
Z doprovodných 
akcí bude asi nej-
větším lákadlem 
úterní Superkon-
cert s Michaelem 
Foretem, Dashou, 
Markétou Poulíč-
kovou a souborem 
Kvelb, který patří 
ke čtyřem nejlep-
ším českým pou-
ličním divadlům. 
„Soubor Kvelb je 
známý především 
svými nečekanými nápady a improvizo-
vanými scénkami, které nejednou vyvola-
jí v hledišti poprask. Myslím, že se o jejich 
vystoupení bude v Ostrově ještě dlouho 
mluvit,“ uvedla Jaroslava Rošková z pro-
gramového oddělení Domu kultury. 
Ostrovští filmoví fanoušci mohou na 
Internetu stále ještě hlasovat o neoblíbe-
nější film z tématické přehlídky. V době 
redakční uzávěrky Ostrovského měsíčníku 
vedl s poměrně velkou převahou film 
Nesmrtelná teta, který režisér Zdeněk 
Zelenka zpracoval podle námětu pohádky 
Karla Jaromíra Erbena Rozum a Štěstí, 
hned za ním se dlouhodobě držela klasická 
filmová pohádka Pyšná princezna. Hlaso-
vat mohou čtenáři až do začátku festivalu 
na adrese www.festivalostrov.cz, kde se 
rovněž dovědí mnoho dalších informací 
o festivalu.

Irena Janečková

Soutěžní filmy se ucházejí o cenu
Mezi soutěžními snímky je i film, jehož uvedení divác-
ká veřejnost i filmoví odborníci dlouho očekávali. Je jím 
Velká voda, natočená v Makedonii českým režisérem 
Ivem Trajkovem. Film vypráví příběh malého chlapce, 
který byl v komunistické Jugoslávii umístěn do dětské-
ho domova, poté co ve válce osiřel. V dramatu nechy-
bí spád a napětí, ale ani občasné humorné odlehčení 
tragických situací. Světová premiéra se uskutečnila loni 
na podzim v AFI (American Film Institut) v Los Ange-
les, v Ostrově bude film uveden jako soutěžní snímek 
ve středu 12. října.
„Na ostrovský festival bych se moc rád podíval, udělám 
všechno pro to, abych mohl přijet,“ přislíbil svou účast na 
premiéře režisér Trajkov, který svůj vztah k Ostrovu a je-
ho okolí vyjádřil mimo jiné i tím, že zde natočil záběry do 
svých dvou filmů (Minulost a Movie). Ve filmu Minulost 
si dokonce v některých scénách zahráli ostrovští neherci. 
Dalším soutěžním snímkem je slovenský film O dvě slabi-
ky pozadu režisérky Kataríny Šulajové, vyprávějící příběh 
studentky, která by chtěla stihnout všechno, a nestíhá nic. 
Ze životních zmatků jí nakonec pomůže trochu zvláštní 
babička Eržébet. Třetí soutěžní film, který bude bezesporu 
útočit na první pozici, jistě není třeba představovat, jsou 
jím Snowboarďáci Karla Janáka. Diváci v něm uvidí 
oblíbené herecké hvězdy, například Jiřího Langmajera, 
Veroniku Freimanovou, Danu Morávkovou a další. Z te-
levizní tvorby bude soutěžit celkem šest snímků, mezi 
nimi například Poklad na Sovím Hrádku Zdeňka Zelenky 
nebo komedie Balíci režiséra Pavla Göbla. Naučné filmy, 
které poskytla společnost Viasat, představí dětem egypt-
ská božstva Achnatona a Nefertiti, neohroženého lovce 
hadů z Kostariky, v britském dokumentu pak výpovědi 
židovských dětí, kterým se těsně před druhou světovou 
válkou podařilo uniknout do pěstounské péče ve Vel-
ké Británii, a také rekonstruované příběhy z dávných 
Pompejí, sestavené na základě historických skutečností.

Informační centrum bude v provozu 
beze změny
Mladí diváci a školní děti mají většinou účast na festivalu 
zajištěnou prostřednictvím svých škol. „My jezdíme 
na festival pravidelně se školou, ale určitě bych přijela 
i sama od sebe. Loni se mi moc líbila akce v souvislosti 
s foglarovkami a ježkem v kleci, je v tom mé dětství, 
i když vím, že tohle by asi řekli i mnohem starší pamětní-
ci,“ uvedla studentka Hana Coubalová z Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech.
„Divácký zájem o festivalové filmy je v Ostrově dobrý, 
ale málokdo ví, že si může zakoupit permanentní vstu-
penku, platnou na všechna filmová představení. Tyto 
vstupenky jsou k dostání za padesát korun v Infor-
mačním centru v Domě kultury. Při té příležitosti bych 
ještě ráda řekla, že provoz Infocentra se během festivalu 
nemění, takže veškeré služby jako zakoupení místenek, 
informace na dopravní spojení, kopírování či využívání 
veřejného Internetu budou návštěvníkům poskytovány 
v plném rozsahu tak jako v jiných dnech,“ upozornila 
vedoucí Informačního centra Markéta Moravcová.
Mezi dalšími hosty festivalu snad nebudou chybět dvě 
význačné osobnosti českého filmu, režisér Václav Vor-
líček a herec Pavel Zedníček, se kterými se veřejnost 
může setkat v T-klubu při povídání u vína v pořadu Křes-
lo pro hosty.

Pořadatelé se na filmy nedívají
Osudem organizátorů i všech, kdo se účastní festivalu 
Oty Hofmana pracovně, bývá naprostá neschopnost sle-
dovat filmové projekce. To potvrdil i ředitel festivalu 
Marek Poledníček, který letos připravoval ostrovskou 
filmovou přehlídku již podesáté. „Bohužel, festival pro 
mne není příležitostí ke sledování filmů. Troufám si tvrdit, 
že za posledních deset let jsem neviděl více jak tři filmy 
vcelku,“ řekl Marek Poledníček. 
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Děti i dospělí milovníci českého filmu budou už zanedlouho slavit svůj svátek: v úterý 11. října vypukne 
v Ostrově sedmatřicátý Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Letos opět připravili jeho 
organizátoři návštěvníkům bohatou a lákavou nabídku: soutěžní filmy, novinky televizní tvorby, 
tématickou přehlídku snímků, natočených na českých a moravských hradech a zámcích, naučné filmy, 
pořady pro nejmenší diváky, soutěže a zábavný doprovodný program…
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VII. ročník

Rozhovor s Ing. Markem  
Poledníčkem str. 2

Zajímavost - ze života  
Šternberků str. 3

Vzpomínka na letní kino  
v Ostrově str. 4

Schody ke kapli ukrývaly  
starou minci str. 5 

Kdo byl svatý František z Assisi str. 6

Moje první kino (fejeton) str. 6

Program Kinokavárny str. 7

Program Domu kultury str. 8

Otevření obytného  
areálu Klášter str. 9

Kapitola z historie Kláštera str. 9

Ostrovskýměsíčník

Z obsahu:

Porady hlavních organizátorů festivalu jsou v Domě kultury  
s blížícím se festivalem na denním pořádku. 

Foto: Irena Janečková

Hlavní ceny festivalu dodal podnik Preciosa Jablonec
Foto: Ing. Marek Poledníček.
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Jak jste se stal ředitelem Domu 
kultury?
Úspěšně jsem se zúčastnil vyhlášeného konkurzu 
na tuto funkci. V té době jsem měl za sebou pět let 
projektování a inženýrské činnosti na stavbách pro 
české i zahraniční investory. 

Co Vás přimělo takto zásadně 
změnit profesi?
O kulturu jsem se zajímal doslova odmalička, a stejně 
dlouho jsem spojen s ostrovským kulturním domem. 
Jako trumpetista v dechovém souboru Ostrovan-
ka jsem nesčetněkrát vystupoval při nejrůznějších 
akcích. Později jsem byl členem Estrádního orchestru, 
který řídil pan Novotný. Od sedmnácti let jsem hrál 
ve skupině Tyrkys a později Elegance, přičemž s obě-
ma jsme zkoušeli právě v Domu kultury - v místech, 
kde jsem měl později kancelář - dnes je tam studio 
kabelové televize. V místě mé nynější kanceláře jsem 
dokonce provozoval několik let malé nahrávací stu-
dio, ve kterém byla pořízena řada demo-nahrávek 
hudebních skupin. Mimo jiné tam vznikla součas-
ná znělka města Ostrova, kterou jsme zkomponovali 
a nahráli společně s mým bratrem Pavlem. 
Prvním impulsem k opuštění lukrativního zaměst-
nání v prosperující zahraniční firmě bylo zahájení 
výstavby kabelové televize v Ostrově. Od počátku 
jsem se snažil přispívat do jejího vysílání, původně 
jsem vlastně usiloval o pozici jednatele budoucí 
společnosti Kabel Ostrov. Tehdejší situace v Domě 
kultury však vyžadovala řešení, a tak jsem se stal, po 
zmíněném výběrovém řízení, jejím novým ředite-
lem. Studio kabelové televize jsme pak provozovali 
jako jedno středisko Domu kultury. 
Jaké byly Vaše pracovní začátky?
Společným jmenovatelem prvních několika let byl 
takřka dezolátní stav budovy a jejího technického 
vybavení. První přišla na řadu oprava opadávajících 
říms a oplechování atik, pokračovalo se rekonstrukcí 
výměníkové stanice, ústředního topení a systému 
vzduchotechniky, která připomínala spíš exponát 
technického muzea. Tehdy se naplno ukázala uži-
tečnost mých předchozích technických zkušeností. 
Většinu těchto oprav jsem sám zařizoval, od zajištění 
projektové dokumentace, organizace výběrového 
řízení, až po kontrolní dny. Postupně se na zásadních 
opravách začaly více podílet příslušné odbory města 
Ostrova. Je nanejvýš ke cti našeho města, jakou 
částku investovalo do rekonstrukce Domu kultury 
- za uplynulých deset let převyšuje tato suma deset 
milionů korun. Nutno říci, že na současný stav budo-
vy můžeme být hrdí, a to i přesto, že nadcházející 

opravy si vyžádají zhruba dalších dvacet milionů 
korun. Je jasné, že se to neobejde bez dotací.

A co kultura?
V okamžiku mého příchodu do Domu kultury se 
bohužel již naplno projevoval současný stav přístupu 
lidí ke kultuře, vyznačující se pohodlností, potřebou 
nechat si přijít kulturu domů, namísto aktivní výpravy 
třeba do kulturního domu. To se odrazilo zejmé-
na v poklesu návštěvnosti kin a celkovém útlumu 
zájmové činnosti. Mou snahou bylo a je nacházet 
efektivní rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. 
A tak postupně došlo k pronájmu kavárny, T-klubu 
i ostatních nepotřebných prostor, do Domu kultury 
se nastěhovala Městská policie, své místo zde má 
Kronika města. Pronajímáme prostory celé řadě 
obchodníků s velice oblíbenými prodejními akcemi. 
Z kulturních pořadů se nejvíce daří hostujícím diva-
dlům s hvězdným hereckým obsazením. Podrobné 
informace o kultuře si čtenáři mohou pravidelně 
přečíst v Ostrovském měsíčníku.

Jak došlo ke zřízení poměrně 
velkého informačního centra 
V Domě kultury? 
Před sedmi lety jsem se snažil přeměnit tehdejší 
vrátnici, pokladnu na prodej vstupenek, na něja-
ké moderní kontaktní místo s návštěvníky. Celému 
záměru nahrála poptávka po zřízení informačního 
centra ve městě. Významnou roli sehrálo také zave-
dení elektronického systému prodeje vstupenek. 
Byla provedena stavební úprava vestibulu a mohlo 
se začít. Činnost infocentra se neustále rozvíjela, 
bylo třeba řešit nedostatek prostoru. V roce 2003 
jsme propojili jeho provoz s videopůjčovnou, a tak 
vznikla dnešní podoba informačního centra. Jsem 
přesvědčen, že právě tento úsek činnosti Domu 
kultury je naší současnou chloubou, služby v oblasti 
cestovního ruchu mají dobrou perspektivu.

Jaké máte plány do budoucna?
Dříve nebo později dojde na generálku střechy, 
opravu fasády, výměnu sedaček na balkóně v di-
vadelním sále, rekonstrukci kinokavárny a celé řady 
dalších, více či méně viditelných, částí budovy. Tyto 
záměry jsou pracovně rozvrženy na příštích zhruba 
sedm let. V nabídce akcí a služeb nelze čekat žádné 
revoluční změny. Mohu jen slíbit, že budeme citlivě 
reagovat na změnu poptávky vhodnou nabídkou. 
Pevně věřím, že se nám v dohledném horizontu 
podaří vytvořit z Domu kultury, a to včetně jeho 
obou restaurací, vyhledávané centrum zábavy a od-
počinku.   

(jan)

Ředitel Domu kultury slaví  
desáté jubileum
Před časem si Ostrované připomínali padesáté výročí otevření Domu kultury. 
V jeho vedení se v průběhu uplynulého půlstoletí vystřídalo celkem deset 
ředitelů. Od jmenování posledního z nich (desátého v pořadí), Ing. Marka 
Poledníčka, uplyne shodou okolností letos v říjnu přesně deset let.  

Změny stavu obyvatel 
Ostrova v srpnu 2005
V srpnu se v Ostrově narodilo devět dětí, zemře-
lo jedenáct občanů. Do manželství vstoupilo celkem 
deset párů. Do města se přistěhovalo dvacet šest lidí 
(včetně dětí), odstěhovalo se jich pětadvacet. Celko-
vý počet obyvatel města Ostrova byl ke 31. srpnu 
16 962.  Zapsala: Jana Pecková

Při červencové vichřici došlo v městských lesích ke 
značným polomům, zejména v katastrálním úze-
mí Horní Žďár. Zasaženy byly především poros-
ty nad takzvanou Jižní jámou vpravo nad silnicí 
Ostrov–Jáchymov. Městský úřad už v minulém 
čísle Ostrovského měsíčníku upozornil na značné 
nebezpečí pádu zavěšených stromů a větví v po-
škozených lesích, které může hrozit zdánlivě bez 
zjevné příčiny. 
„Domněnka, že nebezpečí padání větví již pominulo, 
je mylná. Naopak, zvláště v této době je nebezpečí 
úrazu větší, vzhledem k tomu, že vrcholí houbařská 
sezóna, takže lidé chodí do zasažených lesů častěji 
a v hojnějším počtu,“ upozorňuje Tomáš Čepelák 
z odboru Životního prostředí. Podle jeho sdělení 
bude odstranění následků kalamity trvat ještě zhruba 
do konce tohoto roku.  (jan)

Pozor - nebezpečí 
padajících stromů 
a větví stále trvá!

Vážení spoluobčané,
někteří z Vás dostanou, nebo již dostali, do poš-
tovních schránek anketní obálku s mapkami okolí 
Vašich domovů. Odbor majetku města Městského 
úřadu Vás touto cestou žádá o pomoc při přípravě 
projektu na regeneraci panelových sídlišť. Aby při-
pravovaný projekt co nejlépe vystihoval představy 
občanů, jak zlepšit život na sídlišti, připravil odbor 
Majetku města mapky dvou částí sídliště, na jejichž 
regeneraci chce město získat dotaci ze státního roz-
počtu. Žádáme Vás o Vaše nápady a náměty, co by 

Vám a Vašim dětem dle Vašich představ umožni-
lo kvalitněji prožít  každý den, co by zlepšilo životní 
prostředí v našem městě.
Pokud někdo anketní obálku nedostal, a chce se 
ankety zúčastnit, může si ji vyzvednout na odboru 
Majetku města MěÚ Ostrov, Brigádnická 709, nebo 
v Infocentru v DK.
Na Vaše odpovědi v nejhojnějším počtu se těší 
a předem za ně děkuje odbor Majetku města. 

Jiří Strejček, OMM

ANKETA - Chcete vylepšit okolí svého bydliště?

Městský úřad Ostrov přijal v září žádosti o bydlení v objektech  
č. 616 a 615. Zájemci čekali před MÚ čtyřiadvacet hodin.  

Do prvních bytů by se měli nájemníci nastěhovat ještě letos.
Foto: Irena Janečková
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Pořad České televize o české šlechtě a jejím živo-
tě v dnešní době vyvolal zajímavou reakci u jedné 
ze starších obyvatelek Ostrova. Dvaaosmdesátiletá 
paní Marie, která patří k ostrovským pamětníkům, si 
uvědomila, že již téměř padesát let vlastní ve svém 
albu fotografie komtesy, pořízené kdysi na hradě 
Český Šternberk.
„Tenkrát jsem byla v Českém Šternberku s manže-
lem na rekreaci. Samozřejmě jsme ve volném čase 
navštívili také hrad, kde k našemu údivu kastelána 
dělal pan hrabě (otec Zdeňka Sternberga, pozn. 
red.). Dali jsme se s ním do řeči a dozvěděli se, že 
rodina Sternbergů žije vlastně docela všedním živo-
tem,“ vyprávěla paní Marie. Její manžel tehdy poru-
šil zákaz fotografování a vyfotil mladou komtesu, 
která shovívavě přešla jeho počin mlčením. Tak se 
dva „ulovené“ snímky mladé šlechtičny dostaly do 
vlastnictví ostrovské rodiny. 
„Fotky komtesy pro nás byly ceněnou kuriozitou, 
i když po nějakém čase jsem na ně zapomněla. Po 
zhlédnutí televizního pořadu, ve kterém hovořil 
i Zdeněk Sternberg, jsem je vyhledala, a rozhodla 
se mu je věnovat. Po jejich obdržení mi pan Stern-
berg napsal velmi milý dopis,“ řekla s dojetím paní 
Marie. Z dopisu hraběte Sternberga vyšlo najevo, 

že v době, kdy byly fotografie pořízeny, bojovala 
jeho rodina s těžkými životními podmínkami.
„Je pravda, že jsme tehdy zde na hradě chovali tři 
kozy, o které pečovala a které dojila matka. Byla 
to jedna z možností, jak trochu zmírnit tíživou soci-
ální situaci. Je nás devět sourozenců, tehdy ješ-
tě převážně malých dětí, takže v hradní kuchyni 
panoval permanentní nedostatek,“ uvedl ve svém 
dopise Zdeněk Sternberg. Z dopisu dále vyplynulo, 
že fotografie zobrazují dnes jednasedmdesátiletou 
paní Terezii, sestru hraběte Sternberga, která v té 
době pomáhala rodině jako průvodkyně návštěv-
níků hradu. 
Několik slov o hradu a rodě 
Sternbergů  
Český Šternberk stojí na skalnatém kopci nad řekou 
Sázavou a patří k těm nemnoha hradům, které se 
do dnešního dne dochovaly ve velmi dobrém sta-
vu. Zvlášť působivé jsou interiéry s raně barokními 
štuky, stylovým nábytkem, koberci a obrazy, a také 
vzácná sbírka více než pěti set mědirytin z třiceti-
leté války. Rod Šternberků má svůj původ již ve 
třináctém století. Zdeslav z rodu Divišovců založil 
za vlády Přemysla Otakara II. raně gotický hrad, 

který pojmenoval podle svého erbovního znamení 
Sternberg (Hvězda na kopci); později byl tento 
název počeštěn na Šternberk. V patnáctém století 
hrad dobyl a zabavil Jiří z Poděbrad, ale za dalších 
dvanáct let jej dostali Sternbergové zpět. Šlechtic-
ký rod Šternberků je také výjimečný tím, že jeho 
zástupci jako jediní příslušníci české aristokracie po 
zabavení majetku komunisty zůstali dál na svém 
hradě a pracovali tam. 

 Irena Janečková

Půl století staré fotografie zobrazují komtesu ze Šternberka

Komtesa ze Šternberka pracovala na hradě  
svých rodičů jako průvodkyně
Foto: Ze soukromého archivu

Turnaj v tenisu
Sobota  1. října 9 hod. 
Dům dětí spolu s OS Benjamin pořádají turnaj 
v tenisu. Je vypsán pro dívky a kluky od 12 do 15 
let. Raketu a sportovní obuv s sebou. K turnaji se 
přihlaste do pátku 30. září v Domě dětí.

Podoby  našich zvířátek
Čtvrtek 6. října od 14 do 17 hodin ve SMPř 
Mezinárodní den zvířat zve k zapojení do malířské 
a fotografické soutěže. V uvedenou dobu je třeba 
na místě namalovat nebo vyfotit některé z námi cho-
vaných zvířat. Na vítězné malíře čeká odměna hned, 
autoři nejlepších fotek budou vyhodnoceni později. 
Bližší informace se dozvíte přímo ve stanici. 

Podzimní stezka  - Ostrovským 
starým městem
Neděle 9. října  od 14 do 17 hodin
V rámci doprovodných akcí k 37. festivalu Oty 
Hofmana zveme rodiče s dětmi, samotné děti od 
osmi let a dospělé na naučnou procházku starým 
Ostrovem. Podíváte se i do míst, kam se jindy nedo-
stanete, například do sklepení Staré radnice nebo do 
hřbitovního kostela sv. Jakuba. Od domu dětí půjde-
te přes kostel sv. Michaela, Staré náměstí, kde vás 
bude provázet kronikářka města Walburga Mike-
šová, k budově průmyslovky. Cesta dále pokračuje 
Zámeckým parkem přes Palác princů a Letohrádek 
ke hřbitovnímu kostelu sv. Jakuba, zpět přes kláš-
terní kostel a Einsiedelskou kapli k MDDM. První 
„turisté“ se vypraví na stezku ve 14 hodin, poslední 
ve 14.30 hod. Samotné děti půjdou  s dospělým 
průvodcem ve 14.15 hod. Účastnické karty budou 
opět slosovány o zajímavé ceny – festivalová trič-
ka a permanentky,výroční turistické známky, hlavní 
cenou bude rodinná vstupenka do hradu Loket.

Výtvarná soutěž 
MDDM vyhlašuje výtvarnou soutěž pro všechny 
děti  MŠ, ZŠ a ZvŠ - Vánoční stromeček.
Kategorie: I.  3-5 let
 II. 6-9 let
 III. 10-15 let
Pracovat můžete libovolnou technikou -(keramika, 
perník, slané nebo vizovické těsto, papír, lepenka,... 

V každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové (mezi 
cenami jsou opět živí kapři). Vaše výkresy , případně 
výrobky označte jménem, věkem a školou a osobně 
doručte do MDDM nejpozději do pátku 25. 11. 
Nejlepší práce budou vystaveny v Domě dětí od 12. 
do 16. prosince. Výsledky budou vyhlášeny a ceny 
předány při Mikulášské besídce 4.12.

Okresní turnaj AŠSK v minifotbalu
19. října skupina A o 1. - 6. místo
20. října skupina B o 7. -12. místo
Ostrovský Dům dětí je v říjnu už tradičně pořadate-
lem okresní soutěže AŠSK v minifotbalu pro žáky 6.-
9. tříd. Školní družstvo tvoří čtyři hráči v poli a bran-
kář. Startují registrovaní i neregistrovaní hráči a žáci 
sportovních tříd (u gymnázií pouze nižší stupeň). 

Toulky podzimem
Ne 30.10. Sraz v 10 hodin u SMPř
Nenáročný výlet do lesů kolem Ostrova, spojený  
s hrami v přírodě a rozpoznáváním stromů. Svou 
účast potvrďte do čtvrtka 27.10.  

Povídání o….
V měsíci, na který připadá Mezinárodní den zvířat, je 
pro vás mimo jiné připravena beseda „Působení člo-
věka na volně žijící živočišné druhy“. Bližší informace 
a rezervaci si vyžádejte ve SMPř telefonicky.

Podzimní prázdniny 
Turnaj ve stolním tenisu
26. října 9 hodin
tělocvična MDDM
Turnaj je otevřený pro dívky i kluky od 3.třídy.  Hrací 
systém i kategorie budou určeny podle počtu účast-
níků. Nezapomeňte na pálky a sportovní obuv do 
tělocvičny.

Den zvířátek ve SMPř
27. října 10 - 15 hod. 
Prázdninový čtvrtek je určen všem, kteří mají rádi 
zvířátka. Prohlédnout si můžete krokodýla, medvídka 
mývala, kunu, fretku, dravé ptáky, papoušky, hlo-
davce,.. Pokud máte zájem je zhlédnout a některé 
si případně i pohladit, přijďte do stanice mladých 
přírodovědců. 

Otevřené hřiště
26. - 27. října od 10 do 18 hodin 
I o prázdninách bude otevřené hřiště domu dětí, 
kde si můžete zahrát volejbal, malý fotbal, basketbal, 
nohejbal či tenis. Otevřené bude v případě příznivé-
ho počasí i v pátek 28. října a  každou sobotu a ne-
děli od 10 do 18 hod. Ve stejnou dobu si můžete 
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. 353 613 248, k akcím Stanice mladých pří-
rodovědců ve SMPř od 9.30 do 17 hod. na tel. 
353 842 389 nebo 736 761 913.

Vlasta Schartová, MDDM

MDDM 

Aleš Lamr (1943) vystavuje v Letohrádku kresby 
vzniklé od roku 1969 do současnosti (dvaašedesát 
děl). Charakteristický kresebný styl autora se začal 
formovat na sklonku šedesátých let. Výrazná obryso-
vá linka černé tuše definovala tvary figur, předmětů 
a rostlin, uložených v prostoru, vždy však s určitou 
fantastickou nadsázkou, tu humornou, tu ironickou, 
ale nejčastěji groteskní. Zároveň autor své kresby 
koloroval, a to barvami jasnými, světlými, zářivými. 
Sám proto definuje svá díla jako kolorované kresby. 
Jeho tvorba se vyznačuje figurativní a předmět-
nou žánrovou groteskou, neobvyklými a úsměvnými 
náměty z každodenního života, tvarovým i barev-
ných gejzírem, tryskající barevnou energií. Zářivá 
žlutá, bílá, modrá nebo zelená pozadí ustoupila tem-
né modři až černi, aby se v nich s novou intenzitou  
formovaly barevné vztahy předmětů, později oblí-
bených geometrických útvarů. Autor se nalézá ve 
fázi neustálého odhalování nových možností kresby; 
v současné době vznikají kresby větších rozměrů. 
V jeho nejnovějších pastelech tkví již jen jeden defi-
nitivní geometrizující tvar jako symbol duchovního 
zastavení v čase. 

Mgr. Božena Vachudová (red. kráceno)

Aleš Lamr – Česká 
kresba 17/
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V letním podvečeru, vždy ve středu, sobotu a neděli, 
směřovaly hloučky Ostrovanů k Zámeckému parku 
– někteří s dekou, jiní s teplou bundou v podpaží. 
Takový obrázek se zhruba před padesáti lety opako-
val každý týden po celé léto. Cílem bylo letní kino, 
které zahájilo provoz 1. května 1952. Bylo součástí 
tehdejšího Parku kultury a oddechu Jáchymovských 
dolů, předchůdce Domu kultury. V dnešním Zámec-
kém parku byly v té době zřízeny obchodní kiosky, 
taneční kruhový parket, hudební pavilon, loutková 

scéna, dětské hřiště, houpačky, volejbalové hřiště, 
tenisové kurty aj. Samotné kino sloužilo více úče-
lům; bylo vybaveno šatnami, před plátnem mělo 
větší pódium s orchestřištěm, takže zde při různých 
slavnostních akcích účinkovaly i dosti velké soubory 
jak pěvecké, tak taneční i dramatické.
Díky blízkosti Karlových Varů měli ostrovští obča-
né možnost zhlédnout v takzvaných Přehlídkách 
filmů MFF festivalové filmy, které nebyly v běžné 
distribuci, nebo se jednalo o předpremiéry. V roce 
1961 to byly například italské neorealistické filmy 
Rocco a jeho bratři a Generál de la Rovera, dále 
americký film Útěk v řetězech, nebo film polské 
produkce Křižáci. O rok později to byl západoně-
mecký film Dívka Rosemarie a snímek francouz-
ského režiséra Reného Claira Všechno zlato světa 
s Bourvilem. V předpremiéře tehdy ostrovské kino 
uvedlo Zemanova Barona Prášila. Občas se poda-
řilo přivézt i některého z festivalových hostů, jako 
v případě promítání československého filmu Kam 
čert nemůže, kdy z Karlových Varů přijel do Ostrova 
Miroslav Horníček. Je ovšem pravdou, že mnoho 
jiných filmů tehdejší produkce, která byla poplatná 
své době, upadlo v zapomnění, takže při titulech 

jako Dospělé děti (SSSR), Smrt na cukrovém ostro-
vě (ČSSR) či Byli jsme mladí (BLR) se nám již žádné 
vzpomínky nevybavují. V roce 1964 bylo letní kino 
přestavěno na širokoúhlý formát, který umožňoval 
kvalitnější promítání i širší výběr filmů. Postupem 
času ale začal nad návštěvami kin převládat mocný 
vliv televize, takže nyní je ostrovské letní kino už jen 
nostalgickou vzpomínkou. 

 Vojtěch Písačka

Ostrovská kina 
•  Kino 16 mm, Vlčkův hostinec na Starém městě 

(1945-1955)
•  Rekonstruované kino Čas na Staré poště  

(od 1948)
• Kino 16 mm, hostinec Myslivna (padesátá léta)
• Kino Horní Žďár, kulturní dům  (1946-1955)
• Velké kino, Dům kultury (od 1955). 
•  Kino mladých Pochodeň, Dům kultury,  

místnost č. 18
• Kinokavárna Družba (1960-1970)
• Kinokavárna Dům kultury (od 1965)

Ostrovské letní kino je už jen nostalgickou vzpomínkou

Na letní kino v ostrovském parku vzpomínají dnes už jen pamětníci
Foto: Archiv

První den školního roku jsme se sešli opět před 
školou, abychom slavnostně přivítali prvňáčky do 
naší velké rodiny. Je i nás pozdravil milý host, sta-
rosta města Jan Bureš. Poté seznámila ředitelka 
školy Ladislava Hlušková především přítomné rodiče 
s tím, co nás všechny letos čeká. Program i nadále 
zahrnuje výuku jazyků, ve dvou speciálních třídách 
práci s dětmi s poruchami učení či smyslovým posti-
žením, nově byla zavedena přípravná třída pro děti 
předškolního věku. Další premiéru zažijí prvňáčci, 
kteří se budou už učit podle Školního vzdělávacího 
programu. V průběhu dalších let se obsahově i for-
málně promění výuka i v ostatních ročnících, a to ve 
smyslu mota, které tento program charakterizuje: 

Každé dítě je úspěšné. Začátek roku nepříjemně 
poznamenala neodkladná regulace topných těles, 
která si vyžádala provozní omezení včetně dvou dnů 
ředitelského volna. Jakoby symbolicky, zlepšením 
technického stavu budovy, byly zahájeny přípravy na 
padesáté výročí založení školy. Oslavy tohoto jubilea 
se uskuteční v květnu, kdy také vyvrcholí meziná-
rodní jazykový projekt Socrates Comenius. 
V letošním roce bychom se rádi, pomocí různých 
akcí, více otevřeli rodičovské veřejnosti, neboť pou-
ze vzájemná spolupráce může naplnit naše heslo, 
které stojí za připomenutí: Každé dítě je úspěšné. 
Dodejme, za podpory nás všech. 

Mgr. Vladimír Vízdal

SPŠ Ostrov hlásí zahájení školního roku Zvláštní a Pomocná 
škola Ostrov

Letošní první zvonění zahájilo už pětačtyřicátý školní 
rok v historii školy, neboť 1. září 1960 vstoupili do 
naší školy první žáci. Na oslavu tohoto výročí připra-
vujeme několik akcí. Na dvě z nich srdečně zveme 
rodičovskou veřejnost i bývalé absolventy, pedagogy 
a ostatní zaměstnance školy. První se bude konat ve 
čtvrtek 24. listopadu v kinosále DK, kde se od 17 
hodin uskuteční školní akademie, tentokrát na téma 
Advent. Druhou slavnostní akcí bude společenský 

večer, na jehož programu se podílejí současní i bý-
valí žáci školy. Hudba, tanec a tombola samozřejmě 
nebudou chybět. Společenský večer bude v sobotu 
26. listopadu od 19.30 do 0.30 hodin ve společen-
ském sále Domu kultury. Všichni se těší na společné 
setkání s vámi. Vřele uvítáme jakékoli sponzorské 
dary, finanční i věcné. V případě zájmu podpořit 
nás se kontaktujte s třídní učitelkou, vedením školy, 
případně zajděte osobně do školy, nebo telefonujte 

na číslo 353612762. Důležitou informací pro rodiče 
je výrazné rozšíření nabídky zájmových kroužků a ne-
povinných předmětů. Děti si mohou zvolit anglický, 
německý, španělský nebo ruský jazyk, informatiku, 
keramiku, užité výtvarné umění, výtvarnou výchovu, 
pěvecký sbor, hru na zobcovou flétnu, sportovní 
výchovu, aerobic, florbal, softbal, ekologii, chemická 
praktika a volbu povolání. 
 Mgr. Jana Paříková

Se začátkem září začala nejen školní docházka, ale 
také práce zájmových kroužků. V nich se děti z naší 
školy mohou věnovat svým oblíbeným zálibám 
a zároveň smysluplně trávit volný čas. Vedeny jsou 
kroužky výtvarný, dramatický, sportovní, počítačo-
vý a dívčí klub. V hodinách tělesné výchovy také 
započala příprava chlapců a děvčat na podzimní 
sportovní soutěže, kterých se každoročně účastníme. 
V Karlových Varech nás čeká například Schodoběh 
či Běh 17. listopadu. Novinkou je letos zapojení 
naší školy do soutěže O pohár starosty města. Pevně 
věřím, že v ní budeme úspěšní, neboť máme zkuše-
nosti a pěkná umístění z mnoha podobných soutěží, 
dokonce v celorepublikovém měřítku.

Daniela Brodcová

Prázdninové vzpomínání
Opsáno ze sešitu žáka 8. třídy
I když jsem nebyl u moře, prožil jsem prázdniny 
opravdu skvěle. Byl jsem na chatě u Hracholusek, 
chodil jsem se koupat. Hrál jsem různé hry, hlavně 
nohejbal. Bavilo mě sbírat houby a s mým kamará-
dem Mildou jsme často chytali ryby. Užili jsme si 
spoustu legrace, i když nám počasí moc nepřálo.

Do prvních ročníků nastoupilo k ostříleným středo-
školákům sto dvacet studentů a studentek, kteří se 
v malebném prostředí Ostrova pokusí zdolat všechny 
nástrahy středoškolského studia. Během července 
a srpna provedli řemeslníci ve škole stavební úpravy, 
vymalovali některé učebny, instalovali nové elektrické 
rozvody, vyspravili podlahy, zkrátka připravili všechno 
pro bezchybný rozjezd školního roku. Ten letošní je 
posledním před plánovaným sloučením SPŠ se SOU 
automobilním v Horním Žďáru. Studenty naší školy 
čeká obhajoba prvenství ve sportovních soutěžích 
Olympiády středních škol, studenti technického lycea 
absolvují i letos výměnný studijní pobyt v německých 
školách, podobná akce je v současné době v jednání 
i se školou v anglicky mluvících zemích. V rámci 
pravidelných exkurzí zavítají budoucí odborníci stro-
jařského, dopravního a elektrotechnického oboru 

nejen do podniků v nejbližším okolí, ale vydají se 
i do firem, kam se obyčejný smrtelník nemusí běžně 
dostat. Už 12. září se studenti čtvrtého ročníku oboru 
Silniční doprava vydali do Ingolstadtu, aby se podívali 
do muzea Audi a prohlédli si tovární prostory, v nichž 
se tato vozidla montují. Další podobné exkurze se 
chystají v letošním roce i do BMP nebo továren kon-
cernu VW. Škola připravuje na podzim tradiční Den 
otevřených dveří pro zájemce z řad žáků devátých 
ročníků základních škol i široké veřejnosti, o bližším 
termínu vás budeme informovat. Jedno však víme 
jistě, maturitní ples současných čtvrtých ročníků, na 
který již dnes srdečně zveme všechny naše absolven-
ty, proběhne v pátek 10. února v Grandhotelu Pupp. 

Mgr. Libor Háček

ZŠ Klínovecká informuje

ZŠ J. V. Myslbeka

Upozornění
Po důkladném zvážení se redakční rada OM rozhod-
la ponechat i nadále formu příspěvků z ostrovských 
škol beze změny. Odvoláváme tímto oznámení ve 
vysílání kabelové televize, kde bylo řečeno, že dojde 
ke změně. Přijímání příspěvků, které by popisovaly 
příhody a zážitky ze života školy, i nadále vítáme. 

Za redakční radu: Irena Janečková
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Krátce po sametové revoluci se v Ostrově za Zámec-
kým parkem sešla o víkendu skupina dobrovolníků, 
aby očistila mnohaleté nánosy ze schodů k Einsi-
edelnské kapli. Byl to snad první úklid od doby, 
kdy klášterní areál převzala do svého majetku 
Československá armáda. Schodiště bylo zanesené 
navátou zeminou, v níž se uchytily různé trávy 
a mechy, takže z dáli vypadalo spíš jako travnatý 
svah. Pomocí různého zahradního náčiní odkrývali 
brigádníci jeden schod za druhým. S některými 
přišly i jejich děti, které s motyčkami v rukách snažily 
vyrovnat dospělým. Přitom jeden chlapec objevil 
pod nánosem hlíny minci. „Maminko, já jsem našel 
poklad,“ volal, a ostatní na malou chvilku podlehli 
jeho přesvědčení, tím spíš, že díky silnému znečištění 
mince nebyli schopni poznat, jedná-li se o novodo-
bý peníz, nebo nějaké vzácnější historické platidlo. 
Po důkladném očištění se pak objevil letopočet 
1924 a hodnota mince – padesát haléřů. 
Podle numismatika Pavla Frouze se rozhodně nejed-
nalo o nijak vzácný nález. „Sběratelská hodnota této 
mince je minimální, a to i při její perfektní zacho-
valosti,“ uvedl Pavel Frouz. Nalezený exemplář 
padesátihaléře byl vyražen v roce 1924. Byl vyroben 
z mědi-niklu, autorem výtvarného návrhu byl Otakar 
Španiel, český sochař, řezbář a medailér (za nej-
známější a nejhodnotnější minci, pocházející z jeho 

dílny, se dnes považuje jednokorunová mince z roku 
1921). Za československý padesátihaléř, který platil 
v letech 1922 až 1941, se podle sdělení ostrovských 
pamětníků dal koupit jeden velký pomeranč, nebo 
jeden špekáček, čtvrtka melounu či dvě housky 
(jedna stála dvacetník).
Neodborné čištění může starou 
minci znehodnotit
Sběratelé upozorňují případné nálezce starých mincí, 
že jejich očištění je nutné věnovat zvýšenou pozor-
nost, protože laickým čištěním se může někdy i vzác-
ný exemplář zcela poničit. Nejdůležitější poučkou 
přitom je, že pokud chce nálezce minci nabídnout 
k prodeji sběrateli, neměl by ji čistit vůbec, protože 
právě letitá patina zvyšuje její hodnotu. Více o min-
cích na stránkách www.sberatel.com.
Děkujeme za vstřícnou pomoc pracovnicím Městské 
knihovny Ostrov. (jan)

Schody ke kapli ukrývaly osmdesát let 
starou minci

Kabel Ostrov, s.r.o.
Plán vysílání na říjen
Čtvrtek 6. října, moderuje Jana Pavlíková
18:00 Zahájení, soutěž, zprávy
18:20 Rozhovor na téma: 37. ročník festivalu  
Oty Hofmana, hovoří Ing. Marek Poledníček  
a Markéta Moravcová
18:30 Dokument FOH Ostrov
18:45 S-mix
18:55 Informační servis, závěr vysílání

Festivalové vysílání
Premiéra vždy v 18 hodin, od 19 do 20 hodin  
opakování
Úterý 11. října 
Zprávy FOH, sestřih ze zahájení 37. ročníku FOH, 
příspěvek: studentský film
Středa 12. října
Zprávy FOH, Rozhovor s hosty festivalu,  
příspěvek: studentský film
Čtvrtek 13. října
Zprávy FOH, rozhovor s hosty festivalu,  
příspěvek: studentský film
Pátek 14. října
Zprávy FOH, sestřih ze zakončení 37. ročníku 
FOH, příspěvek: studentský film 

Čtvrtek 20. října, moderuje Helena Kyselá 
18:00 Zahájení, soutěž, zprávy
18:20 Rozhovor na téma: Práce senátora,  
hovoří Ing. Jan Horník, senátor ČR
18:30 Školní střípky (SPŠ Ostrov)
18:45 Tipy na víkend: Boží Dar
18:50 Informační servis

čtvrtek 27. října, moderuje Jana Pavlíková
18:00 Zahájení, soutěž, zprávy
18:20 Rozhovor na téma: Dotazy diváků,  
hovoří Bc. Jan Bureš, starosta města Ostrova
18:30 Videotip
18:45 Tipy na víkend: Kovářská
18:50 Informační servis

Celotýdenní zkušební vysílání 
– od půlky října (sestaveno podle 
výsledků divácké ankety)
Pondělí, úterý, středa, pátek, neděle
9:00 Minizprávy (premiéra)
9:05 Zprávy z Ostrova a okolí  
(opakování čtvrtečního vysílání)
9:20 Informační smyčka
11:00 Pořad
11:15 Informační smyčka
13:00 Host ve studiu
13:15 Informační smyčka
18:00 Minizprávy (repríza)
18:05 Zprávy z Ostrova a okolí  
(opakování ze čtvrtečního vysílání)
18:20 Informační smyčka
21:00 Pořad
21:15 Informační smyčka

Čtvrtek
09:00-18:00 stejně jako ostatní dny
18:00 Vysílání programového bloku podle vysílací-
ho plánu
19:00-24:00 opakování programového bloku

Sobota
09:00 Vysílání programového bloku  
(repríza čtvrtečního vysílání), do 13:00
13:00 Informační smyčka

Foto: Z knihy Československé bankovky, státovky a mince 
1919 - 1992, nakladatelství Lunarion.

Základní umělecká 
škola     
• Program
4.10., 20.10. 
Interní koncert žáků hudebního oboru
17 hodin, koncertní sál ZUŠ
Vstupné dobrovolné

• Akce mimo Ostrov
20. až 22. 10.  
Přehlídka středoškolského divadla v Bechyni. Na 
přehlídku byl vybrán soubor Hop-Hop s představe-
ním Jako na molu
a Večerní máj v režii 
Ireny Konývkové 
22. až 26. 10.  
Mezinárodní divadelní festival  
v Innsbrucku, Rakousko 
Svou účastí soubor Hop-Hop s představením 
Večerní máj (hraným v angličtině) 
završí projekt Mládež v Evropě. 
26. až 30. 10. 
Mezinárodní dětský divadelní festival  
Hollawind, Itálie 
Soubor Hop-Hop s představením A jinak je s tebou 
amen! v režii Ireny Konývkové

Karate - klub MDDM 
Ostrov
V pondělí 19. září v 17 hodin začala v MDDM 
Ostrov nová tréninková sezóna členů zdejšího Karate 
- klubu. Tím se zároveň otevřel prostor pro nábor 
nových členů. Proto bych rád vyzval ostrovskou 
mládež, aby přišla mezi nás a posílila tak naši členskou 
základnu. Zájemci by měli využít pouhé symbolické 
ceny za cvičné a stát se aktivními členy Karate - klubu. 
Na všechny, kteří mají o toto bojové umění zájem, se 
upřímně těšíme.

Ivo Hodík st.,1.Dan , trenér Karate - klubu

 

Zájem o cvičení projevila i Petra Gibasová z Kadaně. Za ní stojí 
zleva: Ivo Hodík ml., Ivo Hodík st., David Hoang

Foto: Ivo Hodík st.

V říjnu je dopoledne od 9.30 do 12 hodin vyhrazena 
herna maminkám na MD a jejich dětem, odpoled-
ne a večer jsou zde akce, určené široké veřejnosti 
(cvičení na velkých balónech, břišní tance, jóga pro 
začátečníky, seniory a pokročilé, hudební meditace, 
country tance a nově také řemeslná dílna). Burza 
dětského i dospěláckého oblečení se koná v MC 
v sobotu 1. října od 10 do 16 hodin. Ve čtvrtek 13. 
října od 10 hodin se pro rodiče s dětmi koná zábav-
né Dopoledne s Majdou, v  rámci doprovodných 

akcí festivalu Oty Hofmana. Další Vítání miminek 
je připraveno na neděli 23. října od 14 hodin. Na 
tuto akci je nutné přihlásit se předem v MC nebo 
u Dany Kolovratníkové v IC v DK. Bližší informace 
najdete také na letáčcích, infokanálu Kabelové tele-
vize Ostrov, na www.sweb.cz/mcostruvek nebo na 
tel. 602 747 447 (Lenka Kottková).
Mateřské centrum těší na Vaši návštěvu, je tu pro 
Vás. 

Dana Kolovratníková, OS Ostrůvek

Mateřské centrum Ostrůvek
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Ještě jsem nechodila do ško-
ly, když v naší vesnici způsobila 

senzaci první televize. Koupili si ji starší manželé 
v domku za vsí, kam se chodilo po dřevěné láv-
ce přes bažinu. Majitelé toho zázraku byli natolik 
vstřícní, že se několik večerů v týdnu vždy dělili 
o svůj pokoj s ostatními obyvateli, převážně zvě-
davými dětmi. Bylo nás tolik, že rozestavěné židle 
nestačily, ti nejmenší si posedali na zem před obra-
zovku a celí užaslí sledovali kreslené pohádky. První 
opravdové kino jsem navštívila až po přestěhování 
do Ostrova, v kulturním domě, který v té době ještě 

voněl novotou. Bylo mi sedm let, a do té doby jsem 
znala jen animované pohádky z programů vesnické 
televize, takže můj první hraný film, příběh o Jánoší-
kovi, byl pro mne velmi silným zážitkem. V kině byl 
se mnou o tři roky starší bratr, který se mě chvílemi 
ptal, jestli všemu rozumím, a protože už film přede 
mnou jednou viděl, napovídal dopředu, co bude dál. 
Do poslední chvíle jsem nevěřila, že toho krásného 
Jánošíka nakonec zlí páni pověsí, a když se závěreč-
ná scéna blížila, bratr mě varoval, ať zavřu oči, že to 
je strašná podívaná. Neposlechla jsem ho, a když 
se to stalo, spustila jsem na celé kino hlasitý řev. 

Bratr do mne šťouchal a zakrýval mi pusu rukou, ale já 
se nemohla utišit, protože to, co jsem viděla, mi při-
padalo jako hrozná tragédie. Brečela jsem ještě celou 
cestu domů. Aby mě uklidnil, vysvětlil mi bratr, a po 
něm pak i rodiče, že to přece byl jenom film, že toho 
Jánošíka ve skutečnosti nepověsili, že to byl jenom 
herec. Na chvíli mě to přesvědčilo, a aby se už na mě 
nezlobili, přestala jsem vzlykat. Jakmile jsem ale šla 
spát a byla z doslechu, spustila jsem nářek do polštá-
ře znovu. Věděla jsem už sice, že ten, koho pověsili 
na hák, byl jen herec, ale i jeho mi bylo moc líto.
 Irena Janečková 

Pod čarou    
Moje první kino

Ostrovský Dům kultury se začátkem září zaplnil 
německy mluvícími studenty, kteří si sem přijeli spo-
lečně s českými kamarády prohlédnout stavební styl 
z období socialistického realismu. „Jsou to děti z Re-
gionálního gymnázia ve švýcarském Laufenu, které 
přijely už počtvrté do Karlových Varů na výměnný 
pobyt. Jejich profesor byl kdysi architekturou Domu 
kultury a dalších ostrovských staveb z padesátých 
let natolik uchvácen, že se rozhodl ukázat je i svým 
studentům,“ vysvětlila návštěvu Domu kultury třídní 
učitelka Hana Šímová, která je hlavní organizátorkou 
výměnných pobytů švýcarských studentů se studen-
ty z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. 
Po vnitřních prostorách kulturního domu návštěv-
níky provedla a výklad poskytla vedoucí Infocentra 
Markéta Moravcová. „Lidé jezdí třeba na Kanárské 
ostrovy, aby viděli něco zajímavého, a přitom nevě-
dí, jakou vzácnost mají přímo v Ostrově,“ dodala na 
závěr návštěvy Hana Šímová. (jan)

Ostrovská Sorela slaví úspěchy v Evropě

Švýcarští a čeští studenti se svými učiteli si přijeli  
prohlédnout Dům kultury

Foto: Irena Janečková 

Dětská burza 
-vše pro děti od 0 do 10 let-
Dům kultury Ostrov, přízemí,  

dveře číslo 8 a 15
pátek 7. října od 17 do 19 hodin  

– příjem do prodeje
sobota 8. října od 10 do 16 hodin  

– prodej
neděle 9. října od 10 do 12 hodin  

– výdej neprodaných věcí
Do prodeje přijímáme pouze čisté, kompletní 
zboží (oblečení, hračky, kočárky, autosedačky 
apod.). Každý kus je nutné viditelně a pevně 
označit cenou a číslem prodávajícího. Prodá-
vající musí předložit seznam nabízeného zbo-
ží, přijímáme nejvýš padesát položek od jed-

noho prodejce. 
Osobní číslo prodávajícího je třeba  

telefonicky domluvit předem  
na čísle 777 910 921 (večer).
Poplatek z prodeje činí 10 %.  

Vstupné je 5 korun.

Městská knihovna 
informuje
3. až 7. října: Týden knihoven
Moto: Malí a velcí Čechové
Pondělí 3. října, 17:00 - Beseda se starostou města 
Bc. Janem Burešem
Úterý 4. října, 12:30 - Vyhlášení výsledků soutěže 
pro MŠ o nejhezčí leporelo. Účast přislíbil Martin 
Vobruba z plzeňské ZOO (možná přiveze i zvířátka)
Středa 5. října, 17:00 - Beseda s bývalou ředitelkou 
Letohrádku (pobočka GU Karlovy Vary),  
Mgr. Zdenou Čepelákovou
Čtvrtek 6. října, 17:00 - Beseda s členem  
RM Ostrov, Petrem Želechovským
Pátek 7. října, 17:00 - Beseda s ředitelem  
DK Ostrov, Ing. Markem Poledníčkem

13. října: Albatrosí den
9:30 - Křest knihy Sláva nazdar výletu
11:00 - Beseda se spisovatelkou Milenou Blažkovou
13:00 - Beseda se spisovatelkou Evou Kubešovou

17. října, 14:00 – Beseda s ilustrátorem 
Adolfem Dudkem

Knihovna připravuje
7. prosince – Zajímavá beseda s astrologem  
Milanem Gellnarem (možnost vypracování  
osobního horoskopu)

Třetí den v říjnu slavíme svátek patrona Františků 
- Francesca Bernardone z Assisi. Mnozí z nás už 
zažili atmosféru italského města na sever od Říma, 
která je dosud poznamenána slavnými rodáky 
- svatými Františkem a Klárou. Město žije vzpo-
mínkou na ně, jak dokazuje  i moderní bronzové 
sousoší obou slavných přátel, zakladatelů řehol-
ních řádů františkánů a klarisek. Oba žili ve stejné 
době, oba se vzdali povrchního stylu života bohaté 
městské smetánky. Svůj život nechtěli promarnit, 
vzali ho proto vážně - a přesto velmi radostně. Žili 
na počátku třináctého století, v době, kdy se ve 
vznikajícím Ostrově stavěl nynější hřbitovní kostel 
sv. Jakuba. V té době tudy vícekrát projížděla Anež-
ka Přemyslovna, budoucí svatá Anežka Česká, která 
psala dopisy do Assisi své kolegyni Kláře a dostá-
vala od ní písemné odpovědi, dodnes zachované.  
František - italsky Francesco - byl synem bohatého 
obchodníka s látkami a měl tudíž před sebou budouc-
nost plnou „sociálních jistot“. Směřoval však k ideálu, 
který nejprve viděl v rytířském boji a statečnosti. Po 
válečných zážitcích, které jsou hrůzné v každé době, 
po zajetí a nemoci viděl, že vnější sláva je pouhé 
pozlátko, prázdnota. Přemýšlel, hledal. Ve svých čty-
řiadvaceti letech se rozhodl odejít z domova, vzdát se 
všeho majetku, žít podle evangelia v chudobě, bez 
zbytečností a v souladu se vším stvořením. Postupně 
se k němu přidávali přátelé, až vytvořili první fran-
tiškánské společenství. Když se dívám na pohlednici 
ostrovského betlému, vzpomenu si na jedno z míst 
jižně od Assisi - Greccio, kde František o Vánocích 
1223 postavil v lesní jeskyni první živé jesličky, a tak 
založil tradici vánočních betlémů. V současnosti tam 

v přilehlé budově františkáni uspořádali překrás-
nou výstavu betlémů z celého světa. Když píšu naší 
ostrovské karmelitce, sestře Vítě do Terni, kde půso-
bí, vidím Františka, jak tudy procházel na cestě do 
Riety, kde ho čekala bolestivá operace oka, nebo do 
Říma. Na mnoha místech zanechal stopu - i dnes se 
tam františkáni starají o ubohé, léčí drogově závis-
lé. František i z odstupu osmi staletí v nás vyvolává 
nadšení. Svou zářivou radostností, duší básníka, 
upřímností, opravdovostí a svou láskou ke Stvořiteli 
i všemu stvoření. Ale i tvrdou sebekázní a nesmír-
nou obětavostí, s níž se staral o chudé, malomocné, 
opuštěné, a také o „bratra“ vlka a „sestru“ vodu.    

Mgr. Lidmila Hanzlová

Kdo byl František z Assisi

Příští téma: 
Zdraví a prevence
Prosíme čtenáře o příspěvky do listopadového čísla, 
které by se týkaly ústředního tématu Zdraví a pre-
vence. Mohou to být osobní příběhy, fotografie, 
rady, zkušenosti, názory nebo podněty na dané 
téma. Psaný text je možno zaslat na adresu redakce 
(str. 2), nebo svůj námět osobně sdělit (Infocentrum 
v DK, Irena Janečková). Nejzajímavější příspěvky 
zveřejníme. 
Zároveň prosíme organizátory důležitých akcí v Os-
trově a okolí o včasnou informaci redakci (datum 
a místo konání), pokud si přejí, abychom údaje 
zveřejnili. (red)
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KINOKAVÁRNA
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN

Začátky představení v 15.00 hod.,  
není-li uvedeno jinak

2. neděle
115 minut, vstupné: 35 Kč, přístupný dětem a rodičům

DENÍK PRINCEZNY 2:  
Královské povinnosti
Pokračování  úspěšného filmu po pěti letech. České titul-
ky.

9. neděle
70 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

BOTA JMÉNEM MELICHAR
Celovečerní debut režiséra Zdeňka Trošky v příběhu 
o jedné pražské škole.
 

16. neděle
60 minut, vstupné: 25 Kč, přístupný dětem a rodičům

CO TO BOUCHLO
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
  

23. neděle
65 minut, vstupné: 35 Kč, přístupný dětem a rodičům

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Česká ver-
ze.

30. neděle
91 minut, vstupné: 35 Kč, přístupný dětem a rodičům

SHREK 2
Vstříc novým dobrodružstvím. Česká verze.

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Začátky představení v 17.30 hod.,  
není-li uvedeno jinak

1. – 2. sobota a neděle
113 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
Víkend, který začíná jako jeden velký výlet, se pro par-
tu šesti přátel stává hrůzným bojem o přežití. Navští-
ví největší atrakci ve městě – Trudyho muzeum vosko-
vých figurín, které je plné soch, jež vypadají jako živé. 
Jakmile odhalí temné tajemství města, začne je pronásle-
dovat šílený zabiják. Musí se probít z města, jinak se sta-
nou součástí sbírky voskových figurín… Produkce: USA. 
Žánr: horor.

6. čtvrtek
81 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
Kombinace humoru s vážností, nevinnosti s moudrostí. 
Africký průvodce filmem používá výpravného jazyku mýtů 
a bájí, aby nám představil zrození vesmíru a hvězd, výbuš-
né začátky naší planety a vznik života na Zemi. Produkce: 
Itálie/Francie. Žánr: dokument.

7. pátek, 140 minut, česká verze, repríza
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný
STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHŮ
Ať tě síla provází! Završení ságy. Vyvrcholení celé série.. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi.

8. – 9. sobota a neděle
106 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži přístupný

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Vynálezce, astronautka, vědec a nejlepší přítel se vydá-
vají na nejdůležitější expedici svého života – do středu 

kosmické bouře. Dojde však k chybě ve výpočtu a ves-
mírná stanice je pohlcena mraky kosmické radiace, které 
způsobí závažné změny v genotypu všech členů posádky. 
Jejich DNA je nevratně pozměněna… a stejně tak jejich 
budoucnost. Produkce: USA. Žánr: akční sci-fi.

13. – 14. čtvrtek a pátek
102 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Nudíte se? Začněte randit s čarodějkou! Naivní a dobro-
srdečná čarodějka Isabel (Nicole Kidman) se chce vzdát 
svých nadpřirozených schopností a žít jako každý obyčej-
ný smrtelník. Potkává však šarmantního herce Jacka, kte-
rému učaruje. Zvláště pak její nos, který je vhodný pro 
čarodějku v původním televizním seriálu… Produkce: 
USA. Žánr: komedie.

15. – 16. sobota a neděle
101 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

MŮJ AUŤÁK BROUK
Maggie se věnuje účasti v automobilových závodech. Její 
snahy o kariéru špičkové závodnice jsou však odsouzeny 
k nezdaru. Na vrakovišti si koupí Volkswagena - brouka 
a brzy se ukáže, že to není jen obyčejný kus rezavé karo-
serie s motorem, ale kouzelné auto, které Maggie pomů-
že splnit její velké sny. Produkce: USA. Žánr: komedie.

20. – 21. čtvrtek a pátek
91 minut, české titulky, repríza
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

OCHRÁNCE
Patřil k elitní vojenské jednotce. Teď se musí stát hlídačem 
dětí. V hlavní roli Vin Diesel. Příslušník elitních jednotek 
je pověřen úkolem ochránit pět malých potomků zavraž-
děného vědce. Postupně musí vyměnit svůj arzenál zbra-
ní a potápěčských kombinéz za plenky a krabicové džusy. 
Nejstarší rebelce je 15 let a nejmladšímu bráškovi pouhý 
jeden rok… Produkce: USA. Žánr: komedie .

22. – 23. sobota a neděle
140 minut, české titulky, premiéra
Vstupné 60 Kč, do 12 let nevhodný

BATMAN ZAČÍNÁ
Film popisuje začátky legendy o tajemném Batmanovi 
a zjevení Temného rytíře coby síly dobra v Gotham City. 
Zklamaný dědic továren Bruce Wayne cestuje těsně po 
úmrtí svých rodičů po světě a hledá způsob, jakým by 
bojoval s nespravedlností a jak by obrátil strach proti těm, 
kteří okrádají bázlivé. Produkce: USA. Žánr: thriller.

27. – 28. čtvrtek a pátek
106 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži přístupný

KARLÍK A TOVÁRNA NA 
ČOKOLÁDU
Tim Burton s Johnnym Deppem nás ve svém čtvrtém spo-
lečném snímku zvou do bizarního světa plného sladkých 
vynálezů. Příběh chudého chlapce Karlíka, který je jako 
jedno z pěti dětí z celého světa vybrán na exkurzi snů 
do čokoládového světa. Produkce: USA. Žánr: pohádko-
vý příběh.

29. – 30. sobota a neděle
minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, do 12 let nevhodný

OSTROV
Temný sci-fi thriller se odehrává v polovině 21. století, 
kdy lidé žijí v přísně kontrolovaném společenství. A všich-
ni touží po jediném – být vybráni a dostat se na ostrov, 
prý poslední panensky čisté místo planety. Všechno je však 
jinak – příslušníci komunity jsou totiž pouze klony skuteč-
ných lidí, a slouží jako zásobárna náhradních orgánů pro 
své předobrazy. Produkce: USA. Žánr: sci-fi thriller.

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Začátky ve 20.00 hod., není-li uvedeno 
jinak. 

1. sobota
126 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, mládeži nepřístupný

SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU
San City – město hříchu je zamořeno kriminálníky, zko-
rumpovanými policisty a sexy ženami: někdo touží po 
pomstě, někdo po spasení a další… po obojím. V hlav-
ních rolích Mickey Rourke a Bruce Willis. Produkce: USA. 
Žánr: dobrodružná, kriminální gangsterka.

7. - 8. pátek a sobota
127 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Jana, Petera a Jule spojuje jejich vášeň – touží změnit 
svět. Jedna akce se nezdaří, následuje únos. To se nemělo 
stát. Tři mladí idealisté se tváří v tvář střetávají s hodnota-
mi silné, bohaté generace. Produkce: Německo/Rakous-
ko. Žánr: krimikomedie, drama, romance.

14. - 15. pátek a sobota
109 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži nepřístupný

PO KRK V EXTÁZI
Dokonalý profesionál – obchodník s kokainem se rozho-
dl skoncovat s obchody. Brzy si ale uvědomí, že je součás-
tí většího soukolí, než si kdy představoval – a že vyskočit 
z rozjetého vlaku není zdaleka tak jednoduché, jako do 
něj nastoupit. Produkce: USA. Žánr: thriller.

21. - 22. pátek a sobota
100 minut, repríza
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

ROMÁN PRO ŽENY
Nová komedie režiséra Filipa Renče podle scénáře 
Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simonou Stašo-
vou a Zuzanou Kanóczovou v hlavních rolích. Jemně gro-
teskní příběh dvou žen, dvacetileté Laury a její ovdovělé 
matky. Obě hledají toho pravého, a stále se jim to neda-
ří. Produkce: ČR. Žánr: komedie.

28. – 29. pátek a sobota
110 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

VÁLKA POLICAJTŮ
Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špičkoví poli-
cisté svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu nebez-
pečných bankovních lupičů. Ve svém zápase neváha-
jí překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení 
svého cíle…. Produkce: Francie. Žánr: krimi.

PŘIPRAVUJEME 

Na listopad: Vailant
 Panenství na obtíž
 Těžká váha
 Druhá strana mince
 Temné vody
 Jeskyně
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1. října, divadelní sál DK Ostrov 
Česká společnost pro naturální kulturistiku pořádá
1. ročník mezinárodní soutěže v naturální kultu-
ristice
Natural Cup
10.00 hod. semifinále
16.30 hod. finále
Vstupné: semifinále 90, 70 Kč, finále 160, 140 Kč

11. až 14. října 
37. Dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana

11. října 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

Super koncert pro děti 
Účinkují: Divadelní soubor Kvelb, Markéta 
Poulíčková, Dasha, Michael Foret
Vstupné: 120 Kč, předprodej IC v DK Ostrov

17. října 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadlo Ungelt - prestižní pražská  
komorní scéna 
Véronique Olmi
Mathilda
Hrají: Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška 
Režie: Monika Elšíková 
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří 
se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém 
spolu prožili kus života. Milan Hein, umělecký ředi-
tel Divadla Ungelt řekl o inscenaci: „Text Mathildy 
jsem přečetl na jeden zátah. Pro mne neklamné 
znamení, že je poutavý... V mých představách jej 
rozehráli Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. Dvě 
výjimečné osobnosti, herecké i lidské. Vychutnejte 
si je!“ 
Vstupné: 250, 230, 190, 150 Kč. Předprodej IC 
v DK Ostrov

21. října 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov
Na kole napříč Evropou z Čech až 
do Afriky
Přednáší Martin Stiller. Beseda s diapozitivy z více 
než dvouměsíční cyklo-expedice, při které účastníci 
na kolech urazili více než 5750 km v deseti státech na 
dvou kontinentech. Zdolat museli nejvyšší Pyrenejský 
průsmyk Port d´Envalira (2408m) a dostali se až 
na nejzápadnější bod Evropy, mys Capo da Roca 
v Portugalsku. 
Vstupné: 40 Kč “M“

Stará radnice
7. října 19.00 hod., Stará Radnice
Cesta ke znovuobjevení Krušnohoří
Vstupné: 40 Kč „M“

11. října 16.00 hod., vernisáž, Stará radnice
Jiří Bernard - Dětská ilustrace
Akademický malíř Jiří Bernard ilustroval řadu kniž-
ních publikací, převážně švýcarského nakladatelství 
Nord-Suet Verlag. Je držitelem mezinárodní pres-
tižní ceny v oblasti dětské ilustrace a kresleného 
humoru. Na pozvání mexického ministerstva výcho-
vy strávil dva měsíce na studijním pobytu ve Střed-
ní Americe. Vytvořil několik scénografií pro menší 
divadla v Mnichově a okolí. Svá velká i malá díla 
přibližuje lidem na nesčetných výstavách a v gale-
riích nejen v českých galeriích, ale i v celé Evropě, 
Mexiku a Japonsku.
Vstupné na výstavu: 10 Kč
Výstava potrvá do 3. listopadu 2005 

Připravujeme 
16. listopadu 19.30 hod., divadelní sál DK 
Arthur Watkyn
CO V DETEKTIVCE NEBYLO 
- úsměvná detektivka
Režie: Pavel Háša
Osoby a obsazení: 
Ondřej Bennett  - Petr Nárožný
Sylvie Bennettová  -  Jana Boušková,  

Jana Švandová
Timoteus Gregg  - Martin Sochor
Michal Bennett  -  Martin Kubačák,  

Nikola Navrátil
Inspektor Malcolm  -  Oldřich Vlach,  

Bořík Procházka
Pedro Juarez  - Václav Vydra
Plukovník Barstow  -  Miloš Hlavica,  

Ladislav Trojan
Doktor Locke  - Ota Sládek
Obyčejný, slušný člověk v situaci, kdy je scho-
pen i vraždit. Brilantně napsaná detektivní kome-
die s vtipnou zápletkou. Odehrává se v prostře-
dí spořádané anglické rodiny nedaleko Londýna, 
nad klidně plynoucí Temží s mlhavými večery, 
jako stvořenými pro zločin. Úctyhodný pan Ond-
řej Bennett žije jen pro svoji rodinu a zahrádku. Je 
to šťastný člověk až do dne, kdy se v domě obje-
ví nezvaný host z Jižní Ameriky, vyděračský gau-
ner Pedro Juarez, a zcela změní smysl jeho živo-
ta. Naštěstí je nablízku začínající autor detektivek 
Timoteus Gregg… 

Dům kultury Ostrov VIDEOPŮJČOVNA 
Domu kultury
Novinky
BUĎ V KLIDU
Nejžhavější komedie roku.
DVD
LETEC
Neuvěřitelný životní příběh Howarda Hughese. 
DVD
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Strhující a sugestivní výpověď. 
DVD
CRASH
Vzrušující a provokativní.
DVD
KRUH 2
Strach uzavírá kruh.
VHS, DVD
CONSTANTINE
Keanu Reeves v nadpřirozeném thrilleru. 
DVD
KDYŽ SE SETMÍ
Pierce Brosnan a Salma Hayek jako zloději  
v důchodu. 
VHS, DVD
ŽIVOT POD VODOU
Divoká, dobrodružná a originální komedie.
DVD
SAW HRA O PŘEŽITÍ
Šokující a zběsilý thriller. 
VHS, DVD
JARMARK MARNOSTI
Londýn, začátek 19. století…
DVD
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružná cesta výstředního vědce. 
DVD
FANTOM OPERY
Tak dobrý, jak jen skvělý film může být. 
DVD

Letohrádek Ostrov
zve na výstavy 
Aleš Lamr - Česká kresba  /17
Jiří Jun - Trialog
Otevřeno: středa až neděle 13 – 17 hodin, pro 
základní a střední školy po telefonické domluvě: 
353 842 883, 737 072 522 
Výstavy trvají do 30. října

Jáchymov s výsypkou v roce 1964 a 2005 
Foto: Archiv

Přednáška s besedou
Hosté:
Ing. Jan Horník - starosta Božího Daru, senátor za 
Karlovarský kraj, Petr Příhoda - autor knihy Ztrace-
né dějiny a psychiatr, působící v 60. a 70. letech 
v severních Čechách a členové občanského sdru-
žení Antikomplex.

Témata: 
Neodsunuli jsme s německými obyvateli po roce 
1946 náhodou i pocit zodpovědnosti za kulturu, 
krajinu a architekturu pohraničí do nevědomí?
Ilustrace tohoto vývoje na příkladu hotelu Klíno-
vec a obcí v okolí Božího Daru. 

7. října 19.00 hodin, Stará radnice
ZNOVUOBJEVENÉ KRUŠNOHOŘÍ



Na slavnostním otevření klášterních prostor, urče-
ných k bydlení, převzali v sobotu 27. srpna své byty 
noví nájemníci. Někteří z nich se pak během víkendu 
i přestěhovali. Byty s vysokými zdmi či zešikmený-
mi podkrovními stropy a zvláště byty mezonetové 
(dvoupodlažní) si získaly také obdiv návštěvníků, kte-
ří využili možnosti prohlídky u příležitosti Dne ote-
vřených dveří. Samozřejmostí je zde připojení kabe-
lové televize a internetu. Starosta města Jan Bureš 
upozornil mimo jiné na nutnost zvláštního přístupu 
nájemníků k užívání těchto atypických bytů. V budo-
vě se totiž nacházejí restaurované objekty, například 
znak řádu piaristů na zdi jednoho z bytů, nebo fresky 
na chodbách, které jsou sice chráněné sklem, ale 
nejsou odolné proti případným zásahům vandalů. 
Součástí péče o byty je také pravidelné vytápění 
a větrání, aby se zdi vysušily a ochránily před plísní. 
Zvýšená starostlivost o svěřené byty je ale podle slov 
starosty vyvážena bydlením, které nemá ve městě 
obdoby, a do dvou let, kdy bude opraven i kostel, 
kaple, klášterní zahrada a nedaleký park, bude v bu-
dově kláštera skutečně „dobrá adresa.“
Slavnostnímu předání bytů byl jako jeden z hos-
tů přítomen také zástupce karlovarského hejtmana 
Jan Zborník. Ve svém projevu mimo jiné připomněl, 
že není nic neobvyklého na tom, že v klášterních 
prostorách jsou bytové jednotky. „Kláštery přece 
i v dávných dobách sloužily nejen k modlitbám a vý-
uce, ale také k bydlení,“ uvedl Jan Zborník. 

Souhrnné údaje
Barokní budova kláštera pochází z roku 1671. Kláš-
ter sloužil původně jako piaristické gymnázium, poz-
ději dívčí penzionát Sester křesťanské lásky. Po druhé 
světové válce se usadila v objektu armáda, která jej 
v roce 2001 bezúplatně převedla do majetku města 
Ostrova. O rok později byla započata rekonstrukce 
kláštera, jejíž celkové náklady dosáhly šedesáti milio-
nů korun. Dotace ze státního rozpočtu činila čtrnáct 
milionů korun. Klášter nyní poskytuje sedmatřicet 
nově upravených bytů. Nejmenší byty mají čtyřicet, 
největší sto dvacet jeden metrů čtverečních. Nájem-
né činí kolem padesáti korun na metr čtvereční.

(jan) 
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Obytný areál kláštera poskytuje svým nájemníkům chráněné zázemí
Foto: Ing. Marek Poledníček

Klášterní byty už obývají noví nájemníci Z projevu starosty 
města Ostrova 

Areál získaly Sestry křesťanské 
lásky 
Zřízení státního gymnázia zde nepřipadalo v úvahu. 
Tehdejší majitel panství Ferdinand IV., velkovévoda 
toskánský, odmítl nadále ústav financovat. Obecná 
škola měla již vlastní budovu, dnešní Městský dům 
dětí a mládeže. Nastala dlouhá jednání o dalších 
osudech kláštera, nakonec areál zůstal po dvacet let 
opuštěný. Provedlo se zde jen několik nejnutnějších 
oprav. Teprve na jaře 1897 koupila areál němec-
ká náboženská obec Sester křesťanské lásky, s ma-
teřským domem v Paderbornu a provincionálním 
domem v Děčíně. Byl to ženský řád založený roku 
1849 Paulinou von Mallinckrodt, která žila v letech 
1817 až 1881. Posláním řádu byla především péče 
o slepé děti a výchova dětí a dívek. Než byly budo-
vy 10. října 1897 slavnostně vysvěceny, zaplatili 
ostrovští živnostníci ještě dvacet tisíc zlatých za jejich 
opravu. Hned druhého dne po vysvěcení tu začaly 
sestry svou činnost. 
Nejpříjemnějším předmětem byla 
výuka tance
Internátní škola na úrovni tehdejší měšťanské školy 
přijímala dívky od dvanácti let, a to i evangelického 
a anglikánského vyznání, bez ohledu na národnost. 
Vyučovacím jazykem byla němčina, ovšem kromě 
ní se zde dívky učily také francouzštině a angličtině, 
dále literatuře, světovým dějinám a dějinám umění, 
hudbě, zeměpisu, přírodopisu, účetnictví, kreslení, 
vedení domácnosti a ručním pracím. Nepochybně 
nejpříjemnějším předmětem byla výuka tance a spo-
lečenského chování. Součástí programu byly vycház-
ky, od roku 1907 i tenis a kuželky. Kuželník daroval 
chovankám sám pražský světící biskup Frind, který 
sem každoročně zajížděl. Žilo zde třicet až padesát 

dívek, někdy i více. Údajně mezi nimi byla i hereč-
ka Zita Kabátová (na naše dotazy sice neodpovědě-
la, ale v rozhlasovém rozhovoru se o svém pobytu 
v klášterní škole zmínila). Po roce 1918 vedla zdejší 
kongregace také mateřskou školu.
Život chovanek v klášteře dokládají 
dopisy
Začátek druhé světové války znamenal změny i pro 
dívčí školu. Chovanky se rozjížděly ke svým rodinám, 
do Ostrova naopak přijížděly dívky z oblastí, ohrože-
ných nálety. V roce 2001 navštívila ostrovskou gale-
rii doktorka Ingrid Marcusová z Essenu. Vyprávěla 
o svém pobytu u Sester křesťanské lásky v Ostrově, 
v době, kdy její domovský Berlín byl bombardován. 
Poskytla pak i některé fotografie a kopie dopisů, 
které posílala svým rodičům. Také tyto dopisy, psané 
pečlivou dětskou rukou ještě kurentem, jsou pozna-
menány válkou. Mezi líčením dětského divadelní-
ho představení, obsahu navštívených filmů, výčtem 
zakoupených tužek, čtvrtek a sešitů, se objevují také 
dotazy na množství leteckých poplachů a na počátek 
války se Sovětským svazem. Je v nich také žádost 
o zaslání dřeváků, typické válečné obuvi.
Řádové sestry se dnes věnují 
charitě
Později, zřejmě v roce 1942, skončila v klášteře i tato 
činnost; sestry se staraly o uprchlíky a opuštěné děti, 
evakuované z dobytých území Říše. Jedno z nich 
v Ostrově už zůstalo, adoptovali je čeští rodiče. 
V listopadu 1945 odešly sestry i se svým katechetou 
Kellerhofem do Německa. V Paderbornu dnes vedou 
rozsáhlý komplex ústavů s charitativním zaměřením, 
především v oblasti výchovy a vzdělávání nevidomých 
a slabozrakých. Vedou Westfálskou školu pro zrakově 
postižené a vlastní tiskárnu slepeckého písma. Kromě 

Německa působí také v Itálii, Švýcarsku a v Severní 
a Jižní Americe, a to hlavně v péči o osiřelé a jinak 
ohrožené děti, nemocné a seniory. Ještě  v devade-
sátých letech, když klášterní areál opouštěl vojenský 
útvar a jednalo se o jeho dalším využití, přijely do 
Ostrova dvě sestry z Paderbornu jako zástupkyně 
posledního majitele kláštera. Jedna z nich, dnes už 
stařičká paní, tu kdysi působila. Při poslední ze svých 
návštěv pak kongregace předala celý areál městu 
Ostrovu.
Z doby, kdy v ostrovském klášteře sídlily Sestry křes-
ťanské lásky a dívčí škola, se zachovaly snímky, svěd-
čící o vybavení tehdejšího pensionátu, i o životě 
dívek v něm. Zachovaly se také vzpomínky na kla-
vírní hru, která se neustále ozývala z oken školních 
tříd, i na průvod bíle oblečených chovanek klášterní 
školy při slavnostech Božího těla či Vzkříšení. V kar-
lovarském archivu je uložena obsáhlá kronika školy. 
Zůstal nám i celý ten postupně upravovaný a oži-
vovaný barokní celek, který se brzy stane ozdobou 
a historickou pokladnicí města.  

Mgr. Zdeňka Čepeláková

Jedna kapitola z historie ostrovského kláštera
Téměř po dobu půl století, v letech 1897 až 1945, měl bývalý piaristický klášter obyvatelky, o nichž dnes už málokdo ví. Když totiž piaristé se svými 
žáky, tehdy už jen nižšího gymnázia, v roce 1876 definitivně opustili areál kláštera, byla jeho správou pověřena obec Ostrov, s podmínkou, že budovy 
budou opět využity pro školské účely.

Někdejší zařízení dívčího pensionátu z doby, kdy 
ostrovský klášter spravovaly Sestry křesťanské lásky

Foto: Archiv

V první části projevu u příležitosti slavnostního pře-
dání nových klášterních bytů se snažil starosta Jan 
Bureš ukázat i jiný pohled na dobu pobělohorskou. 
„Vždycky jsme se ve školách všech stupňů učili 
o tomto období jako o době tuhé rekatolizace, době 
útlaku českého národa a především jeho jazyka, 
době úpadku rozvoje poznání. To je jistě pravda, ale 
myslím si, že ne úplná, neboť ty nejkrásnější památ-
ky sakrální i světské vznikaly v našich zemích právě 
v této době. Zakládala se gymnázia, jako například 
to piaristické v Ostrově, právě v objektu kláštera. 
Všechny tyto skvosty, kterými se my dnes pyšníme, 
byly zaplaceny z peněz takzvaných nenáviděných 
cizáků. A řekněme si upřímně, že většinou šlo o ně-
mecké šlechtické rody. Ostrov by bez peněz vévodů 
sasko-lauenburských nebyl ani provinčním městeč-
kem, natož sídelním městem vysoké aristokracie,“ 
uvedl mimo jiné Jan Bureš.
Druhou část projevu věnoval tématu o údajném zni-
čení kláštera, kterým se v srpnu zabýval článek v karlo-
varské příloze Mladé fronty Dnes. 
„Řekl jsem tehdy, že kdo tvrdí, že jsme klášter zničili 
víc než předchozí majitel, tedy armáda, má choré oči 
nebo chorou duši, a mohu to jen zopakovat. Naopak 
si myslím, že klášter je nyní chloubou města, která by 
bez našich peněz nenávratně zmizela, a památkáři by 
nehnuli prstem,“ mínil starosta Bureš.   

(red)
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Klášter Ostrov nabízí 
další byty
Městský úřad Ostrov oznamuje možnost okamžité-
ho podání žádostí o volný byt v obytném souboru 
Klášter Ostrov. Zájemci mohou žádat o byt velikosti 
1+1 s výměrou 100 m², při splnění předem stanove-
ných podmínek.
I nadále je možno podávat další žádosti o přidělení 
bytu v obytném souboru Klášter Ostrov, dle Pravidel 
postupu při obsazování bytů v obytném souboru 
Klášter. Žádosti budou zařazeny do pořadníku na 
tyto byty.
Pravidla pro obsazování bytů v obytném souboru 
Klášter a další informace získáte na adrese www.
ostrov.cz, telefonicky na 353 801 208, osobně na 
adrese Městský úřad v Ostrově, odbor Sociálních 
věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochra-
ny, Klínovecká 1204, přízemí dveře číslo 10.

Sponzorské dary 
města Ostrova
Na jednání Rady města Ostrova 12. července a Za-
stupitelstva města Ostrova 15. září bylo schvále-
no rozdělení poslední části sponzorských příspěvků 
Města pro rok 2005. V průběhu celého roku bylo 
na základě žádostí rozděleno celkem 600 tisíc korun. 
Upozorňujeme žadatele, že písemné žádosti o pří-
spěvek na činnost organizací a pořádání akcí v oblasti 
sociální, sportovní a kulturní na první pololetí 2006, 
doplněné o údaje o příjmech a výdajích organizace, 
včetně kalkulace celkových nákladů na akci, je třeba 
doručit do Podatelny Městského úřadu v Ostrově 
nejpozději do 31. prosince 2005.

Dita Poledníčková, odbor Kancelář starosty

Hubertova jízda 
Tradiční Hubertova jízda se koná v sobotu 29. října 
od 9 hodin. Sraz účastníků je u pobočky Mací-
k, Horní Žďár 50. Zúčastnit se mohou všichni, kdo 
mají svého koně nebo poníka a dostatečně jej zvlá-
dají. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 25. 
září na telefonu 353 821 913.
Hubertova jízda je projížďka v přírodním terénu, 
volným tempem (krokem), vhodná i pro začátečníky 
a děti. Přibližná doba jízdy je dvě hodiny. Dospělí 
účastníci mohou přijít i s dětmi, pro které je během 
závodu připraven bohatý program (prohlídka zvířat, 
svezení na koních, diskotéka, občerstvení atd.). Se 
závodníky mohou přijít i jejich nepojízdní partneři. 
Po skončení jízdy je už tradičně zbývající čas zadán 
pro volnou zábavu, jejíž předpokládaný konec se 
odhaduje na třetí hodinu ranní.
Účast na Hubertově jízdě je zdarma.

Hana Šimková, zvířecí azyl Macík
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