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Lidé drží své zesnulé v úctì odpradávna

Keltové veèeøeli s mrtvými 

Svátek Všech svatých mìl nahradit 
pohanské zvyky

Podzim se postupnì halí do mlhy. Jeho krásné barvy vystøí- 
dala atmosféra pro mnohé spíše ponurá a pod tlakem 
reklam a pøibývajících výzdob v obchodech už nìkteøí z nás 
dokonce pomýšlejí na svátky vánoèní. I pøes nepøíjemnì 
mrazivá rána a probouzení se do stále èernìjší tmy má 
tento mìsíc nezamìnitelný punc èehosi mystického. Díky 
atmosféøe, kterou nás obklopuje, je snadnìjší ponoøit se do 
sebe, zrekapitulovat uplynulý rok a vzpomenout si na své 
blízké. Listopad je už od dob našich pøedkù èasem vìno- 
vaným spojení starého a nového, živého a mrtvého, hranicí 
mezi létem a zimou. 

Právì v noci z 31. øíjna na 1. listopadu Keltové oslavovali 
nový rok. Tento svátek jak Keltové, tak i Vikingové nazývali 
Samhain. 

„Oba národy vìøily, že o Samhainu se duše zemøelých 
vracejí na zemský povrch a živí zase mohou navštívit pod- 
svìtí. Bylo zvykem prostírat u veèeøe i zesnulým pøíbuzným. 
Za oknem se zapalovaly svíèky ve vyøezané øepì, tuøínu 
nebo bramborách, které mìly bloudícím duším mrtvých 
posvítit na cestu,“ vysvìtlil Tomáš Køivánek z Obèanského 
sdružení Bratrstvo Keltù.

Den, který dnes známe jako Památku zesnulých nebo 
Dušièky má koøeny právì v pohanských rituálech. Mod- 
litba za zesnulé je totiž jednou z nejstarších lidových tradic 
napøíè národy a kulturami. Pøesto jde (z církevního hlediska) 

o relativnì novou tradici. Památku zesnulých zahrnul do 
církevního kalendáøe roku 998 až sv. Odylon, opat fran- 
couzského Clunyjského kláštera. Mìla to být protiváha 
právì k pøetrvávajícímu kultu pøedkù. Zaèátkem 1. století 
byla keltská území dobyta Øímany. Postupnì se zaèaly pro- 
línat zvyky obou národù a z pùvodních pohanských oslav 
nového roku se stal spíš svátek úrody. Bìhem dalších pìti 
set let se vliv katolické církve dále šíøil, ale teprve papež 
Bonifác IV. se rozhodl pohanských zvykù zcela zbavit. Pro 
období Samhainu vytvoøil svátek Všech svatých, který se 
slaví 1. listopadu, den pøed Památkou zesnulých. Ten mìl 
pùvodní Samhain zcela nahradit, ale lidé, navzdory jeho 
zámìru, slavili svátky oba. V 16. století se pak tyto slavnosti 
prolnuly a spojily. 

V 18. století, bìhem bramborové krize v Irsku, pøišlo do 
Ameriky až 700 tisíc emigrantù. Pøinesli s sebou i tradici 
Halloweenu. Tuøíny, øepu a brambory pro zapálené svíèky 
nahradily díky jednodušší dostupnosti vydlabané dýnì. 
Pøevlékání do starých hadrù a malování tváøí døíve sloužilo 
jako ochrana pøed zlými duchy. Tento zvyk se vyvinul v tra- 
dièní dìtské koledování, kdy se koledníci o Halloweenu 
pøevléknou do strašidelných kostýmù a s koledou „Trick or 
treat“ (Koledu, nebo vám nìco provedu) žadoní o pamlsky 
a drobné peníze. Samotný název Hallowen je zkomolenina 
pùvodního Hallowe´en. Jde o zkratku All-hallow-even, 
tedy (podle internetové Wikipedie) Všech svatých pøed- 
veèer. Navazuje na svátek Všech svatých, zavedený pape- 
žem Bonifácem IV. Slaví se v USA, Irsku, Velké Británii, 
Kanadì, Austrálii, Novém Zélandu aj.

Haloween pøiplul do Ameriky s Iry

Pokraèování na stranì 2

Høbitovní kostel sv. Jakuba v Ostrovì má po skonèení rekonstrukce sloužit jako místo posledního rozlouèení se zesnulými.                        Foto: Amélie                                      

Poslední rozlouèení 
s èestným obèanem mìsta 

V pátek 10. øíjna jsem s Lidmilou 
Hanzlovou, která zastupovala Spolek 
pøátel mìsta i ostrovské farníky, na 
poslední cestì doprovodil èestného 
obèana mìsta Ostrova a výborného 
èlovìka, pana Hermanna Klötzla.

Hamburský høbitov se stal místem 
posledního odpoèinku tohoto ostrov- 
ského rodáka, který nìkolikrát v roce 
pøijíždìl do svého rodného mìsta 
a zasloužil se o mnoho dobrého. Za vše, 
co pro svoje mìsto udìlal, si zasloužil, 
abychom mu vzdali poslední poctu 
a jménem celého mìsta se s ním 
rozlouèili. Mìl jsem ho moc rád. Bude 
nám velmi chybìt. 
Èest jeho památce! 

Ing. Jan Bureš, starosta Ostrova

Kdo byl pan Klötzl
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vìnoval, nelze snad ani vyèíslit, tím ménì docenit. 
Jako jednatel spolku ostrovských rodákù a díky své 
výborné znalosti èeštiny zprostøedkovával všestrannì 
partnerské vztahy Ostrova s bádenským Rastattem, 
pøekládal potøebné stati, tlumoèil rozhovory. Pùsobil 
pøi zakládání Spolku pøátel mìsta Ostrova a jeho 
spolupráci s rodáckým spolkem, jehož duší se stal, 
i pøi budování pomníku na pamì� všech zemøelých 
nìmeckých obyvatel ostrovské farnosti, tìch, jejichž 
hroby na høbitovì byly takøka úplnì likvidovány. 

Vìnoval se také èinnosti badatelské. Pravidelnì proto 
navštìvoval karlovarský státní archiv i karlovarské 
muzeum, poøídil kopie farní kroniky i kroniky Sester 
køes�anské lásky. Pro knihovnu Spolku pøátel Ostrova 
opatøil øadu publikací a novinových èlánkù, shro- 
mažïoval vzpomínky rodákù. Aktivnì se podílel také 
na práci ostrovského farního spoleèenství. Všemožnì 
(i finanènì) je podporoval, vìnoval mu mimo jiné 
také velmi cenné faksimile tzv. Ostrovského kodexu, 
legendy o sv. Hedvice, rukopisu z poloviny 14. sto- 
letí. Inicioval mezi vìøícími v Rastattu sbírku, z jejíhož 
výtìžku byla restaurována silnì poškozená øezaná 
socha Einsiedelnské madony a podílel se na sbírce 
urèené na záchranu Einsiedelnské kaple. Mìl zásluhy 
na pøátelských vztazích ostrovských a rastattských 
farníkù a kontaktech se severonìmeckým Ebstorfem, 
odkud pochází socha ostrovské Panny Marie Vìrné. 
Každou návštìvu Ostrova provázel dar, a� již kniha, 
informace, pøíspìvek èi setkání samo. Tento pøíliv 
úèinného pøátelství a snahy o vzájemné porozumìní, 
které nelze snad ani v celém rozsahu a dosahu zhod- 
notit, vedl k udìlení èestného obèanství mìsta Ostro- 
va Hermannu Klötzlovi „za zásluhy o vzájemné sbli- 
žování a spolupráci na badatelské èinnosti“ (19. ledna 
1996).

Naposledy jsme se s ním v Ostrovì setkali pøi 
loòské pouti sv. Michaela. Té letošní už se pan 
Klötzl ze zdravotních dùvodù nemohl zúèastnit. 
Zemøel v Hamburku 1. øíjna 2008. Osobnosti, 
k nimž pan Klötzl patøil, jejich ryzí charakter, 
ochota pomáhat a úcta ke každému z bližních jsou 
tou nejjistìjší zárukou a oporou dùstojného 
soužití mezi lidmi i mezi národy. Èestný obèan 
mìsta Ostrova Hermann Klötzl proto nesmí být 
zapomenut. 

Hermann Klötzl se narodil 5. listopadu 1919 v Ostro- 
vì jako syn odborného uèitele stejného jména, který 
pocházel z Horního Slavkova a uèil na ostrovské mìš- 
�anské škole, tedy v budovì dnešního Mìstského 
domu dìtí a mládeže. Byl také èlenem mìstské rady 
za nìmeckou sociálnì demokratickou stranu, vedl 
zdejší knihovnu. Zemøel však pøedèasnì (roku 1927) 
a paní Klötzlová se i se svými dvìma dìtmi, Herman- 
nem a Thusneldou, uchýlila k pøíbuzným do Èeských 
Budìjovic. Tam také Hermann Klötzl absolvoval 
nìmecké gymnázium, ovšem s maturitou z èeštiny. 
Velmi dobrá znalost této øeèi i živý zájem o èeské 
dìjiny i literaturu, stejnì jako povìdomí pøíslušnosti 
k Èeské zemi, mu již zùstaly do konce života. Jeho 
milovaným autorem byl èesko-nìmecký spisovatel 
Adalbert Stifter a jeho kniha ho provázela po celou 
válku. Sám se stal pozdìji také aktivním èlenem spo- 
leènosti Adalberta Stiftera. Než však mohl pokraèovat 
v dalších studiích (pøál si studovat medicínu), byl po- 
volán do armády a deset let, která mìla rozhodnout 
o jeho dalším uplatnìní, strávil na frontì a pak 
v ruském zajetí. Právì tam došla ocenìní jeho znalost 
èeského jazyka. Ovládl i azbuku a mohl tak všem 
ostatním zprostøedkovávat užiteèné informace. Ze 
zajetí, o kterém nerad mluvil, se vrátil až v roce 1948. 
Podaøilo se mu, s pomocí Èerveného køíže, nalézt 
bydlištì své matky a sestry ve vesnici v blízkosti Lipska, 
kde žily po odsunu v roce 1946. Po èase získal práci 
u nìmeckých železnic v Hamburku, kde pùsobil, 
pozdìji již jako vedoucí personálního oddìlení, až do 
dùchodu. V Hamburku založil také rodinu; 
s manželkou Elisabeth vychoval dvì dìti: dceru Giselu 
a syna Günthera, který splnil otcovo pùvodní pøání 
a stal se lékaøem. 

Aèkoli Hermann Klötzl prožil v Ostrovì (tehdy také 
Schlackenwerthu) vlastnì pouhých sedm let, stalo se 
pro nìj toto mìsto celoživotním magnetem, jehož síla 
s pøibývajícím vìkem ještì narùstala. Pravidelnì jezdil 
do Ostrova z Hamburku vlakem, celých osmnáct let, 
nejménì dvakrát èi tøikrát do roka. Oslavil zde také 
osmdesáté narozeniny v kruhu svých ostrovských 
pøátel: zastupitelù mìsta, øímsko-katolického farního 
spoleèenství i Spolku pøátel mìsta Ostrova. Ale 
nebyly to zdaleka jenom vzpomínky a návštìvy, èím 
se zde zabýval. Všechny aktivity, které pan Klötzl 
svému rodnému mìstu za ta léta soustavnì a nezištnì 
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Duše Slovanù se vracejí do lùna Matky 
Zemì

Smrt vnímají rùzné národy odlišnì

Na našem území ovšem žili také Slované. Jejich pojetí 
listopadových svátkù bylo ponìkud jiné. Slované uctí- 
vali bohyni Mokoš. 
„Je to bohynì ženské plodnosti, pøedstavující zem- 
skou plodivost. U Slovanù patøí Mokoš k jednomu 
z nejdøíve doložených božstev a její modla stála na 
dvoøe kyjevského knížete Vladimira v 10. století. Mo- 
košino jméno je èasto vzpomínáno v mnoha protipo- 
hanských kázáních až do novovìku. Samotné uctívání 
bohynì ženské plodnosti ale pøesahuje svým stáøím 
i období indoevropské jednoty,“ uvedl Chotìbud 
z novodobého sdružení Rodná víra, které se snaží ob- 
novovat slovanské pohanství.
„Oslava svátku Mokoše pøipadá na období Dušièek. 
Dìkujeme Matce Zemi za úrodu, kterou nám tento 
rok dala. Pøi obøadu symbolicky vracíme nejlepší èást 
úrody jako obì� zpìt do lùna Matky Zemì, aby po 
zimním spánku zplodila to nejlepší, co se z ní kdy 
zrodilo. Slované vìøili, že bez podìkování Matce Zemi 
jako živé bytosti by další rok své nevdìèné dìti po- 
trestala hladem. Dnes je tento prvek vnímán jako 
uvìdomìní si faktu, že souèasný nadbytek potravin 
není historicky samozøejmou záležitostí a je tøeba za 
nìj podìkovat. Neoddìlitelnou souèástí svátku bohy- 
nì Mokoše je kult mrtvých. V pùvodním smyslu chá- 
pání svìta je èlovìk stvoøen z lùna Matky Zemì. Tìlo 
se k ní vrací po smrti a duše pøedkù setrvávají v místì 
svých potomkù, “ doplnil Radek, èlen téhož sdružení.

Jak hodnì se navzájem odlišují Dušièky v souèasnosti 
v rùzných kontinentech? Napøíklad muslimové je slaví 
hned po Ramadánu (pøibližnì v øíjnu). Schází se zde 
celé rodiny, aby uctily zesnulé kvìtinami èi spe- 
ciálním peèivem ve tvaru kostí. V Mexiku je svátek 
zesnulých spíš spoleèenskou událostí, pøi které se 
nìkdy dokonce pøespává na høbitovech. Podle indi- 
ánské tradice se mrtví tento den vracejí na zem, aby se 
potìšili s živými. Ti je uctívají obìtinami v podobì 
kvìtin a poživatin, zejména tequily, lákavého jídla
a sladkostí. Mezi sladkosti patøí i koláèe zdobené 
kostlivci nebo cukrové lebky s barevnou polevou. 
V Mexiku si smrt pøipomínají každý mìsíc. Svátek 
Santa Muerte (Svatá smrt) je zpodobena smrtkou 
odìnou v brokátu a ovìšenou šperky. Její nejoblí- 
benìjší obìtinou je tabák a rituál pøipomíná uctívání 
aztécké bohynì smrti. Kuriózní se v posledních letech 
stává oslava Dušièek v Èínì. Jasná záøe, jak zní její 
název v pøekladu, se tu slaví od ètvrtého do šestého 
dubna. Od našich zvyklostí se, až na jarní období oslav, 
tolik neliší. Díky pracovnímu vytížení Èíòanù ale 
pozùstalí nemají èas navštìvovat místa odpoèinku 
svých blízkých. Proto vznikají tzv. internetové høbitovy. 
Na takovém internetovém høbitovì jsou doslova 
stánky se zbožím. Pozùstalí si zde mohou zakoupit 
internetové fotografie, uctít zesnulé internetovým 
ovocem, zapálit internetové svíèky nebo pøivonìt 
k internetovým kyticím, vìncùm èi vonným tyèinkám. 
U nás slavíme tradiènì Dušièky 2. listopadu. Pøed 
Dušièkami upravujeme a zdobíme hroby, zapalujeme 
svíèky. I nadále však platí, že nejlépe uctíme památku 
našich blízkých zesnulých tím, že na nì s láskou vzpo- 
mínáme. A to mùžeme udìlat nejen v den Dušièek. 

Amélie

Kdo byl pan Hermann Klötzl
Napsat ono „byl“ je tentokrát velmi tìžké a bolestné. Setkat se s èlovìkem takové mravní síly, 
obìtavosti, laskavosti a tolerance je velikým štìstím; o to vìtší smutek pùsobí jeho ztráta...

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Poslední fotografie zachytila Hermanna Klötzla letos v èervenci.                                                                       Foto: Mgr. Lidmila Hanzlová

V záøí se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøelo šest párù. K trvalému po- 
bytu ve mìstì se bìhem záøí pøihlásilo 23 osob, od- 
stìhovalo se jich 55. Celkovì tedy ve mìstì ubylo 31 
obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel v záøí 2008 
byl 40,75 let. Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostro- 
vì k 30. záøí 2008 byl 16 984. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v záøí 2008

Matrika MÚ Ostrov
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V záøí se již ponìkud ochladilo a také se snížila èetnost 
výjezdù naší jednotky. Zasahovali jsme u devíti udá- 
lostí, z nichž byly tøi dopravní nehody, pìt technických 
pomocí a jedno provìøovací cvièení jednotek požární 
ochrany Karlovarského kraje.

24. záøí v 11.26 hod. byl naší jednotce vyhlášen 
poplach. Nahlášena byla havárie v technologickém 
zaøízení chemických závodù v Sokolovì s masivním 
únikem chemikálií. K místu události bylo vysláno 
21 jednotek požární ochrany a ostatní složky IZS. 
Jednalo se ale jen o provìøovací cvièení.
Koncem roku naše jednotka dostane nové vozidlo 
s nástavbou poøízené z rozpoètu mìsta Ostrov a z do- 
tací MV ÈR a Karlovarského kraje. 

Také opìt navští- 
víme dìtské oddìlení Nemocnice Ostrov. Vstupné na 
besídku je 50 Kè za jedno dítì. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Mikulášská besídka se na hasièské zbrojnici 
v Ostrovì uskuteèní 5. prosince. 

Krádež osobního vozu
Neznámý pachatel odcizil z parkovištì pøed Mateøskou 
školou v Myslbekovì ulici zaparkované osobní vozidlo 
35letého majitele. Škoda byla pøedbìžnì odhadnuta 
na èástku pøesahující 110 tisíc korun. Policisté po vozid- 
le i pachateli pátrají a žádají pøípadné svìdky, aby se 
teleonicky ozvali na linku 158 nebo pøímo na služebnu 
místního oddìlení, tel. 974 366 911. 

Poškození cizí vìci
Podezøelý 24letý muž v podnapilém stavu pøevrátil 
úmyslnì ve vinárnì Domeèek kuleèníkový stùl, èímž 
došlo k poškození mechanické mincovní èásti, rozbití 
laminátové boèní stìny a poškození plátna. Zpùsobená 
škoda pøesáhla 5000 Kè. Policisté pøípad šetøí jako 
trestný èin poškozování cizí vìci.

Krádež
Muž z Ostrova ohlásil, že neznámý pachatel bez pou- 
žití násilí odcizil z pùdy domu na Starém námìstí úhlové 
brusky. Policisté zjistili, že krádež zpùsobil 38letý muž. 

Øídila bez oprávnìní
V obci Boè na silnici smìrem do Stráže nad Ohøí byla 
policejní hlídkou zastavena 35letá øidièka osobního vo- 
zidla. Lustrací bylo zjištìno, že øídila motorové vozidlo, 
aèkoli není držitelkou pøíslušného øidièského oprávnìní 
a má vysloven zákaz øízení motorových vozidel. Øidièce 
bylo sdìleno podezøení pro trestný èin a maøení úøed- 
ního rozhodnutí.

Poškozování cizích práv
Mladík z Jáchymova oznámil, že byl pøed budovou po- 
štovního úøadu v Ostrovì pøepaden. Pachatelé mìli 
poškozenému z bundy odcizit penìženku s finanèní 
hotovostí a osobní doklady. Policisté okamžitì zaèali 
po pachatelích pátrat. Následný den zjistili, že si mladík 
celou vìc vymyslel. Vìc oznámil pouze proto, aby ho 
policisté odvezli z diskotéky v Ostrovì domù do Jáchy- 
mova, nebo� mu nejel žádný autobus. Svým jednáním 
muž úmyslnì uvedl v omyl policii, která se musela 
zabývat tímto nepravdivým skutkem a nemohla se tu- 
díž zabývat jiným závažným protiprávním jednáním. 
Policisté proti muži zahájili pøípravné øízení pro trestný 
èin poškozování cizích práv, kde mu hrozí trest odnìtí 
svobody až na dvì léta nebo  penìžitý trest.

Policie stále hledá svìdka vandalismu
Dosud neznámý pachatel vystoupil kolem 8.30 hod. 
u obchodního domu Lidl v Ostrovì ze svého auta 
a poškodil døevìnou tyèí obì zpìtná vnìjší zrcátka 
jiného vozu. Zpùsobená škoda byla pøedbìžnì odhad- 
nuta na 8000 Kè. Policisté žádají pøípadné svìdky, aby 
se telefonicky ozvali na linku 158 nebo na: tel. 974 366 
911. 

Mìsto Ostrov bylo na jaøe letošního roku oslo- 
veno s nabídkou èlenství v mezinárodnì certifi- 
kované asociaci Národní sí� Zdravých mìst ÈR 
a realizaci Projektu Zdravé mìsto (obec, region) 
dle mezinárodních standardù OSN a EU. 

Asociace Národní sí� Zdravých mìst ÈR byla založena 
v roce 1994. V souèasné dobì zastøešuje 85 mìst, 
obcí, mikroregionù a krajù. Jejím posláním je pod- 
porovat kvalitu veøejné správy na místní a regionální 
úrovni zejména zavádìním mezinárodnì uznáva- 
ných standardù. Èlenství mìsta Ostrova v této aso- 
ciaci bylo navrženo zejména kvùli posílení možnosti 
získávat externí finanèní zdroje (fondy EU ad.), s nimž 
souvisí další rozvíjení kvality veøejné správy mìsta 
a také další zlepšování komunikace s veøejností. 
Dalším dùvodem je možnost využívání know-how 
pro systémovou práci v oblasti strategického pláno- 
vání a øízení. Snaha o „Zdravé mìsto“ je i dobrou 
vizitkou pro návštìvníky a mezinárodní partnery 
mìsta.

Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný èas 
Ostrov byl doporuèen k uzavøení Smlouvy o poskyt- 
nutí dotace z Regionálního operaèního programu. 
Jedná se o integrovaný projekt složený ze tøí dílèích 
èástí: vybudování dìtské letní scény pro úèely 
poøádání kulturních a spoleèenských akcí v lokalitì 
mezi Zámeckým parkem a MDDM Ostrov, vybudo- 
vání sportoviš� pro netradièní sporty v zahradì 
MDDM a modernizaci fotbalového høištì v ulici 
U Nemocnice, kde bude realizováno nové 
tréninkové høištì s umìlou trávou tzv. 3. generace. 
Rekonstrukcí projde také hlavní herní plocha, jejíž 
stavebnì technický stav je již na hranici možného 
využívání a pøi souèasném nekvalitním stavu povrchu 
je høištì po vìtší èást roku z dùvodù poèasí ne- 
použitelné. Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu 
a volný èas Ostrov je tedy zamìøen na zlepšení 
kulturních a volnoèasových aktivit pro obyvatele 
a návštìvníky mìsta. Na základì bodového hod- 
nocení byl doporuèen Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad k uzavøení Smlou- 
vy o poskytnutí dotace z Regionálního operaèního 
programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severo-
západ. Celkové náklady na realizaci projektu èiní 
52,2 mil. Kè. Dotace z Regionálního operaèního 
programu  mùže být poskytnuta až ve výši 92,5 %, 
což pøedstavuje 48,3 mil. Kè. Vlastní zdroje, které 
bude mìsto do projektu vkládat, èiní 7,5  %, tedy 3,9 
mil. Kè. Realizace projektu by mìla být zahájena v 
bøeznu 2009. 

Projekt Rozvoj infrastruktury 
pro kulturu a volný èas 

Poslední záøijové dny hostilo mìsto Wunsiedel 
nìmecké i èeské odborníky, kteøí se pøijeli zdo- 
konalit v oblasti aktuálních poznatkù v péèi 
o stromy ve mìstì a pøedat si navzájem své 
zkušenosti. V prùbìhu tøídenní odborné kon- 
ference Euregio se k dané problematice vyjadøo- 
vali odborníci obou zemí. 

První den byly pøednášky zamìøeny na odborníky 
z praxe a druhý den konference pokraèovala referáty 
a následnou prohlídkou mìsta Wunsiedel, kde 
zúèastnìní zhlédli pøíklady pìstování stromù a možné 
pìstební zásahy. Tøetí den patøil zejména tématùm 
pro oblast správy, projektanty èi architekty. Hlavním 
posláním tohoto projektu je výmìna znalostí v oblasti 
péèe o zeleò ve mìstech, zviditelnìní problematiky 
stromù ve mìstì, pøedání kontaktù nejen mezi 
zástupci obcí, ale také mezi vìdci a odborníky z praxe. 
Konference se koná v pravidelných dvouletých inter- 
valech, naposledy se v Ostrovì uskuteènila v kvìtnu 
2006. 

Aby se zeleò i nadále zelenala

Firma Sodexho Pass ÈR vìnovala ostrovské ne- 
mocnici sponzorský dar v podobì penìžní èástky 
ve výši 100 tisíc korun. 

vysvìtlil zástupce firmy Miro- 
slav Sedlák. Peníze budou využity pro nákup ètyø 
lùžek jako kompletní vybavení jednoho pokoje 
následné péèe v novì zrekonstruovaném oddìlení. 

„Velmi si považujeme toho, že se objevil nìkdo, kdo 
chce pøispìt klientùm nemocnice, kteøí jsou støedem 
zájmu a jsou dùvodem naší existence,“ uvedl lékaøský 
námìstek Nemocnice Ostrov Karel Balabán. K vy- 
užití financí tímto smìrem vedla nemocnici znalost 
situace, kdy je pacient dlouhodobì upoután na lùžko. 
Poøízení kvalitních polohovatelných lùžek zpøíjemní 
pobyt pacienta v tomto zaøízení a umožní, aby se zde 
cítil co nejlépe. 

„Sloganem naší spoleènosti je zlepšování kvality 
každodenního života. Jsme rádi, že jsme mohli 
tento dar poskytnout místu, na které se mùže 
dostat každý z nás,“ 

Cílem ostrovské nemocnice je poskytnutí péèe, 
na kterou je pacient v chronické fázi odkázán 
a potøebuje i nadále životní podporu. Právì díky 
tomuto zaøízení, jedinému toho druhu na území 
kraje, získají nemocní šanci, aby se svého 
uzdravení dožili. 

V Nemocnici Ostrov 
dají životu další šanci

Pøedání sponzorského daru Nemocnici Ostrov (zleva: zástupce 
sponzora Miroslav Sedlák, lékaøský námìstek Karel Balabán, starosta 
Ostrova Jan Bureš)Ing. Aneta Hoffmeisterová

Ing. Alexandra Fürbachová, 
ved. Odboru RÚP

aho

Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Ostrovští hasièi v záøí

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Projekt Zdravé mìsto 

red

Výsledky pro celý Karlovarský kraj
Volební výsledky stran v procentech: ÈSSD 31,39 %, 
ODS 18,08 %, KSÈM 17,45 %, Alternativa pro 
Karlovarský kraj 9,94 %, Doktoøi 9,56 %, Koalice pro 
Karlovarský kraj 5,93 %.

Výsledky v Ostrovì
Volební výsledky stran v procentech: ÈSSD 33,22 %, 
ODS 19,74 %, KSÈM 16,45 %, Alternativa pro 
Karlovarský kraj 11 %, Doktoøi 8,04 %, Koalice pro 
Karlovarský kraj 4,85 %.

Do Zastupitelstva Karlovarského kraje byli z Ostrova 
zvoleni: Ing. Jan Bureš (starosta) za ODS a Milan 
Matìjka (místostarosta) za ÈSSD. 

Výsledky voleb 
do Zastupitelstva Karlovarského kraje



V pátek 3. øíjna jsme pøivítali poprvé v historii našeho 
gymnázia ministra školství, v souèasnosti Ondøeje 
Lišku. Besedoval se studenty pøedevším o podobì 
nových státních maturit, ale došlo i na další dùležitá 
témata, jako jsou motivaèní poplatky pøi studiu na 
vysokých školách, provázanost celé naší vzdìlávací 
soustavy nebo vzdìlávání souèasných i budoucích 
pedagogù na pedagogických fakultách. Nové maturity 
èekají studenty už v následujícím školním roce, na jaøe 
2010. Proto mìli konkrétní dotazy pøedevším studenti 
letošních 3. roèníkù. Podle vlastních slov mají dosud 
mnoho otazníkù a nejasností a nezøídka se cítí být v roli 
pokusných králíkù. Tøeba proto, že mnohé zámìry 
ministerstva (napøíklad uznání maturitní zkoušky z cizí- 
ho jazyka v zemích EU) vejdou v platnost až za další 
dva roky, tedy v roce 2012, kdy by mìla být po dvou- 
letém pøechodném období podoba státních maturit 
definitivní. Ministr se prezentoval sympatickou vstøíc- 
ností a ochotou se domluvit. I pøes nìkteré sporné èi 
diskutabilní zámìry bylo zøejmé, že má ucelenou vizi 
dalšího smìrování našeho školství a jeho reformy. 
Nejen studenti, ale i mnozí profesoøi ostrovského 
Gymnázia (kteøí se besedy zúèastnili) se shodli, že 
souèasný ministr o problémech souèasného školství 
nejen ví, ale má snahu je i øešit. Setkání lze hodnotit 
jako zajímavé a pøínosné. 
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Májový trojlístek
Úspìchy našich dìtí v novém školním roce na 
sebe nenechaly dlouho èekat, máme tady první 
výsledky. 

Ve štafetì Malé sportovní olympiády (I. st.) družstvo 
ve složení Adámek, Pavlík, Vyleta, Køížová, Peštová, 
Bílková, Rambousková, Šupolová, Peter a Horváth 
postoupilo do finále okresního kola a v nìm 
vybojovalo 3. místo. Ve sportovní olympiádì (II. st.) 
odstartovali naši házenkáøi novou sezónu rovnìž 
velmi dobøe: v okresním kole zvítìzili a v sestavì 
Filák, Szabó, Cicvárek, Plaèek, Bortlík, Kaucký, Klaus, 
Dìdiè a Pøibyl budou obhajovat vítìzství v kole 
krajském. Tøetí místo obsadili v Chomutovì i soft- 
baloví kadeti a do tøetice v konkurenci více než 
dvaceti škol bronzová pøíèka v atletickém ètyøboji 
patøila sportovcùm z II. st. (Veselá, Zichová, So- 
chorová, Køižièková, Poddaná, Filák, Kaucký, Féneš, 
Klaus, Horvát). 2. místo v pøespolním bìhu SOK 
zapisujeme družstvu: Diòová, Czechová, Fráòa, Hála, 
Ryšánková, Šmejkalová, Kunzmann, Wohlmuth, 
Kubištová, Bílková, Koutský a Lemák. Všem našim 
reprezentantùm dìkujeme za šíøení dobrého jména 
školy! 

Na festivalu Oty Hofmana se žáci naší školy zúèastnili 
vybraných filmových projekcí i doprovodného pro- 
gramu, napø. výstav Jak se rodí veèerníèky a Hla- 
volamy. Nezapomínáme ani na ekologickou vý- 
chovu, i letošní šes�áci absolvovali exkurzi zamì- 
øenou na recyklaci odpadù a zapojili se do výtvarné 
soutìže Tøídíme odpady. Doufejme, že jejich práce 
budou ocenìny, tøeba knižní odmìnou a diplomem 
(jako v pøípadì výkresu Svena Duvinageho ze 4. A 
v soutìži Olympiáda u nás). 

Zprávy ze škol
Ministr školství hostem 
na Gymnáziu Ostrov

Podzimní lukostøelba

Keòa

Kurs šití panenek 

Povídání o…

Prohlídky pro veøejnost

Pøihlaste se do kroužkù

5. listopadu 15.00 hod.
Jedineèná možnost vyzkoušet si zruènost pøi støelbì 
z ruènì dìlaných lukù. Nejlepší støelci budou od- 
mìnìni. Støílet se bude na pevný i pohyblivý terè. 
Vlastní luky a šípy vítány.

13. listopadu 18.00 hod.
Vyprahlé plánì, èervený písek, ženy se záplavou 
barevných korálkù na krku, stáda antilop a gazel 
prohánìjící se mezi zkøivenými akáciemi, to je Keòa. 
Pro Evropana je tato africká zemì smìsicí barev, 
chutí, vùní a dojmù. Jak ale Keòu vnímá èlovìk, který 
zde strávil podstatnou èást života? Mùžete si pøijít 
vyslechnout vyprávìní Boba Helekia Ogoli.

22. listopadu 9.30-17.30 hod.      
Lze bìhem jedné soboty vlastnoruènì ušít panenku, 
naplnit ovèí vlnou, obléci do flanelové zástìrky a pøí- 
jemnì si popovídat u èaje? Pod vedením zkušené 
lektorky H. Ženíškové, která se tématu waldorfské 
pedagogiky spojené s osobním vytvoøením hraèky 
pro své dìti zabývá profesionálnì (její výrobky mají 
ohlas i v zahranièí), se nám to urèitì zdaøí. Cena 
materiálu cca 150 Kè, výše kurzovného podle poètu 
úèastníkù. Je nutné se pøihlásit osobnì èi tel. v Eko- 
centru a do18.11. zaplatit zálohu 150 Kè.

...Zvìøi kolem nás. Bìžné i ménì známé druhy zvíøat 
žijící v našem bezprostøedním okolí. Bližší informace 
a rezervace telefonicky nebo e-mailem.

Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a cho- 
vatelských pracoven Ekocentra. Mimo tuto dobu 
je možné domluvit prohlídky telefonem.

Pracovníci Ekocentra by rádi pøivítali nové dìti 
v kroužcích: Spoleènost bubnu od 1. tø., Bota- 
nický kroužek od 2. tø., Poznávání krajiny a Práce 
na webu od 5. tø., Stopaøùv prùvodce po fan- 
tastice od 6. tø.

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., 
pá 10.00-17.00 hod. (tel. 353 842 389). 

Ekocentrum Ostrov

Nejen pro maminky na MD a jejich dìti, ale také 
pro širokou veøejnost pøipravujeme v sobotu  
22. listopadu od 10.00 do 13.00 hod. víkendový 
keramický kurz s názvem Šikovné ruèièky pod 
vedením lektorky Milany Pincové. Poèet úèast- 
níkù je omezen, rezervace na tel. 608 914 469. 

Pøijïte si sami vytvoøit originální vánoèní dárek 
a zároveò si vyzkoušet práci s keramickou hlínou, 
obèerstvení a hlídání dìtí zajištìno. 

Vítání miminek v MC se koná v nedìli 16. 11. od 
14.00 hod., miminka mùžete pøihlásit do 9. 11. na tel. 
608 914 469. Další Vítání miminek pøipravujeme na 
adventní nedìli 14. prosince. 

Bližší informace na letáècích v IC v DK nebo na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Mateøské centrum 
Ostrùvek 

Dìti z Dìtského domova v Ostrovì dìkují 
Mìstské policii Ostrov za sponzorský dar ve 
formì vstupenek do cirkusu Praga-Kopecký. 
Zaèátkem øíjna jsme se zúèastnili odpoledního 
pøedstavení, které se všem velmi líbilo. Dìti si 
odnesly spoustu pìkných zážitkù. 

Eva Šrédlová, vychovatelka DD Ostrov

Dana Kolovratníková

Mgr. Radka Kubíková

Odpoledne plné soutìží a zábavy uspoøádal Mìstský dùm dìtí a mládeže ve spolupráci s DK Ostrov jako jednu z posledních akcí festivalu Oty 
Hofmana.                                                                                                                                                            Foto: Jaroslava Raunerová

Øeditel Gymnázia Ostrov Milan Martinek (vpravo) pøedstavuje 
ministra školství ÈR Ondøeje Lišku.               Foto: Mgr. Libor Velièka

Mgr. Naïa Èechmanová

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. GO

Podìkování
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Okresní turnaj AŠSK v minifotbalu

Pro žáky 6. až 9.tøíd. Školní družstvo tvoøí ètyøi hráèi 
v poli a brankáø. Startují registrovaní i neregistrovaní 
hráèi a žáci sportovních tøíd (u gymnázií pouze nižší 
stupeò).

31. roèník Bìhu 17. listopadu      

Prezentace od 8.30 hod. v MDDM, starty jednot- 
livých disciplin 9.30 až 12.10 hod. Závod se pobìží sou- 
èasnì jako Mistrovství Karlovarského kraje v krosu.

Rodièe s dìtmi do 6 let 150 m 
Nejmladší žáci a žákynì I (1999-2002) 550 m
Nejmladší žáci a žákynì II (1997-1998) 870 m 
Mladší žáci a žákynì (1995-1996)1200 m
Starší žáci (1993-1994) 2630 m, Starší žákynì 1800 m
Dorostenci (1991-1992) 4380 m, Dorostenky 2940 m
Junioøi (1989-1990) 6500 m, Juniorky 5200 m
Muži (1988 a starší) 8700 m, Ženy 5200 m
Veteráni (1968 a starší) 8700 m, Veteránky (1973 
a starší) 5200 m
Závod je otevøen všem, kteøí si chtìjí zabìhat a zmìøit 
své síly s nejlepšími v regionu. 

Pøehazovaná

Pøehazovaná dívek 6. a 7. tøíd je souèástí 13. roèníku 
Olympiády ostrovských škol, Poháru starosty mìsta. 
Družstvo tvoøí šest hráèek v poli a maximálnì ètyøi 
náhradnice. Podmínkou úèasti je vhodný sportovní 
odìv a obuv.

Zimní florbal 

Vítìzství obhajují hoši MìDDM Mariánské Láznì. 
Turnaj je urèen i pro mimoostrovské florbalisty. Druž- 
stvo tvoøí tøi hráèi a brankáø (u brankáøe nutná pøilba 
s chránièem). Pøihlášky v MDDM do 27. 11. Prezence 
od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice 
jsou k dispozici na školách. Výsledky všech turnajù se 
zapoèítávají do Olympiády ostrovských škol. Další 
termíny: 13. 12. Hoši 6.-7. tø., 10.1. Dívky 6.-7. tø., 
17. 1. Hoši 2.-3. tø.

Výtvarná soutìž: Jak si pøedstavuji Ježíška
Uzavírka soutìže 26. 11. Pracovat mùžete libovolnou 
technikou. Výkresy, výrobky oznaète jménem, vìkem 
a školou. Nejlepší práce budou vystaveny v MDDM 
od 1. 12. Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány 
pøi Mikulášské besídce 4. 12. 

Mikulášská besídka

Bližší informace k besídce najdete v pøíštím OM a na 
plakátech. O vstupenky je velký zájem, doporuèujeme 
zakoupit si je v pøedprodeji v Domì dìtí od 27. 
listopadu.

Pøihlaste se do kroužkù
Pokud si Vaše dítì dosud nevybralo z témìø stovky 
zájmových kroužkù, nabízíme: Mažoretky pro pohy- 
bovì nadané dívky 1.-4. tøíd, Hru na flétnu a Šachy 
pro dìti 1. tø., Výtvarné techniky pro dìti od 9 let, 
Plastikový modeláø od 10 let, Elektrokroužek od 
3. tø., Gamemaker od 11 let, Webdesign od 13 let, 
Florbal pro dívky od 10 let, Country tance pro dìti 
i dospìlé.   

Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, minihøištì, minigolf a stolní tenis 
jsou otevøeny dennì do 17.00 hod., v sobotu a nedìli 
10.00-17.00 hod. 
Informace: po-pá 8.00-18.00 hod. v MDDM (tel. 353 
613 248). 

6. listopadu 11.00 hod., høištì ZŠ Masarykova

  
8. listopadu, Zámecký park

Kategorie a èasový program:

12. listopadu 12.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masa- 
rykova

29. listopadu 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masa- 
rykova, hoši 4.-5. tø.   

4. prosince 16.30 hod., MDDM

Záøí bylo pro žáky školy obdobím seznamování 
se s dùsledky zmìn v provozu zaøízení (stra- 
vování, šatny ad.) a pro uèitele s novými èinnost- 
mi souvisejícími se zavedením on-line systému 
v programu Bakaláø. 

V rámci prvého bylo nutno opakovanì dìtem zdù- 
vodòovat nová organizaèní opatøení, nebo� se obje- 
vily první pøípady vandalství a nerespektování pra- 
videl hygieny a èistoty prostøedí, což bezprostøednì 
souvisí s návyky, které si dìti pøinášejí z vnìjšího 
prostøedí. Škola není firma zabývající se výchovou 
a vzdìláváním, spolupodílí se na obou procesech 
úspìšnì pouze tehdy, jsou-li položeny základy v ro- 
dinném prostøedí. Záøí bývá chudší na soutìže, ze 
školních akcí alespoò zmiòujeme výlet našeho krou- 
žku historikù, jehož èlenové se s uèitelem J. Hájkem 
zúèastnili odhalení památníku na poèest hrdinství 
ès. èetnictva v období henleinovského puèe v Ha- 
bartovì. Akce se konala u pøíležitosti 70. výroèí a žáci 
mohli zhlédnout rekonstrukci bojù a výstavu dobové 
vojenské techniky. Na závìr nesmíme opomenout 
jeden „reprezentaèní“ úspìch. Dìti z 3. B, vedené 
uèitelkou D. Klaukovou, získaly 1. místo v soutìži 
Mìstské knihovny Pohádkové zpívání na melodie 
z filmu A� žijí duchové. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Podzimní èas v naší škole plyne rychle. Jistì k to- 
mu pøispívá nejen vyuèovací proces, ale i nabíd- 
ka zájmových kroužkù, které dìti navštìvují. 
Mají možnost se vìnovat svým zálibám (zpìvu, 
tanci, dramatizaci pohádek) a mohou se zdoko- 
nalovat v poèítaèových dovednostech. Øada dìtí 
využívá i prostøedí školní družiny, kde je pro nì 
pøipravena pestrá skladba èinností. 

V letošním školním roce se naši žáci podílejí na 
školním projektu Zámecká zahrada oèima dìtí, jenž 
zdárnì smìøuje ke svému cíli v podobì závìreèné 
prezentace. Jednotlivé èásti projektu, organizované- 
ho uèitelkou Arnoldovou, jsou rozdìleny mezi všech- 
ny tøídy. Kromì návštìv pøedstavení 40. dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana se 
také rozbìhl kolotoè exkurzí vyšších roèníkù v Eko- 
centru MDDM a Mìstské knihovnì. Opìt se chce- 
me zapojovat do širokého spektra soutìží (mimo jiné 
i Bìhu 17. listopadu v Karlových Varech) a doufáme, 
že posilou nám budou i noví žáci školy, pøestoupivší 
z jiných škol. Mnozí si našli nové kamarády a jsou ve 
škole spokojeni, což nás velmi tìší. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

V souvislosti se zavedením nových metod vy- 
uèování se otevírá prostor pro zajímavé sklou- 
bení teorie a praxe do jednoho celku. Právì 
z tohoto dùvodu se letos uskuteènila akce 
Dny vìdy poøádaná Západoèeskou univerzitou 
v Plzni. 

Studenti 3. roèníkù si mohli vybrat z celé øady 
pøednášek ty, které je svým názvem a zamìøením 
zaujaly. A že bylo z èeho vybírat! Organizátoøi pøi- 
pravili øadu pøednášek zamìøených napøíklad na pro- 
storové vidìní, na pohony budoucnosti ad. Studenti 
dostali návod, jak vyrobit vlastní elektøinu, poslechli si 
zážitky pilotù dopravních letadel, podrobné infor- 

SPŠ Ostrov: 
Studenti se seznamují s praxí 

Žáci pøi plnìní úkolu na školním projektu nazvaném Zámecká zahrada oèima dìtí                                                            Foto: Lenka Arnoldová Šárka Märzová

Mgr. Vladimír Vízdal

Daniela Brodcová

Mgr. Libor Háèek 

mace o navigaèním systému GPS, pøedstavila se nová 
uèební pomùcka firmy Lego. V podobném duchu se 
konala i Noc konstruktérù, kterou pro støedoškoláky 
regionu uspoøádala nejdecká firma. Akce byla urèena 
pøedevším studentùm strojírenství a technického ly- 
cea; s prùvodcem navštívili vstøikovnu plastù, mìøící 
místnosti, vidìli zátìžové testy výrobkù v extrémních 
podmínkách, prošli konstrukèní oddìlení, v nìmž se 
seznámili s prací zdejších konstruktérù a s programy, 
ve kterých se vytváøejí návrhy. Vìtšina studentù po- 
dobné akce vítá, otevírají se jim tak nové možnosti, 
kudy se mohou po zdárném ukonèení studia ubírat. 

O svých zážitcích se s laickou veøejností mohou 
podìlit už 4. prosince, kdy pro zájemce z devá- 
tých roèníkù poøádáme od 10.00 do 17.00 hodin 
tradièní Den otevøených dveøí. Pokud øešíte 
otázku, kam po základní škole, budete vítáni. 



Mìl jste èas prohlédnout si Ostrov?
Jezdím sem na festivaly už pìtadvacet let. Poprvé 
jsem Ostrov navštívil v roce 1983 se svým prvním 
filmem Bota jménem Melichar a hned jsem tady za 
nìj získal ceny, už tehdy jsem si Ostrov zamiloval 
(tento film získal celkem 14 rùzných ocenìní doma 
i ve svìtì, pozn. red.). Líbí se mi nová èást mìsta, kde 
jsou zachované stavební prvky takzvaného socia- 
listického realismu a obdivuji samotnou budovu 
Domu kultury, která je dnes již unikátní historickou 
stavbou. Také jsem si s potìšením všiml, jak je zde ve 
mìstì vše zachovalé a upravené. Starou zrekon- 
struovanou historickou èást jsem si ještì nestaèil 
prohlédnout, ale urèitì se tam v tìchto dnech podí- 
vám. Tìším se i na Zámecký park, o kterém už jsem 
slyšel hodnì chvály. 
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Hlasování odborné poroty

 

Hlasování poroty dìtí a mládeže

Cena divákù: 

Cena Oty Hofmana za nejlepší dílo v kategorii do 
12 let: 
O dívce, která šlápla na chléb režiséra Jiøího Stracha, 
Škola ve mlejnì režiséra Karla Janáka

Cena Oty Hofmana za nejlepší dílo v kategorii od 
13 do 18 let: neudìlena

Zvláštní cena poroty (za dílo s nejvýraznìjším 
morálním akcentem):
Gympl režiséra Tomáše Vorla

Èestná uznání: 
Zdenìk Troška za film Nejkrásnìjší hádanka, Bára 
Hrzánová za herecký výkon ve filmu O dívce, která 
šlápla na chléb, Jiøí Mádl za herecké výkony ve 
filmech Gympl a Škola ve mlejnì

Hlavní cena Køiš�álový šaton v kategorii do 12 
let: 
Nejkrásnìjší hádanka režiséra Zdeòka Trošky

Hlavní cena Køiš�álový šaton v kategorii od 13 do 
18 let: 
Taková normální rodinka režiséra Patrika Hartla

Zlatý dudek za nejlepší dívèí herecký výkon: 
Anna-Marie Valentová za roli Fialky v pohádce 
Zaèarovaná láska režiséra Ondøeje Kepky

Zlatý dudek za nejlepší chlapecký herecký 
výkon: 
Matyáš Valenta za roli Káji ve filmu Kája a Zabi 
režiséra Pavla Jandourka

Nejkrásnìjší hádanka režiséra 
Zdeòka Trošky
Zlatý dudeèek za nejúspìšnìjší film z interne- 
tového hlasování: Maharal režiséra Pavla 
Jandourka

„Nìco takového jsem 
vùbec neèekal! Ještì 
nikdy jsem nedostal 
cenu tohoto druhu, 
velmi si jí vážím,“ øekl 
krátce po pøevzetí 
Zlaté buøinky režisér 
Troška. 

Zdenìk Troška pracuje pro potìchu duše
Filmový režisér a scenárista Zdenìk Troška se narodil roku 1953 v Hošticích v Jižních Èechách, které má natolik rád, že je proslavil i ve svých filmech. 
Støedoškolské vzdìlání získal na lyceu ve francouzském Dijonu a poté vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Je úspìšný nejen jako tvùrce 
filmù pro dospìlé (napø. série Slunce, seno a...), ale také jako autor nezapomenutelných pohádek a filmù pro dìti. V Ostrovì už v minulosti získal øadu 
ocenìní a letos se zapsal do historie festivalu Oty Hofmana i tím, že obdržel Zlatou buøinku. Cenu udìluje festivalový štáb za dlouholetý nebo zvláštì 
významný pøínos v oblasti tvorby pro dìti. 

Jak vznikl film Nejkrásnìjší hádanka?

Máte svùj nejmilejší autorský film?

Toèíte radìji filmy pro dìti, nebo pro 
dospìlé?

Máte kromì své práce i jiné záliby?

Mám odjakživa rád pohádky Jana Drdy, ze kterých 
jsem èerpal už nìkolikrát, napøíklad jsem natoèil 
pohádku Z pekla štìstí, která se v knize jmenuje Èeský 
Honza, také pohádka O princeznì Jasnìnce a léta- 
jícím ševci byla inspirovaná Janem Drdou. Nyní jsem 
spojil dvì Drdovy pohádky: Jak princezna hádala, až 
prohádala a O Matìjovi a Majdalence. Vznikla tak 
Nejkrásnìjší hádanka.

S filmy, které èlovìk vytvoøí, je to stejné jako s dìtmi: 
mám je rád všechny, ale ke každému mám tak trochu 
jiný vztah. Vážou se k nim vzpomínky, jak a kde jsme 
natáèeli, kdo byl ve filmovém štábu, jak a s kým jsem 
v té dobì žil... V souèasné dobì mám pøipraveno 
k filmovému zpracování osm dalších pohádek. 
Vybírám si vždy námìty, které se mi líbí, ze kterých 
mám radost. Nikdy bych nepøijal ke zpracování látku, 
která mi nesedí a nic mi neøíká, ani kdyby mi platili 
zlatem. Nejsem zlatokop, svou práci dìlám pro 
potìchu duše a k životu mi staèí velmi skromné 
podmínky. 

Nedìlám rozdíly mezi filmem pro dìti a dospìlé, ale 
musím øíct, že mám velmi rád èeské pohádky. Ze 
svých cest po Evropì (napøíklad ve Francii, Španìlsku 
nebo severských zemích) jsem se utvrdil v tom, že 
klasická èeská pohádka je zcela ojedinìlý jev. 
Pohádky vìtšiny národù jsou chmurné a velmi èasto 
i kruté, ale èeská pohádka je laskavá, je v ní humor 
a dobro v ní vždy vítìzí nad zlem. Také se v mnoha 
zemích podivují nad tím, že naše pohádky jsou 
zpracované jako hraný film, oni v moderní dobì znají 
pouze animované. U nás tuto tradici odstartovala 
v roce 1951 Pyšná princezna, která se stala nej- 
úspìšnìjší èeskou filmovou pohádkou všech dob. 
V souèasné dobì jednáme o její kolorování, které 
mùže být velmi pøirozené, pøíkladem nám je starý 
francouzský film Fanfan Tulipán s Gérardem Filipem, 
na kterém by málokdo poznal, že byl natoèen jako 
èernobílý. 

Odjakživa mám velmi rád klasickou hudbu, ale tuto 
svou zálibu jsem samozøejmì také pøenesl do své 
práce. Režíruju opery, napøíklad Dvoøákovu Rusalku, 
Bizetovu Carmen, Weberova Èarostøelce a další. 
Režírovat operu je ta nejtìžší práce, protože je nutné 
spojit hudbu, zpìv a herectví, ale operní pìvci èasto 
upøednostòují zpìv natolik, že zapomenou na pohyb. 
Navíc mám omezené podmínky s výbìrem hercù, 
vlastnì si vybírat nemùžu vùbec, protože role je 
pøesnì vymezena pìvcem, který zvládne svùj 
pìvecký part.

Výsledky 
40. dìtského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana 

„NEJSEM ZLATOKOP, SVOU PRÁCI DÌLÁM 
PRO POTÌCHU DUŠE,“ ØÍKÁ  ZDENÌK TROŠKA.

 jan, aho

Režisér Troška se v poøadu Køeslo pro hosta vyznává z lásky k èeským pohádkám. (Vlevo dramaturg Jan Gogola)             Foto: Roman Preis

Anna-Marie Valentová na festivalu získala nejen cenu, ale také 
sympatie divákù.                                  Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Mnoho z pùvodnì køes�anských zvyklostí se z života 
dnešních lidí vytratilo. Nìkteré tradice však mají stále 
moc oslovit èlovìka, formovaného jinou kulturou. 
Na poèátku listopadu si mùžeme napøíklad 
pøipomenout Památku vìrných zemøelých, která se 
lidovì nazývá Dušièky. V tyto dny lidé navštìvují 
høbitovy, vzpomínají na své zemøelé, zapalují svíèky 
a modlí se. Vzpomínka na zemøelé je navíc umocnìna 
atmosférou podzimu. Pøíroda se pøipravuje na zimu 
a v èlovìku vzbuzuje pocit pomíjivosti. Mnozí lidé 
však z Dušièek nemají nikterak romantické pocity. 
Téma smrti se zdá být pøíliš tìžké a bolestné. My spíše 
pøed tímto tématem utíkáme a ptáme se, zda má 
vùbec nìjaký smysl pøipomínat si ty, kdo zemøeli. 
Pokud si však chceme objasnit tradici Dušièek, musí- 
me se urèitým zpùsobem se smrtí konfrontovat. Ten- 
to úkol je velmi obtížný, ale také potøebný, nebo� si 
musíme položit otázku, jestli náš vnitøní útìk pøed 
smrtí není nakonec útìkem z reality lidského života. 
Naše úvaha o Dušièkách není tedy v prvé øadì reflexí 
o smrti, ale o životì. Ptáme-li se, kdy náš život za- 
koušíme jako skuteènì smysluplný, hodnotný a š�ast- 
ný, urèitì bychom odpovìdìli, že pøedevším ve chví- 
lích lásky a pøátelství. Uvìdomujeme si, že mezilidské 
vztahy jsou tím, na èem v lidském životì pøedevším 
záleží; že je lze udržovat a rozvíjet naší schopností být 
pro druhé a ne pouze pro sebe. Chápeme, že v lidské 
lásce je skryta veliká síla, která èiní svìt smysluplným. 
Ve smrti však spatøujeme jinou moc, která se zdá být 
nesmyslná a tragická, nebo� právì ona nás oddìluje 
od našich blízkých. 

Je skuteènì smrt silnìjší než láska? Køes�ané, kteøí 
vytvoøili tradici Dušièek, byli pøesvìdèeni o opaku. Jak 
tomu rozumìt? Lidská láska sama o sobì smrt pøeko- 
nat nedokáže, nadìje na vítìzství nad smrtí však pra- 
mení v ještì jiné skuteènosti. Køes�ané vìøí, že v Ježíši 
Kristu se ukázala láska Boha, která dokázala smrt 
pøemoci. Ježíšùv køíž, kterým oznaèují køes�ané své 
hroby, není tedy znamením zmaru, ale nadìje, že 
Boží láska je silnìjší než smrt. Pouto mezi lidmi není 
tudíž smrtí zlomeno. Lidská láska mùže doufat v moc 
Boží lásky, proto si køes�an zemøelé pøipamatovává 
a modlí se za nì. Nech� je pro nás toto období, a� už 
se považujeme za vìøící anebo nevìøící, pøíležitostí 
zamyslet se nad smyslem našeho života, který je 
nutnì poznamenán smrtí. A� je pro nás povzbuzením 
k tomu, abychom si znovu vzpomnìli na naše 
zemøelé s dùvìrou v moc lásky. 

Soutìž pro dìti: Udìlejte si svùj betlém! 

Divadlo V Patøe a Divadlo Na tahu uvádìjí slavnou 
jednoaktovou hru Václava Havla Audience. Text byl 
pùvodnì napsán pro pobavení nìkolika autorových 
pøátel pøi setkání zakázaných spisovatelù na Hrádeèku, 
ale rychle se rozšíøil na západ od našich hranic a stal se 
divadelní událostí na mnoha evropských scénách. Na 
základì Havlovy zkušenosti z krátkodobého zamìstná- 
ní ve sklepích trutnovského pivovaru vznikla tragiko- 
medie, jejíž základ tvoøí pøátelský rozhovor mezi spiso- 
vatelem Vaòkem, koulejícím v pivovaøe sudy a jeho 
nadøízeným (a souèasnì nedobrovolným donašeèem) 
Sládkem. Právì pøesah tohoto dialogu, pøedstavujícího 
na jedné stranì neodvolatelné principy a životní posto- 
je spisovatele Vaòka a na druhé širokou možnost k je- 
jich obejití, dìlá z Havlovy aktovky výsostnì aktuální 
hru. Na jedné stranì mravnost, na druhé nemravnost 
obviòující mravného z nemravnosti. Pøitom smutné 
postavì této hry, donašeèi Sládkovi, se tu a tam v témìø 
neprùhledné mlze plné nesmyslností doby objevují 
kontury jeho zkoušeného a po svém se trápícího 
svìdomí. Ostrovští uvidí tuto hru v kinokavárnì 
Domu kultury ve støedu 5. listopadu v 19.30 hod.

Audience aneb Donášení v Èechách 

Vyzýváme všechny školní tøídy, výtvarné kroužky, školní družiny v Ostrovì: Vytvoøte si svùj betlém 
a pøihlašte jej do soutìže. Pøi práci se dìti mohou dozvìdìt o køes�anských tradicích, probudit svou 
fantazii.

Termín odevzdání je od 25. do 28. listopadu 2008 
v klášterním kostele Zvìstování Panny Marie. 
Odevzdané betlémy budou vystaveny a návštìvníci 
výstavy budou vybírat nejhezèí a nejnápaditìjší dìtské 
výtvory. 

Velikost betlémù je omezena velikostí 1,5x1,5x1,5 m, 
jinak konzultujte s vedoucí Kláštera Ostrov Vìrou 
Èarnou, tel. 353 800 523 nebo 724 509 195. Vítìzové 
budou vyhlášeni pøed posledním adventním koncer- 
tem (21. prosince) pøímo v kostele.

Vernisáž výstavy betlémù v kostele Zvìstování 
Panny Marie se uskuteèní ve ètvrtek 4. prosince 
v 17.30 hodin.

Venku ještì pøíjemnì høálo slunce, nikomu se na 
adventní èas nechtìlo ani pomyslet, ale pøíprava 
výstavy betlémù ostrovských sbìratelù již zaèala. 
Vlastnì již dlouho pøed tím. Øezbáø Václav Nekola 
vymýšlel a vyøezával ve volných chvílích nové 
postavy do svého betlému. Také Zdeòka Janischová 
žije tímto krásným koníèkem, sbìratelstvím 
papírových betlémù, celý rok. Již ohlásila nové 
„úlovky“! Ještì v dobì, kdy jsme pøipravovali 
Michaelskou pou�, zazvonil telefon: Nabídka na 
vystavení vyšívaného betlému. Odkud? Nechte se 
pøekvapit! Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Listopadové zamyšlení: 
Láska silnìjší než smrt

Páter Pavel Frývaldský

Program dušièkových pobožností 
1. listopadu, Kostel sv. Michaela, archandìla 
a Panny Marie Vìrné 

8.30 hod. Slavnostní mše svatá za Všechny vìrné 
zemøelé

10.00 hod. Mše svatá ke slavnosti Všech svatých

2. listopadu, Høbitov Ostrov u kostela sv. Jakuba

17.00 hod. Dušièková pobožnost za zemøelé s výkro- 
pem høbitova

Nám. Republiky 37, Jáchymov.  Tel. 353 811 695, 
736 754 831. Otevøeno: st-ne  9.00-12.00, 13.00-
17.00 hod.

30. listopadu 17.00 hod. Adventní koncert 
Zahájení adventu. Úèinkuje vokální kvintet DaD 
z Karlových Varù. Pøed koncertem bude pro návštìv- 
níky zahájena výstavka razítek z Ježíškovy pošty (po- 
trvá do 11. ledna 2009).
Vstupné na koncert 70 Kè

Rozšíøená stálá expozice nabízí další tøi sály s výstavou 
krušnohorského národopisu (ukázky zemìdìlsko-
øemeslnických strojù, fotografie z pracovního života 
lidu ad.), v pøízemí je výstava k dìjinám mincování 
s figurínou støedovìkého mincíøe. Samostatná míst- 
nost ukazuje dobovou lékaøskou lázeòskou ordinaci. 
Pozornost zaslouží i novì instalovaná barokní socha 
sv. Prokopa, patrona horníkù (døevoøezbu restau- 
roval Pavel Blatný). Geologie a mineralogie Krušných 
hor, numismatika a mincovnictví, koncentraèní 
tábory po roce 1948, historie lázeòství, krušnohorská 
jizba, latinská knihovna, lapidárium ad. 

Královská mincovna Jáchymov
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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 prosinec:

DÌTI ANAKONDY
Obøí anakondy jsou zpátky v dalším pokraèování.

TVRDÉ PALICE
George Clooney, Renée Zellweger. Trocha sou- 
peøení není lásce nikdy na škodu.

HVÌZDNÁ BRÁNA: NÁVRAT
Èlenové týmu SG-1 se musí vrátit zpátky na 
Zemi…

10 000 PØ. N. L.
Hrdinové bojují s šavlozubými tygry, prehisto- 
rickými stvùrami a sami se sebou…

HORTON
Od tvùrcù filmu Doba ledová. Nový animovaný 
film

DVD kino a kino dìtí

MOTÝLÍ ÈAS

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH

ÈARODÌJNÉ POHÁDKY

LYŠAJÙV SEN

2. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 97 minut

Film o chlapci, který prožije dobrodružství s vílou, 
která pøipomíná malou motýlí holèièku

9. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 64 minut

Celoveèerní animovaná pohádka a partì krysákù, 
kteøí se vydávají na velký lup

16. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 63 minut

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky: 
Budulínek Mandelinka, Cvrèek a stroj, Jak Mach 
a Šebestová jeli na prázdniny, Jak Jonatán chytil 
blechu, Jak Mach a Šebestová udìlali z dìdeèka 
Tarzana, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé od- 
poledne, Dorotka a hvìzda, Krtek a rybka

23. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 66 minut

Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky: 
Mikeš u cirkusu, Král a skøítek, Zasadil dìdek øepu, 
Èarodìjné pohádky, Zálesák, Jablka, Rohatá, Jak 
Žofka odhalila zlodìje, Krtek a žvýkaèka

30. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 62 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Krtek a zápalky, 
Lyšajùv sen, Vánoèní stromeèek, Krtek a zelená 
hvìzda, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Rézi a Brok na 
vánoèním trhu, Dvanáct mìsíèkù, Babièka vypráví 
pohádku.

1. a 2. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 91 minut, èeská verze 

Premiéra
Josh je dvanáctiletý vášnivý astronaut amatér. Kapi- 
tán Dave (Eddie Murphy) je mimozemš�an, který 
pøiletìl s celou posádkou na naši Zemi. Pøíbìh se toèí 
kolem vztahu Josha a Davea a situací, které mohou 
nepøipraveného mimozemš�ana na naší planetì 
zaskoèit. Centrifuga, soutìž v pojídání hot dogù, 
sklenièka alkoholu nebo tøeba obyèejné semafory. 
Eddie Murphy v tìchto situacích ovšem exceluje, a� 
už jako raketa, nebo její kapitán. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

1. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 111 minut, èeské titulky   

Premiéra
Anna vypráví pøíbìh své rodiny, která byla fyzicky 
i psychicky týrána dvìma neoèekávanými návštìv- 
níky. Peter a Paul se s milým úsmìvem a v bílých 
rukavièkách objeví u dveøí jejich chaty. Anna s ro- 
dinou nemá ani tušení, jak drsná hra na nì èeká! Vše 
zaène nabírat rychlé otáèky, když se Paul vsadí, že 
rodina nepøežije do zítøejšího rána… Produkce: USA, 
Fran., VB, Rak., Nìm., It. Žánr: thriller

6. a 7. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
7. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12)   

Premiéra
Adam Sandler se pøedstavuje v roli Zohana, špiè- 
kového izraelského bojovníka proti terorismu, který 
pøedstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se 
kadeøníkem v New Yorku. Aèkoliv chce zapomenout, 
brzy zjiš�uje, že uniknout vlastnímu osudu není tak 
snadné. Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

8. a 9. sobota a nedìle 17.00 hod.
8. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 140 minut (*12)   

Repríza
Vzkøíšení èachtické legendy. Historický velkofilm 
Juraje Jakubiska pøivádí k životu krvavou legendu 
o Èachtické paní. Ta se podle povìstí koupala v krvi 
panen a na svých panstvích po léta vraždila a muèila 
své poddané. Produkce: SR, ÈR, UK, HU. Žánr: 
historický thriller

13. a 14. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
14. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 120 minut, èeské titulky (*12)   

Premiéra
Zachránit svìt je døina. Pekelnou výhní doruda roz- 
pálený Hellboy (Ron Perlman), zbožòující dobré 
doutníky a ohnivou krásku Liz, bude znovu drtit zá- 
poráky a k tomu trousit jednu drsnou hlášku za 
druhou. Hellboy se tentokrát vypraví do tábora 
nepøítele, aby zastavil Zlo, ještì než se staèí vyvalit na 
Zem. Vy se vydáte s ním, a protože vás povede režisér 
s nedozírnou výtvarnou fantazií, pøipravte se, že 
uvidíte, co jste asi ještì nevidìli. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

SEZNAMTE SE S DAVEM 

FUNNY GAMES USA 

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEØNÍK 

BATHORY 

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA 

DÌTI NOCI 
NESTYDA 
MADAGASKAR II 
MUZIKÁL ZE STØEDNÍ III 
VY NÁM TAKY ŠÉFE!

(24. 12.) 
(31. 12.) 

15. a 16. sobota a nedìle 17.30 hod.
15. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 103 minut, èeské titulky 

 Premiéra
Penelope je kouzelná pohádka o lásce a sebepo- 
znání. Penelope Wilhernová (Christina Ricci), dcera 
bohatých a vlivných rodièù, trpí peèlivì utajovanou 
rodinnou kletbou, která jí pøièarovala praseèí rypá- 
èek. Kletba bude zlomena, když si ji vezme nìkdo, 
kdo bude mít stejnì jako ona modrou krev. Ukryta 
v rodinném sídle èeká, až jí rodièe najdou vhodného 
ženicha. Jednoho dne se ale odhodlá žít samostatnì, 
uteèe od rodiny a jde do svìta hledat štìstí… 
Produkce: USA, VB. Žánr: pohádka

20. a 21. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 114 minut, èeská verze   

 

Repríza
Zlo se právì probudilo. Mumie se vrací. Tentokrát ale 
opustila vyhøáté píseèné duny a spoleènì s olym- 
pioniky se vynoøila v Èínì. O to strašlivìjší by mìla 
být. Pokraèování úspìšných snímkù Mumie a Mumie 
se vrací. Roš�ácký dobrodruh Rick O´Connell (Bren- 
dan Fraser) bude zase chránit svìt pøed zlem, které 
pøestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde 
stojí: Odpoèívej v pokoji. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

22. a 23. sobota a nedìle 17.30 hod.
21. a 22. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)   

Premiéra
Laura koupila sirotèinec, ve kterém strávila své dìt- 
ství; spolu se svým manželem ho chtìjí opravit 
a znovu otevøít. Toto prostøedí však probouzí u jejich 
syna zvláštní pøedstavivost… ale je to jen pøedsta- 
vivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády zaè- 
nou rodièe znepokojovat. A když pøi jedné z her syn 
záhadnì zmizí, Laura požádá o pomoc parapsycho- 
loga. Produkce: Mexiko, Španìlsko. Žánr: drama, 
horor, mystery, thriller

27. a 28. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 118 minut, èeské titulky (*15)      

 Premiéra
Pøedstavte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zvednete, 
a zbytek života se vám promìní v nekoneènou noèní 
mùru. Právì takový moment se stal výchozím bodem 
thrilleru, pod kterým je podepsaný jako producent 
hollywoodský mogul Steven Spielberg. Dva úplnì 
obyèejní mladí Amerièané se kvùli jednomu tako- 
vému telefonátu stanou souèástí hry, která je ne- 
bezpeènìjší než ruská ruleta. Náboje jsou tentokrát 
ve všech komorách revolveru… Produkce: USA. Žánr: 
thriller

28. a 29. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut (*12)        

 Repríza
Pøíbìh Františka Soukenického (Josef Polášek) je ve 
své podstatì velmi jednoduchý. Jednoho dne šlápne 
vedle a spustí lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho 
vymìní za jiného a støecha nad hlavou mu odlétá do 
teplých krajin… Produkce: ÈR. Žánr: komedie

29. a 30. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Zbavit New York špíny není èistá práce. Max Payne je 
individualistický policajt, který neuznává pravidla hry, 
protože už nemá co ztratit. Vyšetøuje sérii záhadných 
vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy 
a dítìte. Maxùv svìt je temný New York, ale ten je 
zde mìstem rozloženým zloèinem a drogami. V roli 
Maxe záøí Mark Wahlberg. 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

PENELOPE

MUMIE: HROB DRAÈÍHO CÍSAØE

SIROTÈINEC 

OKO DRAVCE

FRANTIŠEK JE DÌVKAØ

MAX PAYNE



2. listopadu nedìle 18.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Palièkovaná a šitá krajka nejen s vánoèní tematikou. 

KRAJKOVÉ VÁNOCE
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STARÁ RADNICE OSTROV 
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5. listopadu støeda 19.30 hod., kinokavárna DK 
Ostrov
Václav Havel

Uvádí divadlo V Patøe ve spolupráci s divadlem Na 
Tahu
Režie: Andrej Krob
Hrají: Radek Bár, Karel Beseda

15. listopadu sobota 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov 
Leopold Lahola

Režie: René Pøibil
Hrají: 
Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, 
Ondøej Kavan, Ivo Kubeèka/René Pøibil/Karel 
Soukup.
Produkce: Sophia Art, pøeklad: Jan Císaø 
Je mnoho dramat se silným pøíbìhem, ale málo tìch, 
která vyprávìjí tak napínavým zpùsobem a s jistou 
dávkou humoru, jako je tomu ve høe Leopolda 
Laholy, autora osobitého literárního stylu i neoby- 
èejného osudu. Uprostøed jediné noci se hrou náho- 
dy zcela zmìní životy trojice hrdinù pøíbìhu a odhalí 
se jejich skrytá tajemství. Zpoèátku komická situace se 
obrací, protože pomsta nemùže být spravedlivá 

AUDIENCE

SKVRNY NA SLUNCI 

Provoz kláštera út-ne: 
9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Dvì výstavy

Fotogalerie Leona Havlíèka, novináøe MF Dnes                
Fotografická zastavení v pøírodì. Karlovarský autor 
užívá k vyjádøení rùzné prostøedky: fotografii, køídové 
obrazy, básnì, hudbu. Fotografie vystavoval od roku 
1993 do 2000 pravidelnì. Pak následovala témìø 
sedmiletá pauza. V loòském roce se Havlíèek k vysta- 
vování znovu vrátil a uspoøádal nìkolik výstav.

Proè tento název? Jednak obrazy vznikaly ve ètvrtek, 
kdy se autorky, žákynì výtvarného klubu Jany Has- 
manové, scházejí a malují. Druhým dùvodem je bílá 
ètvrtka, na kterou výtvarnice pøenesly své pøedstavy, 
radosti a trápení všedního dne.
Obì výstavy potrvají do 21. listopadu.

9. listopadu nedìle 17.00 hod.
Koncert

Nové hudební tìleso v nástrojovém složení housle, 
klavír, violoncello. Repertoár prvního veøejného vy- 
stoupení kvintetu se neomezuje na konkrétní hu- 
dební období, proto budou uvedeny jak skladby ve- 
likánù hudební historie (Dvoøák, Mozart, Schubert, 
Gluck), tak i skladby ostrovského rodáka J.C.F. 
Fischera, hudebního všeumìla Josefa Klièky èi známé 
melodie Scotta Joplina a Andrew Lloyd Webera. 
Interpretovat je nebude pouze celý kvintet, ale i só- 
loví hráèi s klavírním doprovodem. První vystoupení 
tìlesa je vìnováno vzpomínce na uèitele ZUŠ Ostrov 
Stanislava Sojku, který se již tohoto koncertu nedožil.

PURA NATURA 

ÈTVRTKY 

SOJKÙV VÁŽNÌ NEVÁŽNÝ KVINTET

Výstavu uvede Marie Vránová, jedna z nejlepších 
krajkáøek v západních Èechách. Výstava je prodejní.
Výstava potrvá do 30. listopadu.

22. listopadu sobota 18.00 hod., Pùda SR Ostrov

Petra Vašèilková je nadanou studentkou plzeòské 
konzervatoøe. Její repertoár je složen ze slavných 
skladeb svìtových mistrù.

23. listopadu nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov

Divadlo Kapsa Andìlská Hora
Èinoherní muzikálek o èertovském tovaryši, kterého 
pošle Luciper do svìta lidí na zkušenou, kde èertík 
zjistí, že si lidé obèas èiní peklo na zemi sami. Ale také 
o lásce princezny Amálky k èertíkovi Belínkovi, která 
vše pøekoná.
Pro dìti od 3 do 12 let
Autor scénáøe, scéna a režie: Vlastimil Fischer
Hudba: Daniel Pitra a Petr Pitra
Hrají: Šárka Kleèková, Vlastimil Fischer, Petra Kleè- 
ková, Lenka Winkelhöfferová alt. Barbora Selešiová 
alt. Nikola Filipová.

29. a 30. listopadu od 9.00 hod., SR Ostrov

K vidìní a ke koupi budou tradièní vánoèní malièkosti: 
vyøezávané betlémy, perníky, vánoèní pøání, sklenì- 
né vitráže ad.

KLAVÍRNÍ RECITÁL Petry Vašèilkové

TRAMPOTY ÈERTÍKA CULÍNKA

VÁNOÈNÍ INSPIRACE

30. listopadu nedìle 17.00 hod., Mírové námìstí 

Stává se již tradicí, že se na první adventní nedìli 
slavnostnì rozsvìcuje Vánoèní strom na Mírovém 
námìstí. Také v letošním roce pøijdou ke stromu 
zazpívat dìti i dospìlí, zazpívají a zahrají žáci ZUŠ, 
pìvecký sbor Májová sluníèka ad. Pro dopisy a pøá- 
níèka pro Ježíška si osobnì pøijde Nebeský poš�ák. 
Pro dospìlé bude pøipraveno „nìco na zahøátí“.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

8. listopadu sobota 19.30 hod., spoleèenský sál 
a kavárna DK Ostrov
Poøádá SONS a TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 
Bohatá tombola, pøedtanèení, vystoupení zrakovì 
postižené zpìvaèky Lenky Kosinové, o pùlnoci 
losování hlavní tomboly. K tanci a poslechu hrají: Jan 
Neveselý (kavárna), Duo Invence, Duo Dominant. 
Záštitu pøevzal Karlovarský kraj a mìsto Ostrov se 
starostou Ing. Janem Burešem. Vstupenky možno 
zakoupit na adrese: TyfloCentrum Ostrov Hlavní tø. 
1365 po, stø, pá, tel. 353 674 103 (nebo 
TyfloCentrum Karlovy Vary Vítìzná 52, tel. 353 224 
324, 603 265 875).

Club ostrovských Tuèòákù srdeènì zve všechny 
pøíznivce 15. listopadu ve 20.00 hod. na další 
tradièní veèer plný hudby a zábavy. Návštìvníky èeká 
spousta vystoupení, pøedstaví se country kapely 4R 
a Drc. Hlavním programem veèera bude 70minutový 
koncert kapely Smokie revival s dobovými kostýmy 
a nestárnoucími písnièkami. 
Pøedprodej vstupenek v Atlantisu Ostrov. 

11. listopadu 17.00 hod., sál ZUŠ 
Interní koncert.  Žáci hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

12. listopadu 17.00 hod., uèebna è. 31 
Klavírní podveèer. První z øady nových koncertù 
klavírního oddìlení. Vstupné 30 Kè 

27. listopadu 17.00 hod., sál ZUŠ 
Interní koncert. Žáci hudebního oboru. 
Vstupné dobrovolné

5. až 9. listopadu Národní pøehlídka dospìlých 
divadelních souborù hrajících pro dìti, Rakovník: 
vystoupí soubor Na poslední chvíli s pøedstavením 
Ostrovské povìsti.

20. až 22. listopadu Mezinárodní soutìž v pøednesu 
Valašské Meziøíèí: zúèastní se Olga Tomanová ze 
tøídy Lucie Velièkové.

28. až 30. listopadu Divadelní pøehlídka Nadìlení 
Brno. Vystoupí soubor Na poslední chvíli s pøed- 
stavením Lesson Three My Day. 

Akce mimo Ostrov

ZUŠ OSTROV

Pøipravujeme

13. prosince sobota 19.30 hod., divadelní sál DK

Divadelní vánoèní pøedstavení divadla Kašpar: Dìti 
z Bullerbynu, Kubula a Kuba Kubikula, Erbenùv Štìd- 
rý den a Rakovnická Vánoèní hra. Úèinkuje Kašparùv 
dobrovolný sbor a doprovodný orchestr. Hrají: Jakub 
Špalek, Eliška Boušková, Václav Jakoubek, Eva Elsne- 
rová, Martina Prášilová, Boøivoj Navrátil, Petr Lnìniè- 
ka, Lukáš Jùza ad. Pøi pøedstavení se podává i „nìco 
pro zahøátí“. 

KAŠPAROVA SLÁVA VÁNOÈNÍ

STODOLA OSTROVSKÝCH TUÈÒÁKÙ

VI. REPREZENTAÈNÍ PLES NEVIDOMÝCH 
A SLABOZRAKÝCH

OSTATNÍ

20. listopadu ètvrtek 18.00 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Tomáš Pfeiffer, beseda s posluchaèi

20. listopadu ètvrtek 17.00 hod., T klub DK 
Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.

28. listopadu pátek 19.00 hod., spoleèenský sál 
DK Ostrov

Závìreèný ples taneèních kurzù je urèený všem 
absolventùm, jejich rodièùm i kamarádùm.

SPOLEÈNÁ VÌC

TANEÈNÍ PODVEÈER

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK
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Festivalová ohlédnutí

Další fotografie najdete na: www.dk-ostrov.cz/album/foh08/

Foto: Roman Preis Foto: Roman Preis

Foto: Roman Preis

Foto: Roman Preis Foto: Roman Preis

Foto: Roman Preis

Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Roman Preis

Foto: Roman PreisFoto: Roman Preis

Foto: Roman Preis Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Roman Preis Foto: Roman Preis

Dìti baví pohádkové postavièky. Hlavní dìjištì festivalu Chvíle oèekávání

Mirákl zatanèil hostùm. Galakoncert Anety Langerové Stínohra zahájila program.

Odhalení filmové klapky

Hokejová show plná scének

Martin Dejdar rozezpíval diváky.

Marek Ztracený na galakoncertì

Ministr kultury Jehlièka (vlevo)

Ohòostroj byl velkolepý. Na výstavì veèerníèkù

Slavnostní zahájení

Kapela Mandrage z Plznì
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Výstava Bojovníci proti totalitì (známá také pod 
názvem Totalita oèima dìtí) byla zahájena na 
Staré radnici Ostrov v dobì festivalu Oty 
Hofmana. Výstava je putovní, svou cestu po ÈR 
zahájila letos ve Zlínì. Pøedstavuje unikátní 
dokumenty vytvoøené samotnými dìtmi. 

Tematicky tato výstava v Ostrovì navázala na 
Osudové osmièky a zobrazila události z let 1918-
1989. Jan Šafaøík (poradce námìstka ministrynì 
obrany ÈR) na vernisáži uvedl, že organizátoøi již 
pøipravují druhý roèník této výstavy a vyzval 
všechny žáky a studenty škol, aby se do akce 
rovnìž zapojili.                                                    red

Po divácky úspìšné výstavì o „osudových osmièkách“ na Staré radnici se ještì jednou vracíme k 21. srpnu 1968 a pøehledu jednotlivých událostí tohoto dne 
pøímo v Ostrovì.

Osudný den 21. srpen 1968 v Ostrovì
V 0.30 hod. obdržel náèelník štábu ostrovské posádky 
Øebík telefonický rozhovor, ve kterém bylo (kromì 
jiného) sdìleno: 1) Sovìtská vojska pøekroèila naše 
státní hranice. 2) Neklást žádný odpor a vlastní vojsko 
ponechat v kasárnách. 3) Poskytnout Sovìtským 
vojskùm veškerou materiální pomoc. Okolo 1.00 hod. 
zaèaly Ostrovem projíždìt vojenské kolony Sovìtské 
armády smìrem od Jáchymova. Hranice pøekroèily na 
Božím Daru. 

V 1.45 hod. zastavil pøed branou ostrovských kasáren 
sovìtský vùz. Vystoupil z nìj dùstojník sovìtské armá- 
dy a ètyøi vojáci. Náèelník štábu ostrovské posádky 
vyšel pøed bránu. Sovìtský dùstojník Krasinskij se 
uvedl jako pøedstavitel sovìtské armády. Náèelník štá- 
bu Øebík ho uvedl do kanceláøe dozorèího dùstojníka 
útvaru. Ve 2.15 hod. se telefonicky ozval ze svého by- 
tu velitel útvaru Drexler, který byl na dovolené a ptal 
se, co se dìje. Krasinskij ho požádal, aby se dostavil do 
kasáren a dále požadoval, aby se dostavil náèelník Ve- 
øejné bezpeènosti. Ten sdìlil, že nemá v tomto smìru 
žádné pokyny od okresního náèelníka. Zanedlouho 
pøijel velitel Drexler vozidlem, které pro nìho poslali. 
Krasinskij se mu pøedstavil a uvedl, že nám pøijeli po- 
moci v boji proti kontrarevoluci. Potom velitel posádky 
zavedl hosta do své kanceláøe v I. patøe budovy. Ve 
2.30 byl tajemník Mìstského národního výboru Šte- 
fan Harakal telefonicky vyzván, aby se dostavil ihned 
do ostrovské posádky kvùli velmi vážné situaci. Na do- 
taz, co se stalo, mu byla odpovìï odmítnuta, domníval 
se proto, že jde o cvièení. Když pøišel k silnici vedoucí 
pøes Staré mìsto do Karlových Varù, uvidìl projíždìjící 
vojenské kolony s vojáky v pøilbách (kolem 2.45 hod.) 
a poznal sovìtské vojsko. U brány kasáren jej už oèe- 
kával náèelník štábu Øebík, který ho uvedl do kance- 
láøe velitele útvaru. Velitel Drexler pøedstavil Krasin- 
ského a sdìlil dùvody jeho pøítomnosti. Mezitím se 
dostavil pøedseda Mìstského výboru KSÈ Hanzl. 

Sovìtský dùstojník požádal pøítomné, aby nedochá- 
zelo k provokacím a ke shromažïování, že by nerad 
proléval krev. V dalším jednání Drexler navrhl svolat 
mìstskou radu, která by mìla zajistit, aby ve mìstì ne- 
došlo ráno k nìjakým nepøedloženostem. Rada MNV 
zahájila již po páté hodinì mimoøádné zasedání, kde 
vydala Provolání k obèanùm mìsta, v nìmž odsoudila 
vstup vojenských jednotek armád Varšavské smlouvy 
na území naší republiky a našeho mìsta. Vyzvala „k za- 
chování naprostého klidu, rozvahy a vystøíhání se ja- 
kéhokoliv poèinu, který by mohl zavdat pøíèinu zákro- 

ku okupaèních vojsk Varšavské smlouvy". Provolání 
bylo rozmnoženo cyklostylem a ihned roznášeno. 

V 7.00 hod. na nádvoøí posádky nastoupil celý útvar. 
Krasinskij žádal velitele Drexlera o svolení promluvit 
ke shromáždìným vojákùm. Velitel odmítl. Kolem 
9.00 hod. Rada MNV projednala a schválila text pro- 
hlášení, které bylo adresováno vládì ÈSSR, Národ- 
nímu shromáždìní a ÚV KSÈ. Text byl ostrovskou 
poštou zpracován v 9.30 hod., ale neodeslán, protože 
provoz dálnopisu už byl mezitím pøerušen. Další 
„Prohlášení“ bylo zveøejnìno v 9.50 hod. Rada MNV 
v nìm informovala obèany o pøedání dopisu Krasin- 
skému a zároveò oznámila organizování podpisové 
akce. Dopis byl sovìtskému dùstojníkovi pøedán zá- 
stupci MNV a závodu Škoda pøímo v ostrovské posád- 
ce. Delegaci vedl námìstek pøedsedy MNV Drábek 
a øeditel závodu Škoda Janoušek, pøítomen byl i zá- 
stupce mìsta Jáchymova. Poté došlo k výmìnì názorù 
o opodstatnìní vstupu armád Varšavské smlouvy na 
naše území. Krasinskij vyslovil pøekvapení nad posto- 
jem našeho lidu, nebo� oèekával, že budou uvítáni 
jako spojenecká vojska pøicházející pomoci likvidovat 
kontrarevoluci. Debata trvala delší dobu a skonèila 
pøed polednem. 

Celý den projíždìly mìstem další kolony rùzných vo- 
jenských vozidel a vojenské techniky, které pokraèo- 
valy smìrem na Karlovy Vary. Mezitím byly již od rána 
organizovány podpisové akce proti vstupu vojsk na 
devíti místech ve mìstì. Podpisová akce na schodišti 
pøed Domem kultury žádala neutralitu Èeskosloven- 
ské republiky. Po mìstì se zaèaly objevovat na výlo- 
hách, vozovkách, autobusech, plotech, autech nápisy 
psané nejèastìji vápnem, které vyjadøovaly nesouhlas 
s okupací, a to èesky i rusky. Naopak vyjadøovaly 
podporu Dubèekovi, Svobodovi, Císaøovi ad. 

Dne 22. srpna vyšlo první èíslo Zvláštního vydání 
Ostrovského zpravodaje v propagaèním oddìlení Do- 
mu kultury, které mìlo ofsetový tiskaøský stroj. Za 
podpory MNV vznikla redakce, která se snažila podá- 
vat obèanùm informace (protože pøestaly vycházet 
denní noviny) pøejímané z rozhlasových stanic, které 
ještì nebyly pod kontrolou okupaèní nebo protire- 
formní správy. Šéfredaktorem se stal František Pøibyl,
který mìl dlouhodobé zkušenosti z redaktorské práce 
v závodním èasopise Jáchymovských dolù „Atom“. 
Dalšími èleny redakce byli: Jiøí Zahradníèek (vedoucí 
propagace Domu kultury), který provádìl i tiskaøské 

 práce, Radoslav Doubrava (výtvarník propagace DK), 
který spolu s Vojtìchem Písaèkou (vedoucím propa- 
gace OD Prior) provádìl grafickou úpravu zpravodaje. 
Tehdy se titulky ruènì psaly na pauzovací papír nebo 
pøímo na kovolisty autografickou tuší a vyvolávaly se 
matrice (kovolisty) pro tisk. Èlenem redakèní rady byl 
Zdenìk Flídr, referent Domu kultury (nyní filmový re- 
žisér). V redakci tiskárny DK, která tehdy byla umístìna 
nad kinokavárnou, vydatnì pomáhali uèitelé František 
Hecht a Josef Soukup, kolportérem Zpravodaje na 
malém motocyklu „fichtlu“ byl Jan Švejda, který jej vo- 
zil po celém okrese, dokonce až do Žlutic a Toužimi. 
Kromì toho vyrábìl z umìlé hmoty odznaky, trikolory 
se smuteèní páskou. Pomáhal i aranžér Osvald 
Schwarz a Jan Šíma z OD Prior, který tiskl na lihovém 
rozmnožovacím stroji drobné, ale dùležité zprávy ur- 
èené obyvatelùm mìsta. Zprávy z rozhlasových relací 
nahrávaly a pøepisovaly Dáša Kratochvílová (nyní 
Seinerová) a Jindra Moudrá (nyní Valášková). 

Zdenìk Flídr a Jiøí Fürbach soustøedili kolem sebe 
skupinu èlenù Juniorklubu, kteøí v noci vycházeli do 
ostrovských ulic tvoøit vápnem nápisy a hesla. Byli to 
bratøi Stanislav a František Klikovi, Vilém Alt, Lumír 
Pála, Lev Pospíšilík... a vlastnì tvoøili tiskárnì jakousi 
ochranku. Velitel posádky Drexler poskytl tiskárnì 
i vojína k pøímé ochranì pracovištì (jeho jméno se 
nedochovalo). Mìl na starosti strážní službu s polním 
telefonem v pøízemí DK a vpouštìl pouze ohlášené 
osoby. Proto byli všichni dobrovolníci oznaèeni bledì- 
modrými páskami s èíslem, které poskytl MNV. 

Druhé èíslo Zpravodaje vyšlo již kveèeru 22. srpna 
a další vycházely až do jedenáctého èísla vèetnì jedné 
nedìlní pøílohy. Zpravodaj vznikal vždy ve dne, v noci 
se provádìl tisk. Z nákladu asi 1000 kusù u prvních èísel 
vzrostl až na 5000 výtiskù u dalších. Pracovníci zùstávali 
v propagaèním oddìlení DK po celou dobu i v noci, 
a to až do posledního èísla 29. srpna.  Papír dodávaly 
ostrovské závody, ale i rùzná pracovištì z Karlových 
Varù a okolí. Stravování pro všechny úèastníky zajistil 
tajemník MNV Štefan Harakal v Závodní jídelnì Ško- 
da. Od 23. srpna zaèal vycházet Mimoøádný závodní 
èasopis Škodovák, kterého vyšlo devìt èísel. O jeho 
redakci a tisk se zasloužili Jiøí Ruth a Libuše Poláková 
(nyní Kasenèáková). Na ultimativní nátlak sovìtského 
velení a nìkterých orgánù, pøedznamenávající zaèátek 
normalizace, byly oba ostrovské èasopisy, které sehrá- 
ly znaènou úlohu v odporu k okupaci, brzy umlèeny. 

Vojtìch Písaèka

Vedení Domu kultury Ostrov dìkuje Vojtìchu 
Písaèkovi a jeho spolupracovníkùm W. Mikešo- 
vé a J. Mackemu za pøípravu a realizaci výstavy 
Osudové osmièky. Výstava na Staré radnici byla 
úspìšná, navštívilo ji 267 lidí.

Výstava Bojovníci proti totalitì nabídla návštìvníkùm dokumenty vytvoøené samotnými dìtmi.                              Foto: Martina Zátrochová



na ledì doprovázená diváckým jásotem nebo okam- 
žik, kdy hrál Martin Dejdar jen s brankáøem proti pìti 
protihráèùm, a pøesto se mu podaøilo vstøelit puk do 
soupeøovy branky. Také vìdomý útok Martina Dejda- 
ra na jednoho protihráèe (za který byl vykázán na 
trestnou lavici, kde se popral s rozhodèím Milanem 
Svobodou) diváky velmi pobavil. Štìstí po vìtšinu 
èasu stálo na stranì HC Olymp. Až do posledních 
minut pøed koncem zápasu ostrovský tým prohrával. 
Nakonec se jim podaøilo pomìr vyrovnat a samo- 
statné nájezdy rozhodly o výhøe ostrovského Atlantisu 
16:14. Na své si tak pøišli jak milovníci „dejdarovských 
legrácek “, tak pøíznivci sportu.
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Oddíl zve všechny pøíznivce stolního tenisu na 
mistrovská utkání Divize a Krajského pøeboru 
I. tø, která se uskuteèní v tìlocviènì ZŠ J.V. 
Myslbeka.

Divize
1. listopadu: 9.30 hod. TJ Ostrov A - Strunal Luby A, 
14.00 hod. TJ Ostrov A - Jiskra Aš A 
15. listopadu: 9.30 hod. TJ Ostrov B - Slovan Karlovy 
Vary A

29. listopadu: 9.30 hod. TJ Ostrov A - Slavoj Kynšperk 
A, 14.00 hod. TJ Ostrov A - Batesta  Chodov B

Krajský pøebor I. tø.
15. listopadu: 9.30 TJ Ostrov C - SK Merklín, 14.00 
hod. TJ Ostrov C - Baník Sokolov
Vstupné zdarma, pøezùvky s sebou. 
Více na: www.tjostrov.estranky.cz. 

Oddíl stolního tenisu 
TJ Ostrov

záøí až duben

V pondìlí je pro veøejnost zavøeno. Rozpisy jsou 
pouze orientaèní, mohou se mìnit v závislosti na 
trénincích.

Veškeré (prùbìžnì aktualizované) informace 
naleznete na vývìsce pøed zimním stadionem.

úterý    
støeda   
pátek    
sobota  
nedìle  

Bruslení pro veøejnost 

Zlatice prostøední (Forsythia intermedia)

Lidové pojmenování tohoto keøe je „zlatý déš�“. 
Bohužel s rostlinou zlatý déš� (štìdøenec neboli La- 
burnum) má pramálo spoleèného. Pravý zlatý déš� 
roste spíše jako malý strom a v dobì kvìtu jej zdobí 
dlouhé hrozny nejèastìji žlutých kvìtù, tak krásných, 
že pùsobí jako „zlatý déš�“. Na rozdíl od zlatice pro- 
støední je prudce jedovatý.

Zlatice kvete v èasném jaru ještì pøed olistìním, a to 
na mladém i starém døevì. Když pupeny pøed roz- 
kvìtem pøemrznou, pak keø nekvete. Kvìty jsou sytì 
žluté o prùmìru do 2 cm. Listy jsou protáhlé bez 
zvláštního podzimního probarvení. Zlatice nemá ráda 
pøemokøené pùdy. Jinak je nenároèná jak na umí- 
stìní, tak na kvalitu zeminy. Obvykle dorùstá až do 
výše tøí metrù a zhruba do stejné šíøky. Také na zálivku 
je nenároèná. V zahradì je dobøe využitelná jako 
solitéra (osamocenì rostoucí), ale i do skupinových 
výsadeb. Nìkdy se doporuèuje jako jedna z možností 
použití i pro vìtší pøírodní živé ploty, ale k pravi- 
delnému øezu vhodná není: èím víc se øeže, tím ménì 
kvete. Jediná vhodná doba øezu je tìsnì po odkvìtu. 
Na trhu se objevuje i miniaturní verze dorùstající do 
výšky okolo 60 cm, vhodná i do menších zahrad 
a záhonù. Jsou k mání i zdobné verze s panašovanými 
listy a spousta jiných kultivarù. Ty však už bohužel tak 
mohutnì nekvetou. 

Rady pro zahrádkáøe

Akce pro veøejnost
 Oldøichov, Trousnická skála, Oldøichov- 

ský vrch, Nejdek
 Kopisty u Mostu (hornické muzeum), 

Mariánské Radèice 
Na „Poslední puchýø“ do Teplic
 Vodná u Beèova, Tajuplné ornamen- 

tální aleje
Na vrch Tøemšín za J. J. Rybou

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi- 
zaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní 
termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

1. listopadu

18. listopadu

15. listopadu 
22. listopadu

29. listopadu 

Klub èeských turistù

Obèanské sdružení Ostrovský Macík pøijímá od 
1. listopadu ježky s váhou menší než pùl kilogramu. 
Tato zvíøátka nejsou schopna (vinou své nízké váhy) 
pøežít zimní spánek. Pokud krmíte ježky ve svém okolí 
nebo jste se nìjakého ujali, nesmíte jako krmení pou- 
žívat mléko a mléèné výrobky! Budete-li chtít ježka 
umístit do azylu v Horním Žïáru nebo potøebujete-li 
poradit s krmením, volejte na tel. 776 669 084. 

Azyl Macík pøijímá ježky

Autor Carlo Collodi (vlastním jménem Carlo 
Lorenzini) napsal knihu o dìtském hrdinovi 
Pinocchiovi, která vyšla v èeském pøekladu pod 
názvem Oøíškova dobrodružství s podtitulkem 
Pøíhody panáèkovy v roce 1882 v edici Z knihy do 
srdéèka. Vydal ji pražský nakladatel Josef R. 
Vilímek. V této knížce se sice døevìný panáèek 
jmenoval Oøíšek, jinak se ale všechny jeho 
pøíhody shodovaly se známým Pinocchiem. 
Knížku zdobí rytiny italského ilustrátora 
Chiostriho z Florencie. Jak odlišnì znìl èeský 
jazyk v 19. stol., to dokládá krátká ukázka z knihy 
(str. 149).

„Povìz mi, maminko, tys tedy neumøela?“
„Jak se zdá, nikoli,“ odvìtila s úsmìvem Víla.
„Kdybys vìdìla, jakou bolest a jakou tíseò jsem pocítil 
v hrdle, když jsem èetl: Zde odpoèívá...“
„Však vím, proto jsem ti odpustila. Tvùj upøímný bol 
zjevil mi, že máš dobré srdce, a od hochù dobrého 
srdce možno se vždy nìèeho nadíti, i když jsou 
ètveráci a mají špatné návyky, nebo� u nich je ještì 
nadìje, že se vrátí na pravou cestu. Proto jsem pøišla 
až sem za tebou. Budu tvou maminkou...“
„Oh, to je hezké!“ zvolal Oøíšek, poskakuje vesele.
„Budeš mne poslušen a budeš vždy dìlati, co ti 
øeknu?“
„Ochotnì, ochotnì, ochotnì!“
„Hned zítra,“ dodala Víla, „zaèneš chozením do 
školy.“
Oøíšek ochladl ihned trochu ve své veselosti. 

Pinocchio baví èeské dìti 
déle než sto let

Ètvrteèní podveèer 40. roèníku Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana 
patøil hudebnì-zábavné hokejové show Martina 
Dejdara, v níž nastoupil ostrovský tým HC 
Atlantis proti HC Olymp. 

Tým tvoøí herci seriálu Poslední sezóna (napø. Radek 
Kašpar, Michael Beran) a moderátor Doktor Buben 
nebo asistent hokejistù Sparty Praha Marián Jelínek. 
Program zpestøilo vystoupení taneènic a kouzelnic èi 
neèekané kaskadérské kousky. Støedem pozornosti se 
stal herec Martin Dejdar, a to nejen poètem vstøele- 
ných gólù bìhem zápasu, ale také písnièkou, s níž mu 
pomohlo i publikum. Úsmìvné momenty provázely 
celé utkání. Pøíkladem by mohla být hromadná rvaèka 

Sport i legrace
na zimním stadionu

Dìtský koutek

Územní organizace Svazu diabetikù Ostrov zve 
obèany mìsta, aby se zúèastnili akce Pochod 
proti diabetu a spoleènì s diabetiky tak podpoøili 
boj proti této nemoci. Sraz a odchod úèastníkù 
pochodu je 14. listopadu ve 13.00 hodin u auto- 
busové zastávky na Karlovy Vary (na Mírovém 
námìstí). 

Pochod proti diabetu 

Výbor SD Ostrov

Hana Šimková

Ivan Vysocký

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

18.00-19.30 hod.
12.00-13.30 hod.
18.45-20.15 hod
13.00-14.30 hod
17.30-19.00 hod

aho

Knížku z 19. století doplnil pùvabnými obrázky Ital Chiostri.

Milan Jandourek

Irena Janeèková 
(Knížku Oøíškova dobrodružství 

zapùjèil Vojtìch Písaèka.)
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Kdo dostane pokutu?
Ètenáøský ohlas na èlánek Pavla Èekana „Rušit 
klid se nesmí ani ve dne“ (OM 10/08, str. 2).

Velitel MP Ostrov v tomto èlánku vysvìtluje špatné 
sousedské vztahy spojené s hlukem. Z èlánku vyplývá 
pouèení, že obèan mùže být potrestán za hluènou 
hudbu i v denní dobu. Zajímá mì, koho a jakým zpù- 
sobem bude Mìstská policie Ostrov trestat pøi konání 
veselic v Domì kultury Ostrov. Pøi tìchto zábavách 
mají organizátoøi okna otevøená dokoøán a ruší tak 
nejenom souseda, ale minimálnì pìt domù za Do- 
mem kultury. 

Pane veliteli MP Ostrov, když jsem volal na Vaši 
služebnu okolo 24.00 hod. s žádostí o uzavøení oken a 
tím zmírnìní hluku, bylo mi øeèeno, že s tím Vaši 
strážníci nemohou nic dìlat. Akce je povolena!!! Koho 
potrestáte pøi dalších podobných akcích? Nebo to ty 
stovky lidí budou muset opìt snášet do ranních hodin? 
Mìsto Ostrov je Váš zamìstnavatel, dáte mu pokutu 
za rušení klidu? 

Ohlas na téma: 
Aèkoli je dnes na nápravu škod zpùsobených neci- 
telným zásahem do podoby domù v Ostrovì pozdì, 
nemùžeme se zdržet a nezareagovat na pøíspìvek 
Heleny Novotné (OM 09/08) do diskuze na téma 
Sorela a barevnost domù, ve kterém si souèasnou 
pøemìnu Ostrova pochvaluje. Je pravdìpodobné, že 
jsou s ní spokojeni i mnozí jiní. Kromì tìchto lidí ale 
žije v Ostrovì i øada dalších, kterým je z pohledu na 
jeho novou tváø smutno, napøíklad Jana Hlatková 
(OM 08/08) nebo my. Ti pak prožívají takové pocity, 
jaké by mìli lidé s hudebním sluchem, kdyby museli 
dennì z místního rozhlasu poslouchat falešnou muzi- 
ku. Tak jako nemùže každý komponovat hudbu, není 
každý schopen dobøe rozhodnout o výbìru barev na 
fasády a jejich kombinaci. K tomu je potøeba mít pøed- 
poklady a vzdìlání. Proto není dobøe, že byla obèanùm 
v tomto smìru ponechána úplná volnost. Dostali tak 
do rukou pøíliš cennou „hraèku“, kterou (èasto z nedo- 
statku vìdomostí a neschopnosti vnímat hodnoty) 
ponièili. Pøispìvatelce Helenì Novotné vzkazujeme: 
Citlivì opravené domy nejsou v rozporu s poøádkem 
ve mìstì. Naopak. 

Barevnost domù

Na ètenáøský dotaz Martiny Novotné (OM 09/08, 
str. 2) odpovídá vedoucí finanèního odboru.

Poplatky za psy, jichž bylo napøíklad v roce 2007 
v Ostrovì vybráno 492 tisíc korun, jsou zahrnuty do 
celkových pøíjmù mìsta. Následnì jsou tyto finance 
využívány na èištìní komunikací, péèi a údržbu ze- 
lených ploch a zajištìní chodu mìstského útulku pro 
psy ( napø. loni náklady na chod útulku dosáhly èástky 
858 tisíc korun). 

Nový zpùsob zateplování fasád
Ohlas na téma 

Je mi velmi líto, že musím hned v zárodku uhasit 
nadìje majitelù domù na levný a pøitom až zá- 
zraènì úèinný zpùsob zateplování fasád pomocí 
nátìru Actin Thermo, který byl popsán v minulém 
èísle OM. Musím tak ale uèinit se vší vážností, aby 
se pøedešlo podobným zklamáním, jaká známe již 
z minulosti napø. s povìstným „vysoušecím“ 
nátìrem Horp.

V katalogovém listu na internetových stránkách je 
uvedený materiál popsán jako „Vodoodpudivá nátì- 
rová hmota s tepelnì izolaèními a protiplísòovými 
vlastnostmi“. Dále je uvedeno nìkolik stavebnì-tech- 
nických vlastností, které jsou z hlediska tepelné tech- 
niky nepodstatné. Jediný konkrétní údaj týkající se 
tepelnì technických vlastností je následující (doslov- 
nì): Úspora energie min. 10%, platí tehdy, nejsou-li 
stìny zastínìné nebo zakryté a sálavá složka pùsobí na 
nanesený povrch. Prakticky všechny internetové strán- 
ky nabízející materiál Actin Thermo jsou velmi skoupé 
na konkrétní údaje. Napø. údaje o tepelném odporu 
nebo prostupu tepla se nedozvíte nikde, zato se takøka 
všude dozvíte o vìdcích NASA. Pokud to nìkomu 
pøipomíná reklamní trik Harwardských fondù, pak 
nejste sami. Není tøeba být expertem na úspory ener- 
gie, aby bylo zjevné, že uvedený materiál opravdu ke 
zvýšení tepelného odporu obvodových stìn a násled- 
nì k úsporám za vytápìní nepovede. V teplovodních 
ústøedních vytápìních s radiátory, používaných praktic- 
ky ve všech bytových domech, se teplo šíøí hlavnì 
proudìním, nikoli sáláním. Sálá sluníèko, infrazáøiè ne- 
bo napøíklad sálavé panely. Podle katalogového listu 
nátìr navíc funguje pouze na té stranì, kde je zdroj 
onoho sálání. Je-li použit na fasádì, mùže pouze ne- 
patrnì snížit povrchovou teplotu stìny vystavené pøí- 
mému sluneènímu záøení. Jinými slovy: pokud má 
tento nátìr mít vùbec nìjaký vliv na úspory energie na 
vytápìní, musí být použit uvnitø a interiér musí být 
vytápìn napø. sálavými panely. 

Bydlím v bytovém domì, který díky døívìjšímu ne- 
souhlasu významné èásti vlastníkù bytù není dosud 
zateplen. Také bych uvítal technická øešení, která by 
byla levnìjší a ekologiètìjší. Výše zmínìný nátìr však
takovým øešením být ze zásady nemùže. A nyní tedy 
k tomu, co považuji za správný pøístup k zateplování
fasád bytových domù v podmínkách našeho mìsta.
Jedná se mi pochopitelnì o domy postavené ve stylu 
Sorela, kde je vysoká kvalita urbanistického konceptu 
mìsta a architektonického øešení jednotlivých domù 
snad již obecnì pochopena. To, že nebyla udržena jed- 
notná barevnost fasád jednotlivých etap, je samo- 

zøejmì velkou chybou. Na druhé stranì musím uznat, 
že nìkteré barevné kombinace dopadly pøekvapivì 
dobøe a pouze nìkolik domù se zcela vymklo z kon- 
textu odlišným, køiklavým a naštìstí vìtšinovì od- 
suzovaným barevným øešením. Není mým cílem vy- 
svìtlovat tak triviální vìc, proè je nutné kromì výmìny 
oken a doplnìní tepelné izolace zateplovat i fasádu. 
Podstatné je, aby alespoò èást domù, které budou ještì 
zatepleny, si i potom uchovala svùj pùvodní archi- 
tektonický výraz a pøi tom bylo zateplení co nejúèin- 
nìjší. Dovoluji si tedy shrnout nìkolik nejpodstat- 
nìjších zásad: 

Je tøeba použít certifikovaný zateplovací systém. 
Tlouš�ka tepelné izolace: minimálnì 10 mm, dopo- 
ruèená hodnota prostupu tepla podle norem je dosa- 
žena pøi tlouš�ce 140 mm (platí pro tzv. „cihlák“). 

Estetické pùsobení bìžnì používaných probarvených 
tenkovrstvých silikátových (pøípadnì silikonových) 
omítek, které pùsobí ponìkud „umìlohmotnì“, lze 
výraznì zlepšit použitím ušlechtilých minerálních 
omítek vhodných k použití na kontaktní zateplovací 
systém. Tyto omítky mají vzhled blížící se tradiènímu 
bøízolitu, jsou odolnìjší, zároveò však dražší. Podle 
mých informací bude takto zateplena a omítnuta v nej- 
bližší dobì škola v Bøezové u Sokolova. 

Obnovení všech pùvodních architektonických prvkù 
na fasádì není v zateplovacích systémech žádným pro- 
blémem. Pokud vám realizaèní firma tvrdí nìco jiného, 
najdìte si jinou. 

Osekávání øíms nad soklem a následné protažení 
zateplení cca o 30 až 50 cm dolù zbyteènì a nevhodnì 
narušuje proporce domù. Nahrazení pùvodní øímsy 
subtilním kovovým zakládacím profilem v dosahu 
pøípadných vandalù se nemusí vyplatit. Správné je 
zateplit i sokl a øímsu ponechat. Pevná øímsa je z tohoto 
pohledu velmi dobrou zakládací lištou. 

Nejlepším barevným øešením je to pùvodní. Není 
opravdu žádný dùvod (snad kromì vlastní pýchy) mì- 
nit to, co naši pøedkové provedli tak kvalitnì (stále mlu- 
vím o Sorele, nikoli o panelácích ze sedmdesátých let). 

Ing. Vladimír Toman

Jiøina a Jan Romovi, Ostrov

Kam jdou poplatky za psy

Ing. Jiøí Bárnet, ved. OF

J. P., Ostrov 
(Jméno pisatele  je redakci známo.)

6. listopadu

13. listopadu

20. listopadu     

27. listopadu       

Zmìna poøadù vyhrazena! 

Premiéra vysílání:

18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Pod lupou (anketa)
18.30 Vaøíme s vámi
18.40 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Jungle
18.45 Videotip

           
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova             

          
18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.35 Rozcestník
18.45 Promìny

Jakékoli návrhy, pøipomínky, dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na: 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz. Mùžete také zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.  

 ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). Opakování vysílání: po-stø 
každou sudou hodinu 10.00-22.00 hod., v pá, so a ne: 
v 10.00 a 18.00 hodin. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 
Upozornìní pøedplatitelùm
Vážení pøedplatitelé kabelové televize Ostrov, starý 
úèet pro placení poplatkù za kabelovou televizi (u 
Komerèní banky) byl k 30. 6. 2008 zrušen. Ve 
vlastním zájmu prosím dbejte na to, aby vaše platby 
došly na správné èíslo úètu! 
Nové èíslo úètu: 220013882/0300

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Fotografie zobrazují letité objekty, které pøežívají na 
svých místech, aèkoli už dávno neplní svou funkci. 
Nesmyslná závora na cestì poblíž pekárny a plot 
u léta nepoužívané èistièky vod u nemocnice. Také 
tyto „malièkosti“ hyzdí naše mìsto a okolí.

Zapomenutí „strašáci“ 
v Ostrovì

Foto: Jiøí Ciprian

Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

Dìkuji všímavému ètenáøi za upozornìní. Závora 
u bývalé mateøské školky u pekárny není nesmyslná. 
Používal ji pøedevším fotbalový klub pro vjezd k høišti. 
Pravda je, že hyzdí, navíc je neustále poškozován 
zámek; po dohodì s fotbalovým klubem bude 
demontována.
Vodohospodáøský objekt u nemocnice není mìsta, ale 
nemocnice. Vyzveme majitele, aby se o svùj majetek 
lépe staral. Ing. Jan Bureš, starosta mìsta

Reakce starosty mìsta
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Fotoklub Ostrov vystavuje ještì po celý listopad fotgrafie svých èlenù v T-klubu v Domì kultury Ostrov. Návštìvníci kavárny tak mají 
pøíležitost seznámit se s èinností Fotoklubu a zhodnotit práci jeho èlenù, pøípadnì se rozhodnout pro úèast na jeho schùzkách na Staré 
radnici každý první ètvrtek v mìsíci od 17 hodin.

Fotografie mìsíce: Gruzie 29.7.2008. Staøíci z vesnice Tskaltbila, kde jsou velmi pøátelští a pohostinní lidé. Zatím je jim do smíchu. Ještì neví ,co je èeká za necelý týden. 
1/320 sec, F 9, ISO 320 Foto: Jitka Rjašková
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.

Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
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