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Letní koupání bez rizika

Ostrovský mìsíèník
Tanec získává v Ostrovì 
tradici

Být opatrný se vyplácí

Kde je koupání bezpeèné

Kvalitu vody v koupalištích kontroluje pravidelnì jeho 
provozovatel, kterému to ukládá zákon, nebo Krajská 
hygienická stanice. Na jejích webových stránkách se mù- 
žete doèíst: 

„Je velmi dùležité rozeznat øasy a sinice. Jde o zcela odlišné 
organismy. Øasy mohou být pøi koupání nepøíjemné, 
mohou pùsobit alergie. Sinice také mohou produkovat 
rùzné toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých 
toxinù se do tìla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní 
otravy projevující se støevními a žaludeèními potížemi pøes 
bolesti hlavy až po vážnìjší jaterní problémy.“

Je velmi dùležité sledovat varovné cedule poblíž vodních 
ploch. Tam, kde kvalitu vody nikdo nekontroluje, mùžete 
jednoduchým testem pøítomnost sinic a øas ve vodì zjistit 
sami. Naplòte prùhlednou láhev zcela vodou a nechte 
alespoò 20 minut stát v klidu na svìtle. V pøípadì, že se 
u hladiny vytvoøí zelený kroužek tvoøený zelenými orga- 
nismy ve tvaru „sekaného jehlièí nebo zelené krupice“, 
jedná se s nejvìtší pravdìpodobností o sinice. Jestliže 
zùstane voda zakalena rovnomìrnì nebo se zaène tvoøit 
vìtší zákal u dna, pùjde pravdìpodobnì o øasy.

Mìøení nezávadnosti vody, která zde uvádíme, byla 
provedena v kvìtnu a èervnu tohoto roku. Proto se vyplatí 

sledovat aktuální stav vody. Všechny potøebné informace 
najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice 
Karlovarského kraje.

Strach z koupání nemusíte mít v nádrži Jesenice ani v so- 
kolovských vodních nádržích Michal èi Tatrovice. Stupeò 
kvality vodu definuje takto: „Nezávadná voda s nízkou 
pravdìpodobností vzniku zdravotních problémù pøi vodní 
rekreaci s vyhovujícími vlastnostmi.“

Velký Rybník, patøící pod správu mìsta Hroznìtín, je na 
tom s kvalitou vody o stupeò hùø. Pøestože z hlediska 
výskytu sinic jde stále o vodu nezávadnou, doporuèuje se 
plavcùm, aby se v pøípadì možnosti po koupání vždy 
osprchovali.

Na Rolavì se vyplatí sledovat stav vody prùbìžnì, protože 
v loòském roce se její kvalita nìkolikrát zmìnila. Mìøení 
z letošního roku nejsou v den uzávìrky tohoto èísla 
bohužel známá. V místech jako jsou napøíklad Dìpol- 
tovice, Merklín, staré koupalištì v Ostrovì, rybník Tajch na 
Šindelové a v dalších oblíbených vodních plochách bez 
provozovatele se bohužel musíte spolehnout na vlastní 
úsudek, pøípadnì si sami provést výše popsaný test.

Obecnì ale platí, že pokud je voda kalná, na její hladinì se 
tvoøí mapy, èi se v ní dokonce povalují odpadky, nemìli 
bychom v zájmu vlastního zdraví koupání riskovat ani 
v tom nejparnìjším dni. 

V posledních letech se velmi èasto hovoøí o takzvaných sinicích, které se rozrùstají v nádržích, pøírodních 
koupalištích a dalších vodních plochách, kam se v letních parnech mnozí z nás ubírají osvìžit. Obrovský nárùst 
sinic se nejèastìji dává do souvislosti s používáním neekologických pracích prostøedkù. Nìkteré prameny 
udávají, že v bìžném pracím prášku je asi ètrnáct složek, které se v pøírodì neodbourají. Proto není divu, že si 
z vodních radovánek mùžeme odnést kromì osvìžení také ekzém, vyrážku èi støevní problémy. Tipy na to, 
která místa v širším okolí Ostrova jsou ke koupání bez rizika vhodná, se doètete v následujících øádcích.

Amélie

Tøináctý roèník Poháru Euroregionu 
Krušnohoøí ve standardních a latin- 
skoamerických tancích se uskuteènil 
v ostrovském Domì kultury poslední 
kvìtnovou nedìli. Atmosféra na sále 
byla sportovní a pøátelská, jednotlivé 
soutìžní páry se povzbuzovaly a navzá- 
jem si fandily. 

Po dramatickém souboji ve standardních 
tancích v pomìrnì silné konkurenci nako- 
nec zvítìzil pár Markus Ziebergk a Jenny 
Miller z TSC Excelsior Drážïany. V latinsko- 
amerických tancích bylo už napìtí o trochu 
ménì, protože vítìzové byli od zaèátku sou- 
tìže vìtšinì pøihlížejících zøejmí: pohár vy- 
bojovali Jan Onder a Lucie Hunèárová z FBT 
Color Dance Team.cz, kteøí v každé soutìžní 
disciplínì pøedvedli dokonalou souhru i vy- 
tøíbený styl. Také diváci si jistì pøišli na své, 
sledovat tanec bezprostøednì v sále vždy 
pøináší silné sportovní i estetické dojmy. 
Mezinárodní taneèní soutìž, která se letos 
konala v našem mìstì už potøetí, si zde 
získává èím dál vìtší popularitu. Pøíští roèník, 
v poøadí již ètrnáctý, se bude v Ostrovì 
konat zase za rok. Lucie Kiliánová

Støelecké závody 

Zprávy z MÚ Ostrov 

Informace ostrovských škol 

Rozhovor s F. Wohlmuthem 

Charitativní koncert 

Program kin 

Kulturní programy 

Nabídka Informaèního centra 

Vlèí jámy 

Dìtské okénko 

Ètenáøské pøíspìvky 

Taneèní skupina Mirákl 

Foto: Martin ZrubekOstrovské koupalištì je na léto pøipraveno.    
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Pokud budete mít zájem, vážení rodièe, nechat své 
jedenáctileté dítì otestovat a ooèkovat proti TBC 
a Vaše dítì ve škole nedostane do konce záøí indi- 
viduální písemnou informaci o tomto probíhajícím 
oèkování, kontaktujte, prosím, kalmetizaèní sestru 
Plicní ambulance v Ostrovì telefonicky na tel. èíslo 
353 822 494, ordinace sídlí v budovì bývalé 
polikliniky, Hroznìtínská 350, Ostrov.

Testaci tuberkulínem, která pøedchází oèkování, 
i oèkování BCG vakcínou v pøípadì negativních 
protilátek, je nutno pøímo v ordinaci zaplatit. Proti 
potvrzení testaci i oèkování zatím proplácí Vojenská 
zdravotní pojiš�ovna ÈR a Oborová zdravotní po- 

Úøedníci MÚ Ostrov dokázali, že se umí také 
bavit. Strážníci Mìstské policie Ostrov pro nì 
uspoøádali v kvìtnu støelecké závody na støelnici 
v Jáchymovì. O soutìž byl mezi úøedníky velký 
zájem, pøihlásilo se celkem sedm tøíèlenných 
družstev ze všech odborù MÚ. Soutìžilo se ve 
tøech støeleckých disciplínách, které vycházely 
z modelových situací možných zákrokù strážníkù 
MP, napøíklad jedna ze støeleckých situací byla 
následující:

Situace: Policista na obchùzce je napaden jedním 
útoèníkem, který neváhá použít støelnou zbraò. 
Øešení situace: Stojíš na startovní èáøe, zbraò je 
nenabitá v pouzdru. Na povel vybìhneš k pevné 
pøekážce. Zaklekneš za ní tak, abys zùstal v krytu, 
a øešíš situaci za pøekážkou dvìma výstøely vpravo 
a dvìma vlevo. Náboj lze do nábojové komory 
zasunout již na povel: „Pal!“.

Mìstská policie Ostrov 
v kvìtnu
Strážníci v kvìtnu zjistili celkem 324 pøestupkù 
a uložili za nì sankce ve výši 31 600 Kè. Z toho 
bylo 263 pøestupkù z dopravy a zbývajících 61 na 
úseku veøejného poøádku. 

3. kvìtna 8.50 hod. Strážníci vyjeli na oznámení, že 
v Jáchymovské ulici nìkdo pálí odpad a kouøem 
obtìžuje obyvatele. 44letý obèan z Ostrova takto 
likvidoval domovní odpad. Byl tak zjištìn pøestupek 
neoprávnìného nakládání s odpadem. Muž byl vy- 
zván, aby oheò uhasil a odpad uložil do odpadových 
nádob. Vìc byla vyøešena domluvou.

4. kvìtna 17.00 hod. Pøi kontrole Zámeckého parku 
strážníci odchytili psa, který konal potøebu na 
trávníku, pohyboval se bez vodítka a dozoru svého 
pána. Pes byl pøedán do Mìstského útulku. Den nato 
se na služebnu MP dostavil 26letý obèan z Ostrova, 
že hledá svého psa, pøitom vyšlo najevo, že se jedná 
právì o psa, který se sám pohyboval po parku. 
Vzhledem k porušení vyhlášky mìsta byla vìc 
s majitelem vyøešena jako pøestupek a byla mu ulože- 
na bloková pokuta.

11. kvìtna 11.52 hod. 34 letá žena z Ostrova kouøila 
na autobusové zastávce, což je v rozporu se záko- 
nem. Vìc byla na místì vyøešena jako pøestupek 
a byla jí uložena bloková pokuta.

12. kvìtna 10.58 hod. V ostrovském marketu došlo 
ke krádeži. Strážníci zadrželi 47letého muže z Kláš- 
terce nad Ohøí. Vìc vyøešili jako pøestupek a pachateli 
uložili blokovou pokutu.

14. kvìtna 18.35 hod. Na linku 156 bylo ozná- 
meno, že v ulici U Koupalištì došlo k dopravní 
nehodì. Strážníci na místì zadrželi 47letou øidièku, 
která øídila pod vlivem alkoholu a navíc mìla již 
zadržený øidièský prùkaz. Podnapilá øidièka pøi své 
cestì staèila nabourat nìkolik vozidel. Vìc byla 
pøedána PÈR k dalšímu šetøení. Pachatelce hrozí 
obvinìní z nìkolika trestných èinù.

18. kvìtna 14.46 hod. Strážníci pøi obchùzce 
zadrželi muže, který na ulici požíval alkoholické 
nápoje, aèkoli je to v tomto místì zakázáno vyhláškou 
mìsta. 59letému muži z Ostrova byla uložena 
bloková pokuta.

23. kvìtna 1.30 hod. Policie provedla kontrolu 
restaurací se zamìøením na provozování výherních 
hracích automatù. Ve dvou provozovnách byly auto- 
maty provozovány v rozporu se stanovenou provozní 
dobou. V obou pøípadech byla provozovatelùm 
uložena bloková pokuta.

26. kvìtna 3.55 hod. Došlo k požáru osobního 
vozidla v Severní ulici. Na místo strážníci okamžitì 
pøivolali hasièe, kteøí oheò lokalizovali. Pøíèina je 
pøedmìtem dalšího šetøení.

26. kvìtna 16.40 hod. Obèan Kfel žádal o pomoc, 
když jeho manželka upadla na zahradì a nemohla se 
pohnout. Strážníci zranìné ženì pomohli a pøivolali 
lékaøskou pomoc. Zranìná byla pøevezena do ne- 
mocnice k dalšímu vyšetøení.

28. kvìtna 12.43 hod. 86letý muž z Ostrova odcizil 
v marketu zboží v hodnotì 31 korun. Pachateli byla 
uložena bloková pokuta.

31. kvìtna 23.10 hod. Pøi kontrole kolem ben- 
zínového èerpadla zjistili strážníci podezøele se cho- 
vající osobu. Byla to uprchlá svìøenkynì ústavu 
v Nové Roli, po které bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Vìc MP pøedala Policii ÈR a následnì 
pøevezla chovanku zpìt do ústavu. Bc. Pavel Èekan

Informace pro rodièe

Oèkování proti tuberkulose u jedenáctiletých dìtí 
Ministryní zdravotnictví bylo 12. bøezna zrušeno povinné oèkování jedenáctiletých dìtí proti 
tuberkulose v Èeské republice, dále je dobrovolné. Dosud jsem zjiš�ovala poèet a jména jede- 
náctiletých dìtí v Ostrovì a spádové oblasti ve školách, které mi vždy na zaèátku školního roku na mou 
žádost poskytly seznamy tìchto dìtí. Následnì tito žáci jmenovitì dostali do školy písemnou informaci 
o celém oèkování proti TBC a termín, ve kterém se mají dostavit do Plicní ambulance v Ostrovì, kde 
testování protilátek (a v pøípadì negativní reakce oèkování) probíhalo. Uvedený postup chci zachovat 
i letos v záøí, záleží nyní jen na spolupráci s vedením jednotlivých škol.

jiš�ovna bank a pojiš�oven ÈR. Povinné oèkování 
proti tuberkulose v Èeské republice bylo zrušeno 
i pøes zásadní nesouhlas plicních lékaøù. Bylo zrušeno 
v dobì, kdy s pøíchodem cizincù (zvláštì z asijských 
zemí) do Èeské republiky za prací se s onemocnìním 
plicní tuberkulosou opìt celkem èasto setkáváme 
v odborných ordinacích. 

Oèkování jedenáctiletých dìtí proti tuberkulose 
má svùj význam, minimálnì chrání proti 
smrtelným formám tuberkulosy - tuberkulosní- 
mu zánìtu mozkových blan a rozsevové formì 
plicní tuberkulosy. MUDr. Zdeòka Tomašecká, 

Plicní ambulance Ostrov 

Úøedníci mìsta na støeleckých závodech
Soutìž byla zajímavá i napínavá, protože støelci 
nesmìli zasáhnout tøeba rukojmího, a pokud se tak 
stalo, získali záporné body. Dle ohlasu soutìžících 
mìla soutìž velký úspìch, tøi nejlepší družstva byla 
ocenìna.

Umístìní
1. místo: tým Odboru DS (Marián Matyáš, Pavla 
Marková, Lenka Nováková)

2. místo: tým Odboru KSVS (Ing. Jana Punèocháøová, 
Ladislav Jurek, Tomáš Rejchrt)

3. místo: tým Odboru SMM (Lumír Pála, Tomáš 
Medek, Libor Hoffman)

Na dalších místech skonèila družstva tìchto odborù 
(sestupnì): ŽP, RÚP, F, ŽÚ. 

Bc. Pavel Èekan

Støelecké závody na støelnici v Jáchymovì pro úøedníky MÚ Ostrov Foto: Bc. Pavel Èekan
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Prùbìh stavebních prací na projektu
Dne 30. kvìtna byl splnìn První krušnohorskou 
realitní kanceláøí, s.r.o. závazek ze smlouvy o dílo na 
akci: Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostøedí ÈR 
v rámci Operaèního programu Životní prostøedí. Zho- 
tovitel provedl zateplení obvodových stìn, výmìnu 
stávajících stavebních výplní, zateplení stropu u pùdní- 
ho prostoru, tak aby byly splnìny monitorovací uka- 
zatelé akce: celková plocha zateplení konstrukce 
(výplnì otvorù, obvodové zdivo, støecha) 1631,900 
m2, snížení spotøeby energie 417,700 Gj/rok, snížení 
emise skleníkových plynù 135,750 t/rok. Pøi splnìní 
tìchto ukazatelù a dalších podmínek je možno získat 
z celkového objemu finanèních prostøedkù vynalože- 
ných 3,56 mil. Kè až 85% podpory. 

Svoz zpìtného a nebezpeèného odpadu (elektrospo- 
tøebièe) se uskuteèní 18. èervence v rámci jarního 
úklidu. Dùraznì žádáme všechny obèany, aby svým 
odpovìdným pøístupem pomohli ke zdárnému pro- 
vedení celé akce a odevzdávali obsluze pouze odpa- 
dy, které jsou vyjmenovány dále. 

Nebezpeèný odpad
Tiskaøské tonery, olejové filtry, absorpèní èinidla, 
rozpouštìdla, barvy, lepidla, pryskyøice, akumulátory, 
oleje a tuky, motorové oleje, fotochemikálie, obaly 
obsahující zbytky látek ad. 

Zpìtný odbìr
Veškeré malé i velké elektrospotøebièe (úplné), napø. 
televize, chladnièky, mrazáky, praèky, myèky, sušièky, 
el. sporáky, mikrovlnné trouby, vysavaèe, digestoøe, 
parní èistièe, žehlièky, fritovací hrnce, kávovary, fény, 
holicí strojky, kuchyòské roboty, rychlovarné konvice, 
elektrické náøadí, el. zahradní náøadí, poèítaèe, moni- 
tory, el. hraèky, svítidla a záøivky ad.

Prùbìh akce
Na urèené stanovištì dle èasového harmonogramu 
pøijedou dvì vozidla spol. Tima. Obsluha jednoho 
vozidla bude osobnì pøebírat nebezpeèný odpad od 
obèanù, obsluha druhého vozidla bude pøebírat úplné 
elektrospotøebièe od jednotlivých obèanù. Vozidla 
budou èekat na stanovišti 20 minut, následnì bude 
10 nebo 30minutový interval na pøejezd k dalšímu 
stanovišti a odvoz sebrané složky do sbìrného areálu. 
Akce je naplánovaná v celkovém èase od 8.00 do 
14.00 hod.

Zastávky
Køižovatka Lidická-Vanèurova (8.00-8.20 hod.)
U trafostanice na rohu Myslbekova, Mánesova (8.30-
8.50 hod.)
U trafostanice Horská 841 (9.00-9.20 hod.)
Severní u domu 1168-1170 (9.50-10.10 hod.)
U trafostanice Masarykova 725 (10.20-10.40 hod.)
U trafostanice Kollárova 1265 (10.50-11.10 hod.)
Družební 1324 u horních nádob na separaci (11.40-
12.00 hod.)
Družební u výmìníkové stanice (12.10-12.30 hod.)
Halasova, Lipová u nádob na separaci (13.00-13.20 
hod.)
Na rohu Hornická, Nejedlého (13.30-13.50 hod.). 

Projekt Lesopark Borecké rybníky, na nìjž 
žádalo mìsto Ostrov dotaci z Operaèního pro- 
gramu Životní prostøedí, je uveden v seznamu 
schválených projektù. Tento projekt se pøipravu- 
je již nìkolik let, je souèástí Strategického plánu 
rozvoje mìsta Ostrova a Radou mìsta byl také 
zaøazen mezi priority velkého integrovaného 
projektu Regenerace mìstského prostoru. 

Zájmové území Boreckých rybníkù se nachází na 
rozhraní katastrálních území Ostrov nad Ohøí a Dolní 
Žïár a tìsnì ze severu navazuje na zastavìnou èást 
mìsta Ostrova. Podle dochovaných historických 
pramenù zde rybnièní soustava existovala již pøed 
rokem 1590, kdy docházelo k rozvoji rybníkáøství. Ve 
své nedávné minulosti areál Boreckých rybníkù 
prošel již nìkolika úpravami, zejména vodních nádrží 
a komunikací pro jejich obsluhu. Projekt Lesopark 
Borecké rybníky je další etapou revitalizace dnes již 
èasto navštìvované lokality. V rámci realizace Leso- 
parku Borecké rybníky dojde k zbudování cest pro 
pìší, pìstebním zásahùm do vegetace, realizaci na- 
uèné stezky a odpoèinkových objektù. Pìší cesty 
budou upraveny, zpevnìny, v místech s vìtším za- 
mokøením doplnìny o poválkové chodníèky. U tìch- 
to cest budou umístìny informaèní cedule nauèné 
stezky o Boreckých rybnících, jejich rybí osádce, 
faunì a flóøe. Neudržované porosty v areálu rybníkù 
vyžadují jak zásah do náletové vegetace, tak i vlastní 
úpravu terénù, aby mohly být øádnì udržovány. 
Nevhodné døeviny budou skáceny, zahuštìným 
porostùm bude provedena pìstební probírka. 
Zanedbané plochy budou upraveny, osety a osázeny 
vhodnou zelení. Souèasné škvárové høištì bude 
rekultivováno, zatravnìno a doplnìno výsadbou 
stromù a keøù. V areálu bylo vytipováno nìkolik 
døevin, které bude nutné z hlediska jejich zdravotního 
stavu skácet. Budou však nahrazeny výsadbami 
novými. Dále projekt øeší místa pro odpoèinek svých 
návštìvníkù. Do Lesoparku budou umístìny dva 
altány, jeden na hrázi Velkého Borku a druhý na hrázi 
rybníka Ostrovský Velký, v místì, kde je dnes bouda 
pro uskladnìní materiálu rybáøù. Nová odpoèinková 
a vyhlídková mola budou situována v tìsné blízkosti 
hladiny rybníkù Ostrovský Velký a Hlinice Dolní. 
V areálu budou také rozmístìny døevìné lavièky 
a odpadkové koše. Jelikož se jedná o lokalitu s vý- 
skytem chránìných druhù rostlin a živoèichù, byly 
všechny zásahy a úpravy navrženy za úèasti od- 
borníkù a maximálnì šetrnì tak, aby dopad rege- 
nerace území na cenné biotopy byl minimální. 

Na projekt je možné získat až 90% dotaci (85 % 
z fondù Evropské unie a 5 % ze Státního fondu 
životního prostøedí). Mìsto Ostrov si však i pøes 
prùbìžné proplácení dotace musí zajistit pøedfinan- 
cování projektu vlastními zdroji. Z tìchto dùvodù 
Zastupitelstvo mìsta loni v listopadu schválilo podání 
žádosti o dotaci a zavázalo se k financování projektu
 v prùbìhu jeho realizace. 

Žádost o dotaci byla podána v rámci Operaèního 
programu životní prostøedí, Prioritní osa 6, Zlepšo- 
vání stavu pøírody a krajiny, Oblast podpory 6.2 
Podpora biodiverzity a Oblast podpory 6.5 Podpora 
regenerace urbanizované krajiny. Realizace projektu 
se plánuje na období záøí 2009 až listopad 2010, kdy 
by mìl být zahájen provoz Lesoparku. Celkové výdaje 
na projekt èiní 13 471 866 Kè, z toho celkové 
zpùsobilé výdaje pøedstavují 11 966 523 Kè. Dotace 
na zpùsobilé výdaje bude poskytnuta ve výši 
10 769 871 Kè, spolufinancování mìsta Ostrov èiní 
1 196 652 Kè. 

V kvìtnu byla naše jednotka vyslána k 20 udá- 
lostem, z nichž bylo devìt požárù, šest doprav- 
ních nehod, tøi technické pomoci, jeden planý 
poplach a jedno provìøovací cvièení.

21. kvìtna 9.05 hod. Ètyøi jednotky hasièù byly 
vyslány k požáru støechy na ostrovském Gymnáziu. 
Škola byla evakuována, jen dva studenti zùstali 
uvìznìni kouøem v budovì. Pøi následném prùzku- 
mu budovy byli oba zachránìni. Jednalo se o pro- 
vìøovací cvièení jednotek.

24. kvìtna 4.47 hod. Požár chatky byl zpozorován 
za Domem s peèovatelskou službou, pøi požáru byla 
jedna osoba popálena a chatku požár zcela znièil.

30. kvìtna 15.39 hod. Naše jednotka a HZS Karlovy 
Vary vyjely k vážné dopravní nehodì osobního 
automobilu a malého autobusu u Damic. V autobusu 
cestovalo 20 cestujících a øidiè, v osobním voze tøi 
osoby. Po støetu a následném pøevrácení busu došlo 
k usmrcení jedné osoby a zranìní témìø všech 
cestujících. Jedna dívka zùstala ve voze zaklínìna 
a bylo nutno ji vyprostit pomocí hydraulického 
a pneumatického zaøízení a hydraulické ruky. Dívka 
byla letecky transportována do nemocnice. Ostatní 
zranìné pøevezli k vyšetøení sanitní vozy. Provoz na 
silnici mezi Ostrovem a Stráží byl na více jak tøi hodiny 
uzavøen, objízdná trasa vedla pøes obec Damice.

Dne 29. kvìtna krátce po 15. hodinì na naši 
zbrojnici dorazil nový cisternový vùz, který pro 
jednotku postavili ve výrobním závodì v Nìmecku. 
Bližší informace o voze a fotografie na našich 
webových stránkách: www.hasiciostrov.wz.cz. 

V kvìtnu se v Ostrovì narodilo sedm dìtí, zemøelo 
osm obèanù. Manželství uzavøely v kvìtnu tøi páry. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem kvìtna 
pøihlásilo 21 osob, odstìhovalo se jich 12. Celkovì 
tedy ve mìstì pøibylo 8 obèanù. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v kvìtnu 2009 byl 40,90 let. 
Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 31. kvìtnu 2009 byl 17 009. 

Ostrovští obdrželi dotaci 
na Lesopark

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Zateplení 
ZUŠ Masarykova Ostrov 

Libor Hofmann, referent Odboru SMM

Kateøina Gottschierová, ref. Odboru SMM 

Sbìr zpìtného 
a nebezpeèného odpadu 

Ostrovští hasièi na lince 150

Matrika MÚ Ostrov 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v kvìtnu 2009

Pavel Všelko, JSDH Ostrov



mìsto Ostrov a nìkterá místa Karlovarského kraje. 
Provedli jsme je Ostrovem a seznámili s jeho historií 
a souèasností, navštívili jsme krajské mìsto Karlovy 
Vary, které jsme jim ukázali jako centrum lázeòství 
a turistiky a tradièního èeského skláøství. Nabídli jsme 
našim pøátelùm jedineèná místa v Krušných horách 
a malebnost historického mìsta Loket. Žáci se zúèast- 
nili nìkterých vyuèovacích hodin, byl pro nì pøipraven 
dopolední sportovní program a kromì spoleèných 
aktivit si užívali programu pøipraveného hostitelskými 
rodinami. Nìmecké dìti si od nás odvezly mnoho 
pøíjemných zážitkù a chu� do další spolupráce. Vìøíme, 
že vzájemné kontakty mezi našimi i nìmeckými dìtmi 
jen tak rychle nevyhasnou. 

Pøíjemný závìr školního roku 
pøeje všem dìtem Redakèní rada 
Ostrovského mìsíèníku.
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Zprávy ze škol

Právì skonèil školní rok, který byl neobyèejnì bohatý 
a pestrý. Pøi ohlédnutí opìt rádi konstatujeme, že 
vedle bìžné výuky žije ostrovské Gymnázium velmi in- 
tenzivnì mnoha nadstandardními aktivitami. Naši stu- 
denti se v uplynulém školním roce úèastnili mnoha 
exkurzí, zájezdù, besed a kulturních poøadù. Celkovì 
se jich podaøilo pøipravit 59! Mezi nimi vynikají 
poznávací zájezdy do severní Itálie, Brna èi úèast na 
mezinárodním setkání v polské Osvìtimi. Jen do 
Prahy pøipravili vyuèující celkem osm odborných ex- 
kurzí! Zde se sluší podìkovat za aktivitu a nápaditost 
všem organizátorùm tìchto akcí. Díky aktivnímu pøí- 
stupu uèitelù cizích jazykù se mohli naši studenti 
zúèastnit nìkolika týdenních tematicky zamìøených 
semináøù v Nìmecku a mìli možnost absolvovat stu- 
dijní pobyty na partnerských školách v Hofu, Wun- 
siedelu a Bayreuthu. V kvìtnu pøipravili naši angli- 
ètináøi již tradièní týdenní studijní pobyt ve Velké 
Británii. Gymnázium nezanedbalo své studenty ani na 
poli kulturním: pøipravilo pro nì øadu koncertù, ná- 
vštìvy divadelních i filmových pøedstavení a výstav. 
Jsme pøesvìdèeni, že tyto akce studenty obohacují 
a vhodnì doplòují tradièní výuku. Pøedevším vytváøejí 
most, sbližující teoretický výklad ve škole s realitou 
a praxí. Proto se i v následujícím školním roce mohou 
studenti tìšit na podobnì pestrou nabídku.

Velmi nás tìší, že jsme vás mohli v prùbìhu celého 
roku informovat o úspìších našich studentù. Mnozí 
z nich dosáhli stupòù vítìzù na krajské èi dokonce 
celostátní úrovni. Vìtšinou se jednalo o vìdomostní 
soutìže a olympiády, ale naši reprezentanti byli úspìš- 
ní i v soutìžích sportovních èi umìleckých, zejména 
literárních. Do soutìží se zapojily všechny pøedmìtové 
komise. Všem vyuèujícím, kteøí studenty na soutìže 
pøipravovali, náleží podìkování. Gymnázium pøeje 
všem studentùm, vyuèujícím, provozním zamìstnan- 
cùm i ètenáøùm OM krásné a pohodové letní 
prázdniny. 

Naše kontakty se zahranièím byly zahájeny v roce 
2001, kdy jsme spolupracovali se školou v Ober-  
wiesenthalu, a to pøedevším na poli sportovního zápo- 
lení. Protože tato škola zanikla, hledali jsme další kon- 
takty v zahranièí. Velkým úspìchem bylo získání úèasti 
na projektu v rámci programu Socrates-Comenius, 
jehož koordinátorem byla Hauptschule z rakouského 
Mistelbachu a dalším partnerem škola z Trempu ve 
Španìlsku. Projekt byl naplánován na tøi roky a byl 
zamìøen na zvyky a tradice v místech jednotlivých škol, 
historii, souèasnost a pøedstavy o budoucnosti. V jeho 
rámci mohli žáci a uèitelé navštívit partnerské školy 
v zahranièí. Kromì dlouhodobých projektù a partner- 
ství je naše škola aktivní i v dílèích akcích. Pravidelnì 
navštìvujeme partnerské mìsto Rastatt, kde na vá- 
noèních trzích prezentujeme tradièní èeské výrobky, 
vytvoøené dìtmi ze školní družiny. Od roku 2005 jsme 
aktivními úèastníky programu Tandem, v rámci jehož 
mezinárodních semináøù se setkávají èeští a nìmeètí 
uèitelé a za pomoci prožitkové pedagogiky bourají 
pomyslné bariéry vytvoøené z pøedsudkù, obav a vlast- 
ní neznalosti. Úèastnili jsme se tìchto akcí v nìmec- 
kém Würzburgu, Magdeburgu, Regensburgu a dal- 
ších mìstech nejen v Nìmecku, ale také u nás. Na 
tìchto akcích jsme získali kontakt na školu Haupt und 
Realschule Bothel, která leží na pùl cesty mezi mìsty 
Hamburk a Brémy. Kolegové ze strany budoucího 
nìmeckého partnera navštívili naši školu a dohodli 
další kroky pro spolupráci. Prvním výsledkem byly 
návštìvy èlenù pedagogického sboru nìmecké školy 
u nás a následnì našich uèitelù v Nìmecku v roce 
2006,  na nichž jsme spoleènì vypracovali projekt 
výmìn našich i nìmeckých studentù. Pøi tìchto 
pobytech se naši žáci zdokonalí v komunikaci s rodi- 
lými mluvèími partnerské zemì, navážou kamarádské 
vztahy, seznámí se s životem v jiné zemi, poznají jiné 
prostøedí. Aby výmìnné pobyty co nejlépe plnily tyto 
cíle, žáci jsou ubytováni v rodinách. 

Jako první navštívili naši žáci partnerskou školu v Bot- 
helu v èervnu 2008. Dvanáctièlenná skupina nìmèiná- 
øù ze šestých, sedmých a osmých tøíd prožila deset dní 
v rodinách nových kamarádù. Pro dìti byl pøipraven 
velice zajímavý program po celou dobu pobytu. Aby 
se žáci co nejvíce nauèili komunikovat v nìmeckém 
jazyce, bydleli v hostitelských rodinách, kde se museli 
se svými nìmeckými partnery dohovoøit nìmecky. 
O víkendu tyto rodiny pøipravily pro naše žáky luxusní 
program. Mnozí vyjeli k moøi, jiní do zábavního parku 
s pou�ovými atrakcemi, a dokonce delfináriem. Nì- 
kteøí navštívili ledovou halu pro lyžování a snow- 
boarding. Nezapomenutelný pro naše dìvèata byl 
i „shopping“. Neuvìøitelným zážitkem byl vyhlídkový 
let vìtronìm nad Hamburkem a jeho okolím. Hosti- 
telské rodiny se k našim svìøencùm chovaly úžasnì! 
Všichni spoleènì se vypravili i do Brém, kde navštívili 
muzeum „Universum“ a výrobnu èokolády. Ve všed- 
ních dnech se naši žáci zúèastnili dopoledního vyuèo- 
vání. Nìmeètí kolegové vyzvali naše dìti na sportovní 
souboj v duatlonu - plaveckých štafetách a bìhu na 
dva kilometry, takže si domù dokonce pøivezly i diplo- 
my za vítìzství. Mnozí úèastníci si pøivezli nejen foto- 
grafie a dárky od svých pøátel, ale i lepší jazykovou 
vybavenost a plno zážitkù. 

Letos ve dnech 11. až 18. kvìtna jsme mohli poho- 
stinnost našim pøátelùm z Bothelu oplatit. Ve spolu- 
práci jsme postoupili ještì o krok dál tím, že jsme 
zapojili do partnerského projektu i žáky, kteøí se uèí 
anglicky. Po celý týden probíhal bohatý program, je- 
hož prostøednictvím jsme dìtem pøedstavili naši školu, 

Poslední mìsíc školního roku je kromì zvýšeného 
pracovního úsilí pøed závìreèným vysvìdèením také 
obdobím výletù, exkurzí a uzavíráním dlouhodobých 
sportovních soutìží. Starší žáci absolvovali v kvìtnu 
atletický trojboj a ve stejném odvìtví Pohár rozhlasu. 
Chlapci 6. až 7. tøíd ukonèili celoroèní soutìž o Pohár 
starosty mìsta turnajem v kopané, kde získali 3. místo, 
celkovì se umístili na stejné pøíèce. Dìti 2. až 5. tøíd 
získaly skvìlé 2. místo v atletickém trojboji, nejlepšími 
jednotlivci byli mladší žáci Zeronik, Vojtek a žákynì 
Hanzlíková a Knechtlová, v kategorii starších žákù pak 
Hájek, Hanè, Belicová a K. Kneiflová, která pro nás ze 
závodù vytìžila i zlato v celkovém poøadí. Prvòáèci nás 
skvìle reprezentovali v èlunkových závodech, kde 
obsadili 1. místo, v celoroèní soutìži škol pak získali 
mladší žáci støíbrné medaile. 20. kvìtna se žáci 4. roè- 
níkù zúèastnili akce Dopravního høištì v Karlových Va- 
rech, kde nejprve museli obstát v písemném vìdo- 
mostním testu a poté je èekala praktická zkouška pøí- 
mo na høišti. Vìtšina dìtí byla za své vìdomosti a zruè- 
nost odmìnìna „øidièským prùkazem na kolo“. Do 
Varù vyjely i nìkteré tøídy I. stupnì a 5. èervna se 
zúèastnily Dne otevøených dveøí Záchranné služby 
K. Vary. Záchranáøi a pøíslušníci hasièského sboru je 
seznámili se svými profesemi a pøedvedli záchrannou 
akci vèetnì likvidace požáru automobilu. Výèet akcí 
(napø. Akademie, Den dìtí aj.) nemùže být pro rozsah 

ZŠ Masarykova Ostrov: 
spolupráce se zahranièím

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Gymnázium Ostrov: 
Škola, na níž se aktivitám daøí!

Iva Hrebeòárová, Miloslava Martinková

Mgr. Vladimír Vízdal

Mgr. Libor Velièka

pøíspìvku úplný, a tak závìrem pouze kratièké pøání 
krásnì prožitých prázdnin a podìkování všem pracov- 
níkùm školy za celoroèní práci. 

Studenti Gymnázia Ostrov v Benátkách                                                                                                                        Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol
Provoz MDDM o letních prázdninách omezen

Sportovní høištì

Letní èinnost
Letní tábor Manìtín

Pøímìstský sportovní tábor

Zápis do kroužkù

Pøímìstský pøírodovìdný tábor

Z dùvodu rekonstrukce nebude Dùm dìtí v dobì 
letních prázdnin dìtem a veøejnosti pøístupný. 
Jeho èinnost je v této dobì zamìøena zejména na 
rekreaèní pobyty na letních táborech (stálých 
a pøímìstských) a spontánní èinnost na høištích  
MDDM. 

O prázdninách jsou víceúèelové høištì i fotbalové 
minihøištì s umìlým trávníkem otevøeny za pøízni- 
vého poèasí od pondìlí do pátku 9.00-19.00 hod., 
v sobotu a nedìli 10.00-19.00 hod.

Termíny: I. 30. 6. - 13. 7., II. 13. 7. - 26. 7., III. 26. 7. - 
8. 8., IV. 8. 8. - 21. 8.
Autobusy na letní tábor do Manìtína odjíždìjí vždy 
v 16.00 hod. od MDDM, pøijíždìjí po 18.30 hod. 
rovnìž k MDDM.

Termíny: I. 20. 7. - 24. 7., II. 27. 7. - 31. 7.

V záøijovém èísle Ostrovského mìsíèníku se budete 
moci seznámit s pøehledem zájmových kroužkù 
Domu dìtí. Už od 1. záøí mùžete pøihlásit své dítì do 
kteréhokoli ze stovky sportovních, estetických, 
spoleèenskovìdních, technických a pøírodovìdných 
zájmových útvarù. 2. záøí dostanou dìti všech ostrov- 
ských škol letáèky se seznamem kroužkù a pøihláškou. 
S èinností Domu dìtí se mùžete seznámit pøi Dni 
otevøených dveøí 27. záøí od 14.00 do 17.00 hod. Rádi 
bychom vyzvali všechny dospìláky, kteøí mají zají- 
mavé hobby a chtìli by své zkušenosti zúroèit pøi práci 
s dìtmi, aby pøišli do MDDM nebo se ozvali na tel. 
353 613 248.

Otevírací doba Ekocentra 
V období prázdnin 1. 7. - 31. 8. dochází ke zmìnì 
otevírací doby. Ekocentrum bude otevøeno od úterý 
do nedìle od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 
hod. V pondìlí je pro veøejnost uzavøeno.

Termíny: I. 13. 7. - 17. 7., II. 17. 8. - 21. 8. 

Podìkování
Dìkujeme všem malým i velkým obèanùm našeho 
mìsta, kteøí v prùbìhu školního roku pøinášeli 
zvíøátkùm v Ekocentru dobrùtky k pøilepšení jejich 
jídelníèku. 

Informace k prázdninové èinnosti a k zápisu do 
kroužkù obdržíte v MDDM po-pá 9.00-17.00 hod., 
tel. 353 613 248, e-mail: mddm@mddmostrov.cz, 
v Ekocentru tel. 353 842 389, 731 615 658, e-mail:  
eko@eko.mddmostrov.cz. 

Další soutìž v karate se konala 30. kvìtna v Chodovì. 
Jednalo se o devátý roèník Poháru ke dni dìtí a mlá- 
deže. Z našeho oddílu se soutìže zúèastnilo 11 kara- 
tistù, z toho bylo šest nováèkù. Oddíl zde vybojoval 
celkem devìt medailí. Dvakrát zlato, pìtkrát støíbro 
a dvakrát bronz. Na závodech bodovaly i naše 
zaèáteènice v kategorii Kata Team - mladší žákynì. 
Složení: Tereza Marie Pecková, Eva Kadeøábková 
a Jana Dobrovolná. V kategorii Kata mladší žáci 
z nováèkù velice dobøe zabojovali: Lukáš Sisr, Lukáš 
Tamchyna a Ondøej Novák. Další medailová místa 
obsadili: Pavla Mezzeiová, Ruda Kolitsch, Míša 
Rupert, David Braný, Jakub Foøt. Všem závodníkùm 
dìkuji za jejich pøípravu a podané sportovní výkony. 

Školní rok zmizel s vydáním závìreèných vysvìdèení 
v nenávratnu, zbývá tedy poinformovat o úspìších, 
které studenti SPŠ Ostrov docílili bìhem posledních 
týdnù. Asi nikoho nepøekvapí, že hoši ze SPŠ už pra- 
videlnì vyhrávají soutìž v rámci Olympiády støedních 
škol. Letos se už poosmé v øadì našemu družstvu 
podaøilo získat celkové vítìzství, k tradièní atletice 
a skoku vysokému, kde studenti vynikají, zvítìzili také 
v okresních kolech stolního tenisu, pøespolního bìhu, 
nohejbale. Nejvìtší úspìch se zrodil v samotném 
závìru školního roku, kdy studenti vyhráli okresní 
a krajské kolo ve volejbale. Za všechny sportovce školy 
se sluší vyzvednout výkony Radima Vika, Ondøeje 
Štìpánka a Josefa Justy, kteøí pøispìli k vynikajícím 
výkonùm v nìkolika sportovních disciplínách. 

Nebodovali ale pouze sportovci, cestu až do mezi- 
národního finále si vybojoval i student druhého roè- 
níku Technického lycea Jiøí Pospíšil, který se zúèastnil 
fyzikálního semináøe s názvem Enersol 2009. Tento 
projekt je zamìøený na studenty a jejich tvùrèí poten- 
ciál, letošní téma semináøe si všímalo obnovitelných 
zdrojù energie, konkrétnì práce studenta pojednávala 
o biomase. Po krajském kole v Chebu a republikovém 
finále na Kladnì se Jiøí Pospíšil ocitl v republikovém 
týmu, jenž v prostorách Rytíøského sálu Valdštejn- 
ského paláce bojoval se slovenskými studenty o pohár 
pro vítìze. Po jednotlivých prezentacích a odborném 
textu bylo jasno; èeským studentùm se podaøilo své 
kolegy porazit a doèkali se ocenìní z rukou nejvyšších 
pøedstavitelù Senátu ÈR. I v matematických soutìžích 
naši studenti drží krok s konkurencí. V celostátní 
soutìži skonèil student IV. roèníku Technického lycea 
Mirko Holásek v konkurenci všech støedních odbor- 
ných škol na 1. místì, daøilo se rovnìž studentovi 
I. roèníku Informaèních technologií Duy Quong 
Phamovi, ten ve své kategorii dosáhl v republice na 
skvìlé 16. místo. Poprvé v mnoha kategoriích se 
v letošním roce zapojili studenti SPŠ Ostrov do Støe- 
doškolské odborné èinnosti a hned si vedli nad oèe- 
kávání výteènì. Jana Horová a Petr Jenèík se svým 
programem zamìøeným na uèební pomùcky vyhráli 
krajské kolo a postoupili do republikového finále, 
vítìzství mezi krajskými konkurenty si pøipsala také 
pìtice dalších studentù (Knejf, Zelenka, Moc, Èapek, 
Stark), kteøí své práce nasmìrovali do chemie, 
strojírenství a informatiky. Všem výše uvedeným patøí 
podìkování za to, že šíøí dobré jméno Ostrova i školy 
nejen v našem regionu. 

SPŠ Ostrov: 
Úspìchy ve sportu i studiu 

Mgr. Libor Háèek 

Irský dramatik George Bernard Shaw na otázku, 
co je dùležitìjší, chceme-li dosáhnout úspìchu, 
zda talent, nebo pracovitost, odpovìdìl otázkou: 
„A co je dùležitìjší u velocipedu: pøední, nebo 
zadní kolo?“
Vážení ostrovští obèané, rádi bychom vám 
pøedstavili pracovité a talentované žáky naší 
školy, kteøí byli úspìšní ve školním roce 2008-
2009. 

V okresním kole soutìže dechových a bicích nástrojù 
získali èestná uznání ve høe na zobcovou flétnu Ondøej 
Vomoèil a Andrea Mamráková. Tøetí místo ve høe na 
zobcovou flétnu obsadili Ondøej Tölg, Magdaléna 
Hynková, Petra Jílková i Aneta Klauková, v pøíèné 
flétnì Eliška Chmelíková, Daniela Hochová a Eva 
Úradníèková. Na druhém místì se umístili: ve høe na 
zobcovou flétnu Iveta Hrkotová, na klarinet Jan 
Matuštík, Soòa Ondrušová, na pøíènou flétnu Iveta 

Úspìchy ZUŠ Ostrov

Hrkotová, Tereza Reichmannová a Adéla Níèová, ve 
høe na hoboj Martina Hejhalová. První místo ve høe 
na trubku získal Jan Adamoviè, na bicí nástroje Anna 
Hoffmannová, na pøíènou flétnu Martina Hejhalová 
a na saxofon Jana Banzetová. S ocenìním prvního 
místa z okresního kola postoupili do krajského kola, 
kde získali tøetí místo ve høe na pøíènou flétnu: Šárka 
Havlová, Michaela Zajacová a na trubku Jan Veverka. 
Druhým místem v krajském kole se mùže pochlubit ve 
høe na klarinet Vendula Chmelíková, Jakub Douda 
a Adam Podhrázský, ve høe na saxofon Petra Jílková, 
Aneta Tesaøová a Michaela Dragounová. Krásné první 
místo vybojoval Èenìk Maléø ve høe na hoboj a Jan 
Hynek ve høe na saxofon. Získáním prvního místa 
v okresním kole si zajistili postup do krajského kola 
všichni soutìžící v sólovém zpìvu, zde druhé místo 

získali: Jitka Tancibudková, Lukáš Tamchyna a Markéta 
Krucká. Prvním místem se mùže pochlubit Matìj 
Sedláèek. V okresním kole se utkali také recitátoøi 
z literárnì dramatického oboru. A kdo získal jaké ceny? 
Èestná uznání: Tereza Wudyová, Kateøina Krovozová, 
Ema Šutáková, Tereza Jandová a Jan Oriabinec, èestná 
uznání s cenou: Jakub Machek, Vojtìch Klucho, 
Markéta Kadeøábková, Jakub Liška, Ivana Hlaváè- 
ková, Jiøí Kubík, Adéla Kubištová, Klára Jírovská, Vìra 
Tomanová, první místo: Tereza Kubíková, Eva Smrèko- 
vá, Natálie Jírovská. Další vítìzové okresního kola 
získali umístìní i v krajském kole: èestné uznání Tereza 
Èermáková a Matìj Velièka, èestné uznání (náhradník 
na postup) Vojtìch Palm, 1. místo Ondøej Petrák 
a 1. místo s postupem a úèast v celostátním kole hned 
ètyøi recitátoøi: Daniel Bleha, Markéta Aranyossyová, 
Nazareno Klug, Jakub Velièka. Ale to jsme se dostali 
rovnou do celostátního kola, v krajských kolech však 
zaujali porotu ještì další naši žáci: na krajské pøehlídce 
pìveckých sborù se „Ostrovánek“ zaøadil do bronzo- 
vého pásma (èlenové: Jitka Tancibudková, Matìj 
Sedláèek, Tereza Kubíková, Aneta Opichalová, Lucie 
Stehlíková, Veronika Geryková, Andrea Roštášová, 
Vojtìch Fárek, Eliška Balounová, Kristýna Svobodová, 
Ester Kukuèíková, Lucie Herzogová, Klára Rychterová, 
Anežka Kovaøíková, Marie Walterová, Karolína 
Škuthanová, Hana Opichalová). Na 10. národní pøe- 
hlídce výtvarných oborù ZUŠ v krajské výstavní míst- 
nosti vystavovali: Eva Pincová, Kamila Müllerová, 
Olga Tomanová, Zuzana Žitná, Vendula Chmelíková, 
Kateøina Horká. První místo v krajském kole mono-

Pokraèování na stranì 14

Michaela Dragounová                              Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

MDDM, Ekocentrum

Ivo Hodík st., ved. odd.

Karate MDDM Ostrov

Šárka Märzová, ved. pravidelné èinnosti



Pozitivnì pùsobilo i soupeøení mezi èeskými a nìmec- 
kými turistickými spolky. Celková délka znaèených tras 
se mìøí na desítky tisíc kilometrù. Trasy nejsou znaèe- 
ny jen pro pìší turistiku, ale rovnìž pro cykloturistiku 
a lyžaøskou turistiku. Speciální trasy jsou vyznaèeny 
i pro turisty na koních a dokonce i pro turisty spele- 
ology (speleologie - jeskyòáøství). Zapomenout ne- 
smíme ani na vodní turistiku. Turistice pøedevším 
v souèasné dobì chybí mladá a støední generace. Jak 
tyto mladší nadšence získat pro turistiku, nad tím si 
láme hlavu mnoho lidí, ale nikdo zatím na nic nepøišel.

Pøeji vám pevnou pùdu pod nohama a blankytné 
nebe nad hlavou. Obujte boty a pojïte s námi za zdra- 
vím a poznáním. 

Co byste rád vzkázal ètenáøùm?
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Cestou necestou s Františkem Wohlmuthem 

Jaké èinnosti vyplòují 
Váš èas?

Jak jste se dostal k turistickému 
koníèku?

Pùvodním povoláním jsem 
geolog se specializací pro za- 
kládání staveb. Takže jsem kro- 
mì vlastní geologie pùsobil 
i ve stavebnictví, kde jsem pak
i celou øadu let podnikal. V po- 
sledních nìkolika málo letech 

jsem pùsobil jako technický úøedník u firmy silnièního 
stavitelství. Od 1. èervence letošního roku si mohu za 
své jméno psát v.v. (ve výslužbì). Mé záliby vychází 
z toho, že jsem od pøírody pohodlný. Jsem knihomol, 
který odebírá spoustu novin, èasopisù, knih a musí 
pøeèíst vše, co mu pøijde pod ruku. Mnoho let se 
starám o dva pudly, kteøí mì donutí jít je tøikrát dennì 
vyvenèit. Trochu èasu mi zabere i pøíprava na zasedání 
Rady mìsta, Zastupitelstva mìsta a dvou komisí pøi 
Mìstské radì. Nemálo èasu pak spolyká pøíprava turi- 

stických akcí a expedic v tuzemsku i zahranièí a samo- 
zøejmì i aktivní úèast na nich. Nemluvì o takových 
drobnostech jako je funkce pøedsedy Rady spolu- 
vlastníkù našeho bytového domu. Jsem rád, že už 
nemám zahrádku, na tu už bych skuteènì nemìl èas. 
Zbytek volného èasu spolehlivì pohltí internet 
a tøeba zpracovávání vlastní internetové fotogalerie 
(www.fjw.rajce.net).

K turistice mì jednoznaènì pøitáhla touha po poznání. 
Pøedurèena byla i mým pùvodním povoláním geolo- 
ga, kde je samozøejmostí práce s mapou, nutná znalost 
lokalit s ložisky nerostù, minerálních pramenù, po- 
drobná znalost geologického podloží celé republiky 
a pøedevším geologický prùzkum a mapování v urèité 
oblasti. Turistika je zajímavá tím, že nabízí spoustu no- 
vých vlastivìdných poznání a informací o historii pøi 
zdravém lehce sportovním pohybu v pohodovém ko- 
lektivu lidí stejné krevní skupiny, kde prakticky není 
dùvod k nìjakému soupeøení o prvenství èi rivalitì. Je 
to balzám na tìle i na duši vùèi našemu žití mimo 
turistické chodníèky. V KÈT (Klub èeských turistù) pù- 
sobím desátým rokem a jsem pøedsedou odboru KÈT 
TJ Slovan Karlovy Vary. Èleny tohoto odboru jsou 
i obèané Ostrova. K mým velkým úspìchùm patøí, že 
se mi v TJ Slovan Karlovy Vary podaøilo spolu s ostat- 
ními docílit toho, že se naši lidé tìší, ba nemohou se 
doèkat, až zase nìkam vyrazíme. Èlenem KÈT se mùže 
stát prakticky každý, pokud je schopen pohybu, za- 
platit malý èlenský pøíspìvek a neprotivit se pøíliš svým 
chováním a jednáním stanovám. Pro turistické èlen- 
stvo jsou typické tøi charakteristiky. Jsou to pøevážnì 
lidé støedního a vyššího vìku, v drtivé vìtšinì se jedná 
o ženy a pøevažují lidé s vyšším vzdìláním. Turistických 
akcí se bìžnì zúèastòují i neèlenové. Rádi je uvítáme, 

Rodištìm dvaašedesátiletého Františka Wohlmutha se stalo mìsto Staòkov ležící mezi Plzní a Domažlicemi. Nejprve se vyuèil jako horník pro uhelné doly 
ve Zbùchu u Plznì, poté maturoval na geologicko-mìøické prùmyslovce v Pøíbrami a graduoval na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze. 
V Ostrovì žije nepøetržitì od roku 1969.

S RNDr. Františkem Wohlmuthem 
hovoøila Ing. Aneta Hoffmeisterová.

protože jsou to pøíští potenciální èlenové. Pro rodiny 
s dìtmi jsou nejvhodnìjší turistické akce speciálnì pro 
nì zamìøené, tzv. Korálky. Obèas s námi na výlet vyrá- 
žejí také psi.

Tam, kde teèe potok, øeka nebo na bøehu rybníka èi 
jezera. Nejradìji vzpomínám na túry s batohem na 
zádech, kdy jsme putovali po bøehu øeky od pramene 
až po její soutok s jinou øekou. Poznali jsme tímto 
zpùsobem tøeba Berounku, Sázavu, Jizeru, Otavu, 
Lužnici, Metuji, Úpu a v posledních letech po etapách 
i Vltavu. Z evropských zemí jsem navštívil drtivou 
vìtšinu. Zvláštní vztah mám k Maïarsku, a to nejen 
proto, že tam dle mého soudu nejchutnìji vaøí. 
Nejsem žádný svìtový cestovatel, mimo Evropu jsem 
ještì nikde nebyl. Nejsevernìji jsem byl v Norsku 
u Trondheimu, na jihu na Sicílii, na západì ve Skotsku 
a na východì v bývalé Podkarpatské Rusi. V zahranièí 
bych urèitì ještì rád navštívil ruský Petrohrad a turec- 
ký Istanbul pro jejich architekturu a výrazný zápis v hi- 
storických událostech. U nás bych uvítal, kdyby bylo 
možno ve vìtší míøe vstupovat do vojenského prosto- 
ru v Doupovských horách. 
Turisté nejsou vybíraví. Jsou spokojeni se všemi cíli. 
Žádný turista ale urèitì nepohrdne, když je cílem malá 
hospùdka. Nejvìtší recesi zažijete, když jdete napøí- 
klad do Prèice. Vrcholná zajímavá „potkání“ na cestì 
do Prèice pak jsou pøedevším ve volebním roce, kdy 
se zde jednotlivé volební strany snaží na sebe upoutat 
co nejvìtší pozornost. 

V Èesku je unikátní systém znaèení turistických tras, 
který nemá nikde v Evropì v takovém rozsahu obdo- 
by. KÈT bylo loni 120 let. Turistické znaèení má svùj 
poèátek ještì z doby na pøelomu 19. a 20. století, kdy 
pìší turistika byla mezi obyvatelstvem velmi oblíbena. 

Jaká místa a trasy máte nejradìji?

V èem je pro Vás èeská turistika 
zajímavá a co jí naopak chybí?

Turisté nejsou vybíraví. Jsou spokojeni 
se všemi cíli. 

Do Prèice ze Sedlèan                                             Foto: Archiv KÈT           

Zastávka v Johanngeorgenstadtu u sochy Johanna Georga I.                                                                                               Foto: Archiv KÈT      

Pod vìží velkého skokanského mùstku                  Foto: Archiv KÈT      



tvorby je spolupráce se 
svou partnerkou, loutko- 
hereèkou Jitkou Rako- 
vou, která pro jeho loutky 
vytváøí kouzelné kostý- 
my. Jeho umìlecká tvor- 
ba v divadle obnáší nejen 
realizaci loutek podle ná- 
vrhù hostujících výtvar- 
níkù, ale i vlastní návrhy 
a realizaci dekorací a lou- 
tek. Jako øezbáø vystavo- 
val v Èechách i v neda- 
lekém Nìmecku. Jeho 
osobité loutky jsou v sou- 
kromých sbírkách roze- 
sety od Evropy pøes USA 
po Austrálii. 

èinohry, týkajících se loutek, pøíležitostnì spolupracuje 
také s Divadlem rozmanitostí. Tvorba loutky a pøe- 
devším její technologická funkce je jeho velikou  umì- 
leckou zálibou.

Vlastislav Brož
V roce 1980 zaèal opravovat starožitný 
nábytek, což s pøibývajícími zkušenostmi 
zvolna pøecházelo k øezbáøským pracím. 
Po nìkolikaletém pùsobení v Praze se 
vrátil v roce 1991 zpìt do Mostu, kde 
nastoupil do loutkového Divadla rozma- 
nitostí jako osvìtlovaè. Jeho zkušenosti 
a láska k práci se døevem se promítly do 
umìlecké tvorby døevìných loutek (pod 
volným vedením øezbáøe Zdeòka Bauera) 
a postupnì i divadelních dekorací. Od 
roku 2000, po odchodu Zdeòka Bauera až 
po souèasnost, pracuje v Divadle rozma- 

nitostí jako umìlecký øezbáø. Nedílnou souèástí jeho 
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Loutky na Staré radnici - Jiøí Zajáèek a Vlastislav Brož vystavují své práce od 3. èervence do 7. srpna.

Jiøí Zajáèek
Svùj vztah k práci se døevem zdìdil pravdìpodobnì po 
otci, který byl koláøem. Od nìho èerpal první zku- 
šenosti, jak døevo opracovávat. V roce 1990 se pøe- 
stìhoval do Mostu za svou ženou, 
loutkohereèkou v Divadle rozmanitostí 
v Mostì. Zde zažil první velký kontakt 
s loutkou. Její tajemství ho zaujalo a díky 
své zvídavosti nebyl daleko od pokusu 
vytvoøit svou první loutku. Od té doby má 
jako øezbáø a výborný technolog za sebou 
nejen širokou škálu loutek, ale i mnoho 
volných plastik. Pro svou ženu a rùzné 
loutkoherecké skupiny navrhl a realizoval 
nìkolik loutkových dekorací vèetnì 
loutek. Zúèastnil se mj. nìkolika spoleè- 
ných øezbáøských výstav v Mostì i v Nì- 
mecku. Jako zamìstnanec Mìstského di- 
vadla v Mostì spolupracuje na rùzných projektech 

Máte chu� udìlat nejen pro sebe, ale i pro 
druhého èlovìka nìco dobrého? Chcete spojit 
pøíjemné s užiteèným? Pokud si pøece jen na-
leznete chvilku zastavit se, rádi bychom vás 
pozvali na charitativní koncert, který se 
uskuteèní 5. èervence od 19.00 hodin v ostrov- 
ském klášterním areálu. 

Za váš drobný pøíspìvek uslyšíte skladby klasických 
autorù, napø. J. S. Bacha, A. Vivaldiho, ale i písnì 
jazzového žánru, napø. J. Ježka nebo G. Gerschwina. 
Celý veèer vás budou doprovázet studenti plzeòské 
konzervatoøe, a to za krásného tónu pøíèné flétny 
Jany Radilové v doprovodu výborného klavíristy 
Aleše Vítka spoleènì se zpìvem Zuzany Seibertové. 

Výtìžek bude vìnovaný domu Sv. Zdislavy v Aši, 
který poskytuje domov tìhotným ženám a matkám 
s dìtmi bez støechy nad hlavou. Patronka domova 
sv. Zdislava byla proslulá svou pevnou vírou v Boha, 
která jí pomáhala starat se o nemocné a chudé. 
V kronice Dalimilovì èteme: „Pìt mrtvých boží mocí 
vzkøísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých a ma- 
lomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými 
veliké divy èinila.“ (Dalimil 87, 5). K tomu všemu však 
zvládala i svìtské povinnosti. Již v patnácti letech byla 
provdána za významného šlechtice, rytíøe Havla 
z Markvartic. Spolu s ním v Lemberku založili klášter 
dominikánù. Stala se z ní matka ètyø dìtí, která zem- 
øela ve velmi mladém vìku. Pøíkladný život naplnìný 
láskou k Bohu a lidem i její zázraèná moc pomáhat 
trpícím je zachycena na 24 obrazech vystavených 
v hrobce, kde jsou uloženy její ostatky pod kostelem 
sv. Vavøince v Jablonném. V roce 1995 se stala 
patronkou rodin. 

Doufáme, že naše hudba rozechvìje vaše srdce 
a spoleènì potìšíme i srdce všech maminek, které 
potøebují naši pomoc. 

Ve smìru z Ostrova na Karlovy Vary se nachází malá 
vesnièka Bor. Zná ji snad každý z nás, a pøesto si myslím, 
že není mnoho tìch, kteøí vìdí, jaký poklad ukrývá - 
mám na mysli kostel sv. Maøí Magdalény. Když pro- 
jíždíte Borem, projíždíte kolem tohoto kostela, kde vás 
na první pohled mùže zaujmout ranì gotický sloh 
hlavnì tím, že si øeknete, že ten malý kostel vypadá 
opravdu staøe. Stejný pohled na vìc jsem mìla i já, ale 
23. kvìtna se konala v Boru Traktoriáda a pøi té 
pøíležitosti byl kostel otevøen veøejnosti. 

Kostel na mì pùsobí velmi intenzivním pocitem dávné 
historie a není divu, protože samotné základy po- 
cházejí z doby kolem roku 1300 a je považován za 
jeden z nejstarších v západních Èechách. Uvnitø kostela 
si uvìdomíte a pocítíte kouzlo dávné minulosti a za- 
pomnìní… ovšem nìkde v pozadí se usadí pocit blízké 
pøítomnosti, a to když si prohlédnete souèasný stav 
knìžištì, sakristie a vùbec všech èástí kostela, které 

jsou v neutìšeném stavu. Je tu ale šance na lék 
v podobì Obèanského sdružení Kostel Bor, které 
shání penìžní injekci na záchranu této kulturní památ- 
ky. V souèasnosti už byly zahájeny nìkteré nutné 
opravy, napø. oprava pláštì vìže kostela, její statické 
zajištìní, osazení køíže na vrchol vìže, osazení ciferníkù 
hodin. Za zmínku stojí, že samotná vìž byla vybudo- 
vána pozdìji než jádro kostela. Kostel má svoje ta- 
jemství v èísle 999, které se nachází na jednom z trámù 
v kopuli, jakož i na srdci velkého zvonu a má dosud 
neujasnìný význam. Zvon sám je jedním z nejstarších 
gotických zvonù v Èechách.

Jestli vás borský kostel zaujal, mohu výlet jedinì 
doporuèit, navštívit ho mùžete také prostøednictvím 
internetových stránek www.kostelbor.cz. Pokud vás 
kostely zajímají jako takové, mùžete navštívit výstavu 
Znièené kostely, která právì probíhá v kostele 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì a bude trvat do 
30. srpna. 

Kostel Bor 

Text a foto: Martina Novotná

Charitativní koncert 
vìnovaný maminkám v tísni

Zuzana Seibertová

Jana Dvoøáková



Dennì od 13. do 17. èervence, spoleèenský sál 
DK Ostrov 

Lektorka: Vlastimila Wasyluková
Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivci schop- 
nost sebevyjádøení. Úèastníci využívají všech vý- 
razových prostøedkù ke kreativní tvorbì. Program je 
pøipraven pro tvorbu na sále i v plenéru. Pokud bude 
mít úèastník kurzu zájem zdokonalit se v nìkteré 
výtvarné technice, domluví se pøímo s lektorkou.
Techniky: kresba, tuš, olejový pastel, akvarel, tempe- 
ra, kombinovaná technika, grafika
Technika kresby: stínování, šrafování, roztírání, vykrý- 
vání, lavírování, rozmývání, kombinace grafických 
tužek, použití plastické gumy a tìrky ad.
Materiál: grafické tužky, pastelky, uhel, rudka, køída, 
pero, redispero, brko, bambus, štìtec, podklad (rùz- 
né typy kreslících papírù)

Dìti: 9.30-11.30 hod.
Dospìlí: 16.30-19.30 hod.
Pøihlásit se mùžete v DK v IC. Dìtský kurz je kapacitnì 
omezen, proto budou zájemci registrováni podle 
data doruèení pøihlášky. Po naplnìní budou další 
pøihlášky vedeny jako náhradníci.

Zápis do kurzu

Zahájení: 21. záøí v 18.00 hod., 
dále každé pondìlí.
Termíny: 29. záøí, 5., 12., 19., 26. 
øíjna, 2., 9., 16., 23. listopadu. 
Prodloužená 23. øíjna, Vìneèek 
27. listopadu. Celkem 10 lekcí. 
V cenì kurzovného je 30 vyuèo- 
vacích hodin vèetnì Prodlou- 
žené a Vìneèku, dále vstupenka 

na Ples DK Ostrov v lednu 2010. Kurzy povede 
taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef Zelenka, øeditel 
taneèní školy Stardance v Chomutovì. Døíve aktivní 
taneèník mezinárodní tøídy.

Zápis a pøedprodej byl zahájen 1. èervna 2009.
Pøihláška pøiložena na stranì 10.

Zahájení: 21. záøí ve 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 23. listopadu, celkem 10 lekcí (20 vyuèovacích 
hodin). Tanec jako souèást moderního životního stylu 
pro každou vìkovou kategorii!

Zápis a pøedprodej byl zahájen 1. èervna.

LETNÍ ŠKOLA KRESBY A MALBY 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ
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Kultura

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

PROMÌNY 

S. S. D.  SPOJENÍ NENAVÁZÁNO

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE

BÁJEÈNÝ SVÌT SHOPAHOLIKÙ

DVOJÍ HRA 

NOC V MUZEU 2 

2. a 3. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 79 minut (*12)

Premiéra
Ètyøi lidé, kteøí spolu nemají nic spoleèného. Ètyøi 
osudy, které jsou svedeny dohromady. Ètyøi životy, 
které se mají zmìnit. Film natoèil pravdìpodobnì 
nejmladší èeský režisér celoveèerního filmu všech 
dob, talentovaný režisér a kameraman Tomáš Øeho- 
øek. Natoèil film, jenž nemá obdoby. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

3. a 4. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 110 minut, èeské titulky (*15)

 
Premiéra
Deset úèastníkù televizní reality show odjíždí do za- 
padlého „pionýrského tábora“. Každý týden vypadne 
jeden z úèastníkù tábora, vítìz dostane milion rublù. 
Pravidla hry se však znièehonic zmìní, když se spojení 
s televizním štábem ztratí a jeden z úèastníkù je bru- 
tálnì zavraždìn. Ostatní pochopí, že výhrou nebude 
milion rublù, ale jeho vlastní život… 
Produkce: Rusko. Žánr: thriller, horor

4. a 5. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 107 minut, èeské titulky

 
Premiéra
Film je dìjovì zasazen na samý poèátek ságy o zná- 
mých mutantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací 
v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolve- 
rina, obdaøeného zázraènou schopností regenerace 
a také adamantiovými drápy na rukou. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

9. a 10. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 104 minut, èeské titulky

 
Premiéra
Nová práce? Snad… Nový pøítel? Možná… Nová 
kabelka? Absolutnì! Film je urèen všem tìm, kteøí 
rádi nakupují. Rebecca Bloomwood, žijící v obklo- 
pení luxusem a stylem souèasného New Yorku, je 
dívka, která se ráda baví a doopravdy skvìle umí 
nakupovat, možná až pøíliš dobøe. Sní o tom, že bude 
pracovat v redakci svého oblíbeného módního èaso- 
pisu, ale stále se není schopna dostateènì prosadit.  
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

10. a 11. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 125 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Chytrý film, ve kterém má každý rafinovaný plán, 
nikdo nehraje fér a jehož divák nesmí uvìøit ani 
závìreèným titulkùm. A celé se to halí do atraktivního 
hávu romantické komedie, jíž dominuje herecká dvo- 
jice snù: britský elegán Clive Owen a oscarová Julia 
Roberts. Produkce: USA. Žánr: komedie

11. a 12. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 105 minut, èeská verze

Premiéra
V druhém pokraèování úspìšné komedie je pøí- 
rodovìdné muzeum uzavøeno kvùli rekonstrukci 
a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Fede- 
rálním archivu. Bývalý noèní hlídaè Larry Daley je 

Pøipravujeme v kinì na srpen

HANNAH MONTANA  

DOBA LEDOVÁ 3 

JMÉNEM KRÁLE 

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

VÉVODKYNÌ 
PODIVUHODNÝ PØÍPAD BENJAMINA 

BUTTONA 
NOUZOVÝ VÝCHOD 
POCHYBY
 MARLEY A JÁ 

opìt zatažen do tìžko pøedstavitelného dobrodruž- 
ství, ve kterém ožívá sama historie. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

16. a 17. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 127 minut, èeské titulky

Premiéra
Je jedenáctý v øadì a pøitom pøelomový. Zatímco 
pøedchozích deset celoveèerních Star Trekù patøilo 
pøedevším fanouškùm, tenhle bude pro všechny. 
Mìli byste si tohle intergalaktické dobrodružství bá- 
jeènì užít, alespoò to slibuje jeho režisér. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi

18. a 19. sobota a nedìle 18.00 hod.
17. a 18. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hod. Od autora Šifry 
mistra Leonarda. Když Langdon (Tom Hanks) odhalí 
dùkazy o znovuoživení dávného tajného bratrstva, 
známého jako Ilumináti (nejmocnìjší tajné organi- 
zace v dìjinách), je nucen èelit také smrtelné hrozbì 
pro nejnenávidìnìjšího nepøítele tohoto spolku: 
katolickou církev. 
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller, krimi

23. a 24. ètvrtek a pátek 18.00 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 147 minut, èeská verze

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hodin. Mimozemští 
roboti mìnící se v pozemská auta jsou zpátky. Jak už 
to tak u pokraèování chodí, druzí Transformers mají 
být akènìjší, napínavìjší a zábavnìjší. Ve filmu se 
objeví kolem šedesáti rùzných robotù. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

24. a 25. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 127 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Vše, co øeknete, bude použito. Práce investigativních 
novináøù je vzrušující, pøitažlivá a sexy. Nìkdy pøi ní 
mùže jít i o život, nìkdy postaví psance pøed roz- 
hodnutí, které pøipomíná povìstnou Sofiinu volbu. 
V hlavní roli Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben 
Affleck a další. Produkce: USA. Žánr: thriller

25. a 26. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Co byste dìlali, kdyby vám život nabídl druhou šanci? 
Mike (Matthew Perry - Pøátelé) díky podivuhodné 
promìnì tuto druhou šanci dostane, je mu opìt 
sedmnáct. Jenže… Mike (Zac Efron - Muzikál ze 
støední) sice vypadá na 17, ale jeho usedlé obleèení 
a jednání tøicátníka je mezi teenagery v roce 2009 spíš 
pro smích. Snaží se dohnat, co se dá, ale zároveò si 
èím dál víc uvìdomuje, že by tím zároveò mohl ztratit 
to nejlepší, co se mu kdy pøihodilo… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

30. a 31. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 116 minut, èeské titulky 

Premiéra
Píše se rok 2018. Soudný den pøišel a znièil moderní 
civilizaci. Postapokalyptickou krajinu brázdí armády 
terminátorù, které zabíjejí èi loví lidi, ukrývající se 
v troskách mìst a pouštích. Svìt se nyní nachází na 
poèátku osudových událostí, pøed nimiž byl John 
Connor celý život varován. Produkce: USA. Žánr: akèní

31. 7. a 1. 8. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravidlo. Náho- 
da poslala bandu násilníkù schovat se pøed bouøkou 
do posledního domu nalevo, v nìmž žijí lidé, kteøí se 
bìhem jediné noci z obìtí promìnili v jejich katy. 
Rodièe vezmou do vlastních rukou vykonání trestu za 
svou znásilnìnou dceru. Produkce: USA. Žánr: thriller

STAR TREK 

ANDÌLÉ A DÉMONI 

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAŽENÝCH 

NA ODSTØEL 

ZNOVU 17

TERMINATOR SALVATION 

POSLEDNÍ DÙM NALEVO 

Pùjèovna DVD - novinky



21. záøí pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Friedrich Dürrenmatt 

Uvádí divadlo Ungelt Praha.
„I š�astné manželství je malér. Manželství je vùbec 
malér.“
Hrají: Chantal Poullain, Jiøí Lábus, Miroslav Etzler.
Režie: Hana Burešová

PLAY STRINBERG

3. èervence pátek 17.00 hod. Pùda Staré radnice 
Ostrov

Vernisáž výstavy

Jiøí Zajáèek 
a Vlastislav Brož
Výstava potrvá do 
7. srpna. 
(O autorech ètìte 
na str. 7)

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
Pokraèuje výstava

V rámci výstavy se pøedstaví znièené kostely z Plzeò- 
ské diecéze. Výstava je doplnìna exponáty z blízkého 
okolí, jejichž spoleèným jmenovatelem je silný 
pøíbìh. Návštìvníci si mohou prohlédnout napøíklad 
prasklý zvon z jáchymovského kostela, døevìné desa- 
tero, které pøežilo požár kostela v Krásném Lese, 
oltáøní ostatkový kámen ad. Nejvìtším exponátem je 

LOUTKY 
A DROBNÉ 
PLASTIKY

ZNIÈENÉ KOSTELY

Ostrovský mìsíèník
Èervenec 2009 9

KLÁŠTER OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

kulturní pøíloha 7/2009

2. srpna nedìle 19.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Kytaristka a šansoniérka Eva Henychová je zároveò 
skladatelkou, textaøkou i interpretkou svých písní. 
Stále rostoucí poèet divákù si získává nejen mistrnou 
hrou na kytaru a sugestivním hlasovým projevem, ale 
pøedevším tím, že je dokáže svými písnìmi zasáhnout 
a oslovit. Minulý rok absolvovala pøes 170 vy- 
stoupení, bìhem posledních pìti let jich má za sebou 
již pøes 700.

17. až 21. srpna, spoleèenský sál DK Ostrov

Keramický týdenní kurz pod vedením Michala 
Špory, keramika z Karlových Varù
Každý den od 9.30 -11.30 hod., cena kurzu: 400 Kè
Kurz je urèen všem, kteøí by si rádi vyzkoušeli práci 
s hlínou. Skládá se z pìti dvouhodinových blokù, 
bìhem nichž se nauèíte základùm práce s hlínou, 
rùzným technikám zdobení atd. Možnost volné tvor- 

EVA HENYCHOVÁ - koncert

MODELOVÁNÍ Z VOLNÉ RUKY

LETOHRÁDEK OSTROV
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz
otevøeno: stø-ne 13.00-17.00 hod. 
Hromadné návštìvy (po tel. domluvì) 

po-pá 8.00-15.00 hod. Vstupné 20 Kè, snížené 10 Kè, 
první støeda v mìsíci zdarma

Vernisáž výstav se uskuteèní ve ètvrtek 16. èer- 
vence v 17 hod.

16. èervence až 13. záøí

Grafické listy a sochy
Letohrádek Ostrov v letních mìsících pøedstaví 
tvorbu mladé autorky Moniky Immrové (1970), která 
jistì potìší pøíznivce oduševnìlého a meditativního 

umìní. Jak v grafických 
listech (rytinì skoblinou, 
škrábané akvatintì nebo ba- 
revném døevoøezu), tak ve 
svých sochaøských realiza- 
cích (sklobetonových, døe- 
vìných èi bronzových) au- 
torka zkoumá blízké èi do- 
konce velmi podobné li- 
neární a prostorové formy. 
Ty leckdy evokují stély, ri- 
tuální nádoby èi dokonce 
figurální motivy. Zatímco se- 
trvalé utkvìní tìchto ver- 
tikálnì smìøujících objektù 

v našem životním prostoru je vyvoláno jejich hmot- 
ností, tíhou a statièností, duchovních rozmìrù do- 
ciluje autorka jejich formální èistotou a vytøíbeností. 

16. èervence až 18.øíjna 

Výstava pøiblíží vzácnou kolekci japonských exlibris 
z majetku soukromého karlovarského sbìratele. 
Výbìr obsahuje exlibris (znaèky oznaèující majitele 
literárního díla) od pøedních japonských umìlcù, kteøí 
se zamìøují na tradièní domácí námìty a techniky 
tisku.

Prodlouženo do 2. srpna

Tachovský autor Milan Hùrka (1942) vystavuje 
kromì porcelánových reliéfù (plných fantastických 
ptaèích tvorù a rozpustilé interpretace èeských dìjin) 
také ilustrace a porcelánové strojky. 

Monika Immrová - Tvary

Japonské exlibris

Vendi M. Hùrka - Závan vrtochù III

Pøipravujeme

Monika Immrová, Nádoby I., 
2002-3, škrábaná akvatinta
 

samotný klášterní kostel Zvìstování Panny Marie 
v Ostrovì, ve kterém se výstava uskuteèní. V prodeji 
bude i kniha s názvem Znièené kostely. 
Více na: www.klasterostrov.cz.
Výstava potrvá do 30. srpna.

 
5. èervence nedìle 19.00 hod.

Zuzana Seibertová (zpìv), 
Jana Radilová (pøíèná flétna), 
Aleš Vítek (klávesy)

Program: Bach, Rubinštejn, Vivaldi, Dvoøák, 
Gerschwin, Ježek ad.

Výtìžek koncertu bude vìnován Domovu sv. Zdisla- 
vy v Aši pro matku s dìtmi v tísni.

12. èervence nedìle 16.00 hod.

Stefan Temmingh (zobcová flétna), Olga Watts 
(cembalo)

KONCERT 
ABSOLVENTÙ PLZEÒSKÉ 
KONZERVATOØE

Koncert festivalu Mitte Europa 
CORELLI Á LA MODE

by dle domluvy s keramikem.
V cenì je: odborné vedení, materiál, výpal hotových 
výrobkù.
S sebou si vezmìte: rùzné špachtle, døívka, nùž, 
cidlinu, škrabku, náøadí na modelování dle vlastního 
uvážení, igelit na pøikrytí výrobkù, pláš�, ochranný 
krém na ruce.

Je nutné vèas se pøihlásit v Infocentru v Domì kultury 
Ostrov, kde získáte podrobnìjší informace.

23. srpna nedìle 19.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Vokální renesanèní hudba, keltská hudba, sefardské 
písnì. 
Po loòském velmi úspìšném pøedstavení se mùžete 
opìt tìšit na tajemnou atmosféru veèerního 
osvìtleného kláštera a nádherných písní.

KONCERT 
S VEÈERNÍ PROHLÍDKOU KLÁŠTERA
DaD kvintet a jejich hosté 

Zuzana Seibertová
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Horní hrad

Mrak - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov                                                                                                              Autor: Milan Martínek

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2009

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

4. èervence 18.00 hod.  v prosto- 
ru hradní kaple, vernisáž výstavy ilustrátorky Jany 
Šouflové 
4. až 12. èervence  tvùrèí 
setkání øezbáøù, keramikù, skláøù ad. Díla lze zakoupit 
v prùbìhu sympozia nebo po skonèení v hradní 
galerii. Výtìžek umìlci vìnují na obnovu Horního 
hradu. 
18. èervence 20.30 hod.  Tradièní 
akce s bohatým programem trvá více než tøi hodiny. 
25. èervence 10.00 až 18.00 hod.  
Med, medovina, medové pivo, ukázky medových 
øemesel ad. 
8. až 31. èervence  Výstava 
fotografií Petra Francána 
Více na: www.hornihrad.cz.

Harfový koncert

Umìlecké sympozium,

Noèní prohlídka.

Chvála medu.

Za stromy roku 2008.

Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov, 
tel. 736 754 831
Otevøeno: út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
5. èervence 15.00 hod., nádvoøí Mincovny

Komponovaný poøad o životì ve zlatém vìku rene- 
sanèního Jáchymova. Za nepøíznivého poèasí v pøed- 
náškovém sále. Program potrvá asi do 17.00 hod. 

Jáchymovské mincování 

Královská mincovna 
Jáchymov

Informaèní centrum nabízí
Infocentrum v Domì kultury Ostrov novì nabízí pøedprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce KV Arény 
v prodejní síti Ticketportal, milovníkùm cykloturistiky poskytneme aktuální informace o cyklobusech a nabídneme 
mapy blízkého i vzdálenìjšího okolí Ostrova. Tìm, kteøí dávají pøednost návštìvì muzeí a kulturních zaøízení 
zprostøedkujeme zakoupení tzv. souhrnné vstupenky 3K-karty, díky které budete moci navštívit nìkterá místa 
zcela zdarma nebo využít zajímavých slev dle aktuální nabídky v katalogu urèeném pro letní sezónu. 

Dana Kolovratníková, IC Ostrov

Recenze
Autorka, kterou ètenáøi Ostrovského mìsíèníku 
dobøe znají, pøedkládá nyní ètenáøùm knížku, která je 
zavede do „holèièího svìta“ vzpomínek, prožitkù, 
snù, ale i reality, touhy, drobných karambolù, 
zklamání a hledání ve vìèném tématu - vztahu obou 
pohlaví. Nedlouhé pøíbìhy vypráví Irena Janeèková 
pøíjemným jazykem, kterým úspornì a trefnì navo- 
zuje atmosféru všech fází života ženy od dìtství pøes 
dospívání, zralost až po - øeknìme - starší vìk. A jem- 
ný humor, nikoliv satirický, který doprovází všech 
osmnáct povídek, se vkusnì vyrovnává s ústøední 
spojovací osou tohoto dílka - erotikou. Ètenáøi v této 
knížce naleznou možná i vlastní poohlédnutí po 
svých „trapasech“. Vøele doporuèuji, urèitì stojí za 
pøeètení!

Láskyplné trapasy 
Ireny Janeèkové

Vojtìch Písaèka
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Ostrovem za sochami - èást II.

Podle dochovaných vyobrazení byly sochy ostrovské 
zámecké zahrady vìtšinou souèástí èetných vodních 
dìl, napøíklad vodní bùh Neptun, Hérakles zabíjející 
hydru, Atlas se zemìkoulí na ramenou, Prométheus 
nesoucí lidem oheò, Adam a Eva, kentaur s Amorem, 
samozøejmì také mnoho podob živoèichù, zvíøat 
a ryb, želví fontána, znamení zvìrokruhu, koráb 
a mnoho dalšího. Na snímcích z první poloviny 
20. století jsou ještì zachyceny poslední zbytky, socha 
Flory a torzo jakési alegorické postavy. To už však 
mìla zahrada svou další podobu pøírodního parku. 
Co zùstalo až dodnes, je kamenické dílo Bílá brána 
z doby kolem roku 1690, dílo Paula Büttnera a portál 
zámku, vytvoøený „ostrovským sochaøem“ Martinem 
Möcklem. Dále kamenná mísa vodotrysku pøed 
Palácem princù se ètyømi maskami (maskarony), 
z nichž tryská voda, pravdìpodobnì i dvì kamenné 
kašny, pøemístìné na Staré námìstí. A potom, pùvod- 
nì umístìná v exteriéru (na vrcholu pohledové zdi 
v parku), socha Pallas Athény, bohynì moudrosti. 
Soch tam stálo pùvodnì asi šestnáct, pøežila však 
jenom jedna, v souèasné dobì v hale Letohrádku.

Na poèátku 18. století vytvoøil dosud neznámý umìlec 
tøi kamenné sochy, reliéf a ozdobný portál na prùèelí 
Einsiedelnské kaple v klášterním areálu. Kaple byla 
postavena podle plánù, které markrabìnce Sibylle 
Augustì poskytl opat benediktýnského kláštera ve 
švýcarském poutním místì Einsiedeln. Opakovala 
kapli einsiedelnskou, znièenou za napoleonských vá- 
lek. Díky ostrovské kopii se tak zachovala pùvodní 
podoba. Tøi sochy na štítu kaple pøedstavují sv. Bene- 
dikta, patrona einsiedelnského øádu sv. Maura, jehož 
jmenovcem byl tehdejší opat, uprostøed je pak Panna 
Maria, pøipomínající milostnou sochu v Einsiedelnu, 
za jejímiž zázraènými pøímluvami putovaly svého èasu 
statisíce vìøících. Také markrabìnka se svým nej- 

starším synem, který tam došel uzdravení. Kopie této 
milostné sochy, èerné madony, je vystavena v expozici 
klášterního kostela. Svatý Benedikt z Nursie (kolem 
r. 480-547), patron západní Evropy, pomocník v mno- 
ha svízelných situacích a lidských poèínáních, je za- 
kladatelem velmi rozšíøeného øádu, který se stal no- 
sitelem evropské vzdìlanosti, spojnicí s antickou kul- 
turou. Jeho zásadami byly skromnost, disciplína 
a respekt k bližnímu, jeho heslem latinské „Ora et 
labora“ (Modli se a pracuj). Pohár, který drží v ruce, 
vypovídá o zázraèné záchranì jeho života. Jeho 
odpùrci, kterým pøekážel pøísný režim øádu, ho chtìli 
otrávit. Pohár, v nìmž byl jed, však ve svìtcovì ruce 
sám praskl. Sv. Maurus (kolem r. 500-584), patron 
mìdirytcù a uhlíøù a pomocník nemocných, byl 
Benediktovým žákem. Podílel se na zøizování fran- 
couzských benediktýnských klášterù, stal se proto také 
jedním z patronù Francie. Upomínku na nìho, vzácný 
a pøekrásný relikviáø, mùžeme obdivovat na nedale- 
kém hradì Beèovì. Postava Panny Marie s korunou 
na hlavì, stojící na pùlmìsíci (Neposkvrnìné poèetí), 
souvisí s mariánským kultem kaple stejnì jako štukové 
reliéfy (Zvìstování a Narození Pánì) na prùèelí kaple. 
Ty se však v pùvodní podobì nezachovaly a musely 
být nahrazeny kopiemi. V dobrém stavu zùstal kamen- 
ný reliéf Smrt Panny Marie ve štítu. Rod zakladatelù 
a patronù kaple, markrabat bádenských, pøipomíná 
bohatì zdobený alianèní znak vévodù sasko-lauen- 
burských a markrabat bádenských s nápisovými tabul- 
ami nad vchodem do kaple.

O tak mnohém z dávné minulosti vypovídají kamenná 
díla, která vnímáme vìtšinou jen jako sochaøskou 
výzdobu veøejných prostranství èi doplòky staveb. 
O zpùsobu tehdejšího myšlení, o potøebì èi spíš po- 
vinnosti rodové reprezentace, o duchovních prioritách 
i o umìleckých kvalitách našich pøedchùdcù. 

Projdeme kolem pìšky, projedeme na kole, a možná 
je ani nezaregistrujeme. Kamenné nebo také smírèí 
køíže. Vìtšina z nich opustila z rùzných dùvodù svá 
pùvodní stanovištì, a proto už také neplní ani úèel, pro 
který byly zhotoveny. Zpracovány jsou z jednoho kusu 
kamene, v rùzné kvalitì, dle dovednosti èlovìka, který 
je, a� již z dobré vùle èi za trest, vytesával. Mají vìtši- 
nou tvar køížového kamene, kamenného køíže nebo 
kruhové stély. Plnily funkci smírèí, pamìtní, funkci 
hranièních znamení nebo milníkù u cest. I v našem 
nejbližším okolí se nìkolik tìchto drobných historic- 
kých památek nachází. Takže možný tip na jedno 
víkendové odpoledne. Pøímo na ostrovském høbitovì, 
u zdi kostela sv. Jakuba, objevíme pískovcové køíže 
hned dva. Jeden stál do roku 1940 u cesty na Jáchy- 
mov, druhý, s vyobrazením køíže, pochází od cesty na 
Radošov. Žulový køíž s vysekaným køížem nebo me- 
èem najdeme u vstupu do kostela v nedalekém Boru. 
Pokraèujeme-li z Boru dále, pøijedeme do Radošova. 
Hned na zaèátku obce, v oplocení rodinného domku, 
stojí témìø na svém pùvodním místì køíž s vyobra- 
zením šavle. Pøejedeme Ohøi po replice døevìného 
mostu a zamíøíme do Jakubova. Malinký køíž se tam 
krèí u zdi bývalé porcelánky. Je zde ale, kupodivu, 
pamìtní tabulka, která jinde vìtšinou chybí. Otoèíme 
auto, kolo nebo nohy a pøesouváme se do Karlových 
Varù. Jeden žulový køíž stojí v zahradì lázeòského 
domu Bellevue, druhý u cesty z Myslivny na Dianu. 
Ten oznaèuje místo, kde byl zabit býkem øeznický 
tovaryš, letopoèet 1567. Reliéf vytesaného køíže na 
obou stranách památky si mùžeme prohlédnout 
v bývalém zámeckém parku v Dalovicích. Pokud vás 
cestování zaujalo, mùžete pokraèovat sami. V Beèovì, 
Andìlské hoøe, Krásném Údolí, Krásném Jezu, 
Luhovì, Protivci, Sedlci. Také v Teplé èi ve Žluticích. 
Ale to už se vzdalujeme od rodné hroudy pøíliš. Pìkné 
výlety za poznáním. 

Velkolepou a ve své dobì u nás nevídanou galerií soch byla ostrovská zámecká zahrada. Toto dílo, 
nazvané roku 1663 „osmým divem svìta“, zaèal ještì pøed polovinou 17. století budovat tehdejší majitel 
ostrovského panství, vévoda Julius Jindøich Sasko-Lauenburský, pokraèoval pak jeho syn Julius 
František a koneènì i markrabì Ludwig Wilhelm Bádenský, manžel poslední princezny sasko-
lauenburské. Zahrada i její vybavení tak prošlo tøemi etapami vývoje, a to až do poèátku 18. století, kdy 
ostrovská vrchnost pøesídlila do bádenského Rastattu. Z velkého souboru barokních soch a kamenic- 
kých prací, pøedevším kašen a vodotryskù, zbyly bohužel takøka jen obrázky, rytiny z poèátku 18. sto- 
letí, které mùžeme obdivovat v Dìjinách mìsta Ostrova, v expozici klášterního areálu i v samotném 
parku. Sochaøskou výzdobu zahrady znièily bìhem staletí zub èasu, povodnì, pozdìji pak nezájem 
o jejich údržbu (vrchnost už v Ostrovì nepobývala) a koneènì v 19. a ještì i na poèátku 20. století také 
vandalové. A ti, znovu bohužel, pøežívají dodnes…

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Socha Flora - snímek pøed rokem 1918

Rozhlédni se, èlovìèe - èást IV.

Propadlina dolu Wolfgang                                    Foto: Jiøí Ciprian

Stezka zaèíná na námìstí v Horní Blatné a prochází 
v délce asi ètyø kilometrù kolem støedovìkých dùlních 
dìl. Má celkem sedm zastavení, napø. zastávka è. 5 je 
asi 15 m hluboká Ledová jáma, v jejíž dolní èásti 
zùstává i v parném létì led. Zastávka è. 6 je 200 m 
dlouhá, až 25 m hluboká propadlina støedovìkého 
dolu Wolfgang. Cesta vèetnì zastávek trvá jednu až 
jednu a pùl hodiny pìší chùze. Pevná obuv a také 
opatrnost jsou žádoucí! Ze stezky je možné odboèit 
na Blatenský vrch s rozhlednou. Do Horní Blatné 
jezdí z Ostrova autobus. 

Nauèná stezka Vlèí jámy

 Jiøí Ciprian

Lubomír Mayer



domeèek. (Vy byste øekly „bezdomovci“.) A víte, jaké 
nebezpeèí nám hrozí? No pøece takové, že nám 
všechno sní a na nás zbudou jenom zbytky. Ach jo! 
Buïte rádi, moji miláèkové, že to neznáte. 

No a taky vás musím malièko napomenout. Protože 
jste moc nekreslili, tak musím soutìž zrušit a vìøte, že 
mì to moc mrzí. A nakonec jsem si pøipravila lidovou 
øíkanku o letních kapkách.

Žabky v dešti

Co dìlají žabky,
když padají kapky?
Co dìlají? To dìlají:
v blátì �apky, capky!

V kvìtnu zvítìzila se svou kresbou Ivetka 
Nováková.
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek

Šneèice Rùža 
dìtem

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Klub èeských turistù
Akce pro veøejnost

 Po trase cyklostezky z Nové 
Role do Staré Role

 nalezištì drahých kamenù 
z kaple Sv. Køíže na Karlštejnì 

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, 
organizaèní pokyny) budou k dispozici pro 
pøíslušný sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì 
KÈT na Mírovém námìstí u autobusové za-
stávky na Karlovy Vary a na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. 

Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

4. èervence Kozodaj,

11. èervence Starobylé saské mìsteèko Weida 
s hradem Osterburg 

18. èervence Ciboušov,

25. èervence Kolem Kapucínského vrchu na 
zámek Jezeøí v Krušných horách

V èervenci zaèíná být 
bezvadné poèasí na kou- 
pání. Pro nás, šneky, to 
ale neznamená, že musí 

být jen hezky sluneèno. Kdepak!!! Teplý letní deštík je 
to, co nás láká vyplazit se ven a máèet se v kalužích. 
Abyste, dìti, mìly jasno, tak vám musím øíct, že vy 
vašim kalužím øíkáte rybníky. Miluju ten pocit, když se 
vyplazím z domu pøímo do vyhøáté kaluže. V èervenci 
také zaèíná zelenina chutnat teprve jako zelenina. Je 
š�avnatá, køupavá a tak dobrá! A je jí tolik a strašnì 
dlouho vydrží. V létì nám ale také hrozí velké 
nebezpeèí od žravých slimákù. To jsou ti, co nemají 

Barvínek
(Vinca)

Tentokrát se odchýlíme od stromkù a keøù a udìláme 
si drobnou exkurzi do øíše polokeøù, konkrétnì 
k polokeøi jménem barvínek. Je naprosto úžasnou 

èervenec

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou - anketa, závìreèná diskuse (repríza)
18.40 Vaøíme s vámi (repríza)
18.50 Dokument

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou - anketa, závìreèná diskuse (repríza)
18.40 Škola hrou (sestøih)

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou - anketa, závìreèná diskuse (repríza) 
18.40 Jungle

           
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou - anketa, závìreèná diskuse (repríza)  
18.40 Promìny (repríza)

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po-st každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., pá, so, ne 10.00 a 18.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku.

Informujeme o zmìnì provozní doby kontakt- 
ního místa ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Od 
1. èervna 2009 provozní doba po-pá 9.00-17.00 
hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o, provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.

Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

2. èervence

9. èervence

16. èervence

23. èervence

30. èervence    

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

Dìkujeme ostrovským ochotníkùm za veselou 
pohádku O tøech prasátkách, která obohatila 
program letošního Dìtského dne v MC. 

O prázdninách bude Mateøské centrum až na nìkolik 
akcí uzavøeno. 

pøipravujeme 
pro dìti mladšího školního vìku. 

 osm lekcí bude 
vždy v pátek 17.00-19.00 hod. 

 svá miminka mùžete pøihlásit již nyní. 

Bližší informace na letáècích v IC v DK nebo na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz, pøihlášky tel. 
608  914  469. 

28. až 30. èervence Letní výtvarnou 
a divadelní dílnu 

Tìhotenský kurz zaèíná již 11. záøí,

Vítání miminek pøipravujeme na nedìli 20. záøí 
od 14.00 hod.,

Dana Kolovratníková
 

stálezelenou rostlinou, pokrývající pùdu a snášející 
stejnì dobøe slunné i polostinné stanovištì. Dobøe 
poslouží i jako podsadba jehliènatých stromù. Nemá 
tendenci prorùstat plevelem. Osadíme-li barvínek 
k hornímu okraji zídky, pravdìpodobnì vytvoøí až 
jeden a pùl metru dlouhý zelený vodopád. Snáší 
i podmínky betonových prefabrikátù, sloužících pro 
zpevnìní svahù a zídek, které lze rovnìž osadit. 

Barvínek si mùžeme rozdìlit do dvou základních 
skupin: Vinca major, tedy barvínek vìtší, má sice 
spoustu kultivarù, ale také tendenci namrzat a nemusí 
být dobrou volbou. Vinca minor, barvínek menší, má 
drobnìjší list i kvìt (cca 2 cm prùmìr), ale je to pravý 
otužilec. S pøídomkem Alba kvete bíle, Atropurpurea 
purpurovì, Argenteovariegata má støíbøitì skvrnité 
listy a Aureovariegata má zlaté panašování. Bowles 
variety La grave má velké levandulovì modré kvìty 
atd. Na zelených šlahounech, které se asi po pùl 
metru zakoøeòují, jsou proti sobì vejèité, jako mastné 
listy svrchu vìtšinou temnì zelené, zespodu svìtlé. 
Kvìty zdobí rostliny zhruba do bøezna, nìkdy až do 
poloviny letních prázdnin. Jsou pùvabnì prosté, 
pìtièetné. Barvínek roste všude, kde je humózní zem. 
Na zálivku je zcela nenároèný. V našich podmínkách 
roste bez potíží. Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, 
produkce

Miniškolièka v MC Ostrùvek                           Foto: Jana Kostková
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Ètenáøské pøíspìvky

Touto cestou bychom chtìli podìkovat Anetì Hoff- 
meisterové, šéfredaktorce Ostrovského mìsíèníku, 
za skvìlou spolupráci pøi propagaci projektu Senioøi 
komunikují a všem zamìstnancùm Infocentra 
v Ostrovì za jejich milý a ochotný pøístup. 

Poèet pøihlášených na tento kurz byl totiž nad naše 
oèekávání, èinil 52 lidí. Pøestože jsme z kapacitních 
dùvodù nemohli uspokojit všechny uchazeèe, 
vìøíme, že tìm, kteøí se zúèastnit mohli, pøinesl kurz 
pozitivní zkušenosti s poèítaèem a budou se v jeho 
ovládání i nadále zdokonalovat. 

Chceme podìkovat Mìstské policii Ostrov, která 
zaèala provádìt pravidelné kontroly na dìtském høišti 
v Seifertovì ulici. Dìtské høištì neplní úèel, za jakým 
bylo vybudováno, ale stalo se z nìj místo, kde se 
schází odrostlejší mládež. Ta svým chováním a nepo- 
øádkem znepøíjemòuje místním obèanùm život. Díky 
pravidelným kontrolám policie, k radosti všech oby- 
vatel této lokality, zaèíná být bydlení snesitelnìjší. 
Mizí nepoøádek a ubylo i hluku. 

Dìkujeme a jen doufáme, že policejní kontroly 
budou dlouhodobé a výtržníci se zde pøestanou 
scházet. 

Vyplnila jsem pro Èeskou poštu anketní lístek pro 
zákazníky. 

V kostce jsem napsala, že na pøepážkách ostrovské 
pošty jsou pracovnice vstøícné a dìlají, co mohou. 
Jenže je patrné, že jsou dlouhodobì pøetìžovány 
sjednáváním novodobých produktù (ve smyslu 
„Dovolená èi dárky nyní, platit až potom“). Mám na 
mysli možnosti pùjèek, úvìrù a taky (pro jistotu) 
nìjaké formy pojištìní. Tyto služby navíc u pøepážek 
zdržují vyøizování bìžných poštovních záležitostí. 
Kolikrát si øíkám, že èeský národ je ještì v setrvaènosti 
natrénovaný na fronty a odevzdanì stojí. Obèas se 
nìkdo vztekne. Horší je to snad už jen na turecké 
hranici, kdo máte zkušenost s odbavováním na 
hranièním pøechodu po silnici. 

Kdyby dìlal anketu Dùm kultury v Ostrovì, urèitì 
bych vzkázala jeho øediteli, jak mì štve pøedprodej 
vstupenek na kulturní programy na Starou radnici 
a do klášterního kostela Zvìstování Panny Marie. 
Opakovanì se mi stalo, a nejen mnì, že i když si 
koupím lístek na pøedstavení pøi zahájení pøed- 
prodeje, tak si pak mohu sednout jedinì do zadních 
øad. Lidovì øeèeno na zadek. Polovina pøedních míst 
je pøipravena pro privilegované. Milá hosteska se 
sice zeptá, jak vám mùže pomoci, jenže tìžko 
nabídne místo blíž. Kdo jsou ti VIP hosté? Já nevím, 
obèas vùbec nedorazí, jako tomu bylo pøi vyhlašování 
titulu Èestného obèana v Ostrovì a koncertu Jiøího 
Bárty v klášterním kostele. V jiných mìstech bývají 
vstupenky oèíslované, a tudíž od zaèátku víte, že 
nekupujete zajíce v pytli. 

Poslední kvìtnový den se 
ZKO (Základní kynolo- 
gická organizace) Ostrov 
- Veseøice stala místem, 
kde se sešli kynologové 
se svými psy, aby se poku- 
sili o složení zkoušky pod- 
le rùzného stupnì vycvi- 
èení. 

Mezi cviky, které byly pøez- 
kušovány, patøila chùze bez 

vodítka, pøivolání psa a dlouhodobé odložení, ale 
také zdolávání nejrùznìjších pøekážek, aportování, 
stopování, pøenášení psa cizí osobou nebo štìkání na 
povel. Radost nám udìlali zejména zaèáteèníci, kteøí 
se vìnují výcviku pouze nìkolik mìsícù, a i pøesto se 
rozhodli ke zkoušce nastoupit a zdárnì jí prošli. Ti, co 
nemìli takové štìstí, mají možnost zdokonalit sebe 
a svého pejska a pøihlásit se znovu se stejnou chutí ke 
zkouškám podzimním. Rozmanitost plemen, hezké 
výkony a vtipné poznámky rozhodèího Václava 
Famfulíka navodily správnou atmosféru a dopo- 
mohly tak k celkové úspìšnosti akce. Více na: 
www.veserice.estranky.cz. 

Program pro školy a školky zaèal v Macíku 19. kvìtna. 

Jako první jej navštívily dìti z MŠ Stráž. Dìti darovaly 
høíbátku Lojzíkovi 220 korun na mléko a ostatním 
koním donesly tvrdý chléb, mrkev a jablka. 

Prohlédly si i ostatní zvíøátka v Macíku a svezly se na 
koních Ondrovi a Heyheyovi, které sponzoruje 
Ostrovská Teplárenská, a.s. Program pro školy a škol- 
ky finanènì podporuje mìsto Ostrov. 

Hana Šimková

Podìkování

Jana Pomijová, CZP KK

Dìkujeme Mìstské policii

Jana Jansová, Ostrov

Žádáme pøispìvatele, aby své texty vždy podepisovali celým jménem. Redakce 

Zkušební den ZKO

Ankety a „zajíc v pytli“

Marie Bouchalová, Ostrov

Martin Zrubek, pøedseda ZKO Ostrov - Veseøice

Vážená paní Bouchalová,
velmi mì tìší, že jste èastá návštìvnice koncertù 
v kostele Zvìstování Panny Marie. 

Problém s èíslováním sedadel je technického rázu, 
a mrzí nás stejnì jako Vás. Pøedpokládáme, že tento 
problém bude vyøešen v prùbìhu prázdnin. 

V mìsíci èervnu jsme se proto zatím rozhodli 
zájemcùm o místenky nabídnout zapsání do tabulky 
znázoròující plán sedadel a místa oznaèit jménem 
nebo znaèkou dle pøání diváka. 

Na otázku, kdo jsou ti VIP hosté, je odpovìï snadná. 
Jsou to vìtšinou ostrovští sponzoøi nebo zastupitelé, 
kteøí dlouhodobì podporují kulturní akce v Ostrovì. 
Bez jejich podpory by se mnohé koncerty èi výstavy 
jen tìžko podaøilo uskuteènit. Tito lidé jsou vìtšinou 
tak zaneprázdnìni, že prostì obèas pøedstavení 
nestihnou a jejich místo zùstane prázdné.

Reakce na pøíspìvek 
Marie Bouchalové

Vìra Èarná, vedoucí Kláštera Ostrov

Macík 
zahájil program 
pro malé dìti

Dìti v Macíku prožily nezapomenutelné chvíle.                                                                                                         Foto: Archiv OS Macík

Lidský pøístup rozhodèího snížil nervozitu všech zúèastnìných.    
Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová
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logù a dialogù Kandrdásek obdrželi: Sabina Netrva- 
lová, Petr Šulc a Jindøich Navrátil, stejnì tak Eva 
Pincová, Daniela Burešová a Eliška Fritscheová, 
Vojtìch Palm, Anna Zekuciová a Adéla Kubištová. 
Tito mladí herci po úspìšném postupu získali 
v celostátním kole èestné uznání. Nejvyšší metu 
v celostátním kole, 1. místo, získali za monolog 
Nazareno Klug i Jakub Velièka a za dialog Eliška 
Rojíková a Vìra Tomanová. Obdržením hlavní ceny 
poroty mohly do celostátního kola divadelních 
soutìží vyjet oba soubory literárnì dramatického 
oboru. Soubor Na poslední chvíli (Eliška Jakubèíková, 
Jan Pavelka, Šárka Bìlohlávková, Sabina Netrvalová, 
Klára Jírovská, M. Kadlecová, Irena Carkovová, Irena 
Èervenáková, Tomáš Martinek, Jakub Velièka) 
s pøedstavením „Nikdo nemùže ven“ na Mladou 
scénu do Ústí nad Orlicí, soubor Hop-Hop 
s pøedstavením „Ruby a Garnet?“ v podání Elišky 
Rojíkové a Vìry Tomanové na Dìtskou scénu do 
Trutnova. Na 10. celostátní výstavì výtvarných oborù 
v celostátních výstavních místnostech je možno vidìt 
tvorbu dalších žákù výtvarného oboru, jsou to: Eliška 
Brožková, Barbora Anna Foøtíková, Václav Halilov, 
Eliška Halilová, Jan Hlùšek, Jakub Ivanovský, Matìj 
Ivanovský, Michal Kiš, Tereza Krejzová, Veronika 
Lejnarová, Jan Michalisko, Sebastian Nìmec, Mi- 
chaela Novotná, Rozálie Øíhová, Terezie Savèicová, 
Viktor Skoøepa, Ester Štìpánková, Camilla Ullmanno- 
vá, Anežka Vaculíková, Bìla Vaculíková, Kateøina 
Zemanová, Marián Žemlièka. V celostátním mìøítku 
se mohli rovnou pomìøit naši hráèi na elektrické 
klávesy a klavíristé. V soutìži Jirkovské klávesy 

Když se v záøí minulého roku otevírala v Ostrovì 
pøípravná tøída taneèní skupiny Mirákl, nikdo 
asi netušil, že dìti dokážou uspìt i v konkurenci 
tìch, kteøí se tanci vìnují již pár let. 

Vedoucí taneèní skupiny Andrea Burešová prozra- 
dila: „Kategorie show dance, které se prioritnì sku- 
pina vìnuje, je velice atraktivní pro diváky. Pro ta- 
neèníky to však znamená zvládnutí mnoha taneèních 
stylù, mezi nìž patøí napø. balet klasický i moderní, 
gymnastická a akrobatická prùprava. A protože se 
jedná o vystoupení ve formaci, kde tanèí až 24 ta- 
neèníkù, nezbytná je také jejich souhra a celkový 
výraz.“ 

Taneèníci z Ostrova se svou choreografií Oblaky-
Oblaka mají ve své kategorii mini show art (umìlecká 
kategorie nejmenších taneèníkù do sedmi let) první 
vynikající výsledky, a to 4. místo na Mistrovství Èech 
a postup na Mistrovství ÈR, kde 7. èervna v brnìn- 
ském Boby centru vytanèili ve finále krásné 5. místo. 
Pokud poèítáme také základní kola soutìže Czech 
Dance Organization, tak toto umístìní dìti vytanèily
v konkurenci 28 taneèních skupin z celé Èeské 
republiky. Nyní taneèníci èekají na zveøejnìní nomi- 
nace na Mistrovství svìta, které se bude v jejich 
kategorii poøádat právì v Èeské republice. Jak øekla 
vedoucí skupiny: „Již finálové umístìní dìtí na 
Mistrovství republiky považuji za velký úspìch. Úèast 
na MS by pak urèitì i pro nì byla velkou odmìnou za 
pokroky, které v tanci bìhem jednoho necelého roku 
udìlaly.“ 

Svùj velký vzor mají urèitì ve svých klubových 
taneènících ze Sokolova, kteøí se v tomto roce stali 
dvakrát mistry ÈR a dvakrát vicemistry a Èeskou 
republiku budou reprezentovat na pøelomu èervence 

Pokraèování ze strany 5

Úspìchy ZUŠ Ostrov
v konkurenci ostatních „zušek“ pøivezli tato ocenìní: 
bronzové pásmo Viktorie Kubištová, Magdaléna 
Hynková, Marcela Hamplová, Bára Domecká, 
støíbrné pásmo Jiøí Kubík a zlaté pásmo David 
Všetièka. V soutìži Karlovarská rùžièka Ondøej Tölg 
vybojoval èestné uznání. Ve výètu úspìšných žákù 
bychom nemìli zapomenout na Jana Pavelku, Elišku 
Jakubèíkovou, Petra i Ondøeje Šulce, kteøí pøispìli 
k úèasti souboru Na poslední chvíli na Jiráskovì 
Hronovì pøed zahájením letošního školního roku, 
a to s pøedstavením Lesson Three - My Day. Toto 
úspìšné pøedstavení bylo též nominováno na festival 
mládeže do Finska. Tento soubor reprezentoval 
mìsto Ostrov na nesoutìžním festivalu v nìmeckém 
Coburgu, soubor Hop-Hop se v letošním roce 
zúèastnil již tøí nesoutìžních zahranièních festivalù: 
v Nìmecku v Heidenheimu a Stollbergu a v Ra- 
kousku v Badenu u Vídnì. Zahranièní konkurence se 
nezalekli naši akordeonisté, a právem. Z 37. malých 
dnù harmoniky v Klingentalu si Michaela Pichrtová 
pøivezla 6. místo a Daniel Erlebach dokonce 3. místo. 
A tím náš výèet nekonèí! Z 1770 prací ze 110 škol ze 
33 zemí celého svìta bylo vybráno 12 obrázkù pro 
kalendáø mezinárodní dìtské výstavy „Svìt spojený 
umìním 2008“ v Thaisku a Indii. Jeden z tìchto ob-
rázkù je od našeho žáka (již absolventa) Jana Bárty! 
Mezi vystavenými pracemi putovní výstavy této 
svìtové akce však najdeme i další práce našich žákù: 
dva obrázky Evy Pincové, po jednom Kamily Mülle- 
rové, Aleny Formáèkové a Zuzany Žitné. 

Úspìšnost našich žákù je podtržena pøijetím na 
nìkteré umìlecké školy. Na konzervatoø do Teplic 
byla na hru na klavír pøijata Eva Krucká, na kon- 
zervatoøe do Plznì i do Prahy byl pøijat na hru na 

trubku Jan Adamoviè. Své výtvarné umìní 
korunovala Kamila Müllerová pøijetím na Støední 
keramickou školu v Karlových Varech. Hudební 
dovednosti pomohly k pøijetí Tereze Reichmannové 
na umìlecké gymnázium do Karlových Varù. 

Všem výše jmenovaným žákùm bylo pøedáno Podì- 
kování øeditelky školy spoleènì s drobnými dárky na 
slavnostním ocenìní žákù v divadelním sále Domu 
kultury Ostrov. Zde také Umìlecká rada ZUŠ Ostrov 
vyhlásila ocenìní Mladý talent, a to tìmto žákùm 
v tìchto oborech a nástrojových obsazeních: drama- 
tický obor Eliška Rojíková a Vìra Tomanová, akor- 
deon Daniel Erlebach, elektrické klávesy David 
Všetièka, døevìné nástroje Martina Hejhalová, kytary 
Eliška Balounová, housle Petr Brodec. Ocenìní 
Nejaktivnìjší žák roku udìlila Umìlecká rada ZUŠ 
takto: dramatický Eliška Jakubèíková, klavíry Ondøej 
Tölg, žes�ové nástroje Jan Veverka, døevìné nástroje 
Iveta Hrkotová, kytary Pavla Mezzeiová, housle Tran 
Tai Thui Linh. Do Sínì slávy vstoupili: dramatický 
obor Jan Pavelka, klavíry Markéta Krucká, žes�ové 
nástroje Jan Adamoviè, døevìné nástroje Michaela 
Dragounová, Jan Hynek, kytary Zdenìk Randa, 
housle Jan Tölg. 

Do Sínì slávy absolventù Umìlecká rada ZUŠ Ostrov 
pøivítala absolventku Jarmilu Chaloupkovou (Svobo- 
dovou), uèitelku zpìvu Konzervatoøe Jaroslava 
Ježka, která je nejen známou pìvkyní, ale do 
povìdomí divákù se zapsala i jako uèitelka úèastníkù 
Superstar. Jarmila Chaloupková svou vzpomínkou 
ještì na Lidovou školu umìní nám všem pøipomnìla, 
jak je pro každého èlovìka dùležité potkávat se 
s umìním, a je jedno, jakou má podobu. 

Úspìchy taneèní skupiny Mirákl pøi MDDM Ostrov
a srpna na Mistrovství svìta v Kanadì. Dìti však 
netanèí pouze pro medaile. 

Mirákl již nìkolik let spolupracuje s nadací Pomozte 
dìtem, také Obláèky si zatanèily na Benefici, kterou 
skupina každoroènì poøádá. 

V létì dìti èeká spoleèné taneèní soustøedìní a od 
záøí se pøípravka Miráklu již podruhé otevøe také pro 
ostrovské dìti od pìti do sedmi let, a to pøi MDDM
v Ostrovì. 

Mgr. Irena Konývková, øed. ZUŠ Ostrov

Ing. Aneta Hoffmeisterová
Foto: Archiv Mgr. A. Burešové
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Ostrovští ochotníci odehráli premiéru

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 
10. èervence, uzávìrka pro pøíjem reklam 15. èer- 
vence. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, 
Karlovy Vary
Šéfredaktor: Ing. Aneta Hoffmeisterová
Redakèní rada: Ing. Jan Bureš, Milan Matìjka, Vojtìch 
Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.

Pøíspìvky: janeckova@dk-ostrov.cz, dotazy a pøipo- 
mínky: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Infocentrum 
v DK Ostrov (tel. 353 800 526), 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech ne- 
musejí být otištìny!

inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Ostrovské ochotníky mùžete navštívit také prostøednictvím internetu
www.ochotniciostrov.estranky.cz

Po nemalých útrapách se na divadelní scénì Do- 
mu kultury pøedstavila divadelní crazy komedie 
1+1=3 v podání ostrovských ochotníkù. Hru 
napsal anglický autor Ray Cooney a s herci ji 
nacvièil Jan Mareš. O tom, proè si vybral právì 
tuto hru a jaká úskalí tato volba pøinesla, øíká:

„Již pøed tøemi roky se mi dostala do ruky knížka, díky 
agentuøe Dilia. Hned po pøeètení se mi zalíbila. Je to 
hra plná vtipných situací a myslím, že i diváci si pøijdou 
na své. Je to lehký anglický humor, který je nám sro- 
zumitelný. Hned po pøeètení jsem uvažoval o uvedení 
na jevištì, ale tradiènì byl nedostatek mužských hercù 
a ani druhá ženská postava tehdy nebyla. Koneènì ale 
pøišli do souboru noví zájemci o divadlo, a z nich se již 
dalo vybrat. Jenže nastaly potíže, na zkouškách stále 
nìkdo chybìl. Tak došlo k první výmìnì, které se ujal 
nový èlen Radek. Nejvìtší rána pøišla prakticky mìsíc a 
pùl pøed premiérou, kdy musel ukonèit èinnost druhý 
hlavní pøedstavitel hry. Tehdy došlo k zásadní otázce: 
Dokonèit to, nebo to zabalit? Musím podìkovat celé- 
mu kolektivu, že se rozhodl pøedstavení dokonèit.“ 

Pravda je, že takové premiéøe pøedchází ještì øada 
dalších vìcí. Z vlastní zkušenosti vím, že nemalým 
problémem je vyøešit technickou stránku pøedstavení. 
Na první pohled je scéna vyøešena jednoduše, 
protože se na ní simultánnì prolínají dva dìje ve dvou 
bytech. O to byl vìtší problém s rozdìlením jevištì na 
dvì èásti, tak aby divák hned pochopil, jak to do- 
opravdy je s obìma ženami, které hned na zaèátku 
pøedstavení telefonují. Rozlišené jsou také zvonky, 
celkem ètyøi rùzné zvuky, a nasvícení technikem DK. 
Dále se musí vybrat vhodné kostýmy, což mì jako 
ženu baví, ale nìkdy to nebývá snadné. V tom musím 
pochválit Jana Mareše, který hraje „teplouše Boba“. 
Jeho kostým je opravdu k popukání; když se v nìm 

pøedvedl poprvé na zkoušce, zírala jsem na nìj s otev- 
øenou pusou, než mi došlo, že to je náš režisér a že 
tohle individuum k nám patøí. 

,,Role Boba se mi hraje krásnì. Nikdy jsem nemìl rád 
role klaïasù. Bob mi dává možnost vniknout do po- 
stavy z jiného tìsta, tak doufám, že diváka nezklamu,“ 
øekl o své postavì Jan Mareš s úsmìvem. 

Samotné premiéøe pøedchází generálka, což je v pod- 
statì hraní naneèisto, ale se vším všudy. Podle povìry 
má být generálka jedno z nejhorších pøedstavení (ne- 
bo zkoušek), protože to znamená, že premiéra pak 
bude výborná. Nám se generálka opravdu moc nepo- 
vedla, a jaká byla premiéra naší nové hry 1+1=3, to už 
jsem se zeptala tìch, kteøí pøišli náš spolek podpoøit.

„Výkony ostrovských ochotníkù se vyrovnaly výko- 

nùm profesionálních hercù. Ani pøi vystoupení praž- 
ského divadla jsem se tolik nepobavila,“ pochvalovala 
si ještì stále se smìjící divaèka Jana. V sále bylo po 
skonèení pøedstavení poøád ještì veselo.

„Velice rád chodím na pøedstavení ochotníkù z Ostro- 
va. Ještì nikdy jsem nebyl zklamán, právì naopak,“ 
øekl divák Mirek, který je oèividnì naším fanouškem.

Já sama jsem ráda, že nám všichni tolik fandí 
a naše pøíznivce mùžu ujistit, že nejvìtší odmìnou 
za naši „døinu“ je jejich úèast a potlesk. A jménem 
všech ochotníkù bych chtìla podìkovat i Domu 
kultury, který nás hýèká hlavnì tím, že nám 
poskytuje možnost zkoušet a hrát na tak úžasném 
jevišti, jako je to naše v Ostrovì ve velkém diva- 
delním sále. Martina Novotná
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