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Program
Michaelské 
pouti
v Ostrovì

Mìstská knihovna Ostrov Farmáøské trhy poprvé 
v Ostrovì

Obèané, 
podpoøte svou rozhlednu!

Ostrov má nové 
námìstí 
v Rastattu.

Vladimír 
Carkov 
uvádí kapelu
Groove Town

Pokraèování na stranì 2

Dosavadní vývoj zatím jasnì ukazuje, že 
zájem èeské veøejnosti o nákup èerstvých 
a kvalitních plodin a produktù je obrovský 
a neustále roste. Proto se zaèínají prosazovat 
farmáøská tržištì na nejrùznìjších místech 
Èeské republiky. Také v Ostrovì se poprvé 
uskuteèní Farmáøské trhy. 

Zájemci o zdravìjší èeské potraviny se na nì 
mohou tìšit v pátek 2. záøí na Mírovém námìstí. 
Oficiální zaèátek je naplánován na 13.00 hodin, 
ukonèení pravdìpodobnì kolem 17.00 hod. 
Èeští producenti budou nabízet široký sortiment 
zboží, napøíklad ovoce, zeleninu, ryby, drùbež, 
mléko a mléèné produkty, sýry, hotová jídla 
(peèivo, knedlíky, cukrovinky), uzeniny, maso 
hovìzí a skopové ze zdravých chovù a další. 

Pokraèování na stranì 2

Dìkujeme všem našim ètenáøùm za trpìlivost 
s omezením našich služeb po dobu stìhování 
knihovny do nových prostor v Paláci princù. 
Jak se nám vše povedlo zvládnout, se mùžete 
pøijít pøesvìdèit na vlastní oèi 1. záøí. 

Pøipraveny jsou nové knihy, nová technika 
a bohatý program. 

1. záøí 9.30 hod. Slavnostní zahájení provozu pro 
veøejnost, otevøení knihovny za úèasti zástupcù 
mìsta a odborné knihovnické veøejnosti, k dispozi-
ci budou služby všech oddìlení

13.00-18.00 hod. Knihovna dìtem (skákací hrady, 
malování na oblièej, pohádky, kvízy, soutìže)

17.00 hod. Recitál Evy Henychové 

1. až 31. záøí Výstava fotografií Lenky Køížové 
a Miloslava Køížka

Obèanské sdružení Rozhledna Hrabìnka 
poøádá veøejnou sbírku na zakoupení pozem-
ku pro rozhlednu Hrabìnka na Vìtrném 
vrchu. 

Sbírka je povolena karlovarským Krajským úøadem. 
Každý mùže pøispìt podle svých možností: 
zakoupením pohlednice v cenì 100 Kè (celá èástka 
jde na konto rozhledny), libovolným pøíspìvkem 
do pokladnièky nebo pøímo na úèet sbírky 
(è. 43-9615470237/0100). Pohlednice je možné 
zakoupit v Infocentru a v Penzionu na Vìtrném 
vrchu, kde je také umístìna sbírková kasièka. V pøí-
padì zájmu o èlenství ve sdružení nebo vyjádøení 
jakékoliv podpory nás prosím kontaktujte na níže 
uvedeném e-mailu. 

Pokraèování na stranì 2

Michaelská pou� v Ostrovì slaví už dvacáté narozeniny

Pokraèování na stranì 2

Již každoroènì patøí v Ostrovì poslední záøijový 
víkend Michaelské pouti. Letošní dvacátý roèník 
nebude výjimkou. Tentokrát se pou� uskuteèní ve 
dnech 24. a 25. záøí a nabídne nejen pestrý kultur-
ní program pro všechny vìkové skupiny, ale i nej-
rùznìjší zboží a obèerstvení v prodejních stáncích. 
Tìm, kdo chtìjí spoèinout stranou od pou�ového 
shonu a vzdát hold sv. Michaelovi, na jehož poèest 
se pou� koná, je pak urèena Mše svatá. 

Pro mnohé hudební fanoušky bude jistì pøíjemným 
zahájením pouti velký koncert Sester Havelkových 
v klášterním kostele 24. záøí v 17.00 hod. Kvarteto Sest-
ry Havelkovy vzniklo osamostatnìním dámské vokální 
sekce Originálního pražského synkopického orchestru 
a po celou dobu své existence se vìnuje pøednesu 
výhradnì písní o lásce, a to z doby meziváleèné (v pøí-
padì své druhé desky Bláznivý den i z doby pozdìjší). 
Koncertu bude pøedcházet krátká zdravice pøedstavi-
telù mìst Ostrova a Rastattu u pøíležitosti 20. výroèí 
uzavøení partnerství. Ostrov bude tedy slavit dvojná-
sobné dvacáté výroèí. Tradièní Mše svatá k uctìní 
sv.  Michaela se uskuteèní 25. záøí. Na starém námìstí 
pak vypukne pou�ová veselice.

Ostrovský mìsíèník
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Zástupce Øímskokatolické farnosti sv. Maøí Magda-
lény v Karlových Varech pøedal v èervenci Dìtskému 
oddìlení ostrovské nemocnice padesát plyšových hra-
èek jako dar. Dìti v nemocnici byly hraèkami nadšené, 
vykouzlily jim úsmìv na tváøi. Ty hraèky, které si nejvíc 
oblíbily, si mohly odnést domù.
Od záøí zavádí Nemocnice Ostrov identifikaci klientù 
pomocí náramkù. Každý klient obdrží pøi pøíjmu nára-
mek a nosí jej po celou dobu hospitalizace. Náramek 
se nedá odepínat, ale klienti mohou jeho nošení kdy-
koliv odmítnout. Hlavním smyslem tohoto systému je 
vìtší míra bezpeènosti pøi každodenní péèi, napøíklad 
pøi podávání lékù, pøi zákrocích v celkové anestezii 
a u dalších výkonù, kde je tøeba zjiš�ovat klientovu 
totožnost. Identifikace klientù pøispìje k dalšímu zkva-
litnìní poskytované péèe.
Nemocnice Ostrov pøipravuje na 4. a 5. listopadu 
druhou odbornou konferenci Dny dlouhodobé péèe  
vize budoucnosti (první konference se uskuteènila loni 
v listopadu a mìla velmi pøíznivé ohlasy). Jedná se 
o akreditovanou akci pro nelékaøské zdravotnické pra-
covníky a lékaøe s celokrajným rozsahem. Konference 
se bude konat v Domì kultury v Ostrovì. Bude opìt 
urèena jak nelékaøským zdravotnickým pracovníkùm, 
tak lékaøùm. 

U pøíležitosti Mezinárodního dne seniorù se bude 
konat v pátek 30. záøí v Domì kultury Ostrov již 
potøetí Konference pro odbornou veøejnost, pro 
pracovníky v sociálních službách, všeobecné sest-
ry a zdravotnì-sociální pracovníky celého Karlo-
varského kraje. 
Po celou dobu konference bude opìt pro veøejnost 
pøichystán hlavní vestibul Domu kultury s asi dvaceti 
informaèními „stánky“, a to jak poskytovatelù sociálních 
služeb v našem kraji, tak i prodejcù, dodavatelù zdravot-
ních pomùcek, lékù a knih s psychologickým èi jiným 
zamìøením. Srdeènì vás zveme. 
  

Mìstský úøad Ostrov pøipravil od 1. záøí 2011 
zmìny ve stávajícím jízdním øádu Mìstské 
hromadné dopravy. Zmìny jsou zèásti zamìøeny 
na potøeby školou povinných dìtí, ale i na ostatní 
obèany, kteøí hromadnou pøepravu využívají. 

Inspirováni jsme byli nejen vlastními zjištìními, ale 
i podnìty cestujících. Vìøíme, že uvedené zmìny 
pøispìjí ke spokojenosti co nejširších vrstev našich 
obèanù. 

Zasahovali jsme u 13 událostí. Celkem u ètyø požárù, 
jedné dopravní nehody a jednoho úniku látek, pìtkrát 
to byla technická pomoc, dvakrát planý poplach. 
Tøikrát jsme likvidovali obtížný hmyz: v Jáchymovì 
v ulici Bratrství, v Ostrovì u Tesca a dìtského høištì ve 
Vanèurovì ulici. Byli jsme vysláni k uzavøení vody 
v bytì v Jáchymovské ulici. V Horním Žïáru jsme spo-
leènì s výškovou technikou z KV odstraòovali padlý 
strom na rodinný dùm. Na provìøení signalizace EPS 
jsme vyjíždìli do dvou ostrovských obchodních domù, 
v obou pøípadech se jednalo o planý poplach. V Hroz-
nìtínì jsme likvidovali požár lesní hrabanky a ve Stráži 
nad Ohøí požár nákladního vozidla. Do Tylovy ulice 
jsme vyjeli k likvidaci požáru potravin na sporáku, pøi 
požáru došlo k nadýchání uživatelky bytu zplodinami 
kouøe, proto byla na místo povolána záchranka. V Ra-
došovì došlo po technické závadì na vozidle k úniku 
oleje na vozovku, naše jednotka spolu s jednotkou 
z Kyselky provedla likvidaci této skvrny. Na silnici 
u Damic jsme vyjeli k dopravní nehodì tøí osobních 
automobilù. 
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Obèané, 
podpoøte svou rozhlednu!

V sobotu 30. èervence se 
uskuteènilo zábavné 
odpoledne na podporu 
výstavby rozhledny 
Hrabìnka. Pøes nepøí-
zeò poèasí byl v rámci 
akce „Do roka a do dne“ 
vysvìcen základní ká-
men rozhledny. Podpo-
ru vyslovil i starosta 
mìsta svým krátkým 
projevem.

Závody pro širokou veøejnost: Bìh „Na rozhled-
nu Hrabìnka“

Závod cross country „Cyklisté pro Hrabìnku“ 
s exhibicí místních profesionálních cyklistù

Módní pøehlídka

Ukázka výcviku psù (ZKO Ostrov - Veseøice)

 

Kynologický klub Ostrov -   
- Veseøice pøedvedl ukázku výcviku psù a ve výletní 
kavárnì bylo pøipraveno obèerstvení. Sdružení 
Rozhledna Hrabìnka dìkuje všem zúèastnìným 
a pøipravuje další akci na 28. záøí. Pøijïte podpoøit 
výstavbu rozhledny i vy. Dìkujeme za podporu. 
Další informace na: rozhlednahrabenka@seznam.cz 
nebo www.rozhlednahrabenka.cz

Program 28. záøí (den svátku sv. Václava)

Obèerstvení ve Výletní kavárnì na Vìtrném vrchu. 
Èást výtìžku z akce bude vìnována na konto 
Rozhledny Hrabìnka. Prodej pohledù na podporu 
rozhledny, veøejná sbírka ad. 

Mìstská knihovna Ostrov 
15. záøí v 17.00 hod. 

Pøednáška o utajovaných vojenských objektech 
25. záøí 10.00-16.00 hod. 

 
29. záøí 17.00 hod. 

 
Hudební vystoupení a beseda se spisovatelem ro-
mantických a historických románù
Více na: www.mkostrov.cz/aktualne

Tajemné podzemí

Den otevøených dveøí

Josef „Pepson“ Snìtivý a Alexander Stainforth
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Ing. arch. Marcela Plachá

Zmìna jízdního øádu MHD

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS 

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Mezinárodní den seniorù 
v Ostrovì

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCHO 
www.ostrov.charita.cz

Ostrovští hasièi v èervenci

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Také o kulturní vyžití návštìvníkù bude postaráno. 
Pozvání pøijala country skupina èeského západu Bankrot 
v èele s Karlem Soukupem. Dìti se mohou zabavit ve 
skákacích hradech, které na akci zapùjèil Mìstský dùm 
dìtí a mládeže v Ostrovì. K osvìžení návštìvníkù bude 
postaven stan s nápoji a obèerstvením. Srdeènì zveme 
všechny obyvatele mìsta. Pøijïte podpoøit èeské pìsti-
tele a chovatele, pøijïte ochutnat zdravé produkty!

Farmáøské trhy poprvé 
v Ostrovì

Pokraèování ze strany 1 

Vìra Èarná, DK Ostrov

Michaelská pou� v Ostrovì 
slaví už dvacáté narozeniny
Ostrovské oslavy sahají do r. 1931, kdy mìsto slavilo 
600 let od „získání mìstských práv“. Ze vzpomínek 
ostrovského rodáka (Karl Foh) víme, že se na nich po-
díleli všichni obyvatelé mìsta. Spolupracovaly také 
všechny tehdejší spolky a tìlesa. Mìsto bylo vyzdo-
beno, všude visely vlajky. Naši pøedci totiž mìli ne-
obyèejnou hrdost a byli na své mìsto pyšní. Na tehdy 
novì zbudovaném koupališti (Ottùv rybník) se poøá-
daly závody v plavání. Trubaèi na koních otevøeli fan-
fárami jedineèný historický prùvod v èele s pøedsta-
viteli mìsta a hosty (všichni v dobovém obleèení), 
poèestnými pannami, zbrojnoši, nìkteøí byli na ko-
ních, v povozech i pìšky. Druhá èást prùvodu pøed-
stavovala tehdejší pøítomnost: ostrovské spolky a øa-
dy krojovaných skupin. V programu se vystøídaly ta-
neèní soubory, zbrojnoši s rytíøskými hrami, divadelní 
spolek Thallia pøedstavil slavnostní historickou hru 
Alfreda Wolfa. Velké obveselení pøinesl Ostrovským 
èestný host, vrchní starosta z New Yorku, Jimmy 
Wolker. Mnozí z nás si také ještì budou pamatovat 
Krušnohorskou pou� na Mírovém námìstí, jejíž hlav-
ní atrakcí byl Krušnohor (vládce našich hor), øada 
stánkù s pou�ovým zbožím a kolotoèe. 

Michaelská pou�, jak ji známe dnes, vznikla 29. záøí 
1991. Uspoøádal ji Pou�ový výbor katolické církve 
spolu s Radou mìsta, ODS a Spolkem pøátel mìsta 
Ostrova. Z kroniky víme, že pou� ke sv. Michaelu byla 
spojena s oslavou 660 let Ostrova. Pøi této pøíležitosti 
byla vyhlášena akce na záchranu klášterního areálu, 
nazvaná Obèané svému mìstu. Pou� zahájil církevní 
obøad za úèasti Františka Lobkowitze, který kostel po 
rekonstrukci vysvìtil. Velký zájem obèanù zpùsobil, 
že mše se musela pøenášet reproduktory i pøed kos-
tel. Staré námìstí se zaplnilo stánky, obchody a res-
taurace byly otevøeny. Na Staré radnici v konšelské 
síni byla uspoøádána výstava z fotodokumentace 
kroniky, která se tìšila velkému zájmu obèanù. 
V Mìstském domì dìtí a mládeže byl promítán film 
z roku 1931 a èlenky charity se postaraly o obèerstve-
ní a pou�ové koláèe. Projevila se velká solidarita 
nejen ostrovských obèanù, ale i návštìvníkù z lázeò-
ských míst, kteøí pou� navštívili a také všech úèinku-
jících, kteøí ke zdárnému prùbìhu pouti i oslav pøis-
pìli bezplatnì. Na konto sbírky pøibylo pøibližnì de-
set tisíc korun a velkou mìrou pøispìl i podnikatel 
Rödl z nìmeckého Selbu, který vìnoval výtìžek 
z prodeje reklamních balónkù na konto sbírky (pìt 
tisíc korun). Celou akci spoleèensky podpoøili Arita 
Hucková, tajemnice pro styk s obèany Kanceláøe pre-
zidenta republiky a poslanec Federálního shromáž-
dìní Jindøich Koneèný. Naším cílem by tedy mìlo být 
v této tradici úspìšnì pokraèovat, popøípadì se snažit 
další tradice obnovovat. Martina Novotná

Václav Klaus, prezident Èeské republiky, v rámci 
svého pobytu v Karlovarském kraji navštíví také 
Ostrov. Setkání prezidenta republiky s obèany 
Ostrova se uskuteèní 13. záøí 2011 v 16.20 hod. na 
Starém námìstí. Ing. Jana Punèocháøová

Prezident Èeské republiky 
navštíví Ostrov
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Ostrov má nové námìstí 

Nové Ostrovské námìstí (Ostrover Platz) se za-
øadilo k již existujícím èestným místùm, pojmeno-
vaným po partnerských mìstech Rastattu, 
kterých je spolu s Ostrovem pìt. Každé partner-
ství zaznamenává odlišnou motivaci vzniku. 

Nejstarším partnerským mìstem Rastattu (mìøeno 
podpisem partnerské smlouvy) je od r. 1965 fran-
couzské mìsto Orange v jižní Francii. Francouzsko-
nìmecké kontakty zaznamenaly neménì pohnutou 
historii v porovnání s námi. Není náhodou, že snaha 
o napravení vztahù v pováleèné Evropì vychází 
z Francie v podobì zárodku EU, za kterým stál na 
sklonku 50. let francouzský ministr zahranièí Schu-
mann. Podnìtem ke spolupráci na komunální úrovni 
byl návrh vyslance Blankenhorna v Paøíži. 

Nejvzdálenìjším partnerem Rastattu je New Britain 
na východním pobøeží USA ve státì Connecticut. 
Tomu, že novému pøátelství napomùže sbìratelská 
vášeò Petera Kilduffa, kterému se r. 1952 náhodou 
dostala do rukou dvacetifenigová poštovní známka 
s portrétem Carla Schurze, lze dobøe uvìøit. To, že 
sbìratel nelenil a sledoval životní osudy budoucího 
amerického ministra pro vnitøní záležitosti, které ho 
zavedly právì do Rastattu, je obdivuhodné. Partner-
ství obou mìst bylo zpeèetìno r. 1984. Podpisu 
smlouvy pøedcházelo tøísté výroèí osídlení území nì-
meckými pøistìhovalci. Bývalý vrchní starosta Franc J. 
Rothenbiller, který stál i u zrodu partnerství s Ostro-
vem, se pøi té pøíležitosti stal èestným obèanem New 
Britain a èestným profesorem Ústøední connecticut-
ské státní univerzity.

Spojovacím èlánkem pro partnerství s italským mìs-
tem na jadranském pobøeží Fano byla osobnost sta-
vitele rastattského rezidenèního zámku Domenica 
Egidia Rossiho, rodáka z Fana. Po odhalení této histo-
rické souvislosti byly navázány s mìstem Rastatt první 
kontakty, které vedly r. 1986 k podepsání další part-
nerské smlouvy. Motto ve znaku mìsta Fana se stalo 
splnìným cílem nového svazku: Ex concordia felicitas 
(Z jednoty vychází štìstí).

Relativnì mladé partnerství, které existuje od r. 2001, 
spojuje Rastatt s anglickým Wokingem. Co stojí za 
tímto svazkem, by možná uhádl každý, kdo by se 
zamyslel nad tím, co každý Nìmec nejvíce uctívá: sa-
mozøejmì automobily. Rastatt je sídlem automobilky 
Daimler-Chrysler. Zatímco zde se vyrábìjí mercedesy 
tøídy A a B, sestavuje McLaren své F1 ve Wokingu 
a osazuje je motory znaèky Mercedes.

A� už je to historická èi souèasná souvislost, a� už 
spojuje dva subjekty náhoda, vždy za tím souvisí 
opravdový zájem lidí, kteøí se chtìjí setkávat a pøe-
dávat povìdomí sounáležitosti další generaci. A s tím 
jistì vìtšina z nás souhlasí. 

Volný prùbìh snahám krajanského spolku 
Heimatverband Schlackenwert byl odstartován pøed 
dvaceti lety (1991) po pádu železné opony podpisem 
partnerské smlouvy mezi obìma mìsty. Letos 
22. èervence zamíøila ostrov-
ská delegace, tvoøená pøed-
staviteli Mìsta Ostrova, ve-
dená místostarostou Mila-
nem Matìjkou, zastupitelem 
Václavem Hanzlem a ètyømi 
èleny Spolku pøátel mìsta 
Ostrova opìt na bádenský 
jihozápad, aby pokraèovala 
v dlouholetých kontaktech 
dalším z mnoha aktù: odha-
lením Ostrovského námìstí 
pøed rastattskou radnicí 
a prezentací ostrovsko-ras-
tattské historie a souèasnosti 
v podobì výstavy. 

Prostorná plocha pøed hlav-
ním vstupem do radnice orá-
mována zelení upravených 
záhonù nebyla vybrána 
náhodnì, jak øekl pøi svém 
slavnostním projevu vrchní 
starosta Rastattu Hans Jür-
gen Pütsch. V bezprostøední blízkosti lze dohlédnout 
paláce honosné barokní rezidence. Tato blízkost má 

být symbolem starodávného a nového, symbolem 
poèáteèních a souèasných kontaktù obou mìst. 
Pomyslnou èáru mezi obìma body pøetínají novì 
instalované obdélníkové žulové desky, dùmyslnì, 

a pøesto jednoduše sestave-
né tak, aby vytváøely místo 
pro posezení, pro zastavení 
se ve spìchu souèasného 
svìta. Vytesaný název místa 
„Ostrover Platz“ mohou pøí-
chozí pøeèíst z obou smìrù 
komunikace Herrenstraße 
vedoucí k radnici.

Slavnostní akt odhalení 
Ostrovského námìstí v Ras-
tattu, zapsaný do historie da-
tem 24. èervence 2011, byl 
zasazen do kontextu Mezi-
národních mìstských slav-
ností, vìnovaných partner-
ským mìstùm, konaných od 
22. do 25. èervence, do kte-
rých byly integrovány Festi-
val státních zámkù a zahrad 
a Late-Night-Shopping 
spolku živnostníkù. Od pátku 
do nedìle žilo mìsto boha-

tým kulturním a spoleèenským programem, uspo-
kojujícím všechny vìkové kategorie. Oslavy byly 

završeny velkolepým ohòostrojem. Smetanova Má 
vlast a další národní hudební skvosty zastoupených 
zemí nejenže dùstojnì doprovázely svìtelnou 
podívanou, ale daly i zapomenout na teplotní výkyvy 
rozmarného léta.

Pokud se nìkdy vydáte do Rastattu, bez problémù 
Ostrovské námìstí najdete. Setkáte se zde jistì 
s obèany, kteøí budou mimo jiné vìdìt, kde váš 
Ostrov leží. Osloví vás také možná, tak jako oslovila 
èleny delegace, slova Christiana Morgensterna, která 
citoval starosta Pütsch na závìr své slavnostní øeèi: 
„Èlovìk není doma tam, kde bydlí, ale tam, kde mu 
rozumí.“ V Rastattu nám rozumí. 

Nehledejte je však tentokrát ve mìstì na úpatí Krušných hor, vypravte se za ním o nìco dál, až k francouzským hranicím, kam na konci 17. století zavedl 
osud v podobì manželského slibu hrabìnku Sybillu Augustu, aby tak, aniž by to sama tušila, vytvoøila základní pouto mezi mìstem Rastattem a Ostrovem. 
O takøka tøi sta let pozdìji zavedl jiný osud obyvatele opouštìjící pohranièí s tíhou kolektivní viny na stejná místa, aby našli nový domov a aby z velké dálky 
mohli a pomohli vzkøísit to dobré v lidech, na co se mìlo zapomenout.

Rastattská partnerská mìsta

Mgr. Dana Osièková, Walburga Mikešová 

Mgr. Dana Osièková, Walburga Mikešová

Souèástí èervencových oslav bylo otevøení Ostrovského námìstí v Rastattu.                                                      Foto: Kronika mìsta Ostrova



ledních a podveèerních hodinách mohou sloužit za 
pronájem široké veøejnosti. 

novou fasádou, oprav se doèkala i støecha. Po nìko-
lika letech, bìhem nichž byly zrekonstruovány a mo-
dernì vybaveny pøedevším uèebny, zkrášlila škola 
opìt i svùj zevnìjšek. Spolu s novou prùmyslovkou 
nyní tvoøí chloubu Ostrova, protože se dá øíci, že snad 
žádné mìsto v republice nemá své støední školy tak 
atraktivní vzhledem a modernì vybavené. 

Na prahu nového školního roku Gymnázium Ostrov 
také vydává (již poètvrté) bulletin, který shrnuje 
všechny dùležité události minulého roku. Obsahuje 
fotografie všech tøíd i výèet nejvýznamnìjších úspì-
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Zprávy ze škol

Celková cena projektu vèetnì všech pøípravných 
prací se vyšplhala na 430 milionù korun. Práce na 
projektu byly zahájeny v srpnu 2006, po pìti letech je 
projekt u konce, samotná stavba trvala necelé dva 
roky. Jako základ školy byla vzata budova bývalé 
IV. základní devítileté školy, k ní stavbaøi dostavìli 
novou èást a stávající budova prošla „omlazovací 
kúrou“. Z pùvodní školy zùstala budova tìlocvièny, 
její vnitøek prošel rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby 
splòovala souèasné nároky na sportovní aktivity. 
Nová škola je koncipována pro 750 žákù a 90 
zamìstnancù. 

Pøíležitostí prohlédnout si školu (kromì slavnostního 
otevøení 31. srpna) bude v následujících mìsících 
nìkolik: 6. øíjna se v prostorách školy a na prostranství 
pøed ní odehraje Noc konstruktérù, pravidelná akce 
poøádaná nejdeckou firmou Witte. V odpoledních 
a veèerních hodinách tu na všechny technicky 
založené jedince èeká možnost seznámit se s novými 
technologiemi, prohlédnout si vystavené exponáty 
vèetnì osobních automobilù, okusit nìco z tajemství 
techniky. 

Dále se zde 8. prosince uskuteèní každoroèní Den 
otevøených dveøí, urèený pøedevším zájemcùm 
o technické obory. Možnost nahlédnout do prostor 
nové budovy dostanou také bývalí absolventi, 
potažmo široká veøejnost i na jaøe pøíštího roku. 
Prohlédnout si mohou nejen školní budovu, ale 
rovnìž stavebními úpravami omlazenou tìlocviènu, 
v níž žáci kromì jiného najdou velkou posilovnu èi 

Neúnosná èasová a administrativní nároènost no-
vých maturit i spotøeba papíru byla mnohokrát zmi-
òována. Ministr školství Josef Dobeš pøislíbil i bìhem 
své návštìvy a besedy se studenty na našem gymná-
ziu (20. èervna), že v tomto ohledu nastanou v no-
vém školním roce zmìny, tedy snad k lepšímu. Další 
novinkou oproti minulým letùm byly povinné pøijí-
mací zkoušky pro všechny typy støedních škol a stu-
dijní obory v Karlovarském kraji. I zde mùžeme 
s uspokojením konstatovat, že o Gymnázium Ostrov 
byl nemalý zájem, nebo� poèet pøihlášených velmi 
výraznì pøevyšoval poèet pøijatých žákù. Vìøíme, že 
se ve dvou tøídách nových primánù (žákù osmiletého 
oboru vzdìlání) a v jedné tøídì ètyøletého oboru 
vzdìlání sešli opravdu šikovní a zvídaví nováèci, 
kterým se na naší škole bude líbit. Všem pøejeme, aby 
byli na gymnáziu spokojeni a svými studijními výsled-
ky dìlali radost sobì i svým rodièùm.

Bìhem prázdnin se gymnázium „pøevléklo do nové-
ho kabátu“. Oba pavilony byly zatepleny a opatøeny 

Gymnázium Ostrov - Do nového školního roku v novém 
Minulý školní rok byl v mnoha ohledech pøelomový. Studenti posledních roèníkù absolvovali maturitní zkoušky poprvé podle nového modelu. Museli 
zvládnout ústní zkoušky profilové (školní) i státní èásti, písemné a didaktické testy u maturit z jazykù. Tìší nás, že obstáli více než se ctí; vždy� u státní èásti 
maturit neuspìl jen jediný, u školní èásti pouze dva studenti ze tøí tøíd. 

chù v soutìžích a olympiádách. Z bulletinu je zøejmé, 
že škola poskytuje svým žákùm nepøeberné množství 
rozlièných aktivit, které zpestøují a zkvalitòují výuku. 
Je to díky kreativním vyuèujícím, kterých je na gym-
náziu mnoho. Jsme si jisti, že právì to je zárukou 
toho, že se i za rok budeme opìt ohlížet za uplynulým 
školním rokem s pocitem dobøe odvedené práce, 
možná i s trochou navíc. 

Všem ètenáøùm i pøátelùm ostrovského gymnázia 
pøejeme, abychom jim mohli bìhem následujících 
deseti mìsícù vždy hlásit jen dobré zprávy. 

Centrum technického vzdìlávání otevírá své brány
Poprvé se obì støediska SPŠ setkala pod jednou (atypickou støechou a zahajují v 50. roce existence školy další etapu technického školství ve mìstì. V nové 
budovì Centra technického vzdìlávání získal Ostrov jednu z nejmodernìjších støedních škol v republice. Škola vznikla v rámci projektu Centrum technic-
kého vzdìlávání Ostrov, na kterém spoleènì participovaly Evropská unie, Karlovarský kraj a mìsto Ostrov. 

Mgr. Libor Velièka

horolezeckou stìnu, a venkovní sportovištì s atle-
tickým oválem i multifunkèními høišti, které v odpo-

Letecký snímek nové školy                                                                                                                                                   Foto: Archiv SPŠ

Mgr. Libor Háèek 

Z prùbìhu oprav nové fasády budovy gymnázia           Foto: Archiv 

Ministr školství Josef Dobeš na besedì se studenty gymnázia                                                                         Foto: Archiv Gymnázia Ostrov 
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Zprávy ze škol
Zápis do ZUŠ Ostrov

21. záøí 19.00 hod. Láznì III Karlovy Vary 

28. záøí  Mìstské divadlo Karlovy Vary 
17.30 hod.

19.00 hod.

Koncert orchestrù Ad libitum, After Party Band a ky-
tarového orchestru s promítáním filmu o projektu 
Technika@umìní - nové formy výuky v umìní, který 
je financován z prostøedkù EU a rozpoètu ÈR. 

 
Pohádky od rybníka (soubor Na poslední chvíli)

 
Tak tohle je naše Leni?! (soubor Hop-Hop)
Na koncert i divadlo bude vypraven z Ostrova 
autobus. Odjezd od budovy hudebního oboru ZUŠ 
21. záøí v 18.00 hod., 28. záøí v 16.30 hod. 
Vstupné zdarma.

Noc se zvíøátky - pøenocování 

Ve spolupráci s Lesy ÈR pøipravujeme pro dìti od šesti 
do 10 let pøenocování v EC se zajímavým programem, 
soutìžemi a veèerní prohlídkou zaøízení. Pøihlášky od 
1. záøí v EC, uzavírka pøihlášek 12. záøí

Týden škol a školek

Prohlídka pøírodovìdných expozic EC s odborným 
výkladem. Vzhledem k oèekávanému zájmu je nutné 
nahlásit návštìvu dopøedu!

Den otevøených dveøí Ekocentra
 

Prohlídka vnitøní i venkovní expozice EC s více než 
stovkou chovaných druhù zvíøat: kajman a želvy ve 
vodní nádrži, voliéry s dravými a exotickými ptáky, 
drobnými šelmami, veverkami burunduky, terária 
s køeèky, morèaty, hady, akvária se spoustou akva-
rijních rybièek i dravých piraní, výbìh s kamerunskými 
kozlíky a oveèkami. 

Zápis do zájmových kroužkù a kurzù
Zápis se uskuteèní ve dnech od 1. do 9. záøí dennì od 
8.00 do 18.00 hod. v Ekocentru. Kroužky zahájí svou 
èinnost v pondìlí 12. záøí a ukonèí ji do konce kvìtna 
2012. Podmínkou pøijetí do kroužku je odevzdání 
vyplnìné pøihlášky a zaplacení zápisného.

Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 
hod., všední dny 13.00-17.00 hod.
Mimo tuto dobu je možné domluvit prohlídky tele-
fonicky. Bezplatná je prohlídka venkovní èásti a cho-
vatelských pracoven. 

Informace: EC po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
17.00 hod. (tel. 353 842 389,731 615 658), facebook: 
Ekocentrum MDDM Ostrov  

17. až 18. záøí

19. až 23. záøí 10.00-13.00 hod.

25. záøí 9.00-17.00 hod.
Zápis do kroužkù
V dobì od 1. do 9. záøí v pracovní dny 8.00-18.00 hod. 
se uskuteèní v MDDM a Ekocentru zápis do více než 
stovky zájmových kroužkù sportovního, estetického, 
technického, spoleèenskovìdního i pøírodovìdného 
zamìøení. Pøihlásit se je možné kdykoli i po termínu 
v prùbìhu celého školního roku. Kroužky zahájí svou 
èinnost 12. záøí a ukonèí ji do konce kvìtna 2012. 
Informace: MDDM tel. 353 613 248, Ekocentrum tel. 
353 842 389
XV. roèník Ostrovské míle 

Atletický oddíl TJ MDDM Ostrov organizuje od 17.00 
hod. na Mírovém námìstí závod školních družstev. 
Souèasnì budou v jednotlivých kategoriích vyhod-
noceni nejlepší jednotlivci. Pøed bìhem v 16.30 hod. 
se konají úspìšné závody v hodu raketkami. Bližší 
informace ke startùm i délce tratí na plakátovacích 
plochách, ve školách, KT a médiích.
XX. Výstava Ostrovská kolejnice 

Veøejná výstava železnièních modelù, zveme malé 
i velké pøíznivce mašinek. 
Soutìž modelù SDV 14.-16. øíjna 

14. záøí 16.30 hod.

24. až 25. záøí 10.00-17.00 hod.

Pøed tøemi roky vznikla pøi MDDM v Ostrovì 
poboèka taneèní skupiny Mirákl pro nejmladší 
dìti. Právì tito taneèníci se letos díky svým úspì-
chùm v soutìžích stali jednìmi z nejlepších v ÈR, 
když vybojovali titul vicemistrù ÈR v kategorii 
show dance mini kids. Navázali tak na úspìchy 
Miráklu, jehož taneèníci se pro rok 2011 stali šesti-
násobnými mistry ÈR v umìleckých taneèních 
disciplínách a se svými 24 nominacemi na meziná-
rodní soutìže patøí mezi nejúspìšnìjší skupiny 
u nás. 

Skupina se prioritnì vìnuje taneèním kategoriím mo-
dern, show a jazz dance. Taneèníci však procházejí také 
systematickou pøípravou baletní, gymnastickou a akro- 

batickou. Cesta od prvotního nápadu na vystoupení 
k jeho finální verzi není jednoduchá. Stavíme vždy na 
originalitì, nápadité choreografii a snažíme se, aby 
téma vystoupení bylo blízké dìtem, podobnì jako 
pøedtanèení Princeznièka na bále ostrovské pøípravky, 
které vychází ze známé básnièky Františka Hrubína 
doplnìné výrazným hudebním motivem. Taneèníci 
mají za sebou letní soustøedìní, kde se všechny vìkové 
kategorie Miráklu pod odborným lektorským vedením 
pøipravovaly na novou taneèní sezónu. Juniorky skupi-
ny však nezahálely ani o prázdninách, na soustøedìní 
totiž dorazily z Mistrovství Evropy v Gibraltaru, kde se 
umístily ve finále na pátém místì. Na podzim skupinu 
èekají další prestižní mezinárodní soutìže: Mistrovství 
svìta v show dance v Nìmecku a v prosinci Mistrov-
ství svìta v baletu, v modern a jazz dance v Polsku. Do 
Polska pak jede pøes 40 taneèníkù, nominace do 
Mikolajki získaly jak dìtská, tak juniorská kategorie. 
Jako trenérský tým se snažíme, aby dìti netanèily jen 
pro vidinu medailí. Tanec se pro nì stává nejen koníè-
kem, ale i místem poznávání a setkávání. Nìkteøí z na-
šich taneèníkù si pak tanec vybírají i jako životní náplò. 
Jeden z našich odchovancù tanèí již jako student Státní 
taneèní konzervatoøe v Company baletu Národního 
divadla. 

Se zaèátkem nového školního roku se nám hlásí 
nováèci. Do pøípravných tøíd nabíráme dìti již od ètyø 
let, prvním rokem v Ostrovì budeme pøi MDDM 
otvírat také tøídu starších dìtí od osmi do 11 let. Jestli 
jednou i tito taneèníci budou tanèit na svìtových 
jevištích, je pak pouze na jejich talentu a vùli, cestu jim 
mùžeme ukázat. 

Hudební obor Masarykova 717, uèebna HN: 
Štìpánka Hamar, Ondøej Hanousek (tel. 353 300 
541), zástupce øeditelky Jaroslav Chmelík (tel. 353 
300 540)
Pøijetí možné na tyto nástroje: smyèce (housle, vio-
loncello, kontrabas), klavír (klavír, akordeon), decho-
vé døevìné (zobcová flétna, pøíèná flétna, klarinet, 
saxofon, hoboj, fagot), dechové žes�ové (trubka, 
lesní roh, pozoun, tuba), kytara (klasická, elektrická, 
baskytara), bicí, zpìv (sólový, sborový), elektronické 

ZUŠ Ostrov

Ekocentrum MDDM Ostrov  

Václav Hraba, vedoucí EC

MDDM Ostrov

Podzim na Dìtské letní scénì
Pokraèují nedìlní vystoupení (pouze za pøíznivého 
poèasí)

 Open music fest s kapelami: A. K. Hlušek 
a Image, Fyre Byrd, Kulturní Milan, Generaèní konflikt, 
The Chobots

Zumba Lída Tyrkové
 Pohár mìsta Ostrova. Národní šampionát 

twirlingu a mažoretek. V rámci odpoledne se na letní 
scénì pøedstaví pøi mistrovství ÈR NBTA nejlepší 
mažoretky ÈR, vítìzky republikových kol Èech a Mo-
ravy v kategoriích klasika, twirling, pom-pons, sóla èi 
dua a show. 

 V rámci Dne otevøených dveøí MDDM vy- 
stoupí country skupina Tuláci.

Swing Band (orchestr ZUŠ pod vedením 
Jaroslava Chmelíka) zahraje swingovou muziku a jaz-
zové skladby.

 Dìti rodièùm. Vystoupení dìtí ze zájmových 
kroužkù 

Den otevøených dveøí MDDM 

Se zahájením nového školního roku a zápisem do 
zájmových kroužkù zveme do MDDM v rámci Mi-
chaelské pouti kluky i holky, maminky a tatínky, kama-
rády a pøátele. Pøijïte si prohlédnout prostory, v nichž 
tráví volný èas témìø 1500 dìtí ve stovce zájmových 
kroužkù. (Na Dìtské letní scénì vystoupí od 14.00 
hod. skupina Tuláci.)

V záøí je víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì a høiš-
tì netradièních sportù otevøeno dennì do 20.00 hod., 
v sobotu a nedìli 10.00-19.00 hod. Myslete i vy na své 
zdraví a pøijïte si zasportovat na všech høištích, zahrát si 
tenis, basketbal, stolní tenis èi minigolf. Mùžete si 
vyzkoušet lanové a lezecké aktivity, kolotoè a kuželky.
Informace ke všem akcím i k èinnosti kroužkù: 
MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. (tel. 353 613 248) 

4. záøí

11. záøí 
17. záøí

25. záøí

2. øíjna 

9. øíjna

25. záøí 10.00-17.00 hod.

Sportovní víkendy

Rodièe, využijte možnost zápisu dìtí do výuky v ZUŠ ve všech oborech pro školní rok 2011-2012. Pøijí-
mací øízení se koná ve ètvrtek 1. záøí 8.30-12.00 hod. a 13.00-17.30 hod., v pátek 2. záøí 13.00-17.00 hod.

klávesové (keyboard). Možnost zaèlenìní nových 
hráèù do již stávajících souborù a orchestrù (Swing 
Band, Písk-Písk, JQS, Ad libitum, After Party Band, 
Ema, Pìvecký sbor, Kytarový orchestr, Rockeøi 
z II. patra a jiné menší soubory). Konkursem byli 
pøijati tito uèitelé zpìvu: v oboru Klasický zpìv 
PhDr. Helena Kadeøábková-Tašnerová, Dis a v oboru 
Populární zpìv Daniel Pinc.
Výtvarný obor Masarykova 715, uèebna VO: 
Mgr. Hana Vaculíková (tel. 353 300 557-8)
Taneèní obor Masarykova 1195 (školka), uèebna 
TO: Olga Ratajová (tel. 353 822 063)
Literárnì dramatický obor Masarykova 1195 
(školka), uèebna LDO: Mgr. Irena Konývková 
(tel. 353 842 813, 353 300 550)

Ve školním roce 2011-2012 bude opìt otevøen 
pøípravný roèník pro mimoøádnì nadané dìti. Rodièe 
již pøijatých žákù do tohoto roèníku taktéž pøijdou 
k zápisu, a to do Výtvarného oboru 1. a 2. záøí 
(Mgr. Hana Vaculíková, tel. 353 300 557-8).

Zápis se též týká všech žákù již pøihlášených na 
naší škole, ti se však zapisují u svých tøídních 
uèitelù. 

Mirákl 
mìl úspìšnou sezónu

Mgr. Irena Konývková, øeditelka ZUŠ

Bc. Šárka Märzová, 
ved. odd. nepravidelné èinnosti

Mgr. Andrea Burešová, vedoucí TS Mirákl



Jste spokojeni s návštìvností svých 
koncertù?

Texty a hudbu si skládáte sami?

Na živých vystoupeních bychom uvítali fanouškù 
trochu víc. Máme ale svou stránku na facebooku, 
která nám s návštìvností našich vystoupení pomáhá. 
Taky na bandzone máme kolem dvaceti návštìv 
dennì, což nás tìší. Hodnì nám ale pomohla právì 
živá vystoupení, že se o nás lidi dozvìdìli. V pizzerii 
Palermo v Karlových Varech, kde jsme koncertovali, 
bylo plno a lidi byli fajn, ale bylo to jen komorní 
prostøedí. Nejvíc se nám líbila letošní Letní rocková 
scéna v Ostrovì, kde jsme podali skoro stoprocentní 
výkon. Hráli jsme asi 50 minut (jinak máme repertoár 
na dvì hodiny). Také na høišti v Jáchymovì jsme 
zorganizovali akci už celkem tøikrát. Pøed dvìma lety, 
kdy jsem koncertoval poprvé, jsem mìl velkou 
trému, to jsme hráli ještì jako trio. Pøišlo tehdy dost 
lidí, kteøí nás znali právì z Facebooku.

Snažíme se a trváme si na tom, protože chceme být 
kapela, která má vlastní styl, vlastní tvorbu. Texty jsou 
v angliètinì, skládám je já. Ostatní mají velký vliv na 
hudbu. Vìtšinou nejdøív vyskoèí nápad na nìjaký 
rytmus, takže na zaèátku je hudba. Já si to poslechnu, 
nebo se domluvíme, jaká tam bude nálada, podle 
toho pak píšu text. Èasto se v souèasných textech 
objevují rùzná klišé o lásce a podobnì, myslím ale, že 

takových vìcí je už dost, my se snažíme být originální. 
Obèas je to trochu „psychedelic“, obèas kritika nì-

jakých vìcí. Tøeba písnièka, 
kde si stìžuju, jak mi byla 
v práci zima: Warking Day 
(inspiroval jsem se skupinou 
Beatles). Nìkdy jen tak z leg-
race napíšu text, a když se mi 
líbí, použiju ho. 

Pøemýšleli jsme o nahrávce ve 
studiu, ale zatím to je nad naše finanèní možnosti. 
Nenašli jsme ani moc studií, abychom mìli na výbìr. 
Pracujeme sice na cédéèku (pøibližnì rok), ale jenom 
doma, takže poøád ještì nejsme hotovi, protože to 
natáèíme vyslovenì na koleni. Nahráváme malièkým 

„kapesním“ studiem. Máme jen nìjaké demo, kostry 
nahrávek, abychom ukázali, jakou hudbu asi hrajeme 
(ukázky na http://bandzone.cz/groovetownband). 
Chybí nám kvalitní nahrávky, což nás mrzí. Máme 
zkoušky jednou za týden a radši zkoušíme, než nahrá-
váme, protože se poøád snažíme posunout nìkam 
dopøedu. 

Plánujete vydání 
vlastního alba?

Jaký hudební 
styl vaše kapela 
zastupuje?

Kde všude jste ještì vystupovali?

Zaèínali jsme tradièní 
hudbou typu soul, 
blues a rock, které jsou 
typické pro 60. a 70. lé-
ta. Postupnì se nám ale 

styl mìní, snažíme se ho nìjak modernizovat a mí-
chat. Teï napøíklad hrajeme „indie rock“. Experimen-
tujeme s nástroji, plánujeme koupit syntezátor, ten 
má výraznì elektronický zvuk, hodnì se používal 
v 80. letech. Nechceme být retro kapela, ale chceme 

na Karlovarsku prosadit trochu jiný styl, který tu podle 
nás chybí. Uvažujeme také o foukací harmonice, 
chceme spojit dohromady tradièní vìci jako blues 
a soul s moderními styly. 

Hráli jsme od Varù po Abertamy, napø. Na Eduard 
Festu, na Last rocku v Abertamech, dvakrát Vùdštok, 
Šlikovka rovnìž dvakrát. Poslali jsme svou nahrávku 
do soutìže Karlovarské rockové mapy, dostali jsme 
se do druhého kola, ale dál už bohužel ne. V èervenci 
jsme mìli hrát s kapelami Tajfun a Kozatay na Rolavì 
(pozval nás Tajfun), na to jsme se hodnì tìšili, jenže 
kvùli silnì nepøíznivému poèasí to nakonec nevyšlo. 
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Rozhovor
Pøedstavuje se kapela Groove Town
Na slavnostním zahájení letošního 43. roèníku Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana (13. øíjna) zahraje kapela, která na letošní akci 
Letní rocková scéna zaujala velkou pozornost hudebních fanouškù. Je to mladá nadìjná hudební formace Groove Town z Jáchymova. Tvoøí ji ètyøi èlenové: 
Daniel Pinc zpívá a hraje na klávesy, dalším zpìvákem je Vladimír Carkov, který doprovází kapelu na basovou kytaru, Jan Palán hraje na elektrickou kytaru 
a Samuel Palán na bicí. Jejich zaèátky nebyly jednoduché. Zhruba pøed dvìma lety se dali dohromady Vladimír Carkov s Janem Palánem, zkoušeli doma 
a doufali, že èasem najdou další muzikanty. Pomìrnì dlouho hledali bubeníka, až ho našli pøímo v domì: byl to Janùv bratr Samuel. Rok hráli jako trio, 
pozdìji pøibrali ještì zpìváka a klávesistu Daniela a v tomto obsazení existují pøibližnì rok. Na otázky odpovídá Vladimír Carkov.

„Nechceme být retro kapela, 
ale chceme na Karlovarsku 
prosadit trochu jiný styl, který 
tu podle nás chybí.“ 

„Nejvíc se nám líbila letošní 
Letní rocková scéna v Ostrovì, 
kde jsme podali skoro stopro-
centní výkon.“ 

Rozhovor pøipravila Lenka Prokopová, 
DiS (úprava: jan) 

Vladimír Carkov

Daniel Pinc

Jan PalánSamuel Palán



køehkou poetikou stejnì jako technickými vynálezy 
z jeho oblíbených „verneovek“. Na plátnì tak ožívají 
majestátní vzducholodì, plachetnice a tajuplné ponor-
ky brázdící moøe nebo svérázná postavièka Barona 
Prášila letícího na dìlové kouli. 

Aèkoliv Zeman neznal poèítaèovou animaci ani 3D, 
dokázal dùmyslnì propojit hraný film s trikovým. Mezi 
nejznámìjší patøí Cesta do pravìku a Vynález zkázy. 
Ten byl natoèený na motivy vìdeckofantastického 
románu Julese Verna. Hranice Èeskoslovenska pøe-
kroèila i jeho další díla, napøíklad Baron Prášil, Ukra-
dená vzducholoï, Na kometì nebo pohádka Èaro-
dìjùv uèeò. Kromì filmù lákala Zemana vùnì dálek. 
Procestoval Maroko, Egypt, Øecko a ve Francii dokon-
ce vystudoval reklamní výtvarnictví. Èím více se stával 
svìtovým, tím více se obával, aby nebyl „málo èeský“. 
I proto byla jeho posledním dílem Pohádka o Honzí-

Kostel Zvìstování Panny Marie patøí již neodmysli-
telnì k místùm zajímavých koncertù a výstav. Od 
8. záøí vás zveme na ojedinìlou výstavu Filmový 
kouzelník - Karel Zeman, která vznikla k stoletému 
výroèí narození filmového mága Karla Zemana 
a dokumentuje jeho tvorbu v letech 1945 až 1980. 

Poprvé byla vystavena v Èeském centru v New Yorku 
2009 a doprovázela také loòský Mezinárodní festival 
filmù pro dìti a mládež ve Zlínì. Návštìvníci si mohou 
prohlédnout osmatøicet velkoplošných èernobílých 
fotografií, mapujících vznik 14 Zemanových nej- 
významnìjších hraných, kombinovaných a animova 
ných filmù. Snímky doplòují také pracovní zábìry 

natáèení a trojrozmìrné exponáty. Zemanovy pøíbìhy 
se odehrávají ve fantaskním svìtì na pomezí snù 
a reality. Jsou plné hravosti, nadsázky, jemné ironie 
a laskavého humoru. Filmové obrazy dokázal naplnit 

kulturní pøíloha 9/2011

Fantazie má jméno Karel Zeman

Na letní scénì MDDM Ostrov 
se 4. záøí uskuteèní minifesti-
val, na kterém se bìhem jed-
noho odpoledne pøedstaví pìt 
kapel. Program zaèíná ve 

14.00 hodin a vstup na akci, na které nebude 
chybìt hudba, obèerstvení a zábava, je zdarma.

Fyre Byrd
Adopted Life

Generaèní konflikt

A. K. Hlušek a Image
The Chobots

 

Pøijïte si užít poslední prázdninové odpoledne, které 
se koná za velké podpory DK Ostrov a MDDM 
Ostrov. Poøadatelem akce je skupina A. K. Hlušek 
a Image. Více na: www.openmusic.wbs.cz  

Program:
14.00 hod.   (hard-rock) Nejdek
15.00 hod.  (acoustic pop-rock) Kar-
lovy Vary, Liberec
16.00 hod.  (pop-rock) Karlovy 
Vary
17.00 hod.  (pop-rock) Ostrov
18.00 hod.   (blues-rock) Karlovy Vary

Dùm kultury Ostrov ve spolupráci se 
ZŠ Májová a Mìstskou knihovnou 
v Ostrovì vyhlašuje v rámci filmového 
festivalu Oty Hofmana výtvarnou 
soutìž, kterou se pøipojuje k soutìži 

vyhlášené Arcibiskupstvím Pražským a hnutím Na 
vlastních nohou Stonožka. Tématem výtvarné 
soutìže je: „Sv. Anežka rozdává chléb chudým“ 
nebo „Sv. Anežka pomáhá nemocným“. 

Výtvarná práce má mít minimální formát A4, provedení 
libovolnou technikou. Díla budou hodnocena v kate-
goriích: I. do devíti let, II. od 10 do 15 let, III. od 15 let 
výše. Své práce odevzdávejte v Informaèním centru 
v Domì kultury na Mírovém námìstí v Ostrovì 
nejpozdìji do pátku 7. øíjna. Nejlepší práce budou 
vyhodnoceny a vystaveny v Mìstské knihovnì Ostrov 
v rámci 43. dìtského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana. Další informace na:
 http://www.stonozka.org/home.html

kovi a Maøence. Inspiraci jeho tvorbou pøiznávají 
mnozí svìtoví tvùrci, napø. Steven Spielberg, který za 
svou filmovou tvorbu získal mnoho mezinárodních 
ocenìní na festivalech snad z celého svìta. V otcových 
stopách se vydala také Zemanova dcera Ludmila, která 
s ním spolupracovala na nìkolika filmech (napø. Na 
kometì) a nyní se vìnuje psaní a ilustraci knih. 
Sponzorem výstavy je Filmfest Zlín.

Výstava je doprovodnou akcí 43. roèníku Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, 
11. øíjna pøijede na besedu o Karlu Zemanovi a jeho 
díle filmový historik Pavel Taussig, který je autorem 
textù expozice. 
Výstava potrvá do 22. øíjna, školy mohou návštì-
vu objednat na tel. 724 509 195, 351 001 003, 
klaster@dk-ostrov.cz 

Karel Zeman, èeský filmový režisér, výtvarník, loutkáø, animátor a reklamní grafik si svou tvorbou získal srdce malých i velkých divákù. Jeho poetický 
rukopis, v nìmž novátorsky rozvíjel spojení animovaného filmu s hraným, dodnes vøele pøijímají znalci a filmoví fanoušci od Kanady po Japonsko. 
Navenek „obyèejný pán“, v srdci a hlavì génius!

Vìra Èarná, 
ved. Kláštera Ostrov

Výtvarná soutìž pro dìti

Open Music Fest 2011 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel FOH

Cesta do pravìku (1955)

Vynález zkázy (1958)
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2. záøí pátek 17.00 hod.

Vernisáž výstavy
Své práce vystavuje skupina ostrovských malíøek.
Výstava potrvá do 26. záøí. 

9. záøí pátek 19.00 hod.

Okouzlující, podmanivá i tajemná… Tak by se dala 
charakterizovat pøíroda exotické Venezuely, pro nás 
vzdálená zemì, po které nás provede v pøednášce 
s diapozitivy Jaromír Novák.

18. záøí nedìle 15.00 hod. 

Uvádí divadélko Hraèka Praha
Uvidíte oblíbené pohádky: o Šípkové Rùžence, o Èer-
vené Karkulce, o Perníkové chaloupce, Prasátka a zlý 
vlk.

POCTA PODZIMU 

VENEZUELA  

KRÁTKÉ POHÁDKY NA PØÁNÍ

sáži vystoupí hudební uskupení Sojkovo vážnì ne-
vážné trio pod vedením Jana Volejníka.
Výstava potrvá do 23. øíjna.
Sponzor výstavy: Filmfest Zlín

24. záøí sobota 17.00 hod.

Soubor dvanácti nadšených hudebníkù, kteøí 
propadli kouzlu rané swingové hudby, provází své 

posluchaèe již øadu let do období mezi dvìma svì-
tovými válkami plného tance, rytmu, inspirace, èis-
tých ideálù, romantických lásek a snù. Soubor tvoøí 
dámské vokální kvarteto Dana Šimíèková, Petra 
Kohoutová, Olga Bímová a Anna Vávrová, které 
doprovází osmièlenný orchestr v obsazení: piáno, 
tenorsaxofon, altsaxofon, trubka, violinofon, kytara, 
bicí a kontrabas.
Pøed koncertem krátká zdravice pøedstavitelù 
obou mìst u pøíležitosti 20. výroèí uzavøení 
partnerství s nìmeckým mìstem Rastatt

SESTRY HAVELKOVY

19. záøí pondìlí, spoleèenský sál  
18.00 hod. Zahájení

20.00 hod. Zahájení

Dále každé pondìlí, termíny:
 26. záøí, 3., 10., 17., 24., 31. øíjna 
7., 14., 21. listopadu
V taneèních pro mládež:
Prodloužená 21. øíjna, Vìneèek 
25. listopadu
V cenì kurzovného pro mládež je 30 

vyuèovacích hodin vèetnì Prodloužené a Vìneèku, 
dále vstupenka na Ples DK Ostrov 21. ledna 2012. 
V cenì kurzovného pro dospìlé je celkem 10 lekcí, tj. 
20 vyuèovacích hodin. Kurzy povede taneèní mistr 
Petr Dytrych z taneèní školy Stardance Chomutov

PØEDPRODEJ do zahájení stále pokraèuje v IC 
v DK Ostrov!

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

MICHAELSKÁ POU� 
24. - 25. záøí Ostrov 

24. záøí sobota

25. záøí nedìle

Kostel Zvìstování Panny Marie
17.00 hod. (koncert)Sestry Havelkovy 

Kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné
9.00 hod. 

Staré námìstí Ostrov

10.00 hod. 
10.30 hod. 

11.00 hod. 
11.30 hod. 
12.00 hod. 
12.30 hod.
13.00 hod. 
14.00 hod. 
14.30 hod. 

15.00 hod. 
16.00 hod. 

Dìtská letní scéna MDDM
10.00-17.00 hod. 

14.00 hod.
                  

Mše svatá

Vystoupení souboru ZUŠ Ostrov
PRINC NEBOJSA 

Skupina DRC 
Ivo Ouøada, KOUZELNÍK Šari Vary 
KARLOVARSKÁ DECHOVÁ ŠESTKA
MAŽORETKY MDDM OSTROV 
KOMEDIANTI NA KÁØE
THE CHOBOTS
RYTÍØSKÉ POVÍDÁNÍ O PRINCI 
BAJAJOVI
DÌDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Vystoupení zachránìných koní 
ostrovského MACÍKA

          Den otevøených dveøí 
MDDM a Ekocentra

(pohádka 
Kejklíøského divadla Komedianti na káøe)

(koncert)

 (žongléøi)
 (koncert)

TULÁCI (koncert)

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Výstava

Dva metry vysoké a 70 m dlouhé leporelo, vytvoøené 
podle stejnojmenné knihy Lucie Seifertové pouta-
vým zpùsobem pøibližuje všem generacím historii 
èeského národa. 
Výstava potrvá již jen do 4. záøí!

8. záøí ètvrtek 16.00 hod.

v Einsiedelnské kapli 
Výroèní den vysvìcení významné stavby klášterního 
areálu v Ostrovì

8. záøí ètvrtek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy 

Doprovodná akce 43. roèníku Dìtského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana. Unikátní putov-
ní výstava velkoformátových fotografií, které mapují 
dílo významného filmového tvùrce. Souèástí budou 
i exponáty trojrozmìrné, pøibližující slavné Zemanovy 
filmy (Cesta do pravìku, Vynález zkázy aj.) Na verni-

DÌJINY UDATNÉHO ÈESKÉHO 
NÁRODA V OBRAZECH 

BOHOSLUŽBA SLOVA 

KAREL ZEMAN 
FILMOVÝ KOUZELNÍK

7. øíjna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Dá se hubnout zdravì a znovu nepøibrat? Co jíst a pít 
pøi hubnutí, abychom se cítili dobøe? Odpovìdi na 
tyto a další otázky posluchaèù dá autorka øady knih 
o zdravém životním stylu, Jarmila Madžuková.

22. øíjna sobota 15.00 až 23.00 hod.
Spoleèenský sál DK Ostrov

Vystoupí kapely: Spínací špendlík, Do øady, Ša-
nov 1, Thalidomide, Neparkovat vjezd, Plesnivý fa-
zole, Menfiltr, The Kvíè.

23. øíjna nedìle 17.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Patrnì nejstarší aktivní skupina v Èechách, zabývající 
se moderním folkem 

27. øíjna ètvrtek 17.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie
Zahájení výstavy 

JAK ZDRAVÌ HUBNOUT

ÈÍROFEST

SPIRITUÁL KVINTET  

VLASTA KAHOVCOVÁ  
OBRÁZKY, ZÁTIŠÍ

31. øíjna pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK 
Miro Gavran

Komedie, která vás rozesmìje a zaútoèí i na vaše city. 
Smích a slzy, to je Vše o ženách, dámská jízda i pro muže. 
Režie: Jana Janìková 
Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová

VŠE O ŽENÁCH
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì na øíjen

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 110 minut, èeská verze 

Premiéra
Hrdinové filmu se vydávají na zá-
vodní okruhy. Celebritní závoïák 
Blesk McQueen se spoleènì se 
svým nejlepším pøítelem, jedineè-
ným odtahovým vozem Burákem, 
vydává na zcela nové dobrodružství 

do exotických zemí celého svìta. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 93 minut, èeské titulky 

Premiéra
Artur Bishop je „mechanik“, elitní zabiják s unikátním ta-
lentem pro èisté odklízení cílù. Je to práce, která vyža-
duje profesionální pøesnost a absolutní nestrannost. 
A Bishop je ten nejlepší. Když však zabijí jeho rádce 
a kamaráda, rozhodne se, že zodpovìdní budou pykat! 
Produkce: USA. Žánr: akèní, krimi, thriller

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)

Repríza
Ve filmu jedou Phil, Stu, Alan a Doug do exotického 
Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozluè-
ce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodì a naplánuje 
zcela bezpeènou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne 
všechno se vždy dìje tak, jak se plánuje. Co se stane ve 
Vegas, mùže zùstat ve Vegas, ale co se stane v Bangko-
ku, to si nedokážete pøedstavit. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
9. a 10. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 137 minut, èeská verze

  Repríza
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodruž-
stvím. Snímek divákùm znovu pøedstavuje zábavu, 
dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním 
dùvodem obrovského úspìchu celé série. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

AUTA 2 

MECHANIK ZABIJÁK 

PAØBA V BANGKOKU 

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 102 minut, èeská verze 

Premiéra
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný 
film, uvádí na plátna kin všem dobøe známé modré 

hrdiny, Šmouly. Zlý èarodìj Gargamel vyžene Šmouly 
z jejich vesnièky a kouzelný portál je zavede do našeho 
svìta pøímo doprostøed newyorského Central Parku.  
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

15. a 16. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Osudy Barbara Conana pøi jeho cestì napøíè Hyborií, 
aby pomstil smrt svého otce a vyvraždìní své rodné 
vesnice. Touha po pomstì se záhy zmìní v krutý boj 
s mocnými silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými 
nepøáteli proplétají se souboji s odpornými monstry. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný, fantasy

16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 111 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Hannì je šestnáct let. Je bystrá, zvídavá a je to milující 
dcera. Je výjimeèná svou silou, vytrvalostí a zkušenost-
mi vojáka. To proto, že vyrùstala v divoèinì na severu 
Finska, kde ji vychoval ovdovìlý otec Erik, bývalý agent 
CIA. Hannin život se nepodobá životu žádného z jejích 
vrstevníkù, pro ni byla výchova souèasnì i výcvikem, ve 
snaze udìlat z ní dokonalého zabijáka. 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

17. a 18. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 92 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Cameron Diaz je uèitelka, 
která by z chování dostala pøi-
nejmenším dvojku. Je spros-
tá, zlá a chová se naprosto 
nevhodnì. Pije, bere drogy 
a nemùže se doèkat, až najde 
dobøe situovaného muže, 
který se o ni postará a ona 

bude moci svou kariéru uèitelky definitivnì opustit. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

ŠMOULOVÉ 

BARBAR CONAN 

HANNA 

ZKAŽENÁ ÚÈA 

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 96 minut, èeská verze 

Repríza
Nejvìtší a nejambicióznìjší animovaný film nás zavede 
do pestrobarevné džungle, rozrùstajícího se velko-
mìsta, na krásné brazilské pláže i slavný karneval. Doba 
ledová má v Riu více než dùstojného nástupce.
Produkce: USA. Žánr: animovaný, komedie

23. a 24. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 125 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
I komedie pro holky mùže mít koule. Rozluèka se 
svobodou se mùže pìknì zvrtnout. Neplatí to jen pro 
pány, jak nás o tom názornì pøesvìdèila komedie Paøba 
ve Vegas, podobným pøedsvatebním martýriem mùžou 
projít i ženy. Zvláš� když je nejvìtší kamarádka nevìsty 
magnet na katastrofy.  Produkce: USA. Žánr: komedie

24. a 25. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedinou vìcí, která by jejich 
každodenní døinu udìlala aspoò trochu snesitelnìjší, 
bylo rozemlít jejich netolerantní šéfy na prach. Odejít 
z práce není øešení, takže s pøispìním vìtšího než ma-
lého množství alkoholu a pochybné rady od bývalého 
trestance si tøi kamarádi vymyslí plán, jak se zbavit svých 
nadøízených navždy. Hrají: Jennifer Aniston, Colin 
Farrell, Jasen Bateman, Julie Bowen, Kevin Spacey, 
Jamie Foxx ad. Produkce: USA. Žánr: komedie

29. a 30. ètvrtek a Pátek 17.30 hod.
30. pátek 20.00 hodin
Vstupné: 80 Kè, 115 minut (*12) 

Premiéra
Scenárista, režisér a produ-
cent Jiøí Vejdìlek pøichází 
po úspìšné komedii Ženy 
v pokušení s novým sním-
kem vìnovaným tentokrát 
mužùm. Mùže být nevìra 
základem š�astného man-
želství? Šarmantní bonvi-
ván Rudolf je o tom pøe-
svìdèen: „Ženská má mít 

pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavnì, ženská se nesmí nudit!“ 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

RIO 

ŽENY SOBÌ 

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 

MUŽI V NADÌJI 

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2011

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

ZROZENÍ PLANETY OPIC, JANA EYROVÁ, 
KOVBOJOVÉ A VETØELCI, LIDICE



Jednou z nejmilejších pracovních povinností v tomto 
roce pro nás byla pøíprava letních filmových projekcí. 
O tomto zámìru jsme uvažovali již delší dobu a otevøe-
ní letní scény u MMDM bylo dobrou pøíležitostí k jeho 
uskuteènìní. Podobnì jako v minulosti, i nyní se „letní 
kino“ tìšilo velkému zájmu divákù z Ostrova i okolí. 
S potìšením mùžeme konstatovat, že i pøes nepøízeò 
poèasí filmová pøedstavení zhlédlo cca 650 divákù.

Bohužel, smutnou teèkou za celou akcí byla noc ze 
13. na 14. srpna, kdy po posledním pøedstavení došlo 
k vloupání do zdìné budovy na letní scénì a krádeži 
projekèní techniky. Zlodìj(i) tak zpùsobil(i) nemalou 
škodu a zejména nám zkomplikoval(i) prùbìh 43. dìts-
kého filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, 
který se uskuteèní v øíjnu. Tímto vás prosíme, pokud 
máte jakékoli informace, které by vedly k dopadení 
zlodìje, abyste je laskavì pøedali na obvodní Policii ÈR.

Závìrem bych rád podìkoval všem divákùm, kteøí do 
letního kina zavítali a též MDDM, které nám k tomuto 
úèelu zapùjèilo letní scénu. Na pøíští rok již dnes 
chystáme opìt atraktivní filmy, vìtší plátno a zajímavý 
doprovodný program.
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Každý roèník Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana je vìnován nìjakému zajímavému tématu. V minulosti jsme se tak vypravili 
na Vesmírnou Odysseu, prožívali jsme Dobrodružný, Pohádkový èi Hudební Ostrov. V letošním roce jsme se rozhodli vìnovat významnou èást 
doprovodného programu hrdinùm. 

Pod pojmem „hrdina“ si lze pøedstavit spoustu výjimeèných, ale i obyèejných lidí, kteøí se v klíèový okamžik rozhodnou správnì. S hrdiny se tak bìhem festivalu budete 
moci setkat nejen na filmovém plátnì, ale také osobnì pøi nejrùznìjších setkáních a besedách. Hrdinové se samozøejmì vyskytují také v našich národních dìjinách. 

Osobnost, která v letošním roce slaví 800 let od svého narození, najdete v tajence køížovky. Znìní tajenky zasílejte na e-mail: festival@dk-ostrov.cz 
nebo doruète osobnì na Informaèní centrum v Domì kultury Ostrov. Deset nejrychlejších øešitelù získá volnou vstupenku na všechny festivalové akce. 

Režisér Zdenìk Troška natoèil pøíbìh o lásce a od-
vaze, inspirovaný klasickou pohádkou Boženy Nìm-
cové: Spravedlivý Bohumil. Téma lásky a odvahy je 
také hlavním motivem filmu Matìje Mináèe: 
Nickyho rodina, i když se pøíbìh odehrává v jiné 
dobì a na jiné téma. Tøetí soutìžní film nás zavede do 
magického svìta dobrých i zlých snù, který se ukrývá 
pøímo v našich peøinách. V muzikálové pohádce 
V peøinì zazní 22 pùvodních skladeb; dvì skladby 
pøímo pro film složila skupina Kabát a nìkolik let po 
smrti Karla Svobody zazní ve filmu melodie, které pro 
„Peøinu“ exkluzivnì složil. 

Koneènì jsme se také doèkali pokraèování Dívky na 
koštìti. Ostøílený režisér Václav Vorlíèek pokraèuje 
ve svém nejnovìjším filmu Saxana - veletrh strašidel 
v osudech uprchlé žákynì èarodìjnické školy Saxany, 
která se ve svìtì lidí provdala za Honzu a mají spolu 
dceru, také Saxanu, takže se jistì máme na co tìšit. 
Èeská televize vyslala do soutìže dvì pohádky: 
Vodník a Karolínka a Škola princù. Jsou to dva ro- 
mantické pøíbìhy o lásce, prokletí a záludných intri-

kách, které jsou stejné jak ve vodnické øíši, tak i na 
zámku. Èeská televize v nedávné dobì uvedla také 
svùj nový seriál režiséra Pavla Jandourka: 4teens, 
seriál pro teenagery (a nejen pro nì). Seriál má sedm 
dílù, do soutìže jsme vybrali díl nazvaný Lyžák, ve 
kterém se studenti gymnázia vydávají na lyžaøský 
kurs. Pavel Køíž hraje hlavní roli v 15minutovém 
snímku Andìl režiséra Karla Janáka, kde nás nabádá 
k tomu, abychom si hlídali svého strážného andìla, 
protože bez nìj to není ono. Pohádka Janek a Anežka 
je závìreènou prací studentù Univerzity Tomáše Bati, 
Fakulty multimediálních komunikací ve Zlínì. Film 
v syrové a pøesto lyrické podobì vypráví o lásce 
uhlíøe Janka a dívky Anežky. Temná doba støedovìku 
si však žádá svou daò. Bude jejich pouto silnìjší než 
nenávist a pomsta?

Jsem zvìdavá, který film to po seètení všech hlaso-
vacích lístkù nakonec vyhraje. Zda to bude pohádka, 
nebo pøíbìh pro teenagery? Zatím mùžeme pouze 
tipovat. 

Tématem letošního festivalu Oty Hofmana je Hrdina

Nejlepší film vyberou poroty a diváci
V letošním roce jsme do soutìžní èásti festivalu Oty Hofmana zaøadili celkem devìt snímkù. O pøízeò 
divákù budou soutìžit nejen strašidla a princezny, ale také vodníci a princové.

Ilona Hálová, vedoucí kin

Promítání letního kina 
skonèilo krádeží

Ing. Marek Poledníèek, 
øed. DK Ostrov

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

KØÍŽOVKA



Na Strašidlech je malebný skalnatý útvar v nadmoø-
ské výšce asi 900 metrù jeden a pùl kilometru severnì 
od Horní Blatné. Pùvodnì se jmenoval Jindøišské 
skály (nìmecký název byl Heinrich Stein). Souèasný 
èeský název souvisí s dávnou povìstí. Podle ní tu hora 
pohltila dva bratry, sváøící se o nalezený valoun ryzího 
støíbra. Jejich náøek se pak èas od èasu ozýval z hlubin 
a dìsil lesní dìlníky a náhodné pocestné. Dnes je to 
vyhledávaný horolezecký terén. Je pøístupný pìšky 
z Horní Blatné. Z námìstí se vydáme Lesní ulicí kolem 
muzea k fotbalovému høišti a dále pìknou silnièkou 
(v zimì je tu èervené lyžaøské tyèování). Asi po kilo-
metru chùze rovinatým terénem zaène cesta mírnými 
serpentinami klesat. Vlevo je zøetelná upravená od-
boèka, spíše pìšina, která nás po 200 až 300 metrech 
zavede až do skal (nelze ji zamìnit, jiná tu není). 
I s návratem do Horní Blatné a odpoèinkem vystaèí-
me s necelými dvìma hodinami. Pokud nás ovšem 
nezdrží èekání na náøek strašidel!

V Horní Blatné je v hrázdìném domì z r. 1754 mu-
zeum zamìøené na tìžbu cínové rudy a jejího zpra-
cování. Zajímavé jsou expozice støedovìkého cíno-
vého nádobí a modely, zejména model mìsta Horní 
Blatná. Pozor, muzeum je otevøeno dennì kromì 
pondìlí a úterý. 

Obec rozdìluje silnice, naštìstí ale každá polovina má 
svùj velký rybník, kterými protéká, jak jinak, Ostrovský 
potok. V historických pramenech je první zmínka o osa-
dì z r. 1318. Ve 14. a 15. stol. se zde již zmiòuje tvrz. 
Jedinými nálezy z bývalého tvrzištì, jehož stopy lze vy-
stopovat i dnes, jsou staré podkovy a souèást koòského 
postroje s reliéfem sv. Jiøí. 

Historicky nejznámìjším rodákem byl, svého èasu 
proslulý váleèník, Jan Talafús z Ostrova. Jeho erb se 
pozdìji dostal i do znaku a praporu obce. Na svoji dobu 
byl tento muž svìtobìžníkem. Bojoval na Slovensku 
a v Uhrách, kde byl i zajat. Stal se hejtmanem Štiavnice 
a Košic. Jeho žena Žofie byla dcerou Èapka ze Sán, on 

sám byl též švagrem Jana Jiskry z Brandýsa. R. 1462 
obdržel od Matyáše Korvína 16 tisíc dukátù a vrátil se 
domù. Bìhem krátkého èasu však zchudl tak, že i na 
Slovensku dodnes platí poøekadlo: Bìdný jako Talafús. 
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky (pokraèování)

Jedním z dokladù o ní je právì nedávno otevøený 
a rekonstruovaný Palác princù s objevenou, pro teh-
dejší dobu luxusní, lázní. Zbytky nástropní malby již jen 
nepatrnì pøipomínají antickou báji o bohyni Dianì, po 
níž byla lázeò pojmenována. Palác princù je dnes no-
vým, komfortním sídlem Mìstské knihovny a Kroniky. 
V období Bádenských vznikly také vzácné iluzivní 
fresky v Letohrádku. Autor, zøejmì italský malíø Paolo 
Manni, tu zvìènil v øadì alegorií slávu, zásluhy a výji-
meèné vlastnosti markrabìte Ludwiga Wilhelma, teh-
dy úspìšného císaøského vojevùdce v bojích proti tu-
recké invazi. Vzhledem k jeho vítìzným tažením se mu 
dostalo pøízviska „Türkenlouis“, nepøátelé ho pak nazý-
vali obávaným „rudým ïáblem“ pro jeho èervený vo-
jenský pláš�.

Zchudlý pán malého Bádenska, navíc znièeného fran- 
couzskými vojsky, získal sòatkem s mladièkou Sibyllou 
Augustou nejen velice oddanou, vzdìlanou a zbožnou 
cho�, ale také její veliké vìno, hlavnì osm západo- 
èeských panství. Mohl se proto koneènì vìnovat také 
obnovì své dìdièné zemì. Místo vypáleného Baden-
Badenu se novou rezidencí stal novì a plánovitì bu- 
dovaný Rastatt, nazývaný dnes „barokní perlou“. K vý- 
stavbì barokního jádra mìsta, které korunoval roz- 
sáhlý zámecký areál, vedlo také pøevelení markrabìte 
z jihovýchodní fronty k obranì západní hranice øíše na 
Rýnu. A ovšem také snaha vyrovnat se okázalým 

Markrabata báden-bádenská (1690-1789)

Sòatkem s princezny Franzisky Sibylly Augusty Sasko-Lauenburské v roce 1690 dostal Ostrov nového pána. Po severonìmeckém 
vévodovi to byl markrabì Ludwig Wilhelm (1655-1707) ze vzdáleného západonìmeckého markrabství u Rýna, blízko hranic s Francií. 
Toto období znamenalo v Ostrovì také poslední vzepìtí stavební èinnosti.

sídlem svému dávnému nepøíteli, francouzskému krá- 
li Ludvíku XIV. „Král Slunce“ byl pøitom ovšem jeho 
kmotrem; matka Ludwiga Wilhelma, francouzská 
dvorní dáma, patøila ke královskému dvoru. Symbolem 
tohoto komplikovaného vztahu je socha na vrcholu 
rastattského zámku, jejíž malou kopii lze nalézt v his-
torické expozici klášterního kostela. Pøedstavuje vládce 
bohù Jupitera, který vrhá blesky smìrem k francouzské 
hranici. Své okázalé rezidence však markrabì pøíliš ne-
užil. Zemøel na následky váleèného zranìní již r. 1707. 

Za teprve pìtiletého korunního prince Ludwiga 
Georga (1702-1761) pøevzala vládu Sibylla Augusta. 
Dokázala dobudovat rezidenci a další bádenská rodo-
vá sídla (Favorit, Ettlingen), a to hlavnì zásluhou èes-
kých stavitelù Michaela Ludwiga Rohrera a jeho bratra  
Johanna Petera Ernsta. Celé Bádensko pak dovedla 
k nové prosperitì. Do milovaného Ostrova se nicmé-
nì stále vracela, památkou na ni jsou tu dvì kaple 
v klášterním areálu. Kaple, postavená sv. Floriánovi 
(1692) jako dík za to, že v zimì roku 1691 vyhoøel sice 
zámek, ale mìsto zùstalo ušetøeno. Druhá, kaple Pan-
ny Marie Einsiedelnské,  vznikla v letech 1709-1710 
z vdìènosti za uzdravení korunního prince cestou ze 
švýcarského poutního místa Einsiedeln.

Vláda Ludwiga Georga, Augusta Georga (1706-1771) 
a poslední z tohoto rodu, Elizabeth Augusty (1725-
1789) znamenaly v Ostrovì již jen doznívání sta-

vebních aktivit. V letech 1725-1727 byl postaven 
(a 1964 zbourán) ètyøkøídlý objekt panského pivovaru 
proti klášternímu areálu, r. 1738 dal Ludwig Georg, 
zvaný také „Jägerlouis“ (tedy pøedevším lovec), po-
stavit v panské oboøe lovecký zámeèek. Z centrální 
jedenáctiboké stavby zbyla však dnes jen zøícenina. 
Jako poslední poèin nechal Ludwig Georg v letech 
1751-1756 novì vybavit interiér farního kostela 
sv. Michaela (oltáøe, kazatelna, varhany). 

Stavební èinnost markrabat bádenských významnì 
dotvoøila barokními díly èeských i zahranièních sta-
vitelù a umìlcù podobu pùvodního Ostrova. Toto 
období však zároveò zaznamenalo vyzaøování vlivù 
smìrem opaèným: k prostøedí Bádenska. Výraznì tam 
pùsobili ostrovští stavitelé, dvorní umìlci a øemeslníci, 
stejnì jako ostrovský skladatel Johann Caspar Ferdi-
nand Fischer, v Rastattu vznikla kopie ostrovské Ein-
siedelnské kaple a vylidnìnou zemi pomáhali kulti-
vovat sedláci z ostrovských panství. V neposlední øadì 
to byl i náš, tehdy novì svatoøeèený Jan Nepomucký, 
jehož sochy nalezneme v Rastattu i jeho okolí, celou 
svatojánskou legendu pak zobrazenou v ettlingen-
ském zámeckém kostele, vdovském sídle markrabìnky 
Sibylly Augusty. 

Partnerství Ostrova a Rastattu má tedy opravdu hlu-
boké koøeny a mnoho souvislostí. 

Mgr. Zdenka Èepeláková

Dnešní putování nás pøenáší na rozhraní okresù Chrudim, Pardubice a Ústí nad Orlicí. Obec Ostrov najdeme na hlavním tahu z Chrudimi do Vysokého 
Mýta. V nadmoøské výšce 262 metrù zde žije necelých 200 obyvatel.

lety od první písemné zmínky o obci. Dne 5. kvìtna 
2009 byl v obci pøedstaven nový znak a prapor. Jejich 
souèástí je figura, používaná v erbu Jana Talafúse. 
Výraznou reklamu dìlá obci též místní hokejový klub 
HC Ostrov, který r. 1998 obnovil kdysi slavnou historii. 
Tým hraje ligu neregistrovaných ve Skutèi a v letech 
2006 a 2010 získal pohár pro vítìze. K místní tradici patøí 
velikonoèní vodìní Jidáše, jehož podobu si mùžete 
prohlédnout na snímku. V obci také najdeme pomník 
obìtem I. svìtové války a nedaleko i jeden ze tøí smír-
èích køížù chrudimského okresu. Konèíme procházku 
Ostrovem a pøíštì se tìším na výlet do okresu 
Havlíèkùv Brod. 

Už r. 1464 zase válèil u Bardìjova, ale nakonec, i pøes 
tak slavný životopis, není ani známo, kdy a kde ukonèil 
svou životní pou�. Postava tohoto váleèníka se objevuje 
v trilogii Aloise Jiráska Bratrstvo a 18. bøezna 1948 mìla 
premiéru v Praze i opera o pìti dìjstvích, nazvaná Hejt-
man Talafús. Byla vydána i kniha, popisující životní pou� 
tohoto muže (zapùjèil jsem si ji, ale byl to vcelku prob-
lém, nebo� ji vlastní pouze ètyøi knihovny v ÈR). 

V souèasnosti je hlavní „hybnou silou“ v obci Sbor 
dobrovolných hasièù, založený v roce 1908. V roce 
2008 se konaly oslavy kulatého výroèí, spoleènì s 690 

Text a foto: Lubomír MayerPoznejme svùj region 

Hurá na Strašidla!

Jiøí Ciprian Skály Na Strašidlech                                               Foto: Jiøí Ciprian



Rùznorodost pøírody dalece zahanbuje i ty nej-
kreativnìjší snílky. Další z jejích úžasných variací 
je Ulmus x hollandica Wredei, do zahrad a parkù 
jako stvoøený.

V této chvíli se musím omluvit. Názvosloví u nìkte-
rých novìjších variací se odlišuje, a tak nejen litera-
tura, ale i profesionální zahradníci obèas uvádìjí rùzné 
názvy. Tento druh také potkáváme pod názvem Jilm 
habrolistý Wredei (Ulmus carpinifolia Wredei), a to 
ještì nestaèí. Nìkteøí pøipisují za tyto dvì verze ještì 
pøídomek Aurea, Aureovariegata, nebo taky nic. Tuto 
záležitost považujme za prostý omyl. Když zkøížíte jilm 
horský (Ulmus glabra) a jilm habrolistý (Ulmus carpi-
nifolia), vznikne právì jilm holandský (Ulmus x hol-
landica). Pøídomek Wredei dostateènì popisuje spe-
cifické vlastnosti. Tento kultivar má hned nìkolik za-
jímavých vlastností. Roste pøísnì štíhle, a to prý až do 
výšky 10 metrù (osobnì jsem vždy vidìl jen „mláïata“ 
do ètyø metrù). Roste velmi pomalu. Díky této vlast-
nosti se hodí i do malých zahrad. Vìtve jsou tìsnì 
pøisazené ke kmeni. Èerstvé olistìní je záøivì žluté -  
fascinující odstín! Teprve v pozdìjším létì listy zaènou 
nabírat zelenožlutých nádechù. V posledních deseti-
letích zaèala celé porosty decimovat jilmová choroba 
(grafiosa). Tento druh je však proti ní dosud dosta-
teènì odolný. Dává pøednost spíše vlhèím, mírnì zá-
saditým pùdám. Snáší dobøe øez, ale pøi jeho rychlosti 
rùstu bych jej spíše doporuèoval tvarovat vyvazo-
váním. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Dana Kolovratníková,  jednatelka MC

Klub èeských turistù

1. záøí

8. záøí

15. záøí

22. záøí

29. záøí

Z dùvodu dokonèení technické údržby 
televize nevysílá.

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní 
zpravodajství, Okénko z radnice 
18.25 Pod lupou 

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní 
zpravodajství, Okénko z radnice 
18.25 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní 
zpravodajství, Okénko z radnice  
18.25 Škola hrou 
18.40 Café U nás

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

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

Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Zmìna programù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  
Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì Sazky v 
Domì kultury: po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 
hod., st 8.00-17.00 hod., èt 9.00-17.00 hod., pá 9.00-
15.00 hodin.

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. 

Akce pro veøejnost
 

Z Budynì nad Ohøí pøes Libochovice do Peruce  

EHD v Kromìøíži, Holešov, Hostýn (dva dny)
 

Z Vlkovic pøes Koòský pramen do Mariánských lázní

Telšské údolí nad Jirkovem
 

Kyjovsko: turistika na jižní Moravì mezi sklípky (ètyøi 
dny)

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

3. záøí

10. záøí 

17. záøí

24. záøí

25. záøí

Nejvýznamnìjším 
zdrojem obživy 
pro Ostrováky 
bylo 
v 15. a 16. století 
zemìdìlství 
a rozvinula se 
i øada øemesel.

Jednotlivá øemesla 
se zaèala sdružovat a zaèaly vznikat spoleèensko-
živnostenské øády, pozdìji tzv. cechy. Jako první si 
veverky pamatují cech koželuhù a ševcù; vznikl už 
v roce 1533. Dále pak vznikl cech krejèích a cech 
soukeníkù. Každý cech mìl svùj øád, znak a peèe�. 
Nejbohatšími øemeslníky ve mìstì byli øezníci, pe-

kaøi, mlynáøi, kolaøi a kováøi. Pekárna sídlila pøímo 
v pøízemí budovy dnešní Staré radnice. Mlynáøi pro-
vozovali svou živnost v pìti mlýnech a jeden z nich byl 
pøímo ve mìstì, kovárna byla u Horní brány. 
Mimoøádné postavení mìla øemesla pivovarnická 
a výèepní. Tomu se veverky nediví, vždy� piveèko 
nám Ostrovákùm chutná stále. Do vaøení piva se 
zaèala míchat i šlechta, která dokonce nutila odebírat 
panské pivo i své poddané. V Ostrovì vznikly tøi 
pivovary. Po velkém požáru se obnovily pouze dva, 
a to ten, který stál za kostelem a druhý za radnicí. 
Jáchym Šlik mìl také svùj pivovar, který mu pùvodnì 
sloužil pouze pro vlastní potøeby. Za zmínku stojí 
vyhledávaná a uznávaná dílna mistra zvonaøe 
Albrechta, který neodléval zvony jen pro náš kostel, 
ale svojí prací byl známý i v širokém okolí. 

Jilm vzácnì štíhlý a zlatý

Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Stranná - odpoèinek u Kalvárie                             Foto: Archiv KÈT

Devátý rok naší èinnosti zahájíme ve ètvrtek 1. záøí
 v dobì od 9.30 do 11.30 

hod. si mohou maminky na mateøské dovolené se 
svými dìtmi prohlédnout prostory MC a spoleènì si 
chvíli pohrát. 

Od 5. záøí pak zahájíme jednotlivé dopolední 
programy pro dìti (po-st 9.30-11.30 hod.) a veèerní 
akce pro dospìlé (  každou støedu 18.00 hod., 

 v úterý 18.00 hod.).  
zaèíná v pátek 16. záøí v 17.00 hod. (pìt lekcí), 
pøihlaste se na tel. 608 914 469. Nejbližší 

 pøipravujeme na nedìli 18. záøí 
v 14.00 hod. a pøihlásit své miminko mùžete do 
12. záøí (tel. 608 914 469). 

 
Dnem otevøených dveøí,

Jóga
Pøátelé reiki  Tìhotenský kurz

Vítání 
miminek

Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová
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Ètenáøské pøíspìvky

V loòském roce jsme mu v Ostrovském mìsíèníku 
krátce gratulovali k 75. výroèí knìžského pùsobení. 
Byl skuteènì r. 1935, po studiu na Teologické fakultì 
University Karlovy, vysvìcen v pražské katedrále 
sv. Víta. Poté nastoupil jako knìz katecheta do Jáchy-
mova. Nedávno nám ukazoval z vyhlídky na Plešivci 
všechny obce, do kterých docházel uèit. Chodil pìš-
ky, v zimì na lyžích. 

„V pondìlí pìt kilometrù tam, pìt zpátky, v úterý šest, 
ve støedu ètyøi a další tøi dny se vše opakovalo, 
protože se náboženství vyuèovalo dvì hodiny týdnì 
ve všech tøídách,” jak sám vzpomenul. Pozdìji, když 
byl od r. 1938 faráøem v Ostrovì (Schlackenwerthu), 

Je nasnadì, že autobusy MHD nejvíc využívají starší 
osoby a nemocní nebo èásteènì invalidní obèané. 
Náhodou jsem vyslechla rozhovor dvou starších žen, 
které si navzájem stìžovaly na souèasný stav mìstské 
dopravy. Sice jezdí více spojù a na více míst, ale 
autobusy jsou pro staré a nemocné lidi v podstatì 
nepoužitelné, protože vysoký nástup a výstup jim 
znemožòuje je využívat. Lidé s berlemi, holemi, ale i ti, 
kdo jsou „jen“ staøí a slabí, tìžko do zvýšeného vchodu 

autobusu bez pomoci vyjdou. Proto vìtšina z tìchto 
lidí autobusy nejezdí a èasto dokonce radìji zaplatí 
taxíka, potøebují-li odvoz k lékaøi. Když už se uèinil krok 
smìrem ke zlepšení mìstské dopravy tím, že se spoje 
rozšíøily, nebylo by možné udìlat i ten druhý, snad 
ještì dùležitìjší krok, který by zajistil bezbariérové 
autobusy, nebo alespoò autobusy s nižšími vchodo-
vými schody, jaké jezdí napøíklad v Karlových Varech? 
Vždy� výše jmenovaná skupina obèanù rozhodnì 
potøebuje mìstskou dopravu víc, než zdraví mladí lidé, 
kteøí si snadnìji všude dojdou, dojedou na kole nebo 
vlastním autem. 

Komu slouží hromadná 
mìstská doprava?

Ano, zmiòovaná deponie písku u výmìníkové stanice 
è. 17 v Masarykovì ulici byla majetkem firmy Nedvìd 
stavební spol. s r.o. Avšak po upozornìní vedoucím 
Odboru majetku mìsta na nepoøádek kolem této 
deponie jsme písek pøemístili na jiné místo a chodník 
øádnì zametli. To vše bylo provedeno zaèátkem 
èervence, tedy zhruba tøi až ètyøi týdny pøed vydáním 
srpnového Ostrovského mìsíèníku, v kterém byl 
èlánek otištìn. V lokalitì ohranièené Masarykovou, 
Severní a Májovou ulicí už od minulého roku provádí 
firma Nedvìd stavební spol. s r. o. práce na opravách 
topných rozvodù pro Ostrovskou teplárenskou a. s. 
Pro tuto stavbu byl písek urèen a stavební práce 
doposud pokraèují. Ve smlouvì o dílo s Ostrovskou 

Reakce na èlánek Zákony jen pro císaøe?
(OM 08/2011, str. 13)

Jana Hlatková, Ostrov

Vše pro dìti od 0 do 10 let (obleèení, hraèky, 
koèárky, autosedaèky aj.)

Pøedsálí v prvním patøe Domu kultury Ostrov
Prodej v sobotu 15. øíjna 10.00-16.00 hod.

Seznam zboží a vìci nezamìnitelnì oznaèené cenou 
a èíslem prodávajícího pøijímáme do prodeje:
14. øíjna 18.00-20.00 hod. 
Èíslo a informace obdržíte na: detska.burza@email.cz
Prosím netelefonujte! 

Podzimní dìtská burza

Dáša Machková

Pìknì upravené ostrovské mìstské koupalištì 
láká k návštìvì dìtské i dospìlé návštìvníky. 

Malá (velká!) vada na kráse tu ale je: galerie dìl 
nìkterých ostrovských „výtvarných umìlcù“ na stì-
nách jeho hlavní budovy. Nezasloužili by si tito „gale-
risté“ vystavit úèet od Mìstského úøadu? 

Ostrovské kontrasty

Koupalištì

Text a foto: Jiøí Ciprian

Vzácná návštìva v letním Ostrovì

vyuèoval na mìš�anské škole. Ti ostrovští rodáci, kteøí 
jeho výuku pamatují, s láskou vzpomínají na jeho 
poutavé hodiny. Za války knìžské pùsobení nebylo 
lehké. 
„Staèilo jedno neopatrné slovíèko, a osud byl zpe-
èetìn,“ vyprávìl Rudolf Salzer, který v tìchto letech 
psal tìsnopisem zápisky místo farní kroniky. Na 
svatého Václava r. 1946 sloužil naposledy bohosluž-
bu v ostrovském farním kostele sv. Michaela. Poté se 
svými farníky odešel na nádraží, odkud byli odsunuti 
do Nìmecka. On sám byl pøidìlen do bavorské 
diecéze Regensburg. I když mìl na starosti novou 
farnost, na své bývalé „oveèky“ nezapomnìl. 

Shromáždil jejich nové adresy, rozptýlené po celém 
státì a udržoval s adresáty spojení. Od 80. let mi-
nulého století s nimi vždy pøijíždìl na Michaelskou 
pou� do Ostrova. Uchoval si dobrou èeštinu, pøes-
tože v Bavorsku nemá pøíležitost ji procvièovat. Pan 
„faráø v dùchodu“, jak se nám nyní podepsal na foto-
grafie, bìhem návštìvy sdìlil, že chce v roce svých 
stoletých narozenin ještì jednou, naposledy, navští-
vit místa svého dìtství a mládí: obec Nové Zvolání, 
kde se 8. listopadu 1911 narodil, Vejprty a Ostrov. 
Øada je tedy na nás - navštívit jej v jeho nynìjším 
pùsobišti, ve Wallersdorfu. Všichni, kdo jste se nìkdy 
s Rudolfem Salzerem setkali, se jistì pøipojíte k srdeè-
nému pøání k jeho blížícím se stým narozeninám: 
Hodnì radosti, lásky a Božího požehnání! 

S radostí jsme v Ostrovì pøivítali skromného a laskavého èlovìka, vždy ochotného naslouchat 
druhým, nám už známého Rudolfa Salzera, který letos na podzim dovrší 100 let života. 

Mgr. Lidmila Hanzlová 

Rudolf Salzer (vlevo) pøi návštìvì farního kostela 
Foto: Mgr. Lidmila Hanzlová

teplárenskou je jednoznaènì uvedeno, že poplatek za 
zábory pozemkù v majetku mìsta Ostrov platí 
Ostrovská teplárenská a. s. Vyhlášku mìsta jsme tedy 
neporušili. Tyto i další informace bychom obèanu 
Železnému a zároveò zastupiteli a radnímu za ÈSSD 
rádi sdìlili, pokud by se zeptal. Nezeptal se… Nabyli 
jsme proto dojmu, že prvotním zájmem obèana 
Železného nebylo poukázat na dodržování vyhlášky èi 
poøádek, ale pošpinit jméno firmy Nedvìd stavební 
spol. s r.o. a jméno Nedvìd obecnì. Uvítali bychom, 
kdyby z tìchto vyplývajících skuteèností uèinil zastu-
pitel Železný jednoznaèný závìr a našel odvahu se 
nám omluvit. Jan a Petr Nedvìdovi, 

majitelé firmy Nedvìd stavební spol. s r.o. 

Nezvaní „umìlci“ vnucují návštìvníkùm koupalištì své výtvory. 

Upravené zelené plochy pøispívají ke spokojenosti uživatelù koupalištì.
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Letohrádek Ostrov 
Poboèka GU Karlovy Vary
úterý-nedìle 13.00-17.00 hod. 
tel.: 353 842 883, 737 072 522

Barvy podzimu. Tak se jmenuje další výstava 
Ateliéru malby ostrovských malíøek. Hovoøí se 
vždy jen o „ostrovských“, ale nutno pøedeslat, že 
ateliér navštìvují i malíøky (a malíø) z Karlových 
Varù. 

Podzim v krajinì je rájem pro malíøe. Traduje se, že 
malování v krajinì, tedy v plenéru, en plein air, venku, 
umožnil teprve vynález tuby. Autorem patentu byl 
John Rand pøed 170 lety. Dnes jsme pøesvìdèeni, že 
bez barev v tubách by nevznikl žádný impresionismus. 
Barevnost podzimu je pro malíøe velká výzva; opo-
vážlivce, který se chce vydat do krajiny se štìtcem, 
potká nìkolik tìžkostí. Tak tøeba seskupení drobných 
pøedmìtù, které se vzdáleností slévají v jednu barev-
nou skvrnu. Snaha zachytit listoví malbou každièkého 
lístku je pøedem marná. Souèet všech lísteèkù se 
v korunu stromu stejnì nesloží a nakonec pro lístky 
nevidíme strom a pro strom nevidíme les! A což 
teprve barva… Základní barvy v krajinì vidí každý, 
dokonce ženy prý dokážou jemnìji rozlišit jednotlivé 
odstíny, malíø však potøebuje vìdìt, které barvy 
v krajinì chybí, musí vymyslet harmonii barev v obra-
ze, jakousi náladu pro malovanou krajinu. Barevnost 
krajiny je jedineèná v rùzných denních i roèních 
dobách, za rùzného poèasí, v rùzných úhlech pohle-
du. Jistì však budete souhlasit, že barevnost podzimní 
krajiny je to nejkrásnìjší, co mùže pøíroda rok co rok 
lidskému oku a duši nabídnout. Proto se naše výstava 
jmenuje Barvy podzimu, i když o podzim na nìkte-
rých plátnech nakonec vùbec nešlo. Tìšíme se na vaši 
návštìvu. 

Kromì stálé široké nabídky informací a prodeje on-line vstupenek a místenek nabízíme v záøí 
také èasto využívanou službu, a to potvrzování žákovských a studentských prùkazù 
v zastoupení Ligneta autobusy s.r.o. 

Cyklomapu Karlovarského kraje pro rok 2011 s trasami také pro in-line vyjížïky prodáváme 
rovnìž v IC v Domì kultury, kde si také mùžete zakoupit stolní kalendáø pro rok 2012 
s historickými fotografiemi obcí Karlovarska. Tìšíme se na vaši návštìvu. 

Vážení ètenáøi, ti z vás, kteøí sledují vysílání 
ostrovské kabelové televize, si jistì zvykli na 
poøad Pod lupou, jehož cílem bylo zkoumat 
veøejné mínìní v našem mìstì. Nyní od záøí se 
mùžete tìšit na jeho novou podobu. 

Setkávat se budeme pravidelnì každý mìsíc v pro-
dlouženém èase, kdy s našimi hosty detailnì probe-
reme aktuální témata, jež se pøímo dotýkají vás, 
obèanù Ostrova. Zaèneme problematikou pøedškol-
ních zaøízení, následovat bude otázka dostupnosti 
péèe pro seniory v našem regionu. Námìty dalších 
dílù závisí již pøedevším na vás! Napište nám, s jakými 
nedostatky se ve mìstì potýkáte, co vás trápí, 
popøípadì s èím nesouhlasíte. Disponujete-li osobní 
zkušeností s probíranými tématy, podìlte se s námi 
o ni. Své postøehy pište na e-mailovou adresu: 
janzelezny@ymail.cz 

Pokraèují výstavy:

Pùlstoletí umìní v Letohrádku Ostrov 
(1961 - 2011)
Plakáty, katalogy, fotodokumentace pøipomenou 
výstavy za 50 let v galerii a pøiblíží osobnosti gra-
fického designu. 

Jiøí Zavoral  - Malování pro radost

Vernisáže výstav:

2/50 Grafické listy 20. století ve sbírkách galerie
Kolekce 50 nejlepších grafických dìl druhé poloviny 
20. stol. 

…a nìjak se zaèít musí!
Návrhy filmových plakátù studentù SPŠ keramické 
a skláøské v Karlových Varech. Pod vedením Boøivoje 
Hoøínka mìli za úkol vytvoøit plakát na libovolný film, 
zejména zachytit náladu filmu a propojit obraz 
s textem. Jako inspirace jim sloužily plakáty z 60. let 
minulého stol., doby vrcholu èeskoslovenského 
filmového plakátu.

Ženské závislosti 
Prostøednictvím textù, fotografií, objektù a instalací 
poodkryjí mladé umìlkynì psychické, mentální 
i materiální nezbytnosti v životì souèasných žen. 
Štìpánka Bláhovcová (1981), Helena Èubová 
(1982), Lucie Cajthamlová (1989), Vendula 
Chalánková (1981), Dita Havránková (1987), Tatiana 
Morová (1983), Nikola Semotánová (1976), Blanka 
Svatošová (1982), Dagmar Štrosová 

Všechny výstavy potrvají do 2. øíjna 2011.

Doprovodný program k výstavì 
Ženské závislosti

 
Výtvarné setkání v Letohrádku: Látkové šperky
Návštìvníci si mohou vytvoøit látkový módní 
doplnìk, náhrdelník, náušnice èi brož. Dílnou je pro-
vede módní designérka Zdeòka Bílková, kurátorka 
galerie. V cenì vstupného (45 Kè, 30 Kè) je zahrnut 
materiál k tvorbì i malé obèerstvení.

 
Workshop s Dagmar Štrosovou
Š�astný odpad - sklenìná láhev (pronikání do tajù 
skla až do dna). S autorkou budou návštìvníci 
zkoumat vizuální a zvukové aspekty skla, bystøit hmat, 
oko i uši. Spoleènì s úèastníky autorka vytvoøí zá-
vìsnou plastiku èi zvonkohru. V cenì vstupného 
(30 Kè) zahrnuta prohlídka výstavy Ženské závislosti 
a obèerstvení.

Linorytová dílna s Helenou Èubovou
Helena Èubová vystudovala knižní vazbu a vìnuje se 
i grafice, kresbì a malbì. Návštìvníky provede 
technikou linorytu. Hotový linorytový tisk si každý 
bude moci odnést s sebou domù. V cenì vstupného 
(45 Kè, 30 Kè) zahrnut veškerý materiál a malé 
obèerstvení. 

Ženy v umìní 
Pøednášky: Text v ženském umìní (Zdeòka Bílková), 
Tìlo a tìlesnost (Eliška Furèáková), Postavení žen 
v èeském výtvarném umìní (Božena Vachudová). Na 
klávesy zahraje Adéla Kodytková. Vstup 30 Kè

 
Podveèer ženské poezie
Autorské ètení Lucie Cajthamlové, Heleny Èubové 
a Tatiany Morové doplnìné hudebním doprovo-
dem. Vstupné dobrovolné

8. záøí 17.00 hod. 

10. záøí 15.00 hod.

15. záøí 17.00 hod.

29. záøí 14.00 hod. 

29. záøí 17.00 hod. 

30. záøí 17.00 hod.

Ve dnech 23. až 25. záøí se na Vìtrném vrchu 
uskuteèní Víkend pro nezadané. 

Zaèátek je v pátek v 16.00 hod. (ukonèení dle situace). 
Jsou zváni všichni ti, kteøí už nechtìjí být sami. Akce je 
urèena zájemcùm všech vìkových kategorií, 
minimální vìk je však 18 let. Vlastní kolo a hudební 
nástroj jsou vítány. 

Kultura - informace

Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

Podzim na Staré radnici 
v barvách podzimu

Mgr. Jana Matoušková 

Poøad Pod lupou 
v nové podobì

Jan Železný, moderátor poøadu

Víkend 
pro všechny nezadané 

Jana Klimešová-Cimická

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor: David Papánek



Záøí 2011

Oddíl tenisu pøi TJ Ostrov poøádá ve druhém 
pololetí tohoto roku Tenisovou školièku pro dìti 
ve vìku od šesti do 15 let. Jedná se o pravidelnou 
práci oddílu s novými zájemci o tenis. 

Dìtem se vìnují zkušení trenéøi a také souèasní nebo 
bývalí závodní hráèi oddílu. První schùzka zájemcù o Te-
nisovou školièku bude v areálu tenisového oddílu 
v ostrovském Zámeckém parku v pondìlí 5. záøí v 17.00 
hod. Zde budou dohodnuty termíny tak, aby èas vyho-
voval pøedevším novým mladým tenistùm. Tréninky 
budou probíhat pravidelnì dvakrát týdnì na dvorcích 
tenisového oddílu v Ostrovì a dále také jednou týdnì
v hale TJ v Ostrovì. 

Se zaèínající novou sezónou 2011-2012 nezbývá, 
než se ohlédnout za uplynulou sezónou naší 
talentované mladší žákynì Karolíny Vysocké. 

Karolína se v uplynulé sezónì zamìøila pouze na 
individuální soutìže. Zúèastnila se BTM ÈR katego-
rie A v Praze, Havíøovì, Hustopeèích, Dubòanech, 
Jaromìøi, Vlašimi, dále ŽT Top 24 opìt v Havíøovì. 
Na tìchto turnajích si vybojovala pøímý postup na 
Mistrovství ÈR mladších žákyò, které se konalo 
v Jaromìøi. Na BTM ÈR se dokonce ve dvou pøípa-
dech probojovala do finále ètyøhry a získala dvì støíbr-
né medaile, v jednom pøípadì skonèila bronzová. 

Na Mistrovství ÈR ml. žákyò se i pøes nepøízeò 
losu probojovala pøes tøetí hráèku republikového 
žebøíèku až do osmifinále a obsadila dìlené deváté 
až 16. místo. 

Na úrovni Karlovarského a Plzeòského kraje se 
zúèastnila celkem ètrnácti turnajù jednotlivcù, kde 
vybojovala celkem 27 medailí v kategoriích mladších 
žákyò, starších žákyò, dorostenek a žen. Celkem 
získala devìt zlatých, 14 støíbrných a ètyøi bronzové 
medaile. 

Závìr sezóny si zpestøila kvalifikací do druhé ligy žen, 
kde hostovala za TJ Bøezovou. Po této kvalifikaci byl 
její trenér Ivan Vysocký osloven oddílem TJ Slovan 
Bohnice, který jí nabídl možnost startovat v II. lize 
žen. Tuto nabídku oddíl stolního tenisu akceptoval 
s tím, že Karolína bude v tomto oddíle hostovat 
a nadále zùstane èlenkou TJ Ostrov. 

Oblastní charita Ostrov nabízí mož-
nost zúèastòovat se v rámci dobro-
volnické aktivity, cvièení Jóga pro 
každého v prostorách spoleèenské 
místnosti Vyhlídka v Domì kultury 
Ostrov (vchod u Mìstské policie, 

II. patro), prozatím každé úterý poèínaje dnem 
13. záøí od 18.00 hod. 

Co vás všechno èeká? Cviky zamìøené proti bolestem 
v zádech, ale také na posílení krèní, hrudní a bederní 
páteøe, dechové cvièení, relaxace, uvolnìní tìla a mys-
li. S sebou je tøeba si vzít karimatku nebo deku, tepláky 
a teplé ponožky. 

Pøijïte si zacvièit jógu

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCHO 
www.ostrov.charita.cz

Sport
Oddíl stolního tenisu 
TJ Ostrov 

Jaroslav Jandák, pøedseda 

Hledáme 
mladé zájemce o tenis

Alfréd  Hlušek, pøedseda

Využijte možnosti inzerovat
v Ostrovském mìsíèníku!

Kontakt: 
bilkova@dk-ostrov.cz 

tel. 353 800 525, 353 800 542 

Vymìním státní byt 2+1 1. kategorie v Kralupech nad Vltavou, 
289 m , plastová okna, balkón, 3 komory, sklep, za domem spoleèná 

zahrada za rodinný domek 3+1 v Ostrovì nebo blízkém okolí.
Dohoda jistá. Tel.: 790 201 878

V èervenci se v Ostrovì narodilo šest dìtí, zemøelo 11 obèanù. 
Manželství uzavøelo osm párù. K trvalému pobytu ve mìstì se 
bìhem èervence pøihlásilo 23 osob, odstìhovalo se jich 16. 
Celkovì tedy ve mìstì pøibyli dva obèané. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v èervenci byl 41,38 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) 
k 31. èervenci byl 16 927. 

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v èervenci 2011

Matrika MìÚ Ostrov 



Záøí 2011 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


