ostrova a Ceny „Ď“ v  Karlovarském kraji v  režii 
Richarda Langera. Zkrátka – prostor pro nudu zde 
nenajdete! V doprovodném programu bude dále 
přichystán kolotoč na kliku, malování na obličej, 

Ve středu 2. dubna 2014 se v  učebně Městské 
knihovny Ostrov (Palác princů) uskutečnilo 
každoroční setkání představitelů města 
a pracovníků Městského úřadu Ostrov se 
starostkami a starosty měst a obcí správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov.
 
Z měst a obcí ORP Ostrov se zúčastnily: Abertamy 
(místostarostka paní Jana Rojovská), Horní Blatná 
(starosta pan Robert Petro), Hroznětín (starosta 
pan Martin Maleček), Jáchymov (starosta Ing. 
Bronislav Grulich), Krásný Les (starosta pan Pavel 
Jandák), Pernink (starostka paní Jitka Tůmová), 
Stráž nad Ohří (starosta pan Miloslav Záleský), 
Velichov (starostka Ing. Markéta Moravcová), 
Vojkovice (starosta pan Luboš Garaj). Město 
Ostrov zastupovali: Bc. Pavel Čekan, starosta, 
pan Milan Matějka, místostarosta a Ing. Jana 
Punčochářová, tajemnice Městského úřadu 
Ostrov. Zvláštním hostem na tomto setkání byl 
Ing. Ivan Palán ze Svazu měst a obcí ČR (bývalý 
dlouholetý místostarosta města Litoměřice). 

S  prvním vstupem – zábory veřejného 
prostranství ve vztahu k pozemním komunikacím 
a umísťováním dopravního značení – se přihlásil 
pan Ladislav Jiskra, vedoucí Odboru dopravně 
správního Městského úřadu Ostrov. Poté byl dán 
prostor pro příspěvek paní Vladimíry Žlutické, 
vedoucí Odboru živnostenský úřad Městského 
úřadu Ostrov. Paní vedoucí připomněla 
starostkám/starostům, že se blíží konec termínu 
(do 17. dubna 2014) pro bezplatné získání 
koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin. A dále upozornila posluchače, 
že po tomto datu nesmí být prodej bez 
koncesované živnosti uskutečňován a že bude 
následovat sankční nebo přestupkové řízení za 
neoprávněné podnikání. Poslední z  pracovníků 
Městského úřadu Ostrov přišla na řadu paní 
Miroslava Světlíková, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov. Ta 
se ve svém proslovu zaměřila na některé instituty 
opatrovnictví nesvéprávných, které upravuje 
nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Tím skončil první blok přednášek. Poté se 
ujal slova ostrovský starosta Bc. Pavel Čekan  
a otevřel témata týkající se např. kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů, odchytu 
toulavých psů a služeb městského psího 
útulku Bety, rozšíření kapacity ostrovského 
stacionáře pro seniory, veřejnoprávních smluv, 
které upravují aktivity Městské policie Ostrov 
na území měst Jáchymov a Hroznětín ad.  

SETKÁNÍ SE STAROSTY 
OKOLNÍCH OBCÍ

dobová střelnice, jízda na koni ze sdružení Macík 
nebo možnost vyfotit se s  některou z  dvorních 
dam oblečenou v dobovém kostýmu.

Historický průvod městem

Program letošního ročníku slavností ovšem 
přesáhne brány klášterní zahrady. Ve 12.30 hod. 
začne na Mírovém náměstí řazení historického 
průvodu s kočárem, do kterého usedne hraběnka 
Františka Sibylla Augusta po boku starosty města 
Ostrova Bc. Pavla Čekana. Trasa průvodu bude 
následující: Mírové náměstí – ul. Masarykova – ul. 
Krušnohorská – ul. Jáchymovská – ul. Karlovarská 
– ul. Staroměstská – Zámecký park – Letohrádek – 
klášterní zahrada. Průvod bude od domu kultury 
vycházet ve 13.00 hod. Tímto zveme všechny 
obyvatele města Ostrova, aby se v kostýmech 
dvorních dam a pánů připojili do našeho průvodu 
a rozšířili tak hraběnčinu družinu. Upozorňujeme 
však rodiče, kteří mají menší děti a také by 
se chtěli se svými ratolestmi zapojit, že trasa 
průvodu nepovede po chodníku, nýbrž po místní 
komunikaci a její celková délka je 2,5 km, prosíme 
je tedy, aby tyto informace brali v úvahu.

Soutěž o „ostrovskou hraběnku“

Další letošní novinkou bude nultý ročník soutěže 
o ostrovskou hraběnku. Tato soutěž není omezená 
věkem a přihlásit se může každá dáma, která u 
sebe objevila známky modré krve. Hodnotícím 
kriteriem v  soutěži jsou: zdobnost a krása šatů, 
nápaditost účesu a znalost historie našeho města. 
Ty nejlepší z  hraběnek pak budou mít možnost 
projížďky kočárem v zámeckém parku a odnesou 
si i odměnu pro svůj mlsný jazýček.

Můžeme se tedy společně těšit na sobotu  
10. května, kdy v 10.00 hod. zazní z  klášterní 
zahrady palba z děl a celý areál se zaplní 
pestrobarevnými stánky štěbetajících trhovců, 
vzduchem se ponese vůně pečených lahůdek, 
dobrého moku a sladkých mlsů. Věříme, že se 
bude stále na co dívat i co poslouchat a že námi 
připravený program přinese všem jak poučení, 
tak i pobavení.

Eliška Failová, vedoucí kláštera (red. kráceno)

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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V  poslední březnový den se vydali zástupci 
ostrovské radnice – Bc. Pavel Čekan, starosta a pan 
Milan Matějka, místostarosta – na prohlídku další 
z příspěvkových organizací města, do Základní 
školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary. První kroky pánů radních vedly do areálu 

mateřské školy, na školní pozemek. Ředitel školy 
Mgr. Martin Fous a jeho zástupce Mgr. Václav 
Hruška přiblížili starostovi a místostarostovi své 
vize o budoucí podobě školní zahrady; mj. až 
se na ní vybuduje asfaltová dráha o délce 70 m, 
kde se budou moci projíždět předškolní děti 
v odstrkovadlech, v autíčcích, na koloběžkách… 

Při prohlídce školky se rovněž zašlo do kuchyně, 
kterou čeká o letošních prázdninách (červenec, 
srpen 2014) jako poslední z kuchyní ostrovských 
mateřských škol kompletní rekonstrukce. Pak 
se přešlo na pozemek přiléhající k  základní 
škole. Tady se zastavili návštěvníci u dožívajícího 
skleníku a také se diskutovala úprava povrchu 
(položení dlažby) ve „venkovní učebně“. Na závěr 
šli zástupci radnice na zevrubnou prohlídku 
základní školy. Jako jeden z palčivých problémů 
se jeví pouze jedna tělocvična pro výuku tělesné 
výchovy na tak velkou školu a na tak vysoký počet 
žáků.

MěÚ Ostrov

AKTUALITY Z MĚSTA
K těmto ožehavým tématům se připojili se svými 
poznatky a zkušenostmi také přítomné starostky 
a starostové z okolních obcí a měst.  
 
Po čilé diskusi následoval druhý blok, věnován 
cca dvouletému projektu systémové podpory 
rozvoje meziobecní spolupráce v  rámci území 
správního obvodu ORP Ostrov. Více obecných 
informací o projektu 
na http://www.obcesobe.cz/o-projektu/.

MěÚ Ostrov

DOTACE NA SPORT 
A KULTURU ROZDĚLENY

NOC S ANDERSENEM

Město Ostrov podporuje všechny organizace, 
které přispívají ke zlepšení sportovního 
a kulturního vyžití dětí, mládeže, seniorů  
a handicapovaných občanů. V  rozpočtu města 
na rok 2014 je na dotace pro organizace, které 
vyvíjí činnost v  oblasti sportu, volnočasových 
aktivit, kultury, zdravotnictví a sociálních služeb, 
vyčleněno celkem 1 628  tis. Kč. Tato částka je 
rozdělena na dvě položky: 1 050 tis. Kč je určeno  
na příspěvky na činnost organizací v  oblasti 
sportu a 578 tis. Kč je určeno na činnost 
organizací v  oblasti kultury, volnočasových 
aktivit, zdravotnictví, sociálních služeb. 

Poradní orgány Rady města Ostrov – Komise pro 
posuzování žádostí o granty z  rozpočtu města 
– posoudila dne 5. března 2014 celkem třicet 
žádostí. Sportovní komise zhodnotila taktéž 
dne 10. února 2014 celkem dvanáct žádostí. 
Na jednání Sportovní komise byli tři žadatelé 
přesunuti do kompetence Komise pro posuzování 
žádostí o granty z rozpočtu města. Jedná se o tyto 
subjekty: Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří, 
Český kynologický svaz-II.ZKO č. 124 a Modelářský 
klub Ostrov r. č. 02. Rada města Ostrov přidělila 
dotace ve výši 6 tis. Kč organizacím působícím 
v  oblasti sportu a 361 tis. Kč organizacím 
působícím v oblasti kultury, volnočasových aktivit 
zdravotnictví a sociálních služeb.  Zastupitelstvo 
města Ostrov přidělilo dotace ve výši 1 044 tis. 
Kč organizacím působícím v  oblasti sportu  
a 217 tis. Kč organizacím působícím v  oblasti 
kultury, volnočasových aktivit, zdravotnictví  
a sociálních služeb.
Objem finančních prostředků určených pro tyto 
dotace zůstal ve stejné výši jako v roce 2013.  

Stejně jako v  loňském roce bylo mimo objem 
finančních prostředků určených pro uvedené 
dotace do rozpočtu města na rok 2014 přidáno 
50 tis. Kč na odměny pro úspěšné sportovce 
do 18 let, kteří se umístí na žebříčcích vítězů 
v republikových a mezinárodních soutěžích.  
Všem občanským sdružením, klubům a dalším 
neziskovým organizacím, které se aktivně podílejí 
na vylepšení života v Ostrově, děkujeme. 
 

Jana Škutová, odbor kancelář starosty 

Letos proběhl již 14. ročník celostátní akce 
Noc s  Andersenem. Každým rokem, vždy 
začátkem dubna, patří knihovna na jednu noc 
dětem. Akce je mezi dětmi velmi oblíbená, 
nocování v  knihovně je pro ně velkým zážitkem  
a dobrodružstvím. Ze 4. na 5. dubna se mohly této 
akce zúčastnit děti, které se zapojily do soutěže 
o vstupenky na Noc s  Andersenem. Patronem 
pro tuto noc se stal komisař Vrťapka, postava ze 
stejnojmenné detektivní knihy pro děti od Petra 
Morkese. V  pátracím duchu se nesla i celá Noc 
s  Andersenem, která byla zahájena scénickým 
čtením – LiStOVáNí s komisařem Vrťapkou, které 
mělo obrovský úspěch. Poté proběhlo vyhlášení 
vítězů ankety Nejlepší čtenář roku 2013 a Nejlepší 
čtenářská rodina roku 2013. 
Celkem třicet šest malých nocležníků bylo 
rozděleno do šesti družstev – detektivové, 
inspektoři, komisaři, náčelníci, pátrači a stopaři. 
Po nezbytném a velice oblíbeném reji masek, 
při kterém mohla jednotlivá družstva nasbírat 
bodíky, následovala večeře na posilněnou  
a pak už se  jednotlivá družstva vydala na 
stezku odvahy, plnění úkolů a sbírání dalších 
cenných bodů. Vzhledem k  letošnímu patronovi 
Noci s  Andersenem, komisaři Vrťapkovi, jsme 
s nadšením uvítali nabídku spolupráce strážníků 
Městské policie Ostrov. Strážníci nám ochotně 
zapůjčili koloběžky, na kterých si malí detektivové 
vyzkoušeli svou rychlost při policejní honičce, 
policejní pes zase dětem pomohl se stopováním 
lupiče a získáním pokladu. Ani v  tomto roce na 
stezce odvahy nechyběla strašidla, od kterých 
mohly děti také získat body. Po náročném večeru 
si všichni malí detektivové vystopovali své 
karimatky, zamaskovali se do spacáků a během 
četby pohádky se pomalu odebrali lovit lupiče do 
svých snů. 
Sobotní ráno proběhlo v  duchu vyhodnocení 
předešlého večera a noci. Děti si odnesly pamětní 
listy, drobné dárečky, spoustu pěkných zážitků 
a snad i nějaké vědomosti. Během celé akce 
probíhal chat s ostatními knihovnami, které se do 
akce zapojily.
Chtěla bych tímto za celý kolektiv MK Ostrov 
poděkovat strážníkům Městské policie Ostrov za 
skvělou spolupráci a vstřícnost a Pizzerii Mamma 
Mia Ostrov za podporu této akce ve formě výtečné 
večeře a svačiny pro naše malé nocležníky. Jsme 
moc rádi, že se Noc s  Andersenem vydařila, 
doufáme, že se dětem líbila a že se příští rok 
opět setkáme. Již teď se těšíme na další ročník  
a sbíráme nápady jak celou akci ozvláštnit a děti 
nadchnout.

Mgr. Jana Múčková

NA PROHLÍDKÁCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Zdroj: MK Ostrov.
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Od 1. ledna 2012 je správcem městského útulku 
Bety občanské sdružení Ostrovský Macík. 
Starosta města Bc. Pavel Čekan a místostarosta 
Milan Matějka se po roce přišli podívat, jak 
se daří novému správci, jak spravuje městský 
majetek a jak se lidé z Ostrovkého Macíku starají 
o opuštěné pejsky. Při prohlídce kotců a dalšího 
zařízení útulku se pánům věnovala paní Hana 
Šimková. Pan starosta se např. zajímal o kastrační 
program – kastrace opuštěných a toulavých 
psů a koček – který Ostrovský Macík po převzetí 
útulku spustil. Provozovatelé útulku si od 
tohoto programu slibují, že by se do budoucna 
měl počet bezprizorních zvířat snižovat. Paní 
Šimková si také nemohla vynachválit spolupráci 
s  Městskou policií Ostrov při odchytu toulavých 
zvířat.  Rovněž dobře funguje spolupráce s MVDr.  
V. Molcarovou. Touto součinností se podařilo 
snížit náklady na služby veterináře. Uspořené 
finanční prostředky se pak investují do útulku.

MěÚ Ostrov  

NÁVŠTĚVA ÚTULKU BETY

Ne každý, kdo má ke psům kladný vztah, si může 
dovolit psa vlastnit, ať jsou důvody jakékoliv. 
Útulek Bety nabízí možnost si psa z  útulku vzít 
na venčení. Většinou asi na hodinové procházky, 
ale je to individuální a záleží jen na dohodě 
s  pracovníkem útulku, který i vybírá vhodné  
a hodné psy přiměřeně k  věku a zkušenostem 
zájemce. S  nadcházejícím teplejším počasím 
je v  okolí útulku spousta vhodných míst 
k  procházkám s  pejskem. Nejoblíbenějším 
místem jsou určitě louky v okolí Liticova, kdo má 
rád delší procházky, může využít lesní stezky mezi 
útulkem, Moříčovem a Lesním rybníkem, kde 
je nejen pěkná příroda, ale také se tam nachází 
zřícenina Loveckého zámečku z roku 1738, která 
stojí v  tehdejší oboře. Dobrovolníci, kteří ještě 
nedosáhli plnoletosti, mohou využít areál útulku. 
Podmínkou venčení je souhlas s  Prohlášením  
o podmínkách venčení psů. Veškeré informace  
o venčení se dozvíte při návštěvě útulku nebo na 
čísle 776621251.

Marek Šinkovič  

MĚSTSKÝ ÚTULEK 
HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

LETNÍ ODSTÁVKA ZDROJE
21. 7. AŽ 25. 7. 2014 VČETNĚ

V roce 2015 proběhne odstávka zdroje ve dnech 

27. 7. – 31. 7. 2015 včetně.

     Ing. Oldřich Špalek, 
obchodní ředitel OT, a.s.  

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. 
INFORMUJE

SOBOTA 10. května 2014     Klášterní zahrada - Zámecký park

14.00  Panteříci ZUŠ Nová Role, Swing Band ZUŠ Ostrov, 
    Červení panteři  ZUŠ Nová Role, Big Band ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

19.00 Marek Ztracený

   PODIUM „A“ - Klášterní zahrada
10.00 B. B. Band ZUŠ Ostrov   
11.00 Písk – Písk Barbaři ZUŠ Ostrov   
12.00 Rockeři z II. patra ZUŠ Ostrov
13.00 Jazz Combo ZUŠ A. Dvořáka K. Vary   
14.00 A. P. B. ZUŠ Ostrov    
15.00 Junior Big Band ZUŠ Litvínov
17.00 Swing Melody Ostrov

   LETOHRÁDEK - Zámecký park
Zahradní slavnost  - Oheň / světlo / alchymie 
Den otevřených dveří - VSTUP ZDARMA

13:00 – 18:00 
 Výtvarné dílny a workshopy
 Svatopluk Klimeš / Malba popelem
 Bořivoj Hořínek /  Kresba světlem 
 Lubomír Stiburek / Fotogramy a kyanotypie
 Pavla Vargová / Magické obrázky
 Božena Vachudová / Alchymáž a froasáž
19:30 Jednotka Františka Kůse / koncert
21:30 Ohnivé divadlo Ignis / ohňová show

   PODIUM „B“- Klášterní zahrada
10.30 Pohádka - divadlo eMILLIon
11.30 Historické tance
12.30 Pohádka - divadlo eMILLIon
13.30 Historické tance
     Slavnostní příjezd průvodu
14.30 Představení kfelského kroje
15.30 Pohádka - divadlo eMILLIon
16:00 Historické tance
    Historická pohádka o
    dějinách města Ostrova
    Udělování ceny „Ď“ města Ostrova 
    a ceny „Ď“ v Karlovarském kraji 2014
16:30 Letové ukázky dravců 
18:00 Ukončení programu

Doprovodný program:
• Historický jarmark a občerstvení
• Jízda na koních sdružení Macík
• Možnost prohlídky ekocentra
• Historický kolotoč na kliku
• Dobová střelnice
• Výstava chladných i palných zbraní
• Malování na obličej

PÁTEK 9. května 2014     Mírové náměstí OSTROV

Vstupné: dospělí 40,-Kč, děti 20,-Kč, děti do výšky 1m ZDARMA. 
V případě nepřízně počasí bude program z větší části přesunut do kostela Zvěstování Panny Marie.

www.dk-ostrov.cz www.zusostrov.cz www.letohradekostrov.cz Medialni partner:

 KLÁŠTERNÍ slavnosti
HUDEBNÍ festival• ZAHRADNÍ slavnost

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15-20 týdnů.  
Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky 
pouze  našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  
ve  čtvrtek  22. května a 19. června 2014
Ostrov – u čerp. stan. Benzina | 16.00 hod.

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky 

PRODEJ SLEPIČEK
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Občanské sdružení Kruh přátel turistiky, přírody  
a sportu pořadá
 

Letní dětský tábor
Místo: Mentaurov u Litoměřic
Termín: 3. 8. – 16. 8. 2014
Věk: 6 – 14 let
Počet míst: 30
Cena pobytu: 4 200 Kč
Ubytování: Rekreační dům – pokoje
Doprava: Zajištěná na trase Cheb až Menaturov  
a zpět.

Cena pobytu zahrnuje: ubytování, stravování, 
pitní režim, výlety, cestovné, vstupné atd.

Co vás čeká na táboře: Celodenní výlet Českosaské 
Švýcarsko, karneval, táboráky, sportovní dny, 
turistické vycházky na rozhledny, ukázky policie, 
horské služby, historická ukázka vojenské 
techniky atd.

V případě, že vás naše nabídka zaujala, zavolejte.
Těšíme se na vás.

Kontaktní osoba: Roman Radl
tel: 773518490 nebo tel: 721554951

Dne 4. dubna 2014 se naše delegace zúčastnila 
další zkoušky provedení kfelských (ostrovských) 
krojů v Litoměřicích. V tomto krásném městě 
jsme se ocitli na doporučení Ing. L. Zubačové, 
ředitelky Karlovarského muzea, která nám pro 
realizaci tohoto nelehkého úkolu  doporučila 
zkušenou firmu Krojový ateliér – Pavla Hampton. 
„Kontrolního dne“ se zúčastnila  Mgr. Zdenka 
Čepeláková,  Mgr. Dana Osičková a Ing. Josef 
Železný. Jedné z posledních návštěv tohoto 
atelieru předcházela řada konzultací. Největší 
tíha starostí ležela na paní Hampton se sháněním 
náhrad za dobový materiál ke zhotovení krojů. Při 
této návštěvě proběhlo  již  poslední  doladění 
detailů na pánském a dámském provedení 
kroje. Termín dodávky je stanoven na konec 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

KFELSKÉ KROJE DOSTÁVAJÍ 
KONKRÉTNÍ PODOBU

EKOCENTRUM V KVĚTNU

Klášterní slavnosti
So 10. 5., od 10.00 hod.
V rámci klášterních slavností zveme malé i velké 
děti s  rodiči k prohlídce vnitřních a venkovních 
prostor ekocentra. V areálu ekocentra bude pro 
děti připravený skákací hrad. 

Májový Prima Cup
So 10. 5., od 13.00 hod., Vykmanov 
Stáj Prima Horseland o.s. pořádá již pátý ročník 
klubového pětiboje výstavní a jezdecké soutěže. 
Děti změří své znalosti a dovednosti v  kategorii 
výstavní (mladý vystavovatel, Lead Rein, First 
Riden ) a uezdecké (slalom, „jízda zručnosti“, 
barely). V každé kategorii budou vyhlášeni 
tři vítězové a také jeden celkový vítěz z  obou 
kategorií. Při této příležitosti máte možnost 
zhlédnout vystoupení přirozené komunikace 
s koňmi a psy. V rámci Májového Prima Cupu bude 
také vyhlášena nejlepší kuchařinka a nejlépe 
vystrojený poník. Celá akce bude zakončena 
opékáním vuřtů.

Noc se zvířátky 
Pá – So 23. – 24. 5.
Ekocentrum zve děti od 7 do 10 let na 
poslední  přenocování v letošním školním roce. 
Na děti čeká spousta zábavy a legrace, zajímavý 
program, soutěže a noční hra. Přihlášky si 
můžete vyzvednout od pondělí 5. 5. v ekocentru 
nejpozději do 19. 5. Cena 80 Kč. Bližší informace 
se dozvíte na telefonním čísle 731615658. Počet 
dětí je omezen. 

dubna a  u předání této zajímavé  zakázky bude 
přítomna také naše Kabelová televize. Tento 
jistě zajímavý  dokument bude tedy v předstihu 
odvysílán v ostrovské „kabelovce“. Realizační 
tým má v úmyslu tyto  nádherné kroje našich 
předchůdců předvést ostrovské veřejnosti  
v rámci Klášterních slavností v květnu tohoto 
roku. O průvodní slovo k tomuto počinu  
a odborný popis jsme požádali Mgr. Zdenku 
Čepelákovou. Následně budou exponáty uloženy 
ve vitrínách na chodbě nově zrekonstruovaného 
zámku – radnice. 

Ing. Josef Železný, člen rady města   

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 15. března 2014 ve 20.47 hod. přijala hlídka 
MP oznámení od pracovnic Penny Marketu, že 
se před prodejnou válí opilý muž. Hlídka MP 
zjistila, že se jedná o muže, kterého již tento den 
kvůli jeho opilosti z  místa dvakrát vyprovázela. 
Tentokrát ovšem byl muž agresivní a hrozil 
hlídce MP napadením. K  tomu ovšem prostor 
nedostal. Hlídka MP muže zpacifikovala za použití 
pout a ten následně skončil na záchytné stanici 
v Sokolově.

Dne 22. března 2014 ve 22.34 hod. byla hlídka 
MP Ostrov přivolána do města Hroznětín, aby 
zde pomohla hlídce PČR Ostrov při zajištění 
svědků napadení muže na autobusové zastávce. 
Napadený muž si stěžoval na bolest krku a byl 
následně převezen RZS do ostrovské nemocnice. 
Při kontrole totožnosti jednoho ze svědků 
bylo zjištěno, že se jedná o muže, na kterého je 
vydán příkaz k  zatčení, a tak putoval společně 
s útočníkem na policejní služebnu.

Dne 22. března 2014 v  2.02 hod. přijala hlídka 
MP Ostrov oznámení, že na městském tržišti dvě 
osoby ruší noční klid hlasitým zpěvem. Hlídka MP 
oba „zpěváky“ za jejich výkon odměnila blokovou 
pokutou.

Dne 3. dubna 2014 v 10.20 hod. přijala hlídka MP 
oznámení od občanky města, že jí byl ze zahrádky 
odcizen plechový sud, který nyní našla ve sběrně 
surovin. Hlídka MP ve sběrně zjistila, kdo sud 
do výkupu přinesl. Jednalo se o dva muže, kteří 
jsou hlídce MP dobře známí. Již za 15 minut po 
oznámení hlídka muže v katastru města vypátrala 
a udělila jim blokovou pokutu. Plechový sud byl 
vrácen zpět jeho majitelce.

Dne 9. dubna 2014 v  21.34 hod. přijali strážníci 
MP Ostrov oznámení o muži, který chce spáchat 
sebevraždu tím, že spolykal prášky. Hlídka MP 
zjistila, že se muž nachází v bytě rodičů ve svém 
pokoji, ve kterém se uzamkl. Muž na klepání 
a volání hlídky nereagoval, proto hlídka se 
souhlasem majitele bytu pokoj násilně otevřela, 
jelikož byl v  ohrožení lidský život a hrozilo 
nebezpečí z prodlení. Muž byl nalezen na podlaze 
pokoje v  bezvědomí. Ihned si jej převzala RZS  
a následně byl muž za asistence hlídky MP Ostrov 
převezen do ostrovské nemocnice, kde byl 
hospitalizován.

V měsíci březnu uspořádali preventisté MP Ostrov 
čtyři besedy na základních školách na téma 
BESIP, drogy a šikana. Dále byla dne 17. března 
2014 v  15.00 hod. uspořádána ve spolupráci 
s městskou knihovnou beseda se seniory na téma 
podvodné předváděcí akce, na kterou se dostavili 
pouze dva účastníci.

Strážníci MP Ostrov převzali věcný dar od pana 
Mondriho. Jedná se o detektor kovů, který využijí 
především k preventivním kontrolám dětských 
hřišť a pískovišť. Každé takto zkontrolované 
pískoviště bude následně označeno štítkem, kdy 
a kým bylo zkontrolováno. Kolegové v Sokolově 
a Karlových Varech tyto kontroly již pravidelně 
ve svých městech provádějí. Ještě jednou tímto 
děkujeme panu Mondrimu.

Ladislav Martínek, MP Ostrov

Zdroj: Ing. Josef Železný.
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MDDM V KVĚTNU

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
V KVĚTNU

Program:
1. 5., 60 let Domu kultury Ostrov. Po slavnostním 
zahájení zahraje Swing Melody Ostrov. 
Ve 13.00 hod.

9. 5. a 10. 5. Klášterní slavnosti – Hudební festival 
Ostrov 2014.

13.5. Malí umělci. Na půdě Staré radnice vystoupí 
nejmladší žáci školy. V 17.00 hod.

15. 5. Malí umělci. Na půdě Staré radnice vystoupí 
nejmladší žáci školy. V 17.00 hod.

21. 5. Klavírní hrátky. V  sále ZUŠ zahrají žáci 
klavírního oddělení. V 14.00 hod.

23. 5. Závěrečný koncert ZUŠ. Součástí je v 16.00 
hod. ocenění nejlepších žáků školy za školní rok 
2013/14. V 18.00 hod. Vstupné 70 a 30 Kč.

29. 5. Interní koncert. V  sále ZUŠ zahrají žáci 
hudebního oboru. V 17.00 hod.

Mimo Ostrov:
1. 5. – 4. 5. Ústřední kolo ve hře na klavír. Soutěže 
se v Praze zúčastní žáci Iriny Širokaji a Dagmar 
Tölgové.

1. 5.  Freedom Karlovy Vary.  Na vernisáži zahraje 
flétnový soubor „Anička“ pod vedení Josefa 
Traksla.

3. 5. Zahájení lázeňské sezóny. V  Karlových 
Varech zahraje soubor Drum Band pod vedením 
Petra Tyra.

24. 5. Zahájení lázeňské sezóny. V  Jáchymově 
zahraje soubor Drum Band pod vedením Petra 
Tyra.

28. 5. Festival Hroznětín. Zúčastní se soubor 
Drum Band pod vedením Petra Tyra.

Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Mladý chovatel pony
Pá 30. 5., 15 – 18 hod., Ekocentrum MDDM 
Ostrov
Mladý chovatel pony pořádá za podpory 
ekocentra, města Ostrova a Karlovarského kraje 
soutěž v  dovednostech získaných ve školním 
roce v kroužcích Mladý chovatel pony I. a II. 
jako zhodnocení celoroční práce. Děti budou 
rozděleny do tří kategorií (děti do 8 let, začínající 
chovatel a pokročilý chovatel). Soutěž se bude 
skládat z testu a praktické části – zručnosti 
(předvedení poníka, vyčištění kopýtka a „jízdy 
zručnosti“). Akce bude zakončena opékáním 
vuřtů v areálu ekocentra.

Vědomostní test pro veřejnost 
Od dubna do listopadu zveřejňujeme na 
nástěnce v ekocentru jednu otázku týkající 
se zvířat chovaných v EC i ve volné přírodě. 
Všichni návštěvníci se mohou do soutěže zapojit 
vyplněním a odevzdáním odpovědní kartičky se 
jménem a příjmením, adresou a telefonním číslem. 
Na konci každého měsíce budou z úspěšných 
řešitelů vylosováni výherci, jejichž jména budou 
průběžně zveřejňována v OM. V dubnu se soutěže 
zúčastnilo 25 dětí a ze správných odpovědí byli 
vylosováni: Martin Dambor, Martina Vanatová  
a Jakub Stočes. Předání cen proběhne ve středu 
14. května v 16.30 hod. v ekocentru.

Prohlídky pro veřejnost 
Po – Pá, 13.00 – 18.00 hod.
So, Ne a svátky 9.00 – 17.00 hod.
Přijďte se bezplatně podívat na zvířátka chovaná 
ve venkovních voliérách i ve vnitřních prostorech 
jednotlivých chovatelských učeben. Po domluvě 
se službou si budete moci i nějaké to zvířátko 
nakrmit. V dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z mateřských, základních i středních škol na 
prohlídky s odborným výkladem. 
Těšíme se na vás.

Informace k činnosti kroužků, akcím  
a příměstským táborům ekocentra denně  po – 
pá 10.00 – 18.00 hod., nebo na tel. č. 731 615 658, 
pevná linka 353 842  389 (pouze do 19. 5.), 
Facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov nebo 
www.eko.mddmostrov.cz

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

Květnové turnaje malých fotbalistů
Turnajů se zúčastní až 16 mužstev s mezinárodní 
účastí.

Prvomájový fotbalový turnaj přípravek
Čt 1. 5., 9.30 – 15.00 hod., areál FK Ostrov
Turnaj je určen pro ročníky 2006 a mladší.

MDDM CUP
Čt 8. 5., 9.30 – 15.00 hod., areál FK Ostrov
Turnaj je určen pro ročníky 2007 a mladší.

Krajský přebor leteckých modelářů
So 10. 5., 9.00 hod., louka u Jenišova
Malí letečtí modeláři Karlovarského kraje budou 
soutěžit v  kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30. 
Vítězové postoupí do republikového finále.

Olympiáda ostrovských škol
Již 18. ročník Olympiády ostrovských škol 
proběhne během tohoto měsíce.

Pohár města Ostrova
Gymnázium – SPŠ.

Čt 15. 5, 8. 00 hod., sportoviště MDDM
Tradiční utkání studentů středních škol v  malé 
kopané, volejbalu, nohejbalu a basketbalu. 
Prvenství obhajují studenti SPŠ.

Člunkové závody 1. tříd
Čt 22. 5., 10.00 – 11.00 hod., hřiště MDDM
Pro děti 1. tříd ostrovských základních škol 
organizujeme tradiční člunkové závody, které 
jsou součástí Poháru městské rady.

Pohár starosty města
Út 27. 5., 9.00 – 13.00 hod., sportoviště MDDM
Žáci druhého stupně základních škol a Gymnázia 
Ostrov se v  jednom dni utkají ve fotbalu, 
florbalu, basketbalu, volejbalu, přehazované, 
střelbě a přespolním běhu. Vítězství obhajuje ZŠ 
Masarykova.

Pohár městské rady
Čt 29. 5., 9.00 – 13.00 hod., sportoviště MDDM 
Žáci 2. – 5. tříd ostrovských základních škol se 
v jednom dni utkají ve fotbalu, florbalu, vybíjené, 
sprintu, hodu raketkami a přespolním běhu. 
Vítězství obhajuje ZŠ Masarykova.

Děti rodičům – nedělní odpoledne na dětské 
letní scéně
V neděli 18. a 25. května od 14.00 do 16.00 hod. 
se uskuteční na dětské letní scéně MDDM Ostrov 
hudební, taneční a pohybová vystoupení kroužků 
domu dětí. Podrobnější informace získáte v domě 
dětí nebo na plakátech ve městě.

Květnový turnaj ve stolním tenisu
So 24. 5., od 9.00 hod., MDDM
Kroužek stolního tenisu připravuje v  tělocvičně 
domu dětí otevřený turnaj pro dívky a chlapce 
ve věku od 9 do 15 let. Přijďte ve sportovním 
oblečení s  pálkou a míčkem. Nezapomeňte na 
přezůvky. Přihlášky posílejte do čt  22. 5. na 
e-mail: lvimrova@seznam.cz.

Prima den dětí
Ne 1. 6., od 14.00 hod.
Oslavy svátku dětí začnou od 14.00 hod. 
bohatým programem. Kromě soutěží 
připravujeme  horolezeckou stěnou, atrakci rodeo 
bizona, balonkovou show, malování na obličej, 
skákací hrady, elektrická autíčka, dvojkolky, 
své umění předvede Bounce Clan na skákacích 
botách a    odvážlivci si je i vyzkouší. Na letní scéně 
vystoupí v 15.00 hod. VIP host Petra Černocká se 
svým programem Saxana dětem a po ní oblíbené 
hudební divadlo Hnedle vedle. Bližší informace 
najdete na plakátech a v červnovém Ostrovském 
měsíčníku.

Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf  
a stolní tenis jsou otevřeny od pondělí do pátku 
do 20.00 hod., v  sobotu a neděli od 10.00 do  
20.00 hod. 

Letní tábory
Příměstský sportovní tábor
Volná místa jsou v nově přidaném termínu
(30. 6. – 4. 7.) sportovního příměstského  
 tábora – bližší informace v MDDM. 

Informace ke všem akcím, k  činnosti kroužků  
a táborům v domě dětí po – čt 8.00 – 20.00 hod., 
pá 8.00 – 18.00 hod., tel. 353 613 248.
     
     Bc. Šárka Märzová, vedoucí oddělení MDDM
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Začátkem měsíce dubna zahájilo Laserové 
oční centrum NEMOS MPC v prostorách 
Nemocnice Ostrov první operaci pomocí 
jedinečné laserové sestavy svého druhu 
v Evropě, konkrétně nejmodernějším  
a nejrychlejším femtosekundovým laserem 
LenSx®   a excimerovým laserem WaveLight®  
EX 500. Oba přístroje nabízí zcela novou špičkovou 
operační techniku při operacích šedého zákalu či 
refrakčních nitroočních operacích. Při laserové 
operaci se nepoužívá žádný skalpel, je nahrazen 
laserovým paprskem řízeným počítačem. Tato 
metoda zaručuje daleko větší komfort pro klienta. 
Poskytuje dokonalou přesnost, bezpečnost 
a rychlejší návrat zrakových funkcí. Přístroj 
dokáže odstranit jednu dioptrii za 1,4 sekundy. 
Eye cracking systém sleduje polohu oka každé 
dvě milisekundy a tím pádem zabraňuje jeho 
nechtěnému pohybu, méně traumatizuje oko. 
Pomocí této sestavy budeme provádět operace 
šedého zákalu i klasickou metodou ultrazvukem 
– implantujeme multifokální i akomodační čočky 
renomovaných značek, dále plastické operace 
horních a dolních víček, operace zeleného zákalu 
a operace sítnic. Bližší informace se dozvíte na 
telefonním čísle 733  594  993 či emailu: andrej.
farkas@nemosok.cz.
Nadační fond Restart pod záštitou Nemocnice 
Ostrov nabízí pomoc lidem, kterým se po 
úrazu nebo po nemoci zásadně změnil život. 
Pomáháme k  návratu do plnohodnotného 
života. Jedná se o dětské i dospělé pacienty, kteří 
se dostali do složité životní situace a zůstávají 
trvale závislí například na umělé plicní ventilaci, 
to znamená, že dýchají pouze pomocí přístroje. 
Pokud vám život těchto lidí není lhostejný, 
můžete pomoci darováním kompenzačních 
pomůcek a spotřebního materiálu či poskytnutím 
finančního daru. Číslo účtu: 257024171/0300, 
webové stránky: www.nfrestart.cz. Za vaši pomoc 
a podporu předem děkujeme.
Nemocnice Ostrov má nový oficiální profil na 
Facebooku. Podívat se můžete na níže uvedeném 
odkaze, přihlásit se můžete prostřednictvím „LIKE“. 
https://www.facebook.com/ostrovnemocnice

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

iQRace – soutěž
1. 4. – 31. 5.
Soutěž v  hledání QR kódů a sbírání bodů 
pokračuje. Čím více bodů získáš, tím větší šanci na 
výhru máš! Vyhraj tablet, deskové hry, flashky,… 
Více informací najdeš přímo na stránkách soutěže: 
iqrace.mkostrov.cz. 
Výstava soch z  Řezbářského a krajkářského 
sympozia
5. – 30. 5., Oranžerie Václava Havla
Přijďte si prohlédnout krásné sochy šesti umělců, 
které vznikly na Řezbářském a krajkářském 

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KVĚTNU

KABEL OSTROV

Rádi bychom informovali naše zákazníky, že 
ve dnech 2. a 9. května bude kontaktní místo 
z  důvodu čerpání dovolené uzavřeno. Provozní 
doba kontaktního místa (Mírové nám. 733, 
Ostrov) zůstává dále nezměněna:

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Úterý 9.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.
Pátek 9.00 – 15.00 hod.

Plán vysílání – květen 2014

1. května 18.00 
Zahájení programového bloku 
Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství  
Pořad: Kulturní měšec 

8. května 18.00 
Zahájení programového bloku 
Zprávy + Informační servis 
+ Okénko z radnice 
Pořad: Kinotip  

15. května 18.00 
Zahájení programového bloku  
Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství  
Pořad: S-MIX 

22. května 18.00 
Zahájení programového bloku  
Zprávy + Informační servis 
+ Okénko z radnice 
Pořad: Škola hrou (ZUŠ) 
Pořad: Rozcestník 

29. května 18.00 
Zahájení programového bloku  
Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství  
Pořad: Rozhovor na téma 
Pořad: T. T. T. – Proměny

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace 
o připravovaném vysílání můžete vždy 
s  předstihem sledovat na webových stránkách 
www.tv-ostrov.cz a také na Facebooku TV Ostrov, 
kde nám můžete také sdělit jakékoli návrhy, 
připomínky, dotazy nebo náměty na reportáž.
Premiéra vysílání začíná vždy ve čtvrtek v 18.00 
hod. Opakování vysílání: pátek – úterý každou 
sudou hodinu od 10.00 nově do 24.00 hod., 
ve středu jsou reprízy ukončeny ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme informační smyčku, do 
níž můžete zadat svou inzerci prostřednictvím 
telefonního čísla 777 572 089. 

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

sympoziu. Sympozium se konalo koncem 
loňského léta v Abertamech. Sochy byly postupně 
vystaveny na několika místech Karlovarského 
kraje.

Jan Bauer
6. 5., 17.00 hod., učebna, vstupné: 20 Kč
Setkání s  oblíbeným spisovatelem. Původním 
vzděláním zemědělský inženýr, dlouho působil 
jako novinář, později vydal více než stovky 
knižních titulů a na dalších se autorsky podílel. 
Z  jeho čtenářsky úspěšných titulů můžeme 
uvést například pětisvazkové Záhady českých 
dějin, Podivné konce českých panovníků, 
Podivné konce českých panovnic, dvoudílné 
Tajemné počátky českých dějin, Magická místa 
Čech a Moravy,   Vládci českých zemí – Historie 
panovnického trůnu Čech a Moravy nebo 
Ženy z  rodu Habsburků. Jako člen autorského 
kolektivu se podílel na desetisvazkovém projektu 
Toulky minulostí světa. Věnuje se také psaní 
historických detektivek a románů. Několik titulů, 
např. třísvazkové dílo Jména z  českých dějin, 
která byste měli znát nebo Legendy a pověsti 
z Čech a Moravy napsal pod pseudonymem Felix 
Krumlowský.  Za svou literární tvorbu obdržel mj. 
Cenu Karla Hynka Máchy (1995), Zeyerův hrnek 
(2007) a prestižní jihočeskou literární cenu Číše 
Petra Voka (2010). 

Šperky z džínoviny
13. 5., 16.00 hod., učebna, vstupné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na 
tvorbu netradičních šperků a módních doplňků 
z  džínoviny. Veškerý potřebný materiál bude 
k  dispozici. Z  technických důvodů jsme nuceni 
snížit kapacitu kurzu na 12 míst. V  případě 
velkého zájmu bude vypsán další termín.

Přírodní medicína Inků
19. 5., 17.00, učebna, vstupné: 20 Kč
Beseda s  Ing. Jiřinou Kopeckou, specialistkou 
na ando-amazonskou tradiční medicínu Inků. 
Dlouhodobě žila v  Latinské Americe, hlavně  
v Peru, kde měla příležitost získávat zkušenosti 
v tomto oboru od domorodých obyvatel (léčitelů, 
šamanů), ale také od místních lékařů. Obdržela 
zde řadu diplomů. Po návratu do ČR se tomuto 
oboru věnuje, zejména s  ohledem na využití 
léčivých účinků bylinek i v  našich podmínkách. 
Je odbornou poradkyní časopisu alternativní 
medicíny Meduňka. Přednáší a publikuje.

Promítání amatérských filmů
20. 5., 17.00 hod., učebna, vstupné: ZDARMA
V květnovém promítání amatérské filmové 
kroniky můžete zhlédnout dokument o okrskové 
spartakiádě v  Ostrově roku 1980, dále uvidíte 
záběry z návštěvy místního významného podniku 
a chybět nebudou ani záběry z  Bob-studia 
(amatérské školní filmové studio).
Večer swingové & jazzové hudby
24. 5., 19.00 hod., Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 50 Kč
Hudba z let 30. a 40. v podání mladé kapely Swing 
Melody Ostrov – malý swingový orchestr se pod 
vedením kapelníka Jana Veverky zaměřuje na 
českou swingovou hudbu. V repertoáru orchestru 
jsou obsaženy písně autorů S. E. Nováčka,  
K. Běhounka, J. Stelibského a dalších, které zazněly 
v nejslavnějších českých filmech s Oldřichem 
Novým, Adinou Mandlovou, Natašou Gollovou… 
Dále písně, které nahrály nejslavnější orchestry té 
doby, jako byly například R. A. Dvorský se svými 
Melody Boys nebo orchestr Karla Vlacha. Krása, 
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PRIMA CUP 2014

Stáj Prima Horseland o.s. zve  ostrovskou 
veřejnost na PRIMA CUP 2014, 5. ročník 
tradičního klubového pětiboje, konaný v sobotu 
10. května od 11 hod. ve Vykmanově (místo 
konání bude označeno).
Soutěžit budou děti již od 4 let na ponících různé 
výšky i stáří. Nově se účastní  i děti s poníky ze 
spřátelených stájí z K. Varů, Chebu a Aše. Utkají 
se v soutěžích výstavních (Lead Rein, First Ridden 
a mladý vystavovatel), po polední pauze pak  
v disciplínách rychlostních (slalom, barely a jízda 
zručnosti). Během polední přestávky vystoupí 
Míša Kunová z Ranče u Fleků z Chebu s ukázkou 
přirozené komunikace, přislíbena je i ukázka 
psích agility. Během celé akce ochutnávky 
cukrářských výrobků.
Přijďte podpořit ve sportovním duchu naše 
nejmladší! Bude zde  možnost svezení na 
ponících, opéci si vuřtíka (občerstvení zajištěno) 
a samozřejmě podílet se na vyhlášení oblíbených 
soutěží – o nejlépe vystrojeného poníka  
a o nejlepší kuchařinku Prima Cupu.
Akce je podporována městem Ostrov  
a Karlovarským krajem. Více info na   
www.primahorseland.snadno.eu  
Těšíme se na viděnou!

 D. Pačanová

ÚO SVAZU DIABETIKŮ

Naše organizace zve veřejnost na akci „DEN PRO 
ZDRAVÍ“, která se koná 14. května 2014 od 10.00 
hod. do 16.00 hod. v  Domě kultury v  Ostrově. 
Zde si můžete nechat zdarma změřit cukr v krvi 
a krevní tlak. Tyto odběry vám udělají studenti 
Střední zdravotní školy z Karlových Varů.

Členům naší organizace připomínám, doplatek 
za rekondici se platí od 29. 5. 2014 do 31. 7. 2014. 
Jestli má někdo zájem se přihlásit na rekondici, 
jsou ještě volná místa.
                                                                      

Judita Ilková 
předsedkyně ÚO svazu diabetiků

šarm a elegance interpretů… Úžasné melodie  
a progresivní swingový rytmus… To vše lze 
nalézti při vystoupení Swing Melody Ostrov!

Webové stránky – jak to funguje
29. 5., 16.00 hod., učebna, kurzovné: 50 Kč
Přednáška pro uživatele, kteří by si rádi 
založili vlastní webové stránky. Bez nutnosti 
programování a s co nejnižšími náklady.

Prosím, rezervujte si místa na akcích a kurzech 
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.
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

GYMANZISTÉ BESEDOVALI  
S KARLEM SCHWARZENBERGEM

Setkání s předními tvářemi českého politického, 
kulturního i společenského života není pro 
studenty ostrovského gymnázia ničím novým. 
Pozvání na besedu od vyučujícího společenských 
věd Mgr. Ivana Machka již přijala řada významných 
osobnostní, pro příklad zmiňme teologa profesora 
Tomáše Halíka, ekonoma Tomáše Sedláčka či 
velikána naší literatury Arnošta Lustiga.
Ve čtvrtek 10. dubna však na besedu o české 
zahraniční politice do Ostrova zavítali hned dva 
hosté naráz, z nichž jméno minimálně jednoho 
z nich pravděpodobně netřeba obsáhleji 
představovat. Byli jimi pan Karel Schwarzenberg, 
bývalý ministr zahraničních věcí České republiky 
a kancléř prezidenta Václava Havla, a senátor 
a bývalý válečný zpravodaj, jenž do Česka 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Kalendář veřejných turistických akcí v  květnu 
2014:
 
8. 5.  Doupovskem z Kyselky  

do Kadaňského Rohozce         

10. 5.  V Krušnohoří z Horní Blatné  
přes Strašidla do Potůčků 

17. 5.  Veselí n. Lužnicí –  
podél Nežárky a Lužnice (2 dny) 

24. 5. Křivoklátsko – podél Zbirožského potoka 

31. 5. Mariánské lázně – Kosatcová louka 

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 

V Toskánsku na břehu Tyrhenského moře
(Zdroj: KČT).

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

pravidelně referoval o dění v severokavkazském 
Čečensku, pan Jaromír Štětina.
Beseda se jako již tradičně odehrávala v jedné 
z učeben před nástěnnou mapou světa, kde 
oba hosty uvítalo početné publikum složené ze 
studentů vyšších, ale i nižších ročníků a rovněž 
mnozí pedagogové. Role moderátora se ujal 
Mgr. Ivan Machek. Úvodní otázka směřovala na 
Karla Schwarzenberga a týkala se jeho dětských 
vzpomínek na nucenou emigraci po roce 1948. 
Bývalý ministr zahraničí tak přítomné seznámil  
s historií své rodiny, odbojovou činností jeho otce 
za druhé světové války i s následným odchodem 
z vlasti a nutností zvyknout si na život v zahraničí 
bez předchozí znalosti jazyka. Vděčným tématem 
se rovněž staly vztahy s českými chartisty  
a undergroundem. Celému vyprávění přitom 
nechyběl pro něj typický nadhled a humor.

Druhou část setkání otevřel dotaz jedné  
z vyučujících na uznání nezávislosti Kosova, 
v jehož rámci byla vykreslena celá zahraniční 
politika České republiky vůči balkánským zemím 
od 90. let. Karel Schwarzenenberg tak například 
vzpomněl na osobní setkání s bosenským 
předákem Alijou Izetbegovičem či na průběh 
konference členských zemí NATO, při níž bylo 
rozhodnuto o zahájení bombardování Bělehradu. 
Studentské dotazy se následně stočily k více než 
aktuálnímu tématu – krizi na nedaleké Ukrajině 
a ruské zahraniční politice. Zde se ke Karlu 
Schwarzenbergovi přidal i senátor Jaromír Štětina 
a společně komentovali evropský postoj k řešení 
celé problematiky.
Závěr pak již patřil vzpomínce na 
undergroundového básníka Ivana „Magora“ 
Jirouse, s nímž se oba hosté dobře znali. Ostatně 
i dárky, které od gymnázia obdrželi, měly určitý 
undergroundový nádech – byla jimi, troufnu si 
říci, již kultovní trička s nápisem „I love GO“, jež 
čtenáři můžou znát z loňských oslav 60. výročí 
založení školy.

Jan Železný, šéfredaktor

Karel Schwarzenberg a Jaromír Štětina 
besedovali na gymnáziu (Zdroj: Pavla Hájková).
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Sportovní:
Jaro zaklepalo na dveře a s ním přichází i více akcí 
v  přírodě ve školní družině. Celá družina vyběhla 
ven. Děti čekal závod hlídek. Krásné 1. místo získalo 
družstvo: V. Štěrba, T. Strejčková, M. Maddison Mae, 
D. Třeštíková a A. Krchová. Gratulujeme! V březnu 
se čtyři naše žákyně ze čtvrtých tříd (L. Pavlíková,  
Z. Syptáková ze 4. A a A. Ulčová a M. Borková ze 4. B) 
zúčastnily krajského kola ve sportovní gymnastice 
v Březové u Sokolova. Za přípravu dívek pak 
poděkování patří paní učitelce Jitce Vrbské  
a závodnicím děkujeme za reprezentaci školy. 
V  dubnu se žáci 2. stupně zúčastnili okresního 
kola ve šplhu na ZŠ Konečná v Karlových Varech. 
Chlapci se umístili na 5. místě a děvčata na 6. místě 
(Lacková, Ryšánková, Dryková, Křížová, Sedlecký, 
Hladovec, Oláh, Jakubík, Trefný). 

Také na 1. stupni se soutěžilo. V Hroznětíně 
odehrála skupina svůj turnaj okresního kola 
ve vybíjené dívek. Naše děvčata skončila na  
3. místě. Za reprezentaci děkujeme: T. Matějkové,  
B. Pauchové, D. Veselé, V. Řeřichové, C. Ullmannové, 
T. Fabryové, L. Horváthové, M. Šibralové, L. Bořkové, 
N. Ederové, T. Brožové a T. Herbánszké. Všechna 
děvčata jsou ze čtvrtých a pátých tříd. I chlapci ze 
4. a 5. tříd odehráli svůj turnaj ve vybíjené. Skupina 
okresního kola se hrála v Merklíně a naši školu 
reprezentovali tito hráči: Š. Bílek, M. Petrů, F. Waiz, 
M. Kiš, F. Kavka, V. Červenka, M. Gašperík, K. Kalina, 
M. Orava, J. Máček a D. Fabry. Chlapci skončili na  
5. místě. Gratulujeme!

Olympiády (vědomostní):
V březnu se Matěj Freitinger zúčastnil krajského 
kola zeměpisné olympiády. Obsadil 6. místo. 
Děkujeme za reprezentaci. Naši žáci se zapojili 
do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Ve 
čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín 
a Kadet plnili náročné matematické úkoly.  
V kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídy zvítězila Eliška 
Svobodová, na 2. místě skončila Adéla Krchová a 
3. místo patřilo Lukáši Polákovi. Ve starší kategorii 
Klokánek pro 4. a 5. třídy prvenství vybojovala 

JUBILUEUM PĚVECKÉHO SBORU 
GYMNÁZIA

Z  celé řady  významných událostí na gymnáziu 
v  posledních období připomínáme například 
besedy s  Ludvíkem Vaculíkem či Karlem 
Schwarzenbergem. Dějepisci oslavili vítězství 
Daniela Blehy z kvarty A v krajském kole Dějepisné 
olympiády. Téhož úspěchu dosáhl i Martin Levko 
(oktáva A) v Zeměpisné olympiádě. Martin se stal  
i úspěšným řešitelem celostátního klání, v němž se 
probojoval mezi 24 nejlepší soutěžící z celkového 
počtu 3 000 z celé republiky.

Na konci března proběhla v  Praze závěrečná 
konference XIX. ročníku Pražského studentského 
summitu. Tato konference byla vyvrcholením 
celého projektu, který probíhal již od září. Studenti 
se před samotnou konferencí pravidelně setkávali 
na přípravných workshopech. Za delegaci 
Brazílie se modelu OSN zúčastnili Jáchym Vintr, 
Daniel Netrval, Michael Kopta, Tereza Jandová 
a  Tereza Varadínková, za delegaci Japonska 
Petra Kunzmannová, Markéta Aranyossyová, 
Tadeáš Zíka a Lukáš Tamchyna. Naši studenti byli 
i letos velmi úspěšní. Delegace Brazílie získala 
v   konkurenci 112 studentských týmů cenu za 
nejlepší přijímací esej. Dále byli oceněni Jáchym 
Vintr, který získal cenu pro nejlepšího delegáta 
ECOSOC a Tadeáš Zíka, který v simulaci UNESCO 
dokázal prosadit svou památku na seznam 
světového dědictví. 

Úspěšní byli také francouzštináři. V  rámci Dnů 
Frankofonie, pořádaných každoročně MZV ČR, 
MŠMT ČR, MK ČR, Francouzským institutem, 
Velvyslanectvím FR a  velvyslanectvími 
frankofonních zemí v  Praze, se letos poprvé 
zúčastnili naši studenti soutěže Frankofonie. 
Nejlepšími z  nich byla Eliška Odvodyová z  1.A 
a Daniel Vaník z kvinty A.

Pěvecký sbor letos slaví 20. výročí svého působení 
a současně pořádá jubilejní 10. ročník Jarního 
zpívání. I letos se na dvou společných koncertech 
v  areálu ostrovského kláštera sejdou hudebníci  
a zpěváci z našich partnerských gymnázií v Hofu, 
Wunsiedelu a Schwarzenbergu. Srdečně zveme 
ostrovskou veřejnost na pestrý jarní koncert, 
který se koná ve čtvrtek 15. května od 17 hod.

Mgr. Libor Velička

Bára Pauchová, 2. místo obsadila Marta Šafářová 
a na 3. místě se umístila Dominika Jahodová. Na 
ostrovském gymnáziu proběhlo okresní kolo 
biologické olympiády žáků 8. – 9. tříd. Naši školu 
reprezentoval Tomáš Martínek a v okresním 
kole biologické olympiády žáků 6. – 7. tříd nás 
reprezentoval Jakub Jelínek. Děkujeme.

Ostatní:
Žáci 1. stupně z druhých až pátých tříd navštívili 
koncertní síň v Karlových Varech. Zde se představil 
Karlovarský symfonický orchestr. Průvodcem 
byl pan Viktor Braunreiter, který představoval 
jednotlivé nástroje i hráče orchestru. Děti se účastí 
na koncertu zapojily do projektu Ministerstva 
kultury – Rok české hudby 2014.

Na škole proběhl casting soutěže X Factor. 
Všechna vystoupení od nejmenších prvňáčků až 
po deváťáky byla dobře připravená a bylo těžké 
rozhodnout, koho neposlat dál do finále. Nakonec 
z 1. stupně do finále postupují: M. Hechtová z 1. A 
(bicí nástroje), děvčata N. Ederová a Z. Syptáková 
ze 4. A (zpěv), J. Svačina ze 4. C (kytara a zpěv),  
G. Tokár ze 3. A (tanec), A. Pincová ze 4. A (zpěv),  
J. Demeterová z 5. B (zpěv), trio Zumba Girl ze 3. A 
(tanec), K. Hammerová ze 4. C (zpěv), K. Novotná 
ze 3. B (zpěv a kytara). Druhý stupeň budou 
reprezentovat D. Cina z 9. A (sopránsaxofon),  
K. Sedlecká z 6. A (zpěv), O. Petrák ze 7. B (zpěv), 
L. Stehlíková ze 6. A (zpěv) a duo N. Fučíková  
a B. Šutáková z 8. A (zpěv). Děkujeme všem za 
krásná vystoupení. 

Poděkování také patří Františku Trefnému z  8. A. 
V  Jablonci nad Nisou se v  březnu uskutečnilo 
regionální halové mistrovství republiky v běhu na 
60 m s překážkami pro hasiče. Vybojoval si krásné 
28. místo ze 125 účastníků. Tím se nominoval 
na halové mistrovství republiky v  Praze, které 
se uskuteční v  červnu. Všichni držíme palce! 
Společnost DM Drogerie Markt s.r.o. nám nabídla 
účast v  DM preventivním programu „Veselé 
zoubky“. V letošním roce probíhal již čtvrtý ročník 
zaměřený na správnou péči o chrup dětí z prvních 
tříd. Více na www.3zsostrov.cz

Mgr. Michaela Budaiová (red. kráceno)

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

Zdroj: GO.
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VÝSTAVA NA STARÉ RADNICI 
V OSTROVĚ

TANEČNÍ VEČER 
PRO MILOVNÍKY DECHOVKY

KAMIL STŘIHAVKA 
A JEHO AKUSTICKÉ TURNÉ

SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLŮ

Fotografie známého písničkáře, básníka, 
humoristy, fotografa a spisovatele Josefa Fouska 
mohou návštěvníci Staré radnice spatřit v  rámci 
výstavy nesoucí název „OBRAZY DUŠE“ již od  
1. května. Tento všestranný muž, jenž se snaží lidem 
rozdávat dobrou náladu, se do podvědomí české 
veřejnosti poprvé zapsal jakožto host Miloslava 
Šimka v pořadech Divadla Semafor, později Divadla 
Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 
1998. Jako fotograf má za sebou více než padesát 
výstav v Česku i v zahraničí a jeho fotografická díla 
nás osloví nejen svou citlivost a upřímností, ale 
také svou typickou přirozeností.

Bc. Darina Forstová, 
propagační specialistka

V  měsíci květnu se návštěvníci Domu kultury 
Ostrova mohou těšit na taneční večer, který 
se ponese v  rytmu dechové hudby společně 
s kapelou s názvem „Veselá krušnohorská muzika“ 
pod vedením uměleckého vedoucího a kapelníka 
Viliama Béreše. Hostem večera bude český herec, 
dabér, zpěvák a moderátor Josef Zíma, jenž se 
lidem vtiskl do paměti především jako princ 
české pohádky „Princezna se zlatou hvězdou na 
čele“ a kterého v současnosti často označují jako 
nekorunovaného krále české dechovky.

Bc. Darina Forstová, 
propagační specialistka

Rocková legenda a majitel nezaměnitelného  
a fenomenálního hlasu v  muzikálových rolích 
Kamil Střihavka spolu se svou kapelou LEADERS! 
navštíví v  květnu Dům kultury Ostrov v  rámci 
svého akustického turné s názvem „Kamil Střihavka 
Akustické turné 2014“.
Během tohoto koncertu se mohou posluchači 
těšit nejen na úpravy Kamilových hitů, jako Země 
vzdálená, Kovboj z Teplic, Když se snáší déšť, Černá 
růže atd., ale i písně vybrané ze všech  alb jeho 
bohaté hudební kariéry.
Věříme, že pro návštěvníky DK bude tento unikátní 
koncertní program, ve kterém se snoubí jedinečný 
hlas, některé léty prověřené hity a nové aranžmá 
s  akustickými nástroji, především příjemným 
setkáním a zastavením se v této uspěchané době. 
Předprodej vstupenek již v  infocentrech města 
Ostrova nebo online na www.dk-ostrov.cz

Bc. Darina Forstová, 
propagační specialistka

„Sběratelství pomáhá splnit si   dětské sny, 
naplnit     volný   čas   smysluplnou činností  
i navazováním užitečných kontaktů a mnohdy 

některé celoživotní   sbírky mají svůj i nadčasový 
vědecký   význam. Sběratelství nerostů pomáhá   
uchovat   i pro   budoucí   generace     minerály 
a horniny, tedy doklady o vzniku a složení 
zemské kůry. Zachraňuje   nerosty nacházené   
v  lomech   či dolech   před drtičkami štěrku   
či   rudných   koncentrátů, kde   by byly jinak 
nenávratně   ztraceny. Pro sběratele     nerostů   
je to ten   nejkrásnější okamžik, když po úderu   
geologického kladívka   se   rozlomí   hornina    
a objeví se barevná achátová výplň či dutina   
s  krystaly.   Každý nerost   je   svým   způsobem   
originálem, má   i vysokou estetickou hodnotu, 
kterou   dokáže ocenit   i oko laika.“  MUDr. Petr, 
vedoucí geologického kroužku při Muzeu Beskyd 
ve Frýdku-Místku.

V  pořadí již druhou výstavu s názvem „Skrytá 
krása minerálů“ můžete ve dnech 20. května –  
22. června 2014 spatřit v  kostele Zvěstování 
Panny Marie v klášterním areálu v Ostrově. 
Skrytou krásu neživé přírody vám představí 
ostrovští sběratelé Petr a Tomáš Sütteovi, Petr  
a Luboš Modrovičovi a Alena Lněničková. Navštívit 
ji bude možno od úterý do neděle vždy od 9.30 
do 18.00 hod. Vernisáž výstavy bude zahájena 
v  17.00 hod. dne 20. května 2014 v  kostele, kdy 
bude promítnuta také krátká prezentace. 

A co bude k  vidění? Tak jistě každého 
zaujmou exponáty krystalovaných minerálů 
z krušnohorských lokalit, turmalíny ze Smolných 
pecí, aragonity z  Ostrova, ukázky leštěných 
achátů a polodrahokamů z  okolí Klášterce nad 
Ohří a Slavkovského lesa a skelné opály z Valče. 
Součástí výstavy budou také makro snímky 
minerálů zapůjčené z  Hornického muzea 
v  Příbrami. Svět krystalů a jeho krásu přiblížil 
objektiv Pavla Škáchy, tamnějšího kurátora sbírky 
minerálů. Detailní fotografie odhalí pestrou škálu 
krystalových tvarů a barev na vybrané kolekci 
klasických minerálů březohorského ložiska. Dále 
bude výstava doplněna o  barevné fotografie 
krušnohorského podzemí fotografa Jana 
Albrechta.

Blízká oblast Krušnohoří a Slavkovského lesa 
patří k  významným oblastem výskytu minerálů 
v České republice. Toto úzce souvisí také se 
slavnou hornickou tradicí kraje. Polodrahokamy 
z  Ciboušova byly těženy již v  době vlády císaře 
Karla IV. a pravděpodobně i Rudolfa II. a byly 
použity k  výzdobě kaplí sv. Kříže na Karlštejně 
a Svatováclavské kapli ve chrámu sv. Víta. 
Krušnohorská naleziště drahých kamenů se 
nacházejí ve střední části Krušných hor zhruba 
mezi Vejprty a Chomutovem. Každý z vystavených 
exponátů může zaujmout buď svým tvarem, 
vzhledem nebo barevností. Vybrané vzorky 
vhodně reprezentují oblast Krušnohoří a okolí 
města Ostrova do vzdálenosti cca 40 km. 

Srdečně zveme všechny zájemce k  návštěvě 
výstavy do kostela Zvěstování Panny Marie.

Ing. Lubomír Modrovič a Eliška Failová – 
vedoucí kláštera (red. kráceno)

Zdroj: DK Ostrov.

Zdroj: DK Ostrov.

Zdroj: DK Ostrov.

Zdroj: DK Ostrov.
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VĚŘÍM, ŽE MŮJ KRÁTKÝ ŽIVOT 
NEBYL NADARMO

18. VARHANÍ JARO V OSTROVĚ

JARNÍ  KONCERT

Jan Bula, kněz brněnské diecéze, byl ve svých 
jednatřiceti letech  20. května 1952 popraven 
v  jihlavské věznici. Byl jedním ze tří kněží 
odsouzených na smrt ve vykonstruovaných 
soudních procesech, které následovaly po 
známém případu „Babice“. Jan Bula se stal obětí 
komunistického režimu, kterému posloužil ke 
kriminalizaci katolických duchovních. Tělo Jana 
Buly bylo spáleno a popel uložen na neznámém 
místě. Měl upadnout v  zapomnění. Na samém 
konci života, večer před popravou, Jan Bula 
napsal: „Pán Bůh vyměřil mi krátký život. Ale věřím, 
že nebyl nadarmo“. Po pádu komunistického byl 
soudně rehabilitován a v roce 2004 byla zahájena 
diecézní fáze jeho kanonizačního řízení.
Výstava o Janu Bulovi, připomíná a ukazuje 
životní osudy i smrt mučedníka. Životní postoje 
tohoto mladého kněze se stanou vzorem pro ty, 
kteří chtějí opravdově žít pro druhé. Expozice 
bude k  vidění od 21. května do 6. června 2014  
v kapli sv. Floriána v rámci letošního XXV. ročníku 
Jáchymovského pekla, při němž se vzpomíná na 
několik desítek tisíc nevinných obětí bývalého 
komunistického režimu, kteří byli často odsouzeni 
k dlouhým létům odnětí svobody. Výstavy ukazují 
na konkrétních příkladech statečnost a odvahu 
lidí bojujících s komunistickým režimem. Výstava 
je přístupná zdarma v rámci prohlídek kaplí.

Eliška Failová, Miroslav Kasáček 
(red. upraveno)

Stejně pravidelně jako se střídají roční období, 
přichází další ročník Ostrovského varhanního jara. 
Letos se můžeme těšit již na osmnáctý ročník. 
Tato pěkná tradice svědčí nejen o tom, že máme 
v  Ostrově kvalitní hudební nástroj, ale vzdává 
také hold ostrovskému publiku, které si oblíbilo 
tento druh hudby. Kostelní varhany jsou vskutku 
královský nástroj a tak není divu, že na repertoáru 
jednotlivých koncertů figurují autoři jako 
Antonín Dvořák, Pavel Josef Vejvanovský, Bedřich 
Smetana a samozřejmě také Johan Sebastian 
Bach. V minulém roce jsme si připomněli, že sám 
Bach kdysi do našeho města osobně zavítal. Lze 
předpokládat, že navštívil také náš kostel a je 
jistě možné, že si na varhany v Ostrově dokonce 
zahrál. Ostrovské varhanní jaro tak lze s  jistou 
dávkou představivosti chápat jako jeho odkaz. 
V  rámci jeho programu jsme pro vás připravili 
tři koncerty, ve kterých kromě varhan uslyšíte 
violoncello, trubku a zpěv. 
 
Program:
11. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & VIOLONCELLO
Michael Bártek – varhany, Ondřej Kratochvíl – 
violoncello

DRUHÝ REGIONÁLNÍ WORKSHOP 
INFOCENTER

Druhý regionální workshop informačních 
center se konal v  úterý 25. března 2014 od 
10.00 do 17.00 hod. v  nově zrekonstruovaných 
prostorách Divadélka Točna v   Domě kultury 
v  Ostrově. Dopolední části, která byla věnovaná 
odborné veřejnosti, se zúčastnilo celkem deset 
informačních center, tři subjekty cestovního 
ruchu a za pedagogického doprovodu také 
jedenáct žáků Obchodní akademie z  KV se 
zaměřením na cestovní ruch. Každé infocentrum 
mělo prostor pro prezentaci svého pracoviště, 
hlavním letošním tématem však bylo: 
„Nabídka zboží a služeb infocenter“. Referentky 
jednotlivých IC si vyměnily množství cenných 
zkušeností týkajících se například směnáren, 
CZECH POINTU či terminálu platebních karet na 
pracovišti. Zástupce Krajského úřadu pro odbor 
cestovního ruchu pan Židlický se s  ostatními 
podělil o nejnovější informace „Živého kraje“.  
IC Karlovy Vary informovalo o nově nabízené 
službě zahraničním návštěvníkům mimo EU  
týkající se  možnosti výplaty DPH za zakoupené 
zboží v  ČR, referentky z  kláštereckého IC se 
pochlubily nástěnnými kalendáři  vzniklými 
z  fotosoutěže, zástupkyně   Horního hradu 
navrhla sdílení zajímavých kulturních akcí 
na Facebooku mezi jednotlivými IC v   Poohří 
(jak směrem na Cheb, tak také na Chomutov). 
Božídarské infocentrum se podělilo o zkušenosti 
s  půjčovnou kol a dětských srážedel, určených 
především pro Ježíškovu cestu, a s  prodejem 
brýlí, čepic a rukavic v  infocentru. V  krátkosti se 
také představily se svou nabídkou Horní hrad, 
Výletní kavárna Větrný vrch a nový projekt Výlety 
do Ostrova. V  prostoru určeném pro diskusi 
zaznělo množství zajímavých témat a proběhla 
výměna propagačních materiálů jednotlivých 
infocenter. Odpolední část byla věnována široké 
veřejnosti, pro niž byla ve vestibulu domu 
kultury připravena výstava věnovaná Historické 
kulturní krajině Krušnohoří, ale především velký 
výběr propagačních materiálů jednotlivých 
informačních center. 

Dana Kolovratníková

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Srdečně vás zveme na tradiční zahájení lázeňské 
sezóny v Jáchymově, které se uskuteční v sobotu 
24. května 2014 od 10.00 do 17.00 hod. Vedle 
alegorického průvodu 
a bohatého kulturního programu jsme pro 
vás připravili přehlídku volnočasových aktivit 
v  Krušných horách. Díky spolupráci sportovních 
center na Klínovci, Božím daru, Eduardu a Plešivci 
si můžete vyzkoušet celou řadu sportovních  
a zábavných atrakcí. Další zajímavosti vám 
představí informační centra z  obou stran 
českoněmecké hranice. 

Dopolední program před LC Agricola
10.00 hod. Swing Melody Ostrov  
11.00 hod. Mažoretky ZUŠ Cheb 

Kulturní dům Jáchymov
12.30 hod. koncert Hornická kapely Barbora 
  
Odpolední program před LC Agricola
13.00 hod. Slavnostní alegorický průvod, 
zahajovací ceremoniál a svěcení pramenů
13.45 hod. Leona Šenková 
14.45 hod. Hudební křížovka – hudebně zábavná 
akce pro děti 
16.00 hod. Burma Jones 

Lázeňský park
10.00 – 17.00 hod. 
Tradiční prodejní stánky s  upomínkovými 
předměty, kávovými výrobky z nabídky fairtrade, 
nabídkou chráněné dílny z Chebu a skvělé 
občerstvení z nabídky lázeňských domů.
13.00 – 17.00 hod. 
Přehlídka volnočasových aktivit v Krušných 
horách, ukázka výcviku psů, jízda na konících, 
jízda kočárem, skákací hrady a další atrakce pro 
malé i velké děti.

Podrobné informace naleznete 
na www.spainfojachymov.cz 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Ing. Marek Poledníček, 
manažer programového centra

18. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & TRUBKA
Miroslava Svobodová – varhany, Radek Rejšek – 
trubka
25. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & ZPĚV
Irena Chřibková – varhany, Markéta Dvořáková – 
mezzosoprán

Vstupné bude již druhým rokem pouze 
dobrovolné a bude použito ke krytí nákladů 
těchto koncertů, které se konají za finanční 
podpory města Ostrova, Karlovarského kraje a 
dalších sponzorů. Podrobné informace můžete 
získat na webových stránkách farnosti www.
farnostostrov.cz 

Za realizační tým Ing. Marek Poledníček

Smíšený pěvecký sbor

ORBIS PICTUS  OSTROV
Vás srdečně zve na

JARNÍ  KONCERT

8. května 2014 od 16.00 hod. 
v Letohrádku Ostrov

Přijďte se jarně naladit a zaposlouchat  
se do příjemných sborových melodií

Těšíme se na Vás!!!
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KULTURNÍ AKCE

JARNÍ ZPÍVÁNÍ – 
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

GALERIE

Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Zámecký park 226, 363 01 Ostrov

květen 2014

Výstavy:
24. 4. – 15. 6. 2014
Svatopluk Klimeš – Ohňová země/Propalované 
kresby, akce, instalace
Svatopluk Klimeš (1944) ve svých různorodých 
výtvarných pracích používá oheň, který je pro 
něj nikoliv prvkem destruktivním, ale prvkem 
tvůrčím. Jeho výtvarné uvažování často 
naznačuje téměř filozofické přemýšlení, které se 
pohybuje v mantinelech evropského kulturního 
myšlení, jehož základem je starověké Řecko 
a křesťanská Evropa. V některých pracích se 
přímo obrací k řeckému filozofovi Hérakleitovi, 
v jiných prací využívá symboliku židovskou či 
křesťanskou. Autorův přístup k těmto tématům 
je ryze konceptuální, nicméně výsledné kresby, 
malby, objekty, či instalace neztrácejí ani na 
estetické kvalitě a vizuální síle. V rámci vernisáže 
proběhne performance Svatopluka Klimeše 
s názvem Alchymistická kuchyně.

24. 4. – 15. 6. 2014
Vary(i)ace/Stanislav Kožený – portrétní fotografie 
osobností Karlovarska
Ojedinělý soubor černobílých fotografií 
zachycující výtvarné osobnosti karlovarského 
regionu. Stanislav Kožený (1948) se portrétní 
činnosti věnuje již celé dvacetiletí. Výstava se stane 
specifickým výtvarným dokumentem. 

24. 4. – 15. 6. 2014 
Jan Knap/Obrazy, akvarely
Exulant a světoběžník Jan Knap (1949) od 
listopadu 2004 žije v  Plané u Mariánských 
Lázní. Do České republiky se ale vrátil v  roce 
1992 a od té doby jeho malířské a kreslířské 
umění obohacuje duchovní klima současné 
umělecké scény. Zároveň ji také relativizuje, 
poněvadž do zdejšího prostoru zaměřeného 
na postkonceptuální projevy a sociální sondy  
a vyostřené vnímání rozporuplného světa kolem 
nás, přináší hodnoty lásky, lidského souručenství, 
naděje a klidu, které jakoby nebyly z tohoto času. 
Pastorální figurální scény, v  nichž dominují děti, 
matka a otec, doplněné andělskými bytostmi, se 

odehrávají povětšinou v harmonické krajině. Vše 
je prodchnuto hlubší symbolikou a duchovními 
vrstvami, vyplývajícími z křesťanských hodnot. 

Doprovodný program:
10. 5. 2014, od 13.00 hod. 
Zahradní slavnost/Oheň – světlo – alchymie 
Zahradní slavnost bude v  roce 2014 součástí 
třídenních Ostrovských slavností. Program 
v  letohrádku bude inspirován výstavou 
Svatopluka Klimeše. Bude připraveno několik 
tvůrčích dílen a workshopů, které se budou 
vztahovat k  tématům oheň – světlo – alchymie. 
Vrcholem programu bude ve večerních hodinách 
ohňová show.

Program:
13.00 – 18.00 Výtvarné dílny a workshopy
Svatopluk Klimeš/Malba popelem
Bořivoj Hořínek/Kresba světlem 
Lubomír Stiburek/Fotogramy a kyanotypie
Pavla Vargová/Magické obrázky
Božena Vachudová/Alchymáž a froasáž
19.30 Jednotka Františka Kůse/koncert
21.30 Ohnivé divadlo Ignis/ohňová show

14. 5. 2014, od 16.00 hod.
Enkaustika – Obrázky Inchies
Výtvarná dílna především pro seniory a seniorky 
bude zaměřená na malování horkým voskem 
a tvorbu obrázku typu inchies. Vstupné: 50 Kč 
(zahrnuje veškerý potřebný materiál k tvorbě).

Čtvrtek, 15. května v 17.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu 
ostrovského kláštera
Pěvecký sbor Gymnázia Ostrov a jeho hosté  
z partnerských gymnázií.

18. 5. 2014, od 14.00 hod.
Svatá rodina – Výtvarná dílna k  výstavě Jana 
Knapa
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi bude věnována 
křesťanských motivům, přičemž inspirací k tvorbě 
budou obrazy Jana Knapa. Vstupné: 50 Kč 
(zahrnuje veškerý potřebný materiál k tvorbě).

18. 5. 2014, od 16.00 hod.
Přátelské setkání s Pavlem Knapem
Vstupné dobrovolné.

28. 5. 2014, od 16.00 hod.
Mokré plstění
Výtvarná dílna určená převážně seniorům  
a seniorkám zaměřená na techniku mokrého 
plstění. Vstupné: 50 Kč (zahrnuje veškerý 
potřebný materiál k tvorbě).

ROZPOČTÁŘ STAVEB

Významná a zavedená
společnost hledá kolegu na pozici:

Požadavky:
 » Vzdělání: SŠ/VŠ stavebního zaměření, pozemní stavby

Další požadavky:
 » praxe na pozici přípravář - rozpočtář výhodou
 » znalost stavebních postupů a materiálů
 » velmi dobrá uživatelská znalost práce 

na PC (Word, Excel, Outlook, AutoCAD)
 » odpovědnost a důslednost
 » časová flexibilita
 » aktivní přístup a ochota učit se novému
 » schopnost týmové spolupráce
 » nebát se komplikací a schopnost je aktivně řešit

Nabízíme:
 » zázemí významné regionální, silné a prosperující společnosti
 » zajímavá práce v dynamickém a perspektivním projektovém týmu
 » otevřenou a přátelskou atmosféru na pracovišti
 » vysoká možnost seberealizace a osobnostního rozvoje
 » motivační finanční ohodnocení
 » zaměstnanecké výhody a vzdělávací programy, pravidelné školení

Pracovní náplň:
 » zpracování rozpočtů a oceňování výkazů výměr
 » tvorba nabídek na základě stavebních plánů
 » sestavování cenových odhadů
 » poptání a vyhodnocení nabídek subdodavatelů
 » příprava podkladů pro uzavření smluv o dílo
 » technické posouzení projektové dokumentace
 » aktivní komunikace s dodavateli i se zákazníky
 » technicko - ekonomické poradenství pro investory

www.neprostavebni.cz
Stavíme jinak. Detailně.

Kontakt: info@neprostavebni.cz, mob.: 774 115 556
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS“. Výherci vstupenek 
se stávají paní Alena Kučerová z Karlových Varů a pan František Havel z Ostrova. Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na 
emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí  
a to do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov (tvorbu křížovky 
zajišťuje grafická společnost Samab Brno Group a. s.).  



17OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | KVĚTEN 2014

Z HISTORIE MĚSTAROZHOVOR

HODNOTY V KRVI NALEZENÉ – 
2. ČÁST

NOVÝ ZPŮSOB, JAK PŘIVÉST 
MLADÉ LIDI K PAMÁTKÁM

Vidíte postávat skupinku mladých lidí s mobilním 
telefonem v ruce a zuřivým výrazem ve tváři před 
branami památek a či jiných významných 
památníků. To skutečně může vzbudit podezření, 
dříve než však začnete vynášet soudy,  zkuste se 
zeptat, zda nehrají INGRESS.
 
Po světě se jednoho dne začala objevovat 
záhadná hmota –  XM, energie, která se hromadí 
kolem portálů. Ty jsou u zajímavých míst, jako 
jsou například sochy, památníky monumenty 
apod. Skrz portály se na Zemi dostávají neznámí 
mimozemšťané (tzv. Shapers, volně přeloženo 
jako Tvarovači). Lidé se začínají dělit do skupin 
na tzv. Osvícené (Enlightened), s cílem pomoci 
neznámým ovládnout mysli lidí a tím snad 
povýšit rasu lidí na vyšší úroveň bytí, vylepšit 
jejich schopnosti, nebo odevzdat svou planetu 
bez boje dost možná nepřátelské rase. Mezi námi 
je ale také spousta odpůrců (Resistance), kteří 
jsou konzervativní a brání se změnám – nechtějí 
nechat neznámé mimozemšťany jen tak působit 
na lidstvo. Takto začaly boje, obsazování portálů a 
propojování do polí. Že to zní jako příběh ze sci-fi? 
Vítejte ve světě aplikace Ingress!
 
Televize, počítače, chytré telefony, internet, to 
vše nám přináší pohodlnou zábavu bez nutnosti 
opustit pohodlí domova. Ale co když se spojí 
možnosti virtuálního světa s tím reálný? John 
Hanke, který stojí za skupinou Niantic Labs, přišel 
s nápadem udělat hru,  která konečně dostane 
lidi ven a něco je naučí.  A tak byla na začátku 
listopadu roku 2012 spuštěna hra Ingress. Ingress 
je velká online videohra  pro více hráčů  
s rozšířenou realitou, která se hraje na mobilních 
zařízeních se systémem Android  (2.3 a vyšší). 
Zařízení musí obsahovat čip GPS a hráč musí mít 
přístup k mobilnímu internetu. Herní svět máte 
ve vašem chytrém telefonu, ale pro provádění 
akcí musíte běhat po světě reálném. Ingress může 
trošku připomínat geocaching (hledání a sbírání) 
ale také některé principy Foursquaru (obsazování 
portálů = majorství). 

Mé první setkání s touto hrou bylo 
prostřednictvím mladšího bratra, který, ačkoliv 
nijak zvlášť neholduje návštěvám kulturních 
památek, se  z ničeho nic začal objevovat u bran 
klášterního areálu a s velkým zapálením hleděl 

na displej svého mobilního telefonu. Takovýto 
pohled vzbudil mou zvědavost a po několika 
zmatených otázkách jsem již znala princip hry. Tato 
hra je ideální pro velkoměsta, ale díky nadšeným 
hráčům se i město Ostrov a jeho památky staly 
součástí tohoto virtuálního příběhu. Takzvané 
„portály“ se nacházejí například v klášterním 
areálu, v Letohrádku, u Bílé brány, v bazéncích 
před městskou knihovnou a v domě kultury. Pro 
vytvoření portálu je nutné místo vyfotit a napsat 
stručné informace o jeho historii, přičemž se uloží 
i GPS souřadnice snímku.  Při dalším náhodném 
setkání s hráčem Ingress v areálu kláštera už jsem 
se nenechala zaskočit a okamžitě jsem věděla, 
odkud vítr vane. Udělala jsem proto rozhovor  
s několika hráči této hry:
 
Jak jste se k této hře dostali?
- Dostala jsem se k ní přes známou.
- Od jiného aktivního hráče z Karlových Varů.
 
Jak dlouho trvá se ve hře zorientovat?
- Tím, že mám anglickou verzi, tak to celkem 
trvalo, ale dá se to vcelku dobře.
- Zorientovat rychle, ale naučit pokročilé 
mechaniky chvíli trvá.
 
 Čím tě hra nejvíce strhla?
- Strhla mě bojováním o portály, které jsem si 
vyhlédla a následným bráněním těchto portálů.
 - Je prostě super kombinovat virtuální realitu  
a mapu reálného světa. 
 
Co pro tebe byl největší přínos hry?
- Díky této hře vytáhnu synovce od PC, což patří  
i mezi přínosy... Vyrazíme s přáteli na procházku  
k získání co nejvíce portálů.
- Plus se u toho musíte hýbat.
 
Tento počin je to opravdu zajímavý a jste-li  
počítačově zdatní, stojí přinejmenším za  
vyzkoušení. Pro začátečníky  se doporu-
čuje  stáhnout si také aplikaci Ingress portály, 
kde naleznete spoustu vysvětlivek, které vám 
pomohou se ve hře rychleji zorientovat. Až ale do 
herního systému proniknete, můžete se těšit na 
prozkoumávání zajímavých míst nejen Ostrova, 
poznávání nových lidí a především neokoukanou 
formu zábavy. 

Zdroje k článku: http://ingressia.cz, 
http://www.wikipedia.org

Eliška Failová (red. upraveno)

Navzdory urputným snahám papežského stolce  
a samotných římských císařů se během 
středověku nepodařilo myšlenku křesťanské 
a evropské vzájemnosti efektivně realizovat. 
Zdánlivou ránu do zad jí uštědřily náboženské 
války uvnitř Svaté říše mezi katolickou  
a nově vznikající protestantskou šlechtou. Idea 
katolické jednoty se sice zhroutila, ale byla 
vystřídána významnou myšlenkou, která stála  
u zrodu pozdější pro Evropu typické náboženské 
tolerance. Při podepsání tzv. augšpurského míru 
(1555) totiž dochází k prvotní definici principu 
cuius regio, eius religio (tedy: čí území, toho 
víra), které dává panovníkům volnou ruku nad 
výběrem náboženské konfese na jejich rodových 
územích.
Výše zmíněný princip je pak potvrzen v mírových 
smlouvách z Münsteru a Osnabrücku, které 
vstoupily do dějin pod souhrným označením 
vestfálský mír a ukončily pro Evropu naprosto 
zničující třicetiletou válku (1618 − 1648), jež je 
bohužel v našich končinách často nesmyslně 
redukována na (pro průběh konfliktu) druhořadou 
bitvu na Bílé hoře (1620). Tak například  
o faktu, že mezi dvěma hlavními aktéry, Francií  
a habsburským Španělskem, konflikt pokračoval 
až do podepsání tzv. pyrenejského míru v roce 
1659, naše učebnice povážlivě mlčí. Idea katolické 
říše byla tehdy definitivně pohřbena, avšak z jejího 
popela se zrodil naprosto nový princip, u něhož 
můžeme s určitou mírou zjednodušení směle 
říci, že definuje politické a hodnotové ukotvení 
nejen Evropy, ale i celého civilizovaného světa 
až do dnešních dní. Tímto principem se stal tzv. 
vestfálský stát, nám známý spíše pod označením 
národní stát. Za jeho prototyp je označována 
Francie krále Ludvíka XIV., za jehož vlády došlo na 
základě zkušeností z třicetileté války k významné 
centralizaci moci do rukou absolutistického 
panovníka a tím oslabení moci šlechty. Ta se nově 
namísto svých regionálních hradů koncentrovala 
na královském dvoře a ztrácela tak svoji moc. 
Světlo světa spatřila jednotná národní armáda  
a zrodila se první národní hospodářské strategie  
v podobě merkantilismu. 
Tyto rozsáhlé změny ve stavbě vnitrostátní 
struktury si vyžádaly vznik moderní podoby státní 
byrokracie tak, jak ji známe dodnes. Jedině ta byla 
schopna zajistit efektivní správu chodu státu, 
a ačkoli se to mnohým liberálně orientovaným 
politikům a teoretikům pozdějších staletí 
příčí, právě jí částečně vděčíme za současnou 
podobu evropské i celosvětové společnosti. 
Záměrně zde vypichuji globální charakter této 
změny, neboť původně evropský koncept 
národního (vestfálského) státu, se stal vzorem 
pro všechny ostatní kontinenty, a dnes tak již ve 
světě nenajdeme jinou podobu státního zřízení.  
S tím se rovněž pojí další evropský vynález a to 
princip svrchovanosti, na němž byla založena 
nová konstrukce evropského mocenského řádu, 
již nově podporovala tvořící se profesionální 
diplomacie, která vzájemná pravidla styku mezi 
státy začala explicitně definovat ve všeobecně 
uznávaných zásadách diplomatického styku.
Nyní se konečně dostáváme k našemu 
rastattskému míru a válce o španělské dědictví, 
která byla vyvrcholením dlouhodobé snahy 
Ludvíka XIV. o nastolení hegemonie Francie  
v evropském prostoru. Právě utrechtský (1713) 
a rastattský (1714) mír povýšily mocenskou 
rovnováhu na naprosto elementární princip 
společné evropské politiky a zajistily tak formální 
nezávislost i menším evropským státům. O co se 
jednalo? Jak jsme již zmínili, Evropa byla vždy 
značně rozdrobeným heterogenním územím  
s řadou rozličných územních celků, které si svou 

Zdroj: Archiv Elišky Failové.
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nezávislost bránily jako oko v hlavě. Zároveň zde 
však vždy existovala snaha velmocí o nastolení 
hegemonie, čili nadvlády nad systémem. Ta 
však nikdy nebyla plně úspěšná, neboť jakmile 
byl některý z aktérů příliš silný, vytvořila se vůči 
němu účinná koalice ostatních menších států, 
která jeho snahy efektivně zkrotila. Pomyslným 
garantem tohoto evropského modelu se stala 
Anglie/Velká Británie. Ta s železnou pravidelností 
vyvažovala mocenské uspořádání na kontinentu 
ve prospěch slabších států a dlouhodobě tak 
například finančně podporovala vyzbrojování 
habsburských vojsk. Zcela markantním se tento 
princip stal v době napoleonských válek, kdy 
nový francouzský císař v závěru musel čelit 
obklíčení většiny ostatních zemí Evropy. 
Zde si dovolím své vyprávění ukončit. 
V červnovém čísle naleznete poslední díl celého 
seriálu, v němž se podíváme na hodnoty a ideje, 
zrozené v 19. a 20. Století.

Jan Železný, šéfredaktor

KROJ NAŠICH PŘEDKŮ

O kroji praví encyklopedie: šat výrazných znaků, 
charakteristický pro určitou dobu, národ, kraj 
a povolání. V případě Ostrovska jde o období 
zahrnující závěr 18. století a první polovinu století 
19. s vrcholem kolem jeho poloviny. Později čisté 
typy lidového kroje pomalu mizely, na venkově 
byly již často přejímány prvky městského oděvu. 
Co se národnostního zařazení týče, byla tato 
příhraniční oblast osídlena německy. Ale jak 
napsal metodik příslušného oboru: „Vtírá se 
otázka, má-li v tomto regionu výzkum lidové 
hmotné kultury vůbec význam. Tuto palčivou 
otázku jsme odpověděli kladně, a to z těchto 
důvodů: 1) jde o kulturu z území Čech, 2) 
studiem této kultury se do roku 1945 zabývali 
téměř výlučně němečtí badatelé…“   Jejich statě 
a publikace se také staly zdrojem současných 
informací. Typ nám nejbližšího uváděného kroje 
se týká rámcově Loketska, především nejbližších 
sousedních obcí Ostrova (Kfely, Žďár, Hluboký, 
Popov ad.). V nejpůvodnější podobě se tento kroj 
zachoval na venkově. Národopisci této oblasti jej 
zachytili v kresbách a obrazech, ale studijně již i ve 
fotografii. Byl to především karlovarský etnograf 
Josef Hofmann (1858 – 1943), jehož publikace 
obsahují nejen přesné popisy krojů z různých 
oblastí Chebska, ale i fond písní, pořekadel, 
pověstí, zvyků i zdejšího dialektu. 
Jako ukázka kroje z Ostrovska byla pro 
připravovanou historickou expozici zvolena 
varianta nedělní a sváteční, s prvky, jimiž se 
tento kroj nejvíce odlišoval od krojů českých. 
Existoval ovšem ještě i okázalejší typ, určený pro 
výjimečné příležitosti, svatby, křtiny apod. a pak 
oděv pracovní, který musel co nejvíce vyhovovat 
nárokům zemědělského provozu. Součástí 
mužského kroje byla bílá košile z domácího 
lněného plátna s širokými rukávy, u krku 
zavazovaná tkanicemi se stojatým límečkem. 
Kalhoty sahaly ke kolenům, měly vpředu lacl, 
který se dal odklopit. Materiálem byla obvykle 
měkká kůže, ale také sukno, téměř nezničitelná 
vlněná látka, speciálně upravená, „valchovaná“ až 
k zplstnatění. Ke kalhotám bílé pletené punčochy, 
které trochu přesahovaly okraje vysokých bot. 
Přes košile nosili muži ve svátek vestu, a to  
z co nejvzácnějšího materiálu, sametu, hedvábí, 
brokátu, často s pestrým vzorem, s řadou knoflíků 

a se stříbrnými hodinkami na řetízku. Muži nosili 
tehdy dokonce i hladké stříbrné náušnice. Svrchní 
oděv představoval dlouhý plášť z tmavého sukna 
s pelerínou – límcem, do něj se vázal hedvábný 
různě vzorovaný šátek či jeho třírohá polovina. 
Takový šátek stál kolem roku 1850 2 – 4 zlaté. 
Tento plášť byl odznakem mužské důstojnosti, 
nosili jej jen dospělí muži. Ozdoby černého 
plstěného klobouku (stuhy, šňůrky, střapce) se 
často lišily podle obcí. Josef Hofmann uvádí také 
klobouky třírohé, které však prý nosili jen staří, 
někdejším zvykům věrní sedláci a ještě roku 1830 
je vyráběl kloboučník Franz z Ostrova. V zadní 
kapse kalhot nosili tehdy muži vlastní příbor – 
pouzdro s nožem, ocilku k jeho broušení a vidlici. 
U stolu používal každý vlastní příbor, jen lžíce 
byly společné. K vybavení mužského kroje patřil 
ovšem i váček s tabákem.
Až na vestu a šátek byl mužský sváteční kroj 
tmavý a střídmý. O to komplikovaněji a zdobněji 
se v neděli oblékaly ženy. Dlouhá košile  
z jemného plátna měla na prsou a ramenou 
dírkové vyšívání podložené červenou látkou,  
u krku vyšívaný bílý karnýr, v každé vesnici jinak 
široký. Košile s nabíranými krátkými rukávy patřila 
k výjimečným příležitostem, svatbám, křtinám 
či velkým svátkům, a to hlavně u mladých žen 
a dívek. Pod sukní nosily ženy čtyři, pět i více 
spodniček. Sukně měly být totiž co nejbohatší 
a při chůzi se pěkně houpat. Na spodničky se 
oblékala dlouhá hedvábná sukně, většinou 
tmavá, květovaná nebo jinak vzorovaná a hodně 
nabíraná. Materiál byl ovšem drahý, taková sukně 
stála 25 až 36 zlatých. Uplatňovalo se tehdy rčení 
„Navenek nádhera, v maličkostech šetrnost.“ 
Také hedvábná zástěra v odlišné barevnosti byla 
drahá, 17 až 18 zlatých. V pase její okraj překrývala 
široká barevně vzorovaná stuha. Tyto hedvábné 
látky jako těžký brokát a lehčí taft, byly sem ještě  
v první polovině 19. století dováženy z Francie. 
Takové kroje ovšem vydržely po celou generaci, 
dědila je často i ta další. Přes košili se oblékal 
„špencr“, krátký těsně přiléhající hedvábný 
kabátek tmavších či lomených barev, vyztužený 
kosticemi, případně i polstrovaný, s širokým 
límcem. Pro tuto oblast jsou typické nahoře 
velmi rozšířené a vycpané, dolů zúžené rukávy 
– posměšně nazývané „šunky“. Výstřih zakrýval 
květovaný šátek křížem přes hruď vázaný, jehož 
cípy spadaly na sukni.
Na Chebsku měly mít ženy kroj přísně počestný. 
Kromě obličeje a rukou nesměl být ani kousek těla 
obnažený. I malé dírky vyšívání byly podložené. 
Na Ostrovsku takový kroj oblékaly ženy, alespoň 
někdy, ještě v druhé polovině 19. století. O celém 
nákladném oblečení se říkalo, že „stálo víc než 
dva silní voli“. Dalším typickým prvkem byly šátky 
a jejich vázání, které se odlišovalo nejen co do 
oblasti, ale někdy i co do obce. Na Ostrovsku to 
byl veliký květovaný šátek, stočený a vázaný přes 
bílý hladký čepeček s velikou tuhou mašlí nad 
čelem. V týle byla další stuha s kličkou, jejíž konce 
spadaly vzadu hluboko pod pás sukně.
Ozdobné součásti kroje zhotovovali speciální 
řemeslníci. Marnivé selské ženy se pyšnily tím, že 
„mají krajky z Božího Daru, hedvábí z Falknova, 
boty z Bochova, vyšívané stuhy ze Žlutic, prýmky 
z Pramenů, plátno z Andělské Hory“. Většina žen 
nosila na krku stříbrný řetěz se zavěšeným tolarem 
zhotovovaným v Ostrově. Svatební prsten, dar od 
ženicha, zdobily tři přívěsky: srdíčko, zámeček  
a klíček. Znamenaly: „Tady máš mé srdce, v něm jsi 
uzavřena a nikdo k němu nemá přístup, protože 
klíček máš jenom ty.“
Pro nás je dnes toto oblečení mužů i žen už velmi 
neobvyklé. Přibližuje nám však životní styl našich 

předchůdců. Převzali jsme po nich totiž nejen 
řadu stavebních památek i s krajinou, kterou 
poznamenali, ale i jejich minulost, ke které patří 
také kultura, jak ta šlechtická tak lidová. 
S použitím publikace Josefa Hofmanna 
„Deutsche Volkskunde und Volksbräuche 
Westböhmens“, Karlsbad 1932, dále publikace 
Aleši Balounové „Lidová kultura na Karlovarsku“, 
Karlovy Vary 1989. Důležité informace poskytla 
ředitelka Karlovarského muzea paní Ing. Lenka 
Zubačová. Kopie krojů zhotovila paní Pavla 
Hampton. 

Mgr. Zdenka Čepeláková (red. upraveno)

„OBZVLÁŠTĚ KRÁSNÁ“ 
OSOBNOST

Dům kultury, galerie Letohrádek a Základní 
umělecká škola Ostrov připravují na 10. květen 
„Ostrovské slavnosti“. Součást jejich programu 
připomene také princeznu sasko-lauenburskou, 
pozdější markraběnku bádenskou Sibyllu 
Augustu (1675 – 1733), pro kterou byl Ostrov po 
tři desetiletí jejím „českým domovem“.  Zálib jejího 
otce, vévody Julia Františka, alchymistického 
bádání a pokusů včetně tajemství rubínového 
skla, se dotkne také Zahradní slavnost 
v Letohrádku, a to výstavou z tvorby výtvarného 
umělce Svatopluka Klimeše nazvanou Oheň – 
Světlo – Alchymie.
 
Termín „obzvláště krásná“ se sice původně netýkal 
samotné markraběnky, jak uvádí název velké 
monografie, ale vyjadřoval její přání, které se 
týkalo zámeckého kostela v  Rastattu a vybavení 
rastattského zámku. Sdělila je v dopise dvornímu 
malíři Franzi Pflegerovi roku 1721. Tento výraz 
platí však plně i pro osobnost této „barokní ženy“. 
Program slavností má přiblížit princeznino první 
životní období – léta dětství a dospívání prožitá  
v „zahradě sta fontán“ a také jejich závěr. Zdánlivě 
běžná dobová událost z roku 1690 poznamenala 
Ostrov stejně jako Bádensko a stala se počátkem 
dodnes trvajícího vztahu našeho města 
k vzdálenému bádenskému Rastattu.

V  druhé polovině 17. století se vévodovi Juliu 
Františkovi Sasko-Lauenburskému a jeho 
manželce Marii Hedvice z  Pfalce-Sulzbachu, 
majitelům ostrovského panství, narodily dvě dcery 
– Anna Maria Franziska (1672) a Franziska Sibylla 
Augusta (1675). Syn, který měl jednou převzít 
rodový majetek v Čechách i severoněmecké 
vévodství sasko-lauenburské, v  dětském věku 
zemřel. Šlechtické dcery byly ovšem tehdy 
především objekty sňatkových manipulací, ve 
kterých rozhodovalo výhradně vlivné postavení 
rodu, jeho majetek a reprezentace. V tom smyslu 
byly také dívky vychovávány. V  ostrovském 
zámku a slavné zámecké zahradě tak vyrůstaly 
dvě holčičky, obklopené krásami uměleckými  
i přírodními, zároveň však od malička soustavně  
a bezpodmínečně podléhající požadavkům 
dvorní etikety. Měly sice krásné šaty, šperky  
a sloužící, ale také množství zákazů a příkazů. 
Pohádku připomínající život princezen a jejich 
zámecký přepych měl ve skutečnosti i své stíny. 
Dokládá to i portrét tříleté Sibylly Augusty. 
Ukazuje dospěle oblečené a přezdobené, 
nepřirozeně vážné dítě – těžko si představit jeho 
dětské hry a radosti.   
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KÁCENÍ STROMŮ 
V BORECKÉ ULICI

ZODPOVĚDNÁ LÉTA

VIZUALIZACE

Když jsem se 22. března podíval z  okna, uviděl 
jsem partu pracovníků kácející lípy u silnice. Na 
můj dotaz, z jakého důvodu stromy likvidují, 
jsem dostal odpověď, že v ulici budou parkovací 
místa. Je pravdou, že šikmá parkovací místa jsou 
v Ostrově ve více ulicích, je to praktické. Jsou 
to však ulice s jednosměrným provozem. Ulice 
Borecká však navazuje na Hlavní, je dvousměrná 
a využívají ji mimo běžných obyvatel města 
hlavně sanitní vozy, což mně z bezpečnostního 
hlediska připadá dost nepraktické. Kdysi jsem se 
doslechl o záměru vybudovat podzemní garáže 
na jih od restaurace „Kolečko“. Domnívám se, že 
by to bylo pro město výhodnější už z hlediska 
počtu parkovacích míst. Bohužel podle názoru 
zastupitelů města je lepší řešení devastovat 
přírodu, likvidovat travnaté plochy, stromy 
mezi obytnými domy. Proč se třeba nevyužije 
prostor mezi dvěma Penny markety, kde stojí 
bývalá stanice mladých přírodovědců? Mám 
pro zastupitele jiný návrh. Zlikvidovat střední 
travnatý pás na Hlavní třídě a vybudovat tam 
parkovací místa, z kruhových objezdů vytvořit 
kruhová stání pro auta i třeba na kopci by bylo 
dost místa. Proč si vylepšovat životní prostředí, 
když si ho můžeme úspěšně ničit.

Rudolf Čejka

Asi jako většina lidí v našem městě sleduji vysílání 
naší Kabelové televize a jsem též pravidelnou 
čtenářkou Ostrovského měsíčníku. Psala jsem 
též výzvu, aby se přestalo hazardovat s  naší 
teplárnou. Jak to ale vypadá, tak tato moje výzva 
zůstane oslyšena a ze všeho, co jsem si přečetla 
v  minulém čísle plyne, že teplárna neodvratně 
míří z městských rukou pryč. A ti, kteří by jí měli 
dobře spravovat, tomu jen napomáhají. Ale o tom 
psát nechci. 

Ráda bych se zastavila u projednávání rozpočtu 
města na rok 2014. Kdo neviděl jeho projednávání 
v  televizi, tak si mohl přečíst článek bývalého 
starosty pana Ing. Bureše. Nejen mě zarazilo, že 
máme dávat tak nehorázné peníze za nesmyslné 
věci. Mám na mysli především slavnost k otevření 
nově zrekonstruovaného zámku, na kterou 
bylo schváleno jeden a čtvrt miliónu korun. 
To jsou přeci obrovské náklady. Byla jsem se 
podívat, když se otevíral kdysi klášter a nevím, 
kolik to tehdy stálo, ale byla to akce skromná, 
ale velmi důstojná. Vždyť co je největší oslavou 
než dílo samo? Také veřejnost tohle ocenila  
a naše město dostalo nejednu cenu. I o tom jsem 
psala, aby se nezapomínalo těch, kteří se o ně 
nejvíce zasloužili. Když si představím, kolik by 
bylo za tyhle peníze potřebnějších věcí v našem 
městě, tak mi to opravdu vadí. Svědčí to nejen  
o nesmyslném plýtvání, ale také o neúctě k lidem, 
kteří obrací každou korunu a zvažují, zda si koupí 
léky nebo chléb. Podobně to je i u pořízení 
kfelského kroje, peněz na Ostrovské kulturní léto, 
nebo skateparku. Asi všichni chápeme, že v roce, 
kdy jsou komunální volby, tak se snaží vedení 
města voličům zalíbit, takříkajíc blýsknout se, 
ale proč to má být na úkor uspořených peněz? 
Přeci když si doma šetřím peníze na horší časy, 
tak je také neutratím všechny na pohoštěn pro 
návštěvu. Ostrov býval vždycky známý opatrným 
nakládáním s  městskými penězi, možná i proto 
se u nás toho tolik povedlo. Když si o tom 
povídáme s přáteli, tak se shodujeme, že snad se 
ta zodpovědná a poctivá léta zase vrátí.

 Jaroslava Vondráčková

Oslovila mě jedna čtenářka Ostrovského 
měsíčníku, jestli bych nenapsal něco na obranu 
stromů pokácených v Borecké ulici. Řekl jsem jí, že 
bych potřeboval vědět něco bližšího. Sešli jsme se 
a brzy bylo jasno, kde vznikla její nespokojenost. 
Z informací, které obdržela na městském úřadě, jí 
nebylo jasné, zdali budou vysazeny stromy nové  
a jak okolí jejího bydliště bude vypadat.
 Musím se přiznat, že i já bych měl asi problém 
představit si revitalizovaný blok na základě 
klasického projektu. Pokud chceme, aby se 
město přetvářelo podle potřeb a estetického 
cítění obyvatel a ne úředníků, musí být plány 
srozumitelné pokud možno co největšímu počtu 
lidí. Jen tak bude s výsledným rozhodnutím 
spokojena většina, které se změna dotkne. 
Jinak si tu budeme pěstovat nespokojenost 
díky nedostatku srozumitelných informací  
a pocitu nemožnosti ovlivňovat nakládání  
s naším společným majetkem. Máme zde moderní 
průmyslovou školu a gymnázium. Najdou se v ní 
šikovní studenti, kteří by byli schopni pro občany 
tohoto města vytvářet prostorové počítačové 
obrázky nebo i videa plánů a návrhů na změny 
v našem městě? Odborně se jim říká vizualizace. 
Možná se některý z nich něčemu takovému 
věnuje ve svém volném čase. Je také možné, že 
vedení škol domluví spolupráci s jinou školou 
blíže tomuto oboru. Nechme se překvapit.
Měl bych námět na jednu takovou vizualizaci. 
Nápad to není můj, ale líbí se mi, protože  
v dané lokalitě bydlím a dovedu si představit, jak 
moc by mnoha obyvatelům realizace pomohla. 
Možná už leží v tom pověstném šuplíku a čeká na 
nějakou dotaci. Pokud ano, je mi celkem jedno, 
kdo ho tam dal. V části města, jinak přezdívané 
„papouškárna“, je kritický nedostatek parkovacích 
míst. Hned vedle je přitom nevyužitý pás podél 
Jáchymovské ulice po bývalé vlečce. Aut by se 
sem vešlo dost. Rovný přehledný úsek by šel 
snadno monitorovat kamerami. Snížilo by se 
množství aut projíždějících mezi paneláky, kudy 
často chodí děti. Mohlo by se pár stávajících 
parkovacích míst ubrat a vybudovat přechody…
Nic není zadarmo, a proto za studentskou 
vizualizaci, která se bude líbit občanům města, 
nabízím tablet. Zájemci se mohou hlásit na:  
info@rovnovahasusmevem.cz.
 Za to, že paní věří v možnost změny myšlení 
lidí pomocí novinového článku, a tím zároveň 
upozornila na potřebu přiblížit projekty změn 
našeho města jeho občanům, jí patří další z květin 
od našich zahrádkářů.
 

Miloslav Liška

Osudovou ztrátou byla pro obě dívky předčasná 
smrt matky. Sibylle Augustě bylo teprve šest 
let. Otcové mívali tehdy zájem jen o výchovu 
synů, dívky byly svěřovány vychovatelkám. 
V  ostrovském zámku to byla hraběnka Polyxena 
z  Werschowitz, zkušená, ambiciózní a zřejmě 
i vypočítavá žena. Byla tu přece naděje na 
ovdovělého vévodu. Jejímu vlivu podléhala 
hlavně starší princezna: jak se oblékat, zdobit, 
chovat, jak získávat zájem potencionálních 
nápadníků, hlavně těch z  nejvyšších kruhů. 
Dívkám se ovšem dostalo i určitého stupně 
vzdělání, které zajišťovali otcové-učitelé 
ostrovské piaristické koleje. Šlo přitom hlavně 
o ovládání písma, náboženství, případně cizí 
jazyk – tehdy to byla franština. Také o základy 
ručních prací, kreslení, pravděpodobně i hudební 
výchovy. V  této oblasti vynikala Sibylla Augusta, 
k vzdělávání vedená i dědečkem z matčiny strany, 
zřejmě jediným svým blízkým a spolehlivým 
důvěrníkem. 
 
Roku 1689 zemřel i vévoda Julius František, obě 
princezny – sedmnáctiletá Anna Maria a ještě ne 
patnáctiletá Sibylla Augusta – zcela osiřely. Jejich 
hlavním poručníkem se stal sám císař Leopold 
I., který učinil této povinnosti zadost jednoduše 
a rychle. Sňatek s  bohatou dědičkou nabídl 
jako odměnu za vojenské služby v  bojích proti 
Turkům vítěznému vojevůdci markraběti Ludvigu 
Wilhelmovi z  Baden-Badenu, kterému vpády 
francouzských vojsk zcela zničily a vylidnily jeho 
dědičné Bádensko, včetně rezidence v  Baden-
Badenu. Tomu císař určil  Annu Marii a mladičkému 
princi ze Salmu Sibyllu Augustu. Nápadníků, 
oceňujících výhody takového sňatku, bylo ovšem 
mnohem více, ale rozhodnout mezi nimi směl jen 
císař. Tak došlo v lednu 1690 v ostrovském zámku 
k  setkání markraběte s  oběma princeznami. 
Pětatřicetiletý zkušený muž brzy poznal rozdíl. 
Anna Maria, sebevědomá, cílevědomá a náročná 
dívka byla přesně tím typem ženy, před kterým 
ho ve své závěti varoval jeho otec. Markraběte 
zaujala vážná a vzdělaná Sibylla Augusta a během 
tří dnů požádal o její ruku. Souhlasila, a to nejen 
z poslušnosti, ale také vzhledem k obdivu a úctě 
k  mnohem staršímu a významnému vojevůdci, 
v  němž cítila i svého budoucího ochránce. 
Znamenalo to ovšem roztržku se starší sestrou, 
kterou tato volba pokořila a rozhněvala. Odmítla 
sňatek s  mladým princem ze Salmu i s  princem 
Eugenem Savojským, tehdy ještě pouhým 
„kadetem“, navíc bez majetkového zázemí. Svatba 
Sibylly Augusty, patnáctileté a tehdy již plnoleté, 
se konala v březnu 1690 na zámku v Roudnici. Jak 
referoval dvorní rada Imhof                o svatebních 
přípravách, markrabě se v  těchto dnech potýkal 
s  dnou, důsledkem namáhavých polních tažení. 
„Zdravotní stav prince Louise je lepší, nohy však 
nechtějí dobře sloužit a nezlepší-li se to mezitím, 
bude na slavnosti málo tančit…“ Nicméně se stav 
ženicha opravdu zlepšil natolik, že se zúčastnil 
všech slavností „i dosti tančil“.

Tady první část příběhu šťastně končí a začíná 
tak budoucí vztah mezi vzdálenými městy, 
Ostrovem a Rastattem. Přestože šlo o dojednaný 
sňatek, Sibylla Augusta svého manžela opravdu 
milovala. Svědčí o tom i věta z dopisu  dědečkovi. 
Smutná, často odloučená od manžela, zatíženého 
povinnostmi vojevůdce, píše: „Kdybych jenom 
mohla být s  ním, byla bych nejšťastnější člověk 
na celém světě…“ Strasti a starosti budoucích let 
byly tehdy ještě daleko.

Mgr. Zdenka Čepeláková (red. upraveno)

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

Děkujeme dvěma strážníkům městské policie č. 14 
a 20, kteří nám ochotně a v krátké chvíli pomohli 
zajistit agregát a nastartovat náš automobil, jehož 
akumulátor selhal pro nás v nejméně vhodnou 
chvíli. Jejich zásluhou jsme stihli včas dojet tam, 
kam jsme byli na určitou hodinu pozváni.
 

Manželé Krejčovi
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V OSTROVĚ PROBĚHL 
7. TURNAJ VE FLORBALU

KARATE ZAŽILO MEDAILOVÉ ŽNĚ

BADMINTON TJ OSTROV

V rámci západočeské ligy elévů proběhl v neděli 
30. března 2014 7. turnaj ve florbalu pořádaný 
tentokrát naším týmem TJ MDDM Ostrov. 
Bezmála 80 malých florbalistů bojovalo 
v hale TJ Ostrov o vítězné medaile tohoto kola. 
Do čela turnaje se probojoval team FBC S. Plzeň 
IV (bílí), druhou příčku obsadil team FB Hurrican 
Karlovy Vary (modří) a třetí FBC S. Plzeň IV (modří). 
Domácí team MDDM Ostrov skončil na šestém 
místě. Předání pohárů 
a medailí vítězům se ujal ostrovský starosta Bc. 
Pavel Čekan.
 

MěÚ Ostrov

Tak by se mohl klidně označit poslední víkend 
v  měsíci březnu pro náš oddíl karate a jeho 
závodníky. Poté, co si oddíl v  minulém roce 
2013 vybojoval na domácím i zahraničním poli 
celkem 71 medailí, 19 zlatých, 22 stříbrných  
a 30 bronzových, tak se může už i nyní, na začátku 
závodní sezóny v  letošním roce 2014, pochlubit 
dalšími cennými úspěchy. 
O ten první veliký sportovní úspěch se zasloužila 
naše závodnice Jana Dobrovolná, která na MČR  
v  karate v kategorii liga družstev, kumite team 
dorostenky v Ústí nad Labem dne 29. Března 
2014 vybojovala 1. místo. Kromě zlaté medaile  
a diplomu si domů z MČR odvezla i titul Mistryně 
ČR.

O druhý velice krásný sportovní úspěch se 
zasloužila naše nejlepší a zatím nejzkušenější 
závodnice, vicemistryně ČR z  roku 2012 Pavla 
Mezzeiová. Ta na letošním MČR startovala už 
v  kategorii Seniorů a Masters. Ve svojí kategorii 
kumite ženy do 55 kg vybojovala 3. místo. Domů 
si odvezla bronzovou medaili. 

Druhý den, v neděli 30. března 2014, odjely další 
naše závodnice: Karolína Duřtová, Zuzana Tekely, 
Natálie Kazatelová, Daniela Veselá a Kateřina 
Kroulíková na II. kolo Krajské ligy mládeže v karate 
8. – 6. Kyu do Plzně. I zde jsme bodovali:

KATA: 
Ml. žákyně, 8. Kyu – 2. místo: Zuzana Tekely
Ml. žákyně, 8. Kyu – 3. místo: Karolína Duřtová
Ml. žákyně, 7. – 6. Kyu – 2. místo: Natálie Kazatelová                                                                             
Ml. žákyně, 7. – 6. Kyu – 5. místo: Daniela Veselá                                                                       

KUMITE:                                                                                                                                                
Ml. žákyně do 41 kg – 2. místo: Karolína Duřtová                                                                                  
Ml. žákyně do 41 kg – 3. místo: Zuzana   Tekely
Počet oddílů: 17
Počet závodníků: 115

Rád bych s velikou úctou ještě jednou poděkoval 
všem závodnicím za jejich výsledky. Za opravdu 
vzornou reprezentaci oddílu. Zvláště pak 
novopečené mistryni ČR Janě Dobrovolné. Je 
to další nezapomenutelný výsledek pro celý náš 
oddíl karate, pro naše město Ostrov. Příklad pro 
všechny nováčky, čeho lze až dosáhnout, když se 
chce.
Oss!!  

Ivo Hodík, vedoucí a trenér oddílu

Do ostrovské haly TJ si v den, kdy ženy slaví 
svátek, našlo cestu dvacet jedna hráčů a hráček 
ze čtyř krajů a osmi oddílů, aby se zúčastnili 
celostátního turnaje dospělých v  kategorii GPC. 
Pořadatelem byl badmintonový oddíl − turnaj 
byl hrán zároveň jako III. ročník Memoriálu 
Jurašky st., spoluzakladatele badmintonu 
v  Ostrově. Karlovarský kraj úspěšně zastupovali 
nejdečtí kolegové, když Nesvedová dominovala 
ve všech třech disciplínách. Na stupně vítězů 
dosáhl i její bratr Adam, doplnil je  ještě  Klimaj. 
V pánské dvouhře prošel bez zaváhání první 
nasazený − doubravecký Karas −  až do finále. 
V něm nedal šanci Bláhovi z  Hamru Praha  
a zvítězil hladce ve dvou setech. Překvapením byl 
výkon veterána Filipa Týce z BaC Kladna, který se 
dostal po třísetových zápasech až do semifinále. 
Velmi dobře si vedla karlovarská odchovankyně 
Panochová, která až ve finále dvouhry podlehla 
zkušené Nesvedové ve  třísetové bitvě. 
Pořadatelské trio, Mácha, Mojtek Rad., Šula 
Fab., pak pozvalo přítomné účastníky na příští 
ročník, kdy oddíl badmintonu TJ Ostrov oslaví 
neuvěřitelných padesát let trvání. 
Více na www.badostrov.estranky.cz

Výsledky:
Dvouhry:
1. Karas (Doubravka Plzeň); 2. Bláha (Hamr 
Praha); 3. − 4. Týc F. (BaC Kladno), Nesveda 
(Nejdek); 5. − 8. Klimaj (Nejdek)
1. Nesvedová (Nejdek); 2. Panochová (S. St. Most);  
3. − 4. Königsmarková (B. Hora), Čečková 
(Doubravka)
Čtyřhry:
1. Karas − Brož (Doubravka); 2. Slabý − Drudík 
(USK Plz.); 3. − 4. Klimaj − Nesveda,Týc − Soukup 
(Kladno-BKV) 
1. Nesvedová − Panochová; 2. Königsmarková − 
Kžížová (B.Hora); 3. Chmelíčková K. − Benýšková 
(BKV)
MIX:
1. Klimaj − Nesvedová; 2. Soukup − Benýšková; 
3. − 4. Nesveda − Panochová, Drudík − 
Königsmarková

Agilní oddíl v Aši pořádal další víkend pro 
pokročilejší neregistrované a rekreační   

SPORT

badmintonisty další turnaj, tentokrát 
ve  dvouhrách.  Početná výprava z Ostrova 
čítala šest členů, z toho tentokrát čtyři z rodiny 
Šulů. Ve dvouhře mužů zvítězil Honza Šula 
ml., na druhém místě Radek Mojtek, na třetím 
Šula Fabián nejmladší. Honza Šula nejstarší 
skončil na   pěkném děleném 5. – 8. místě. 
Honza Žemlička byl pak desátý. Maminka 
Jana dokonce dámské singly vyhrála! Velká 
gratulace všem účastníkům, hlavně pak 
medailistům. Jen tak dál. Poděkování patří rovněž 
pořadatelům.                                                                                                                                     

J. Mácha, předseda oddílu (red. kráceno)

Zdroj: Archiv J. Máchy.

Starosta Bc. Pavel Čekan gratuluje úspěšnému 
týmu (Zdroj: MěÚ Ostrov).


