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Ostrovský mìsíèník
Ostrov má novou Národní kulturní památku
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Letní tábor je stìžejní èástí prázdninové 
èinnosti Mìstského domu dìtí a mlá- 
deže. Uskuteèòuje se v letní táborové 
základnì v Manìtínì, kam jezdí dìti už 
od roku 1972 (roènì prùmìrnì 400 
dìtí), k tomu desátým rokem rodièe 
s dìtmi. To znamená, že se v Manìtínì 
za uplynulých 35 let vystøídalo více než 
14 tisíc úèastníkù. 

Také letos to budou ètyøi ètrnáctidenní 

pobyty: zaèaly už v poslední den školního 

vyuèování (27. èervna) a koncem srpna to 

bude jeden turnus rodièù s dìtmi pro asi 

45 úèastníkù. Dìti jsou ubytovány po dvou 

ve stanech, mají zajištìné jídlo pìtkrát 

dennì, pitný režim, zdravotní péèi, k dispo- 

zici mají splachovací WC, sprchy ad. O je- 

jich program, pohodlí, žaludky i bezpeèí se 

stará zhruba 16 dospìlákù. 

Každoroènì se støídají námìty táborových 

her: Staré povìsti èeské, Hry bez hranic, 

Tento prùmyslový objekt z padesátých let minulého století 

sloužil k tøídìní uranové rudy vytìžené v nedalekých 

dolech na Jáchymovsku. Vìž smrti byla posledním èlán- 

kem soukolí nejen tìžby a zpracování radioaktivní suro- 

viny, ale pøedevším boje proti tzv. „tøídnímu nepøíteli“. 

V tìchto místech otrocky døela špièka našeho národa, 

inteligence a také knìží, kteøí se nesmíøili s bolševizací 

Èeské republiky. Nejznámìjším z „muklù“ (Mužù 

Urèených K Likvidaci) byl akademický sochaø Jaroslav 

Šlezinger, který vedle døívìjšího bohatého díla vytvoøil 

také sousoší na prùèelí Domu kultury v Ostrovì a zároveò, 

ale potají, Køížovou cestu, která je umístìna v kapli 

sv. Floriána. Vìž smrti i s okolními pozemky byla ještì 

donedávna majetkem spoleènosti Škoda holding. Je pøí- 

znaèné, že právì v tuto dobu Škodovka objekt i s nutnými 

pozemky vìnovala Konfederaci politických vìzòù za 

symbolickou jednu korunu. V budoucnu by tady mìlo 

vzniknout Mezinárodní muzeum otrockých prací. 

Již dnes na toto místo vodí své studenty vyuèující 

ostrovského Gymnázia Ivan Machek, který kromì bìžné 

pedagogické práce vykonává také funkci preventisty 

sociálnì patologických jevù.

Kulturní památky jsou hnací silou cestovního ruchu. Turisté vyhledávají nìmé svìdky historie a snaží se potìšit 
zrak i duši. V Ostrovì se nachází kulturní památka ponìkud jiného formátu. Je to Vìž smrti v areálu bývalé 
Škodovky, která byla letos v kvìtnu prohlášena Národní kulturní památkou. 

„Chci, aby moji studenti pochopili, že dìjepis dvacátého 

století není virtuální realita, ale že místa a prožitky utrpení 

(a zvláštì tady v okolí, což mnozí nevìdí) formovaly i naši 

souèasnost. Nìkteøí studenti, zvláštì ti, kteøí nejsou pøímo 

z Ostrova, jsou dost pøekvapeni, že tady v okolí nìjaké 

tábory byly,“ vysvìtlil Ivan Machek. Na Gymnáziu jsou 

však dle jeho sdìlení i pouèení studenti, kteøí ve spolu- 

práci s Walburgou Mikešovou, kronikáøkou Ostrova, 

mapovali minulost pomocí rozhovorù s pamìtníky a hle- 

dáním informací v archivech, jako napøíklad letošní matu- 

rant Gymnázia Jan Bubal. 

Na území Karlovarského kraje jsou ètyøi Národní 

kulturní památky: Hrad a zámek Beèov, relikviáø 

sv. Maura (tamtéž), novì pak klášter Teplá a ostrov- 

ská Vìž smrti. Tím, že byla Vìž smrti v Ostrovì 

vyhlášena Národní kulturní památkou, nám byl svì- 

øen historický úkol: støežit pamì� národa, aby hrùzy 

komunistického režimu padesátých let dvacátého 

století nebyly nikdy zapomenuty. Jen tak se dá snad 

dosáhnout toho, aby se období totality v jakkoli 

maskované podobì už nikdy neopakovalo. 
Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Ostrovské dìti mohou mít 
pestré prázdniny

Se studenty Gymnázia Ostrov se u Vìže smrti scházejí také pamìtníci. Na snímku vpravo je bývalý jáchymovský vìzeò Josef Kycka a Zdenìk Mandrholec 
z Konfederace politických vìzòù v Karlových Varech.                                                                                                                   Foto: Mgr. Ivan Machek  
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Egypt, Král Artuš, Cesta kolem svìta, Poklad na 
ostrovì, Za pohádkou, Husité, Osadníci, Indiáni,  
Gulliverovy cesty... Letošním motem je: Za slávu 
Øíma. Stovka dìtí spolu se svými vedoucími a ostat- 
ními dospìláky se pøenese do 1. století pø.n.l. na vel- 
kolepé hry poøádané Caesarem pro nejlepší zástupce 
sousedních provincií. Pøed zraky øímského lidu, sená- 
torù i samotného Caesara se z klukù a dívek stanou 
Galové, Sumerové, Vandalové, Thrákové, Kartaginci 
a Thrákové. Prostøednictvím hry se dìti dozvìdíí 
mnoho zajímavého o životì, kulturních a nábožen- 
ských zvycích a tradicích nejen starovìkého Øíma, ale 
i vlastních provincií. A jako na každém správném 
táboøe,i tady zbývá èas na tradièní zábavy: vybíjenou, 
fotbal, výlet do blízkého Manìtína, koupání, sbìr 
borùvek na oblíbené knedlíky, celodenní výlet, 
vaøení v pøírodì, táborák, støelbu, sportovní utkání 
s dospìlými, noèní hru a další. 

Pro dìti, které nikam nejedou, ale rády by se bavily 
a pøedevším sportovaly spoleènì s ostatními dìtmi, je 
pøipraven Pøímìstský sportovní tábor. Dùm dìtí nabí- 
zí zaèátkem èervence jeho dva turnusy. V prùbìhu 
pìtidenního tábora budou mít dìti 1.-4. tøíd na 
programu atletiku, prùpravné štafetové a míèové hry 
(základy fotbalu, pøehazované a florbalu). Dìti od 
5. roèníku se budou zdokonalovat v basketbalu, 
volejbalu a tenisu. Všechny pohybové aktivity se 
budou odehrávat na sportovním høišti s umìlým 
povrchem a novém fotbalovém høišti s umìlým 
trávníkem tøetí generace. Dìti si rády zahrají i mini- 
golf, stolní tenis, zasoutìží si v parku. Scházejí se ráno 
do osmi hodin, èeká je snídanì, potom dopolední 
program, obìd, polední klid, kdy si dìti vybírají za- 
mìstnání dle svého zájmu. Poté odcházejí na odpo- 
lední program, po jeho skonèení jdou na svaèinu 
a potom jdou s rodièi domù. Na zaèátku a na konci 
tábora absolvují všechny dìti pohybové testy. 
Všechny soutìže jsou prùbìžnì bodovány a na konci 
jsou vyhlášeni nejlepší sportovci. Diplomy a sladkou 
odmìnu však získávají všichni.

Samozøejmì, že pøímìstský tábor má omezenou 
kapacitu a nedostane se na všechny. Dùm dìtí však 
pamatuje i na ty, kteøí zùstanou jen tak doma. Mohou 
využít takzvanou Spontánní èinnost v MDDM. Každý 
den vèetnì sobot a nedìlí jsou pro nì od 9.00 do 
19.00 hodin otevøená høištì (víceúèelové s umìlým 
povrchem a fotbalové s umìlým trávníkem), kde si 
mohou zahrát fotbal, basketbal, tenis, nohejbal, ve 
stejnou dobu je otevøený i minigolf a venkovní stolní 
tenis. V pracovní dny mohou dìti v MDDM navštívit 
hernu s airhockeyem, kuleèníkem, elektronickými 
šipkami, stolním hokejem a fotbalem. Otevøena je 
také posilovna pro dìti od dvanácti let, tìlocvièna 
a ricochet. 

Polystyrénové lobby aneb Zašlá sláva rozmanitosti 
…a neúcta k øemeslu našich pøedkù a práci architektù

Hry a soutìže jsou na táboøe bìžnou náplní dne.  
FOTO: Archiv MDDM Ostrov

Ostrovské dìti mohou mít 
pestré prázdniny

Vlasta Schartová, MDDM Ostrov

V rámci pìší turistiky jsem obcházel nìkolik domù zahalených do lešení, u kterých právì probíhala montáž 
kontaktního zateplovacího systému, ale míjel jsem i domy již bez lešení s hotovou zateplenou fasádou, 
pøesnìji polystyrénovou skoøápkou s monochromaticky vyvedenými barvami, obèas s pokusem o barev- 
nì odlišný geometrický motiv. Vzhledem ke zvyšování ceny energie je obecnì poèin zateplování domù 
jistì rozumným øešením, ale… 

Jak barevnost fasád mùže mìsto znièit
Dnes již není pochyb, že Ostrov patøil spolu s Ostravou 
Porubou a Havíøovem mezi nejvýznamnìjší mìsta se 
zástavbou 50. let 20. století nejen v Èeské republice, 
ale i celé støední Evropì. Zatímco v Porubì a Havíøovì 
se energicky obnovuje pùvodní vzhled objektù vèetnì 
barevnosti a sgrafitové výzdoby, v Ostrovì se pùvodní 
podoba zástavby nového mìsta cílenì a programovì 
ruší. Dnes jsme svìdky toho, na co upozoròovali od- 
borníci z celé republiky již pøed drahnou dobou: že bez 
regulace alespoò barevnosti fasád dojde z vizuálnímu 
zániku nového mìsta. 

Bohužel, tento apel zùstal bez odezvy a mìsto se tím 
skuteènì nièí. Zateplováním fasád totiž nedochází pou- 
ze k prostému pøekrytí starých omítek a obvodových 
pláš�ù budov, ale pøed tímto krokem se fasády otlou- 
kají a zbavují všech vystupujících prvkù. Navždy tak 
mizí všechny øímsy, rámování oken, schodiš�ových riza- 
litù i sgrafitová výzdoba. Hodnota nového mìsta 
v Ostrovì spoèívala v jeho mìøítku a celistvosti. Každá 
ze stavebních etap mìsta má své odlišnosti, ale ve své 
etapì byly domy stejné. A právì to èinilo jednotu 
a celistvost v rámci celkové rùznorodosti. Když si každý 
z domù oblékne po zateplení jiný barevný háv, tato 
jednota konèí a nastává chaos, pøímo barevný 
„mišmaš“. V rámci celku už se neprojeví jednotlivé 
etapy a dochází tak ke ztrátì optického vnímání celi- 
stvosti mìsta. Hodnotná architektura 50. let se degra- 
duje a dostává do stejné podoby, jako panelové domy 
se svými barevnými kreacemi. Nové mìsto se teï sku- 

teènì stane pouhým sídlištìm s barevnými domy bez 
architektury, na které už nebude mít nikdo potøebu 
pohlédnout. A proè taky ? 

Sorela jako potenciál cestovního a turistického ruchu 
v Ostrovì konèí. A to paradoxnì zrovna v dobì, kdy se 
rozpohyboval projekt na zaøazení Lázeòského troj- 
úhelníku Karlových Varù, Mariánských Lázní a Františ- 
kových Lázní na seznam svìtového dìdictví Unesco. 
Blízký Ostrov mohl z tohoto zámìru jenom profitovat. 
Kdo by ale teï do Ostrova za Sorelou jezdil? Jediný 
Dùm kultury to nezachrání, jednotlivostí je v celé re- 
publice dost, velkých celkù však nikoliv. A tak z toho 
budou mít prospìch pouze v Porubì a Havíøovì: už 
nebudou mít žádnou konkurenci, Sorela v Ostrovì 
zaniká.

Nezbývá než øíci: Adieu, Sorelo v Ostrovì a èekat na 
novou generaci obyvatel, která napraví fatální po- 
chybení naší generace. Dopustili jsme se neomluvitel- 
ného znièení hodnot, i když jsme poznali, že hodno- 
tami jsou, ale nepodnikli nic, co by tyto hodnoty za- 
chránilo. Bohužel, nebylo k tomu dost spoleèné vùle. 

Autorùv dovìtek:
Je obyvatelùm Ostrova opravdu jedno, jak jejich mìs- 
to vypadá? Pøestože stav architektury nového mìsta 
v Ostrovì v nové barevné vizualizaci fasád je již dnes 
tragický, chtìli bychom podniknout kroky k záchranì 
alespoò nìkolika ještì nedotèených domù, které pro- 
zatím na své „opravy“ èekají. Pro zachování pùvodního 

Sorela v Ostrovì odchází
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O pøímìstském táboøe Ekocentra ètìte na str. 10.

Pøi procházce mìstem jsem rozlišil dvì skupiny bytových 
domù: první jsou tzv. paneláky, domy standardizované 
uniformní a šablonizované, bez architektonického, vý- 
tvarného a tektonického detailu, které byly postaveny 
po období Sorely, avšak navazují na pùvodní urbani- 
stickou strukturu koncipovanou architekty Krauzem 
a Kozákem. Ve vší upøímnosti, na tìchto domech se 
toho moc pokazit, ale ani napravit nedá. Vzhledem 
k nedostateèné tepelné izolaci a tepelným mostùm 
v oblasti styku panelù pláštì mezi sebou nebo stropu, 
který je zapøíèinìn špatným technologickým postupem 
a úrovní zpracování detailù èi konstrukèní chybou, je 
zateplení tohoto typu domù témìø existenèní nutností. 
Pozornost bych ale rád upoutal k bytovým domùm 
z 50. let z cihel a malty se škrábanou vnìjší omítkou, 
které dávají tváø Ostrovu. Domy s bohatou profilací, 
rizality, bosážemi a dekorativními motivy. Domy, na kte- 
rých je patrný otisk zednického øemesla a autenticky 
vypovídají o dobì svého vzniku, kdy ještì krása pøevlá- 
dala nad strohostí pozdìjší rychlé ekonomické bytové 
výstavby. Souèasný polystyrénový boom ve jménu za- 
teplování budov však nebere ohled na detaily. Naopak 
je tøeba øímsy odsekat, protože pøekáží rovným plo- 
chám, omítky natáhnout lepidlem a lepit a lepit. Všech- 
ny prvky, které vytváøely dynamiku a oživení se ztrácejí 
pod nánosem polystyrénu a z domù se stávají tupé, plo- 
ché, èerstvì natøené krabice dunící na poklep. Unylá 
fasádní stìrka s jemností zrna jeden milimetr odráží 
svìtlo bez lomu a hry hloubky stínù, jako je tomu 
u hrubé fasády. Jen si øíkám: Má tohle cenu? Vždy� 
staèilo vymìnit okna, omítku opravit, penetrovat, fasád- 
ní silikátovou barvou domy pøetøít, vrátit starý lesk 
a nenièit pøirozenost originálu.

Toto je sice øešení, po nìmž by mìlo døív èi pozdìji 
(pozdìji však za evropské ceny) následovat zateplení, 
protože nová okna svou tìsností omezí výmìnu vzdu- 
chu a mohou nastat komplikace s neprovìtrávanými 
horními kouty místností u obvodového zdiva v podobì 
tvorby plísní. Pøed tím vším by se mìl ovšem zpracovat 

kvalitní projekt, ve kterém se uplatní souèasná mate- 
riálová základna, s jejíž pomocí se i na polystyrénu apli- 
kují povrchy jako na omítce poèínaje bøízolitem, imitací 
kamene ad. K tomu je tøeba najít schopnou firmu, která 
si pohraje s detaily, øímsy a bosáže pøenese do zateplo- 
vacího systému. Dokonce i výše zmínìné paneláky se 
dají vzhledovì úplnì zmìnit s uplatnìním invence pro- 
jektanta s estetickým citem a myšlením.

Filosofie zateplování a tím úspory energie se pøenesou 
rovnìž k dodavateli tepla, tj. Ostrovské teplárenské. Ta 
by s ohledem na úsporu energie a tím snížením 
dodávek tepla do bytù mohla osadit menší zdroje s ko- 
generací a tím snižovat ekologickou zátìž. Zdroj zisku 
teplárny není soustøedìn pouze na dodávky tepla 
obyvatelùm, ale provozní zisk plyne i z dodávek elek- 
trické energie do distribuèní sítì. Tím se decentralizuje 
výroba elektøiny, eliminují se ztráty vedením a je tøeba 
pøihlédnout i k daòovým úlevám. Pravidla a závazné 
podmínky pro tvorbu ceny tepelné energie jsou pro 
každý rok dány pøíslušným Cenovým rozhodnutím 
Energetického regulaèního úøadu (o kolik bude zvýšena 
cena energie pøi zvýšení ceny vstupù tak, aby byly za- 
chovány zisky). Pøi trendu zvyšování cen energie logicky 
zaplatí více ti, kteøí energie do nezateplených domù 
spotøebují vìtší množství. Nejvìtší procento tepelných 
ztrát vykazují okna (30-45%), dále zdivo (u cihelného 
pøibližnì 30 %), støechou unikne 15-20% tepla, podla- 
hou 2-5%.  Tyto údaje jsou pouze orientaèní. Konkrétní 
výpoèty tepelných ztrát na každý objekt provádìjí od- 
borníci samostatnì. Z tìchto ukazatelù vyplývá, že už 
samotná výmìna oken pøinese znaènou úsporu tepla 
a jednoznaènì se stává investicí s rychlou návratností. 
Obyvatelé za vymìnìnými superizolaèními skly si však 
jistì všimli, že pøi sluníèku už se za tìmito okny moc 
neohøejí, jako se ohøáli už pøi únorovém slunci za 
starými okny za pøedpokladu dobré tìsnosti køídel. 
V letních mìsících se naopak byty nepøehøívají. Samo- 
zøejmì se musí zateplit i strop posledního podlaží na 
pùdì. Pokraèování na stranì 11

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury



Ostrovský mìsíèník
Èervenec 2008 3

výrazu natíraných fasád staèí, když se bude respektovat 
barevné schéma fasády a znovu se použije stejný od- 
stín okrové (žluté) barvy se shodným rozbarvením 
jednotlivých architektonických èlánkù (vìtšinou èerve- 
ná barva pod øímsou s doplnìním lomené bílé, která se 
vyskytuje i kolem oken). Jedním z nejlepších pøíkladù 
obnovované fasády je dùm èp. 734-736 naproti „Sto- 
metráku“ na Hlavní tøídì. Pro celistvost mìsta by staèilo 
zajistit stejný barevný odstín fasádám domù v jednotli- 
vých etapách. Dostaèující by byla jen prostá domluva 
obyvatel jednotlivých domù, aby se použily stejné bar- 
vy. Protože to tak v praxi ale nefunguje, nabízíme bez- 
platnou odbornou pomoc každému, kdo by se chtìl 
ohlednì barevnosti své fasády poradit. Kontaktní místo 
bude v Informaèním centru Domu kultury v Ostrovì.

Sorela v Ostrovì odchází

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury

Pokraèování ze strany 2

(Ohlas na ètenáøský pøíspìvek z OM 5/2008)
Jako øeditel firmy, která má na starosti úklid mìsta, 
jsem se setkal v poslední dobì s èetnou kritikou na 
stav poøádku v Ostrovì. Na toto téma jsem odpo- 
vídal i v poøadu kabelové TV Pod lupou a dennì 
reaguji na dotazy obyvatel, které tento problém trápí. 
Je samozøejmì dobøe, že se obèané Ostrova zajímají 
o stav svého okolí, jejich pøipomínky a námìty jsou 
pro naši práci pøínosem, na jejich základì mùžeme 
zmìnit systém práce a její kvalitu. 

Nicménì je zde to neš�astné „ale“: Je nutné si uvì- 
domit, že systém, rozsah a èetnost úklidu si stanovuje 
vedení mìsta samo ve smlouvì, kde jsou jednotlivé 
èinnosti pojmenované a ocenìné finanènì. Tyto fi- 
nance jsou plánovány na rok dopøedu v rámci roz- 
poètu mìsta. Veškeré úklidové práce nad rámec 
smlouvy jsou pak hrazeny takzvanì navíc, a samo- 
zøejmì z našich kapes. Ve struènosti bych chtìl uvést 
rozsah èinností, které pro naši firmu vyplývají ze 
smlouvy ve vztahu k èištìní mìsta. 

Nejvìtší dùraz je kladen na jarní úklid v mìsících 
duben až èerven, do kterého lze zahrnout úklid po- 
sypového materiálu po zimní údržbì, vyèištìní zele- 
ných ploch od listí (pokud se to na podzim nestihlo), 
probíhá blokové èištìní, jsou pøistavovány kontej- 
nery na objemný odpad a zaèínají první seèe travních 
porostù. Dalším dùležitým obdobím je konec léta, 
kdy probíhá druhé blokové èištìní (asi od pùli srpna 
do konce øíjna), dále úklid listí a dokonèují se po- 
slední seèe zelených ploch. To jsou práce, které mají 
pøesnì stanovený harmonogram. Pak jsou práce pro- 
bíhající prùbìžnì po dobu celého roku: èištìní komu- 
nikací a chodníkù (i v zimním období, pokud to klima- 
tické podmínky dovolí), dennì prochází „sbìraèi pa- 
pírkù“ zelené plochy po stanovených trasách: bìžnì 
jsou nasazeni dva zamìstnanci, v mimoøádných situa- 
cích (po silných vìtrech, po svátcích) jsou posíleni 
o dalšího pracovníka. Souèasnì s vývozem odpado- 
vých nádob provádí naši zamìstnanci i úklid sta- 
noviš�, mimo odpadù velkoobjemových, které jsou 
odstraòovány tzv. hrubým svozem pomocí traktoru 
s valníkem.

Pøestože naše firma neobdržela vìtší stížnost na 
provádìný úklid, musím sebekriticky pøiznat, že ne 
vždy se nám daøí poøádek ve mìstì udržovat na 
100%. Pøíèiny jsou pøedevším v pøístupu samotných 
zamìstnancù a kontrole jejich nadøízenými. Je však 
nutné zdùraznit, že provádíme úklid pøedevším po 
nìkterých obyvatelích mìsta, kteøí nerespektují 
základní zásady slušného chování, a� je to odhazo- 
vání odpadkù mimo odpadkové koše, ukládání od- 
padù z domácností mimo odpadové nádoby, od- 
kládání objemných odpadù na stanovištì nádob, 
prohrabávání odpadových nádob, nièení odpadko- 
vých košù a jejich vysypávání a další nešvary, které asi 
všichni známe. Myslím, že poøádek ve mìstì je vìcí 
každého, a� je to samotný obèan, my jako úklidová 
firma, Mìstská policie nebo vedení mìsta. A vìøím, 
že pøi zlepšení pøístupu každé z tìchto stran k tomuto 
problému se zlepší i poøádek ve mìstì. 

Ostrov byl podruhé osloven bavorským mìstem 
Wunsiedel, aby se stal partnerem pøeshranièního 
projektu s ekologickou tématikou zamìøeného na 
zakládání a ošetøování zelených ploch ve mìstech 
(zejména sídlištních zástavbách). Je to jedineèná 
pøíležitost uspoøádat dvoudenní semináø pro od- 
bornou veøejnost. První Nìmecko-èeské zelené dny 
se konaly v bavorském Wunsiedelu v listopadu 2004, 
kde mìsto Ostrov zaujalo pozici partnerského mìsta 
tohoto projektu. Druhé, Èesko-nìmecké zelené dny 
byly uspoøádány v Ostrovì loni v kvìtnu, kdy mìsto 
Ostrov bylo žadatelem o dotaci z programu Intereg 
IIIA a z Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti 
a Wunsiedel se stal v projektu partnerským mìstem. 
Odbornou stránku konference zaštítila vysoká škola 
Anhalt v Bernburgu ve spolupráci s Mendelovou 
univerzitou Brno/Lednice. Mìsto Wunsiedel má 
zájem v této tradici pokraèovat, proto projekt Euregio 
Zelené dny 2008 by se mìl uskuteènit letos ve dnech 
23.-25. záøí, tentokrát na bavorské stranì. Mìsto 
Ostrov bude vystupovat v pozici pøeshranièního 
partnera a odbornou stránku projektu zaštítí vysoká 
škola Wädenswil ve Švýcarku pod vedením 
profesora Schöffela. Partnerská dohoda již byla 
uzavøena mezi wunsiedelským starostou K. W. 
Beckem a starostou Ostrova Janem Burešem. 

Pøes hranice za ekologií

Odpad, který obèan jednou odhodí do popelnice 
na smìsný komunální odpad, již není možné 
dále zpracovat, proto je prvoøadým cílem 
odpady co nejvíce tøídit. Napøíklad nefunkèní 
záøivky a výbojky nepatøí do kontejneru se 
smìsným komunálním odpadem, protože z nich 
mohou pøi rozbití unikat nebezpeèné látky. 

Zpìtný odbìr všech použitých elektrozaøízení zajiš�ují 
kolektivní systémy Ekolamp, Asekol a Elektrowin. 
Kolektivní systémy již tøetím rokem smluvnì zajiš�ují 
celý proces od vytvoøení sítì sbìrných míst (s vy- 
užitím sbìrných dvorù) až po pøedání zpìtnì odeb- 
raných elektrozaøízení firmám, které se specializují na 
jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je 
oddìlit elektrozaøízení obsahující využitelné èi ne- 
bezpeèné látky od ostatního odpadu, který konèí na 
skládkách nebo ve spalovnách. Zpìtný odbìr pou- 
žitých výrobkù jako záøivky, úsporky, televize, fény, 
lednièky ad. je financován jejich výrobci a dovozci 
a vztahuje se i na staré vyøazené elektrospotøebièe, za 
které nebyl pøi jejich nákupu zaplacen recyklaèní 
pøíspìvek (ten se od srpna 2005 uvádí pøi prodeji 
nových výrobkù oddìlenì od ceny). Do sbìrného 
dvora byly umístìny speciální kovové kontejnery, do 
kterých mohou zdarma odkládat použité svìtelné 
zdroje nejen obèané, ale i firmy a podnikatelé, kteøí 
elektrozaøízení používají èi shromažïují pøi své pod- 
nikatelské èinnosti (prodejny, elektromontážní firmy, 
menší podniky, instituce apod). Ekolamp našemu 
mìstu pøispívá na náklady provozu sbìrného místa 
a plnì hradí veškeré náklady na pøepravu a recyklaci. 
Systém zpìtného odbìru však nemùže fungovat bez 
aktivního a vstøícného pøístupu spotøebitelù. 

Každý, kdo odevzdá tøeba jen jednu nefunkèní 
záøivku na místì k tomu urèeném, to znamená 
v místì zpìtného odbìru nebo pøi nákupu nové- 
ho výrobku pøímo v prodejnì, pøispìje k ochra- 
nì životního prostøedí. 

Obèané Ostrova mohou bezplatnì odkládat 
vyøazené záøivky ve Sbìrném dvoøe. 

Podpoøte zpìtný odbìr

Téma: Psí výkaly

Nepoøádek kolem vleèky

Mìsto již provedlo nìkterá opatøení (napøíklad 
vyøezání a vykácení køovin v okolí obchodu 
Albert), aby se zde nemohli zdržovat a ukrývat 
bezdomovci, kteøí dìlají nejvìtší nepoøádek. 
Nelze ovšem stále ustupovat a uklízet po 
neukáznìných obèanech, lidé by mìli hledat 
nápravu nejprve u sebe samých. Za odklízení 
skládek a odhozených odpadkù mìsto vynaklá- 
dá roènì pøes 800 000 Kè. 

Pravdou je, jak se i pisatelé zmiòují ve svých 
pøíspìvcích, že záleží zejména na majitelích psích 
miláèkù, jak zodpovìdnì po nich uklízí. My se bu- 
deme snažit být nápomocni tím, že na novì za- 
koupené odpadkové koše budou umístìny zásobní- 
ky se sáèky na psí exkrementy. Mìsto zakoupí nejpr- 
ve na zkoušku cca 10 ks tìchto košù v hodnotì 
pøibližnì 50 000 Kè. (Na stávající koše bohužel není 
možné tyto zásobníky instalovat, protože jsou jinak 
konstrukènì øešeny.)

Dùvodem, proè se pracovníci firmy Tima sbírající 
papírky vyhýbají tìmto místùm, je opravdu fakt, že 
tyto pozemky nejsou v majetku mìsta Ostrova a tudíž 
nejsou ani zahrnuty do smluv. Za sbìr papírkù na 
mìstských plochách vynakládáme finanèní prostøed- 
ky ve výši cca 55000 Kè za mìsíc a to jen proto, že 
nekázeò obèanù v tomto smìru stále stoupá. 
Nemùžeme tedy uklízet ještì i na cizích plochách, to 
je povinností vlastníka.

Vyjádøení MÚ Ostrov 
ke ètenáøským pøíspìvkùm

Tima se snaží

V kvìtnu se v Ostrovì narodilo 18 dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøel pouze jeden pár. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem kvìtna 
pøihlásilo 24 osob, odstìhovalo se jich 27. Celkovì 
tedy ve mìstì pøibylo osm obèanù. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì k 31. kvìtnu 2008 byl 
16 963. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v kvìtnu 2008

Po dobu letních prázdnin v období od 1. èer- 
vence do 31. srpna budou všechna oddìlení MK 
Ostrov otevøena takto: pondìlí 13.00-18.00 
hod., úterý a ètvrtek 9.30-12.00 a 13.00-18.00 
hod. 

Pøipomínáme dìtem, že uèebnice na nový školní rok 
si mohou donést zabalit již nyní. Po dobu letních 
prázdnin prodlužujeme na požádání dìtským 
ètenáøùm knihy na celé prázdniny. 

Více na: www.mkostrov.cz. 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Mìstská 
knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Ing. Jaroslav Labík, 
øeditel spoleènosti TIMA-CS spol.s r.o.

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov Mgr. Lucie Mildorfová

Lumír Pála, ved. Odboru SMM
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Zprávy ze škol

Jediná volná živnost postaèí
Novela živnostenského zákona vstupuje v úèinnost 
1. èervence 2008. Je to další krok snižující admi- 
nistrativní zátìž podnikání v ÈR. Živnostenské listy 
a koncesní listiny, které nyní slouží jako prùkazy živ- 
nostenského oprávnìní, nahrazuje novela výpisem 
ze živnostenského rejstøíku.  

Jediná volná živnost: V souèasné dobì existuje 125 
volných živností s 622 pøedmìty èinností. Novì se 
zavádí jedna volná živnost, a to: „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenské- 
ho zákona“ s 80 obory s tím, že podnikatel pouze 
oznámí obor èinnosti, který bude v rámci této živnosti 
vykonávat. K podnikání v rámci živnosti volné nebu- 
de již potøebovat nìkolik živnostenských oprávnìní 
a nebude platit poplatek za každý obor své èinnosti. 
V pøípadì, že se v budoucnu rozhodne rozšíøit svou 
volnou živnost o další obory, postaèí, když oznámí 
zmìnu oboru živnostenskému úøadu, který ji promít- 
ne do živnostenského rejstøíku a vydá nový výpis.

Snížení nárokù na povinnou praxi: U øemeslných 
živností dle novely podnikatelé dokládají pøi vzdìlání 
v oboru odbornou zpùsobilost pouze dokladem 
o ukonèení vzdìlání (praxe zrušena), pøi vzdìlání 
v oboru pøíbuzném oboru nebo dokladem o rekvali- 
fikaci (praxe snížena na jeden rok v oboru), pøi vyso- 
koškolském vzdìlání v pøíslušné nebo pøíbuzné obla- 
sti praxe zrušena.

Zrušení místní pøíslušnosti: V souladu s mož- 
nostmi, které poskytuje informaèní systém živnosten- 
ského rejstøíku, budou podnikatelé moci ohlašovat 
živnost, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohla- 
šovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obec- 
ním živnostenském úøadì na celém území Èeské 
republiky. Podnikatel si tak bude moci vybrat kon- 
krétní úøad.

Kontaktní místa veøejné správy: Novela nabízí 
možnost uèinit podání také prostøednictvím kon- 
taktního místa veøejné správy (Czech Point). Za kon- 
taktní místa taxativnì urèuje notáøe, krajské úøady, 
matrièní úøady, obecní úøady, úøady mìstských èástí, 
zastupitelské úøady a držitele poštovní licence a ho- 
spodáøskou komoru. Kontaktní místo veøejné správy 
pøijaté podání neprodlenì doruèí živnostenskému 
úøadu, který si podatel zvolí. Oznamovací povinnost 
podnikatele vùèi živnostenským úøadùm se bude 
týkat jen zmìn takových údajù, které nejsou 
živnostenské úøady schopny získat z databází, jež má 
veøejná a státní správa k dispozici. Takovou databází 
je v souèasné dobì obchodní rejstøík a po vyøešení 
legislativních otázek pøipadá v úvahu i informaèní 
systém evidence obyvatel.

Správní poplatky: V souvislosti se zavedením jediné 
volné živnosti podnikatel zaplatí za ohlášení volné 
živnosti pouze jeden poplatek ve výši 1000 Kè, a to 
bez ohledu na poèet oborù. Jakákoli budoucí zmìna 
ve vymezení oboru èinnosti v rámci volné živnosti je 
od správního poplatku osvobozena. Ohlášení 
živností øemeslných èi vázaných je rovnìž zpoplatnì- 
no èástkou 1000 Kè. To však platí pouze pøi prvním 
vstupu do podnikání, další ohlášení živnosti je zpo- 
platnìno èástkou 500 Kè. Pokud podnikatel ohlásí 
více živností souèasnì, poplatek se vybírá pouze 
jeden. Rovnìž byl snížen správní poplatek za vydání 
rozhodnutí o udìlení koncese, a to z èástky 2000 Kè 
na 1000 Kè pøi vstupu do podnikání, pøijetí další 
žádosti o koncesi je zpoplatnìno èástkou 500 Kè. 

Novela 
živnostenského zákona 

Školní rok, kterému právì zvonec odzvonil 
konec, byl opìt velmi pestrý a napìchovaný 
nejrozliènìjšími aktivitami.

Všem našim pedagogùm patøí podìkování za 
nároènou práci v celém školním roce. Za všechny 
vyuèující pøeji vám všem sluncem prozáøené 
léto, krásnou dovolenou i bezva prázdniny!

 

Studenti ani profesoøi se rozhodnì nenudili! Tradièní 
výuku ve školních lavicích zpestøilo 38 (!) kulturních 
poøadù, besed èi exkurzí. Naši studenti využili 
možností nabídky studijních pobytù v Anglii i Nì- 
mecku. Za zmínku jistì stojí již desetileté výroèí 
výmìnných pobytù našich a nìmeckých studentù 
z Hofu, které obì školy oslavily spoleèným setkáním 
studentù s øadou zajímavých aktivit. Na úspìšné 
poznávací zájezdy do zahranièí z minulých let letos 
navázaly atraktivní zájezdy do Francie, Bavorska 
a Polska, které pøipravili naši vyuèující ve spolupráci 
s cestovními kanceláøemi. Všechny pøedmìtové ko- 
mise zapojily naše studenty do øady soutìží a olym- 
piád. O tìch úspìšných jsme ètenáøe prùbìžnì 
informovali. Jsme rádi, že dosavadní seznam úspìchù 
nyní mùžeme korunovat tìmi na úrovni celostátních 
kol: F. Mikschik (oktáva A) byl na 4. místì v republice 
v soutìži wordprocessing, J. Hynek (septima A) je 
podle výsledkù zemìpisné olympiády v ÆR sedmým 
nejlepším geografem mezi všemi støedoškoláky. Již 
døíve jsme informovali o úspìchu J. Železného (3.A), 
jemuž udìlila Vzdìlávací nadace Jana Husa Cenu 
Bronislavy Müllerové za esej na téma Svoboda slova. 
Vrcholným úspìchem je pak úèast J. Martinka (sexta 
A) na mezinárodní soutìži v pøírodních vìdách na 
Kypru, kde jako èlen tøíèlenného družstva ÈR získal 
støíbrnou medaili. Všichni úspìšní studenti budou 
ocenìni na tradièním slavnostním zakonèení školního 
roku Gymnázia Ostrov (Gymnaziáles). 

 

Gymnázium Ostrov

V kvìtnu soutìžili žáci 9. tøíd v okresním finále v od- 
bíjené. Chlapci z I. stupnì se utkali v Hroznìtínì 
v kopané. Žáci I. stupnì se úèastnili besed v Mìstské 
knihovnì. Žáci 9. roèníkù se zapojili do besedy 
o drogách s Mìstskou policií Ostrov. Deváté tøídy se 
zúèastnily exkurze v Chodové Plané. 

Na konec kvìtna uspoøádali tøídní uèitelé sportovní 
akce, výlety a exkurze pro žáky všech roèníkù, a to 
u pøíležitosti Dne dìtí. Nìkteøí žáci II. stupnì se 
v tento den zapojili do sportovních soutìží olym- 
piády, která se konala na ZŠ Masarykova. Chlapci ze 
6. a 7. tøídy vybojovali druhé místo v kopané, 4. tøída 
podnikla na zaèátku èervna exkurzi do Muzea v Plzni. 

Pøejeme žákùm, jejich rodièùm a všem 
zamìstnancùm školy pøíjemné prožití prázdnin.

ZŠ Klínovecká 

Krajské kolo, houslisté: Václav Brodec uznání I. st.,  
Ema Šutáková, Petr Brodec 2. místo, Václav Brodec 
s Janem Tölgem 1. místo, Filip Kottek 1. místo 
a postup do celost. kola, kde získal èestné uznání III. 
st. Do celost. kola postoupila i Anna Mazurová, ve 
høe na klavír získala èestné uznání II. st. Nej- 
úspìšnìjším žákem hud. oboru je Michaela Pichr- 
tová, v celost. kole získala 2. místo! Nemùžeme vyne- 
chat èestné uznání I. st. Elišce Puškášové v celost. 
soutìži Karlovarská rùžièka a bronzové pásmo 
kytarového orchestru na IX. roèníku kytar. orchestrù 
v Hradci Králové. Dramatický obor zaznamenal 
úspìchy v soutìžích do 15 let. Krajské kolo celost. 
kola dìtské recitace: èestná uznání Markéta Aranyos- 
syová, Viktorie Kubištová, 1. místo a postup: Nazare- 
no Klug a Jakub Velièka. V krajském kole dìtských 
divadelních souborù Dìtská scéna: k postupu vybrán 
soubor Hop-Hop s pøedstavením Dar ohnivého ptá- 
ka. Dramat. obor uspìl i v soutìžích nad 15 let: 
krajské kolo recitaèní èásti Wolkrova Prostìjova: 
1. místo a postup Olga Tomanová, v èásti soutìže 
recitaèních divad. kolektivù soubor Na poslední chvíli 
postoupil do nejvyššího kola s pøedstavením Lesson 
Three, My Day a získal v krajském kole soutìže 
souborù hrajících pro dìti postup do celost. kola 
Popelka Rakovníks pøedstavením Ostrovské povìsti. 
K postupu do celost. kola byl vybrán také soubor 
Hop-Hop s hrou V bludišti mého srdce. Toto úspìšné 
pøedstavení zhlédli diváci na pøehlídce pohybového 
divadla a pantomimy Otevøeno v Kolínì. Za celý 
školní rok bylo ocenìno v okresních soutìžích 
47 žákù, v krajských a regionálních soutìžích 74, 
v celost. kolech 72 žákù! Tìm všem øeditelství ZUŠ 
slavnostnì pøedalo podìkování s malým dárkem. 
Vedení školy též blahopøálo všem pøijatým žákùm: 
Filipu Kottkovi na Konzervatoø Jaroslava Ježka (obor 
hra na housle), Petru Tyrovi na Konzervatoø v Tep- 
licích (obor hra na bicí), Radce Jasanské na SPŠ 
keramickou K. Vary (zdobení porcelánu) a Tomáši 
Jantulikovi na Integrovanou SŠ živnostenskou v Plzni 
(obor modeláøství, návrháøství odìvù).Nezapomnìlo 
se ani na žáky, kteøí se ve šk. roce podíleli pøi více jak 
200 akcích. Umìlecká rada ZUŠ udìlila za jednotlivé 
obory a nástrojová obsazení titul Mladý talent Olze 
Tomanové, Adéle Kubištové, Michaele Pichrtové, 
Markétì Krucké, Petru Brodcovi, Adéle Níèové, 
Ondøeji Vomoèilovi, Ondøeji Gaidarusovi, titul 
Nejaktivnìjší žák Elišce Klasové, Jakubu Velièkovi, 
Šárce Bìlohlávkové, Janu Adamovièovi, Janu Tölgo- 
vi, Janu Hynkovi, Ivetì Hrkotové, Petru Tyrovi, 
Kateøinì Rybášové a vstup do Sínì slávy Nguyen 
Minh Huongovi, Annì Mazurové, Filipu Kottkovi, 
Martinì Jílkové. Zvláštní ocenìní Nejvytíženìjší hráè 
hudebního oboru si zasloužila Michaela Zajacová. Do 
sínì slávy absolventù za letošní rok vstoupil jako první 
Jaroslav Plas, špièkový neurochirurg Vojenské ne- 
mocnice Praha. Vzpomínal na výuku hry na klavír 
u Livie Schejbalové, která dosud na škole pùsobí. 
Všechny pøekvapil svým stálým zájmem o hru, která 
ho mezi nároènými operacemi velmi uklidòuje. 

Milí žáci, všem vám ještì jednou moc dìkuji za 
úžasnou aktivitu, která od vás v souèasné dobì 
èasto vyžaduje úsilí, odøíkání si pøíjemného 
lenošení a mnohdy i velkou zatíženost vedle 
studijních povinností. Ale když dnes schopnost 
sdìlit umìní do sebe plným douškem nasajete, 
v budoucnosti z tohoto umu budete èerpat sílu 
a energii pøi plnìní pracovních povinností.
Hezké prázdniny a v záøí na shledanou. 

Úspìchy ZUŠ pokraèují

Studenti Gymnázia Ostrov na Eifelovì vìži v Paøíži                 Foto: Archiv GO

Vladimíra Žlutická, vedoucí Odboru ŽU Veronika Raulová

Mgr. Libor Velièka, zást. øed.

 Mgr. Irena Konývková, øed. ZUŠ Ostrov
(red. kráceno)
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

Kvìten je mìsíc lásky (øíká klasik). Hasièùm však 
letošní kvìten pøinesl spíše smutek. Na našich 
silnicích zemøelo nejvíce lidí od zaèátku roku: 
78 osob.
Ostrovská jednotka zasahovala u 24 událostí, 
z toho byly: ètyøi požáry, 10 dopravních nehod, 
sedm technických pomocí a tøi plané poplachy.

Výbìr událostí
12. kvìtna byla jednotka vyslána k nehodì ná- 
kladního automobilu na silnici è. 13 u obce Boè. Vo- 
zidlo havarovalo tak neš�astnì, že zùstalo zaklínìné ve 
svodidlech a tím se velmi ztížilo jeho odtažení. Vozov- 
ka byla zcela uzavøena více jak dvì hodiny. 

17. kvìtna vyjeli naši hasièi do obce Dubina, kde ve 
spolupráci s kolegy z HZS Karlovy Vary pøevezli na 
èlunu pøes øeku zranìného vodáka, kterého následnì 
pøedali záchranné službì.

29. kvìtna došlo dvakrát k aktivaci èidla na zimním 
stadionu, které je tam nainstalováno pro pøípadný 
únik èpavku. K místu se okamžitì sjely všechny jed- 
notky a složky urèené k zásahu tohoto typu. Naštìstí 
se jednalo pouze o planý poplach.

Ostrovští hasièi v kvìtnu

V Ostrovské Minitretøe obsadili žáci II. stupnì 3. místo 
(medailisté: D. Èech v dálce, N. Krèálová v hodu míè- 
kem získali 1. místo, M. Budaiová v bìhu na 60 m, 
D. Linhart v dálce, R. Èermák v hodu míèkem a T. Štì- 
tina v bìhu na 1 000 m obsadili 2. pøíèku, bronzové 
medaile získali A. Zahálka a K. Bartošová ve výšce 
a Z. Chmelíková ve skoku do dálky.) Zúèastnili jsme se 
i I. sportovní olympiády ostrovských dìtí poøádané ZŠ 
Masarykova. D. Èech bodoval opìt ve skoku do dálky 
ziskem støíbrné medaile, 3. místa v bìhu na 60 m patøila 
K. Tkáèové a M. Budaiové, N. Krèálové v hodu míè- 
kem a D. Dzurovi v plavání. Ve støelecké soutìži se 
M. Držík umístil na 2. místì, bronz patøil J. Smrèkovi.
Velkým úspìchem pro školu bylo 1. místo J. Koreníka 
z 5.C v krajském kole soutìže Nìmèina nás baví. V èer- 
vnu se na škole uskuteènil nácvik chování v krizových 
situacích, na který navazovaly vycházky s brannì-turi- 
stickým cílem. Závìrem rád tlumoèím podìkování ve- 
dení školy v èele s øeditelkou Ladislavou Hluškovou 
všem pracovníkùm za obìtavou práci v uplynulém 
školním roce, která byla výraznì ovlivnìna pøipravova- 
nými strukturálními zmìnami v oblasti provozu i sa- 
motné výuky. Nejen uèitelé se potýkají s èasto sebevì- 
domým chováním a laxním pøístupem žákù, ale pokles 
morálky se projevuje i ve vnímání odpovìdnosti za 
udržování èistoty a poøádku ve veøejných prostorách, 
odpovìdnosti za majetek apod., což ztìžuje práci i ne- 
pedagogickým pracovníkùm. Tìm zvláštì a všem ostat- 
ním pøejeme hezké léto, pøíjemnou relaxaci a doufá- 
me, že se v záøí opìt sejdeme s chutí a neutuchajícím 
optimismem, bez nìhož by naše práce ztratila smysl. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

V dobì letních prázdnin je provoz Domu dìtí 
(s výjimkou høištì) zajiš�ován od pondìlí do pátku od 
9 do 17 hodin. Èinnost MDDM je zamìøena zejména 
na rekreaèní pobyty na letních táborech (stálých 
a pøímìstských) a spontánní èinnost na høišti. 

O prázdninách je víceúèelové høištì MDDM 
otevøeno za pøíznivého poèasí od pondìlí do pátku 
9.00-19.00 hod., v sobotu a  nedìli 10.00-19.00 hod.

Autobusy na letní tábor do Manìtína odjíždìjí vždy 
v 16.00 hod. od Domu dìtí, pøijíždìjí po 18.30 hod. 
rovnìž k MDDM. Odjezdy: 27. 6., 10. 7., 23. 7., 5. 8. 

Termíny: I. 27.6.-10.7., II. 10.7.-23.7.,  III. 23.7.-5.8.,  
IV. 5.8.-18.8.

I. 30.6.-4.7., II. 7.-11.7. 

Otevírací doba Ekocentra 
V období od 30. èervna do 31. srpna dochází ke 
zmìnì otevírací doby. Ekocentrum bude otevøeno 
od úterý do nedìle 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 
hod.  V pondìlí je EC pro veøejnost uzavøeno.

V záøijovém OM se seznámíte s pøehledem zájmo- 
vých kroužkù MDDM. Už od pondìlí 1. záøí mùžete 
pøihlásit své dítì do kteréhokoli ze stovky sportov- 
ních, estetických, spoleèenskovìdních, technických 
a pøírodovìdných zájmových útvarù. V úterý 2. záøí 
dostanou dìti všech ostrovských škol letáèky se 
seznamem kroužkù a pøihláškou. S èinností Domu 
dìtí se mùžete seznámit také pøi Dni otevøených dveøí 
v nedìli 28. záøí od 14 do 17 hod. 
Vyzýváme všechny dospìláky, kteøí mají zajímavé 
hobby a chtìli by své zkušenosti zúroèit pøi práci 
s dìtmi: Pøijïte do Domu dìtí nebo se ozvìte na tel. 
353 613 248, ostrovské dìti se na vás tìší.
Informace k prázdninové èinnosti a zápisu: MDDM 
po-pá 9-17 hod. tel. 353 613 248, Ekocentrum tel. 
353 842 389, 736 761913. 

Sportovní høištì

Letní èinnost

Letní tábor Manìtín

Pøímìstský sportovní tábor

Zápis do kroužkù

MDDM Ostrov
Sportovci z ostrovské prùmyslovky marnì hledají sou- 
peøe. Družstvo chlapcù z naší školy nemá v pravidelné 
Støedoškolské sportovní olympiádì okresu Karlovy 
Vary konkurenci. Tým pod vedením uèitelù Josefa 
Kopeèného a Václava Kleèky dokázal již posedmé za 
sebou stanout v právì konèícím školním roce na pøíèce 
nejvyšší. Ukazuje se, že v atletice, pøespolním bìhu, 
stolním tenise, volejbale i skoku vysokém mladí spor- 
tovci s pøehledem vítìzí. (První místa pøepustili soupe- 
øùm z jiných škol pouze v pøípadì sálového fotbalu, 
šachù, plavání a silového víceboje, ale i tady dosáhli na 
stupnì vítìzù.) V konkurenci škol celého Karlovarska 
se ostrovští prùmyslováci mohou smìle porovnávat se 
sportovci z Chebska a Sokolovska, dokonce ve dvou 
pøípadech (stolní tenis a pøespolní bìh) se úèastnili 
mistrovství Èeské republiky. A to i tehdy, když se mi- 
strovství republiky v letošním roce nepoøádalo právì 
v nejsilnìjší disciplínì, v níž studenti SPŠ Ostrov vynikají 
(bìhy na lyžích)! Za ta léta, kdy prùmyslováci kralují 
tabulkám se kompletnì vymìnil tým sportovcù a vy- 
padá to, že zásoba na sport natìšených støedoškolákù 
se i pøes pesimistické hlasy o fyzické kondici dnešní 
mládeže neztenèuje. Uvidíme, jak si družstvo povede 
v pøíštím školním roce, osmé vítìzství v øadì pøedsta- 
vuje pro všechny slušnou výzvu. 

SPŠ Ostrov

Pøímìstský tábor Ekocentra Ostrov, který navazuje na 
tábory Stanice mladých pøírodovìdcù, je variantou 
pro dìti, které chtìjí jeden z prázdninových týdnù 
strávit pobytem v pøírodì. Na zaèátku a konci tábo- 
rového týdne se vìtšina programu bude odehrávat 
v objektu Ekocentra. Tam se úèastníci seznámí nejen 
s chovanými zvíøecími druhy, ale také si mohou 
vyzkoušet, jak nároèná je starost o jednotlivá zvíøata. 
Dále jsou pro nì pøipraveny rùzné hry a výtvarné 
dílny. Na pondìlní odpoledne je navíc plánován 
výlet do okolí našeho mìsta. Úterý a ètvrtek bude 
vìnován výletu do vzdálenìjších konèin: v úterý do 
Stráže nad Ohøí, kde se „vyšplháme“ až na Nebeskou 
skálu, na níž stojí zøícenina tvrze stejného jména 
a poté navštívíme i nedaleký Horní hrad. Ve ètvrtek 
nás cesta zavede do obce Krásno, tam si prohlédne- 
me rozhlednu a velmi zajímavé hornické muzeum. 
Prostøedek týdne je rezervován pro každoroèní náv- 
štìvu Podkrušnohorského zooparku, a protože s tím- 
to zaøízením úzce spolupracujeme, budou mít dìti 
pravdìpodobnì možnost navštívit i místa, kam se 
bìžný návštìvník nedostane. 
Dohled nad prùbìhem tábora budou mít pracovníci 
Ekocentra a externí pracovníci tak, aby vše probìhlo 
jak ke spokojenosti, tak i v bezpeèí všech zúèastnì- 
ných. O tom, že je pøímìstský tábor dobøe zapsán 
u dìtí i rodièù svìdèí i to, že se oba turnusy podaøilo 
bez problémù naplnit.

Mgr. Libor Háèek 

Mgr. Vladimír Vízdal

Úspìšní sportovci SPŠ Ostrov                                     Foto: Ing. Dana Ptáèková

Pøímìstský tábor Ekocentra 

Chaim Koèí, vedoucí Ekocentra

Vlasta Schartová

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Soutìž v požárním útoku se konala poslední kvìtnový 
den v Zámeckém parku. Na startovní listinu se zapsalo 
11 družstev v kategorii PS 12 (požární støíkaèka 
o výkonu 1200 l/min) a dvì družstva v kategorii PS 
8 (požární støíkaèka o výkonu 800 l/min). Útoky byly 
zahájeny po deváté hodinì ranní a soutìžící se velmi 
snažili vystoupit na stupnì vítìzù. Nakonec se to 
v kalorii podaøilo tìmto týmùm: Hroznìtín (1), Já- 
chymov muži (2), Pozorka (3). 

Kategorie PS 8 mìla jen dva úèastníky, a tak první 
místo letos zùstalo domácím, druzí byli borci z Po- 
zorky. Tentýž den asistovali naši hasièi pøi Dnu dìtí pro 
mentálnì a tìlesnì postižené dìti v Kvìtnové. Or- 
ganizátoøi pøipravili bohatý zábavný program, který 
vrcholil koncerty Aleše Brichty a skupiny Beatles 
revival. V odpoledních hodinách se naše dva vozy 
pøesunuly k ostrovskému Atlantisu, kde byl rovnìž 
uspoøádán dìtský den. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 



Máte v rytectví svùj vzor?

Prezentujete èeské sklo v zahranièí?

Obdivuji hlavnì práci Ivana Chalupky, rytce 
exportního závodu Moser a zakladatele nové rytecké 
éry této sklárny. Dalším mým vzorem a uèitelem je 
mistr rytec Vladimír Skála. Ten mì nauèil veškeré 
nové rytecké postupy a finesy.

Své rytiny jsem zaèal pøedvádìt v zahranièí zhruba po 
sedmi letech praxe. Má první cesta vedla do Lon- 
dýna, kde jsem zákazníkùm pøedstavil umìlecké rytí 
skla v exkluzivní prodejní galerii. Potom následovala 
cesta do Vídnì (2001) a rok poté do Øíma. Za další rok 
jsem byl vyslán reprezen- 
tovat èeské sklo v dalekém 
Hongkongu. V následují- 
cích letech jsem se svým 
ryteckým náèiním navštívil 
také pøední obchodní domy 
a galerie v Japonsku, což 
èiním zatím pravidelnì do- 
sud. Letos to bude cesta do 
Ósaky a Tokia. 
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Mistr rytec Tomáš Lesser je ostrovský rodák

Mìsto Scheibenberg ( 805 m nadmoøské výšky) leží 
na trati Aue-Annaberg, po silnici je vzdáleno kolem 
20 km od hranice na Božím Daru. V 16. století patøilo 
do krušnohorské hornické oblasti, která pøesahovala 
ze sousedního saského Krušnohoøí na Jáchymovsko. 
Saská architektura této doby poznamenala i Jáchy- 
mov a ještì ve dvacátém století se v Jáchymovì 
a Horním Žïáru mluvilo jiným dialektem než 
v Ostrovì a Dolním Žïáru: první byl jazykovì ovliv- 
nìn ze saské a druhý z bavorsko-francké oblasti. 
Kolem Scheibenbergu, založeného v první polovinì 
16. století v rámci krušnohorské tìžební konjunktury, 
se dobývaly rudy kovù, mìdìná, železná, dokonce 
i zlato. Po vyèerpání tohoto podzemního bohatství se 
tu obyvatelé živili (jako ostatnì v celém Krušnohoøí) 
domáckou výrobou prýmkù, cvoèkù a hlavnì pa- 
lièkováním krajek. Na zaèátku 20. století mìl Schei- 
benberg 2613 obyvatel a pùsobily zde malé továrny 
na doutníky, železné zboží, struny a také na tehdejší 
nezbytný doplnìk dámského šatníku zaruèující správ- 
nou linii, šnìrovaèky.

Souèasnì se založením mìsta (roku 1522) zde byla 
postavena malá kaple z hrázdìného zdiva (døevìné 
konstrukce s výplnìmi z hlinìné lepenice). Brzy však 
nestaèila pojmout vìøící vzkvétajícího mìsta a postupnì 
byla obestavìna velkým zdìným kostelem. Stavba byla 
dokonèena roku 1571 a dále doplòována rùznými 
pøístavbami a vestavbami døevìných, nìkdy i pro- 
sklených a velmi  zdobných empor (lóží) pro bohaté 
tìžaøe a obchodníky. Roku 1774 byla dokonèena 
i stavba vìže a kostel byl vysvìcen. 

Hlavní oltáø z poèátku 16. století je dílem neznámého 
umìlce z blízkého Schneebergu, nese vzácné øezané 
a zlacené reliéfy, výjevy z Kristova života. Vrcholí po-
stavami sv. Jana se sv. Petrem a sv. Jakubem po
stranách a soškou Panny Marie. Souèástí bohatého 

Kdo nejvíce 
ovlivnil Váš 
zájem o umìní?

Jaké motivy zpracováváte nejèastìji?

Mým vzorem a uèi- 
telem byl po celých 
osm let malíø Fran- 
tišek Tumpach. Právì 
na jeho doporuèení 
jsem se pøihlásil na 

skláøskou prùmyslovku. V pøijímacích zkouškách jsem 
byl úspìšný: ze 120 uchazeèù jsem se umístil jako 
první. Ve škole mì nejvíc oslovil obor rytectví skla 
a rozhodl jsem se pro nìj i na radu starších spolužákù 
z Ostrova, bratøí Petra a Pavla Vydrových.

Po nástupu do zamìstnání jsem prošel celou výrobní 
praxí a z rytí jednoduchých ornamentálních dekorù 
jsem postupnì pøecházel na tvorbu složitìjších rost- 
linných a zvíøecích motivù, pozdìji pak na složité 
figurální kompozice podle dìl starých i souèasných
mistrù. Nejradìji pøevádím do skla figurální tématiku 
(rytím mìdìnými koleèky), repliky starých mistrù. 
Jsou to napøíklad: Sandro Botticelli, Albrecht Dürer, 
Antoine Watteau, Ingres, Alfons Mucha a další. 
Z mladších umìlcù je to Josef Paleèek.

Scheibenbergský kostel sv. Jana se skví bohatou výzdobou.
(Ilustraèní foto)

Mistr rytec Tomáš Lesser se narodil v Ostrovì 3. èervna 1975. Už v mládí tíhl k rùzným výtvarným projevùm. Od první tøídy základní školy chodil do 
ostrovské Lidové školy umìní. V devadesátých letech absolvoval Støední umìleckoprùmyslovou školu skláøskou v Kamenickém Šenovì. V roce 1993 
nastoupil do svého prvního (a zatím i posledního) zamìstnání v pøední èeské sklárnì s vynikající tradicí rytého skla, podniku Moser v Karlových Varech.

Rozhovor 
pøipravil 
Vojtìch Písaèka

Fotografie jsou pøevzaty z propagaèních materiálù firmy Moser 
Karlovy Vary

Scheibenberg  a  Ostrov
Minulé èíslo Ostrovského mìsíèníku pøineslo zprávu o úspìšném zájezdu pìveckého sboru Orbis pictus do nìmeckého Scheibenbergu. A to s poznámkou, 
že toto mìsto stojí za zájem nejen pro svùj krásný kostel, ale také pro zprávy o Ostrovì, které se objevují v jeho kronice.

vybavení kostela jsou kamenné, øezané a nìkdy i mal-  
bou zdobené epitafy, desky zasazované do zdí kostelù 
na památku zemøelých osobností farnosti a jejich rodin, 
obvykle i s jejich portréty. Tak, jak je známe i z blízkého 
Jáchymova.

V porovnání s našimi velmi støídmì vybavenými 
evangelickými modlitebnami pøekvapují saské evan- 
gelicko-luteránské kostely svou velmi nároènou vý- 
zdobou. Reformaèní luterství tam totiž kolem poloviny 
16. století zakoøenilo tak rychle a v takovém mìøítku, že 
pùvodnì katolické kostely (napø. v Annabergu) zùstaly 
v nezmìnìném stavu.

Jeden z epitafù patøí osobnosti Christiana Lehmanna 
(1611-1688), který sloužil v Scheibenbergu v letech 
1638-1688 jako protestantský faráø, a jeho manželce. 
V pohnuté dobì tøicetileté války se Christian Lehmann 
vìrnì a obìtavì staral o své vìøící a proslul jako 
kronikáø nejen Scheibenbergu, ale i celého Krušnohoøí. 
Jako žádný jiný z tehdejších kronikáøù zaznamenal 
a popsal pøesnou a podrobnou charakteristiku kraje, 
obce a mìsta, hory, lesy a øeky, faunu i floru. Také 
události, ty dùležité i ty každodenní. Zachoval tak 

Pro zaèátek dva ze zápisù:
Roku 1651 pozval starý vévoda (Julius Jindøich Sasko-
Lauenburský) do Schlackenwerthu (Ostrova) kurfiøta 
saského s mladým pánem a s markrabìtem z Bay- 
reuthu, své pøíbuzné, dohromady ve vìku dvou set 
rokù, k sobì do zámecké zahrady a nadmíru skvìle je 
hostil, tak, aby se pospolu cítili srdeènì a požehnanì. 
Když si potom spoleènì prokázali lásku a pøitiskli se 
vzájemnì k srdci, toužebnými slovy se rozlouèili. („Starý 
vévoda“ se mìl opravdu èím pochlubit!)

Zápis druhý:
Ve Schlackenwerthu žili dva kožišníci, jeden se 
jmenoval Tod (smrt) a druhý Hering (slaneèek). S po- 
mocí zlého ducha, kterého ukrývali v náprstku, dokázali 
neuvìøitelnì rychle pracovat, prodávali mnoho svého 
zboží a velmi zbohatli. Jeden z nich se však nechtìl 
doèkat špatného konce této hry a hledal pøíležitost, jak 
se od ïábelské pomoci osvobodit. Vydal se na cestu 
pøes pole a u Kadanì zastrèil oèarovaný náprstek do 
hromady kamení kolem pole. Ale než došel do nejbližší 
vsi, mìl už náprstek zase v brašnì. Šel tedy dále a když 
pøišel ke zdi, kterou právì zedníci opravovali, zastrèil 
náprstek do jedné ze skulin ve zdivu. Zedník jej nalezl 
a schoval. Kožešník se tak sice zbavil ïábla, ale také 
svých bohatých výdìlkù. Oba kožešníci pozdìji zcela 
zchudli. (A mohlo to dopadnout i hùøe...)
Co všechno se ještì ze scheibenbergských kronik 
nedozvíme! Mgr. Zdeòka Èepeláková

pohled na nelehký život obyvatel tohoto horského 
mìsteèka i strasti, kterými je postihovalo poèasí, nemo- 
ci, úrazy a úmrtí a hlavnì útrapy tøicetileté války. 
Z tìchto vzácných kronik byly zatím otištìny dva díly 
a èást tøetího. Jejich studiem se zabývá nynìjší 
scheibenbergský faráø Stefan Schmidt-Brücken, který 
nám takém poskytl nìkolik zajímavých informací 
týkajících se Ostrova (Schlackenwerth). 
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5. èervence  Jáchymovské mincování 
(komponovaný poøad). Oživení období jáchymovské 
støíbrné horeèky a tolarové ražby. V programu se 
prolne èást øemeslná s dramatickou a hudební (ražba, 
získávání rud, hrnèíøství a drátenictví, palièkování, 
pøíbìhy z kroniky, renesanèní hudba).

Otevøeno: út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 
353 811 695, 736 754 831.

Muzeum 
Královská mincovna Jáchymov

Výstava akvarelù a obrázkù na skle bude zaháje- 
na na Staré radnici vernisáží 4. èervence v 17 ho- 
din. Eva Mikschiková, rodným jménem Mikešo- 
vá, se narodila v roce 1967 v Ostrovì, kde také 
vystudovala gymnázium. Nyní žije s manželem 
a dvìma syny už témìø dvacet let v Abertamech. 
V dìtství navštìvovala osm let LŠU Ostrov, obor 
výtvarné výchovy. Maluje od nejútlejšího vìku 
(asi ètyø let), kdy ji silnì inspirovala pøíroda 
a sochy v okolí Miletína ve východních Èechách, 
kam jezdila na prázdniny k babièce. Ve své tvor- 
bì používá jasných a veselých barev a množství 
ornamentù.

„Malování zùstalo stále mým nejvìtším koníèkem. 
Avšak mnohem intenzivnìji jsem zaèala malovat až 
po smrti naší dcerky Evièky, nebo� jako je ona na 
nebesích, je tam i veliká èást mého srdce. A já jsem 
zatoužila kousek té nebeské krásy zachytit i ve svých 
obrázcích. Jsou v nich andìlé, ptáèci, motýli, kvìtiny, 
víly. Malování mi pøináší radost, zklidnìní a pomoc. 
Mé jediné pøání je, aby mé obrázky potìšily i pøípad- 
né diváky a pøinesly jim radost," svìøila se autorka.

Nebeské obrázky 
Evy MikschikovéV rámci „køížové cesty“ k zakonèení IX. Jáchy- 

movského pekla byla v nedìli 25. kvìtna v kapli 
sv. Floriána v klášterním areálu v Ostrovì 
slavnostnì instalována zmenšená kopie plastiky 
Zaváté šlépìje od akademického sochaøe 
Jaroslava Šlezingera. 

Umìlecké dílo znázoròuje matku s dcerou, 
zarmoucené nad ztrátou manžela a otce. Zaváté 
šlépìje jsou místìny pod hlavním køížem, který 
symbolicky pomáhají nést ostatním obìtem 
veškerého násilí na Ostrovsku. 

Zaváté šlépìje 
v kapli sv. Floriána

Anna Vanèátová: V barvì

Heinrich Vogeler: Sen  skuteènost

Obì výstavy potrvají do 7. záøí 2008 

Vychovávat syny, starat se o rodinu, 
uèit ve škole dìti a pøi tom všem ještì 

malovat a úèastnit se výstav, o tom všem vypovídají 
obrazy malíøky Anny Vanèátové z Dobøíše. Svìt 
kolem nás pøináší každý den tolik nevšedních zážitkù 
a emocí, že ztváròovat je malíøsky patøí k nejlepšímu 
zpùsobu jejich vyjádøení. Anna Vanèátová tak èiní 
s velkou výtvarnou energií už od 70. let dvacátého 
století. Své pùsobivé expresivní malby zabydluje 
nejrùznìjšími postavami, dìtmi, zvíøátky, ale i do- 
spìlými jakoby vyrostlými z dìtských kreseb, které 
ovšem líèí èasto s ironií a humorným nadhledem. Kdo 
se nebojí výrazných barev a má rád jak jejich prudké 
kontrasty, tak vytøíbená harmonická spojení, toho 
obrazy Anny Vanèátové potìší.

Komorní výstava pøedstaví grafickou tvorbu nìmec- 
kého autora Heinricha Vogelera, jednoho z hlavních 
pøedstavitelù Jugendstilu (nìmecké varianty secese). 
Grafické listy z pøelomu 19.-20. století plné hledání 
harmonie èlovìka, pøírody a vesmíru pro Vás vybrala 
Zdeòka Èepeláková z bohatých sbírek galerie. 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz,
 www.galeriekvary.cz
Otevøeno: støeda-nedìle: 13.00-17.00 hod. 

Letní osvìžení 
v Letohrádku Dvanáctiletý Filip Hájek a o rok mladší Kateøina 

Prokešová z taneèní školy Krok z Hradce Králové 
patøili na Euroregionu Krušnohoøí k nejmladším sou- 
tìžícím. Hned v prvním kole, kdy zatanèili standardní 
tance, prokázali nejen dobrou taneèní prùpravu, ale 
pøekvapili i na svùj vìk pomìrnì vyspìlým pohybo- 
vým projevem, jaký tato soutìžní disciplína vyžaduje. 
Porota je spolu s dalšími tøemi páry vybrala k postupu 
do finále, ale na probojování do vítìzných pozic už 
v konkurenci ostatních (vìtšinou starších a zkušenìj- 
ších) párù nestaèili. Byli ètvrtí. Zato v latinskoameric- 
kých tancích získali tøetí místo. 

Kateøina a Filip nechodí do stejné školy, jako taneèní 
dvojici je dal dohromady jejich taneèní mistr Jaroslav 
Krtièka (v roce 1989 založili profesionální taneèníci 
Jana a Jaroslav Krtièkovi v Hradci Králové taneèní 
školu Krok). Obì dìti tanèí již od pøedškolního vìku 
a na jejich výkonu je to znát. Mají pøed sebou ještì 
mnoho let tréninkù i soutìží, a pokud jim dosavadní 
nadšení pro tanec vydrží, jistì se jednou protanèí 
i k vysnìnému nejvyššímu stupni. 

Soutìžily také dìti

Mezinárodní taneèní soutìž Euroregion 
Krušnohoøí už podruhé pøilákala do Domu 
kultury v Ostrovì soutìžící taneèní páry z Èeské 
republiky i sousedních zemí. 

Po slavnostním zahájení, kdy starosta Ostrova Jan 
Bureš dvojjazyènì pøivítal pøítomné taneèníky i di- 
váky, se jako první v poøadí pøedstavily dìtské páry ve 
standardních tancích. Na parketu se pak bìhem 
odpoledne vystøídaly taneèní dvojice všech vìkových 
skupin až po seniory. Soutìže mìly rychlý spád 
a chvílemi bylo na udýchaných taneènících znát, že 
i pøes dùkladnou tréninkovou prùpravu je tanec 
rozhodnì fyzicky velmi nároèným sportem. Pro 
ostrovské diváky byla pøehlídka taneèního umìní 
výrazným kulturním zážitkem, o èemž svìdèil nejen 
jejich èastý potlesk, ale také nadšené hodnocení, 
které si svìøovali mezi sebou navzájem. Oceòovali 
nejen sportovní výkon soutìžících, ale také barvitou 
podívanou. Taneènice oslòovaly rafinovanými støihy 
šatù a pøedevším záøivými barvami, v nichž pøevládaly 
èervená, oranžová, žlutá a zelená. 

„Je to nádhera, vidìt takový tanec na vlastní oèi, 
dosud jsem ho znala jen z televize. Jsem pøímo 
okouzlená tou záplavou barev,“ uvedla divaèka 
Hana, která se pøijela do Ostrova podívat z blízké 
obce. Taneèní klání se pomalu stává ostrovskou 
tradicí. Poøadatelé (TK Stardance Chomutov a DK 
Ostrov) mohou jen doufat, že Ostrovští tuto 
mimoøádnou událost pøijmou jako vítanou pøíležitost 
k nevšednímu kulturnímu i estetickému zážitku a svùj 
zájem o ni potvrdí v dalších letech stoupající diváckou 
úèastí. 

Zmenšená kopie plastiky Zaváté šlépìje od akademického sochaøe 
Jaroslava Šlezingera.                             Foto: Ing. Marek Poledníèek

MP

Taneèníci 
okouzlili ostrovské diváky 

red
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 jan
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Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:

Pøipravujeme na srpen:
LOVCI POKLADÙ 2
ZLATÝ KOMPAS
DR. DOLITTLE 4
SWEENEY TODD: ÏÁBELSKÝ HOLIÈ Z FLEET 
STREET
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
ACROSS UNIVERSE
P2

V èervenci a srpnu promítáme od 18.30 a od 
21.00 hod.

3. a 4. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
4. a 5. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut (*12)

Premiéra
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha 
podle scénáøe Petra Jarchovského v režii Jana Høe- 
bejka. U mì dobrý se ohlíží do devadesátých let, do 
doby našich prvních krùèkù na novém neprobá- 
daném území rašícího kapitalismu v Èechách. Vele- 
vážené publikum, máte-li rádi humor, napìtí a trochu 
romantiky, raète vstoupit. Film U mì dobrý je tu pro 
vás! Produkce: ÈR. Žánr: komedie

5. a 6. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 135 minut, èeská verze 

 Premiéra
Speed má soutìžení v krvi, je pøimìøenì agresivní, 
øídí se instinkty a nezná slovo strach. Speed chce 
zachránit rodinné støíbro a udržet si místo ve sportu, 
který nadevše miluje. S pomocí rodiny a své pøítel- 
kynì musí èestným zpùsobem zvítìzit v tìžkém zá- 
vodu, který stál jeho bratra život. Nároèná celostátní 
rallye, kde se bojuje na život a na smrt, nenese svùj 
název „Zkouška ohnìm“ nadarmo. Produkce: USA. 
Žánr: rodinný

10. a 11. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 114 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Každý den je v Americe pohøešováno 2000 dìtí. Pro- 
vokativní a komplikovaný thriller, který nás nenechá
v klidu, natoèený podle úspìšné knihy Dennise 
Lehanea je režijním debutem oscarového Bena 
Afflecka. Sleduje pøíbìh pohøešovaného dìvèátka. 
Samotné vyšetøování odhaluje obøí labyrint tøídních 
rozdílù, korupce, zla a nevinnosti. Produkce: USA. 
Krimi, drama

11. a 12. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 84 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra
Uznávaný fotograf prožívá se svou novomanželkou 
romantické líbánky v Japonsku. Pøi návratu z výletu 
srazí autem ženu a skonèí v pøíkopì. Oba vyváznou 
bez škrábnutí, ale po neznámé ženì jako by se slehla 
zem. Na fotkách se pak zaèínají objevovat tajemné 
stíny, které nabývají stále jasnìjší tvary, až je témìø 
zøejmé, že mají co do èinìní se ženou, kterou srazili 
na silnici. Produkce: USA. Žánr: horor

12. a 13. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 126 minut (*15)  

Repríza
Režisér Bohdan Sláma zachycuje v novém filmu 
osudy tøí hlavních hrdinù: Uèitele, Marie a Chlapce, 
jejichž náhodné setkání rozpoutá velký pøíbìh lásky, 
pøátelství a odpuštìní. Produkce: ÈR. Žánr: drama

17. a 18. ètvrtek a pátek 18.00 hod. 
18. a 19. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 145 minut, èeské titulky (*12)   

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hodin! Filmový Sex ve 
mìstì zaèíná ètyøi roky od chvíle, kdy skonèil seriál. 

U MÌ DOBRÝ 

SPEED RACER

GONE BABY GONE 

CLONA 

VENKOVSKÝ UÈITEL 

SEX VE MÌSTÌ 

Petr Boøil z Mariánských Lázní procestoval již 
mnoho zemí svìta a rád se pravidelnì dìlí o zá- 
žitky z cest s posluchaèi na svých besedách. Ten- 
tokrát však zavítal do Ostrova s vyprávìním 
o èeské krajinì a její zvláštnosti: záhadných ka- 
menných køížích. Od chvíle, kdy se zúèastnil první 
expedice (v roce 2003 s Jiøím Babovákem ze Dvora 
Králové), zaèal køíže sám objevovat. 

„Poznal jsem, že kamenné køíže jsou krásné téma, je 
radost se jim vìnovat, ale probouzely ve mnì i neklid 
a otázku, budu-li schopen je všechny najít a vyfo- 
tografovat, když jich jsou na dva tisíce. Jenže jakmile 
jednou nìjaký køíž najdete, už nemùžete pøestat,“ 
uvedl Petr Boøil. Že se mu již obrovské množství køížù 
zdokumentovat podaøilo, o tom se mohli pøesvìdèit 
návštìvníci jeho èervnové pøednášky na Staré radnici, 
kde je vidìli na vlastní oèi, vyprávìní totiž doplnilo 
promítání diapozitivù. 

Kamenné køíže lze najít na nejrùznìjších místech: 
v mìstských parcích, soukromých zahradách, ale také 
v pøíkopu u cesty, v lesích èi na polích. Pojmenování 
„smírèí køíže“, které se mezi lidmi vžilo, však platí pouze 
pro malou èást kamenných køížù. Tyto kameny po- 
cházejí ze støedovìku, kdy bylo pro panství výhodnìjší 
sepsat takzvanou smírèí smlouvu, nežli viníka popravit 
èi zavøít do vìzení, protože by tím mimo jiné ubyla 
pracovní síla. Viník postavil smírèí køíž a svùj zloèin ještì 
odèinil. Když napøíklad nìkoho zabil, musel se postarat 
o vdovu i dìti, dát sloužit mši, vykonat pou� do Øíma 
a pøedevším projevit lítost a pokoru. Tento trestní øád 
byl však platný pouze na místech, kde se øídili saským 
(tzv. magdeburským) mìstským právem.

Vìtšina køížových kamenù byla postavena jako památ- 
ka na nìjakou tragickou událost: loupežné pøepadení, 
lesní neštìstí, zabití divokým zvíøetem, pomstu ze žár- 
livosti, ale také tøeba povodeò. Na nìkterých kame- 
nech bývá èasto zobrazen smrtící nástroj, napøíklad 
sekyra, meè, kuše apod. Na kamenech nìkdy bývají 
také nápisy, vìtšinou èeské nebo nìmecké. Køížové 
kameny mají rùzné tvary: samostanou skupinu tvoøí 
kamenné køíže (pøevažují na západì Èech), dále kame- 
ny s reliéfem køíže (vìtšinou na Moravì) a stély (ka- 
meny s výzdobou èi nápisem). Historickou roli kdysi 
hrály kameny hranièní, vytyèující hranice mezi zemìmi 
nebo sloužící jako mezníky mezi jednotlivými pan- 
stvími. Misijní kameny údajnì vztyèovali na své pouti 
Cyril s Metodìjem, známé jsou i husitské kameny 
s reliéfem kalichu. Výstražné kameny mìly varovat 
poutníky napøíklad pøed skrytou bažinou (šipkou ve 
smìru bezpeèného odboèení z cesty) nebo pøed jiným 
možným nebezpeèím. Vojenské køížové kameny byly 
vztyèeny na pamì� padlých vojákù v bitvách (švédské 
a francouzské kameny). Nejstarší køíže pocházejí ze 
13. století (napø. v Podhradí na Chebsku køíž z roku 
1290), jiné byly postaveny pøímo v souèasnosti. 

Vyprávìní Petra Boøila sledovali posluchaèi na Staré 
radnici s velkým zájmem, vždy� témìø ke každému køíži 
znal i jeho dávný pøíbìh. Jen je škoda, že úèast nebyla 
na tak poèetné mìsto nijak vysoká, vždy� pøi mnoha 
aktivitách cestovatele Boøila není vùbec jisté, kdy zas se 
svým poutavým vyprávìním z cest do Ostrova pøijede. 

Záhadné køížové kameny

FRANTIŠEK JE DÌVKAØ, TEMNÝ RYTÍØ 
KULIÈKY, LOVCI DRAKÙ, ONCE 
KARAMAZOVI

Jeho hrdinky údajnì neztratily nic ze svého potrhlého 
šarmu, ale získaly „dospìlou eleganci“.
 Produkce: USA. Žánr: komedie

19. a 20. sobota a nedìle, 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut

Repríza
...aneb nevinnì o vínì. Letní komedie, která nás 
zavede na moravské vinice je pøíbìhem dvou kama- 
rádù, Honzy a Jirky. Honza (Kryštof Hádek) se roz- 
hodne splnit svému nemocnému dìdovi jeho životní 
sen: zajistí mu dovolenou snù, aniž to tuší, a splní si 
tím i svùj sen. Najde to, co dlouho hledal a po èem 
toužil. Produkce: ÈR. Žánr letní komedie

24. a 25. ètvrtek a pátek, 18.30 hod.
25. pátek, 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 123 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra
Pìt studentù, jeden skvìlý plán a Las Vegas na 
lopatkách. Skupina nejnadanìjších studentù odjíždí 
každý víkend pod falešnou identitou do Vegas, kde 
využívají svých dovedností k tomu, aby si v kartách 
pøišli na slušné peníze. Zásluhou toho, že se nauèili 
poèítat karty a osvojili si komplikovaný systém tajných 
signálù, jsou schopni vyhrát v kasinech pohádkové 
èástky. Produkce: USA. Žánr: drama

26. a 27. sobota a nedìle, 18.30 hod.
26. sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè,  147 minut, èeská verze   

 

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 18 hodin! V tomto novém 
filmu se sourozenci Pevensieovi, Peter, Zuzana, 
Edmund a Lucie, vracejí do velmi odlišné zemì, než 
jakou na konci jejich minulého dobrodružství opustili. 
Zemi vládne železnou rukou zlý král Miraz a narnijská 
bájná stvoøení a mluvící zvíøata se ukrývají. Sou- 
rozenci se musí pokusit o záchranu narnijských oby- 
vatel a pomoci zpátky na trùn jeho náležitému dìdici, 
mladému princi Kaspianovi. Produkce: USA. Žánr: 
dobrodružný

31. 7. ètvrtek a 1. 8. pátek 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 122 minut, èeské titulky (*12)  

Repríza
Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìjších 
postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. 
V charakteristickém klobouku a s bièem coby nepo- 
stradatelnou zbraní. Indiana Jones. Univerzitní pro- 
fesor, muž, který objevil legendární Archu úmluvy, 
zachránil posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý 
grál. V novém dobrodružství bude pátrat po další 
slavné relikvii, záhadné Køiš�álové lebce. Produkce: 
USA. Žánr: dobrodružný

BOBULE 

OKO BERE 

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 
KØIŠ�ÁLOVÉ LEBKY 

Irena Janeèková



Ostrovský mìsíèník
Èervenec 2008 9

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

Pøipravujeme

kulturní pøíloha 7/2008

Pravidelný provoz Posvátného okrsku 
v Ostrovì: 
út-ne 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod. 

Dennì od 7. do 11. èervence, spoleèenský sál DK 
Ostrov

Lektorka: Vlastimila Wasyluková

Dìti: 9.30-11.45 hod.
Dìti si vezmou do kuføíèkù na kreslení vodovky, 
tempery, pastelky a vše, èím rádi tvoøí (køídy, klacíky, 
tuš, perka, nùžky, lepidlo, rùzné papíry) a starší 
obleèení na sebe, urèitì se trošku umažou, jako praví 
malíøi…

Dospìlí: 16. 30-19.30 hod.
Program kresby a malby je pøipraven pro tvorbu na 
sále i v plenéru. Bude-li mít úèastník zájem zdokonalit 
se v nìkteré výtvarné technice, domluví se pøímo 
s lektorkou. S sebou si na první hodinu vezmìte 
ètvrtku A3, balící papír A2, tvrdou podložku A2 (napø. 
z kartónové krabice), ètyøi kolíèky na prádlo, uhel, 
rudku, plastickou gumu, hadøík. Ostatní si domluvíte 
pøímo v hodinì. Výtvarný materiál je možné si 
zakoupit u lektorky.

29. èervence až 3. srpna 

Poøádá DK Ostrov ve spolupráci s Kultur-
Kommunikations-zentrum Malzhause.V.

Je to setkání neprofesionálních výtvarníkù, kteøí 
budou spoleènì tvoøit na téma:
Klášterní areál v Ostrovì a ostatní kulturní památky 
Ostrova.

Odborným lektorem setkání bude paní Susanne 
Söllner-Burr, která se úèastnila již minulých setkání.

Podrobné propozice vèetnì pøihlášky naleznete na 
našich webových stránkách.

LETNÍ ŠKOLA  KRESBY A MALBY 

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ
Dovolujeme si Vás pozvat na Èesko-nìmecké 
setkání výtvarníkù, které se uskuteèní již tøetím 
rokem. 

Zápis do kurzu

Zahájení: 
22. záøí 17.30 hod. 
(nutné je spoleèenské 
obleèení), dále každé 
pondìlí, termíny: 
29. záøí, 6., 13., 20., 27. 
øíjna, 3., 10., 17., 24. listopadu, celkem 10 lekcí. 
V cenì kurzovného je 30 vyuèovacích hodin, 
Prodloužená 24. øíjna, Závìreèný vìneèek 28. listo- 
padu a vstupenka na Ples DK Ostrov v lednu 2009. 
Kurzy povede taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Cho- 
mutovì. Døíve aktivní taneèník mezinárodní tøídy. 

Zaèátek 22. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 24. listopadu, 10 lekcí (20 vyuèovacích hodin). 
Tanec jako souèást moderního životního stylu pro 
každou vìkovou kategorii!

KLASICKÉ 
TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

Zápis a pøedprodej  v Informaèním centru v DK 
Ostrov

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

Zápis a pøedprodej v Informaèním centru v DK 
Ostrov

4. èervence pátek 17.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Eva Mikschiková, akvarelové obrázky a malba na 
sklo.
Výstava potrvá do 29. èervence

SEN O RÁJI

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

4. èervence pátek  17.30 hod.

Vernisáž výstavy: 

Pod Mattoniho vedením vzkvétala celá oblast. Jen tøi 
roky po získání pramenu Mattoni koupil od hrabìte 
Èernína také láznì. Mattoni postavil vilu, lázeòský 
palác, kolonádu, hotely a další objekty. V lázních 
Kyselka pulsoval život.   
Vedle historie lázeòských staveb, fotografií a vzác- 
ných listin bude k vidìní také øada pøedmìtù jako 
pùvodní hlinìné a sklenìné láhve, etikety, kniha 
lázeòských hostù a další vzácnosti.
Výstava potrvá do 7. záøí

MATTONIHO KYSELKA 
aneb Heinrich Mattoni už není

Vyplní taneèní škola

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

13. èervence nedìle 16.00 hod.

Koncert se koná v rámci festivalu Mitte Europa. 
Pìvecký soubor Suden Aika (Èas vlkù) s oblibou 
doprovází své tradièní severské písnì na originálních 
finských a karelských lidových nástrojích, mezi nimi je 
napø. kantele (skøíòová citera), moraharfa (fidula), 
hurdy-durdy (druh flašinetu). Èlenky souboru jsou 
absolventkami Sibeliovy akademie v Helsinkách, in- 
terpretují finskou tradièní hudbu koøenící v ugrofin- 
ské mytologii. S laskavou podporou mìsta Ostrova.

Finsko-karelská hudba SUDEN AIKA

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2008

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV
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Kontakt: tel. 353 800 523, 
                   724 509 195
                   carna@dk-ostrov.cz

SVATBY 
V KLÁŠTERNÍM AREÁLU 
V OSTROVÌ

Krajské pøebory horských kol MTB se konaly 
v kvìtnu v Karlových Varech. Závodníci ostrov- 
ského Cykloteamu vyhráli, co se dalo! 

Podìkování

V kategorii nejmladší žáci (do 10 let) zvítìzil Tomáš 
Pavlík pøed Vítkem Brožkem a Timem Ocetníkem.
V kategorii mladší žáci (10-12 let) zvítìzil Martin 
Èechman  pøed Davidem Zadákem.V kadetech (15-
16 let) se opakovalo umístìní prvních dvou zá- 
vodníkù. Vyhrál Jirka Èechman pøed Petrem Šulcem 
a v juniorech (17-18let) zvítìzil Tomáš Strnad. 
Dìvèata sice nedosáhla na tituly, ale druhé místo Káti 
Frèkové v nejmladších žákyních, tøetí místo Anety 
Klaukové v mladších žákyních (10-12let) a druhé 
místo starší žákynì (13-14 let) Simony Koèové jsou 
pøíslibem pro další období. První èást cyklistické 
sezóny potvrdila, že mladí závodníci z Ostrova mají 
velmi dobrou formu. Pøejeme jim do druhé poloviny 
sezóny hodnì zdraví a štìstí, aby se jim vyhýbala 
zranìní.

Kriminální èin provìøil lidskou solidaritu  
Na Krajských pøeborech horských kol (24. kvìtna) 
byla v dobì slavnostního vyhlašování výsledkù našim 
závodníkùm, sourozencùm, ukradena kola z auta 
(z uzamèených støešních nosièù). Místo radosti se tak 
stalo místem obrovského smutku a beznadìje. Tím 
víc, že se jednalo o úplnì nová kola. Slzy v oèích dìtí 
se však podaøilo rychle vysušit. Èlenové oddílu 
rozhodli, že jedno kolo zakoupí oddíl, takže pøispìli 
jeho èlenové (a Miloš Dvoøák), na druhé se podaøilo 
sehnat prostøedky od sponzorù Cykloteamu (Láznì 
Jáchymov, EU Sokolov), kterým nebyl osud 
sourozencù lhostejný. Celá akce byla tak rychlá, že 
dìti pøevzaly nová kola bìhem jediného týdne po 
osudné události. Mohou tedy opìt závodit. 

Už bezprostøednì po krádeži se nám spousta spor- 
tovcù snažila pomoci kola hledat, ale bez výsledku. 
(Mile nás pøekvapila Policie ÈR svou vstøícností, 
pøestože dle jejich slov jsou takových krádeží hlášeny 
již desítky.) Zbyly nám jen oèi pro pláè. Jsme normální 
rodina s dìlnickými platy, na kola jsme si museli vzít 
pùjèku, protože rozhodnì nejsou levná. Kdo nìkdy 
nìco podobného zažil, pochopí naše zoufalství. 
Proto nás šokovalo, když necelé dva dny po krádeži 
zajistil Jiøí Èechman našim dìtem kola nová! Jedinou 
odmìnou jim byla radost dìtí a naše veliká vdìènost. 
Smekáme pomyslný klobouk pøed lidmi, kteøí doká- 
žou dìtem ukázat, že mezi námi nejsou jen zlodìji, 
ale také tu žijí hodní lidé. 

Pìkného úspìchu dosáhli žáci FK Ostrov na mezi- 
národním turnaji konaném koncem kvìtna v italském 
Fanu. V konkurenci celkù z Itálie, Francie, Polska, 
Slovenska a Èeska obsadili skvìlé 2. místo. Svou sku- 
pinu vyhráli s pøehledem 10:2, když porazili italské 
Fano i Baník Støíbro, pokaždé 5:1. Ve finále proti slo- 
venské Svinici se projevila menší zkušenost mladíkù 
z Ostrova, kdy po celý zápas vyvíjeli tlak, ale proti 
výbornì organizované obranì soupeøe se nedokázali 
prosadit a následnì inkasovali ze dvou rychlých 
výpadù soupeøe. Finále skonèilo porážkou Ostrova 
0:2, pøesto po zápase panovalo uspokojení, protože 
na tomto (pro ostrovské tradièním) turnaji se poprvé 
prosadili až do finále. Navíc Lukáš Vyhlídka dostal 
cenu za nejlepšího útoèníka a Marián Lukáè se stal 
nejlepším støelcem. Všem klukùm patøí za skvìlou 
reprezentaci klubu i mìsta podìkování. 

Akce pro veøejnost
 Putování Horním Posáza- 

vím mezi Stvoøidly a rybníkem Dáøko
Klášterec n. Ohøí, Mìdìnec, Údolíèko, 

Perštejn
 Nižbor a okolí: Janùv vršek, Døevíè, 

Hamousùv statek)
 Leopoldovy Hamry: Kraslice, Snìžná, 

Krajková, Høebeny
Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od støedy pro 
pøíslušný sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Tyto 
údaje jsou rovnìž na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupné bez startovného i pro neèleny 
Klubu èeských turistù. 

28. èervna až 5. èervence

12. èervence 

19. èervence

26. èervence

2. srpna sobota 13.00 hod., areál Atlantis 

 
Soutìž v tìžkých silových disciplínách (Harišákova 
pekelná klec, Magnussova silová dráha, Kruh Barba- 
ra Conana ad.). Soutìžící si sáhnou na samotné dno 
svých silových možností. Souèástí soutìže bude 
vystoupení Železného Zekona, držitele nìkolika re- 
kordù zapsaných v Guinessovì knize. Pøijïte si užít 
krásné sportovní odpoledne a podpoøit místní siláky. 
Vstup volný.

X. roèník memoriálu Karla Kunze v soutìži 
o Nejsilnìjšího muže Ostrova.

To, co v posledních letech dozrálo a co se nabízí 
v Ostrovì v oblasti dìtského a støedoškolského divad- 
la, má tìžko nìkde srovnání. Soubor Ireny Konývkové 
Hop-Hop ZUŠ nemusím znalým vìci pøedstavovat 
(pøipomenu 33 úèastí na vrcholných národních ama- 
térských divadelních pøehlídkách). O tom, že kvalitní 
podhoubí je inspirující svìdèí to, že v posledních letech 
vyrùstá vedle už zavedeného a známého souboru další 
kvalitní soubor, který snese celostátní mìøítka, soubor 
Lucie Velièkové Na poslední chvíli. A právì její tøi 
pøedstavení, spolu s ostatními ètyømi  (když nepoèítám 
noèní Ohnivou show), byla souèástí programu diva- 
delního festivalu Skluz, jehož první roèník se konal 
právì v Ostrovì zaèátkem kvìtna. Jako by poøád ještì 
nestaèilo, že se v Ostrovì koná pravidelnì meinárodní 
festival Soukání èi recitaèní pøehlídka Dìtská scéna. Teï 
tedy ještì pøehlídka støedoškolských a vysokoškolských 
divadelních souborù. Nesoutìžní.  Sešly se tu soubory 
z Brna, Plznì, jeden z družebního mìsta Stollberg 
v Nìmecku a dva zmínìné domácí soubory. Pro 
inspiraci, z potøeby setkávat se, pøedat si zkušenosti 
a vzájemné potìšení ze inscenací. A dùležitou souèástí 
pøehlídky byly také spoleèné diskuse o všech pøed- 
staveních. 

Organizace pøehlídky fungovala bezchybnì. (Aby se 
dostálo názvu pøehlídky, už od první chvíle se poèítalo 
s tím, že zaèátky plánovaných akcí budou ve skluzu, 
a tak probíhalo vše podle plánu, bez nervákù a spì- 
chu). Kromì pøedstavení nìmeckého souboru, který 
pøivezl výpravnou, leè pøíliš verbální pohádku (Stateèný 
krejèík podle bøí Grimù), všechna spojovala pøedevším 
potøeba osobní výpovìdi. O sobì, o dobì, ve které -
náctiletí a èerstvì dvacetiletí žijí, o vztahu k nám 
dospìlým. 

Domácí soubor Na poslední chvíli v pøedstavení 
Goromomo Gorolo, který zpracoval a pøevyprávìl 
pøíbìhy starých Evenkù, pùvodních obyvatel Sibiøe, 
pøedal souèasníkùm aktuální poselství o dobì a lidech, 
kteøí ještì neztratili kontakt s pøírodou. Pøedstavení 
nepostrádalo divadelní obraznost, adekvátní tíživou, 
ale pravdivou atmosféru a silný apel. Stejný soubor 
a stejná skupina se pøedstavila ještì jednou v naprosto 
odlišném žánru. V autorském textu Lesson Three My 
Day pøesvìdèil, že stejnì dobøe dokáže pøinést na 
jevištì humor a nadsázku. Tøetím pøedstavením byla 
emotivní zpovìï osmi dívek v montáži èeských i svì- 
tových autorù, kterou nazvaly Dcera Evina. Slovy, 
pohybem i zpìvem vypovídaly o køehké duši souèasné 
mladé ženy a dívky. Všechna tato pøedstavení reží- 
ovala Lucie Velièková. 

Ètvrté ostrovské pøedstavení uvedl soubor Hop Hop 
Ireny Konývkové. Také v této inscenaci dokázal, že 
patøí k absolutní špièce této vìkové kategorie. 
Pøedstavení U rybníku (montáž textù D. I. Charmse) 
byla pro mì profesionální ukázkou práce pedagoga 
(tedy vedoucího a režiséra) a plnì rozvinutého tvo- 
øivého osobitého pøístupu skupiny zhruba devatenácti- 
letých mladých mužù a jedné dámy. Metaforická insce- 
nace nepostrádala vtip, esprit, pohybovou a hereckou 
vybavenost protagonistù a pøedevším silnou výpovìï, 
pøi které pøes veškerou lehkost mrazilo v zádech. Je to 
divadelní a metaforický „Charms“, jeden z nejlepších, 
jakého jsem v poslední dobì vidìla na jevišti. 

Pøehlídku doplnil ještì soubor studentù JAMU z Brna 
My, co spolu chodíme v autorské nápadité anekdotì 
Podivný den Pavlíka B. a pøedstavení Za mraèenky 
souboru Zamraèené dìti z Plznì, pøedstavení nabité 
energií, postavené na autentickém mapovaní pocitù 
souèasného mladého èlovìka. Pøestože pøehlídka byla 
nesoutìžní, každý soubor si odnesl individuální cenu 
a navíc dárek a cenu vìnovanou družebním soubo- 
rem. Každý soubor se tak dozvìdìl, co právì na jeho 
pøedstavení bylo inspirativní a hodno ocenìní. Orga- 
nizátorùm divadelního festivalu pøeju: A� vám všem 
vydrží hodnì sil a hodnì nápadù do dalších roèníkù. 

Sportovní klub SK Borek Ostrov zahájil již pátý roèník 
ostrovské volejbalové ligy neregistrovaných. Prvního 
kola (bylo sehráno 24. kvìtna) se zúèastnilo 15 
družstev (celkem asi 100 hráèù). Druhé kolo je 
naplánováno na 21. èervna, také na kurtech TJ 
Ostrov pod Gymnáziem (v dobì uzávìrky OM 
nebyly známy výsledky). Junioøi SK Borku hrají již 
druhý  rok I. volejbalovou ligu a v koneèném poøadí 
pod vedením trenéra Køížka obsadili šesté místo 
v tabulce (ze 12 družstev ÈR). 

Ostrov ve Skluzu

Jiøina Lhotská, lektorka Skluzu 

Hráèi FK Ostrov uspìli v Itálii

Jiøí Mikeš, FK Ostrov

Nejsilnìjší muž Ostrova

SK Borek Ostrov informuje

Jaroslav Pecko, SK Borek

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth

Úspìšní sportovci FK Ostrov.                                  Foto: Jiøí Mikeš 

Cykloteam Ostrov: 
úspìch mladých

Jiøí Èechman, jednatel CO

Eva Koèová

Karel Kunz
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Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROVÈápa pøilákalo nové hnízdo
èervenec

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.35 Kulturní mìšec (repríza) 
18.45 S-mix (sestøih)
10. èervence 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Jungle 
18.45 Vaøíme s vámi

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Pod lupou, závìreèná diskuse (repríza)
18.45 Promìny (repríza)

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Videotip
18.45 Láznì Kyselka vèera a dnes (dokument)

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Promìny (repríza)
18.45 Rozcestník: Ostrovský høbitov
Premiéry vysílání: ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 
ze Zastupitelstva od 15.00 hod.).
Opakování vysílání: ètvrtek 19.00-24.00 hod., 
sobota 9.00-12.00 hod. V ostatní dny dle schematu 
vysíláme Informaèní smyèku.
Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 
hosty) volejte na 353 613 694, pište na: studio@tv-
ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 696 133. 
Podrobný celotýdenní program je k dispozici také 
v IC v DK Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì 
peèovatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù 
Elektro-S. Zmìna programu vyhrazena! Všechny 
zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Upozornìní pøedplatitelùm
Starý úèet pro placení poplatkù za kabelovou televizi 
(vedený u komerèní banky)  byl ke 30. èervnu 2008 
zrušen. Ve vlastním zájmu dbejte prosím na to, aby 
vaše platby došly na správné èíslo úètu:
Nové èíslo úètu je 220013882/0300.

3. èervence

17. èervence 

24. èervence

31. èervence

Nové hnízdo, postavené na pahýlu uøíznutého 
smrku v zahradì rodinného domu ve Staro- 
mìstské ulici v Ostrovì, pøilákalo pozornost èápa 
z blízkého Zámeckého parku. Èáp, který jinak 
sídlí v hnízdì na støeše Letohrádku, se pøiletìl 
podívat zblízka a manželùm Kropáèkovým se ho 
pøitom podaøilo vyfotografovat.

„Smrk jsme museli bohužel zkrátit, protože už zaèínal 
být svou výškou nebezpeèný. Na jeho uøíznutý kmen 
jsem umístil kovový rám a na nìj hnízdo spletené 
z vìtví. Asi po tøech dnech si hnízda všiml èáp a zaèal 
naši zahradu pravidelnì navštìvovat. Zjistili jsme, že si 
vytahuje drobné vìtvièky a odnáší je do svého hnízda 
na Letohrádku. U nás trvale nezahnízdil, zøejmì mu 
v tom mimo jiné bránila i malá výška,“ uvedl Milan 
Kropáèek. 

Hovor už byl v plném proudu, když jsem si do kupé 
pøisedla ke dvìma ženám. Jedna vypadala na pade- 
sát, druhá byla zøejmì o dost starší. Sportovnì oble- 
èená paní kolem padesátky se právì pohoršovala nad 
neomaleností svých sousedù, bydlících o patro níž.

„Oni tak strašnì smrdìj, že já kvùli nim kolikrát 
nemùžu ani otevøít okno! Ten smrad je vážnì hroz- 
nej,“ øíkala rozèilenì své spolucestující, tiché šedovla- 
sé dámì, která jen beze slov pøitakávala. 

„To vám je takovej smrad, že bych se z toho kolikrát 
i poblila,“ dodala ještì ta žena a já jsem se dívala do 
rozevøeného èasopisu, ale uši jsem si zakrýt nemohla, 
takže se mi moc nedaøilo soustøedit se na ètení. Právì 
když jsem se snažila odhadnout, èím asi tak ti její 
sousedé mohou smrdìt, že kvùli tomu nemùže ani 
vyvìtrat svùj byt, øekla to sama.

„Kuøáci jsou hrozná verbež, já je tak nenávidím!“
Šedovlasá paní opìt jen pokyvovala hlavou, ale její 
spoleènici to zøejmì nestaèilo.

„No øeknìte sama, nejsou to prasata? Mìlo by se 

Foto:  Milan Kropáèek

jan

Cestujeme a svìøujeme se
Pod èarou

Tlouš�ka izolantu se dnes navrhuje mezi 10-14 cm. Na 
cihelné zdivo se doporuèuje použít difúznì otev- 
øenìjší materiály pod znaèkou „open“, které mají 
difúzní odpor stejný jako minerální materiály, ty jsou 
však podstatnì dražší než polystyrén. Na tlouš�ce 
izolantu by se šetøit nemìlo, nebo� jeho cena pøed- 
stavuje cca 30 % z celkové ceny. Ostatní náklady tvoøí 
položky na lešení, stìrky, kotvení... A kolik stojí zmí- 
nìné imitace pùvodních povrchových úprav? Sice 
o nìco více, ne však výraznì, z celkové ceny je to 
položka zanedbatelná. 
Estetické škody se penìzi vyjádøit nedají, možná jen 
slovy. Chvála díla je ale k nezaplacení, podobnì jako 
prostøedí, v nìmž žijí obyvatelé.
Všechno, co zde píši, je zamìøeno hlavnì proti nièení 
hodnotných fasád domù zateplováním. Obyvatelé 
tìchto domù by mìli být po právu hrdi na to, že žijí 
v prvních domech vznikajícího nového Ostrova a do- 
my si chránit. Odpovìdní úøedníci by jim mìli být 
oporou. Tento èlánek není podkladem k odborné 
debatì, ale k zamyšlení se nad výsledným, hlavnì 
estetickým efektem zateplování domù s omítkami, 
bosážemi apod. Domù, které tvoøí charakteristický 
organický prvek. Vìøím, že v tomto pøípadì zvítìzí 
zdravý rozum a polystyrénové lobby nepøekroèí 
hranici Starého mìsta a nevrhne se na vylepšování 
tepelnì izolaèních vlastností zdiva barokních nebo 
renesanèních domù (také bytových). Jedinou útìchou 
je, že u památkovì chránìných objektù zateplování 
zakazuje zákon. 

Ing. Karel Sehyl, projektant pozemních staveb

Polystyrénové lobby 
aneb zašlá sláva ,rozmanitosti …a neúcta 
k øemeslu našich pøedkù a práci architektù

Pokraèování ze strany 2 

Historický nultý milník u dnes již neexistující vlakové 
trati do Jáchymova. Více o zaniklé trati ètìte v pøíštím 
èísle OM.                                       Foto: Lubomír Mayer

zakázat všude na veøejnosti kouøit a basta, no ne?“
Tentokrát už si druhá paní nedovolila být zticha 
a kromì souhlasného pokývnutí ještì dodala: 
„Hm, to jo, to jo.“

Pak už byla žalobkynì spokojená a ještì chvíli 
rozèilenì pokraèovala: jak pozná kuøáka na dálku, že 
to je ten nejhorší zlozvyk na svìtì, a tak dál...

Vystupovaly jsme všechny tøi na stejné zastávce. 
Protikuøácká bojovnice ihned nastoupila do mìstské 
dopravy a odjela kamsi za svým synovcem, jak ozná- 
mila ještì ve vlaku. Já jsem spolu s druhou (tichou) 
spolucestující stála pod støíškou u vchodu nádraží, 
protože se rozpršelo. Každá jsme zøejmì na nìkoho 
èekaly, já na kamarádku, ona možná na jiný autobus. 
Schovávali se tu pøed deštìm i další cestující, takže 
jsem si hned nevšimla, když šedovlasá paní poodešla 
kousek stranou. Uvidìla jsem ji teprve ve chvíli, kdy 
s labužnicky pøivøenýma oèima zaèala potahovat 
z dlouhé elegantní cigarety. 

Irena Janeèková

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.



pinou Messenger ve Žluticích. Koncert se velmi po- 
vedl, pøišla spousta lidí a kapela sklidila velikánský 
úspìch. V té dobì jsme již mìli docela širokou 
fanouškovskou základnu. Zaèal vycházet i náš fanzin, 
který psala Blanka Èeèrlová (byl k dostání v trafikách). 
V roce 1991 jsme vlastními silami natoèili demo- 
kazetu, kterou pak v karlovarském klubu Propaganda 
pokøtil spolumajitel klubu a dramaturg Jiøí Fuchs. Poté 
jsme natoèili ještì jedno demo ve studiu Elegance, 
tato kazeta již byla zvukovì docela povedená. V té 
dobì se už o nás staral manažer Petr Broniš a pro 
spolupráci byl pøímo zapálený. Naši druhou na- 
hrávku poslal francouzské agentuøe, která hledala 
nové talenty. V konkurzu jsme obstáli a získali tak 
možnost zahrát si v pražské Lucernì spolu s kapelou 
Mercedes a legendárním Olympikem. Atmosféra 
byla úžasná, mìli jsme obrovský úspìch. Po nìm 
jsme uspoøádali koncert v ostrovském Domì kultury. 
Z tohoto koncertu jsem ale mìl smíšené pocity a na 
základì neshod s hráèi jsem kapelu koncem roku 
1992 rozpustil,“ vypráví bývalý vedoucí Extaze.

Spolu s Ivanem Šmejkalem a Milanem Balogem poté 
nìjakou dobu hráli spoleènì ve skupinì Barock (OM 
5/08, pozn. red.). V té dobì pøizvali ke spolupráci 
také Petra Maxina a zaèali znovu vystupovat také jako 
Extaze. Tato sestava jim vydržela témìø šest let. Radek 
Štoèek se poté chopil pøíležitosti a od roku 2001 
pùsobil dva roky v kapele Uriah Heep revival.

„O hraní jsme nemìli nouzi, podívali jsme se i za 
hranice. Byli jsme prezentováni jako nejlepší revi- 
valová skupina ve støední Evropì. Vystoupení ale 
bylo tolik, že jsem je již nebyl schopen skloubit se 
zamìstnáním, a proto jsem po dvou letech z kapely 
odešel,“ konèí své vyprávìní Radek Štoèek. V sou- 
èasné dobì ovšem bezprizorní není, jak sám øíká. Již
rok se (spolu s bývalým spoluhráèem z Uriah Heep  

Rozpad kapely neznamenal konec 
hraní 
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Ostrovské hudební skupiny - èást XVI. 

VÝZVA ÈTENÁØÙM
Žádáme ètenáøe, kteøí vìdí nìco bližšího o rodinì 
Karla Veselého (zemøel 14. záøí 2005), aby se ozvali 
redakci našeho mìsíèníku. V redakci totiž máme 
historicky cenné rodinné dokumenty, které byly 
nalezeny na skládce. Rádi bychom nìkterý z tìchto 
dokumentù zveøejnili, ale potøebujeme svolení ro- 
dinných pøíslušníkù. (Na Karla Veselého jako zpìváka 
vzpomeneme v závìreèném srpnovém dílu o ostrov- 
ských hudebních skupinách, který pøedstaví kapelu 
Blue Condition.) 

Název kapely byl 
hned zøejmý 

Kapela zažila nìkolik zmìn

Úspìch na sebe nenechal èekat

„Název vznikl v jedné 
hospùdce. Slovo Extaze 
(psali jsme ji s krátkým a) 
nejlépe vystihovalo mu- 
ziku, kterou jsme chtìli 
tvoøit, byla spontánní, 
odvázaná, zkrátka šlo to 
z nás, proto jsme se na 
Extazi okamžitì všichni 

shodli,“ objasòuje Radek Štoèek.

Vznik kapely je spojen s rokem 1985. Mezi zakládající 
èleny patøil kromì Radka Štoèka (který hrál na kytaru) 
také Jan Dolanský hrající na bicí, Bohouš Havelka, 
který se chopil baskytary, na druhou kytaru hrál 
Zdenìk Paøík a zpìvem je doprovázel Ivan Babka. 
Zaèátky nebyly vùbec jednoduché. Spoustu práce 
dalo shánìní aparatury. V té dobì se nedalo opatøit 
témìø nic a pokud mìl èlovìk štìstí, stálo to spoustu 
penìz. Aparaturu získávali po rùzných bazarech, od 
kutilù, ale napøíklad reprobedny si smontovali sami.
„Po celou dobu naší pùsobnosti jsme vycházeli 
z vlastní tvorby, náš repertoár neobsahoval žádnou 
pøevzatou skladbu. Muziku jsem v poèátku tvoøil 
pøevážnì já, texty pak zpìvák Ivan Babka a šestý, 
nehrající èlen kapely Jarda Kadeøábek, který byl 
v tomto smìru velice talentovaný. Naše muzika od 
zaèátku tíhla spíše k rocku, byl to víceménì heavy 
metal,“ dodává Radek Štoèek.

V únoru 1987 se v Domì kultury konala soutìž 
Ostrovský rock. Ze všech zúèastnìných kapel získala 
Extaze první místo, a to se pro všechny èleny stalo 
hnacím motorem. Zaèali hrát po okolních vesnicích 
a stále zkoušeli v Domì kultury. Postupnì pak nastu- 
povali základní vojenskou službu, která tehdy trvala 
dva roky. Vzhledem k tomu, že nezaèínala všem 
stejnì, odlouèení jednotlivých hráèù se protáhlo na 
tøi roky. Sešli se až v roce 1989, kdy se z vojny vrátili 
všichni. 

„Muzika, kterou jsem chtìl dìlat, kladla vyšší nároky 
na hráèskou základnu, muselo tedy nutnì dojít ke 
zmìnì. Nejdøív to byla výmìna baskytaristy: na místo 
Bohouše Havelky pøišel z pražského Kráteru Ivan 
Šmejkal a poté jsme vymìnili bubeníka, místo Honzy 
Dolanského pøišel Milan Balog z Velichova. V této 
sestavì jsme ale hráli jen krátce. Pøi tragické nehodì 
ve Kfelích pøišel o život náš zpìvák Ivan Babka. Bylo 
to pro nás tìžké období, ale museli jsme se s tím nìjak 
vypoøádat. Po dvou mìsících a celkem dlouhém 
hledání jsme narazili na Petra Maxina, který obsadil 
uvolnìné místo po Ivanovi na postu zpìváka. Brzy po 
nìm pøišel do kapely Venca Hejl místo stávajícího 
kytaristy Zdeòka Paøíka. V této sestavì jsme hráli až do 
roku 1992,“ vzpomíná Štoèek.

Nová sestava pøinesla nové možnosti tvorby. Hráè- 
ské dovednosti byly na trochu jiné úrovni, muzika 
smìøovala více k technice a už natrvalo se pøiklonila 
k heavy a speed metalu. 

„Stále èastìji jsme jezdili po okolí a pøedstavovali se 
po vesnicích. Zahráli jsme si také s nìmeckou sku- 

Extaze
Bývalého èlena kapely Extaze ètyøicetiletého Radka Štoèka provází hudba po celý život. První zkušenosti s klasickou kytarou získal již na základní škole, kdy 
ho maminka zapsala do Lidové školy umìní, kam chodil velmi nerad. Po dvou letech se této aktivitì pøestal vìnovat a zalíbení ve høe na kytaru objevil až ve 
chvíli, kdy ho oslovila hudba jeho mládí. V té dobì se scházel s partou vrstevníkù, kteøí byli stejnì zapálení jako on. Jejich srdci byl nejbližší rock, vzhlíželi se 
ve skupinách jako Iron Maiden, AC/DC nebo Accept. A protože chtìli své získané dovednosti s hudebními nástroji zužitkovat, rozhodli se založit kapelu. 
Radek Štoèek tak podnítil vznik kapely Extaze a stal se jejím vedoucím.

Aneta Hoffmeisterová

Redakce

revival Vencou Vejvou a dvìma výbornými muzi- 
kanty Radkem a Jindrou Pelcem) vìnuje hudbì, která 
má blízko k blues, soulu a jazz rocku. 

Extaze v roce 1991, zleva: Radek Štoèek (kytara), Petr Maxin (zpìv), Václav Hejl (kytara), Milan Balog (bicí), Ivan Šmejkal (baskytara). 
Foto: Soukromý archiv

Milan Balog za bicími                                  Foto: Soukromý archiv
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Je právì 2. èervna a já sedím a sepisuji tento 
pøíspìvek. Moje psaní doprovází psí kòuèení. 
Nedivím se našemu psovi, že breèí, s potrhaným 
krkem se asi necítí nejlépe. Zvìrolékaøe 
navštívil, ale krvácí stále silnì. Právì se probouzí 
z narkózy. 

Proè? Mého psa totiž dnes napadl americký buldok. 
Málem ho zakousl. I když byli oba na vodítku, 
majitelka svého psa (bojové plemeno) prostì 
nezvládla. Když mého psa koneènì buldok pustil, 
jeho krvavá huba se mi vryla do pamìti a já vìdìla, že 
tohle už nechci nikdy zažít. Po pøíjezdu Mìstské 
policie Ostrov mì ale èekal další šok: tento pes už 
zabil malého jezevèíka. Jak americký buldok, tak mùj 
èerný pudl køížený s teriérem mìli vodítko, a proto se 
z této otøesné události stal jen obèanskoprávní delikt. 

Co mi teï zbývá? Mùžu se s majitelkou psa soudit, ale 
peníze se kolem mì zrovna netoèí a takový soud by 
byl riskantní. Musím se tedy smíøit s tím, že se s bul- 
dokem ještì setkám. Dokonce jsem si naivnì myslela, 
že podle vyhlášky by mìl mít pes náhubek. U takové- 
ho plemene bych to i oèekávala. Bohužel tomu tak 
není. Dost mì uráží, že mám po svém psovi sbírat 
exkrementy, ale jeho bezpeèí je ohroženo. A to 
nemluvím jen o bezpeèí mého psa: na místì, kde se 
celý incident odehrál, si hrají dìti na pískovišti. 

Prosím, nezùstávejte lhostejní, dìlejte s tím nìco! 
Uklidnilo by mì, kdyby se náhubek stal souèástí 
vyhlášky. Takoví psi totiž ohrožují zdraví nejen našich 
zvíøecích miláèkù, ale i obyvatel mìsta. 

Prosím, dìlejte s tím nìco!

Ahoj kluci, ahoj holky! Tak, a je to tady! Zaèínají vám 
dva nejbájeènìjší mìsíce v roce: prázdniny! Škola už za 
sebou zavøela dveøe, poslední zvonìní odzvonilo, 
školní tašky odpoèívají nìkde v koutì a vás èekají 
bezstarostné dny odpoèinku, zábavy a úžasných zá- 
žitkù. Nechte vypnuté televize, poèítaèe a mobilní 
telefony. Oprašte kola, vyndejte kolobìžky, koleèkové 
brusle, míèe, pálky, hokejky a vyražte do pøírody. 
Nezapomeòte na pøílby, chránièe a dobøe mínìné rady 
rodièù. Myslí to s vámi dobøe. Využijte všech hezkých 
dní ke koupání, hrám a dovádìní. Vytáhnìte rodièe 
tøeba do lesa, jen tak na dlouhou procházku nebo na 
maliny a borùvky. At¡ už pojedete kamkoli (na tábor, 
sportovní soustøedìní, s rodièi na dovolenou, k babièce 
a dìdeèkovi, s kamarády na výlet), ve zdraví si to užijte. 
A nezapomeòte, že všechno jednou skonèí a stejnì tak 
uteèou i ty letošní prázdniny. Tak a� jsou to ty nejlepší! 

Proè dìtem v mateøské školce tak chutná? 

Snídanì

Dopolední svaèinka

Hlavní jídlo 

Urèitì je to rozmanitou, pestrou a vyváženou stravou. 
Nabídneme vám malý jídelníèek jako nahlédnutí do 
kuchynì mateøských škol, tento nám poskytla vedoucí 
kuchaøka I. mateøské školy v Chodovì Radka Arven- 
sisová. Možná pøinese inspiraci nejen maminkám 
a jejich dìtem, ale i ostatním ètenáøùm, kteøí chtìjí zku- 
sit nìco nového. Dnes se do svaèinek prosazuje hlavnì 
tmavé a celozrnné peèivo. Je zdravìjší a pøedevším dìti 
by si na nìj mìly zvykat odmala.

Celozrnný rohlík, pomazánka z olejovek, bílá káva, 
kakao nebo mléko 
Pomazánka: máslo (nebo napø. Ramu) ušleháme s ta- 
veným sýrem, pøidáme jemnì nakrájenou cibulku, sùl 
a olejovky. 

  
Jablíèko zbavené jádøincù nakrájené na ètvrtky
Polévka (Zeleninová se sýrovými noky) 
Nahrubo nakrájenou koøenovou zeleninu osmahne- 
me na trošce oleje a zalijeme pøevaøenou vodou s ma- 
sovým vývarem. Je možno pøidat i jinou polévkovou 
zeleninu. Sýrové noky: k najemno nastrouhanému sý- 
ru „cihla“ pøidáme vejce a dìtskou krupièku, vypracuje- 
me husté tìstíèko, které vykrajujeme kávovou lžièkou 
a házíme do vroucí polévky. Ozdobíme petrželkou 
nebo pažitkou. 

(Koprová omáèka) 
2 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, pùl litru vývaru 
z masa (nebo vývar v kostce), kelímek zakysané 
smetany, svazek èerstvého kopru (popø. sterilovaný), 
žloutek, ocet, sùl, cukr. 
Z másla a mouky udìláme svìtlou jíšku, zalijeme ji 
studeným vývarem a za stálého míchání zaèneme vaøit. 
Pøidáme sterilovaný nebo jemnì nasekaný èerstvý
kopr a vaøíme asi 30 minut. Do omáèky pøidáme žlou-  
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Martina Kováøíková, Ostrov

Školièka vaøení

Martina Staòková

Hezké prázdniny, dìti!

Martina Staòková

tek, smetanu, nasekaný èerstvý kopr, dochutíme cuk- 
rem, octem (nebo citrónem) a solí. Omáèku už dále 
nevaøíme. Mùžeme ji zjemnit lžící másla. Podáváme 
s vaøeným hovìzím masem a vaøenými vejci, jako 
pøíloha je vhodný houskový knedlík (mohou být 
i brambory). 

Sendvièe jsou oblíbeným jídlem dìtí a dá se udìlat 
i zdravì. Toastový chléb (svìtlý nebo tmavý) namaže- 
me máslem nebo Ramou, vložíme plátek šunky, plátek 
sýra, list ledového salátu, pøikryjeme druhým toastem 
a pøekrojíme tak, abychom vytvoøili dva trojúhelníky, to 
se dìtem více líbí. K pití podáváme studený ovocný èaj. 

Odpolední svaèinka 
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