
Dobrodružný Ostrov
Letošní rok Dětského filmového a televizního festivalu Oty
Hofmana jsme se rozhodli uspořádat v dobrodružném duchu.
Mně osobně se v souvislosti s pojmem dobrodružství nejvíce
vybavují příběhy z knih pana Jaroslava Foglara. Ve své době
představovala dobrodružství již cesta za samotnými knihami.
Nikdy v mé mysli nezevšední ponuré ulice stínadel, tajemný
příběh Jana Tleskače a ježka z klece vždy vyjímám s drobným
rozechvěním. Pozoruhodná a následování hodná jsou
i mnohá další dobrodružství Foglarových hrdinů. Obyčejných
kluků, kteří bojovali o své místo, kteří proměňovali své životy
a činili tak svět lepším. Významnou úlohu v knihách
Jaroslava Foglara hráli dospělí lidé, kteří si udělali čas a vě-
novali se mládeži. To je poselství, které chceme nést i my.
Snažíme se, aby náš festival byl nejen filmovou a televizní
přehlídkou, a proto v jeho doprovodném programu nabízíme
dětem vedle zábavy také poznání a inspiraci. Věřím, že
v Ostrově společně prožijeme několik příjemných dnů ve spo-
lečnosti dobrých filmů v duchu přátelství a dobrodružství.

Ing. Marek Poledníček, ředitel festivalu

Jak nahlédnout 
do festivalového zákulisí
Chcete vidět, jak se točí reportáž nebo připravují festivalové
noviny? Jen nevíte, jak se mezi ty, kteří už něco umí a bě-
hem festivalu v redakci dětské televize, rádia nebo novin
pracují, dostat? Pak přijďte ve čtvrtek 14. října od 15 do 18
hodin do vestibulu domu kultury, kde se vás ujmou hostesky
a provedou vás jednotlivými redakcemi. Sami si budete
moct vyzkoušet práci s kamerou nebo mikrofonem. Možná
se vám v jednotlivých redakcích zalíbí natolik, že se stanete
členem redakce dětské televize a příští rok se budete podí-
let na tvorbě reportáží už sami. Pokud máte doma v šuplíku
schovaný novinový článek o tom, co se vám na festivalu líbí
nebo co třeba postrádáte v programu, nezapomeňte ho vzít
s sebou, možná se právě ten váš dostane do posledního čísla
festivalových novin, a to bude začátkem novinářské kariéry.
Více informací o programu, dětských médiích a festivalu
naleznete na adrese www.festivalostrov.cz.

Markéta Moravcová, DK Ostrov

Superkoncert pro děti 
Dne 12. října, 19 hodin, divadelní sál DK Ostrov.
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme pro děti připravili
slavnostní koncert v rámci 36. dětského a televizního festi-
valu Oty Hofmana. Budete mít možnost vidět ještě jednou
reprízu slavnostního zahájení, o které se postarají bubeníci
a taneční skupina Dundrdance z Chomutova. Těšit se můžete
na vynikající hlas finalistky soutěže Česko hledá SuperStar
Petru Páchovou (Zlatušku). Patrik Stoklasa se probojoval

do první čtyřicítky finalistů, ale potom vzhledem ke svému
pracovnímu vytížení účast ve finále vzdal. Patrik Stoklasa
vystupoval v pořadu Nedostali se do finále. V současnosti
vystupuje v muzikálu Rebelové a připravuje se na muzikál
Miss Saigon a Tři mušketýři. Je považován v současnosti za jed-
noho z nejvýraznějších mladých talentů a o jeho profesionál-
ní dráhu se stará Šárka Grossová - manželka současného
českého premiéra. V Superkoncertu pro děti vystoupí
i Madalena Joaová, která diváky Česko hledá SuperStar
zaujala nejen svým hlasem. V televizi se představila v pořa-
dech Rozjezdy pro hvězdy, Česko hledá SuperStar a Nedošli
do finále. Koncert je určen pro rodiče s dětmi, a tak věříme,
že i volba velmi populárních Maxim Turbulenc, kteří to
dokáží s dětmi opravdu rozjet, je volbou správnou. Po zkuše-
nostech z loňského roku, kdy bylo vyprodáno do posledního
místa, Vám doporučujeme využít předprodeje v Informačním
centru v DK. Vstupné: 120, 100, 60 Kč.

Jaroslava Rošková, Programové oddělní DK Ostrov

Festivalové filmy a vstupné 
Pozorným čtenářům Ostrovského měsíčníku jistě neuniklo, že
36. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana se letos
koná v termínu od 12. do 15. října. Již nyní je jisté, že na fes-
tivalu budou v soutěžní části ke zhlédnutí tyto filmy a tele-
vizní tvorba: Král zlodějů, Silný kafe, Pánská jízda, Správce
statku, Janek nad Janky, Malvína, Šťáva, Akce, Vánoční pa-
nenka, Hrobka času, Josef a Ly, Probuzená skála a Zvon
Lukáš. Protože je letos tématem festivalu dobrodružství, bu-
dou mít diváci možnost zhlédnout na filmovém plátně filmy

jako jsou Páni kluci, Záhada hlavolamu, Táňa a dva pistol-
níci, Lišáci, Myšáci a Šibeničák, Stav ztroskotání nebo Cesta do
pravěku. Dopolední promítání je stejně jako každý rok určeno
pro žáky základních a středních škol, odpoledne budou ke
zhlédnutí soutěžní a tématické filmy pro veřejnost. Vstupné na
filmy zůstává symbolické, divák zaplatí za vstupenku 15 Kč.
V případě, že budete chtít během festivalu vidět filmů několik,
je pro vás připravena permanentní vstupenka za 50 Kč.
Permanentní vstupenka je nepřenosná, proto je nutné, aby si
děti přinesly do Informačního centra fotografii, která bude
použita na přední stranu průkazky – permanentní vstupenky.
Na základě této průkazky si budou moci koupit vstupenky
na jednotlivá představení za 1 Kč (příspěvek do Státního
fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie). Jedině
s touto vstupenkou a průkazkou jim bude zajištěno místo
v promítacím sále. Samotná permanentní vstupenka tedy
nestačí, ale doufáme, že tato menší komplikace případné
diváky festivalových filmů neodradí. Samozřejmě si můžete
vstupenky na jednotlivá představení zakoupit již při pořizo-
vání permanentní vstupenky – ušetříte tak cestu do Infor-
mačního centra a čas strávený ve frontě před začátkem fil-
mové projekce. Permanentní vstupenku si mohou zakoupit
za stejnou cenu i dospělí návštěvníci kina. Program je pří-
lohou Ostrovského měsíčníku, popř. je k dostání v Informač-
ním centru nebo na stránkách www.festivalostrov.cz.

Markéta Moravcová, tisková mluvčí festivalu
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Jaroslav Foglar a jeho dílo str. 2
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DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

Petra Páchová (Zlatuška)
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Jaroslav Foglar a jeho dílo
Výstava, beseda a projekce na Staré radnici v Ostrově.
V rámci tématické části 36. dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana organizuje Dům kultury v Ostrově
ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara výstavu
„Jaroslav Foglar a jeho dílo“. K vystavení jsou připraveny zají-
mavé materiály k 70. výročí první „foglarovky“ Hoši od Bobří
řeky, fotografie z filmového zpracování prvního seriálu Hynka
Bočana Rychlé šípy a filmu Petra Kotka Záhada hlavolamu.
Součástí expozice budou i různé „foglarovské“ reálie ježky po-
čínaje a létajícím kolem Jana Tleskače konče. Cílem této vý-
stavy je seznámit návštěvníky s osobností a dílem Jaroslava
Foglara a představit současnou činnost „Foglaristů“ jako živý

odkaz jeho myšlenek a životního díla. Besedy se zúčastní pa-
mětníci a přátelé Jaroslava Foglara. Již dnes můžeme jmeno-
vat například režiséra Petra Kotka nebo kreslíře, autora kresby
ježka v kleci, Milana Tesleviče, který v současnosti dává kres-
lenou podobu Rychlým šípům a jejich komiksovým příběhům.
Chybět nebudou ani zástupci Sdružení přátel Jaroslava
Foglara. Pro přehlednost uvádíme seznam akcí, které jsou při-
praveny na Staré radnici. Navíc „foglarovské“ odpoledne začne
projekcí filmu Petra Kotka – Záhada hlavolamu od 14.00 hod.
v Domě kultury Ostrov.

Středa 13. října - Jestřáb na Staré radnici:
Neděle 11.10, 14.00 hod. – otevření výstavy
Středa 13.10, 16.00 hod. – Finále ve vyjímání ježka 

z klece
Středa 13.10, 16.30 hod. – Hlavolam jménem Jaroslav

Foglar (dokument)
Středa 13.10, 17.30 hod. – Beseda k výstavě s pamětníky

a přáteli J. F.
Středa 13.10, 21.00 hod. – Projekce seriálu 

Záhada hlavolamu z r. 1969
Jaroslava Rošková, DK Ostrov

DĚTSKÁ BURZA
„Vše pro děti od 0 - 10-ti let“

místo konání: přízemí domu kultury, č.dveří 8 a 15.
Pá, 22.10.: Příjem věcí do prodeje: 17:00 – 19:00 h.
So, 23.10.: Prodej: 10:00 – 16:00 h.
Ne, 24.10.: Výdej neprodaného: 10.00 – 12.00 h.
Do prodeje přijímáme věci čisté, kompletní a označené

osobním číslem prodávajícího, cenou + seznam prodávaných
věcí (max. 40 položek). Bližší informace na letácích. 

Kontakt na domluvu osobního čísla prodávajícího: 
775 615 977, 353 615 977 (večer)

OOSSTTRROOVVSSKKÝÝ  měsíčník --  ŘŘÍÍJJEENN  22000044

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v říjnu 2004
02. 10. Hradiště u Perštejna
09. 10. Jáchymovský tolar

Tradiční turistický pochod - letos na 16 km, při kte-
rém navštívíme historický hraniční kámen u Neklidu
a objevíme jeden z nejhezčích pohledů z Kamenné
– Hadí hory. Start mezi 8 – 10 hod od radnice
v Jáchymově. Poznejte okolí svého města! 

16. 10. Podél Ohře z Boče do Ostrova
23. 10. Karlovarské lokálky
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) bu-
dou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín
ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky
na Karlovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové ad-
rese http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku webo-
vých stránek města Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny
uvedené akce jsou volně přístupny i pro nečleny Klubu čes-
kých turistů.

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda odboru KČT při TJ Slovan K. Vary

Distribuce
Distribuci Ostrovského měsíčníku do každé domácnosti

ve městě zajišťuje Česká pošta, s. p. 
Pokud do 9. dne v měsíci OM nebudete mít ve své

schránce, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, 
tel.: 353 612 794 nebo 353 612 750

vydává Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc. 
Distribuce je zdarma do každé domácnosti v Ostrově. Redakční
uzávěrka je vždy do 12 hodin 15. dne předcházejícího měsíce. 
Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.
Tisk: Karlovarská tiskárna, Vladimír Dolejší. 
Šéfredaktor: Lenka Bardová. Redakční rada: Milan Matějka,
Jan Bureš, ing. Marek Poledníček, Jitka Samáková, Jan Haas,
Vojtěch Písačka,
Příspěvky a dotazy: Hana Pajerová, kancelář č. 105 
v budově MěÚ nebo podatelna. Tel.: 353 801 111.
Příspěvky, inzerce a reklamy: Informační centrum 
v Domě kultury, tel. č.: 353 612 931.
Registrační značka: MK ČR E 2001

OOssttrroovvsskkýý  
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10:46 hod. - ZAMĚŘOVAČ NEBO SNIPER
Hlídka MP byla při pěší kontrole kontaktována paní XX, která
sdělila, že jí v pozdních nočních hodinách neznámá osoba často
míří neznámou zbraní do oken a po zaměření a aktivaci laseru,
začnou praskat její nová plastová okna a začne ji silně pálit kůže
v oblasti zad. Dále uvedla, že po konzultaci se sousedy usoudila,
že neznámému útočníkovi jde vyloženě o to, aby jí vypudil
z bytu a mohl se tam nastěhovat. Ženě bylo vysvětleno, aby
v případě dalšího napadení volala tísňovou linku „156“.

21:03 hod. - RUTINNÍ SLUŽBA 
Při kontrole garáží v ul. Lidická si hlídka MP povšimla vozidla
Škoda 120 hnědé barvy, které mělo otevřené okno u řidiče.
Při bližší kontrole hlídka zjistila, že jsou klíče od vozidla v za-

palování a vozidlo je neuzamčené. Zjištěný majitel, který byl
ihned kontaktován, si vozidlo následně převzal a zajistil. Po ně-
kolika dnech přišel od tohoto muže děkovný dopis, který
strážníky upřímně potěšil. Děkujeme.

Výzva občanům města Ostrov
O víkendu dne 7. - 8. srpna 2004 se pí. Zdence Škůrové, bydliš-
těm Kollárova 719, ztratila roční černá kočička Bára. O tomto
víkendu vyskočila z okna v prvním patře a vydala se na toulky,
z kterých již nenašla cesty zpět. Pí. Škůrová uvedla, že kočičku
lze rozpoznat podle překvapivě bílé srsti v obou ouškách
a tomu, který zřejmě Báře poskytl tzv. azyl v podobě dočasné
péče, majitelka vzkazuje, že nálezce odmění.

Jaroslav Skoták, zástupce velitele městské policie
Městská knihovna – říjen
Týden knihoven – 4. 10. – 10. 10. 2004. Pondělí 4. 10. od
9.30 den otevřených dveří – pro jednotlivce i kolektivy, mož-
nost prohlídky knihovny, aneb co čtenáři zůstává utajeno. Děti
dětem – prodej dětských výrobků – výtěžek určen pro hospic
v Malejovicích. 8. 10. vyhlášení výsledků literární soutěže
Moje dobrodužné prázdniny, 2 výherci se stanou členy poroty
filmového festivalu Oty Hofmana. Malování na terase pro ŠD
a kolemjdoucí. 1/2 hodiny internetu zdarma. Registrace no-
vých čtenářů bez poplatku. Literární kvíz pro dospělé – výherci
se losují každý den. Soutěž pro děti – Znáš internet? 11. 10.
v 18.00 literární večer pro veřejnost s autorem knih Planeta
záhad I. - III. a řady dalších knih, zabývajících se záhadami
a tajemnými úkazy. Pořad doplněn o video a prodej autoro-
vých knih.Pokračuje celostátní anketa „Moje kniha“- hlasujte
pro svoji dosud nejoblíbenější knihu na www.mojekniha.cz.
V knihovně informace a možnost hlasování ZDARMA.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel. 353 842 528,
osobně v knihovně nebo na www. knihovna.ostrov.cz.

ZE ZÁZNAMŮ MP OSTROV

Změna stavu obyvatel
města za srpen 2004
narodilo se 6 dětí, zemřelo11občanů, přistěhovalo se 23 obča-
nů, odstěhovalo se 27 občanů, sňatek uzavřelo 10 man-
želských párů.
Celkový počet obyvatel města Ostrov k 31. 8. 2004 byl 17 072. 

Reklama ve schránkách
Pokud vám nevyhovuje vhazování reklamních letáků do poš-
tovní schránky, máte nyní příležitost problém vyřešit. Zakoupe-
ním samolepky „Prosíme nevhazujte reklamní materiály“ se
zároveň zapojíte do programu na ochranu přírody „Stromy 
pro naše děti“. Samolepka je vhodná i pro venkovní použití
a za 10 Kč si ji můžete zakoupit v Informačním centru DK.

Poradna pro rodiče a děti
Ve své činnosti pokračuje poradna pro děti a rodiče, kterou za-
jistilo Město Ostrov v rámci Koncepce řešení patologických
jevů u dětí a mládeže. Termíny poradny v roce 2004: 20. 10.,
10. 11., a 8. 12. 2004 od 16.00 do 18.00 hod. Poradnu mo-
hou navštívit děti, rodiče nebo děti v doprovodu rodičů. Náplní
poradny je první kontakt, poradenství a krizová intervence
v oblasti užívání drog, alkoholu, šikany, krádeží, výtržnictví
a jiných problémových chování dětí, dále zanedbání výchovy
dětí, pohlavního zneužívání dětí včetně dětské prostituce.
Poradna je umístěna v Domě kultury v Ostrově, č. dv. 115. 



ZŠ J. V. Myslbeka
zahájila tradičně
Setkáním žáků, pedagogů a rodičů na prostranství před
budovou jsme společně vstoupili do nového školního roku.
Ke komu se vlastně mám přidat? Proč mám na sobě zrovna
tohle oblečení? To se nejspíš honilo hlavami prvňáčků a když
jim k tomu z reproduktoru zaznělo známé „…není nutno,
není nutno, aby bylo přímo veselo…,“ nepochybně se jim
šmodrchaly pocity, splétaly myšlenky. Však si to dovedete
představit. Ještě že měli u sebe mámu nebo tátu a vlídné
učitele. Koneckonců „…nemít žádné kamarády, tomu já
říkám neštěstí.“ A když je potom všichni spolužáci přivítali
potleskem, snad i těm nejrozpačitějším spadl kámen ze
srdce. V úvodu oficiální části pozdravila přítomné jménem
kanceláře starosty města pí J. Samáková, poté se mohli pří-
tomní seznámit s rámcovým programem školy v proslovu její
ředitelky Mgr. L. Hluškové. Jeden třetí ročník zahájil s rozší-
řenou výukou jazyků, na prvním stupni jsou zavedeny i dvě
třídy pro žáky s poruchami učení, event. zrakovým nebo slu-
chovým postižením. Škola pracuje v rámci mezinárodního
projektu Socrates, děti se účastní i různých akcí vyhlašova-
telů mimo resort školství, soutěží v předmětových olympiá-
dách. Mimochodem, v této oblasti si v loňském roce udrželi
1. místo mezi základními školami v kraji. Již v prvních týd-
nech se připravovali na atletický čtyřboj, úvodní soutěž
Olympiády ZŠ OR AŠSK, kreslili, malovali, modelovali, neboť
je před nimi několik výtvarných akcí: Ahoj z prázdnin, Mami,
tati, co je to rasismus nebo prodejní putovní výstava Děti dě-
tem. Ale ani učitelé nezaháleli. Kromě výuky jsou první dny
naplněny nezbytnými administrativními úkoly, souvisejícími
se zabezpečením vzdělávacího procesu. Do této problema-
tiky může, mimo jiné, vstoupit i na škole nově ustavený
institut, Rada školy. 

Mgr. V. Vízdal 
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MÁJOVÝ TROJLÍSTEK
INFORMUJE
Jelikož chvíli potrvá, než se nový školní rok rozběhne na plné
obrátky a my budeme moci prostřednictvím Ostrovského mě-
síčníku informovat o již proběhlých akcích a o případných úspě-
ších naší školy, zastavíme se dnes u toho, co vše nás vlastně
v tomto školním roce čeká. Naši žáci se již tradičně zúčastní
celé řady sportovních soutěží. Za zmínku určitě stojí soutěže
Mc Donald’s Cupu, Klokan Cupu, Poháru rozhlasu, Ostrovské
minitretry a dílčích soutěží v basketbalu, volejbalu, házené,
florbalu, vybíjené a dalších. Na softbalisty letos čeká také
účast na Mistrovství České republiky kadetů a kadetek a v ne-
poslední řadě určitě všichni sportovci vynaloží veškeré úsilí,
abychom obhájili zisk Poháru městské rady a Poháru starosty
města. Kromě sportovních akcí na žáky čeká řada vědomost-
ních a výtvarných soutěží, kulturních akcí a přednášek. Věříme,
že v příštích číslech budeme mít o čem informovat! 

Mgr. Simona Hnátová

Základní škola 
Klínovecká Ostrov 
1. září se třídy naší školy zaplnily energií nabitými dětmi a sbo-
rovna odpočinutými učiteli. Slavnostně jsme přivítali také naše
nejmenší žáčky ve dvou prvních a dvou přípravných třídách.
Hned druhý den se všichni pustili naplno do práce, a to nejen
školní. Naši výtvarníci z I. st. se připravují na kreslířské soutěže
Ahoj z prázdnin, Plamínek a Orion - v té ztvárňují sebe při spor-
tování s hvězdičkou Orion. Výtvarníci II. st. zaslali 20 svých prací
do soutěže Malujeme nejznámější památku regionu. Dalších
80 děl se stalo součástí prodejní putovní výstavy dětských
výtvarných prací nazvané Děti dětem, která probíhá ve všech
knihovnách na Karlovarsku a jejíž výtěžek půjde na rekonstrukci

Dětského hospice Malejovice. Ani o prázdninách nezahálela pí
uč. B. Hladíková a absolvovala 14 denní jazykový kurz pro uči-
tele AJ v Horner School v irském Dublinu.V červenci byly
vyhodnoceny celoroční sportovní soutěže AŠSK. Žáci 1. stupně
celkově obsadili 6. místo v okrese, žáci II. stupně 10. místo.
Věříme, že v novém školním roce budou školu vzorně reprezen-
tovat i naši nejmenší, kteří navštěvují kroužek angličtiny či něm-
činy, a žáci, kteří si vybrali některý z povinně volitelných či ne-
povinných předmětů a kroužků: keramiku, pěvecký sbor,
informatiku, florbal, odbíjenou, ruský jazyk. V novém školním
roce přejeme všem hodně síly a zdaru! 

Mgr. JanaPaříková

Zvláštní a Pomocná 
škola Ostrov
Letošní prázdniny jsou již minulostí a žáci i učitelé mají už za
sebou měsíc pilné práce v novém školním roce. Žáci si zase zvy-
kli na školní režim, začali získávat vědomosti a dovednosti
i navazovat přátelství se spolužáky, kteří do kolektivu nově při-
šli. Škola dnes již znamená také mnoho zájmových činností,
kterých je i u nás dostatek. Chlapci a děvčata mají možnost se
zapojovat do kroužku výtvarné výchovy, dramaticko–pěvec-
kého, počítačového, do dívčího klubu. Pro dojíždějící a mladší
žáky je též zdarma dostupná školní družina. Všechny kroužky
vedou zkušené paní učitelky v dobře vybavených učebnách.
Mnoho žáků bude moci během roku reprezentovat svou školu
v celé řadě sportovních a dovednostních soutěžích. I v naší
zvláštní škole děti dosahují velmi dobrých výsledků a dělají ra-
dost svým vyučujícím, kteří je připravují a spolu s rodiči se jim
snaží vytvářet to pevné zázemí, jež potřebují, než vyrazí na
trať samostatného života. Přejme si, ať i letošní školní rok je
plný pohody, radosti, úspěchů z dobré práce a zážitků, na
které vždy budeme jen rádi vzpomínat. 

Daniela Brodcová

MDDM
Dobrodružná víkendová stezka - 
Zřícenina loveckého zámečku
Ne 10. 10. od 14 do 16 hod. 
Dům dětí spolu s občanským sdružením Benjamin a domem
kultury zvou v rámci doprovodných akcí k 36. dětskému filmo-
vému a televiznímu festivalu Oty Hofmana rodiče s dětmi, sa-
motné děti od osmi let a dospělé na dobrodružnou i naučnou
procházku okolím Ostrova. Tentokrát se projdete od domu dětí
přes zámecký park kolem průmyslové zóny ke zřícenině lovec-
kého zámečku v lese u Moříčova, zpět přes třetí rybník až
k domu dětí, kde si budete moci na ohni opékat. První „turisté“
se vypraví na stezku ve 14.00 hod., poslední potom ve 14.30
hod. Samotné děti půjdou s dospělým průvodcem ve 14.15 hod.
Rodiče s malými dětmi si mohou zvolit variantu s návratem vla-
kem z Hájku. Účastnické karty budou opět slosovány o zají-
mavé ceny – festivalová trička a permanentky, ježky v kleci,
knihy s dobrodružnou tématikou,…
Soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic
Od úterý 12. 10. začíná již tradiční sběrová soutěž, jejíž cílem
je nasbírat co možná největší množství kaštanů, žaludů a bu-
kvic. Donesené plody každého příchozího budou zváženy
a zapsány do průběžné tabulky, přičemž budou zvýhodněni
sběrači žaludů a bukvic. Jména tří nejlepších sběračů budou
vyhlášena na konci listopadu, kdy také obdrží drobné ceny.
Výnos ze soutěže bude použit na zimní přikrmování divoké
zvěře. Loňský výtěžek činil pouhých 204 kg. Pokuste se ho

tedy letos překonat. Nasbírané plody můžete přinášet do
SMPř ve všední dny od 14 do 17 hodin.
Výtvarná soutěž 
MDDM vyhlašuje výtvarnou soutěž pro všechny děti MŠ, ZŠ
a ZvŠ „Zvonky, zvonečky“.
Kategorie:  I. 3 - 5 let, II. 6 - 9 let, III. 10 - 15 let
Pracovat můžete libovolnou technikou. V každé kategorii budou
vyhlášeni tři vítězové (mezi cenami jsou opět živí kapři). Vaše
výkresy označte jménem, věkem a školou a osobně doručte
do MDDM nejpozději do Pá 26. 11. Nejlepší práce budou vy-
staveny v domě dětí od Čt 2. 12. do Pá 17. 12. Výsledky budou
vyhlášeny a ceny předány při Mikulášské besídce 3. 12.

Okresní turnaj AŠSK v minifotbalu
13. 10.  skupina A o 1. - 6. místo
14. 10.  skupina B o 7. - 12. místo
Ostrovský Dům dětí je v říjnu už tradičně pořadatelem okresní
soutěže AŠSK v minifotbalu pro žáky 6. - 9. tříd. Školní druž-
stvo tvoří čtyři hráči v poli a brankář. Startují registrovaní i ne-
registrovaní hráči a žáci sportovních tříd (u gymnázií pouze
nižší stupeň). 
Prohlídka centra obč. sdruž. 
Macík a povídání o ježcích
Po 18. 10. 15.00 hod. u SMPř
Zveme vás na společnou prohlídku centra Občanského sdru-
žení Macík v Horním Žďáru, spojenou s povídáním o záchraně
ježků. S sebou si vezměte 20 Kč na autobus a pochutiny pro
zvířata (tvrdé pečivo a krmení pro kočky).

Podzimní prázdniny 
Den v herně a na hřišti
St 27. 10., Pá 29. 10.  9 - 18 hod.
Elektronické šipky, stolní hokej a fotbal, playstation, kuleč-
ník pro děti od 13 let v herně,  hřiště, minigolf a stolní tenis
budou po celý den k dispozici zdarma.
Podzimní toulání Kokořínskem
St 27. 10. - Pá 29. 10.    
Podzimní výprava do  CHKO Kokořínsko. Akce je svým zamě-
řením a přespáváním ve volné přírodě vhodná spíše pro starší
a trénované děti. Informace na tel. 736 761 913
Povídání o ... V období nadcházející jelení říje pro vás SMPř
připravila besedu o divokých zvířatech běžných v naší pří-
rodě, zvláště s ohledem na zmíněné kopytníky. Bližší infor-
mace a rezervaci si vyžádejte telefonicky...
Sportovní víkendy. I v říjnu si můžete na hřišti domu dětí
zahrát volejbal, malý fotbal, basketbal, nohejbal či tenis ne-
jen v dny pracovní, ale i o víkendech - každou sobotu od 9
do 18 hod., neděli od 10 do 18 hodin. Ve stejnou dobu si mů-
žete zahrát i minigolf a venkovní stolní tenis.
Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků domu dětí od
pondělí do pátku od 8 do 20 hod. v MDDM nebo na tel. 353
613248, k akcím Stanice mladých přírodovědců ve SMPř od
9.30 do 17 hod. na tel. 353 842389 nebo 736 761 913. 
Máte zajímavé hobby a chtěli byste své zkušenosti předat
dětem stejného zájmu? Přijďte do domu dětí, zejména po-
kud vás zajímá teraristika, exotické ptactvo, programování
a basketbal dívek.
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Hlavní osou sociálně patologických jevů je hledající a dospí-
vající člověk. Ten se učí hodnotit sám sebe i ostatní jinýma
očima a hledá si své místo v budováním přátelských a part-
nerských vztahů. Základem sociálně patologických jevů je
prevence. Cílem prevence je snížit škody způsobené deli-
kventním chováním. Za prevenci se někdy vydává téměř co-
koliv. Snížit rizika podpory rasismu a šikany, závislosti na al-
koholu, hracích automatech a hlavně na drogách. Zná je
skoro každý. Někdy leží jen bezmocně v parku, jindy se svíjí
na diskotékách v rytmu techna. Ŕíká se jim různě. Feťáci,
narkomané, drogově závislí. Kráčejí životem často ruku
v ruce s kriminalitou, šířením nakažlivých chorob. Někdo je
proto lituje, jiný by je nejraději viděl za mřížemi, další bojují
za legalizaci tzv. měkkých drog. Ať je ale postoj veřejnosti
vůči nim jakýkoli, jedno je jisté, jejich drogová scéna se
v Karlovarském kraji rozšiřuje. Roste počet konzumentů i dis-
ributorů. Jedná se o klasické drogy, kdy nejrozšířenější je
stále marihuana, pervitin a taneční droga extáze. Věk dětí,
které z drogami začínají experimentovat, se rok od roku sni-
žuje, v současné době se pohybuje kolem dvanácti let. Dítě se
s drogami a alkoholem setkává doma, ve škole, na oslavách,
v klubech a na diskotékách. Čím je dítě mladší, tím větší je
nebezpečí vzniku závislosti. Ne každý z občasných uživatelů
bude později drogy nebo alkohol brát pravidelně, ale jestliže
k tomu dojde, stanou se samozřejmou součástí jeho života.
Mezi nejčastěji návykové látky patří bezesporu alkohol,

i když se o něm nemluví tolik, jako o měkkých či tvrdých dro-
gách. Postoj dětí k alkoholu výrazně pomáhají formovat ro-
diče. Rodiče posílající své děti do lednice pro pivo a neuvě-
domují si, že jim těmito zdánlivými drobnostmi dávají nepří-
mou informaci o pití alkoholu, jako o něčem samozřejmém
a správném.
Proč pijí děti alkohol? Nejčastěji z frajeřiny. Snaží se předvést
kamarádům jací jsou pašáci, když vypijí tátův koňak, nebo se
snaží vyrovnat ostatním v partě. Pokud děti nemají žádné ko-
níčky, rodiče se jim nevěnují a ony jsou většinu času samy,
může být konzumace alkoholu jedním ze způsobů, jak si vy-
nutit jejich pozornost. Rizika spojená s pitím alkoholu ne-
smíme brát na lehkou váhu, neboť nejen že ničí zdraví, ale
i lidské životy. Mezi silnou závislost se dá též považovat gem-
blerství. Také další podobné závislosti, vznikají nenápadně,
skrytě a zpočátku zdánlivě neškodně. Gembler padá do hlu-
boké hráčské závislosti dostává se do kolotoče peněz, jejich
půjčování, splácení, vyhýbání se věřitelům a dalšímu prohrá-
vání. Vytvoří si vlastní svět výmluv, lží a pololží, kdy sami
sobě vsugerují, že za svůj problém nemohou, že je to jen sou-
hra náhod a povětšinou ani neuznají, že mají problém na
hracích automatech. Problémy s hazardní hrou jsou nemocí
životního stylu. Mezi problémy na téma sociálně patologické
jevy se dá zařadit i delikventní chování jako je šikana a pod-
pora rasismu. Stoupenci rasismu jsou nejvíce osoby ve sku-
pině od 16 do 20 let. Svou nenávist k odlišné barvě pleti pá-

chají spontánně, obvykle pod vlivem alkoholu. Nejde o při-
pravený trestný čin. Jedná se většinou o studenty, učně, hlásící
se k anarchistům a hnutí skinhead. Tam, kde k šikanování do-
chází, je demoralizována celá skupina dětí. Přihlížením a ne-
činností k ubližování bezbranným jedincům se učí tolerovat
bezpráví, mající často charakter trestné činnosti. Obětí šikano-
vání se zpravidla stává dítě, které nemělo možnost naučit se
obranným postojům, jinak řečeno zdravé agresivitě. Bývá pla-
ché, úzkostné, pasivní, někdy i tělesně slabší nebo neobratné.
Jeho pasivita „provokuje“ často agresory (násilníky), kteří
„testují“, co všechno si nechá líbit bezmocná oběť. 
Kdo nejvíce šikanuje? Nejčastěji chlapci, vyrůstající v chlad-
ném a odmítavém rodinném prostředí. Rodiče akceptují ná-
silí jako řešení nejrůznějších problémů, tolerují je svým dě-
tem a sami je často tvrdě trestají. Agresor bývá tělesně
zdatný, agresivní k vrstevníkům, verbálně i k učitelům. Může
být temperamentní, sebevědomý, ale i méně nadaný, všeo-
becně oblíbený a také vynalézavě krutý. V situaci, kdy děti
a dospělí sami bojují se svým problémem, je dobré vědět, že
kolem sebe mají spoustu přátel, kteří jim mohou pomoci.
Případně je dobré vyhledat psychologickou poradnu. Je důle-
žité uvědomit si, že nejdůležitějším kompasem správné vý-
chovy je láska a tím nejhorším je fyzický trest. 

Václav Hraba, skupina prevence kriminality MP 

SPŠ Ostrov - informuje

Stejně jako na ostatních školách, otevřely se 1. září brány
ostrovského zámku, kde sídlí Střední průmyslová škola
Ostrov. Do prvního ročníku nastoupilo 141 studentů den-
ního studia, kteří se v pěti třídách čtyř oborů budou po-
koušet zdolat nástrahy středoškolské výuky. Největší
zájem byl stejně jako v předešlých letech o obor elektro-
technický, stranou nezůstalo ani technické lyceum, které
vstoupilo do druhého roku své existence. 
SPŠ jako jedna z mála škol kraje poskytuje pro zájemce
i dálkové studium, na pět let se ke školní docházce v le-
tošním školním roce upsalo i 33 studentů oboru elektro-
technického. Na škole funguje rovněž školicí středisko po-
řádající počítačové kurzy pro mateřské, základní i střední
školy z našeho regionu. V loňském roce tu vědomosti
z počítačové problematiky získávali učitelé základních
škol Májová, Klínovecká, Masarykova a J. V. Myslbeka,
stejně jako zájemci z Gymnázia Ostrov nebo Zvláštní
a Pomocné školy Ostrov. Kurzy zaměřené na vyšší úroveň
počítačové gramotnosti se budou konat i v tomto školním
roce. 
S nabídkou a fungováním školy se zájemci z řad široké
veřejnosti a budoucích zájemců o středoškolské studium
budou moci v nejbližších týdnech seznámit hned dvakrát
– jednak v rámci pravidelné akce Škola 2005, která pro-
běhne počátkem listopadu v karlovarském sanatoriu
Thermal, jednak během Dne otevřených dveří, ten je na-
plánován na čtvrtek 9. prosince 2004.

Mgr. Libor Háček

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
ve spolupráci s Tyfloservisem, o. p. s. a TyfloCentrem Karlovy Vary o. p. s.

pořádají již pátý ročník celonárodní veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých

BÍLÁ PASTELKA
„Symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle“

Sbírka se koná 18. října 2004 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Finanční výtěžek z této sbírky bude rozdělen mezi ne-
ziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým občanům z celé republiky v následujících oblastech:
• výuka prostorové orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově a kombinovaně (zrakově i jinak) postižených občanů
• zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů, prevence jejich nezaměstnanosti

a podpora návyků potřebných k pracovnímu uplatnění
• realizace motivačních programů pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany
Bílé pastelky Vám za částku 20,- Kč budou prodávat, stejně jako i v předešlých ročnících, dvojice studentů nebo dobrovolných pra-
covníků SONS ČR a obecně prospěšných společností Tyfloservis a TyfloCentrum Karlovy Vary. Tyto dvojice budou označené logem
veřejné sbírky a finanční prostředky budou sbírat do zapečetěných a očíslovaných pokladniček. Po ukončení sbírky proběhne svoz
pokladniček do centra SONS ČR (do Prahy), kde budou oficiálně odpečetěny a spočítány tak, aby do 26. října 2004 bylo možné
veřejnosti oznámit výsledek sbírky. TyfloCentrum ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS ČR Karlovy Vary vysílá zástupce z řad
studentů v městech: Ostrově, Jáchymově, Sokolově, Chebu a v Chomutově a Tyfloservis Karlovy Vary v městech: Mariánských
Lázních, Dalovicích, Chodově, Žluticích, Kadani, Nejdku, Kynšperku, Toužimi, Kraslicích, Lokti a v Karlových Varech.

Dnes pomůžete Vy a příště pomohou jiní zase Vám!

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 
a TyfloCentrum Karlovy Vary o. p. s.

pro Vás zároveň na tento den připravili
Den otevřených dveří

prohlídka prostor Oblastní odbočky SONS ČR a denního centra stacionáře pro nevidomé a slabozraké, které se nachází
v Karlových Varech ve Vítězné ulici č. 52 (prostory klubovny s kuchyňkou vybavenou speciálními pomůckami pro nevidomé)
prohlídka prostor stacionáře - ulice Mozartova č. 444/6 (učebna PC se speciálním vybavením mluvícími a zvětšovacími pro-
gramy, masérský salón „U Pavla“) prohlídka nově vzniklých prostor pro sportovní aktivity zrakově postižených občanů v pen-
sionu Hestia (1. patro), ulice Stará Kysibelská 602/45.

Přijďte se podívat, jaké služby nabízíme zrakově postiženým občanům Karlovarského kraje!

Prevence MP - Sociálně patologické jevy
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Jiřímu Paterovi k poctě…
je název výstavy obrazů, kreseb, plastik, soch a objektů dva-
advaceti výtvarných umělců z Plzně a okolí. Sdružují se již pat-
náct let ve výtvarné skupině P 89, přičemž P je odvozeno
od názvu Plzně a datum 89 se vztahuje k době vzniku skupiny
v prosinci roku 1989. Jejím iniciátorem se stal malíř Karel
Frauknecht (1925 - 1994) a také jeho dva přátelé, rovněž ma-
líři, Jiří Patera a Miroslav Tázler. Stejně jako Karel Frauknecht
již nežije ani Jiří Patera (1924 – 2003), výjimečná osobnost
plzeňského výtvarného prostředí, které ovlivnil jak svým vkla-
dem malířským, tak pedagogickým. Paterovi přátelé ze sku-
piny se rozhodli uctít jeho dílo společnou výstavou, na které
jsou v největším počtu vystaveny právě malby Jiřího Patery.
Všechny pocházejí ze sbírek karlovarské galerie a jsou uloženy
v Letohrádku Ostrov. Jiří Patera nejčastěji maloval krajinu, a to
v zajímavých jemných koloristických škálách. Miloval krajinu
Řecka s její mýtickou historií, ale stejně tak i Sušicko a tře-
boňskou přírodu. Od osmdesátých let vznikaly v jeho plzeňském
ateliéru svébytné poetické a duchovní metamorfózy krajiny
na pomezí abstrahujícího výrazu. Díla Jiřího Patery jsou sou-
středěna samostatně. Navazující výstava členů skupiny P 89
má rozmanitý charakter, neboť představuje individuální projev
každého z členů uskupení. Proto můžeme spatřit expresívní
obrazy s tématikou figurální, které se zabývají existenciální
problematikou našeho života (díla K. Monhartové a B. Losenic-
kého), stejně jako krásnou poetickou malbu staré panenky
v obraze R. Drahošové nebo pohledy na krajinu či členění ska-
lisek nebo zatopený lom v obrazech H. Vendové. V jiných pří-
rodních motivech zase nalézáme poetická podobenství (malby
M. Tázlera či M. Čelakovského). Další obrazy a porcelánové
objekty v sobě nesou hravou a humornou nadsázku. So-
chařská díla objevují krásu ušlechtilého mramoru, stejně jako
stavební řád budování figury; velký kříž (strom) ze dřeva vy-
jadřuje stále platné křesťanské poselství.    

Božena Vachudová

LETOHRÁDEK OSTROV
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz

otvírací doba: st – ne: 13 – 17 hodin
hromadné návštěvy po telefonické domluvě: 

po – pá: 8 – 15 hodin
vstupné: 20,- Kč, snížené: 10,- Kč

první středa v měsíci vstup zdarma
výstava Jiřímu Paterovi k poctě…

23. 9. – 31. 10. 2004

Základní umělecká škola
Program

_______________________________________________

5. 10. - úterý
Interní koncert žáků hudebního oboru v 17.00 hod. Koncertní
sál ZUŠ. Vstupné dobrovolné

_______________________________________________

6. 10. - středa
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU V MALÉ GALERII
ZUŠ OD 17.00 HOD.

Výstava závěrečných prací I a II. cyklu p. uč. Mgr. Zuzany
Motlíkové a závěrečných prací p. uč. Květy Belanové z oddě-
lení řemesel. Vstupné dobrovolné
Otevřeno: od 14.00 - 17.00 hod.  

_______________________________________________

14. 10. - čtvrtek
Představení „ZÁJEZD“souboru LDO „Na poslední chvíli“
v MINIDIVadélku ZUŠ od 18.00 hod.Vstupné dobrovolné

_______________________________________________

21. 10. - čtvrtek
Interní koncert žáků hudebního
oboru v 17.00 hod. Koncertní sál ZUŠ. Vstupné dobrovolné

Akce mimo Ostrov

10. - 17. 10. - STOLLBERG - 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADELNÍCH SOUBORŮ V SRN.
Na tento festival je pozván soubor LDO „HOP – HOP“pod ve-
dením ředitelky ZUŠ Mgr. Ireny Konývkové s představením
„JAKO NA MOLU“

22. - 30. 10. - Zájezd do ANGLIE
Soubor LDO „HOP – HOP“
pod vedením ředitelky ZUŠ Mgr. Ireny Konývkové.
Mezinárodní projekt Wolverhampton

Chudí, bohatí, nejbohatší
Žijí mezi námi lidé, někteří i podnikatelé, kteří poctivou prací,
znalostmi v oboru získali slušné jmění. Zůstali nadále lidmi.
Těm fandím a vážím si je. Žel, nezřídka přicházíme nechtěně do
kontaktu s tzv. lidmi, kteří získali jmění ne zrovna poctivě.
Většina z nich se ke svému okolí chová nadřazeně. Někteří za-
pomínají dokonce zdravit sousedy, neboť nemají např. tak ho-
nosně zařízený byt, chatu nebo dům (zlatou klec) jako oni.
Osobně pokládám lidi tohoto typu za nejchudší. Raději od nich
dál. Naštěstí je kolem nás více těch, pro něž není bohatství v ži-
votě to nejdůležitější. Před několika dny jsem potkala paní ko-
lem osmdesátky. Pravděpodobně žije než z důchodu. Vyzařo-
vala z ní pohoda, štěstí. Velmi spontánně vyjádřila radost ze
setkání, z hezkého počasí, z toho, co udělá na zahrádce. Nej-
větším štěstím pro ni je pracovitá dcera, zeť, vnoučata, lidi ko-
lem ní, to, že ještě může bez větších problémů chodit. Prostě
všechno. Téměř denně potkávám pána, který pracuje s mládeží
jako trenér. Vyzařuje z něj pohoda, štěstí. Věřím, že ji přenáší
i na mladé, s nimiž je v kontaktu. Co říct o těch, jež potkáváme
za tohoto krásného počasí na horách, obdivujících krásy přírody,
provětrávajících tělo i duši? Zrovna nenacházím slov. Snad
jenom to, že jsou to ti nejbohatší žijící mezi námi včetně té
osmdesátileté paní, pana trenéra a dalších.

pani E. Mašková, Ostrov

PLÁN VYSÍLÁNÍ NA ŘÍJEN
Datum: 7. října (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá. Program: Zprávy, Host ve studiu:
Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov a Markéta
Moravcová, tisková mluvčí FFOH, téma: 36. ročník Filmové-
ho festivalu Oty Hofmana, Pořad: S -MIX, Dokument: Zrození
dudka, Informační servis.

Datum: 12. října (úterý), 
program: 8.15 hod. Přímý přenos ze zahájení 36. ročníku
Dětského filmového festivalu Oty Hofmana, 18:00 hod.
Repríza zahájení 36. ročníku Dětského filmového festivalu Oty
Hofmana + Festivalové vysílání (premiéra), Festivalové vysí-
lání opakujeme od 19.00 do 22.00 hodin a 13. 10. od 12.00
hod. do 13.00 hod. 

Datum: 13. října (středa), 
program: 18.00 hod. Festivalové vysílání, Festivalové vysílání
opakujeme od 19.00 do 22.00 hodin a 14. 10. od 12.00 hod.
do 13.00 hod. 

Datum: 14. října (čtvrtek),
moderuje: Jana Pavlíková. Program: Zprávy, Host ve studiu:
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje, téma: otázky
diváků, Festivalové vysílání, Festivalové vysílání opakujeme od
19.00 do 22.00 hodin a 15. 10. od 12.00 hod. do 13.00 hod. 

Datum: 15. října (pátek),
program: 11.30 hod. Přímý přenos ze zakončení 36. ročníku
Dětského filmového festivalu Oty Hofmana, 18.00 hod.
Repríza zakončení 36. ročníku Dětského filmového festivalu
Oty Hofmana + Festivalové vysílání (premiéra), Festivalové
vysílání opakujeme od 19.00 do 22.00 hodin.

Datum: 21. října (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá. Program: Zprávy, Host ve studiu:
Mgr. Irena Lietnerová, ředitelka Městské knihovny Ostrov,
téma: akce knihovny, Pořad: Školní střípky Pořad: Zdravíčko
- akutní onemocnění dýchacích cest Informační servis.

Datum: 28. října (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková. Program: Zprávy, Host ve studiu:
Jan Bureš, starosta města Ostrov, téma: otázky diváků,
Pořad: Videotip, Pořad: ZŠ J. V. Myslbeka, Informační servis.

Upozornění:
Změna pořadů bude vyhrazena! Do vysílání budeme průběžně
zařazovat pořad „Týden v regionu“, kde budou na aktuální
téma hovořit zástupci Karlovarského kraje. Informace jsou
uvedeny v Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky,
nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694
nebo pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat texto-
vou zprávu na tel.: 776 696 133
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupi-
telstva od 15.00 hod.), opakování vysílání: čtvrtek 19.00
hodin až pátek 10.00 hodin dopoledne, v ostatní dny vysí-
láme Informační smyčku.

Upozornění KTV Ostrov
Ve středu 15. září skončila Česká programová a.s. 

distribuci programu Supermax. Kabel Ostrov 
jedná v současné době s firmou Minimax s.r.o. 

a Fox Kids o vysílání jednoho z těchto programů. 
Předpoklad zařazení do rozšířené nabídky je 1 měsíc.



Tajemný svět pověstí 
“Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a Doupovskými
horami”. Tento název nese soubor více než sta podivných pří-
běhů, které přibližně v letech 1914 až 1938 v ústním podání
vyslechl a zapsal hroznětínský učitel Hans Nürnberger.
Narodil se pravděpodobně v roce 1884 v Mlýnské, na západ-
ním svahu Doupovských hor jako první z devíti dětí Josefa
a Terezie Nürnbergerových. Navštěvoval obecnou školu
v Lipoltově, měšťanskou školu v Jáchymově a roku 1902
ukončil studium na učitelském ústavu v Chebu. Jako učitel
působil ve Staré Roli, v Karlových Varech a v letech 1908 až
1938 v Hroznětíně. Nejdříve na obecné a pak měšťanské
škole. Za své jméno vděčil dávným předkům, kteří sem někdy
ve 13. století přišli z okolí Norimberka.
Selská rodina Nürnbergerů, která z Mlýnské později přesídlila
na selskou usedlost ve Vojkovicích, poskytla všem svým dětem
hudební vzdělání. Hans Nürnberger je využil, kromě svých
učitelských povinností, především jako horlivý sběratel zdejších
lidových písní. Už v roce 1914 přispěl do sborníku významného
etnografa Chebska Josefa Hofmanna třiapadesátí písněmi
a pořekadly. Od počátku své učitelské dráhy se věnoval také
sbírání lidových pověstí, především v Hroznětíně a jeho okolí
(Flaschnerovy skály, Vlčinec, Velký Rybník), v oblasti Krušných
hor a jejich podhůří, ale také v Poohří pod
Doupovskými horami.
Delší i kratší pověsti, týkající se většinou kon-
krétních míst a osob, zapisoval Hans Nürnber-
ger zřejmě tak, jak je vyslechl. Převážná část
z nich není beletristicky upravená, některé ani
nelze nazvat pravými pověstmi, ale spíš za-
znamenáním nevysvětlitelných příběhů a si-
tuací tak, jak se vyprávěly při zimních večer-
ních besedách. Jejich baladický, pochmurný
charakter s řadou tragických vyústění byl ne-
pochybně ovlivněn i rázem zdejší krajiny.
Hluboké lesy s osamělými usedlostmi, zrádné
bažiny a rašeliniště, skály a strže, temné ra-
šeliništní potoky a tůně, poklady starých štol,
skrývajících jak možnost rychlého zbohatnutí,

tak nebezpečí smrti , pronásledování pašeráků na hlídané
státní hranici – to všechno podněcovalo bájivost i fantastické
představy lidových vypravěčů. Samozřejmě se objevují i tra-
diční pohádkové bytosti – vodníci, víly, národ lesních žínek
a mužíčků, trpaslíci a důlní skřítkové, hejkal, ďábel i bílá
paní, stejně jako lidé znalí černé magie a loupeživí rytíři.
Pro ilustraci několik ukázek.
Zlaté štoly na Vlčinci. Před několika staletími se horníci, kteří
sem přicházeli z hornických oblastí Německa, pustili na ně-
kolika místech do dolování na svazích prastarého Vlčince.
Zakládali tu štoly a dolovali rudy. Za velké války však zmizeli.
Zda je pobili Švédové, či je zahubil hlad nebo mor, to už dnes
nikdo neví. Zůstaly tu však jejich štoly. O jedné z nich se vy-
práví, že skrývá čisté zlato.
Kdysi sem přicházel každý rok na Velký pátek cizí muž, který
sešplhal do úzké skalní trhliny a přinášel vždy ze staré štoly
váček zlata. Jednou však lidé o Velikonoční neděli nalezli
před Zlatou štolou jeho mrtvolu. Hned věděli, co se stalo.
Muž se upsal ďáblu, aby získal zlato. Teď zaplatil vládci pe-
kel svou duší.
Dar od bílé paní. Žádný dům v Hroznětíně není tak často uvá-
děn v pověstech jako Flaschnerův dům v Ziplu, kterému se po
staru říkalo také Gerchthomův dvůr. Patřilo k němu horské
úbočí s mohutnými žulovými skalními bloky. Ve skalách se
prý skrývají velké poklady, zlato, stříbro, zlatý kočár a mnoho
jiných drahocenných věcí. Vede k nim vchod, který někteří
jasnovidní lidé spatřili otevřený. Stávalo se to na Velký pátek
a o Vzkříšení.
Gerchthomův čeledín musel jednou v noci za úplňku u skály
kosit obilí. Když odbila půlnoc, vystoupila ze skály bílá paní
a vyzvídala na čeledínovi, proč pracuje na poli v noci. Čeledín
vyprávěl, že má nemocného hospodáře a na práci je jich
málo. Přes den že se ke kosení nedostal. Paní ho zavedla do
skály, k hromadám zlata a stříbra a vyzvala ho, aby si z nich
nabral, kolik chce. Čeledín si naplnil kapsy a řekl své: „Zaplať
Pánbůh.“ Sedlák mu ovšem nechtěl jeho zážitek uvěřit –
jenže tu bylo zlato! Poradil čeledínovi, aby je ukryl pod pod-
lahu, sám však tajně přihlížel. Když čeledín odešel, chtěl si
zlato vzít. Sáhl pod podlahu, nabral si hrst, ale když ruku vy-
táhl, měl ji plnou popela. „Bylo to čarodějnické zlato!“ řekl
čeledínovi. Ten však ve skrýši nalezl své bohatství tak, jak je
tam uložil.
Čas půlnoční mše. Jeden muž z Hájku mi vyprávěl, že jeho
dědeček obcházel vždycky na Štědrý večer, v čas půlnoční mše,
třikrát kolem svého domu. Nesměl přitom promluvit ani slova,
nesměl se obrátit. Pozorně sledoval střechy vesnických domů
a viděl tam znamení budoucích událostí – zář požáru, svatební
průvod, máry s rakví. Když zase jednou začal obcházet, uviděl
před svými domovními dveřmi viset bílé prostěradlo. Stáhl je,

ale z cesty ho odstrčili dva kozlové a před ním viselo další.
Stáhl je také a své obcházení dokončil. V následujícím roce
zemřeli dva členové jeho rodiny. Od té doby už nikdy budouc-
nost nepředpovídal.
Černé umění. Na hranicích provozovali čile své řemeslo paše-
ráci. Řadu z nich pohraniční stráž přistihla, jeden jim však stále
unikal. Byl znalý černého umění a dokázal se proměnit – když
už nevěděl kudy kam – v kládu. Když byl jednou zcela obklí-
čen a nucen použít svého kouzla, stalo se, že na kládu usedl
jeden ze strážců, aby si zakouřil. Protože však byl tabák plný
stonků, vzal svůj nůž a pěkně na jemno jej na kládě nakrájel.
Nůž byl ostrý a stonky tvrdé, prořízl proto několikrát dřevo. Tu
pašerák už nevydržel bolest, vzal na sebe svou původní po-
dobu a prosil o milost. Od té doby pašování zanechal.
Kříž na Špičáku. Zdaleka viditelný žulový kužel u Popova má
na vrcholu dřevěný kříž. Vypráví se o něm tento příběh:
V blízkosti popovského Špičáku žil na začátku 19. století
uhlíř. Často nebýval celé dny doma, z nikým ze vsi se ne-
stýkal. Říkalo se o něm, že je velmi bohatý. Svou uzavře-
ností zavdával příčinu k různým dohadům a vymyšleným his-
torkám. Nakonec se prý dal na pití. Jednoho dne jeho cha-
trč vyhořela, v popelu bylo nalezeno jen uhlířovo ohořelé
tělo. Teprve po několika desetiletích, při úpravě místa, na
němž chatrč stávala, objevili zde lidé zlaté mince. Na pa-
mátku nešťastného uhlíře postavili popovští obyvatelé na
skále kříž, který stále obnovují.

Z. Čepeláková
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Car Service

JÁCHYMOVJÁCHYMOV
BENZIN DIESEL LPG

Tel. 353 811 247Tel. 353 811 247
AUTO RETURN SERVICE, s.r.o.AUTO RETURN SERVICE, s.r.o.

!  AKCE  !

SERVISNÍ PROHLÍDKY A ZÁRUKASERVISNÍ PROHLÍDKY A ZÁRUKA

Od 1.11. 2004 je v souvislosti s Èlenstvím Èeské republiky v Evropské unii u nás v plném rozsahu platné Naøízení Komise
(ES) è.1400/2002 (tzv. bloková výjimka).

U nás se jedná o vyhlášku è.31/2003 Sb., která umožòuje bìžnou údržbu a opravy i nezávislým servisùm 
bez vlivu na trvání záruky.

Od 1.11. 2004 je v souvislosti s Èlenstvím Èeské republiky v Evropské unii u nás v plném rozsahu platné Naøízení Komise
(ES) è.1400/2002 (tzv. bloková výjimka).

U nás se jedná o vyhlášku è.31/2003 Sb., která umožòuje bìžnou údržbu a opravy i nezávislým servisùm 
bez vlivu na trvání záruky.

Servis pro Vaše auto !

od 1.10. do 31.12. 2004
sleva 15% na

katalogové ceny zimních pneumatik
pro osobní automobily

od 1.10. do 31.12. 2004
sleva 15% na

katalogové ceny zimních pneumatik
pro osobní automobily

280 m  prodejní plochy náhradních dílù
a autodoplòkù

280 m  prodejní plochy náhradních dílù
a autodoplòkù


