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Program a èinnost Spolku pøátel Ostrova se témìø 
shoduje s typem aktivit Klubu Za krásné Karlovarsko. 
Proto se letos v èervnu pøedstavitelé obou sdružení 
rozhodli, že budou spolupracovat. 

„Vzhledem k tomu, že náš spolek má podobné cíle a zájmy 
jako karlovarský Klub, spojení sil je podle mne rozumným 
krokem. Tøeba pøi vlastivìdných vycházkách èi výletech je 
nás v obou sdruženích èasto málo a navíc naši èlenové 
se zajímají i o poznávání celého karlovarského regionu,“ 
zdùvodnila novou spolupráci její iniciátorka Zdenka 
Èepeláková, která je jedním ze zakládajících èlenù Spolku 
pøátel Ostrova i èlenkou Klubu Za krásné Karlovarsko. 
Smyslem tohoto propojení je podle ní rovnìž vzájemná 
vìtší informovanost obou sdružení a také více sil pøi 
prosazování nìkterých opatøení, a� už se týkají ochrany 
historických objektù nebo ekologie. Pøedseda karlovar- 
ského Klubu Jiøí Klsák návrh na spolupráci s radostí uvítal.

Spolek pøátel Ostrova napøíklad v devadesátých letech 
financoval provizorní zastøešení høbitovní kaple Sasko-
Lauenburských v ostrovském klášterním areálu, které ná- 
sledkem obnažení klenby hrozilo znièení. Do obnovené 
Einsiedelnské kaple Spolek pøátel Ostrova vìnoval kopii 
milostné sochy Èerné Madony. Èlenové Spolku také 
zajistili exponáty a jejich instalaci pro Pamìtní síò mìsta 
Ostrova, umístìnou doèasnì v Letohrádku (pozdìji se 
tato sbírka stane souèástí vìtší expozice v ostrovském 
klášterním kostele). 

Obì sdružení se snaží chránit památky

Ostrov
Milostná soška Panny Marie Vìrné ve far- 
ním kostele sv. Michaela (od roku 95 již 
také poutní kostel)

Jáchymov
Milostná soška Panny Marie v kostele sv. 
Jáchyma a Anny. Pùvodnì byla soška v bý- 
valém klášterním kostele na Mariánské 
(Mariasorg).

Chlum sv. Maøí u Sokolova
Mariánské poutní místo, kostel Nanebe- 
vzetí Panny Marie

Teplá
Klášter premonstrátù
Starý Hroznatov u Chebu
Loreta 

K hlavním èinnostem Klubu Za krásné Karlovarsko patøí 
kromì ochrany památek také ochrana životního prostøedí. 
Protože oblast Karlovarska zahrnuje i Ostrovsko, má Klub 
èasto na zøeteli i problémy našeho mikroregionu. Tak 
napøíklad letos se Klub Za krásné Karlovarsko zúèastnil 
správního øízení na odboru životního prostøedí v Ostrovì, 
kde se projednávalo mimo jiné pokácení vybraných stro- 
mù jako nutné opatøení pøi rekonstrukci a úpravách Zá- 
meckého parku v rámci projektu Historický Ostrov. Mìst- 
ský úøad odborný názor zástupcù Klubu respektoval a díky 
tomu bylo vìtší množství starých stromù zachováno. 

„Tato problematika nás pochopitelnì zajímala, proto jsme 
se pøihlásili za úèastníky øízení a mohli výsledek ovlivnit. 
Námi oznaèené stromy budou v parku ponechány na 
dožití,“ vysvìtlil pøedseda Klubu Jiøí Klsák.

V kvìtnu si mohli zájemci o karlovarskou zeleò pro- 
hlédnout nìkteré mìstské parky a zahrady, a to s odbor- 
ným výkladem prùvodkynì Hany Petrlíkové ze Správy 
lázeòských parkù. Trasa vedla po úboèích øeky Teplé nad 
Thermalem, kolem Ondøejského høbitova, pøes park 
U Koèky, Resslovy sady a další místa. Jako obvykle, byla 
i tato vycházka s výkladem o historii jednotlivých míst 
zdarma pøístupná široké veøejnosti.
Jednou z posledních akcí Klubu za krásné Karlovarsko byl 
èervnový výlet ze Žlutic do Skokù. Trasa vycházky vedla 
krajinou kolem žlutické pøehrady pøes zøíceninu Štìdrý 
hrádek, kaplièku v Mostci, která byla v loòském roce 

Klub poøádá poznávací vycházky

Mìdìná støecha kupole ve Skocích je v souèasnosti už zcela rozebraná zlodìji.                                                                             Foto: Irena Janeèková
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opravena dobrovolníky, vrch Èer�ák a øeku Støelu až 
ke kostelu ve Skocích, který je jinak pro veøejnost 
uzavøen. Délku pochodu si úèastníci mohli vybrat 
podle vlastní zdatnosti. Kostel ve Skocích kdysi sloužil 
jako slavné poutní místo.

Klubové vycházky sice nejsou náboženskou poutí, 
pøesto mají s letními èi jarními poutìmi nìco spo- 
leèného: chodí se pìšky na urèité místo, které stojí za 
to vidìt. V dnešní dobì má už málokdo pøíležitost 
chodit pravidelnì na delší vzdálenosti se skupinou 
podobnì smýšlejících lidí, jako tomu bývalo na pou- 
tích. Poutì sice nebyly jen otázkou léta, ale pravdou 
je, že se tato putování velmi èasto konala bìhem 
prázdnin. Pokud vycházel svátek nìkterého svìtce na 
zimní období, v mnoha pøípadech se pou� pøesouvala 
na léto, právì proto, aby si ji mohli poutníci lépe 
„užít“. 
Obyvatelé blízkých, ale èasto i vzdálených obcí utvo- 
øili prùvod, v jehož èele nesli obraz nebo sošku svìt- 
ce, ke kterému putovali, upevnìnou na nosítkách èi 
dlouhé tyèi. Vìøící tak chtìli svému svìtci projevit 
úctu; tyè nebo nosítka vlastnì sloužila jako piedestal. 
Zároveò byla tato putování i jakýmsi oèistným 
procesem, pøi kterém poutníci soustøedili své myšlen- 
ky na modlitby, pokání nebo víru v uzdravení. Èasto 
totiž šli v procesí nemocní s omezenou možností 
pohybu, výjimkou nebyli putující o berlích, na dlouhý 
pochod se vydávali i lidé velmi staøí. V oèekávání 
zázraku se pak obèas stalo, že na cestu zpìt se vydali 
poutníci už bez hole èi berlí. Takovou moc mìl podle 
historických svìdectví i obraz Panny Marie v kostele 
ve Skocích.

U poutního kostela Panny Marie Skokovské s jejím 
vzácným obrazem se v minulosti scházelo v urèité dny 
až tøicet tisíc lidí. Poutní tradice zde vznikla zaèátkem 
osmnáctého století. Stalo se tu prý pomìrnì hodnì 
zázrakù, pøipisovaných právì slavnému obrazu 
„Maria Stock Bild“ od toužimského malíøe Richtera 
(dochovaná svìdectví o tìchto zázracích popisuje 
napøíklad Benedikt Brandl v brožuøe o Skocích z roku 
1925). Díky zázrakùm se Panna Maria Skokovská 
stala rychle známou a populární, takže ji místní 

K létu patøily poutì

Proè se øíká: Panenko Skákavá 

Irena Janeèková

Spolek pøátel Ostrova s Klubem Za krásné Karlovarsko
obyvatelé žertem zaèali pøezdívat Panenka Skákavá. 
Toto oznaèení se velmi rychle vžilo a používá se dnes 
jako obecné rèení. 
Obec Skoky pozdìji zanikla a spojení ke kostelu bylo 
pøerušeno výstavbou žlutické pøehrady, takže pøístup 
je dnes možný pouze pøes pole. Bohužel se kostel stá- 
le èastìji stává støedem pozornosti zlodìjù a vandalù, 
kteøí nièí pozùstatky nìkdejšího stavebního skvostu 
(více na www. hamelika.cz).
Klub Za krásné Karlovarsko i Spolek pøátel Ostrova 
patøí ke sdružením, která lidem umožòují nejen 
poznávat krajinu a zajímavá místa Karlovarska, ale 
také jejich historii. Pozvání k nauèným vycházkám 

pøitom není omezeno pouze na vlastní èleny, vítáni 
jsou i zájemci z øad veøejnosti (vše o Klubu Za krásné 
Karlovarsko na www.sweb.cz/karlovarsko). 

Kostel ve Skocích je dnes vydán na pospas vandalùm. 
Ilustraèní foto

V minulém èísle Ostrovské- 
ho mìsíèníku jsme Vás infor- 
movali o postupu prací na 
Projektu Historický Ostrov, 
na který mìstu Ostrov pøi- 
spívá Evropská unie z Evrop- 
ského regionálního rozvojo- 

vého fondu a náš státní rozpoèet. V èervnu byla 
ukonèena první etapa projektu.  Po ukonèení té- 
to etapy bude mìsto žádat o první platbu (dotaci) 
z Evropského regionálního rozvojového fondu. 
Od listopadu, kdy byla stavební èinnost fyzicky 
zahájena, do konce èervna bylo prostavìno cel- 
kem 20,6 milionu korun, z toho cca 3,1 milionu 
korun ze státního rozpoètu.

V klášterním kostele Zvìstování Panny Marie 
pokraèují stavební práce související s realizací 
odvìtrávacího systému podlahy kostela, døevìná 
kruchta byla pod dozorem restaurátorù demonto- 
vána, zdokumentována a odvezena k celkové opra- 
vì, taktéž dochované volné èásti oltáøù kostela byly 
odbornì zdokumentovány, aby mohly být zpìt pøi 
restaurování oltáøù umístìny na své pùvodní místo. 
Spolu s památkáøi se hledá vhodný postup pro opra- 
vu vnitøních omítek kostela s ohledem na vlhkost zdi- 
va a jeho zasolení, památkovou hodnotu, požadova- 
nou trvanlivost ze strany investora a budoucí využití 
objektu. V kapli sv. Floriána probíhají práce na re- 
staurování vzácné fresky Vraždìní neviòátek a boha- 
té štukové výzdoby kaple, rozvedena byla elektro- 
instalace pro budoucí osvìtlení kaple. Práce po- 
kraèují také v Zámeckém parku i v areálu kláštera. 
V srpnu pøedpokládáme zahájení výstavby nového 
objektu Ekocentra, do kterého se již pøíští rok budou 
moci pøestìhovat dìti a jejich Stanice mladých pøí- 
rodovìdcù pøi Mìstském domì dìtí a mládeže, která 
má své nynìjší sídlo ve staré vilce mezi supermarkety 
Plus Diskont a Penny Market. 
Další informace o projektu naleznete na 
www.historickyostrov.cz. 

V letních mìsících pravidelnì klesá zájem o  kulturu 
„pod støechou“. Z tohoto dùvodu se snažíme smì- 
rovat vìtší opravy právì na toto období. Dalším 
dùvodem je skuteènost, že zaèátkem øíjna se pravi- 
delnì koná Dìtský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana, na který zveme øadu vzácných hostù 
a pøed jejich návštìvou se snažíme Dùm kultury 
pøedstavit vždy v trochu lepším svìtle. Letošní letní 
opravy jsou spojeny zejména s rekonstrukcí kavárny 
DK. Bude provedena rekonstrukce vzduchotechniky, 
kterou vyvolala potøeba vìtrat kavárnu i jinak než 
otevøenými okny a svùj díl naléhavosti pøidal i pro- 
tikuøácký zákon. Zároveò bude kavárna vymalována
s cílem pøiblížit její vzhled co nejvíce pùvodnímu 
stavu z roku 1954. Tato snaha není vedena obdivem 
k tehdejšímu spoleèensko politickému uspoøádání, 
ale úctou k Domu kultury jako kulturní památce, kte- 
rá by se èasem mohla stát jedním z trumfù cestovního 
ruchu v Ostrovì. Za celou dobu mého pùsobení ve 
funkci øeditele Domu kultury jsem se pøi každé opra- 
vì snažil postupnì uvádìt objekt a jeho detaily do 
pùvodního stavu. Nejmarkantnìjší je to pøi postupné 
repasi svítidel, které renovuje jejich pùvodní výrobce, 
sklárna v Kamenickém Šenovì. Pøed nìkolika lety byl 

Ani o prázdninách 
stavební práce na projektu 
Historický Ostrov neutichají

Léto svìdèí opravám Domu kultury

Ing. Alexandra Fürbachová

ve vestibulu odkryt obraz „Májová veselice“. Tato 
malba byla velice zachovalá a dnes zdobí vstup do 
Domu kultury s pouze minimálními opravami. Menší 
štìstí mìl obraz ve výše uvedené kavárnì, který byl 
barbarsky pøemalován a zakryt látkou. Vìøím, že i ten- 
to se nám povede obnovit a také zjistit, co bylo na 
tomto dílu tak ideovì nebo umìlecky závadného, že 
to muselo být zakryto. Vrcholem letošních oprav bu- 
de další etapa oprav lustrù a nástìnných svítidel 
v kavárnì, pøedsálí a spoleèenském sále. Nutno øíci, 
že nepùjde jen o opravu estetickou, ale také funkèní. 
V rámci oprav elektroinstalace budou obnoveny také 
druhé okruhy nástìnných svìtel, které tak splní 
funkci nouzového pøídavného osvìtlení. O tom, že 
Dùm kultury v Ostrovì je kulturní památka s velkým 
potenciálem, svìdèí i fakt, že na opravu lustrù vì- 
noval Karlovarský kraj již podruhé èástku 50 000 Kè. 
Hlavní tíže nákladù však trvale leží na bedrech mìsta 
Ostrova a pravidelnì na opravy pøispívá také Dùm 
kultury ze svého výsledku hospodaøení. Pevnì vìøím, 
že Domu kultury zachovají obèané Ostrova svou 
pøízeò, za kterou se jim toto zaøízení odvdìèí pøíjem- 
ným a kulturním prostøedím. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK

Pùvodní lustry z padesátých let opravuje sklárna z Kamenického 
Šenova.                                               Foto: Ing. Marek Poledníèek



Volba pøísedících soudu
Zastupitelstvo v tajných volbách zvolilo tyto pøí- 
sedící Okresního soudu v Karlových Varech: Mar- 
celu Modesovou, Vìru Špièákovou, Jana Fráòu, 
Vladimíru Holeèkovou, Jiøího Linharta a Miroslava 
Ondrejka.

Pøíspìvek
ZM schválilo poskytnutí finanèního pøíspìvku 
Gymnáziu Ostrov ve výši 54 000 Kè na provoz 
a údržbu tenisových kurtù s tím, že ostatní žáci 
a studenti ostrovských základních a støedních škol 
budou mít stejnou výši vstupného jako studenti 
Gymnázia Os t rov .  
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Bodový systém
První zadržený øidiè na Karlovarsku: Ostrovští 
policisté zadrželi 48letého muže z Prahy, jak øídil 
v Ostrovì v Masarykovì ulici osobní vozidlo, pøesto- 
že není držitelem øidièského oprávnìní. Proti muži 
bylo zahájeno zkrácené pøípravné øízení pro trestný 
èin. Pro stejnou trestnou èinnost bylo v èervnu za- 
drženo šest pachatelù.
První zadržené øidièské prùkazy: Policejní hlídka 
pøi kontrole vozidla na Hlavní tøídì zjistila, že 30letá 
žena z Velichova jeví známky požití návykové látky 
a její vozidlo má neplatnou technickou kontrolu. 
Øidièka se podrobila odbìru krve a policisté jí zadrželi 
øidièský prùkaz. Poté policisté zastavili další vozidlo 
v ulici Myslbekova. Zde 28letému øidièi bylo decho- 
vou zkouškou zjištìno 0,86% alkoholu. Øidiè se po- 
drobil odbìru krve a policisté mu rovnìž zadrželi 
øidièský prùkaz.

Kriminalita
Vloupání do domu: 50letý muž oznámil, že se mu 
zatím neznámý pachatel vloupal do rozestavìného 
domu v Ostrovì v ulici Smrková, kde odcizil zabudo- 
vaný rozvod plynu z mìdìných trubek a pøesnì ne- 
zjištìné množství mìdìných elektrických vodièù. 
Hmotná škoda byla pøedbìžnì odhadnuta na 40 000 
korun.
Nález odcizeného pøenosného chemického WC: 
Na základì upozornìní obèana Ostrova byla na sou- 
kromém pozemku nalezena chemická toaleta. Šetøe- 
ním policistù bylo zjištìno, že kabinka byla odcizena 
ze staveništì na Praze 4. Tato byla majitelem pozem- 
ku vydána. 
Krádež a porušení domovní svobody: Co se dá 
stihnout za jeden den. 21letý muž vnikl do ostrov- 
ského podniku Teplárenská, kde z plechových skøínìk 
zamìstnancù odcizil hygienické potøeby. Poté vnikl 
do penzionu v Nejdì, kde prohledal pokoje a odcizil 
mobilní telefony a obleèení hostù. Pøi té pøíležitosti se 
zde staèil i vykoupat a oholit. Takto umyt se vydal do 
obce Bor, kde odcizil horské kolo, na kterém jel do 
obce Hájek. Zde vnikl do domu, kde si pøipravil nì- 
kolik vìcí k odcizení. To se mu stalo osudným: pøi 
odchodu byl zadržen obyvatelem Hájku, který muže 
pøedal ostrovským policistùm. Muž byl umístnìn do 
cely pøedbìžného zadržení a poté ho soudce poslal 
do vazební vìznice Ostrov.
Krádež, porušování domovní svobody, po- 
škozování cizí vìci: Zadržen byl 33letý muž 
z Ostrova, který se v Ostrovì a okolí vloupával do ga- 
ráží, sklepù a stodol, celkem v sedmi pøípadech. 
Hmotná škoda byla pøedbìžnì odhadnuta na 340 
000 korun. Muž byl dodán do výkonu trestu za 
pøedchozí trestné èiny.
Policisté nezapomínají 
Ostrovští kriminalisté objasnili nìkolik pøípadù krá- 
deží benzínu a motorové nafty z vozidel, kterých se 
v minulém roce dopustil 22letý muž ze Sadova. Muži 
bylo dokázáno devìt poškození nádrže a krádeží 
benzinu, ètyøi vloupání do bytù a garáží. Hmotná 
škoda byla celkem odhadnuta na 76 000 korun. 
Žádost o pomoc
Žádáme spoluobèany o pomoc pøi pátrání po pacha- 
telích krádeží kovových souèástek, drátù atd. V sou- 
èasné dobì policisté evidují nìkolik desítek pøípadù 
vloupání a následných krádeží kovového materiálu. 
V pøípadì jakýchkoli poznatkù volejte na tel. 353 612 
833.
 

Upozornìní
Obyvatel Ostrova upozornil na stálou službu OOP, 
že mu bylo telefonicky oznámeno, aby volal èíslo 906 
700 701 a stane se výhercem velké finanèní èástky. 
Muž tak neuèinil a varuje spoluobèany, aby si na to 
dávali pozor a nenechali se nachytat. 

Zachovalé domovní znaky v podobì sgrafit (vznikají 

proškrabáním barevné omítky na spodní vrstvu), kte- 

ré zdobí nìkteré vchody domù na takzvané tøinácté 

etapì v Ostrovì, se zaèaly ve druhé polovinì èervna 

opravovat. Fotografie Jaroslava Kováøe zachytila re- 

staurátorku z rokycanské firmy Art Kodiak pøi práci. 

V souèasné dobì jsou již práce na sgrafitech ukonèeny.

Policie ÈR

Prap. Pavel Valenta

Ostrovské domovní 
znaky se opravují

Schválená rozpoètová opatøení
Snížení výdajù v rozpoètu mìsta o 600 000 Kè na 

opravu mostu pøes Bystøici v Zámeckém parku a za- 

øazení výdajù do rozpoètu ve výši 300 000 Kè na opra- 

vu mostu v obci Kfely u mlýna a 300 000 Kè na opravu 

opìrné zdi ve Kfelích.
Zvýšení pøíjmù o 299 000 Kè pøevodem z Fondu 

rezerv a rozvoje a zaøazení výdajù ve stejné výši na 

rozšíøení televizních kabelových rozvodù v Družební 

a Lidické ulici.
Snížení výdajù o 1 400 000 Kè na rekonstrukci Hlavní 

tøídy, zvýšení výdajù o tuto èástku na realizaci Zim- 

ního stadionu.

Z jednání 
Zastupitelstva mìsta

(jan)

vzpomínám si na to, kdy jsem mìl poprvé možnost si 
s Vámi povídat, vlastnì Vás spíše poslouchat. Bylo to 
pøi pøíležitosti setkání prvních pováleèných 
ostrovských obyvatel a já bez dechu poslouchal dvì 
hodiny Vaše vyprávìní o tom, jak jste do Ostrova se 
svým manželem, štábním kapitánem, pøišla tìsnì po 
válce, jak jste zde žili, než Vám manžela komunistický 
režim zavøel na Pøíbramsko a jak jste pak organizovala 
pro spoustu MUKLù tajnì dopravu dopisù, lékù 
i jídla do jáchymovských lágrù. Vzpomínám si na do- 
kument „Zpovìï maminky jáchymovských vìzòù“, 
který o Vás Èeská televize odvysílala. Stále mi v hlavì 
zní, když jste mi pak øekla: „Oni se poøád ptali na mì, 
ale to není zajímavé, já jsem jim poøád chtìla povídat 
o tìch, kteøí tam v tìch lágrech byli zavøení.“

Vážená paní Baloušková, považuji za velkou èest, že 
jsem Vám mohl naslouchat a moc mì mrzí, že jste nás 
7. èervence opustila navždy a že ten náš poslední 
rozhovor už nemùžeme nikdy dokonèit. Kdyby to 
bylo možné, tak bych Vám øekl, že jsem hrdý na to, že 
jsem obèanem mìsta, ve kterém svùj život prožila 
Štìpánka Baloušková.
Bude mi po Vás moc smutno! 

(Èlánek o Štìpánce Balouškové pøineseme v pøíštím 
èísle. Redakce)

Vybráno ze zasedání RM
Zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 ve 
výši 616 858 Kè jako neinvestièní úèelové dotace 
a zaøazení stejné èástky na úhradu výdajù spojených 
se zabezpeèením pøípravy pro vydávání cestovních 
dokladù s biometrickými údaji. 
Zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta ve výši 9000 Kè 
z neinvestièní dotace ze státního rozpoètu na Histo- 
rický Ostrov: Obnova a podpora návštìvnosti regio- 
nálnì významného rozsáhlého komplexu barokních 
památek (zámeckého a klášterního areálu) a zaøazení 
bìžných výdajù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 
v této výši na  publicitu a audit uvedeného projektu.
 
Provedení stavby
RM vyhlásila jako nejvhodnìjší nabídku na pro- 
vedení stavby Kostel sv. Jakuba Vìtšího v Ostrovì, 
sanace vlhkosti zdiva, firmu První krušnohorská re- 
alitní kanceláø s.r.o. v Kadani s nabídkovou cenou 
1 005 805 Kè. 

Vážená paní Baloušková,

Jan Bureš, starosta mìsta

(jan)

(jan)
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Strhující hudba, èisté pìvecké hlasy, pódium plné 
pohybu: tak by se dal shrnout první dojem z vy- 
stoupení moravského souboru Hradiš�an v Ostrovì. 
Pøedstavení O slunovratu má spád, støídající se obrazy 
nenechají diváka vydechnout: je udržován ve stálé 
pozornosti, vždy je znovu pøekvapen. V hledišti je 
ticho, obèas se dokonce objeví slzy dojetí. To se 
zøejmì nìkterých divákù dotýká hloubka sdìlení, 
jehož osou jsou verše Jana Skácela.
Svár zimy a jara, Svatojánské slunce, Lásko milá lásko, 
Dušièkové rozjímání... to jsou nìkteré názvy básní 
Jana Skácela, zhudebnìných Jiøím Pavlicou. Dopro- 
vázejí je taneèní èísla; nejznámìjší z písní je asi Mod- 
litba za vodu, kterou proslavila i televizní reklama: 
„Voda má, voda má rozpuštìné vlasy...,“ (málokdo ví, 
že výtìžek z té reklamy vìnoval autor na dìtskou 
onkologii v Brnì). Roèní období se na jevišti støídají 
a pozorný posluchaè si uvìdomuje, že se tu nezpívá 
jen o roèních dobách, ale o plynoucím èase v lidském 
životì jako takovém.
Choreografie Ladislavy Košíkové je nápaditá a vyja- 
døuje se úspornými pohybovými prostøedky, zdánlivì 
jednoduchými gesty, díky kterým vypadá tanec pros- 
tì a pøirozenì. Taneèníci se svým elánem pùsobí pøe- 
svìdèivì, jejich radost z pohybu je nefalšovaná. To 
mohou potvrdit diváci z boèních lavic, kteøí vidí do 
zákulisí: pøistihnou taneèníky, kteøí právì nejsou na 
jevišti, jak si tam nepovinnì poskakují do rytmu. Pøi 
písnièce Kohouti se chlapci na pódiu poš�uchují, 
jakoby se ani nejednalo o pøedem promyšlený umì- 
lecký zámìr, a sklidí za své vystoupení potlesk navíc.
Také kostýmy Jindry Pelkové jsou prosté a pøitom 
originální: pøi vynášení Morany si dívky pøímo od pa- 
ní Smrtky vytahují barevné suknì a pøi kroužení 
v piruetì si je navlékají, jako když rozkvétá jarní kvítí. 
Jednotlivé postavy a dìje jsou vyjádøeny opìt jedno- 
duše a o to pùsobivìji. Nìkdy dokonce staèí dokreslit 
zmìnu dìje èi nálady barevnými svìtly. Po celou do- 
bu zní sálem housle s cimbálem, jejichž zvuk doplòují 
v lidové hudbì netradièní nástroje: klarinet, flétny, 
klávesy i nejrùznìjší bicí vèetnì zvonkohry. Když zazní 
hlas Jiøího Pavlici èi Alice Holubové, ticho v sále je 
ještì tišší; pøi slovech písnì: „Stále jsou naši mrtví s ná- 
mi a nikdy, nikdy nejsme sami...,“ diváci ani nedutají. 
Pøi dalším taneèním reji si pak trochu vydechnou, aby 
toho dojetí nebylo pøíliš.
Kvùli nestrannosti bych ráda našla také nìco, co bych 
mohla zkritizovat, ale nìjak se mi to nedaøí. Snad jen, 
že bych si na konci spolu s ostatními diváky pøála, aby 
se více a déle pøidávalo, což by asi bylo k úèinkujícím 
nešetrné. Mile pùsobí jejich netradièní dìkování pro- 
støednictvím další písnì: „Podìkujme jak dìti za jabl- 
ko, za vše co bývalo a znovu kdysi bude...“ Tak dlouhý 
a mocný potlesk, který následuje (i když se o zdejším 
publiku øíká, že je dobøe vychované a uznalé) ostrov- 
ský Dùm kultury pøíliš èasto nezažívá. 
V tomto pøedstavení nejde jen o umìlecký zážitek. 
Návrat k lidovým zvykùm, k tomu, co kdysi lidé ctili, 
k sepjetí se Zemí a vesmírem, pøírodou a jejím ryt- 
mem, pùsobí v dnešní technikou pøetížené dobì jako 
svìtýlko v temnotì. Básník Jan Skácel se už bohužel 
listopadových politických zmìn nedožil, o to dùraz- 
nìji k divákovi mluví jeho tvorba. Díky Hradiš�anu je 
nejen stále živá, ale její poselství jakoby dál mládlo. 
A tak si øíkám spolu se slovy jedné z písní, které za- 
znìly na ostrovském jevišti: Pozdraveno budiž svìtlo! 

Irena Janeèková

Závìreèným bodem programu oslav 675 let 
mìsta Ostrova byl koncert Pavla Dobeše na 
Mírovém námìstí. Poèasí bylo slunné, programy 
v ten den bìžely ve mìstì od rána, a tak už byli 
možná posluchaèi po celodenním kulturním ma- 
ratonu trochu unaveni. Pøesto se jich na námìstí 
sešlo pomìrnì velké množství. Po hodinì se s je- 
ho písnièkami jen neradi louèili, takže si vytle- 
skali pøídavek. 

Pavel Dobeš je optimista

Irena Janeèková

Pavel Dobeš se svým synem Jakubem
Foto: www.paveldobes.cz

Pavel Dobeš hraje a zpívá na Mírovém námìstí v Ostrovì
Foto: Stanislav Hoøínek

V den oslav byl kostel sv. Jakuba otevøen pro 
veøejnost, èehož využili obyvatelé k prohlídce 
jeho vnitøního vybavení. Možná byli nìkteøí 
z nich zklamáni, pokud èekali bìžnou výzdobu. 
Výbava høbitovního kostela právì prochází zmì- 
nami: v souèasné dobì se uvnitø provádìjí sta- 
vební úpravy a archeologický výzkum.

Kostel sv. Jakuba pùvodnì nebyl høbitovním koste- 
lem, jako je tomu dnes. Byl postaven na vyvýšeném 
místì (ostrovu) obklopeném øíèkou Bystøicí a sloužil 
jako farní kostel pro osadu „Slávkùv Ostrov“. Je to 
nejstarší dochovaná památka v Ostrovì, pochází 
z první poloviny 13. století.

Høbitovní kostel zval k prohlídce

Vnitøek høbitovního kostela nabízí zatím spíš jen pøedstavu, jak bude 
jednou všechno vypadat.                                Foto: Irena Janeèková

(jan)

V rámci oslav se uskuteènila také hasièská soutìž 
v areálu Zámeckého parku, a to v požárním úto- 
ku. Požární útok je sportovní disciplína: do savic 
(sací hadice) je tøeba nasát vodu a pak proudem 
sestøelit barely, postavené na sloupcích. 

„Dnes se soutìží o postup do celorepublikového 
kola. Dùležitá je pøesnost a èas,“ uvedl poøadatel a ve- 
doucí soutìže Josef Èerný z ostrovského hasièského 
sboru.
K soutìži se pøihlásilo jen pìt družstev, protože ve 
stejnou dobu se konaly podobné soutìže v jiných 
mìstech našeho kraje. Byla to mužstva z Velichova, 
Ostrova, Boru, Kyselky a Pozorky. 
Velichovské družstvo soutìžilo jako první. Závodníci 
mìli problémy pøi nasávání vody, kterou je nutné 
nasát ve stanoveném èasovém limitu, jinak by došlo 
k poškození èerpadla. „Také družstvo Boru mìlo 
smùlu, do proudnice se jim zøejmì dostal kamínek, 
takže se nepodaøilo sestøelit barel pravým proudem, 
levým je to zakázané,“ vysvìtlil hlavní organizátor 
Josef Èerný.

Výsledky soutìže
1. Kyselka, 2. Ostrov, 3. Pozorka, 4. Velichov, 5. Bor.

Družstvo Velichova má potíže pøi nasávání vody.
Foto: Irena Janeèková

Soutìž dobrovolných hasièù

Do Ostrova pøijel Pavel Dobeš s vynikajícím kyta- 
ristou Tomášem Kotrbou, který ho hudebnì dopro- 
vází už asi deset let. Pøestože mnozí stále považují 
Dobeše za Ostraváka, žije už víc jak dvacet let v Hrad- 
ci Králové.
„V Ostravì jsem se v osmdesátých letech znelíbil, 
pøedevším díky textùm nìkterých mých písnièek, pak 
už jsem práci nikde na Ostravsku nesehnal,“ vysvìt- 
luje zpìvák své pøesídlení do Hradce. Bìhem èerven- 
ce má dotoèit novinku s pracovním názvem Banány, 
která by se mìla v brzké dobì objevit i na trhu.
Pavel Dobeš, pùvodnì elektrotechnik a hráè na akor- 
deon, je autorem asi stovky písní, i když nìkteré 
z tìch co zpívá, jak pøiznává, nenapsal. K jeho prvním 
nejznámìjším patøí napøíklad Jarmila, Blažek èi Praž- 
ce, v repertoáru má jak písnì humorné a veselé, tak 
i zasmušilejší a vážné. Kromì písní vydal také nìkolik 
knížek, mezi nimi Velký zpìvník Pavla Dobeše. K jeho 
zálibám patøí literatura a film, rád cestuje, fotografuje 
a miluje dobrodružství. Jeho optimismus vychází 
z pøesvìdèení, že život je sice krutý a plný nejrùznìj- 
ších bolestí a prùšvihù, pøesto ale stojí za to ho žít. 
Jeho souèasným nejvìtším štìstím, jak sám øíká, je 
jeden a pùlletý syn Jakub, kterého velmi miluje. Nìco 
ze zpìvákovy životní filozofie prozrazují i slova jedné 
z jeho písní:
„My musíme být š�astní, i když jenom tráva žloutne 
po létì, my, co jsme jen jednou na svìtì...“ 

Recenze

Hradiš�an pøivezl svìtlo

(jan)
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Oslavy 23. a 24. èervna 2006

Starosta mìsta Jan Bureš jako rychtáø v symbolické scénce z historie, 
pøedvádìjící pøedání privilegií mìstu králem Janem Lucemburským. 
Foto: Irena Janeèková 

Vystoupení souborù Swing Band a Písk-Písk z ostrovské ZUŠ je 
pojítkem mezi odpoledním a veèerním sobotním programem na 
Mírovém námìstí. 

Øeditel Domu kultury Marek Poledníèek dìkuje Zdeòce Èepelákové 
za spolupráci na pøípravách oslav 675 let Ostrova. 
Zdeòka Èepeláková mimo jiné napsala do Ostrovského mìsíèníku 
sérii èlánkù o historických faktech v souvislosti s udìlením privilegií 
Jana Lucemburského mìstu Ostrovu. Setkání zástupcù mìsta v èele 
se starostou Janem Burešem, delegace z partnerského mìsta Rastat- 
tu a další hosté se v ostrovském T-klubu sešli na akci, nazvané pøí- 
hodnì „Èíše vína“.                                       Foto: Stanislav Hoøínek

Starosta mìsta Jan Bureš oficiálnì zahajuje program oslav krátkým 
projevem pøed zaèátkem páteèního pøedstavení souboru Hradiš�an 
v Domì kultury. Na jevišti poté jako host promluvil i bývalý starosta 
Ostrova Jan Zborník. Foto: Stanislav Hoøínek

Známá kapela Yo-Yo Band s Richardem Tesaøíkem hraje své 
populární skladby na ostrém slunci. Tuto kapelu veèer vystøídá Pavel 
Dobeš. Foto: Stanislav Hoøínek

Foto: Stanislav Hoøínek

Program oslav pokraèuje odpoledne na Mírovém námìstí hudebním 
vystoupením Pìveckého sboru Gymnázia Ostrov. Na jevišti je vidìt 
i èleny rockové kapely Okrozom. Foto: Stanislav Hoøínek

Pøi mìstských oslavách samozøejmì nechybìjí ani úspìšné 
mažoretky. Foto: Stanislav Hoøínek

Smyècový orchestr ZUŠ Ostrov v romantickém interiéru Letohrádku 
pøedstavuje posluchaèùm mimo jiné i skladby ostrovského barok- 
ního skladatele J. C. F. Fischera. Foto: Irena Janeèková 

Flétnový soubor Ema ze ZUŠ Ostrov hraje v pøírodním prostøedí 
Zámeckého parku dobové barokní skladby. Foto: Irena Janeèková 

Ostrovský Zámek je na okamžik v zajetí fašistických vojsk: fiktivní 
váleènou scénu pøedvádí pøed davy divákù soubor Military 
Foreststorm. Foto: Ing. Jana Punèocháøová

Èlenové divadelního souboru „Na poslední chvíli“ ze ZUŠ Ostrov 
pøipomínají divákùm obrázky z historie Ostrova, ve kterých kromì 
jiných postav vystupuje i Sibyla Augusta, princezna sasko-
lauenburská. Foto: Irena Janeèková 

Cestující si sdìlují dojmy z vyhlídkové pøedvádìcí jízdy historickým 
autobusem. Foto: Stanislav Hoøínek
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Rozhovor

Lenka Kozohorská, 
ostrovská rodaèka, od 
dìtství tíhne k hudbì. 
Navštìvovala ostrov- 
skou ZUŠ, kde po dva 
cykly studovala hru na 
klavír. Je absolventkou 
Pedagogické fakulty 
Západoèeské univer- 
sity v Plzni. Uèí na ZŠ 
Klínovecká, kde vede 

dìtský pìvecký sbor a pøipravuje své žáky na soutìže. 
Hraje, zpívá a skládá v kapele Drc. Sbormistryní 
ostrovského komorního pìveckého sboru Orbis 
pictus je od jeho založení a ve svých sedmadvaceti 
letech je nejmladším sbormistrem v Unii èeských 
pìveckých sborù. V souèasné dobì je na mateøské 
dovolené, má pùlroèního syna Jakuba. Sbor s názvem 
Orbis pictus, èesky Svìt v obrazech, už kdysi dávno 
v Ostrovì existoval, takže souèasní pìvci vlastnì 
navazují na pùvodní tradici. Navzdory èetným úspì- 
chùm mimo hranice mìsta zùstává Orbis pictus srd- 
cem v Ostrovì. „Myslím, že za všechny èleny sboru 
mohu prohlásit, že nejradìji zpíváme našim ostrov- 
ským pøíznivcùm,“ øíká Lenka Kozohorská.

Už je to moc dávno, takže pøesnì nevím, ale myslím 
si, že poprvé na veøejnosti to bylo na soutìži Ostrov- 
ská veverka. To jsem zaèala chodit na základní školu 
a zpívala jsem ve sboru.

Jednotlivé žánry se mohou skvìle doplòovat, záleží 
na tom, jak je èlovìk vnímá. Pracuji s menšími dìtmi, 
které jsou vìtšinou velmi spontánní. Vycházím pøe- 
devším z toho, co zajímá je a to rozvíjím. Podle mne je 
to nejlepší cesta, jak mohou samy poznat, co hudba 
a zpìv dokáže èlovìku dát, to je pak na celý život. Dìti 
zpívají, tanèí, hrají na nástroje, improvizují. Moc je to 
baví a ani netuší, jak si rozvíjejí svou kreativitu. No, 
a tu èlovìk potøebuje ve všech svých èinnostech 
a poøád.
Kapela Drc byla nejdøív orientována na country 
hudbu, s mým pøíchodem jsme se zaèali vìnovat také 
folku. Skládáme si vlastní písnì, jezdíme na soutìže, 
festivaly, pøehlídky, porty. Kapela založila dokonce 
svùj vlastní festival zvaný Kodrcák. Ostrovští budou 
urèitì vìdìt, že se každoroènì koná v hospodì U Jo- 
sefa, vždy poslední prázdninový víkend.
Orbis pictus je komorní smíšený sbor a tomu musí 
odpovídat repertoár. Vybírám skladby z kancionálù 
z doby renesanèní, díla barokní, ale i vìci moderní. 
Na vìtších koncertech nás doprovázejí èlenové ka- 
pely Drc, to potom musím skladby novì zaranžovat. 

Vìnuji se hudbì, která se mi líbí a oslovuje mne, ale 
zároveò musí oslovit i ty, kteøí ji realizují. Èasto se 
stávalo, teï už jen zøídka, že si ostatní mysleli, že se to 
nikdy nemohou nauèit a pak byli pøekvapeni, jak to 
zvládli. Takže dnes už své svìøence znám a vím, že si 
mohu dovolit stále zvyšovat nároky. Každým novým 
úkolem rosteme a všichni to víme.

 
Sbor vznikl pøed osmi lety na ZŠ Klínovecká. Pùvodnì 
to byl kroužek, jehož èlenkami byly témìø samé uèi- 
telky a zpívání jsme braly jako relaxaci. Scházely jsme 
se jednou týdnì a se mnou nás bylo deset, zpívaly 
jsme známé a oblíbené melodie. Pak jsem zkusila  

Kdy jsi poprvé veøejnì vystupovala?

Jak se ti daøí skloubit rùzné hudební 
žánry?

Máš problémy s nácvikem nových 
vystoupení?

Jaké byly zaèátky sboru Orbis pictus?

Nejradìji zpíváme v Ostrovì, øíká sbormistrynì Orbis pictus

S Mgr. Lenkou Kozohorskou rozmlouvala Mgr. 
Vìra Keresteši

nacvièit nìco jiného. Jedna skladba byla renesanèní 
a další barokní a zvládly jsme je. S tìmito skladbami 
jsme poprvé vystupovaly téhož roku v øíjnu na oslavì 
vzniku ÈSR v Domì kultury v Ostrovì.

Když nám byl asi rok, pøihlásily jsme se jako dese- 
tièlenný ženský komorní sbor do mezinárodní sou- 
tìže Festa musicale, která se každoroènì koná v Olo- 
mouci. Byly jsme si vìdomy toho, že jedeme na zku- 
šenou, ovšem vùbec jsme netušily, že se tohoto festi- 
valu zúèastòuje nejen témìø celá Evropa, ale i zámoøí. 
Musím pøiznat, že se nám tenkrát podlomily nohy. 
Ale i v této obrovské konkurenci jsme si ve své kate- 
gorii vyzpívaly bronzovou medaili. Po nìkolika letech 
jsme pak už jako smíšený sbor svùj úspìch v Olo- 
mouci obhájili. Úspìšnì reprezentujeme naše mìsto 
na pravidelných pøehlídkách Unie èeských pìveckých 
sborù. Natoèili jsme tøi CD (z toho dvì spoleènì 
s ostrovskými dìtmi a ZUŠ) a dvì DVD. Ostrovská 
veøejnost urèitì ví, že každý rok poøádáme v Ostrovì 
nìkolik koncertù, z nichž nejznámìjší je ten Vánoèní, 
zpívali jsme napøíklad pøi nedávných oslavách 675 let 
mìsta Ostrova, ale asi ne každý ví, že jsme byli pozvá- 
ni na znovuotevøení kostela na Suché, kde jsme zpí- 
vali na mši za úèasti biskupa Radkovského a ministra 
zahranièí Svobody. Ve Špitálním kostele v Jáchymovì 
jsme spolu s houslovým virtuosem Václavem Hudeè- 
kem zahajovali vernisáž výstavy fotografií ze života 
papeže Jana Pavla II. za pøítomnosti autora, spisova- 
tele Arnošta Lustiga a ministrù Šimonovského a Svo- 
body.

Já to tak neprožívám, všechno beru jako zkušenosti, 
které potom použiji v práci se svým sborem a musím 
øíci, že spolupráce s ostatními sbormistry v Unii je vel- 
mi dobrá. Když jsem poprvé stanula pøed svými star- 
šími kolegynìmi jako jejich „šéf“, zpoèátku jsem se 
ostýchala a trochu mì i pøekvapilo, že mì „berou“ 
a respektují. Ve sboru je velice pøíjemná atmosféra, 
všichni se tam tìšíme, panují zde hezké mezilidské 
vztahy, je vidìt, že to všechny baví, a to je pro mne 
dùležité.

Co považuješ za nejvìtší úspìchy sboru?

Jaké máš pocity jako nejmladší 
sbormistrynì?

Jak stíháš práci ve sboru a péèi 
o pùlroèního synka?
Dítì je rozhodnì velkým obohacením, já i manžel jsme 
si je velmi pøáli. Syn se vlastnì zúèastòoval až témìø do 
svého narození zkoušek a koncertù se mnou (úsmìv) 
a zúèastòuje se jich obèas, není-li jiné øešení, i po svém 
narození. Když zkoušíme nebo vystupujeme, není pøí 
buzných, kteøí by hlídali, protože zpívají s námi ve sboru. 
A tak je to na tatínkovi. Vùbec si to bez nìho nedovedu 
pøedstavit. Nejen že chlapeèka obstará stejnì dobøe 
jako já, ale jako muzikant má velké pochopení, ví, co 
hudba pro mne znamená, a tak se ve svých zájmech 
a zálibách podporujeme navzájem.

V èem se liší dnešní Orbis pictus od 
svých zaèátkù?
Rozšíøili jsme repertoár, zpíváme nároènìjší vìci, hla- 
sy jsou vyrovnanìjší a celek lépe sezpívaný, celkovì 
jistìjší, daøí se vyjádøit i ducha skladeb. Našimi èleny 
jsou dnes lidé rùzných profesí. Ovšem stále je co zdo- 
konalovat a já jsem pøesvìdèená, že jednou bude 
z èistì amatérského sboru sbor na profesionální 
úrovni. Uvítáme každého, kdo rád zpívá a najde si 
volný èas, urèitì se mu u nás bude líbit. Zkoušíme 
vždy v úterý podveèer na ZŠ Klínovecká, zaèneme se 
scházet zase po prázdninách. 

Syna Jakuba bere sbormistrynì Kozohorská na nìkteré koncerty 
s sebou.                                              Foto: Ze soukromého archivu

Lenka Kozohorská se svým sborem Orbis pictus pøed vystoupením v kostele sv. Michaela v Ostrovì.                                Foto: Irena Janeèková
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K I N O K A V Á R N A SRPEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 18.30 HODIN

KINO DÌTÍ MÁ LETNÍ PRÁZDNINY. 
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ZÁØÍ?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

KINOKAVÁRNA OD 21.00 HODIN

3. ètvrtek, 98 minut, èeské titulky, premiéra

Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Nìkomu staèí naznaèit. Nìkoho musíte postrèit. 
Tripp (Matthew McConaughey) není ani v pìtatøi- 
ceti letech ochotný vyletìt z rodného hnízda. Jeho 
zoufalým rodièùm ale právì došla trpìlivost. Do- 
mluví se proto s rozkošnou Paulou (Sarah Jessica 
Parker), která má chytrý plán, jak jejich synáèka 
koneènì postavit na vlastní nohy. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

4. až 6. pátek až nedìle, 83 minut, èeské titulky, 
premiéra

vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Ètvrtý a poslední díl slavné trilogie. Co mùže být 
ještì neuctivìjší, vtipnìjší a dìsivìjší než Scary 
Movie 3? Samozøejmì Scary Movie 4! Obì�mi 
nemilosrdné parodie se stávají Válka svìtù, Nená- 
vist, Vesnice, Hra o život, Million Dollar Baby, Zkro- 
cená hora a celá øada dalších filmù. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

10. ètvrtek, 105 minut, èeské titulky, premiéra

Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Harrison Ford vytváøí ty nejlepší poèítaèové sítì, 
jimiž neprojde žádný poèítaèový delikvent. Pro- 
støednictvím speciálních programù, pøístupových 
kódù a firewallù chrání finanèní zdroje banky pøed 
hrozbou èím dál sofistikovanìjších hackerù. 
Inteligentní zlodìj Bill Cox sledoval však Paula a je- 
ho rodinu bìhem celého roku a nyní o nich ví takøka 
všechno… 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

11. až 13. pátek až nedìle, 116 minut, èeská verze, 
premiéra

Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Láska prochází pedálem. Když se zaèínající, avšak 
velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen bì- 
hem cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neoèe- 
kávanì zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty u Silnice 
66, nauèí se, že opravdová radost ze života se 
neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestì k ní. Auta 
ze Lhoty mu ukážou, že na svìtì existují i dùležitìjší 
vìci než trofeje, sláva a sponzoøi. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

17. a 18. ètvrtek a pátek, 93 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 60 Kè,  do 12 let nevhodný

Pøijïte do kina ve dvou a dostanete dárek! Když 
ženy zlobí, mužùm bìhá mráz po zádech. V hlavní 
roli Penélope Cruz a Salma Hayek. 1880. drsný 
zákon Dalekého Západu nešetøí ani Mexiko. Obra- 
tem ruky se z dvou mladých dam stanou drsné 
pistolnice, odhodlané bránit svoji pùdu a pomstít 
své otce. 
Produkce: Francie/Mexiko/USA. Žánr: akèní 
komedie, krimi western

LEMRA LÍNÁ

SCARY MOVIE 4

FIREWALL

AUTA

SEXY PISTOLS

4. a 5. pátek a sobota, 83 minut, èeské titulky, 
premiéra

vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Ètvrtý a poslední díl slavné trilogie. Co mùže být 
ještì neuctivìjší, vtipnìjší a dìsivìjší než Scary Mo- 
vie 3? Samozøejmì Scary Movie 4! Obì�mi nemilo- 
srdné parodie se stávají Válka svìtù, Nenávist, Ves- 
nice, Hra o život, Million Dollar Baby, Zkrocená hora 
a celá øada dalších filmù. 
Produkce: USA. Žánr: komedie
 
11. a 12. pátek a sobota, 105 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Harrison Ford vytváøí ty nejlepší poèítaèové sítì, 
jimiž neprojde žádný poèítaèový delikvent. Prostøed- 
nictvím speciálních programù, pøístupových kódù 

SCARY MOVIE 4

FIREWALL

PIRÁTI Z KARIBIKU 2
Rychle a zbìsile 3
Superman se vrací

Zaèátky pøedstavení v srpnu v 18.30 hodin, 
není-li uvedeno jinak

19. a 20. sobota a nedìle, 125 minut, èeské titulky, 
repríza

Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva filmové 
pojmy, které se staly do urèité míry synonymem. 
Tajný agent Ethan Hunt, pro nìhož není splnìní 
žádné mise nemožné, se vrací už potøetí a èeká ho asi 
nejtìžší úkol v jeho dosavadní kariéøe, který navíc 
komplikuje fakt, že tentokrát je to i osobní. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

24. a 25. ètvrtek a pátek, 113 minut, repríza

Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Komedie podle románu a scénáøe nejpopulárnìj- 
šího souèasného èeského spisovatele Michala Vie- 
wegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží 
náhodná skupina cestujících. Bìhem cesty a pobytu 
u moøe na všechny èeká øada komických, ale i ab- 
surdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a to 
nejen do plavek. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

26. a 27. sobota a nedìle, 148 minut, èeské titulky, 
repríza

Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hodin!
Proslulý symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) je 
jedné noci pøivolán do Louvru k vraždì místního 
správce, který za sebou zanechal spousty mystických 
stop a symbolù. S pomocí policejní kryptoložky 
Sophie Neveu (Audrey Tautou) zaèíná odkrývat sérii 
ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda 
da Vinciho, která neomylnì vedou k pradávné 
organizaci, jejímž cílem je støežit dva tisíce let staré 
tajemství. 
Produkce: USA. Žánr: drama

31. ètvrtek, 145 minut, èeské titulky, repríza

Vstupné: 65 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Pøíbìh filmu, který je zasazen do tajemného a exo- 
tického svìta, jenž si dodnes uchovává své kouzlo, 
se odehrává v letech pøed Druhou svìtovou válkou, 
kdy je malá japonská holèièka odtržena od svých 
chudých rodièù, aby pracovala jako gejša. Vyroste 
v legendární gejšu Sayuri. Okouzlila nejmocnìjšího 
muže své doby, avšak sužuje ji tajná láska k muži, 
který je mimo její dosah. 
Produkce: USA. Žánr: romantické drama

MISSION: IMPOSSIBLE III

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

GEJŠA

Zaèátky pøedstavení v srpnu ve 21.00 hodin, 
není-li uvedeno jinak 

a firewallù chrání finanèní zdroje banky pøed hroz- 
bou èím dál sofistikovanìjších hackerù. Inteligentní 
zlodìj Bill Cox sledoval však Paula a jeho rodinu 
bìhem celého roku a nyní o nich ví takøka všechno… 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

18. a 19. pátek a sobota, 125 minut, èeské titulky, 
repríza

Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva filmové 
pojmy, které se staly do urèité míry synonymem. 
Tajný agent Ethan Hunt, pro nìhož není splnìní 
žádné mise nemožné, se vrací už potøetí a èeká ho asi 
nejtìžší úkol v jeho dosavadní kariéøe, který navíc 
komplikuje fakt, že tentokrát je to i osobní. 
Produkce: USA . Žánr: akèní

25. pátek, 113 minut, repríza

Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Komedie podle románu a scénáøe nejpopulárnìj- 
šího souèasného èeského spisovatele Michala Vie- 
wegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží 
náhodná skupina cestujících. Bìhem cesty a pobytu 
u moøe na všechny èeká øada komických, ale i ab- 
surdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a to 
nejen do plavek. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

26. sobota, 148 minut, èeské titulky, repríza

Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Proslulý symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) je 
jedné noci pøivolán do Louvru k vraždì místního 
správce, který za sebou zanechal spousty mystických 
stop a symbolù. S pomocí policejní kryptoložky 
Sophie Neveu (Audrey Tautou) zaèíná odkrývat sérii 
ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda da 
Vinciho, která neomylnì vedou k pradávné 
organizaci, jejímž cílem je støežit dva tisíce let staré 
tajemství. 
Produkce: USA. Žánr: drama

MISSION: IMPOSSIBLE III

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

DETONÁTOR
Osudy tisícù lidí jsou v jejich rukou.
DR. DOLITTLE 3
Dcera zdìdila tatínkovu neobyèejnou schopnost…
JAK PØICHÁZEJÍ SNY
Smrtí vše nekonèí.
ERASMUS 2
Pøátelé se vracejí. Svìží romantická komedie
DÙKAZ
Nebudeš-li v sebe vìøit ty sám, kdo potom?
HLEDEJTE ANTHONYHO
Je to zloèinec. Nikdo ho nezná. Všichni ho chtìjí 
dostat.
DVANÁCT DO TUCTU 2
Skvìlá rodinná komedie. Steve Martin v hlavní roli.

Tristan a Isolda
Poseidon
Garfield 2



24. záøí 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 

Terry Johnson

Slavný filmový pøíbìh o lásce, kvùli které má 
smysl se rvát

Je možné dokonèit jako premiant studia a pak se 
vykašlat na celou kariéru? Je možné spávat s mno- 
hem starší vdanou  ženou a pøitom milovat její dce- 
ru? A je možné vìøit v lásku, když už nejde vìøit 
vùbec nièemu? V životì èerstvého absolventa 
Benjamina Braddocka to možné je a je nutné se 
s tím poprat.

Pražské Studio DVA uvedlo v rámci Léta hereckých 
osobností 2005.

Hrají: 

Kryštof Hádek
Ivana Chýlková
Monika Zoubková
Jaroslav Satoranský

ABSOLVENT

Pøedprodej zahájen v IC od 7. srpna 2006

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Zahájení (ve spoleèenském obleèení) 
25. záøí 18.30, spoleèenský sál 

V cenì kursovného: 
30 vyuèovacích hodin                                
Prodloužená
Vánoèní ples
Vstupenka na divadelní 
nebo koncertní pøedstavení 

Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka, øeditel 
taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 
s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník meziná- 
rodní tøídy. 

Ostrovský mìsíèník
Srpen 20068

SRPEN
Program Domu kultury

Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU

PØIPRAVUJEME 

Gabriela Vránová
Petr Køiváèek
Eva Suchánková
Pavel Batìk

1. až 31. srpna, Stará radnice Ostrov 

Výstava prací neprofesionálních výtvarníkù z po- 
hranièí, kteøí spoleènì tvoøili na Èesko-nìmeckém 
setkání výtvarníkù 2006, které se konalo na Ma- 
riánské od 25. do 30. èervence 2006.
Vstupné na výstavu: 10 Kè

Výstava

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ

19. srpna, Dùm kultury Ostrov

Fotografujete na dovolené? Poøizujete si rodinné 
fotografie, nebo si fotíte jen pro radost? Chcete 
u svých snímkù dosáhnout maximální kvality? Po- 
tøebujete poradit od profesionála, kde dìláte 
chyby?  Pak právì pro vás je urèen náš semináø. 
Program:
9.00 Zásady správné kompozice (portrét, krajina, 
reportážní foto), manuální nastavení funkcí (clona, 
èas), využití funkcí digitálního a klasického foto- 
aparátu, princip zhotovení fotografií ve fotokomoøe 
(ve zkratce)
12.00 až 14.00 Pøestávka
14.00 Vlastní fotografování, zhodnocení snímku 
v elektronické podobì, individuální pøístup k jedno- 
tlivým fotografiím, doporuèení dalších postupù.
Na semináø doporuèujeme pøinést: vlastní foto- 
aparát (digitální nebo na kinofilm), propojovací ka- 
bely do PC, prázdné CD, pøípadnì vlastní notebook. 
Pondìlí - vyhodnocení vyvolaných fotografií 
Semináø povede profesionální fotograf Stanislav 
Hoøínek.  
Stanislav Hoøínek má profesionální fotografické 
studio, ve kterém vyzkoušel všechny zpracovatelské 
postupy. Mimo komerèní èinnosti  publikuje v èa- 
sopisech, vydává nástìnné kalendáøe a je spolu- 
autorem cestopisu z dlouhodobého pobytu v Jižní 
Americe. Snímky z jeho cest jsou k nahlédnutí na 
internetu.
Cena semináøe:  300 Kè
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

FOTOGRAFIE V PRAXI PRO 
ZAÈÁTEÈNÍKY A MÍRNÌ POKROÈILÉ

Tento projekt byl spolufinancován z prostøedkù EU v rámci 
iniciativy Spoleèenství INTERREG III A.
Dieses Projekt wurde von den EU Mittel im Rah- men der 
Initiative der Gemeinschaft Interreg III A co-finanziert.

Dùm kultury Ostrov má už letitou tradici v poøádání 
tìchto taneèních kurzù.  Stejnì jako v minulých le- 
tech, zveme i letos studenty, aby se nauèili taneèním 
krokùm a spoleèenskému chovaní. Po velmi pøízni- 
vých ohlasech na loòské kurzy jsme oslovili opìt 
taneèního mistra Josefa Zelenku. Kurzy se konají 
každé pondìlí a jejich ukonèení se plánuje na konec 
kalendáøního roku (aby byli absolventi  pøipraveni  
na plesovou sezónu). 
Po ukonèení základních kurzù je možno se pøihlásit 
v lednu do kurzù pokraèovacích.  

10. øíjna 19.30 hod., divadelní sál Ostrov

William Shakespeare
V podání divadla Kašpar v hlavní roli s Janem 
Potmìšilem, Milenou Steinmasslovou, Boøivojem 
Navrátilem a mnoha dalšími.
Recenze pøedstavení: 
U KAŠPARÙ MÙŽE BÝT I ZLO FASCINUJÍCÍ
„Inscenace režiséra Jakuba Špalka, jež je prvním 
Shakespearem Spolku Kašpar, ctí historické reálie 
v kostýmech i výzbroji. Zároveò míøí k pøímoèarosti 
a syrovosti, poèínaje hudbou, v níž na emoce pùsobí 
zvuky varhan, bubnù, zvonù èi violoncella. Podobnì 
se i ve scénì snoubí energie èisté hmoty - ocel a døe- 
vo, s jednoduchostí a úèelností. Úprava textu zase 
proèistila složité dynastické vztahy a umožnila nastu- 
dovat hru s jedenáctièlenným souborem. Nekom- 
plikovanì direktní je i samotný Potmìšilùv Richard, 
èlovìk, který se totálnì oddal zlu. Èernou duši o- 
všem skrývá fasáda šlechtické zdvoøilosti a vojácké cti 
a hrdosti. Potmìšil nevytvoøil èítankovì jednodu- 
chého padoucha, ale pøímo fascinující anatomii zla. 
Špalkùv Richard III. není žádnou rytírnou opøedenou 
pavuèinami. Shakespearùv svìt skloubil s pocitem 
moderní doby, v níž jsou chladnokrevní zabijáci 
a bezskrupulózní politici bìžným zjevem. Jen ten 
Richardùv formát a styl jim schází.“ 

RICHARD III.

(Zdenìk A. Tichý, Mladá fronta DNES) 
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O prázdninách po skonèení páté tøídy (psal se rok 
1960) se mi splnil sen: koneènì jsem se mohla jet 
podívat s rodièi do ciziny! Sice jen kousek za slo- 
venské hranice, kde žila má babièka, ale pro mne to 
bylo obrovské dobrodružství! K prvnímu cestovnímu 
zážitku patøilo, že jsem uprostøed noci v nádražním 
bufetu smìla poprvé v životì okusit pravou zrnkovou 
kávu v hrneèku z voskovaného papíru. Na cestu mì 
maminka nechala prakticky ostøíhat („na kluka“) a do- 
stala jsem nové koženkové mokasíny a konfekèní 
tmavomodré kalhoty. Snila jsem sice o moderních tøí- 
ètvr�ácích s rozparky a tyhle byly usedle dlouhé, ale 
aspoò jako náznak módního prvku mìly po stranách 
kratièké rozparky. Rodièe zkrátka nefandili výstøed- 
nostem. 
V babièèinì vesnici jsme chodili po rozkvetlých lou- 
kách k øece Tise, na vinice a také na „bazar“, jakési 
místní tržištì, kde bylo ke koupi všechno možné i ne- 
možné zboží a kde jsem také poprvé v životì uvidìla 
žebráky. 
Pak jsem se jednoho dne ocitla na ulici sama a hned 
se kolem sebìhl houf místních dìtí. Kluci po mnì há- 
zeli kameny, plivali a pokøikovali neuvìøitelné: 
„Amerikánka, Amerikánka!“ Zaskoèilo mì to, nemo- 
hla jsem pochopit, že jim se svým umírnìným vze- 
zøením pøipadám natolik západní, že to v nich budí 

Chladná rána jsou pøedzvìstí blížícího se podzimu 
a rostliny se zaèínají pøipravovat na zimní odpoèinek. 
Letorosty pøestávají rùst a rychle døevnatí (podobnì 
jako záda zahrádkáøù pøi kopání brambor). V pøípadì 
pozdního øezu nebo pokraèování hnojení rùstovými 
hnojivy takto vybuzené nové pøírùstky nestihnou vy- 
zrát a pozdìji zmrznou. Je èas pøipravit sklepy na 
uskladnìní ovoce a zeleniny. Nejde jen o to sklep 
poklidit, je tøeba i zbavit jej plísní a hub. Nejlepší je 
vysíøení, ale i prosté vybílení vápnem dokáže své. 
Èastým místem zdroje plísní bývají uskladnìné pøe- 
pravky. I ty je vhodné desinfikovat a dùkladnì usušit.

Tipy pro okrasnou zahradu
Do poloviny srpna dokonèíme øez okrasných keøù 
a stromù a pøihnojování. Pøesazujeme kosatce, pi- 
voòky, jarní petrklíèe ad. Rozdìlujeme cibule lilií, 
pøehoustlé trsy narcisù a tulipánù, tøídíme a pøipra- 
vujeme na uložení jejich cibule. Oèkujeme rùže a jiné 
okrasné døeviny. Roubujeme jehliènany. Pøepichuje- 
me dvouletky na pøíští rok. Mùžeme vysévat skal- 
nièky s krátkou dobou klíèivosti (koniklec, pryskyø- 
níky, sasanky ad). Zakládáme skalky, aby se pøed vý- 
sadbou zem mezi kameny slehla. Odstraòujeme 
oschlé kvìty. Vysadíme podzimní krokusy.

Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Provedeme letní øez ovocných stromù. Letorosty 
zkracujeme na tøetinu pùvodní délky: kam smìøuje 
poslední lístek na øezu, tím smìrem poroste nová 
vìtvièka. Pokraèujeme v prùklestu angreštù a rybízù 
a roubujeme je. Kontrolujeme výskyt puklice a svi- 
lušky. Po sklizni všech typù peckovin proklestíme ko- 
runy. Likvidujeme ovoce napadené plísní nebo mo- 
niliovou hnilobou. Sklízíme letní jablka, hrušky a pec- 
kové ovoce.

Tipy pro zeleninovou zahradu
Volné záhony osejeme zeleným hnojením. Sleduje- 
me výskyt slimákù, housenek a jiných škùdcù. Kope- 
me brambory. Poèátkem mìsíce vysejeme øedkvièky, 

Srpnové slunce 
pøeje plodùm

Milan Jandourek

Prázdninová (mezinárodní) zkušenost

Pod èarou

Irena Janeèková

nenávist. Provokoval je mùj krátký úèes (tamní dívky 
nosily jen copy), vìtrovka na zip a nejvíc jim vadily 
právì ty sotva viditelné rozparky; v bìhu na nì uka- 
zovali prstem a strefovali se mi do kotníkù oblázky. 
Než jsme odjeli, staèila jsem se èásteènì nauèit jejich 
øeè, víc podobnou východní slovenštinì než ruštinì, 
a docela jsme se skamarádili. Pøátelství jsme stvrdili 
nelegálním obchodem: podlehla jsem prosbám kluka 
od sousedù a prodala mu své mokasíny, ani mu neva- 
dilo, že jsou holèièí. On byl š�astný, já jela domù 
v teniskách a v kapse jsem svírala vysnìné porce- 
lánové tuèòáèky, které jsem si mohla za získané rubly 
navíc koupit.
Dìtská nesnášenlivost je èasto na první pohled horší 
než u dospìlých, a� už se jedná o rasové pøedsudky, 
reakce na tìlesná èi duševní postižení druhých nebo 
prostì jen na jakoukoli odlišnost. Je to možná tím, že 
dìti ještì nemají vybudované „brzdy“, necítí potøebu 
ovládat se, všechno øeknou a udìlají tak, jak to cítí. 
I když musím uznat, že dnešní dìti jsou už dobøe 
vychované: médii, uèiteli a v ideálním pøípadì i rodièi, 
takže svou ohleduplností mnohdy zahanbí dospìlé, 
napøíklad nevinnou otázkou: „Tati, proè té Vietnamce 
tykáš, vy se spolu znáte?“ V Evropì se už asi nenajde 
kout, kde by se podobná pøíhoda ze šedesátého roku 
mohla opakovat. 

1. až 12. srpna, 
Kromì hradu uvidí návštìvníci také Poulièní divadlo 
jednoho herce (Viktora Braunreitera), Ohnivou 
show Almasapejama, šermíøe Savioli a další. 

26. a 27. srpna, 

Hop-Trop, Ginevra, Asonance a mnoho dalších více 
èi ménì známých folkových skupin se sjede na hrad 
letos už poètvrté.

S tištìným prùvodcem lze projít celý hrad i jeho okolí. 
Až do konce srpna otevøeno dennì od 9 do 20 hodin. 
Vstupné 30 Kè, rodinné 80 Kè, dìti do 10 let zdarma. 
Vstupné mimo návštìvní dobu 45 Kè, lze domluvit na 
777 028 820, 775 128 820. Podrobnosti o poøadech 

Noèní prohlídky hradu

Folková Ohøe aneb Vodáci nejen 
na vodì

Prohlídky hradu 

Pozvánka na Horní hrad

Novì otevøené obory na ZUŠ v Ostrovì ve 
školním roce 2006/2007
Hra na elektrickou kytaru pro žáky od 10 let, ale 
vhodné zejména pro starší zájemce z amatérských 
studentských kapel 
Kurz kresby a malby v ateliéru Jany Hasmanové pro 
dospìlé zájemce 
Výuka každý ètvrtek 17 až 19.30 hod. 
Bližší informace od 28. srpna v kanceláøi školy, nebo 
na www.zusostrov.cz. 

ZUŠ informuje

Mgr. Irena Konývková, øeditelka ZUŠ

Tìhotenský kurz v Mateøském centru Ostrùvek zaène 
15. záøí, jednotlivé lekce každý pátek od 17.00 hodin. 
Program zahrnuje cviky, informace, relaxaci s hud- 
bou, návštìvu porodního sálu a další. Cena kurzu 
(8 lekcí) 800 Kè. 

Mateøské centrum

(rep)

V èervnu se v Ostrovì narodilo 17 dìtí, 12 obèanù 
zemøelo. Bylo uzavøeno 10 sòatkù. K trvalému poby- 
tu se pøihlásilo celkem 33 osob vèetnì dìtí, odstìho- 
valo se 18 lidí. V èervnu tedy ve mìstì pøibylo 20 
obèanù. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova k 30. èervnu 
2006 byl 16 907. 

Zmìny stavu obyvatel 
Ostrova v èervnu 2006

Jana Pecková, Soòa Szarková, MìÚ Ostrov

Tomáš Mynaøík a Zdenìk Fedarko, èlenové Karate 
klubu MDDM Ostrov, se v èervenci zúèastnili celo- 
státního soustøedìní v Èeském ráji. Pìtkrát dennì se 
zde pøipravovali na závìreèné zkoušky a pøebor „Ji- 
nolická kata“. Snaha a poctivá pøíprava se jim vypla- 
tila. Oba úspìšnì složili zkoušky na 7. kyu a pøivezli 
i medaile ze soutìže v kata v kategorii 7. kyu. Svou 
formu potvrdil i další èlen naší výpravy Ivo Hodík ml., 
který v kategorii 1. kyu  vybojoval druhé místo, i on si 
tedy pøivezl domù krásnou medaili. 

Jinolice 2006

Ivo Hodík st., trenér 

Zleva: Ivo Hodík ml., Tomáš Mynaøík a Zdenìk Fedarko
Foto: Ivo Hodík st.

Den dìtí se uskuteènil v Zámeckém parku v sobotu 
8. èervence. Toto datum bylo vybráno zámìrnì, ne- 
bo� zábavných dìtských dnù probíhá v èervnu dosti. 
Kolem poledne zaèali do prostor kolem tenisových 
kurtù pøicházet první dìtští návštìvníci, nìkteøí v do- 
provodu rodièù a nìkteøí sami. Odhadem jich za celé 
odpoledne pøišlo kolem padesáti. Pro dìti zde bylo 
pøipraveno nìkolik klasických atrakcí jako skákání 
v pytli, hod na plechovky, lov rybièek a samozøejmì 
také sladké odmìny za projevenou snahu. Ovšem 
nejoblíbenìjší atrakcí se stejnì jako vloni stal malo- 
vací koutek, který si pod palec vzala jedna šikovná 
sleèna uèitelka ze ZUŠ v Ostrovì. Výsledkem byla 
malá galerie dìtských obrázkù, jež dotvoøily celkovì 
dobrou atmosféru dìtského dne, kterou nenarušil 
ani podveèerní déš�. Pro dospìlé byla ve veèerních 
hodinách pøipravena ohnivá show, setkala se s velice 
kladným ohlasem. I pøesto, že je park v souèasné 
dobì podroben rekonstrukci, podaøilo se toto dìtské 
odpoledne zorganizovat celkem bez problémù. Po- 
dìkování za poøádající hudební sdružení Island 
Sound System patøí všem, kdož se na nìm podíleli. 
Pøíští rok se opìt tìšíme na vidìnou.

Dìti si užily svùj den

Za organizátory: Pavel Kos

bílou øedkev a polní èesnek. Sklízíme pozdní kedlub- 
ny a mùžeme ještì jednou vysadit rané odrùdy. Mù- 
žeme vysadit raný salát. V suchých dnech øádnì za- 
léváme.
A� každý plod, který sklidíte a uložíte, vydrží v bez- 
vadném stavu do doby konzumace. Zahrada je sou- 
èástí pøírody stejnì jako my. Je dobré ji obdivovat 
a radovat se z ní. 

Kabelová televize v srpnu nevysílá. 
Na vidìnou se tìší opìt v záøí.

(red)

Odstávka teplé vody bude v Ostrovì
 od 31. èervence do 4. srpna vèetnì. 
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V minulém èísle Ostrovského mìsíèníku jsme 
informovali ètenáøe o daru Konfederace politic- 
kých vìzòù mìstu Ostrovu: reliéfu sv. Judy 
Tadeáše. Reliéf potají vytvoøil sochaø Jaroslav 
Šlezinger v padesátých letech v jáchymovském 
pracovním táboøe.

Kdo vlastnì byl svatý Juda Tadeáš?
Narodil se okolo zaèátku nového letopoètu v Naza- 
retu. Jeho otec se jmenoval Chalfai (v pøekladu Al- 
feus nebo Kleofáš), matka mìla jméno Maria. Rodina 
mìla velmi poèetné potomstvo, z evangelií jsou zná- 
mi ètyøi synové: Jakub, Josef, Šimon a Juda. Mìli také 
nìkolik dcer, jejich jména se však nedochovala. Juda 
byl pravdìpodobnì miláèkem všech a dostal pøíjmení 
Taddai (Tadeáš), èesky Srdíèko. Než se stal apošto- 
lem, kterého si vyvolil Ježíš, vìnoval se Juda rolnictví 
a podle legendy žil se svou manželkou, která se rov- 
nìž jmenovala Marie, ve velmi š�astném manželství. 

Svatý Juda Tadeáš

Vojtìch Písaèka 
(podle ThDr. Josefa Miklíka, Jaromìøského a dalších pramenù)

Na výzvu instruktora, sedícího pøed vchodem do 
kavárny, vypínáme mobily a schováváme hodinky, 
abychom u sebe nemìli nic, co vydává svìtlo. Nevi- 
domý mladík má pøed sebou desku s magnetickými 
žetony, které slouží jako plánek kavárny: když pøi- 
jdeme na øadu, pøidává k jednomu volnému kruhu tøi 
barevné žetony a hlásí, že stolek èíslo šest je obsazen. 
Prùvodkynì bere prvního z naší trojice za ruku a tìs- 
nì se do nìj zavìsí. 

„Udìláme pracovní vláèek, pìknì prosím,“ vyzve nás 
pak a my se navzájem chytneme za ramena, tak aby- 
chom se nerozpojili, až nás povede potmì do nezná- 
mého prostøedí. Pomalými krùèky postupujeme ne- 
prodyšnou tmou, poslední z nás zavírá za sebou po 
hmatu dveøe. 

„Jdìte prosím pomalu a neukraèujte do stran, a� nì- 
koho nezraníte,“ øekne ještì provázející dívka a nave- 
de nás nìkolikrát do zatáèky, aby nás za chvíli jedno- 
ho po druhém usadila ke stolku kavárny. Teprve po 
chvíli nepøíjemné nejistoty si v temnotì uvìdomíme, 
že zatímco my máme tmu jako chvilkové dobro- 
družství, ona v ní je celý život, protože je nevidomá. 
Sedíme v karlovarské kavárnì Potmì a èekáme na 
èíšnici Jiøinu, která rovnìž nevidí, pøesto nás dokáže 
obsloužit, donést kávu èi nalít vodu. „Na vodu máme 
takovou chytrou mašinku, která pípne, když je skle- 
nice plná,“ vysvìtluje Jiøina. 

Pomalu pøivykáme tmì a zaèínáme si všímat, jak 
reagujeme na nezvyklé prostøedí. Smích vyvolá uka- 
zování prstem s dùrazným: „Tamhle,“ nebo když si 
navzájem tlumoèíme, co øekla prùvodkynì, pøestože 
tu sedíme vedle sebe a samozøejmì ji všichni slyšíme. 
Jako bychom si mysleli, že když nevidíme, nemáme 
v poøádku ani sluch. Že tomuto klamu nepodléháme 
sami, dosvìdèuje nezvykle hlasitý hovor a hluènost 
ostatních návštìvníkù temné kavárny. Jiní ale naopak 
ztichnou a mlèí: èekají, až budou mít tu nepøíjemnou 

Zkuste si nevidìt

K orientaci slouží magnetické žetony, pomocí kterých nevidomý instruktor zaznamenává sedací poøádek uvnitø kavárny.
Foto: Irena Janeèková

zkušenost za sebou. Nevidomí, kteøí hosty uvádìjí 
a obsluhují, jsou vesmìs mladí lidé a mají vypra- 
covaný systém, podle kterého všechno klape jak na 
drátkách. Když máme dopito, odnìkud se vynoøí 
opìt prùvodkynì a pøekvapí nás i tím, že si pamatuje 
naše jména. Zase utvoøíme „vláèek“ a vycházíme opa- 
trnì ven. Ostré slunce nás zabolí v oèích a chvíli trvá, 
než mùžeme zaplatit. V jednotné cenì nápoje 45 
korun je zahrnuta i hodnota keramického hrneèku 
s logem Svìtlušky, ze kterého jsme uvnitø pili. Kdo 
chce, mùže si pøikoupit ještì trièko, svítící náramek 
nebo pøívìšky. Pobytem v kavárnì nebo zakoupením 
suvenýru pøispívají návštìvníci na nevidomé v rámci 
známého projektu Svìtluška. Zrakovì postižení chtìjí 
tímto nápadem mimo jiné umožnit zdravým lidem, 
aby si alespoò na chvíli vyzkoušeli, v jakém svìtì žijí 
oni. Že to není snadné, dokazuje i zápis jednoho 
z hostù kavárny v návštìvní knize: „Jsem rád, že to 
mám za sebou.“ 

Pøispìt projektu na pomoc nevidomým 
mùže každý, napøíklad zasláním zprávy 
SMS ve tvaru: 
DMS Svetluska na èíslo 87777, 
nebo poslat finanèní pøíspìvek na 
známé konto 99999 99999 /0600. 

Kavárna Potmì byla poprvé uvedena u pøíle- 
žitosti Mezinárodního filmového festivalu v Kar- 
lových Varech a že mìla úspìch, o tom svìdèila 
trvalá fronta èekajících pøed vchodem. Jako po- 
mocníci nevidomých zde byli pøítomni také èle- 
nové Nadaèního fondu Èeského rozhlasu.

Irena Janeèková

Jako jeden z prvních apoštolù odešel Juda šíøit køe- 
s�anskou víru. Nejprve kázal v Judsku a Samaøe, ale 
když v roce 42 skonal muèednickou smrtí sv. Jakub 
Starší a sv. Petr pak jen zázrakem unikl rukám Hero- 
dovým, opustil vlast a šel kázat do Arménie, Mezo- 
potámie, Persie, Sýrie a Arábie. Na této misi jej do- 
stihla zpráva, že jeho bratr, jeruzalémský biskup Jakub 
Mladší, byl roku 62 umuèen. Jeho nástupcem byl 
zvolen druhý bratr Šimon, který se dostal do sporu 
s jakýmsi Tebutem, jenž sám usiloval o biskupský 
stolec. Šimon se pokoušel prohlásit se za Vykupitele, 
docházelo i k velkým mravním výstøednostem. Nì- 
kdy kolem roku 65 poslal proto Juda køes�anským 
obcím list, kde varoval pøed „vlky rozkoše v rouše 
beránèím“. Rozkol však byl již velmi hluboký, nepo- 
mohl ani druhý list apoštola Petra, psaný koncem 66. 
nebo poèátkem 67. roku. Proto se Juda rozhodl, že 
zakroèí osobnì, a vydal se na cestu. Byl však umuèen 
ve fénickém mìstì Berytu nebo Aradu nìkdy po roce 
67 (byl ubit kyjem). Jeho tìlo bylo pozdìji pøene- 
seno do Øíma, kde bylo uloženo do chrámu sv. Petra.
Svatý Juda Tadeáš bývá zobrazován s kyjem nebo 
sekyrou. V ruce držívá obraz Kristùv, který podle le- 
gendy donesl edeskému králi Abgarovi, nebo s psa- 
cím náèiním. Vìøící se obracejí k památce svìtcovì, 
aby pomohl zvláštì tam, kde lidé trpí vnìjšími útisky, 
pronásledováním a podezøením. Tím je i vysvìtleno, 
proè se zobrazení tohoto svìtce zhostil vìznìný so- 
chaø Jaroslav Šlezinger. Zajímavostí je i to, že památka 
sv. Judy Tadeáše pøipadá na 28. øíjen. 

Další podrobnosti na www.svetluska.net. 
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Ke konci školního roku se na všech školách sklízí 
„ovoce“ naèerpaných znalostí, studenti IV. roèníkù 
skládají v druhé polovinì kvìtna a poèátkem èervna 
maturitní zkoušky, pomalu se píší známky na výroèní 
vysvìdèení nižších roèníkù. Ani na Støední prùmy- 
slové škole v Ostrovì tomu nebylo jinak. Letos se ke 
zkušebním komisím dostavilo k prokázání svých zna- 
lostí 89 studentù denního studia a sedm studentù 
z øad dálkového studia, kteøí se s vìtší èi menší dávkou 
štìstí pokusili zdolat nástrahy zkoušky z dospìlosti. 
Zatímco ètvr�áci se potili u maturity, studenti tøetích 
a vìtšiny druhých roèníkù absolvovali odbornou pra- 
xi, v jejímž rámci se pìtice studentù oboru Techni- 
ckého lycea vypravila také na zkušenou do zahranièí. 
Jedna z úèastnic celé stáže vám v následujících øád- 
cích prozradí více. 

V dobì konání maturit na naší škole jsme se my, stu- 
denti tøetího roèníku oboru Technické lyceum, jme- 
novitì Dominika Ptáèková, Pavel Schütze, Tomáš Ka- 
maryt, Michal Štìøík a Petr Kožák, vypravili díky firmì 
WITTE Nejdek do její mateøské základny v Nìmecku, 
do Velbertu. Strávili jsme tam celkem pìt zajímavých 
dní. Dopoledne pro nás byly zajištìny studijní stáže 
na rùzných pracovištích, napø. v elektrolaboratoøích, 
v nástrojárnì, ve zkušebnì technických materiálù 
(koroze) a seznámili jsme se s chodem a vybavením 
celé firmy. Na tyto dopolední programy nás rozdìlili 
do dvou skupin, protože cílem nebylo pouze vše vi- 
dìt, ale samozøejmì také o dané problematice komu- 
nikovat v cizím jazyce. Povìøení pracovníci WITTE 
Velbert pro nás pøipravili i bohaté odpolední 
programy. Navštívili jsme blízké mìsto Essen, kde 
jsme si prohlédli povrchový dùl, ve Wuppertalu jsme 
se svezli na visuté lanové dráze Schwebebahn 
a v Düsseldorfu jsme absolvovali zajímavou prohlíd- 
ku centra mìsta s nevšedními památkami. Naše pìti- 
ce je ráda za pøíležitost, které se nám dostalo. 

UPOZORNÌNÍ
V rámci komunálních voleb nabízíme jednotlivým politickým stranám 
prostor pro placenou prezentaci v øíjnovém èísle Ostrovského mìsíè- 
níku, které bude rozšíøeno o volební dvojlist (ètyøi strany). Jednotný 
rozsah pro jednotlivé subjekty bude odpovídat jejich poètu. Kromì 
prezentace na dvojlistu si samozøejmì každá politická strana mùže 
zaplatit i reklamu na inzertních stránkách. 
Zájemci, kontaktujte redakci (Anna Bílková, 353 800 525, 
nebo osobnì v Informaèním centru v Domu kultury), a to 
nejpozdìji do 10. záøí 2006.                                                

Již ponìkolikáté se uskuteènila prázdninová 
škola èeských a nìmeckých studentù gymnázií 
v Ostrovì a ve Wunsiedelu. 
Pìtatøicítka studentù spoleènì trávila nádherný první 
prázdninový týden v penzionu Pod lanovkou v Já- 
chymovì. Jejich setkání bylo motivováno tématem 
„strom“; snažili se jej vzájemnì èesko-nìmecky zpra- 
covat výtvarnì, jazykovì a nemalou mìrou i pozná- 
ním souvislostí. Èervencová výstava Kouzlo starých 
stromù na Staré radnici je inspirovala k hledání nej- 
starších stromù v okolí, nìkteøí si poprvé vyzkoušeli 
kresbu stromu uhlem a pochopili, že jinak vypadá 
strom, když se na nìj pouze díváme a jinak, když se na 
nìj díváme a zároveò jej kreslíme. Zaèali se zajímat 
o to, jaké stromy vùbec v okolí Jáchymova rostou, jak 
se nazývají nejen v èeštinì, ale uèili se jejich názvy 
i nìmecky. V pøekrásné pøírodì kolem Jáchymova si 
vyzkoušeli techniky „land artu“, které upøednostòují 
používání ryze pøírodních materiálù k dotváøení za- 
jímavých kompozic.
Nemalou atrakcí se stala jejich soukromá vernisáž 
kreseb, koláží a frotáží a také závody lodièek vyro- 
bených z materiálù, které poskytují stromy. Veèery 
pak tradiènì patøily rùzným hrám, jazykovým sou- 
tìžím, opékání buøtù. Èeští studenti si ze setkání od- 
vezli nejen slovníèek plný nových nìmeckých slov, 

Nabídka volného pracovního místa
Oblastní charita Ostrov nabízí volné místo v profesi sestra (zdravotní sestra, 
ÚSO s maturitou), støední zdravotnický personál, pro pracovištì Domov 
pokojného stáøí v Hroznìtínì. Kontakt a bližší informace: Drahomíra 
Hladíková (vedoucí), tel. 353 618 198, 777 767 051, e-mail: caritas-
ostrov@seznam.cz.

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7500 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. srpna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. srpna. 
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otištìny!

Redakce

Prázdninové setkání

Mgr. Jana Hasmanová

Studenti si vyzkoušeli rùzné výtvarné techniky a materiály.                                                                                       Foto: Mgr. Dana Osièková

ale i krásné vzpomínky na zaèátek letošních prázdnin. 
Nìmci si pochvalovali bohatý a kreativní program, 
výbornou kuchyni, turistické výlety. Tuto „zážitkovou 
dílnu v pøírodì“ pøipravila Dana Osièková z Gymnázia 
Ostrov, výtvarnou èást setkání Jana Hasmanová. 
K vzájemné pohodì pøispìla i nìmèináøka Veronika 
Lanová.

Prázdniny ještì nekonèí a studenti již se ptali, zda se 
podobné setkání uskuteèní i v pøíštím roce. Doufej- 
me, že ano. 

Studenti technického lycea na zkušené 

Mgr. Libor Háèek

Studenti SPŠ Ostrov s prùvodci pøed vchodem do mateøské továrny 
Witte ve Velbertu                              Foto: Archiv spoleènosti Witte

(Pøíspìvek dodateènì otiskujeme v náhradním termínu. Redakce) 

Dominika Ptáèková, studentka
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