
Je to témìø k neuvìøení, že letos pøipravujeme již ètvrtý 
roèník Klášterních slavností, kterým se oficiálnì slav-
nostnì zahajuje sezóna kulturního støediska Klášter 
Ostrov. Každý roèník byl nìèím zvláštní a je tøeba øíci, že 
se i nadále snažíme (v rámci možností) pøipravit pro 
návštìvníky všech vìkových i zájmových kategorií 
pøitažlivý a co nejzajímavìjší program.

Vzpomínejme, co se na slavnostech událo v uplynulých tøech 
létech: Byl odhalen obelisk Marie Antonie, manželky vévody 
toskánského v klášterní zahradì. V dalším roce starosta mìsta 
odhalil na nádvoøí kláštera pamìtní desku Johannu Casparu 
Ferdinandu Fischerovi, jednomu z nejslavnìjších absolventù 
piaristického kláštera v Ostrovì. Návštìvníci se mohli svézt 
v koèáøe, vystoupat ve vzdušném balónu, poslechnout si 
oblíbené zpìváky Vìru Martinovou nebo Jakuba Smolíka, 
mnohé rozesmál herec Viktor Braunreiter. Nesmíme 
zapomenout ani na Sbor dobrovolných hasièù v Ostrovì, 
který každým rokem pøispìje ukázkou hasièské techniky 
a pøijede se pochlubit nablýskanými vozy. Také výcvik psù 
a projížïky na koních lákají každým rokem malé i velké divá-
ky. A nabídka stánkù s obèerstvením, všelijakým pou�ovým 
zbožím a øemeslnými výrobky se neustále rozrùstá.
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Radùza
v divadelním sále
DK Ostrov

Noc 
s Andersenem 
v Mìstské
knihovnì Ostrov

XIV. roèník

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Pokraèování na stranì 2

Pokraèování na stranì 3

V polovinì bøezna byla zahájena modernizace 
parku ostrovské nemocnice. Projekt zahrnuje 
12 stavebních objektù vèetnì parkovištì, 
dìtského høištì, víceúèelového sportovního 
høištì, lezecké stìny, in-line dráhy, bludištì, la-
nového centra, sadových úprav, bylinkové 
zahrady, nového oplocení a ohništì s posezením. 
Zrekonstruována bude i kašna. 

Projekt je financován z prostøedkù EU. Dokonèení 
stavby je plánováno na záøí letošního roku. Omlouvá-
me se za postupné uzavírání parku z bezpeènostních 
dùvodù a také za zvýšenou hluènost a prašnost po 
dobu akce. Odmìnou vám všem bude krásné pøí-
rodní prostøedí, které vám bude k dispozici a zvýší 
komfort pobytu v naší nemocnici. 

Již nìkolik let probíhá postupná digitalizace kin 
v ÈR. Jde o to, že hlavní filmoví distributoøi 
(prodejci) už nebudou rozšiøovat filmy na 
klasickém 35mm filmovém pásu, ale pouze v digi-
tální podobì za pomoci satelitu. Na základì 
úspìšnì podané žádosti potvrdilo Ministerstvo 
kultury ÈR pøiznání dotace pro Dùm kultury 
Ostrov ve výši 550 tis. Kè. 

Pøedpokládaná hodnota celkové zakázky v Kè bez DPH 
se vyšplhá k 3.550 tis. Kè bez DPH. Veøejná zakázka 
bude rozdìlena do dvou etap; podmínkou dotace ze 
Státního fondu Èeské republiky pro podporu a rozvoj 
kinematografie je zprovoznìní kina s technologií DCI 
2D do konce tohoto roku. Poøízení technologie 3D je 
možné pøesunout na rok pøíští. 

Digitalizace velkého kina 
Domu kultury 

Soutìžní akce s bohatým programem se 
uskuteèní 31. kvìtna na Mírovém námìstí 
v dobì od 9.00 do 17.00 hod. Veškeré aktivity 
poøádané na námìstí (sportovní, vzdìlávací 
nebo zábavné), jsou orientovány na podporu 
ekologického smýšlení veøejnosti. Koncept 
celého dne je urèen pro školy, rodiny s dìtmi, 
handicapované spoluobèany i dospìlé.

Program na námìstí
Interaktivní mapa pod heslem Najdi si svùj kon-
tejner: na velkém LCD na stojanu je možné najít na 
detailní mapì mìsta svùj kontejner. LCD je pro-
pojeno s poèítaèem (navigací) s offline mapou 
mìsta s vyznaèenými kontejnery; po zadání názvu 
ulice, kde èlovìk (klient) bydlí nebo pracuje, je 
možné dohledat nejbližší èervený kontejner.

Najdi si svùj èervený 
kontejner, chytni a vyhraj

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NOPokraèování na stranì 2

Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program

Program
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Vyvrcholením putování byla poèítaèová hra Julius 
Verne. Obì poèítaèové hry pro dìti pøipravil Helmut 
Harzer, øeditel ZŠ Masarykova. V programu vystoupil 
také kouzelník Šari-Vari Ivo Ouøada a nechybìla ani 
diskotéka s Pavlem Jindrou (skupina Drc), na které si 
s dìtmi zatanèil i starosta mìsta Pavel Èekan. Vy-
slechli jsme si poselství èeského velvyslance v Dánsku 
Zdenka Lycky, který všechny pøítomné pozdravil a in-
formoval ve svém e-mailu, že Noc s Andersenem 
probìhne minimálnì v 1171 místech s úèastí šedesát 
tisíc dìtí.  Pozdrav také pøišel z dalekého Taiwanu od 
ilustrátora Tomáše Øízka, který popøál pohodovou 
a pohádkovou Noc s Andersenem. K poselství se 
pøipojila i škola Czech and Slowak School of Sydney. 

Když se setmìlo a v Zámeckém parku nastala noc, 
dìti absolvovaly stezku odvahy. V parku na nì èekaly 
pohádkové postavy: Bílá paní, èert, vodník, èarodìj, 
Šmoulinka a soutìžící ve družstvech museli zod-
povìdìt pìt otázek z èeské literatury. Všechna druž-
stva zabodovala. Je vidìt, že dìti, které navštìvují 
mìstskou knihovnu, znají èeské pohádky a dobro-
družnou literaturu velmi dobøe. Po návratu ze stezky 
odvahy dìti stvrdily svým podpisem, že ji úspìšnì 
dokonèily. Knihovnice potom malým dìtem pøeèetly 
pohádku na dobrou noc a velkým dìtem pustily film. 
Spaní v  knihovnì bylo pro všechny velkým zážitkem. 
V sobotu ráno posnídaly dìti domácí koláèe a buchty, 
které upekly knihovnice. Po snídani probìhlo vy-
hodnocení soutìží a všechny dìti si jejich rodièe 
odvedli domù. Dìti si odnášely diplomy a další 
drobné ceny. Celou akci provázel zpìv s kytarou pod 
vedením Zdeny Matoušové. 

Letošní již 12. roèník se vydaøil, nové velké prostory 
vytvoøily možnosti pro pestøejší programovou náplò. 
Nesmíme zapomenout na sponzory (Døevìné hraèky 
D. Leitnera a Pizzerie Mamma Mia T. Huòáèka), kteøí 
pøispìli k uskuteènìní naší akce, protože bez jejich 
pomoci by ztratila na kvalitì. 
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Kvìtnové akce v knihovnì zahájí výstava 
k 40. výroèí Mìstského domu dìtí a mládeže. Od 
3. kvìtna mùžete zhlédnout fotografie z historie 
letního tábora v Manìtínì. Vernisáž výstavy 
obohatí vystoupení kytarového kroužku 
MDDM pod vedením Zdeny Matoušové. Výsta-
va potrvá do konce kvìtna. 

3. kvìtna 17.00 hod. Astrologie v denním životì 

7., 14. a 28. kvìtna, vždy 16.30 hod. Jóga

21. kvìtna 16.00 hod. Ponožková zvíøátka  

29. kvìtna 17.00 hod. Richard Pachman  

Pøednáška Milana Gelnara. Po skonèení možnost 
individuálního výkladu horoskopu.

Kurz klasické indické jógy pod vedením Olgy 
Muchové

Další ze série kurzù øemesel. Tentokrát budeme 
vyrábìt ponožková zvíøátka.

Setkání se zpìvákem, spisovatelem a malíøem 
Richardem Pachmanem. Veèer pro odpoèinek i za-
myšlení nad smyslem života zahrnuje i èást vìnova-
nou starému Egyptu, mistru Janu Husovi a období 
renesance, kterým byl autor inspirován pøi práci na 
posledním albu Notre Dame i poslední knize Útes.

V kvìtnu pokraèujeme v oblíbených poèítaèových 
kurzech, termíny a náplò kurzù najdete na webu 
a v recepci knihovny. 
Další informace na www.mkostrov.cz, rezervace 
a prodej vstupenek na jednotlivé akce v recepci nebo 
na info@mkostrov.cz

Mìstská knihovna Ostrov se již tradiènì 
pøipojila k celosvìtové akci Noc s Andersenem. 
V letošním roce se akce poprvé konala v nové 
budovì knihovny, a to velmi úspìšnì. Na Noc 
s Andersenem pøišlo na padesát dìtí a pracovníci 
knihovny pro nì pøipravili bohatý program. 

Hned pøi pøíchodu byly dìti ostužkovány a rozdìleny 
do soutìžních družstev. Soutìžilo se v gymnastice, 
v poèítaèové høe Les Øáholec; družstva pøedvádìla 
pohádkové bytosti, které si vytáhla z košíèku, a druzí 
hádali. Po veèeøi, kdy si všichni pochutnali na pizze, 
nastalo putování po mìstské knihovnì. Družstva 
hledala ukryté soutìžní otázky a odpovídala na nì. 

Noc s Andersenem 
v knihovnì 

Slalom mezi elektrospotøebièi (maketami) na vozítku 
segway nebo na kolobìžce. Možnost vyzkoušet si 
jízdu na rùzných dopravních prostøedcích: slalom 
mezi spotøebièi, které se ještì vejdou do èervených 
kontejnerù (notebook, rychlovarná konvice, tousto-
vaè ad.)

Tøikrát mobilní kontejner (kostým): instruktor se po-
hybuje po mìstì (námìstí) a rozdává letáky, mapky 
s rozmístìním èervených kontejnerù, informuje 
o dìní na námìstí. 

Nafukovací skákací hrad a trampolína pro nejmenší 
a rodiny s dìtmi

Odevzdávání starého elektra: za odevzdané elektro 
obdrží návštìvníci nápoj a propagaèní pøedmìty, 
navíc mají možnost zúèastnit se soutìží o hodnotné 
elektro.

Soutìže
 hod mobilem do èervené popelnice 

Asekol
 napsat deset vìcí, které do 

kontejneru patøí a deset, které nepatøí

Namaluj 
obrázek èerveného kontejneru 

Pro školy: Zapojení škol formou literární soutìže: 
báseò na téma „èervený kontejner“ se zapracováním 
názvù ulic, kde se nachází 

A dále: hudební aparatura a doplòková muzika, 
posezení (ètyøi lavice a dva stoly), dìtský koutek pro 
nejmenší 

Hod na cíl:

Soutìž „10 za minutu“:

Skákání v pytli
Výtvarná soutìž pro dìti do šesti let: 

Pokraèování ze strany 1

Najdi si svùj èervený 
kontejner, chytni a vyhraj

Ing. Bohuslav Schneider, ved. Odboru MS

Pokraèování ze strany 1

Digitalizace velkého kina 
Domu kultury 
Pokud by se 3D technologie nerealizovala, nemìlo 
by to vliv na porušení podmínek dotace, ale výbìr 
filmù a zejména novinek by byl omezený. Digitalizace 
velkého kina, by� se jedná o finanènì nároènou 
záležitost, by mìla být pro kulturní dìní v Ostrovì 
velkým pøínosem. 

Odbor dopravnì správní MìÚ Ostrov evidoval 
k 1. dubnu 2012 celkem 17 823 obyvatel.

Poèet obyvatel 
mìsta Ostrova

Mgr. Lucie Mildorfová 

Mgr. Irena Leitnerová, 
øed. MK

Na akci Noc s Andersenem i tentokrát vládla pohodová atmosféra.                                                                         Foto: Archiv MK Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, 
øed. MK



Stává se to. Neèekaný pracovní úraz èi vážná 
dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blíz-
kých. Taková událost zmìní celý další život, zdraví, 
možnosti… Co lze v takové situaci nárokovat? 

Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poško-
zenému úèastníku dopravní nehody, který nehodu 
výluènì nezavinil (øidiè, spolujezdec, motocyklista, 
cyklista, úèastník hromadné dopravy, chodec).
Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poško-
zenému zamìstnanci, který utrpìl úraz pøi plnìní 
pracovních úkolù.
Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda 
poškozený mìl v dobì úrazu sjednánu úrazovou nebo 
životní pojistku. 
Nárok na odškodnìní má i chodec, který sám zpùsobí 
dopravní nehodu, je mu však zohlednìna spoluvina, 
nicménì má nárok na alespoò èásteèné plnìní. 
Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému 
také v pøípadì, že viník nehody nemá povinné ruèení, 
nebo byla škoda zpùsobena nezjištìným vozidlem, 
kdy øidiè z místa nehody ujel. 
Spolujezdci viníka nehody (vèetnì rodinných pøísluš-
níkù) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
U tìžkých úrazù s vážnými následky (paraplegie, kva-
druplegie, ztráta konèetiny, poškození mozku apod.) 
je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení 
odškodnìní za trvalé následky úrazu. 
Náhradu lze získat tøi až pìt let po úrazu, poté je nárok 
promlèen. Smyslem projektu je pomoci poškozeným 
èi pozùstalým získat odpovídající informace o náhradì 
škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzul-

tace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, 
pomoc pøi posouzení správnosti již vyplaceného 
odškodného a orientace v pøípadném soudním sporu 
s pojiš�ovnou. Telefonickou konzultaci lze sjednat na 
tel. 723 203 036 nebo prostøednictvím e-mailu: 
nahradaskody@email.cz

Ostrovský mìsíèník
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25. kvìtna 

26. kvìtna

Program

Pøíjezd (možnost obìdù)
13.45 hod. 
Odjezd autobusù do Hor-
ního Slavkova od DM Lidic-
ká ulice a Tržnice

14.30 hod. Položení kvìtin u památníku na høbitovì 
v Horním Slavkovì
15.00 hod. Odjezd do Ostrova, Dolního Žïáru
15.45 hod. Pietní akt u NKP Vìže smrti a položení 
vìncù
16.30 hod. Recitál Martina Jiøíka, výstava
18.00 hod. Odjezd z Dolního Žïáru do K. Varù
18.30-19.30 hod. Veèeøe (DM Lidická ul. Karlovy 
Vary)

 

6.45-7.30 hod. Snídanì
8.00 hod. Odjezd autobusù od ubytoven se zastáv-
kou U Tržnice
8.20 hod. Setkání s VIP hosty
9.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Jáchy-
movì
10.00-11.00 hod. Položení vìncù a projevy u památ-
níku Brány ke svobodì

Po slavnostním ukonèení možnost návštìvy 
nìkteré z lokalit (dle zájmu): Štola Barbora, 
høbitov v Jáchymovì, Klášter Ostrov, Vìž smrti 
v Dolním Žïáru. 

Kontakt:
Konfederace politických vìzòù, poboèka è. 23 
Karlovy Vary, tel. 607 769 707 
e-mail: Preislerova.Vlasta@seznam.cz 

Rádi bychom vás infor-
movali o aktuálním dìní 
kolem rozhledny Hra-
bìnka. Pøedevším chce-
me podìkovat za vaši 
dosavadní podporu. Do-
posud bylo prostøed-
nictvím kasièek a prodeje 
upomínkových pøedmì-
tù vybráno 18 918 Kè, 
které jsou v celé výši 
urèeny pro realizaci roz-
hledny. 

Nadále mùžete pøispìt do kasièky v klášterním 
kostele, zakoupením pohlednice v Informaèním 
centru v DK Ostrov nebo zasláním libovolné èástky 
na úèet è. 43-9615470237 / 0100. Uvítáme 
jakoukoli nabídku pomoci, kontaktovat nás mùžete 
na mailu: rozhlednahrabenka@seznam.cz

V souèasné dobì, za podpory Místní akèní skupiny, 
která by mohla zažádat o dotace z EU, jednáme 
o koupi pozemku, jehož prodej je majitelem nyní 
pøislíben za pøijatelných podmínek. Opìt pøipra-
vujeme i akce na podporu rozhledny, které se budou 
konat 28. èervence a 28. záøí na Vìtrném vrchu. 
Budeme se tìšit na vaši úèast.

Fotosoutìž Objektivem pro Hrabìnku je 
prodloužena do 31. srpna 2012. Více informací 
a aktuality najdete na www.rozhlednahrabenka.cz
Za výbor sdružení Rozhledna Hrabìnka 
(Jana Klimešová, Petr Savèic, Ing. Eva Plachá, Jiøí 
Pavlík, Václav Macek):      

Projekt Amadeo pomáhá 
obèanùm po tìžkém úrazu 

rep

Luboš Modroviè

Vìž smrti 

Rozhledna Hrabìnka 
se opìt hlásí

Jarní blokové èištìní chodníkù a ulic se provádí
v dobì od 3. dubna do 29. èervna vždy od 7.00 do 
15.00 hod. 

V ulicích bude v pøedstihu umístìno pøíslušné doprav-
ní znaèení. Žádáme majitele vozidel, aby je po dobu 
blokového èištìní pøeparkovali, vyhnou se tak nepøí-
jemnostem. Ihned po vyèištìní komunikací a odstra-
nìní dopravního znaèení budou opìt moci na tìchto 
místech parkovat. Vzhledem k velké nekázni majitelù 
vozidel zajistilo mìsto Ostrov odtahovou službu a pøi-
jalo patøièné naøízení o cenách. O odtahu vozidel 
a øešení pøestupcù bude na místì rozhodovat Mìstská 
policie Ostrov, která uloží øidièùm za nerespektování 
dopravního znaèení blokovou pokutu až do výše 
2000 Kè. Bude-li øidiè nepøítomen, policie stav zdoku-
mentuje, naøídí odtah vozidla a pøestupce se dostaví 
na služebnu MP k vyøízení pøestupku, kde mu bude 
uložena bloková pokuta do výše 2000 Kè. Pøestupce si 
pak vyzvedne vozidlo na parkovišti pro odtažená 
vozidla a uhradí poplatek za odtažení a ostrahu vozidla 
(viz Naøízení mìsta è.4/2009 o cenách za nucené 
odtahy motorových vozidel a vrakù). 

Seznam ulic a harmonogram èištìní byl uveøej-
nìn v OM 04/12.

Blokové èištìní mìsta

Ing. Bohuslav Schneider, 
ved. Odboru MSM

Zasahovali jsme celkem u 15 událostí, z toho bylo 
pìt požárù, tøi úniky látek, dvì dopravní nehody, 
dvakrát to byla technická pomoc a tøikrát planý 
poplach. 

K dopravní nehodì osobního vozidla jsme vyjíždìli do 
Moøíèovské ulice, øidiè byl lehce zranìn. K další neho-
dì jsme byli vysláni s karlovarskou jednotkou: øidiè 
najel na kompresor z lednice a došlo k proražení olejo-
vé vany vozidla. K požáru buòky za Benzinou jsme 
vyjíždìli s jednotkami z Hájku, Jáchymova a Karlových 
Varù, na místì byla zjištìna jedna zranìná osoba, která 
byla pøedána záchranné službì. V Kollárovì ulici jsme 
likvidovali požár osobního automobilu. Likvidovali 
jsme požár lesního porostu u obce Boè spoleènì s jed-
notkami ze Stráže a Klášterce nad Ohøí a HZS Klášterec 
nad Ohøí. Další požár lesního porostu jsme likvidovali 
podél železnièní tratì od studánky po pískovnu, na 

jeho likvidaci se podílelo celkem pìt jednotek (šest 
cisteren a dva velké vozy). Jelikož byl terén pro požární 
techniku nedostupný, bylo nutno natáhnout pøes 
300 m hadicového vedení. K požáru bytu v Kollárovì 
ulici jsme vyjíždìli s obìma cisternami, na místo byly 
vyslány jednotky z Hájku a KV. Na místì bylo zjištìno, 
že došlo k požáru potravin na sporáku s rozšíøením na 
kuchyòskou linku, došlo k nadýchání jedné osoby 
zplodinami hoøení, osoba byla pøedána k ošetøení. 
K likvidaci provozních náplní z osobních automobilù 
jsme byli vysláni do Klášterní, Hornické a Družební 
ulice. Naši pomoc si vyžádala záchranná služba v Kruš-
nohorské ulici pøi transportu pacienta. K úniku èpavku 
jsme vyjíždìli na zimní stadion v Ostrovì, na místì však 
detektory ani èidla v budovì nezaznamenaly žádný 
únik a situace byla vyhodnocena jako planý poplach. 
V Jáchymovì došlo k požáru autobusu, na místo jsme 
byli vysláni spoleènì jáchymovskou jednotkou, pøi 
jízdì k zásahu jsme ale byli odvoláni, nebo� se jednalo 
také o planý poplach. 

Ostrovská teplárenská, a.s. 
informuje
Letní odstávka teplé vody se uskuteèní 
od 30. èervence do 3. srpna vèetnì. 

Ing. Oldøich Špalek, obchodní øeditel OT, a.s. 
(Obchodní útvar tel. 353 610 312)

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Ostrovští hasièi v bøeznu

I v takto nepøístupném prostoru musí hasièi zasahovat. 
Foto: Archiv JSDH Ostrov

Pokraèování ze strany 1

Klášterní slavnosti každoroènì 
rozšiøují program
Co chystáme na letošní rok, se dozvíte na stranì 8. Letos 
je dùležitou souèástí slavností Festival souborù ZUŠ 
z celé Èeské republiky. Program je tak bohatý, že se 
nevešel do jednoho dne. Zveme vás tedy již v sobotu 
4. kvìtna na Mírové námìstí pøed Dùm kultury, kde 
najdete také stánky s obèerstvením a zbožím všeho 
druhu. Na pódiu se budou støídat jednotlivé soubory až 
do podveèera. V nedìli pak jste srdeènì zváni na bohatý 
program do areálu kláštera, kde budou èekat dokonce tøi 
pódia! Jako obvykle bude vstupenka na slavnosti platit 
i na výstavu do kostela Zvìstování Panny Marie, v nedìli 
zde právì konèí výstava Sladký život s èokoládou. 

Vìra Èarná
Program Klášterních slavností na stranì 8

Ing. arch. Marcela Plachá
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Zprávy ze škol

Souhrn nejnovìjších zpráv z ostrovského 
gymnázia je velmi rozmanitý, podobnì jako 
nabídka aktivit pro jeho studenty. 

Mezi nejžhavìjšími zprávami vyniká úspìch v krajském 
kole Mistrovství ÈR v grafických disciplínách, které se 
konalo v Chebu. Naše škola soutìžila v nejprestižnìjší 
disciplínì, wordprocesingu, kterou zcela ovládla. Naši 
studenti totiž obsadili první tøi místa v poøadí: Kristýna 
Š�astná z 1. A, Patrik Baroch ze sexty B a Jáchym Vintr 
z kvinty A. Neménì úspìšní byli naši zástupci i v kraj-
ském kole Olympiády z nìmeckého jazyka. V kategorii 
IIB (pro kvarty a kvinty) obsadila Jana Picurová z kvarty 
A první místo! Proto se v dubnu zúèastní ústøedního 
kola v Praze. Sabina Tran z kvarty B pak skonèila na 
pátém místì. V kategorii IIIA, B (pro støední školy) se 
v konkurenci pouze starších studentù umístila na 

druhém místì Dominika Dvoøáková z kvinty A. Ivana 
Nìmcová ze septimy také zabodovala a dosáhla 
tøetího místa. V bøeznu se také konal sedmnáctý roèník 
Pražského modelu OSN, kterého se zúèastnilo více 
než 400 støedoškolákù z celé ÈR. Úèastníkùm opìt 
nabídl pøíležitost poznat svìt diplomacie. Jako zástupci 
jednotlivých èlenských státù Spojených národù hájili 
studenti názory „svých“ zemí ve vybraných orgánech. 
Naše gymnázium reprezentovali studenti v delegacích 
Japonska, Venezuely a Indie. 
Velmi netradièní hodinu angliètiny zažila 21. bøezna 
sekunda B díky profesorce Vendule Mokruschové: 
„Enjoy Your Meal and Learn“ neboli „Pochutnej si a uè 
se!“
V rámci projektu lekce 4, kde se probíralo téma „jídlo“, 
studenti originálnì zpracovali téma My Favourite 
Recipe (Mùj oblíbený recept). Mìli za úkol s pomocí 
rodièù pøipravit své oblíbené jídlo, celý proces nafotit 
a popsat buï ve formì plakátu, nebo komentované 
PC prezentace. Souèástí projektu byla samozøejmì 
i dobrovolná ochutnávka pøipravených pokrmù. 
O tom, že si všichni pochutnali a anglicky si své recepty 
pochválili, nepochybujte! 

V letošním školním roce slaví ostrovská technická 
škola padesáté výroèí své existence. Tuto událost si 
pøipomeneme v sobotu 23. èervna, kdy se v areálu 
nové školy uskuteèní Den pro všechny technické 
generace s bohatým programem pro bývalé, 
souèasné i budoucí studenty školy (podrobnosti 
najdete poèátkem èervna na stránkách OM). 
Organizátoøi dìkují tìm, kteøí mají možnost o této 
akci informovat všechny, kdo mají k SPŠ Ostrov vztah 
a vyskytují se mimo dosah tohoto mìsíèníku. 

Už poosmé naše SPŠ Ostrov poøádala (spolu s nì-
meckou školou z Forchheimu) výmìnný pobyt 
pro studenty tøetích roèníkù technických škol. 

Pobyt zaèal pøíjezdem 21 nìmeckých studentù 
25. bøezna odpoledne na ostrovské vlakové nádraží, 
kde jsme všichni netrpìlivì èekali a vyhlíželi své nì-
mecké „par�áky“. Po krátkém pøivítání se dala skupina 
do pohybu a v èele s jedním z èeských studentù byla 
provedena po Ostrovì. Navštívili jsme nejzajímavìjší 
místa: Staré námìstí, Zámecký park. Procházka skon-
èila v naší nové škole, kde nám byl pøedstaven 
program na celý týden a také nìkteré prezentace, 
které si pøipravili èeští studenti. Poveèeøeli jsme ještì 
ve škole, co jiného než tradièní èeskou krmi: svíèko-
vou s knedlíkem. Potom se každý se svým nìmeckým 
spolužákem pøemístil domù, kde už byl program øízen 
jen hostitelem, v tomto pøípadì èeskými studenty. 
V pondìlí od 8.00 hod. probíhaly výukové bloky, 
kterých se zúèastnili nìmeètí i èeští studenti. Celkem 
byly pøipraveny tøi: tvorba www stránek, Grafika 
a Festo, na kterých se vystøídaly bìhem pobytu 
všechny tøi skupiny studentù. Výuka probíhala vždy 
v angliètinì nebo nìmèinì. Po obìdì se celá skupina 
pøesunula do Karlových Varù, kde absolvovala pro-
cházku v centru a poté navštívila muzeum Jana 
Bechera i s ochutnávkou tradièního moku. Oficiální 
program byl ukonèen a èeští studenti mìli opìt 
v rukou program po zbytek dne. V úterý výukové 
bloky zaèaly už v 7.30 a trvaly do 16.00 hod. Mezitím 
jsme si odskoèili i na Mìstský úøad, kde jsme se 
doèkali pøijetí u starosty mìsta Pavla Èekana. Od 
16.30 hod. byl pak zamluven bowling, kterého se 
zúèastnili rádi všichni studenti. Ve støedu a ètvrtek 
jsme opustili pùdu Karlovarského kraje a odjeli do 
Prahy. Cestou jsme se zastavili v Plzni, kde jsme na-
vštívili Techmanii. V Praze jsme pak mìli možnost na-
hlédnout, jak se školí nejen èeští piloti ve Výcvikovém 
centru pilotù ÈSA, navštívili jsme i velmi zajímavou 
výstavu The Human Body. Následoval pøesun Pra-
hou do hotelu. Ve ètvrtek to byla delší procházka po 
Praze. Na trase byly nejvìtší pamìtihodnosti, napø. 
Karlùv most, Staromìstské námìstí s orlojem, Pražský 
hrad… Po obìdì nás èekala návštìva Aquaparku 
v Kladnì a v pozdních odpoledních hodinách návrat 
do Ostrova. Pátek byl pojat sportovnì: sportovní den 
byl pøipraven tøemi èeskými studenty. Kromì 
fotbalového zápasu Èesko proti Nìmecku jsme si 
užili také mnoho legrace na soutìžích. Odpoledne se 
konala obhajoba prací, které musely být vypracovány 
bìhem celého pobytu pro zlepšení komunikace mezi 
èeskými a nìmeckými studenty. Po obhajobách byl 
výmìnný pobyt oficiálnì ukonèen a následoval 
pøesun domù. Celá sobota byla volná a bylo jen na 
èeských studentech, jak s volnem naloží a jaký 
program pro své nìmecké hosty pøipraví. V nedìli 
1. dubna dopoledne nìmeètí studenti se svými uèiteli 
odjeli opìt vlakem domù a tìší se, až budou moci 
v druhé èásti pravidelného výmìnného pobytu 
pøivítat èeské studenty v Nìmecku. 

V areálu ZŠ Ostrov, 
Masarykova 1289 
se na pøelomu kvìtna 
a èervna uskuteèní Hry 
II. olympiády dìtí a mládeže 
mìsta Ostrova 2012. 

Po úspìšné premiéøe v olympijs-
kém roce 2008 se tak i v letošním 
olympijském roce rozhoøí na na-
šem školním høišti olympijský oheò. 
Hry II. olympiády dìtí a mládeže 
(ODM) jsou urèeny školní mládeži 
a do soutìží se zapojí žáci a studenti 

všech ostrovských škol a gymnázia. 

ODM se uskuteèní ve dnech 30. 5. až 3. 6. 2012 
a postupnì budou na programu tyto soutìže: 
lehká atletika (disciplíny: 60 m, skok daleký, skok 
vysoký, vrh koulí, hod míèkem a štafeta 4 x 300 m), 
plavání (disciplíny: 50 m volný zpùsob, prsa, znak 
a štafeta 4 x 50 m), triatlon: 200 m plavání, 5000 m 
cyklistika, 1500 m bìh, sportovní støelba: vzduchová 
puška 2 x 20 ran a kolektivní sporty: volejbal, fotbal, 
florbal. Souèástí ODM bude také výtvarná soutìž: 
kresba, malba, fotografie na téma „Sport, dìti a po-
hyb kolem nás“. 

Olympiáda dìtí a mládeže bude zahájena slavnost-
ním ceremoniálem, který odpovídá protokolu olym-
pijských her. Oficiální zahájení provede starosta 
mìsta Ostrova Pavel Èekan, patronem Her se stal 
trojnásobný olympijský medailista, ostrovský rodák 
Lukáš Bauer. Po slavnostním zahájení se Lukáš Bauer 
zúèastní besedy se žáky a na besedì pøislíbili úèast: 
fotbalový internacionál, bývalý hráè Sparty Praha, 
souèasný fotbalový komentátor ÈT Josef Nìmec, kar-
lovarští hokejisté Lukáš Mensator, Václav Skuhravý 
a v jednání jsou další významné sportovní osobnosti 
Karlovarského kraje. Na závìr besedy se sportovci se 
uskuteèní autogramiáda a první den ODM budou 
také tito hosté pøedávat medaile nejúspìšnìjším zá-
vodníkùm v lehké atletice. Poslední den Her (v nedìli 
odpoledne) se na školním høišti uskuteèní Maraton-
ský štafetový bìh, který je urèen nejen závodníkùm, 
úèastníkùm ODM, ale celé ostrovské veøejnosti; 
k ubìhnutí maratonské vzdálenosti 42 195 m musíme 
naše školní høištì obìhnout celkem 132krát. 

Všem úèastníkùm ODM i úèastníkùm doprovodných 
programù a divákùm pøejeme mnoho sportovních 
i spoleèenských zážitkù. 

(Další podrobnosti, zajímavosti, propozice jednotli-
vých soutìží na www.1zsostrov.cz). 

ZŠ Masarykova

Výmìnný pobyt technických 
škol

Gymnázium Ostrov
Úspìchy v soutìžích a jak jsme vaøili po anglicku 

Jak jsme vaøili anglicky: Studenti sekundy B 
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Mgr. Libor Velièka
Za poøadatele: Ing. Karel Daníèek

Padesát let 
ostrovské prùmyslovky

Tomáš Havlan, student III. roè. Technického lycea 

Mgr. Libor Háèek

                                                                                                                           Foto: Archiv SPŠ Ostrov



Program:

Hudebního festivalu se zúèastní tuzemské a za-
hranièní soubory.

Malí umìlci. Zahrají nejmenší žáci školy.

Malí umìlci. Zahrají nejmenší žáci školy. 

Klavírní hrátky. Zazní klavírní tóny v podání žákù 
nejen naší školy. 

Malí umìlci. Zahrají nejmenší žáci školy.

Zahrajme si spoleènì. Spoleènì zahrají žáci s rodièi èi 
sourozenci. 

Závìreèný koncert ZUŠ. Pøedstaví se všechny obory 
školy.

 Slavnostní vyhlášení nejlepších žákù + 
umístìní v soutìžích ZUŠ 2011-2012 

 Koncert

Interní koncert. Zahrají žáci Hudebního oboru.

Akce mimo Ostrov
 Divadelní festival v Litvì 

S pøedstavením Tak tohle je naše Leni? se zúèastní 
soubor Hop-Hop pod vedením Ireny Konývkové. 

4. a 5. kvìtna, Klášterní slavnosti

15. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice

16. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ 

16. kvìtna 9.30 hod., Stará radnice 

17. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice

21. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice

25. kvìtna, divadelní sál DK 

16.00 hod.

18.00 hod.

29. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ 

9. až 14. kvìtna

Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2012 5Redakce si vyhrazuje právo krátit texty pøispìvatelù.

Zprávy ze škol
MDDM

Klášterní slavnosti
8. kvìtna 10.00 hod.
V rámci Klášterních slavností zveme veøejnost k pro-
hlídce vnitøních a venkovních prostor EC. Dìti jistì 
rády využijí skákací hrad, po celý den se budou 
promítat pøírodovìdné filmy.

Vìdomostní test pro veøejnost
Od kvìtna do listopadu každý týden zveøejòujeme na 
nástìnce v EC tøi otázky, týkající se zvíøat chovaných 
v EC i ve volné pøírodì. Všichni návštìvníci se mohou 
do soutìže zapojit vyplnìním a odevzdáním 
odpovìdní kartièky se jménem a pøíjmením, adresou 
a telefonním èíslem. Vždy na konci mìsíce budou 
z úspìšných øešitelù vylosováni tøi, jejichž jména 
budou prùbìžnì zveøejòována v OM.

Podìkování
Pracovníci Ekocentra dìkují žákùm 1. B ZŠ Májová 
a jejich tøídní uèitelce Vondráèkové za pøinesené su-
ché peèivo a jiné laskominy pro zvíøátka chovaná v EC.

Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. Bezplatná je prohlídka venkovní èásti a cho-
vatelských pracoven. Mimo tuto dobu je možné do-
mluvit prohlídky telefonicky.
Informace k akcím, k èinnosti kroužkù a pøímìstským 
táborùm EC: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-17.00 
hod. nebo facebook: Ekocentrum MDDM Ostro, 
tel. 353 842 389, 731 615 658. 

Výstava 40 let MDDM Ostrov ve fotografii

V Oranžérii knihovny bude 3. kvìtna v 17.00 hod. 
zahájena vernisáží výstava fotografií ze ètyøiceti let 
pùsobení Domu dìtí v Ostrovì a v letní táborové 
základnì v Manìtínì.    

Krajský pøebor leteckých modeláøù

Malí leteètí modeláøi Karlovarského kraje budou 
soutìžit v kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30. Vítìzové 
postoupí do republikového finále.

Olympiáda ostrovských škol
16. roèník Olympiády ostrovských škol o putovní 
poháry MDDM, starosty mìsta, Mìstské rady 
a mìsta Ostrova pokraèuje v kvìtnu tìmito turnaji:
Pohár starosty mìsta
Fotbal hoši 6.-7. tø.

Pohár mìsta Ostrova
Gymnázium - SPŠ

Tradièní utkání studentù støedních škol v malé 
kopané, volejbalu, nohejbalu a basketbalu

Nedìlní odpoledne na Dìtské letní scénì
Každou nedìli odpoledne od 6. kvìtna do 17. èervna 
se uskuteèní na Dìtské letní scénì MDDM Ostrov 
hudební, taneèní èi pohybová vystoupení. 
Podrobnìjší informace získáte v MDDM nebo na 
plakátech.

Noc se zvíøátky: pøenocování     
  

Pro školáky od šesti do 10 let pøipravujeme 
pøenocování v MDDM se zajímavým programem, 
soutìžemi a veèerní návštìvou Ekocentra. Pøihlášky 
si vyzvednìte v MDDM, uzavírka pøihlášek 9. kvìtna.

Výlet na statek Bernard 
Tradièní øemesla našim dìtem

Ve spolupráci s OS Benjamin zveme rodièe s dìtmi 
a samotné dìti od osmi let na nevšední dìtský den ve 
statku Bernard u Sokolova. Dìti si v prùbìhu 
odpoledne mohou vyzkoušet støelbu z luku a kuše, 
hod míèkem na pøesnost, skákání v pytli, vyrobí si 
vlastní oplatku, ozdobí svíèku, odlijí cínovou figurku, 
èeká je i lovení rybièek, malování na oblièej, dìtské 
pochoutky a nebude chybìt dìtský kabaret. Poèet 
úèastníkù je limitován kapacitou autobusu, je nutné 

3. až 31. kvìtna, Mìstská knihovna Ostrov

5. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova

24. kvìtna 13.00 hod., høištì MDDM 

15. kvìtna 8.00 hod., høištì MDDM

11. až 12. kvìtna 

19. kvìtna 10.30-16.00 hod.

ZUŠ Ostrov

se na akci pøihlásit pøedem v MDDM a uhradit 
pøíspìvek na dopravu ve výši 20 Kè nejpozdìji do 
støedy 16. kvìtna. 
Informace v MDDM nebo tel. 353 613 248.

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, univerzální høištì, kuželkáøská dráha, 
lezecí stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf 
a stolní tenis otevøeny po-pá do 19.00 hod., so, ne 
10.00-19.00 hod. 

Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Dùm dìtí nabízí dìvèatùm i klukùm od osmi let 
poslední volná místa ve dvou turnusech letního 
tábora v krásném prostøedí Manìtínska. Termíny: 
II. turnus: 14. až 27. 7., IV. turnus: 9. až 22. 8. 
Cena 3300 Kè
Rodièe a dìti: 22. až 27. 8 
(bližší informace v MDDM)

Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèe-
lovém høišti, univerzálním høišti, høišti s netradièními 
sporty a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými 
hrami, základy míèových her a atletikou. Poslední 
volný termín:  II.  30. 7. až 3. 8. Cena 850 Kè
Pøihlášky na tábory si vyzvednìte osobnì v MDDM 
(ke stažení na www.mddmostrov.cz).

Upozornìní!
Vyzvednutím pøihlášky neplatí rezervace jako 
v minulých letech. Pøihláška na tábor se stává 
závaznou až v momentì uhrazení poplatku za 
pobyt. Zaøazení dítìte do vybraného turnusu je pod-
mínìno odevzdáním vyplnìné pøihlášky a souèasnì 
zaplacením pobytu osobnì v MDDM. 
Informace: MDDM po-èt 8.00-20.00 hod., pá 8.00-
18.00 hod., tel. 353 613 248

Pøipravujeme:

Prima Den dìtí

Spolu s OS Benjamin zveme za podpory mìsta a KÚ 
Karlovarského kraje kluky, holky, kamarády a rodièe 
na tradièní celomìstské oslavy svátku dìtí. V prùbìhu 
odpoledne èeká na dìti spousta soutìží, horolezecká 
stìna, skákací hrady, malování na oblièej, ukázky 
z èinnosti hasièù a policie, výtvarná dílna, elektrická 

3. èervna 14.00-17.00 hod. 
Areály MDDM, Ekocentra a klášterního dvora 

autíèka aj. Na travnatých plochách u EC se mohou 
dìti podívat na ukázku výcviku psù kynologù ZKO 
Ostrov-Veseøice, svézt se na koních Castily Moøièov 
a na ponících Prima Horseland. V pøípadì ne-
pøíznivého poèasí bude program upraven a pøesunut 
do MDDM a EC. Bližší informace: plakáty, média

Jaroslav Chmelík, zást. øed. 

Ekocentrum Ostrov

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. MDDM 

Miroslav Kocek, ved. EC

Netradiènì a s pøedstihem si mohou dìti užít Den dìtí na statku Bernard - poøádá MDDM Ostrov spolu s OS Benjamin.



Vánoèní zpívání (jazzové a rockové koledy nahrané ve 
spolupráci s pìveckými soubory).

1997 až 2007: Písk-písk („s.r.o.“) s rockovým, jazzovým 
i zpívaným repertoárem. Kapela mìla nejvìtší poèet 
všestrannì vzdìlaných hráèù, byla to klasika i jazz 
a ukonèila svou èinnost v neuvìøitelnì velkém obsa-
zení. Z repertoáru vyzdvihnìme CD Dìti (25minutová 

rocková pódiová skladba) a z jejich poèátkù sym-
fonickou báseò Ostrov.

1997 až 2009: Písk-písk („…Proè ne?“) s rockovým 
i jazzovým repertoárem. Nemìli vždy úplnì kompletní 
obsazení, ale vždy bylo po ruce dost nadšených vý-
pomocí z øad bývalých èlenù. Z repertoáru upozorním 
na Boreckou pentalogii, rockovou Polednici, jazzové-
ho Budulínka a latinskoamerickou show Mambo.

2005 až 2012: Písk-písk („Džezmeni“, „Havelkové“). 
Tato kapela prošla bouølivým vývojem od jazzového 
kvartetu až do souèasných Havelkù. Repertoár zaèal 
jazzem, pøešel v pop a rock, skonèil opìt jazzem. 
Z repertoáru je zajímavý vánoèní Betlém a opìt Mam-
bo (spolupráce dvou kapel).

V souèasné dobì jsou ve škole tøi kapely Písk-písk, dále 
Písklata (formující se prvòáèci) a Jazz Quartet 
Schmidlibojs, což je další zajímavá kapitola naší práce. 
Nejmladší sestava Písk-písk s pracovním názvem 
Barbaøi (podle Barbarské suity v jejich repertoáru) se 
nachází právì ve svém „folkovém“ období a tvoøí ji 
žáci tøetích až pátých tøíd. Zpracováváme vlastní instru-
mentální kompozice, písnì Vodòanského a smyšlené 
staroostrovské kramáøské písnì aj. Kapela hraje 
v obsazení: zobcová flétna: A. Vaculíková, flétna: 
T. Kubíková, klarinety: L. Herzogová, O. Tölg, klávesy: 
A. Poledníèková, kytara: V. Liška. 

Prostøední sestava Písk-písk s pracovním názvem 
Razítka (podle skladeb v jejich repertoáru) se nachází 
v pop-jazz-rockovém období. Zpracováváme vlastní 
témata s dùrazem na improvizaci a dùraznou souhru 
sekcí. Kapela hraje v obsazení: saxofony: E. Chme-

Souèasnost hudebních souborù 
ZUŠ Ostrov

líková, A. Klauková, E. Pincová, M. Hampelová, 
D. Vaník, kytara: A. Huspeka, baskytara: E. Hynková, 
bicí: L. Tamchyna.

Nejstarší sestava Písk-písk s názvem Havelkové již 
pøekroèila pomyslný výukový úèel a bohatì repre-
zentuje naši školu na veøejných akcích Ostrova: 
návštìva prezidenta, filmový festival, Ostrovská míle, 
trhy, vlastní program v T-klubu, festival Jazzové jaro… 
Polovinu jejího repertoáru tvoøí skladby z 30. let 
minulého století (R. A. Dvorský, Oldøich Nový…) 
a druhou polovinu tvoøí spíše rockové a jazzové 
kompozice. Nezapomenutelné jsou jejich vánoèní 
programy Èeské Vánoce a Vánoce 1930. Kapela hraje 
v bohatém obsazení i proto, že mnozí hráèi jsou 
multiinstrumentalisté hrající na tøi i více nástrojù, napø. 
saxofon, klarinet, trubka, housle, kytara, banjo, klavír, 
klávesy, baskytara, kontrabas, bicí, zpìv: P. Brodec, 
J. Douda, A. Huspeka, E.Hynková, V. Chmelíková, 
A. Paleèková, K. Kanická, K. Krucká, J. Kubík, 
A. Podhrázský, V. Tomanová, J. Velièka, J. Veverka.

A ještì struènì o Jazz Quartetu Schmidlibojs. V pod-
statì to není kapela, ale vyuèovací pøedmìt, kde se žáci 
uèí improvizaci a souhøe v jazzové kapele. Pøestože 
tato sestava nebuduje svùj pevný repertoár, má právì 
ona tento nejbohatší (swing, dixieland, moderní jazz, 
aj.), což jí umožòuje jak poøádat pravidelné vlastní 
programy, tak hrát na veøejných akcích všeho druhu. 
Do budoucna pøejeme všem èlenùm kapel Písk-písk 
nadšené spoluhráèe a dobré kamarády. 
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Hudební soubory pøi ZUŠ Ostrov pod vedením Vlastislava Mareše

Písk-písk
Hudební soubory kopírují 
témìø celou dobu výuky žáka 
v umìlecké škole. Podle to-
ho, jak se vyvíjí jeho technic-
ká, umìlecká i názorová úro-

veò, tak se promìòuje tváø kapely v nároènosti 
i stylu. Pro soubory je charakteristická bohatost 
žánrù, se kterými se jejich èlenové seznamují 
a všudypøítomná improvizace. Cílem je pøipravit 
žáky na práci v malých kapelách, kde se všichni 
podílejí tvùrèím zpùsobem na výsledném díle.

Historie hudebních souborù ZUŠ Ostrov

Písklata  nejmladší kapely tvoøí žáci prvních až tøetích 
tøíd ZŠ, kteøí obvykle hrají za doprovodu uèitele na 
zobcové flétny. V repertoáru mají lidové i umìlé 
písnièky a zhudebnìné básnièky, které zpívají a hrají 
k nim mezihry, pøípadnì je na jevišti pøedvádìjí. Druhé 
stádium tvoøí žáci ètvrtých až šestých tøíd ZŠ. V kapele 
se objevují zaèínající klarinetisté, flétnisté, kytaristé, 
klavíristé apod. Repertoár je velmi rùznorodý: zhu-
debnìné básnì, populár, jazz, etnická hudba, 
støedovìké parodie, kramáøské písnì a jiná instru-
mentální hudba. Vše záleží na momentálním obsazení 

souboru a fantazii kapelníka. Ve tøetím stádiu do 
kapely vstupují saxofony, trubky a bicí souprava. Žáci 
pøibližnì v sedmé až deváté tøídì ZŠ mají repertoár na 
hranì rocku, jazzu a popu. V tuto dobu se obvykle 
rozhoduje o tom, kdo u hudby vydrží a kdo ne, nebo� 
mezi tìmi, kteøí pro hudbu a kapelu žijí a tìmi, co 
pouze docházejí, zaèíná být nápadný rozdíl. Nej-
výraznìjší stádium souboru je støedoškolské období. 
V té dobì už ho tvoøí opravdoví nadšenci a muzikanti. 
Kapela získává svùj neopakovatelný charakter, krysta-
lizují v ní opravdové osobnosti, buduje se již ustálený 
repertoár, nebo� má stabilní nástrojové obsazení 
a pouští se do rùzných nároèných projektù: neobvyklé 
styly, obsáhlé skladby, organizace specifických vystou-
pení. Poslední období je spíše výjimeèné, protože se
- v té dobì již bývalí žáci pøipravují na svou profesní 
dráhu. Nìkteøí z nich si však, pokud jim to èas dovolí, 
stále jezdí zahrát. To se výjimeènì týká i celé kapely, 
která se sjede na nìjakou konkrétní akci.

Vznik prvních kapel Písk-písk spadá pøibližnì do roku 
1993, tehdy hudebnì doprovázely divadelní soubory 
Ireny Konývkové z Literárnì dramatického oboru ZUŠ.
Odtud je i název Písk-písk, paralela dramatického 
HOP-HOP, který se pak zaèal používat i pro vlastní 
kapely školy. Protože je množství promìn souborù 
nepostihnutelné, zastavíme se pouze u tìch sestav, 
které mìly nejvíce absolvujících maturantù.

1993: Hlavní Písk-písk bylo ještì v orchestrální 
podobì, malí a velcí žáci dohromady. První dramatické 
pøedstavení se jmenovalo Pastýøka a po nìm mnoho 
dalších, legendární se stala skladba Elce pelce do 
pekelce a symfonická báseò Bystøice.

1996 až 2001: Písk-písk („Dùchodci“) s jazzrockovým 
repertoárem, první soubor neorchestrálního charak-
teru a první na úrovni bìžné amatérské hudební scény.

1994 až 2010: Písk-písk („Èili peppers“) rockového 
charakteru se zpívaným repertoárem. Nejdéle hrající 
a dodnes použitelná kapela s neuvìøitelnou kon-
centrací hudebních osobností. Natoèili legendární CD 
Loutky (15minutová rocková pódiová skladba) a CD Písk-písk ...Proè ne rok 2009 - Mambo                                                                                                                      Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Písk-písk Havelkové rok 2012 - Jazzklub   

Písk-písk Džezmeni rok 2009 - Betlém       

Písk-písk s.r.o. rok 2006 - Dìti                      

Písk-písk Èili peppers rok 2005 - Resuscitace  

Vlastislav Mareš, PhDr. Hana Dušková



kulturní pøíloha 5/2012

Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2012 7Podrobný pøehled akcí najdete na www.dk-ostrov.cz

Radùza pøijede zazpívat do Ostrova

Obdivuhodné je jistì i to, že Radùza je také autorkou 
hudby a textù, které zpívá a hraje. Rukopis jejích textù 
je dnes už poznatelný asi i pøi pouhém ètení „naslepo“. 
Kromì typicky silných proklamativních 
textù je také skvìlé „vytahování“ 
krásných a pozapomenutých slov z èes-
kého slovníku; napøíklad slova jako 
pobratim èi skøele s takovým gustem 
snad žádný textaø neužívá. Nemluvì 
o zdaøilém vrácení vlastnì krásného, 
pøitom pøíšernì zprofanovaného slova 
soudruh ze sféry vulgarismù do slušné 
spoleènosti. 

Je také moc dobøe, že se Radùza vrátila 
opìt k akordeonu. V jejích rukou se 
dokáže tenhle nástroj rozehrát do 
všech svých barev. K hluènému instrumentu se totiž 
nedá zpívat tiše. Je potøeba ho pøekøièet, a pøitom 

Hru Nevyléèitelní autor napsal na objednávku 
Phoenix Theatre a vznikala v období jeho sebekáznì, 
kdy pøestal jíst sladkosti, 
dennì bìhal kolem 
pøehrady a po každém 
bìhání nìkolik hodin 
psal. Inspirací se mu 
stali jeho pøátelé kolem 
tøicítky, kdy vìtšina 
z nich chodila k psy-
chiatrovi, kdy všichni 
rozmlouvali o vztazích 
a všem dìlalo starosti, 
že jsou ještì svobodní. 
Tato hra je o mezilid-
ských vztazích a také o tom, v èem nám psychologie 
a „psychokecy“ pøekážejí a v èem nám pomáhají. 
Seznámení na inzerát? Nikdy nemáte jistotu, kdo se 
objeví. Ona je nevyrovnaná a neví, co chce. On je 

Radùza zpívá, hraje, skládá, ale myslí prý èím dál ménì. Koncerty zpìvaèky a multiinstrumentalistky 
Radùzy jsou èím dál oblíbenìjší. Pokud mi nebudete z nìjakého dùvodu vìøit, staèí se podívat na 
neuvìøitelnou šòùru koncertù, které absolvovala a vyprodala.

nespadnout do hysterie. To Radùza zvládá naprosto 
s pøehledem. Byla by ovšem chyba pøedstavit Radùzu 
pouze jako akordeonistku, v Ostrovì se nám pøedstaví 

také jako klavíristka. Její hudba vychází 
èásteènì z šansonu, folklóru, nálado-
vých mìstských odrhovaèek, které umí 
publiku pøekvapivì podat. Tìžko zaøa-
ditelná Radùza je úspìšná nejen na 
domácích pódiích, ale i v zahranièí. 

Divadelní sál Domu kultury, kde si 
Radùza se svojí sehranou kapelou 
pohraje se žánry a výrazy a od hluè-
ných skladeb pøejde v pravý èas ke 
køehké ukolébavce, si koncert pøi-
pravil na 23. kvìtna od 19.30 hod. 
Vstupenky na tento unikátnì po-

skládaný koncert je možné zakoupit v infocentru 
v DK Ostrov. 

Nevyléèitelní zkusí rozesmát ostrovské publikum

emocionálnì expresivní, rád pláèe a navíc má doma 
milence. Dvì osoby pod vlivem svých psychiatrù hle-

dají alespoò nìco, co 
by mìly spoleèného. 
Jemná bláznivá kome-
die o seznamování, 
o potøebì všechno 
konzultovat s odbor-
níky, o problémech se 
vztahy a láskou obec-
nì. Hra díky tomu 
všemu øíká mnoho 
pravdivého o našem 
vykloubeném svìtì, 
kde je všechno naruby 

a jediný, kdo je in, jsou konzultanti na všechny lidské 
èinnosti. Hra je plná bizarních situací o tom, že nikdo 
nechce být sám, ale seznámit se s nìkým je hroznì 
tìžké. 

Pøipravený program nabíd-
ne pestrou paletu hudeb-
ních stylù i zajímavé nástro-
jové obsazení. O prvomá-
jovém podveèeru v ostrov-
ském kostele zazní varhany 

spolu s houslemi, violoncellem, ale také v nevšední 
kombinaci s dvojicí saxofonù. Za ostrovské varhany 
usednou Robin Sodomka a Miroslava Wolfová. Spolu 
se ètveøicí instrumentalistù nabídnou ukázky z tvorby 
více i ménì známých skladatelù období baroka 
a romantismu. Nedìle 13. kvìtna bude patøit varhanici 
Drahomíøe Matznerové-Chvátalové a flétnistce Žofii 

16.

Palièkování krajek má v Èeské republice dlouhou tradi-
ci, nebo� právì Krušné hory jsou po Itálii a Nizozemí 
patrnì tøetím místem v Evropì, kde se zaèaly palièkovat 
krajky. Znalost této krajkáøské techniky se dostala do 
saské èásti Krušných hor, do mìsta Annabergu, již v po-
lovinì 16. století. Mìstská kronika Annabergu vedená 
kronikáøem Jenisiem uvádí, že r. 1561 se ve mìstì 
a okolí palièkují krajky. Nejvìtší zásluhu na rozšíøení 
palièkování v Krušnohoøí mìla bezesporu Barbara 
Uttmann (1514-1575), manželka báòského podnikate-
le, která zamìstnávala ženy krajkáøky z okolí Annabergu 
a s palièkovanými krajkami obchodovala. Ještì i v prù-
bìhu druhé poloviny 16. stol. se palièkovaly krajky 
i v èeském Krušnohoøí na Božím Daru a v Jáchymovì. 
Výroba krajek se v Krušnohoøí šíøila v souvislosti s roz-
vojem hornictví. Muži tìžili a zpracovávali støíbro a cín, 
ženy podomácku vyrábìly krajky, které pak byly prodá-
vány obchodníky vìtšinou do západoevropských zemí. 
Pozdìji se v Èechách zaèaly palièkovat krajky i na Šuma-
vì a Vamberecku. V Krušných horách se krajkáøství jako 
domácká výroba pro obchod udrželo až do poloviny 
20. stol. Po vyèerpání rudných zásob a ukonèení tìžby 
zùstala výroba krajek èasto jediným zdrojem obživy 
mnoha krušnohorských rodin.

Tvorba krajek odjakživa vyžadovala obrovskou trpìli-
vost a velkou zruènost. Pøesto si domácí krajkáøky, hrbící 
se dennì mnoho hodin nad krajkou, jež vznikala z lnì-
ných nití za pomoci jehly nebo døevených palièek 
a špendlíkù, vydìlávaly velmi málo penìz. V èeském 
Krušnohoøí se vyrábìly rùzné druhy krajek. V okolí 
Kraslic, Pøebuzi, Nejdku až ke Kováøské se krajky hlavnì 
palièkovaly, Vejprty a okolí proslavila výroba prýmkù. 
V okolí Krajkové (mezi Kraslicemi a Beèovem nad 
Teplou) se jako v jediném místì dnešní Èeské republiky 
vyrábìla nejvíce cenìná šitá krajka. Dnes již poèty kruš-
nohorských krajkáøek nejdou do tisícù, jak tomu bývalo 
v minulosti, protože krajky jako bìžná souèást obleèení 
a výbava domácnosti už nejsou v módì. Palièkování 
a šití krajek je v souèasnosti spíš zájmovou èinností 
a krajkáøky od Chebu po Chomutov nepalièkují krajky 
kvùli obživì, ale hlavnì pro radost. Již nìkolik let 
existuje Obèanské sdružení Krušnohorská krajka se 
sídlem v Karlových Varech, které sdružuje krajkáøky 
z èeského Krušnohoøí i jiných míst ÈR. Sdružení poøádá 
pravidelná spoleèná setkání, spolupracuje s krajkáøkami 
z nìmecké èásti Krušných hor, organizuje výstavy, 
kurzy, zájezdy, krajkáøské dovolené. 

Letos chtìjí èlenky Krušnohorské krajky pøipomenout 
dlouhou tradici palièkování, v minulosti nejrozšíøenìj-
šího øemesla v naší oblasti, i široké veøejnosti. Ve dnech 
26. a 27. kvìtna se koná v Domì kultury Ostrov oslava 
k výroèí 450 let palièkování krajek v Krušnohoøí. Bude se 
zde pøedvádìt palièkování a šití krajek, bude možné 
koupit si potøeby na palièkování, krajky, vyslechnout nì-
kolik pøednášek, prohlédnout si vystavené krajky. Kdo 
umí palièkovat, mùže se zúèastnit workshopu a upaliè-
kovat si drobný krušnohorský motiv. Akci poøádá OS 
Krušnohorská krajka a Dùm kultury Ostrov. Velké po-
dìkování patøí bývalému øediteli Domu kultury v Ostro-
vì Markovi Poledníèkovi za jeho vstøícnost a ochotu 
oslavu uspoøádat. Podìkování patøí také výtvarnici  Mar-
tinì Novotné, technikùm DK, ostrovským krajkáøkám 
a všem èlenkám Krušnohorské krajky. Souèástí oslav 
budou i výstavy v prùbìhu tohoto roku v Abertamech, 
Aši, Chebu, Chomutovì, Karlových Varech, Kraslicích, 
Kynšperku, Nejdku, Nové Roli, Ostrovì a Sokolovì.

450 let 
krajkáøství v Krušnohoøí

 Marie Vránová

Ostrovské varhanní jaro

Vokálkové. Spoleènì pøedstaví program zahrnující 
kromì varhanní klasiky (Bach, Guilmant) i hudbu 
argentinského skladatele Astora Piazzolly. Závìreèný 
koncert, pøi nìmž budou úèinkovat varhanice Eva 
Bublová a mezzosopranistka Karolína Bubleová 
Berková, bude patøit èeské i svìtové hudbì od 
19. století do souèasnosti. Zazní výbìr z Biblických písní 
Antonína Dvoøáka, skladby velikánù èeské varhanní 
tvorby B. A. Wiedermanna a Petra Ebena, díla fran-
couzského autora Louise Viernea èi jednoho z nej-
významnìjších tvùrcù soudobé hudby, estonského 
skladatele Arvo Pärta. 

Øímskokatolická farnost v Ostrovì zve všechny obèany a návštìvníky mìsta na 
již 16. roèník Ostrovského varhanního jara. Cyklus ètyø koncertù se uskuteèní 
ve dnech 1., 13. a 27. kvìtna vždy od 18.00 hod. ve farním kostele sv. Michaela 
a Panny Marie Vìrné. 

Za organizátory: Jan Breindl 

Divadelní pøedstavení Nevyléèitelní se koná ve ètvrtek 17. kvìtna v 19.30 hod. v divadelním sále Domu 
kultury Ostrov. 

Martina Novotná

Petr Míka, režisér



4. kvìtna pátek 17.00 hod.

Výstava starých historických 
krajek ze sbírek krajkáøek z kar-
lovarského kraje
Výstava potrvá 
do 30. kvìtna.
 

18. kvìtna pátek 19.00 hod.

Co to je pøekyselení organismu
Jaká je vhodná pøírodní léèba
Jak upravit životní styl a stravování
To vše a mnoho dalšího se dozvíte na pøednášce 
Anety Benediktové, jejímž celoživotním koníèkem 
jsou byliny a alternativní medicína.

20. kvìtna nedìle 15.00 hod.
Maria Køepelková

Premiéru pohádky pro nejmenší uvede Divadelní 
scéna pøi Domu kultury Ostrov.

HISTORICKÁ 
KRUŠNOHORSKÁ 
KRAJKA 

PØEKYSELENÍ ORGANISMU 
A JEHO PØÍRODNÍ LÉÈBA

ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

V rámci programu jízda na koních sdružení Macík, 
skákací atrakce pro dìti, historický kolotoè na ruèní 
pohon, ukázky výcviku psù ZKO Ostrov-Veseøice, 
seznámení se s technikou Sboru dobrovolných 
hasièù, možnost prohlídky Ekocentra, prodejní 
stánky, obèerstvení aj.

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Pokraèuje výstava 

Výstava pøedstavuje historii, výrobu, zpùsob prodeje 
této vynikající a oblíbené pochoutky. Nechybí ani 
ukázky dobového nádobí spojeného s konzumací 
èokolády a mnoho dalších zajímavostí. 
Výstava potrvá již pouze do 6. kvìtna!

4. kvìtna pátek 17.00 hod.

Setkání Pìveckého sboru Gymnázia Ostrov s hudeb-
ními kolegy z partnerských gymnázií v Hofu a Wun-
siedelu. Vokálnì instrumentální koncert. Dopolední 
vystoupení je urèeno studentùm. Podporuje mìsto 
Ostrov

SLADKÝ ŽIVOT S ÈOKOLÁDOU

JARNÍ ZPÍVÁNÍ 

4. a 6. kvìtna 

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

17. kvìtna ètvrtek 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Christopher Durang

Uvádí Divadlo Bez Hranic Praha.

Pøíbìh o touze, snaze a obtížnosti nalézt ideální vztah 
a ideální protìjšek
Hrají: 
Uršula Kluková, Markéta Burešová
Jan Jakubec, Tomáš Karger, Tomáš Valík
Jan Bartoška, Tomáš Malík.
Režie: Petr Míka

23. kvìtna støeda 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

Její repertoár vychází èásteènì z šansonu, ale nejvìtší 
díl inspirace èerpá z folklóru a nálady mìstských 
odrhovaèek, které v jejím syrovém podání nabízejí 
neèekané hudební i textaøské obraty. Øadí se tak 
k silné generaci alternativní scény 90. let, která sklízí 
úspìchy doma i v zahranièí. 

26. a 27. kvìtna 9.00 až 17.00 hod. 
Klubovny DK è. 115 a 108

Velké setkání krajkáøek z širokého okolí k 450letému 
výroèí Krušnohorské krajky

NEVYLÉÈITELNÍ

RADÙZA 

SETKÁNÍ KRAJKÁØEK 

SETKÁNÍ KRAJKÁØEK 

4. kvìtna pátek, Dùm kultury

5. kvìtna sobota, Mírové nám., Dùm kultury

6. kvìtna nedìle, klášterní zahrada

Pódium A

Pódium B

Pódium C

18.00 hod.  Zahájení hudebního festivalu
                  Kytarový orchestr ZUŠ Ostrov, Ad libitum
 
                  Smíšený orchestr ZUŠ Praha Biskupská

  

13.50 hod.  Drumm Band ZUŠ Ostrov
14.00 hod.  Klarinetkoor Mo6
14.30 hod.  Taneèní orchestr ZUŠ Sedlèany
15.30 hod.  After Party Band ZUŠ Ostrov
16.00 hod.  Tajfun (rocková kapela)
17.00 hod.  Udìlení Ceny Ï (DK)
17.30 hod.  Klarinetkoor Mo6 orchestr, 
                  Breda Nizozemsko (DK)

10.00 hod.  Dechový orchestr ZUŠ Mariánské Láznì

10.30 hod.  Písk-písk Barbaøi ZUŠ Ostrov
11.45 hod.  Kytarový orchestr Rastatt, Nìmecko
13.00 hod.  Swing Band ZUŠ Ostrov
15.00 hod.  Petra Èernocká

11.10 hod.  Flétnový soubor a Jazz-rock 
                  ZUŠ Nové Strašecí
12.35 hod.  Písk-písk Razítka ZUŠ Ostrov
14.00 hod.  Písk-písk Havelkové ZUŠ Ostrov
14.30 hod.  Kytièka pro maminku, 
                  vyhlášení výsledkù
16.00 hod.  B. B. Band a After Party Band ZUŠ Ostrov

11.00 hod.  O drakovi 
                  Pohádka Divadýlka Z Pytlíèku Praha
12.30 hod.  Nejsou buchty jako buchty 
                  Pohádka Divadelní scény pøi DK Ostrov
14.00 hod.  Ham Ham 
                  Pohádka Divadýlka Z Pytlíèku Praha

ZUŠ Ostrov, 

+mažoretky
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na èerven

Pùjèovna DVD - novinky

PØÍLIŠ MLADÁ NOC, WEST SIDE STORY 
LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

HRANAØI, KOCOUR V BOTÁCH, ALOIS NEBEL

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
4. a 5. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 107 minut (*12)

Premiéra
Nový film Roberta Sedláèka. Když vám hoøí pùda pod 
nohama, není nad rodinný výlet. Libor (Igor Chmela), 
bývalý uèitel dìjepisu, který dosáhl vysokého mana-
žerského postu, si øadu let žije spokojenì v luxusní vile. 
Bezstarostný život ale netrvá vìènì. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

5. a 6. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 105 minut (*12) 

Premiéra
Kolik sluncí je tøeba, abychom byli š�astní? Pøíbìh rodiny 
a jejích pøátel z menšího mìsta vypráví o touze promì-

nit svùj život k lepšímu, ale také o tom, jak èasto jsou 
dìti ovlivòovány pøešlapy svých rodièù. Hrají: Jaroslav 
Plesl, Anna Geislerová, Karel Roden, Jiøí Mádl ad. 
Produkce: ÈR. Žánr: komediální drama

10. a 11. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
11. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 50 Kè, 115 minut 

Repríza
S humorem, laskavou ironií a pochopením vypráví 
Marie Poledòáková pøíbìh, který mohl prožít kdokoliv 
z nás. Nebo ještì prožít mùže. Vždy� lidská touha po 
lásce je nekoneèná. V hlavních rolích Kamila Magálová, 
Oldøich Kaiser, Jiøí Bartoška a Eva Holubová. V èervnu 
uvedeme druhý díl této úspìšné komedie: LÍBÁŠ JAKO 
ÏÁBEL. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

12. a 13. sobota a nedìle 17.30 hod.
12. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut (*12)

Premiéra
Dìj filmu se odehrává v èasovém období, které tìsnì 
pøedchází zaèátku stejnojmenného seriálu. Na vlastní 

oèi tedy poznáte èlovìka, který pro fotbal žije a neváhal 
by pro nìj i zemøít. Ve filmu uvidíte skoro všechny oblí-
bené seriálové hrdiny. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

17. a 18. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
18. a 19. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 113 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
To nejlepší nakonec. Nejvhodnìjší záminkou k setkání 
všech postav byl podle scenáristù školní sraz. Alfou 
a omegou úspìchu tohoto (zatím posledního) dílu bylo 
obsazení všech rolí pùvodními herci. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 

ÈTYØI SLUNCE 

LÍBÁŠ JAKO BÙH 

OKRESNÍ PØEBOR  
Poslední zápas Pepika Hnátka 

PRCI, PRCI, PRCIÈKY: ŠKOLNÍ SRAZ 

19. a 20. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 114 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Exotické Kapské Mìsto se stane v thrilleru Daniela 
Espinozy dìjištìm neobvyklého dramatu. Aktéøi? Jeden 
z nejhledanìjších zloèincù na zemìkouli a osamìlý ze-
lenáè z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet 
naživu. Produkce: USA. Žánr: thriller

24. a 25. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
25. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 129 minut, èeské titulky

Premiéra
Sherlock Holmes býval 
nejchytøejším mužem sa-
lónù… až dosud. Na scé-
nì je ovšem nový krimi-
nalistický mozek, profe-
sor Moriarty (Jared Har-
ris), který se intelektuál-
nì Holmesovi nejen vy-
rovná, ale jeho cit pro 
špatnost spolu s naprosto 
chybìjícím pocitem svìdomí mu vlastnì mùže pomoci 
slavného detektiva pøekonat. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

26. a 27. sobota a nedìle 17.30 hod.
26. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 120 minut

Premiéra

Film o cestì za student-
skou láskou do nedávné 
minulosti aneb: Co ne-
udìláš dnes, musíš do-
konèit vèera. Komedie 
s originální zápletkou, 
v níž si vìènì svobodný 
profesor èeštiny díky 
tøídnímu srazu uvìdomí, 
že koho kdy nejvíce mi-

loval, byla spolužaèka Eliška. 
Produkce: ÈR. Žánr: školní komedie

31. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 97 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Jak lehce lze ze souboje o vysnìnou dívku udìlat tøetí 
svìtovou válku. Dva špièkoví agenti CIA, Tuck a FDR, 

jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do 
doby, než se oba zblázní do jedné a téže sleèny. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

NEPØÍTEL POD OCHRANOU 

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNÙ 

PROBUDÍM SE VÈERA 

TOHLE JE VÁLKA! 

10. kvìtna ètvrtek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy

Unikátní série velkoformátových sférických fotografií 
zajímavých míst z celé Èeské republiky. Nevšední zábì-
ry mìst a turisty vyhledávaných míst jsou pøevzaty z vir-

tuálních prohlídek. Kvalita zpracování a fotografická 
úroveò ohromí snad každého a mohou se stát inspirací 
pro skuteènou návštìvu vybraného místa. Hlavním 
smyslem výstavy je pozvat diváka na skuteènou 
návštìvu zobrazených míst, ale také ukázat oblíbené 
turistické cíle v maximální kvalitì tìm, kteøí se do tìchto 
objektù sami dostat nemohou. Nevšedním muzicí-
rováním pøispìje k celkové pohodì Pavel Kottek.
Výstavu zapùjèila spoleènost PANORAMAS.CZ do 
3. èervna.

25. a 26. kvìtna
Vìž smrti

Poøádá poboèka KPV ÈR Karlovy Vary. (viz strana 3)

ÈESKÁ PANORAMATA

V nedìli 6., 20., 27. kvìtna od 17.00 hod. 
a 13. kvìtna od 16.00 hodin se v Einsiedelnské 
kapli konají Bohoslužby slova k poctì patronky 
Panny Marie.

XXIII. JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

Pøipravujeme
Kostel Zvìstování Panny Marie
3. èervna nedìle 19.00 hod.

Zpìv: Jarmila Chaloupková 
Loutna: Brian Wright (England)
Pùsobivý písòový recitál s doprovodem renesanèní 
loutny provází posluchaèe evropskými zemìmi a jejich 
hudební kulturou své doby. Ostrovská rodaèka (nyní 
profesorka zpìvu na konzervatoøi v Pardubicích) 
a absolvent londýnské Trinity College of Music jsou 
pravidelnými hosty festivalù v Paøíži, Štrasburku, USA, 
koncertují po celé Èeské republice (Praha, Brno, 
Teplice v Èechách, Mariánské a Františkovy Láznì aj.).

Kostel Zvìstování Panny Marie
9. èervna sobota 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Miniaturní výtvarná díla Japonska, Španìlska, Nìmec-
ka a Èech

10. èervna nedìle 15.00 hod.
Letní scéna MDDM

Vystoupí kapely: A. K. Hlušek a Image (Ostrov), 
Groove Town (Jáchymov), Sweet Children (Liberec), 
Friday (Sokolov)

Kostel Zvìstování Panny Marie 
*)není akcí Domu kultury
26. èervna úterý 19.30 hod. 

 
Koncert festivalu Mitte Europa

Zápis do kurzù bude zahájen 1. èervna v pátek 
v IC v DK Ostrov.

Zahájení: 24. záøí od 18.00 hod.
Další lekce: 1., 8., 15., 22., 29. øíjna a 5., 12., 19., 26., 
listopadu

PÍSNÌ S LOUTNOU

KRÁSNÝ SVÌT 
NA ZÁPALKOVÝCH NÁLEPKÁCH

LETNÍ ROCKOVÁ SCÉNA OSTROV 

MELTON TUBA QUARTETT

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 



poboèka GU Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz 

Otevøeno: úterý-nedìle 10.00-17.00 hod.
Hromadné návštìvy po telefonické domluvì 
po-pá 8.00-15.00 hod. První støeda v mìsíci vstup 
zdarma.

Pokraèují výstavy:
Zdenìk Manina: Ostøí se tupí, ostøí se brousí
Kladenský keramik a sochaø pøedstavuje figurální so-
chaøské instalace, obrazy a kresby zkoumající postavení 
èlovìka v souèasném svìtì a v nìkterých dílech se 
nechá inspirovat barokní perspektivou Letohrádku.

„Grafické lahùdky“ ze sbírky Miloslava Navrátila
Výstava pøipravená ve spolupráci s pražskou Galerií Lite-
ra se soustøedí na evropské grafické umìní 70. a 80. let 
20. století: Joseph Beuys, Sigmar Polke, Hermann 
Nitsch, Antoni Tàpies, Marc Tobey ad.
Uvedené výstavy potrvají do 24. èervna.

Veronika Richterová: Letní byt
Nejznámìjší pøedstavitelka Pet-Artu Veronika 
Richterová (1964) zajímavì zpracovává umìlohmotné 
láhve do roztodivných podob zvíøat a pøedmìtù a sesta-
vuje z nich snové a fantazijní prostorové scenérie.
Potrvá do 26. srpna.

Další akce:

4. kvìtna 17.00 hod. 
Workshop s Veronikou Richterovou 
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KØÍŽOVKA LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

Letohrádek Ostrov 
Úèastníci dílny si pod vedením vystavující umìlkynì vy-
zkouší práci s netradièním výtvarným materiálem, pet 
lahvemi. V jaké zvíøátko èi kvìtinu se promìní lahvièka 
od jogurtového nápoje, oblíbené limonády nebo ener-
getického drinku? 

11. kvìtna 17.00 hod. 
Workshop se Zdeòkem Maninou
Setkání s vystavujícím autorem, kladenským sochaøem 
a malíøem je urèené pro širokou veøejnost. V rámci 
workshopu si úèastníci vyzkouší práci s hlínou a barvami 
a zpùsob nazírání na èlovìka a svìt v podobné per-
spektivì jako vystavující autor. 

26. kvìtna 15.00 hod. 
Origami šperky 
Výtvarná dílna Zdeòky Bílkové nauèí pøetváøet japonské 
skládaèky z barevných èi vzorovaných papírù do po-
doby souèasného šperku; vzniknou originální módní 
doplòky. 
Vstupné na každou z dílen je 50 Kè. V cenì vstupného  
je zahrnut veškerý potøebný materiál a malé obèer-
stvení. Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov - Atak na mìsíc, Alois MatulaMgr. Božena Vachudová, 

Boutique Glamour Cat nabízí ženám nákup v pøíjemném prostøedí s poradenskou službou fashion a vizážistky, které jim u kávy poradí, co se právì nosí 
a jaké jsou trendy v líèení. Sortiment Boutique uspokojí ženu každého vìku. Konfekce, prádlo, punèochy, kabelky, bižuterie a kosmetika odpovídá kvalitì 
a ceny jsou pøimìøené lokalitì Ostrov. Tìšíme se na vaši návštìvu.
Ze správných odpovìdí, doruèených do 11. kvìtna, vylosujeme jednoho úspìšného øešitele køížovky, který získá balíèek v hodnotì 600 Kè. Vyluštìnou 
tajenku zasílejte na adresu: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov. Správné znìní 
tajenky z minulého èísla znìlo: Mléèné výrobky zaplní Vám sí�ovky. 



Verušièky, v souèasnosti zde žije kolem 30 obyvatel. 
Od roku 1897 zde byla jedna ze zastávek na železnièní 

trati Bochov - Protivec, bohužel 31. kvìtna 1996 byl 
provoz na této trati è. 163 zastaven. Jedním z dùkazù 
je i jízdenka ze srpna 1990, kdy za jednu korunu mohl 
pasažér dojet právì z Bochova do Budova. Pro spo-
èítání zachovaných historických památek moc prstù 
nepotøebujeme. Napøíklad tradièní pomník obìtem 
I. svìtové války, který pøipomíná i tøi padlé z Budova, 
nenajdeme v místì, ale o pár kilometrù dále v obci 
Luka. Chátrající budova zámku svìdèí o tom, že i zde 
stávala vznosná panská sídla (už v roce 1749). Nový 
zámeèek byl postaven r. 1841, o šest let pozdìji stálo 
ve vsi 28 domù (z nich osm židovských), jedna cihelna, 

synagoga, mlýn a patøila sem i samota Pflug. K nej-
zachovalejším památkám obce patøí dnes kaple Panny 
Marie z roku 1749, pøestavìná o sto let pozdìji. Po 
II. svìtové válce pøestala být udržovaná a zcela zchát-
rala. Záchrany vèetnì vnitøního vybavení se doèkala až 
na poèátku 21. stol. Vra�me se teï k samotì Pflug 
(Pluh), kde r. 1825 založil Franz Lang továrnièku na 
porcelán, zamìstnávající osm lidí. Vyrábìlo se zde 
klasické kameninové zboží a od roku 1840 byla snaha 
jít vlastní cestou a prosadit vlastní výtvarné øešení. 
Snad se to zdaøilo, nebo� firma exportovala i do Ma-
ïarska. Roku 1880 však porcelánka zanikla. Nìkolik 
výrobkù si mùžeme prohlédnout v muzeu porcelánu, 
které má své expozice v kláštereckém zámku. K dispo-
zici je snímek s nìkolika budovskými výrobky vèetnì 
výrobních znaèek. Ty se postupem èasu mìnily (napø. 
František Lang èi Antonín Lang). V souèasné dobì 
mùžeme ještì v Budovì najít farmu s koòmi. V na-
bídce jsou nejen klasické projížïky, ale i hipoterapie 
(fyzioterapie využívající pohybu konì jako rehabili-
taèního prvku). K dostání je i spousta pøírodních 
farmáøských výrobkù. Opouštíme Budov; pøíštì se 
dostaneme do míst, která mnozí moc dobøe známe, 
snad to bude i malé pøekvapení… 
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Tipy na výlet 
Putování za historií: Budovcové

Pùvodnì vladycký, pozdìji 
panský rod, pøipomínaný na 
zdejší tvrzi roku 1390 Lvem 
z Budova a v rozmezí let 
1399 až 1400 Purkartem 
z Budova. Poslední zmínka 
o pùsobení v rodové vsi je 
z roku 1496. Zajímavostí je, 
že poté naèas vlastnili toto 
zboží i Údrètí z Údrèe, které 
známe z pøedchozího dílu. 
Rod Budovcù nikdy nevlast-
nil velký majetek, až synové 

Václava (+ 1541) znaènì zbohatli a prosadili se 
i v královských službách. Pùsobili ve službách císaøe 

Karla V. ve Francii a Španìlsku, nebo (jako napø. 
Jindøich) válèili s Turky v Uhrách. Nejznámìjší pøí-
slušník rodu, pokraèovatel jména Václav (zvaný 
Kozibrádka) žil v letech 1551 až 1621. Vystudoval 
pražskou univerzitu a další školy v západní Evropì. 
S královským poselstvem se dostal až do Caøihradu, 
kde se nauèil arabsky a turecky. Po návratu domù 
obhajoval zájmy èeské evangelické šlechty a zasloužil 
se o vydání Majestátu císaøe Rudolfa II. o náboženské 
svobodì. Roku 1607 byl uveden do panského stavu. 
Zvolili ho direktorem bìhem stavovského povstání, 
po porážce se stal ochráncem královských klenotù. 
Posléze byl zatèen a 21. èervence 1621 s�at. Jeho  
hlava byla, spolu s ostatními, vystavena na Staro-
mìstské mostecké vìži. Pamìtní desku a sochu 
Václava Budovce z Budova najdeme v Praze v Týnské 
ulici na domì è. 7. Jeho syn Adam emigroval a smrtí 
vnuka Bedøicha Ludvíka rod r. 1672 vymírá. Erb 
Budovcù tvoøí dvì støíbrná bøevna v èerveném poli 
štítu. Klenotem jsou dvì pštrosí péra, také v barvì 
èervené a støíbrné. O vzniku tohoto erbu se vypráví 
pìkná povìst: Pøedek rodu Budovcù Jiøík zachránil 
bitvu mezi Èechy a Uhry. Èeský kníže mu pak z vdìè-
nosti udìlal tøi èervené pruhy pøes bílý štít prsty 
namoèenými do krve, která prýštila z Jiøíkových ran. 
Spøíznìni byli Budovcové s Hodìjovskými, 
Vartemberky, Otty z Losu, pány z Veitmile aj. 
Dnešní pohled na stav obce, jak už jsem naznaèil, je 
velice smutný. Budov je jednou ze sedmi èástí obce 

Cílem druhého putování za šlechtickými rody, jejichž jména zanechala stopy v našem blízkém okolí, je obec Budov. Najdeme ji v dohledu hlavní silnice na 
Prahu zhruba deset kilometrù od Bochova. Souèasný žalostný stav obce však tìžko vypoví, že odtud pochází starodávný a významný rod Budovcù. 

Kvìten bývá již tradiènì oznaèován mìsícem zahajujícím novou turistickou sezónu, u nás si 
mùžete zakoupit aktualizované vydání cyklomapy Karlovarského kraje pro rok 2012 a øadu 
dalších turistických map Krušných hor a okolí. K lepší orientaci v Ostrovì mùžete využít plán mìsta 
se všemi ulicemi a èísly popisnými a také nový propagaèní materiál Ostrov - mìsto památek, který 
je souhrnem základních informací o dùležitých památkách Ostrova (vèetnì Paláce princù a Vìže 

smrti). Pokud se vydáte na cesty, rádi vám podáme informace o jízdním øádu vlakové i autobusové dopravy 
a prodáme místenky v síti AMS. Pokud se rozhodnete k jinému využití volného èasu (napøíklad kulturnímu), 
mùžete u nás zakoupit on-line vstupenky v prodejních sítích Ticket Art, Ticketportal a Colosseum. Dále pak 
mùžete k vyhledání informací využít pøístup k veøejnému internetu. Pøejeme vám pøíjemný zaèátek nové 
turistické sezóny a tìšíme se na vaši návštìvu. 

Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC

Kaple Panny Marie 

Lubomír Mayer

Ukázka porcelánu vyrábìného v Budovì

Václav Budovec z Budova
Kresba: Josef Scheiwl (1868)



tlouš�ky prstu. V horních èástech bylinné, spíše 
hranaté. Listy støídavé, øapíkaté, vejèitì kopinaté, 
v dolní èásti srdèité. V dobì letních prázdnin nás mùže 
okouzlit fialovými kvìty, nezøídka v pøevislých latách. 
Vlastní kvìt je znaènì podobný bramboru. Plod je 
vejèitý, leskle rumìlkovì èervený. Øeèeno prostì: 
podlouhlá bobule. 

Doporuèuji, abyste se jej nauèili rozeznat a nejedli jej. 
Ale také ho zbyteènì neniète. Co není pravá 
pochoutka pro nás, je laskominou pro jiné naše 
soukmenovce na té naší Zemi. Tøeba pro straky je to 
ta pravá dobrota, ale i jiní ptáci si na podzim rádi 
klofnou. Také se tím pìknì starají o rozšiøování 
semen. 

Svou renesanèní tváø zaèalo nabývat mìsto Ostrov vedle 
panských a veøejných staveb také pøestavbou mìš�anských 
domù. Mìsto se neustále rozrùstalo, avšak velkým problémem 
byl nepochybnì omezený prostor, daný mìstským opevnì-
ním. Co s tím? Zaèaly se pùlit pùvodnì velké domovní parcely. 
Vznikaly domy bez vlastního hospodáøského zázemí. Stodoly 
a hospodáøské budovy, které ale samozøejmì byly stále nutné, 
se zøejmì zaèaly stavìt v pøíhradních ulièkách. Vznikla tak 
uzavøená zadní øada objektù, tvoøící nìco jako druhou 
obrannou zeï mìsta. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

Lilek potmìchu� (Solanum dulcamara L.)

Milan Jandourek, DiS

Chcete-li posílit potmì chu�, zásadnì nepoužívejte 
lilek potmìchu�. Myslím, že byste tímto krokem 
znechutili lékárníka i botanika, a vèetnì tìchto 
odborníkù otrávili i laika. Ochablost, zmatenost, 

nejistou chùzi, tìžký dech náhle støídá zvracení 
a prùjem. Díky bohu, že se ten èertík solanin, který se 
v rostlinì a hlavnì plodech skrývá, vstøebává tak 
pomalu, že je zpátky na svìtle svìta vìtšinou døíve, 
než zpùsobí zánìt ledvin, zpomalení dechu, tepu 
a bezvìdomí. Ale abychom nepomlouvali jen tento 
druh. Podobnì pùsobí lilek èerný a rulík zlomocný. 

Aè si to možná vùbec neuvìdomujeme, tento 
liánovitý polokeø nás provází po tisíciletí jako vìrný 
soused. Najdeme jej mnohdy na našich plotech, 
rumištích, náspech, u zdí, ale i na pasekách a v ná-
bøežním roští. Jako liána dosahuje zhruba dvou 
metrù. Oddenek je plazivý a vìtvený. Stonky jsou 
plazivé èi popínavé, na spodinì zdøevnatìlé, a to i do 

3. kvìtna

10. kvìtna

17. kvìtna

24. kvìtna

31. kvìtna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.25 Pod lupou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Rozhovor na téma (Otázky pro starostu)

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 Dokument

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) volejte na tel. 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  
Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). Opakování vysílání: po-  
ne každou sudou hodinu 10.00-22.00 hod., kromì 
støedy - reprízy jsou ukonèeny ve 14.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury Ostrov: 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 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov s.r.o., provozovatel 
kabelové 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
 Historické hranièní kameny na Ašsku 

Miniwelt Lichtenstein u Chemnitz: 
miniaturní stavby z celého svìta

Králùv kámen u Mariánských Lázní
 V sobotu dálkový pochod do Prèice 

a nedìlní Písecko
Køivoklátsko III. Krajem Oty Pavla, Leon-

týnský zámek, hrad Veliz

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. 

5. kvìtna
8. kvìtna 

12. kvìtna 
19. kvìtna

26. kvìtna 

Hana Ševèíková, produkce

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Andìlská Hora

Nabízíme další obohacení našeho (tentokrát odpoledního) 
programu. Ve ètvrtek od 15.30 do 17.00 hod. novì 

(pohybové hry a cvièení pro dìti od tøí let). 
Dopoledne jsou stálou novinkou støedeèní  a ètvrteèní 

 Ostatní dopolední program zùstává beze zmìn. 
Ve ètvrtek 3. kvìtna od 15.30 hod. èeká všechny pøihlášené 
zajímavý odpolední program plný her: 

 Každou støedu od 18.00 hod. je pro veøejnost pøi-
praveno cvièení  a v pátek 11. kvìtna od 
18.00 hod. se koná alternativní  s Pavlem 
Kottkem. Další  pøipravujeme na nedìli 
13. kvìtna od 14.00 hod. Pøihlásit své miminko mùžete do 
7. kvìtna (tel. 608 914 469). Dìkujeme zamìstnancùm 
Ostrovské teplárenské za poskytnutí sponzorského daru, 
který využijeme na podporu provozu MC. Bližší informace 
o pøipravovaných akcích najdete na letáècích v Informaèním 
centru nebo na nových stránkách www.centrumostruvek.cz  

Cvièení 
pro nejmenší 

Ko�ata
Malý šikula.

Zatoulaná èaro-
dìjka.

Jógy pro radost
Muzikoterapie

Vítání miminek

Dana Kolovratníková
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Pøíbìh o putování Ostrovského kodexu zaèíná 
v poslední tøetinì 14. stol. ve slezském Bøehu, kde byl 

na pøání vévody Ludvíka I. 
uložen v klášteøe sv. Hed-
viky. Po zrušení kláštera 
v 16. stol. bylo v jeho areálu 
zøízeno gymnázium, v jehož 
knihovnì našel kodex své 
místo na dalších témìø sto 
let. V roce 1630 si kodex 
z bøežského gymnázia vyžá-
dal vévoda Jan Kristián 
Bøežský, aby umožnil ka-
novníkovi a biskupskému 
sekretáøi Johannu Friedri-
chovi Breinerovi jeho pro-
hlédnutí. Z rukou Breinera se 
pak kodex dostal do sbírky 
Franze Gottfrieda Troila a od 
nìj, jak již bylo zmínìno, 
pøešel kodex i s dalšími 
vzácnými svazky do majetku 
vévody Julia Jindøicha Sasko-
Lauenburského. Po smrti Ju-
lia Jindøicha získala knihovnu 
i s kodexem jeho dcera Ma-
rie Benigna Franziska, prov-
daná za Ottavia Piccollo-
miniho, hrabìte z Amalfi, 
známého vojevùdce tøiceti-
leté války. Po smrti Marie 
Benigny, která knihovnu dá-
le rozšiøovala (její knihovna 
je v odborné literatuøe zná-
má jako knihovna Troilo-
Piccolomini), byla knihovna 
v roce 1701 pøedána pia-

Z jiných regionù

Èesky bychom øekli Smrèník. Se svými 1215 m nad 
moøem je druhým nejvyšším vrcholkem Krušných 

hor, ležícím jen dva kilometry od hranièního pøecho-
du. Krátce za bývalou celnicí odboèuje vlevo šikmo 
svahem zøetelná pìšina k nejvìtšímu krušnohorské-
mu hotelu, Saské boudì. Od ní již pokraèuje cesta až 
na vrcholek s restaurací a vyhlídkovou vìží. Od roku 
1916 je tu i meteorologická stanice, od roku 1924 
sem vede z Oberwiesenthalu kabinová lanovka. Po 
cestì míjíme èetné bìžecké lyžaøské tratì (trénuje na 
nich i náš Lukáš Bauer), je tu bobová a sáòkaøská 
dráha. Celý masiv Fichtelbergu je pøírodní rezervací 
s èetnými rašeliništi. Zpátky se mùžeme vrátit po mod-
øe znaèené trase od Saské boudy pøes Bächelhütte 
k hraniènímu pøechodu Huberty a pak už po silnièce 
do Božího Daru. Zpáteèní cesta je dlouhá jen o málo 
víc než 5 km, celkem tedy dvì až tøi hodiny pìší 
chùze. Jen pro úplnost: žádoucí je mít obèanský 
prùkaz, i když jej na vás pravdìpodobnì nikdo ne-
bude chtít. 

Není na škodu podívat se také na návštìvu 
k sousedùm, zejména když nás až na hranice do-
praví pøímý autobus.

Fichtelberg

ristùm v ostrovské klášterní koleji. Aby bylo zøejmé, 
od koho knihy pocházejí, vepsali piaristé do knih 
právì jméno Marie Benigny. Nìkteré knihy nesou 
rovnìž exlibris s monogramem MB, který byl døíve 
mylnì považován za zkratku titulu „markrabì 
bádenský“. Tím byl mínìn Ludvík Vilém Bádenský, 
manžel Sibylly Augusty Sasko-Lauenburské, dìdièky 
Ostrova, která byla neteøí Marie Benigny. Bohatou 
knihovnu ostrovské piaristické koleje i s veškerým 
vzácným fondem pak r. 1877 (po odchodu piaristù 
z Ostrova) vìnoval vikáø provinciátu Ambrož Malý 
mìstu jako památku na piaristický øád. Bohužel, 
v roce 1910 mìsto knihovnu i s kodexem z velké èásti 
prodalo tehdy známému vídeòskému antikvariátu 
Gilhofer & Ranschburg, aby za utržené peníze vy-
budovalo vodovod. Jednotlivé svazky knihovny je 
v souèasnosti možné vysledovat v rozlièných evrop-
ských a svìtových sbírkách. 

Samotný Ostrovský kodex se dostal do sbírky vídeò-
ského podnikatele Rudolfa Guttmanna, jemuž byl 
nacistickým režimem zkonfiskován uložen ve vídeò-
ské národní knihovnì v letech 1938-1947. Sám 
Guttmann emigroval pøed nacisty do Kanady, kam se 
za ním roku 1947 vypravil i jemu navrácený Ostrov-
ský kodex. Po roce 1964 získali kodex prostøed-
nictvím newyorského antikváøe H. P. Krause do své 
sbírky Peter a Irene Ludwig, známí nìmeètí kunst-
historici, sbìratelé umìní a mecenáši. V roce 1983 
zakonèil Ostrovský kodex svoji pou� v J. Paul Getty 
muzeu v Malibu (Kalifornie, USA), kde v souèasné 
dobì patøí k nejvýznamnìjším mistrovským dílùm 
tamní rukopisné sbírky. 

Putování Ostrovského kodexu 
Piaristická kolej v Ostrovì, založená ve druhé polovinì 17. stol. Annou Magdalenou z Lobkovic, 
vévodkyní sasko-lauenburskou, vlastnila bohatou knihovnu. Její základ získal pøed r. 1650 manžel 
zakladatelky, vévoda Julius Jindøich Sasko-Lauenburský, od Franze Gottfrieda Troila, sbìratele 
rukopisù a starých tiskù a císaøského rady tyrolsko-slezského pùvodu. Nejcennìjším fondem sbírky 
byly vzácné prvotisky a rukopisné notové materiály. Nelze opomenout ani pøepis starší latinské 
legendy o sv. Hedvice, oznaèovaný jako Schlackenwerther Codex (Ostrovský kodex) nebo jako 
Hedvièin kodex vévody Ludvíka I. z Lehnice a Bøehu z roku 1353.

Vìra Èarná

Text a foto: Jiøí Ciprian

Výbor SD Ostrov pøipravil na 16. èervna zájezd do 
Chomutova. Hlavním programem bude návštìva 
zoo parku. Vstupné si hradí úèastníci „z vlastní 
kapsy“. Úèastnický poplatek na autobus èiní pro 
dospìlé 100 Kè, pro dìti 50 Kè. Nutno uhradit pøed 
odjezdem. Odjezd je v 9.00 hod. od kanceláøe 
Svazu diabetikù.

K 31. bøeznu tohoto roku bylo registrováno v SD 
Ostrov 140 èlenù. V bøeznu se uskuteènilo taneèní 
odpoledne diabetikù s manželkami, které ke dni MDŽ 
obdržely rùžièku s pøáním k svátku žen. Všem se toto 
odpoledne líbilo jako pøíjemný zážitek.

Pøíznaky (symptomy) pro diabetiky i nediabetiky
Hypoglykemie je stav, pøi kterém klesne hladina krev-
ního cukru pod 4 mmol/l. Pod 3 mmol/l je již stav støed-
ní hypoglykemie a pod 2 mmol/l je již tìžká hypogly-
kemie, kdy postižený už potøebuje pomoc druhé osoby. 
Do tìžké hypoglykemie jsou pøíznaky vìdomé a posti-
žený je schopen (pøed dalším zhoršením stavu) si sám 
pomoci. Pøi tìžké hypoglykemii si už pøíznaky neuvìdo-
muje a dostává se až do bezvìdomí. V tomto stavu je 
v jeho dechu cítit aceton a jeho stav budí dojem opilosti. 
Pokud mu není poskytnuta rychlá pomoc (záchranná 
služba tel. 155), hrozí mu nebezpeèí smrti. Pøíznaky mají 
gradaci od lehké hypoglykemie jako je pocení, tøes ru-
kou, nervozita, pocit napìtí, k poruchám soustøedìní, 
stupòujícímu se neostrému vidìní a øadì dalších pøízna-
kù. Každý jednotlivec se mùže v pøíznacích lišit. O tìch-
to stavech by mìla mít znalosti i široká veøejnost, aby 
mohl každý jednotlivec poskytnout rychlou pomoc, 
pokud je pøítomen podobné události. V civilizovaném 
svìtì je dostateènì školena policie, letecký personál 
i veøejnost, jak v takových pøípadech (stavech diabetika) 
postupovat. Už jen proto, že v ÈR je evidováno pøes 
800 tisíc diabetikù a roènì pøibývá 50 tisíc nových 
pøípadù, je taková veøejná informace životnì nutná 
a dùležitá. 

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD Ostrov 

Saská bouda
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Ètenáøské pøíspìvky
Pøipomínka ètenáøe k èlánku Ostrovské rondo má 
jedineènou šanci na dokonèení (OM 4/2012)

V tomto èlánku mì dost zaráží reakce referenta Odbo-
ru rozvoje a územního plánování Davida Oncirka, 
který se „rozplývá“ nad tím, že: …nejen cyklisté, ale 
i pìší èi bruslaøi dokonèenou èást cyklostezky zaèali 
okamžitì využívat.

Podle Zákona o pozemních komunikacích má na Stez-
ku pro cyklisty (dopravní znaèka è. C08a) chodec vstup 
zakázán. Výjimku tvoøí chodec, který jede na koleèko-
vých bruslích, skateboardu nebo kolobìžce. Co tam 
tedy dìlají davy Ostrovákù, korzující mezi supermar-
kety, nebo houfy maminek s koèárky, které umí tuto 
cyklostezku zcela zneprùjezdnit? Na kole se tam nedá 
prakticky jezdit. Chodci na vás èasto pokøikují, a� tady 
nejezdíte, že tu chodí malé dìti a staøí lidé.

Co dìlá naše svìdomitá Mìstská policie, která èasto 
operuje v okolí této cyklostezky, nemìla by dbát na 
dodržování dopravních pøedpisù a alespoò upozoròo-
vat chodce, že pro nì je urèen chodník? Nebo a� 
mìsto zmìní znaèení této komunikace na Stezku pro 
chodce a cyklisty (dopravní znaèka è. C09a), a je to.

Jsem zvìdav, jak se bude øešit nehoda, kdy cyklista na 
této stezce porazí napø. malé dítì. Dle mého názoru by 
mìlo mìsto informovat prostøednictvím svých médií 
veøejnost, jak se na tomto Ostrovském rondu chovat. 

Teplo domova, široký pojem, pod kterým si každý pøed-
stavuje nìco jiného. V souvislosti s konèící topnou se-
zónou se chci krátce zamyslet nad teplem v pravém slo-
va smyslu, které do naprosté vìtšiny domácností pøi-
chází z teplárny, ve dne v noci, bez výkyvù, po celou 
zimu, a to i v nejvìtších mrazech. Je tomu tak již hodnì 
let, bereme to jako samozøejmost. Nìkdo øekne: 
„Vždy� jsme si zaplatili“. Pamìtníci si jistì vzpomenou 
na rùzná omezení, odstávky, poruchy v dodávkách 
tepla a teplé vody v døívìjších dobách. Zmìny k lepšímu 

Pane starosto, Rado mìsta Ostrova, pøed èasem se 
v novinách objevil titulek Mìsto myslí na turisty, na 
Starém mìstì zajistí veøejná WC, nebo tak nìjak 
podobnì. Èlánku jsem v tu chvíli nevìnoval moc 
pozornosti a bral jsem jej jako jeden z mnoha pre-
zentaèních souèasné Rady mìsta. V zápisu z jednání 
27. bøezna letošního roku jsem si pøeèetl usnesení, že 
rada rozhodla o objednání mobilního WC za cenu 
904 tisíc korun (bez DPH). A tak jsem si znovu zaèal 
vybavovat v úvodu zmínìný èlánek. V nìm se psalo, že 
WC bude bezobslužné, na desetikorunovou minci, že 
bude spoleèné pro muže a ženy, pro tìlesnì postižené 
na speciální klíè a nìkolik dalších údajù. 

Zcela obecnì je potøeba pøipomenout, že ne každá na 
zaèátku dobøe vypadající i dobøe mínìná myšlenka má 
dobrý konec a výsledek. Mnohdy je to opaènì, a to je 
(dle mého názoru) tento pøípad. Pánové, jistì si umíte 
pøedstavit, jak bude „bezobslužné“ zaøízení vypadat za 
nìkolik málo použití, jak ti turisté je budou rádi navštì-
vovat. Zároveò pøedpokládám, že WC bude vytápìné, 
tedy v zimì to bude za 10 Kè pro nìkteré lidi docela 
slušné útoèištì a už vidím, jak tam bude pøíjemné 
prostøedí. To je jen minimum negativ zámìru, které mì 
v rychlosti napadají. Myslím, že daleko pøínosnìjší by 
bylo domluvit se s nìkterou restaurací a za urèitý 

Po odchodu ze spolkového domu Rùže v roce 2008 
zaèal výbor zasedat v budovì ZUŠ Ostrov. O prona-
jatou kanceláø se dìlí se Zájmovou skupinou dùchodcù. 
Pravidelnì tady zasedá výbor ZO a rovnìž zde funguje 
sekretariát organizace. Místnost mohou využívat i vý-
bory osad ke svým jednáním. Velkou spoleèenskou 
událostí v Ostrovì byl každoroèní Ples zahrádkáøù 
v Domì kultury. Ples byl vždy spojen s bohatou tom-
bolou a vstupenky byly dlouho dopøedu vyprodány. 
A jedna kuriozita: Lákadlem v tombole byla fùra 
chlévské mrvy, kterou bezplatnì i s dovozem vìnoval 
Státní statek v Ostrovì výherci, kterému ostatní v dob-
rém závidìli. Zájem o ples byl tak velký, že v roce 1987 
byl ples konán souèasnì v Domì kultury a v restauraci 
Družba. Obì zábavy byly vyprodány! Bohužel, tržní 
hospodáøství se promítlo i zde. Pro vysoké provozní 
náklady se plesy stávaly ztrátovými. Rovnìž se stále 
zhoršovala možnost sehnat vìci do tomboly. To vedlo 
výbor ZO ÈZS k nelehkému rozhodnutí. Ukonèil 
poøádání plesù po 25 letech. Poslední Zahrádkáøský 
ples byl 17. února 1990. Do opuštìní Rùže byly obèas 
poøádány spoleèenské veèery jednotlivými osadami ve 
spolkovém domì. 

Další kulturní akcí, které svaz každoroènì poøádal, byly 
výstavy ovoce, zeleniny a kvìtin. Vždy se setkaly 
s velkým zájmem a byla slyšet jen slova uznání a obdi-
vu. Rovnìž ze zápisù v knize výstav je patrné, jak kladnì 
návštìvníci výstavy hodnotili. Organizace zajiš�ovala ta-
ké okresní výstavy za velkého zájmu veøejnosti a k vel-
ké spokojenosti okresní rady ÈZS Karlovy Vary. Výstavy 
navštìvovaly hromadnì i dìti z ostrovských škol, pro 
které byly zvláštì zpøístupnìny. V roce 1985 zaèali 
Ostrovští zahrádkáøi vydávat vlastní Informaèní 
zpravodaj. Byl vydáván ètvrtletnì. Široká ètenáøská 
obec zahrádkáøù, která v roce 1989 mìla 1620 èlenù 

finanèní pøíspìvek nabídnout její WC jako veøejné 
(vèetnì vybírání uvádìných 10 Kè) a patøiènì to na 
Starém mìstì inzerovat a vìc by byla vyøízena. Nehle-
dì na to, že nìkterá restaurace (èi podobné zaøízení) je 
provozována v objektech mìsta a tam by to mohlo být 
souèástí nájemní smlouvy a zohlednìno v nájmu. 
Nechci tady uvádìt nìjaká konkrétní èísla, ale hrubým 
odhadem budou provozní náklady vìtší, než by byla 
odmìna restauraci. Vzhledem k tomu, že veøejné WC 
navštíví dle odhadu pìt až 10 lidí za den, je nákup uvá-
dìné buòky (vè. DPH) za 1 084 000 Kè opravdu luxu-
sem. Pro lepší ilustraci zdùrazním: milión. A to ještì 
není z usnesení zøejmé, zda je to vèetnì osazení, napo-
jení na sítì apod. Mám obavy, že ne. Stále nemohu 
uvìøit, že je to mínìno vážnì, ještì dnes jsem nìkolikrát 
ty nuly pøepoèítával. Pánové, zamyslete se znovu nad 
veøejným WC na Starém námìstí (nebo kde by mìlo 
být umístìno). Je vùbec schválený onen betonový 
kiosek do památkové zóny? Jak tam bude vypadat?

Pokud je údaj o cenì v usnesení rady správný, pak 
vás žádám o okamžité zastavení tohoto, dle mého 
názoru nepøipraveného, projektu. Minimálnì do 
provìøení a vyèerpání jiných alternativ. V každém 
pøípadì žádám o podrobnìjší informace o zámìru 
a pøedložení ekonomické kalkulace, za což pøedem 
dìkuji. 

Veøejné toalety na Starém mìstì 

jsou dány jistì jinou technikou, ale zdaleka nejen jí. 
Moderní techniku je tøeba obstarat a ovládat. Ocenìní 
patøí celému kolektivu Ostrovské teplárenské, a.s., v je-
jímž èele více než 15 rokù stál generální øeditel Tibor 
Hrušovský (spolu s nedávno zesnulým technickým øe-
ditelem Miroslavem Uhlíkem). Od doby, co je ve funk-
ci, nepamatuji nìjakou neèekanou odstávku tepla nebo 
teplé vody. Byla realizována celá øada projektù a opa-
tøení, které jsou nepochybnì nároèné na finance, avšak 
budou dlouhou dobu svému úèelu sloužit. Nehodlám 

se zde podrobnì zabývat jednotlivými investicemi, 
ostatnì bych to ani nedokázala tak pøesvìdèivì, jasnì 
a pochopitelnì, jako on ve svých vystoupeních na ve-
øejnosti, napø. v kabelové televizi. Zmínit je tøeba podíl 
Ostrovské teplárenské, a.s. na sponzorování nejrùz-
nìjších aktivit ve mìstì, které je dlouhodobé a cílené 
pøedevším do øad dìtí a mládeže, nebo jiných potøeb-
ných, jejich výèet by byl velice dlouhý. Tiboru Hru-
šovskému a zamìstnancùm teplárny patøí veliký dík za 
jejich práci a za naše „teplo domova“. 

a 1250 zahrádek, v nìm našla informace o èinnosti ZO 
a jednotlivých osad, odborné rady i recepty na úpravu 
zeleniny. Byl distribuován zdarma všem uživatelùm 
zahrádek. V roce 1990 bylo, pro vysoké náklady na 
výrobu, vydávání zpravodaje zastaveno.
Kulturní komise ZO zajiš�ovala tematické i jiné zájezdy. 
A� už to byla Flora Olomouc, Zahrada Èech v Lito-
mìøicích èi Zemì živitelka v Èeských Budìjovicích. 
Mimo tyto zájezdy se zahrádkáøi podívali na Moravu 
a navštívili vinaøské sklepy, byli v Bratislavì, Maïarsku, 
navštívili také tehdejší NDR. O zájezdy byl opravdu 
velký zájem. Témìø vždy byly obsazeny dva autobusy 
a zájezdy se konaly každoroènì. Ale nebyly to jen 
zájezdy za zábavou. Velmi se vydaøila brigáda na 
pomoc Lesnímu závodu v Horní Blatné na sbìr vìtví na 
pasekách. Aktivní zapojení do spoleèenského života 
a pomoc mìstu, rozvoj kulturního života, zájem o dìní 
v Ostrovì a úzká spolupráce s mìstem, to vše ne-
unikalo pozornosti orgánù mìsta a spoleèenským 
organizacím. ZO ÈZS v Ostrovì byla vždy velmi dobøe 
hodnocena a obdržela celou øadu uznání. Od MìNV 
a bývalých spoleèenských i politických organizací mìst, 
od okresního výboru ÈZS v Karlových Varech i od 
ústøedního výboru ÈZS v Praze. Organizaci byl udìlen 
titul Organizace VII. sjezdu ÈZS, Èestné uznání OV ÈZS 
za I. místo v okresní soutìži atd. Za rok 1990 se 
ostrovská organizace umístila na prvním místì v celo-
svazové soutìži v celé republice! Ale nejen ona obdr-
žela zasloužená uznání. I jednotliví èlenové byli oceòo-
váni Republikovou radou ÈZS za svoji aktivitu, praco-
vitost nebo dlouhodobou èinnost ve svazu.

Nejvyšší ocenìní, a to Zápis do knihy cti ÈZS, obdržel 
Zdenìk Èížek z osady 10. Pø. Hála, Jirman, Peèený jsou 
nositeli zlaté medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkáøství. 
Bronzovou medaili napø. obdrželi pø. Petráò, Krupièka, 

Krejèí, Mareš, Netrhová, Novosad, Šimek, Schovan-
cová, Kadlec. Jak vážnì byla myšlena vzájemná spo-
lupráce s mìstem, o tom svìdèí mj. i to, že konferencí 
ÈZS se zúèastòovali døívìjší pøedsedové MìNV, 
zástupci OV ÈZS a další hosté, kteøí zastupovali orga-
nizace nebo podniky, se kterými byla ta nejlepší 
spolupráce. 

Velmi dobrá spolupráce mezi vedením mìsta a ZO ÈZS 
byla narušena rokem 1991. V tomto roce skonèily 
døívìjší smlouvy o pronájmu pozemkù ZO ÈZS. Mìsto 
chtìlo pozemky pronajímat s každým zájemcem zvláš� 
za ceny vyšší než 0,20 Kè za m2. Vedla se dlouhá 
a úporná jednání, opravdu bouølivá a èasto plná emocí. 
Mnozí z nás si vzpomenou, jak v záøí 1991 byla 
manifestace na Mírovém námìstí. Akce se zúèastnilo 
více jak 1500 obèanù. Byla sepsána petice, kterou 
podepsalo pøes 2500 obèanù. Petici zástupci ZO 
osobnì pøivezli do Prahy na pøedsednictvo vlády ÈR. 
V Praze také žádali o právní pomoc na ÚV ÈZS. Prob-
lém nových smluv se protáhl i do roku 1992. O situaci 
informovaly Karlovarské noviny i ostrovský Zpravodaj. 
Po zmìnì starosty na Mìstském úøadì Ostrov se 
jednání stala pružnìjší a byla nadìje na dosažení do-
hody vyhovující obìma stranám. Pøesto byla uspo-
øádána druhá manifestace na Mírovém námìstí, které 
se zúèastnilo v èervenci 1992 asi 800 obèanù. Snaha 
nebyla marná. V srpnu 1992 byla podepsána smlouva 
o pronájmu zahrádek, která platí dodnes. Pozemky 
mìsta jsou pronajaty ZO ÈZS jako celek a ZO uzavírá 
s jednotlivými zahrádkáøi podnájemní smlouvy. 
Nájemné (2,40/m2) je celé odvádìno do mìstské 
pokladny. Koncem roku 1992 se situace uklidnila 
a vztahy mezi mìstem a ZO se zaèaly srovnávat. A èle-
nové ZO ÈZS mohli mít klidnìjší spaní. Ale bylo tomu 
tak opravdu? 

Teplo domova

Zahrádkáøi Ostrov slaví 54 let své èinnosti  - èást III.

Pìší na cyklistické stezce?

Ing. Vladimír Palivec

Marie Krejèová

Petr Pospíšil, Ostrov

Petr Kadlec
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Sport
Jak možná víte, uspoøádal tenisový oddíl pøi TJ 
Ostrov, za finanèní podpory mìsta Ostrov, ve 
druhé polovinì loòského roku tenisovou ško-
lièku pro nejmladší zájemce o tenis. Výuka tenisu 
probíhala od záøí do prosince, nejprve na teni-
sových dvorcích, pozdìji v hale TJ Ostrov. 

Také v letošním roce tenisový oddíl s uspo-
øádáním tenisové školièky poèítá. Letošní výuka 
tenisu by mìla být pøedevším pro dìti ve vìku od 
šesti do deseti let. Výuka bude probíhat šest 
týdnù a první setkání se zájemci se uskuteèní 
v úterý 15. kvìtna od 17.00 hod. na tenisových 
dvorcích v Zámeckém parku v Ostrovì. Všichni 
mladí zájemci o tenis jsou zváni.

Školièky se zúèastnilo 40 dìtí od pìti do ètrnácti let 
a vìnovali se jim tøi trenéøi tenisového oddílu. Velmi 

mile mì pøekvapila jak hojná úèast mladých zájemcù 
o tenis, tak pøedevším jejich zájem v tenise pokra-
èovat i po skonèení ètyømìsíèní tenisové výuky. 
Sedmadvacet úèastníkù této školièky vstoupilo letos 
v lednu do tenisového oddílu a byli zaøazeni do 
skupin, ve kterých s nimi pracují ètyøi trenéøi.

Co se u nás odehrálo pøed témìø 30 lety? 
Popisuje to èlánek z èasopisu Ostrovský 
Škodovák v létì 1982: 

Svazáci se nenudí, nebo alespoò ti, co se nudit 
nechtìjí. Dne 26. 6. 1982 mohli obèané 
karlovarského okresu potkávat jezdce, bìžce a ve 
Velkém rybníku i plavce se zelenými èísly na prsou. 
Zelená barva je barvou nadìje a tu mìl každý, kdo se 
zúèastnil onoho závodu, ve kterém mìl dojet, 
doplavat a dobìhnout do cíle. Potom mohl hrdì nosit 
titul „Železný muž“, a to hned II. stupnì.  Ano, 
nemýlíte se, v okrese Karlovy Vary i ve mìstì Ostrovì 
se jelo onìch 222 km za 24 hodin. Svazáci se nenudí. 
Staèí pár lidí, kteøí jsou schopni strhnout ostatní. Tak 
tomu bylo i ve Škodovce, která se v podkrušnohoøí 
proslavila spíše trolejbusy. Po vzoru kamarádù z Plznì 
padlo rozhodnutí uspoøádat soutìž pro všestranné 
muže. Trasa ved-
l a  m a l e b n ý m  
údolím øeky Oh-
øe, kterou záhy 
vystø ída la pa-
horkatá krajina 
pøedhùøí Kruš-
ných hor. Závod 
byl zahájen na 
kole, 200ki lo-
metrový okruh 
absolvovali cyk-
listé na ploše 
50 km celkem èty-
øikrát. Po absol-
vování prvého 
okruhu èekal na 
závodníky Velký 
rybník, rekreaèní oblast Karlovarska. Zde následovaly 
2 km plavání. Po skonèení posledního cyklistického 
okruhu sesedli všichni závodníci z kol, aby se záhy 
vydali na bìžeckou tra� v nároèném terénu v prostoru 
Ostrova a Hroznìtína. Dva desetikilometrové okruhy 
daly sáhnout každému úèastníku až na dno svých 
fyzických sil. 

Pro zajímavost uvádíme prùøez celým závodem. Dne 
26. 6. 1982 se ve 4.30 hod. sjíždìjí všichni poøadatelé 
do Støedního odborného uèilištì Škoda, kde na nì 
èeká již první závodník z Chomutova (pøijel na kole!). 
V 5.15 hod. vyráží prvá skupina na start. Smìr 

Vyhlášení nejlepších sportovcù Karlovarského kraje 
se konalo na konci bøezna v Karlových Varech. 
Hodnotící komise zøejmì nechtìla upøednostnit jen 
nìkteré sportovce, takže nakonec vyhlásila šest nej-
lepších bez udání poøadí. Mezi tìmito mladými 

sportovci byla i Aneta Klauková z Ostrova, èlenka 
Cykloteamu Ostrov, mistrynì ÈR a šestinásobná me-
dailistka z Letní olympiády dìtí a mládeže z loòského 
roku.

Damice, Vojkovice, Karlovy Vary. V místì prvé 
prùjezdní kontroly ve Vojkovicích vytrvale prší a vane 
chladný vítr. Kolem 6.40 hod. nastupuje silná prùtrž 
mraèen. Je 7.00 hod., drobnì prší a závodníci se 
pøipravují na dvoukilometrový plavecký maraton ve 
Velkém rybníku. Jeden z úèastníkù po 1000 m vzdává 
pro vytrvalé køeèe v obou nohách. Lékaø i plavèík jsou 
okamžitì na místì. Následuje rychlé obèerstvení, 
masáže. Zbylé vytrvalce poøadatelé zahøívají všemi 
prostøedky. Pomáhají i bojlery v malé kotelnì chaty 
Jizerka. V 8.20 hod. déš� koneènì ustává a v 10.05 
hod. vyráží poslední závodníci na zbylých 150 km 
cyklistické tratì. A zde pro poruchu kola (prasklé 
lanko) vzdává druhý závodník v poøadí. Je 12.00 hod. 
a nìkteøí závodníci mají za sebou 120 km nároèné 
tratì. Obìdvá se rùznì, ke slovu pøicházejí citróny, 
minerálky, èaj i chybìjící sùl. Teplota vzduchu se 

pohybuje okolo 
15 až 16°C. Štáb 
poøadatelù pøi-
pravuje teplé 
jídlo na veèer. 
V 15.00 hod. 
opì t  d robnì  
prší. Shání se olej 
do ložisek kol, 
voda jej úplnì 
vyšlehala. Zá-
vodníci se po-
stupnì pøevlé-
kají, nìkteøí ne-
mají do èeho, 
a tak jedou dál. 
V 16.00 hod. vy-
ráží prvých šest 

závodníkù na první metry bìžecké trati. Je 21.05 hod., 
pomalu se smráká a na trati zápolí s kilometry 
poslední bìžci. Poslední bìžec je sledován na trati ve 
22.05 hod. Má za sebou poslední kontrolu a smìøuje 
k cíli. Ve 23.00 hod. je závod oficiálnì zakonèen.

A proè tento mùj pøíspìvek již nyní? Odpovìï je 
velmi prostá: To proto, abyste se vy všichni od-
vážní staèili pøipravit a abychom se spoleènì po-
kusili plavat, jet a bìžet ve stopách tìch, kteøí to 
dokázali už pøed 30 lety. 
Více na: kubista.roman@worldonline.cz

Sportovkynì 
Aneta Klauková 
mezi nejlepšími Liga neregistrovaných Karlovarského a Plzeòského 

kraje pokraèovala v bøeznu tøetím turnajem v Plzni. 
Pìt hráèù z našeho oddílu badmintonu si vedlo 
nadmíru úspìšnì: vyhráli dvì disciplíny, z toho v po-
èetném startovním poli ve dvouhøe mužù obsadili 
dokonce všechna místa na stupních vítìzù, v mixu 
získali zlato a v dalších byli opìt „na bednì“. 
Nejúspìšnìjšími byli zástupci rodiny Šulových, kteøí 
dohromady získali pìt medailí. Liga byla zakonèena 
posledním turnajem v Klatovech na konci dubna. 

Výsledky

Dvouhra muži: 1. Šula st., 2. Šula ml., 3. Mojtek, 
9. Štìrba
Ètyøhra muži: 3. Šula ml.-Štìrba, 4. Šula st.-Mojtek
Ètyøhra ženy: 2. Šulová-Krauzová (Ostrov, Plzeò) 
Mix: 1. Šula st.-Šulová

Chtìli bychom touto cestou oslovit dìti, které by 
mìly zájem a chu� si tento sport zkusit. Informace 
na www.tjostrov.estranky.cz, kde jsou uvedeny 
podrobnosti, ale i zajímavosti o oddíle.

Oddíl badmintonu 
TJ Ostrov

Jiøí Mácha

Budou v Ostrovì další Železní muži?

Jiøí Èechman 

Roman Kubišta

Tenisová školièka

Alfréd Hlušek, 
pøedseda tenisového oddílu

Již tøetím rokem jsme 
se opìt sešli o Veli-
konocích, tentokráte 
v areálu Ekocentra 
Ostrov. Zasoutìžit si, 
pobavit se a zdolávat 
s poníky rùzné úkoly 
pøišlo nìkolik dìtí 
z ostrovského Prima 
Horselandu spolu 
se svými ètyønohými 

klubovými svìøenci. Nálada byla jako vždy výborná, 
navzdory letošnímu studenému poèasí. Ani naši mladí 
chovatelé a diváci nás nezklamali a pøišli v soutìžním 
duchu dìti podpoøit, pobavit se, upéct si buøtíka, nechat si 
namalovat oblièej èi povozit své ratolesti na ponících. Dìti 
soutìžily ve tøech disciplínách: Slalom mezi tyèemi, soutìž 
Bìž, jeï, veï a Jízda zruènosti v maskách. Mladší kate-
gorii dìtí vyhrála sedmiletá Eliška, druhé místo obsadil 
teprve ètyøletý Pé�a a na tøetím místì se umístil taktéž 
ètyøletý Matýsek. Starší kategorii juniorù vyhrála Pája 
s Limetree Proud, druhé místo si vybojovala Deniska 
s Rejïou, tøetí místo patøilo Adélce na Prima Betì, ètvrté 
místo obsadila Barèa s Píïou a páté místo Klárka s Rejem. 
Nejhezèí maskou byla zvolena Indiánka alias Eliška. Všem 
dìtem k výkonùm gratulujeme a dìkujeme za pomoc 
a podporu rodièùm, mìstu Ostrov, Ekocentru Ostrov 
a za partnerství dìkujeme obchodu Jana Horse KV 
s jezdeckými potøebami. Asi vùbec nejvìtší pochvalu si 
zaslouží naši poníci za ochotu a pøátelství k dìtem: 
Gipíèku, Bìtuš, Píïánko a Rejïo, dìkujeme, jste jednièky!

V dubnu pro dìti poøádáme možnost povozit se v rámci 
Dne Zemì, v kvìtnu poøádáme v Ekocentru II. roèník 
soutìže mladých chovatelù pony, následují Dny dìtí, 
chovatelské výstavy a soutìže a letní pøímìstské tábory 
s poníky. Veškeré aktuality a poøádané akce vèetnì 
fotodokumentace na www.primahorseland.snadno.eu

Prima Horseland 
poøádal Velikonoèní vajíèko 

Denisa Paèanová

Foto: Archiv Romana Kubišty
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