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Hlavní téma měsíčníku jsme tentokrát pojali trochu netradičně a rozhodli jsme se 
vám podrobněji představit významné akce, jimiž Dům kultury Ostrov ožívá 
a propaguje se i za hranicemi kraje. V této rubrice tak naleznete článek o křtu 
nového CD Jitky Zelenkové s názvem „Krásný důvod", které vypovídá o jejím vztahu
se stálicí českého popového nebe Karlem Gottem. A co s tím vším má společného 
náš ostrovský kulturák? Čtěte článek ředitelky pí. Romany Parmové a dozvíte se 
více! Těm, kteří se raději přiklání k minimalističtějšímu pojetí kultury, poté jistě 
přijde vhod reportáž z výstavy nevidomých umělců Tyfloart 2012.

Zajímá-li vás, jak probíhal první školní den na ostrovských základních školách
a jak to vypadá s naplněností nových tříd, jistě by vám tato rubrika neměla 
uniknout. Možná budete informacemi v ní mile překvapeni. Nechybí ani upoutávka 
na charitativní akci Bílá pastelka, informace od hasičů, plán akcí městské knihovny 
na říjen a novinky z nemocnice.

Rodáky jistě nepřekvapí, že v měsíci říjnu je tato rubrika věnována především 
44. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Dozvíte 
se například, jak budou vypadat ceny pro autory vítězných snímků, popřípadě 
kdo se postará o nabitý doprovodný program. Na své si přijdou i milovníci divadla 
a her vrcholného dramatika alžbětínské Anglie samotného Williama Shakespeara.

Tentokrát se nám krom gymnázia a ostrovské průmyslovky představí i Střední 
průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech, která letos slaví 
úctyhodné 140. výročí svého založení. Gratulujeme! Rovněž se dozvíte, 
jak lze přeměnit peníze z evropských dotací do užitečných programů pro žáky 
základních škol.

V této rubrice se spolu s Mgr. Zdeňkou Čepelákovou vydáme objevovat 
prvorepublikovou historii zámeckého parku.

A na závěr trocha oddechu s mladými karatisty na prosluněných plážích 
středomořské Itálie.

V říjnovém čísle jsme vedli zajímavý rozhovor s malířkou Helen Schargo - autorkou 
oltářního obrazu kaple sv. Michaela na Horním hradě. Řeč padla i na tvorbu 
ozdobných mysliveckých terčů se zvířecí tématikou.
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Čtení plné radosti a inspirace vám přeje
Jan Železný, šéfredaktor

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 20121

2  TÉMA MĚSÍČNÍKU

3 AKTUALITY Z MĚSTA

6 KULTURNÍ PŘÍLOHA

11 ZPRÁVY ZE ŠKOL

14 ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

14 SPORT

13 ROZHOVOR

již převzalo část zrekonstruovaných prostor „bývalé 
knihovny" v Lidické ulici, která nyní bude sloužit jako 
centrum neziskových organizací. V současné době 
probíhá stěhování Mateřského centra Ostrůvek a 
další etapa rekonstrukce začne začátkem příštího 
roku. Jsem proto velmi rád, že se nám daří plnit sliby, 
které jsme před dvěma lety spoluobčanům dali.

Jako předsedu sportovní komise mne těší, že se 
členové pravidelně scházejí a spolupracují ku 
prospěchu ostrovských sportovců.  Na návrh komise 
byl například zakoupen víceúčelový traktor na 
údržbu travnatých a sportovních ploch. V dohledné 
době budeme projednávat odměny pro úspěšné 
sportovce z našeho města, kteří dosáhli významných 
celorepublikových úspěchů.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval k volbám do 
krajského zastupitelstva, které se budou konat 12. a 
13. října 2012. Volte takové lidi, které znáte a kterým 
důvěřujete.

jsou nám předkládány úderné slogany. Přiznám se, 
že pečlivě čtu věty psané vedle tváří kandidujících 
politiků a přemýšlím o tom, kolik těch slibů je možné 
opravdu splnit. Těch naivních a nesplnitelných, které 
ale na nás voliče zabírají, je bohužel většina. 

Jsem tedy „jen" komunální zastupitel, ale myslím, že 
leccos můžu posoudit. Smutné je, že některé slogany 
se v menších úpravách opakují už bezmála dvacet let. 
Zarážející je, že se stále používají, i když jsou v praxi 
bohužel nerealizovatelné!

Nejzajímavější pro mě, coby zastupitele, jsou profese 
kandidujících politiků. Tady bych si dovolil upozornit 
voliče na velice podstatnou věc. Coby sám zastupitel 
můžu zcela zasvěceně říci, že zastupitel, který 
dochází jen hlasovat na zastupitelstva, je vlastně 
nepotřebný a spíše škodící prvek. Opravdová práce 
zastupitelů (i těch neuvolněných) je být v neustálém 
kontaktu se svým okolím a jeho požadavky realizovat 
pomocí své funkce. Proto mě zaráží kandidáti, kteří již 
ze své civilní profese nejsou schopni tento 
požadavek splnit. Nebo si opravdu myslíte, že 
zaměstnavatel bude neustále zmíněné kandidáty-
následně zastupitele, uvolňovat z práce, nebo že si 
tito zvolení zastupitelé budou vybírat dovolenou, 
aby pro nás mohli (jak tedy svou kandidaturou 
slibují) pracovat, myslím tím vykonávat práci tak 
říkajíc „v terénu"?! Zastupitele-hlasovací automaty 
můžeme mít i bez voleb! Proto budu před vhozením 
hlasovacího lístku při uplatnění preferenčního hlasu 
velice vážit, co daný kandidát ve svém civilním životě 
dělá. 

Možná že je to jedna z možností jak tu naší politiku 
hned v počátcích udržet v podobě, která bude (jak se 
stále dokola a pořád zbytečně píše) „pro lidi"!   

Vážení spoluobčané,

dovolte mi vás tímto 
pozdravit a informovat vás 
o novinkách v našem 
městě. V době, kdy čtete 
tyto řádky, město Ostrov 

Slovo úvodem: 
Zase ty volby
Tak to tady máme zas! 
Volby. Budovy a sloupy  
v e ř e j n é h o  o s v ě t l e n í   
d o s t áv a j í  v ý z d o b u  v  
podzimních barvách a 

Mgr. Libor Bílek, 
radní a předseda sportovní komise

Ing. Josef Železný, 
radní
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TÉMA MĚSÍČNÍKU 

NEVIDOMÍ UMĚLCI  
VYSTAVOVALI 
V OSTROVĚ
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stejně jako všichni ostatní, scházet a vyměňovat si 
různé názory a zkušenosti spojené s jejich činností. Ať 
už jakou zvolili techniku, či jaké pomůcky a „fígle" 
používají. Vzhledem k jejich postižení je pro ně více 
než důležité tyto záležitosti řešit, kterými se lidé se 
zdravým zrakem běžně nezabývají, podrobně 
rozebírat. Každý běžný člověk maluje, tak jak maluje, 
kdežto oni si musí najít různé speciální techniky. 
Třeba jenom jak rozeznat barvy. Nemůžete si totiž 
neustále pamatovat, kde máte zelenou a kde modrou 
a pak třeba namalovat zelené nebe místo modrého. I 
když mezi námi by to možná bylo umělecky zajímavé 
a někdo by to ocenil jako nadsázku. 

Letos slavíte už 20. ročník této netradiční 
přehlídky, jistě už proto můžete srovnávat a 
hodnotit. Vidíte ve své práci nějaký vývoj? Čím je 
letošní Tyfloart jiný?
Tento ročník je skutečně speciální. Jako organizace 
žádáme každý rok ministerstvo kultury o dotaci a 
obvykle nám je vyhověno, avšak v letošním roce to 
nevyšlo. Sebekriticky musím uznat, že vina je i na naší 
straně, protože jsme ve formuláři na projekt udělali 
drobné chyby a tím pádem byla celá žádost vyjmuta z 
řízení o udělení grantu. Protože jsme však v 
organizaci měli celostátní shromáždění a já jsem byl 
zvolen novým prezidentem, tak se celá akce 
uskutečnila i přes absenci dotací. Předchozí 
prezident do celého projektu nechtěl bez finančního 
zajištění jít, každopádně protože je Tyfloart tak 
trochu "moje dítě", tak jsem si řekl, že do toho 
půjdeme, i kdybychom si měli na celou akci půjčit. Na 
celou organizaci jsme měli pouhé dva měsíce, přesto 
se vše povedlo, což je úžasné. Rovněž se změnilo 
místo pořádání, kdy po Zlíně a Ústí nad Labem 
vystavujeme v Ostrově a Karlových Varech. 
Posledním specifikem, i když trochu smutným, je, že 
obvykle celá akce trvá čtyři dny. Povětšinou od 
čtvrtka do neděle. A tentokrát jsme zde z výše 
zmíněných důvodů pouze od pátku do soboty. S 
takovýmito problémy se ale musíme poprat, nic 
jiného nám nezbývá.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho síly 
do dalších ročníků.

V našich končinách zatím bohužel neexistuje mnoho 
občanských organizací, jež by se mohly pyšnit více 
než dvacetiletou historií své činnosti. Důvod je 
prostý. Čtyřicet let socialismu téměř dokonale 
zpřetrhalo vazby na bohatou historii spolkové 
činnosti na našem území , sahající do období 
prvorepublikového Československa, respektive ještě 
do dob rakouských. O to více nás může těšit, 
setkáme-li se s nimi na půdě našeho města. Takováto 
příležitost se všem Ostrovským naskytla v sobotu 8. 
září, kdy se v předsálí Domu kultury v Ostrově konal 
jubilejní 20. ročník výstavy Tyfloart 2012. Pro 
nezasvěcené dodejme, že se jedná o celostátní 
setkání nevidomých a slabozrakých umělců spojené 
s exhibicí jejich prací. Návštěvníci si tak mohli 
prohlédnout úžasné výtvory jako například mandaly 
či různé koláže, jejichž umělecký význam byl navíc 
podtržen nelehkým osudem autorů. Zájem 
kolemjdoucích přitahovala především plastika 
vytvořená z desítek "bílých pastelek" každoročně 
prodávaných v rámci stejnojmenné charitativní akce.    

Samotnou přehlídku od odpoledních hodin až do 
večera podbarvoval doprovodný kulturní program. 
Jeho zahájení se ujal prezident celostátní 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
(SONS) Mgr. Václav Polášek. Ten krátce zavzpomínal 
na předchozí ročníky výstavy, která během dvaceti 
let prakticky procestovala celou Českou republiku, 
než zakotvila v Ostrově. Zároveň vyjádřil přání 
vystavovat i nadále právě v našem městě. Jménem 
Domu kultury Ostrov účastníky pozdravila ředitelka 
pí. Romana Parmová, která zároveň potvrdila zájem 
podílet se na této netradiční umělecké akci i v 
budoucích letech. Zdravici jménem města Ostrova 
následně přednesl radní Ing. Josef Železný.

Kulturní program dále pokračoval řadou hudebních 
vystoupení a drobných zábavných scének, jejichž 
protagonisty byly převáženě nevidomí umělci. 
Uznání publika si získal především slabozraký 
písničkář Vladimír Jirsák, který svojí od srdce 
přednesenou neoficiální "Hymnou nevidomých", 
písní o celoživotním poutě mezi slepcem a jeho bílou 
holí, dojal všechny přítomné. Program následně 
gradoval večerním vzpomínkovým koncertem na 
Waldemara Matušku.

Výše zmíněný popis představuje výstavu očima 
běžného návštěvníka, každopádně nutno zdůraznit, 
že Tyfloart není ani tak akcí zaměřenou na veřejnost 
jako spíše emotivním setkáním nevidomých umělců. 
Více o jejím významu pro samotné účastníky nám 
pověděl prezident Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých Mgr. Václav Polášek, 
jemuž jsem položil několik krátkých otázek.

Pane prezidente, můžete našim čtenářům říci 
něco více o cíli této akce?
Cílem této přehlídky zájmové umělecké činnosti je 
aby lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
povětšinou nemají zaměstnání a tráví mnoho času 
doma, měli možnost smysluplné seberealizace. 
Mnozí z nich samozřejmě dělají různé věci a je škoda, 
pokud se o tom neví. Zkrátka dáváme takovýmto 
lidem příležitost k prezentaci sebe sama.

Fungujete tedy i jako určité fórum, mám pravdu?
 Ano. Druhá věc je, že tito lidé se samozřejmě chtějí,

Jan Železný, šéfredaktor  

Romana Parmová, 
ředitelka DK

DŮM KULTURY 
PROPAGUJE SVOJI 
ČINNOST I ZA 
HRANICEMI KRAJE
Vážení čtenáři,
chtěla bych se s Vámi podělit o několik zážitků 
posledních dnů, které jsou spjaté s činností Domu 
kultury Ostrov. Začátkem září jsem uzavřela smlouvu 
o spolupráci s Lázněmi Jáchymov - s obchodní 
ředitelkou Ing. Vaňkovou na úrovni  vzájemné 
propagace, co se týče kulturních akcí, prodeje 
vstupenek a spolupráce v kulturním dění obou měst. 
Dalším úspěchem je pokračování mezinárodního 
projektu „Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko 
a Čechy", kde je Dům kultury Ostrov patronem a 
uspořádá k zahájení společně s městem Ostrov 
tiskovou konferenci. Ta proběhne dne 27. září 2012 v 
reprezentačních prostorách Paláce princů v Ostrově 
za účasti zástupců měst české i německé strany, 
novinářů a ostatních aktérů, kteří se na realizaci 
projektu podílí.
Rovněž jsem za Dům kultury Ostrov podpořila akci 
SONS ČR 20. ročník Tyfloart 2012, kterou jsem 
navštívila společně s radním města Ing. Josefem 
Železným. Byla to velice pěkná výstava prací 
nevidomých umělců, která zřejmě nebyla poslední, 
neboť jsem byla požádána o zajištění pořádání 
dalších celorepublikových setkáních tohoto druhu i v 
dalších letech. Za sebe říkám, že tuto akci spolu s 
výstavou rozhodně ráda podpořím.
Dům kultury má za sebou ještě jeden úspěch 
posledních dnů. Byla jsem oslovena a pozvána do 
Českého rozhlasu v Praze na křest alba Jitky 
Zelenkové „Krásný důvod" spolu s kmotry desky 
Karlem Gottem a Antonínem Gondolánem. Dům 
kultury má na celé edici alba své logo jako 
poděkování za spolupráci. Jitka Zelenková byla 
naopak pozvána Domem kultury Ostrov na 
vystoupení při slavnostním otvírání DK po rozsáhlé 
rekonstrukci. To však ještě není zcela vše, čím byla 
tato akce přínosem. Vážená paní ředitelka Kateřina 
Konopásková (Radioservis Českého rozhlasu) 
otiskne rozhovor z tohoto setkání v týdeníku 
Českého rozhlasu, navštíví Dům kultury Ostrov a má 
zájem na další vzájemné spolupráci.
Myslím si, že všechny tyto činy jsou přínosem pro 
propagaci jak města Ostrova tak Domu kultury 
Ostrov.

Přeji Vám mnoho pěkných kulturních zážitků,
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BÍLÁ PASTELKA JE 
JAKOUSI METAFOROU 
POMYSLNÝCH LINIÍ, 
JIMIŽ PÍŠÍ NEVIDOMÍ

AKTUALITY Z MĚSTA

V Ostrově se 3. září 2012 otevřely „brány" ve všech 
třech základních školách. Největší pozornost byla již 
tradičně zaměřena na prváčky. V Základní škole 
Ostrov, Masarykova 1289 (ZŠ Masarykova) byly po 
dlouhé době naplněny tři první třídy 87 žáčky. 
Základní škola Ostrov, Májová 997 (ZŠ Májová) 
připravila dvě třídy pro 52 dětí. A Základní škola 
Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996 (ZŠ Myslbekova) otevřela tři třídy 
pro 69 dětí a jednu přípravnou třídu pro 15 dětí. 
Počet žáčků je uveden jako prozatímní. 

Ředitelé základní škol teprve dostávají hlášení o 
dětech, které první den nepřišly např. z důvodu 
nemoci nebo si rodiče nakonec zvolili jinou školu 
apod. Do ZŠ Myslbekova se vypravil přivítat prvňáčky 
pan Milan Matějka, místostarosta města, v jehož 
gesci je řízení školství. Základní školu Májová 
navštívila Ing. Jana Punčochářová, tajemnice 
Městského úřadu Ostrov a ZŠ Masarykova si přišla 
prohlédnout Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí odboru 
kancelář starosty a vnitřní správy. Další návštěvy škol 
se chystají v brzké době, kdy si vedení města přijde 
prohlédnout nově zrekonstruovaná sociální zařízení 
v ZŠ Májová a ZŠ Myslbekova a stavební úpravy 
(zateplení další části objektu, výměna oken) v ZŠ 
Masarykova. 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
V OSTROVSKÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Pavlína Lišková, 
Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s.

Bílá pastelka je celorepubliková dobročinná veřejná 
sbírka pořádaná každoročně Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR). 
Spolupracujícími partnery jsou Tyfloservis, o. p. s. a 
krajská TyfloCentra. Sbírka se koná tradičně v 
polovině října u příležitosti mezinárodního Dne bílé 
hole. Letos to bude 17. října 2012, kdy dobrovolníci a 
studenti vyjdou do ulic Karlových Varů, Ostrova, 
Sokolova, Chebu a Jáchymova. Od nich si mohou 
kolemjdoucí zakoupit bílou pastelku - symbol světa 
nevidomých. TyfloCentrum K.Vary o.p.s bude mít v 
Ostrově u Domu kultury Ostrov stánek s propagací a 
pomůckami pro nevidomé a slabozraké. Přijďte si 
poslechnout písně nevidomých a slabozrakých 
umělců a podpořit sbírku zakoupením pastelky nebo 
jimi vytvořených výrobků. 
Záštitu sbírce pravidelně přebírají známé osobnosti, 
v roce 2012 jí bude předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová. 
Město Karlovy Vary podpořilo sbírku možností 
umístit plakáty do linek MHD, vystavit článek o sbírce 
do Radničních listů a na webové stránky města. 
Podobně i město Ostrov umožnilo propagaci akce v 
Ostrovském měsíčníku a na webových stránkách.

Účelem sbírky je jednak získat prostředky na 
f inancování  s lužeb posk ytovaných SONS,   
Tyfloservisem a Tyflocentry ( jejími dceřinými 
společnostmi)  těžce  zrakově post iženým 
spoluobčanům, jednak také seznamovat veřejnost s 
potřebami a problémy této skupiny osob i s 
problematikou zrakového postižení obecně. Výtěžek 
je věnován na místní i celorepublikové projekty 
integrující nevidomé a slabozraké do společnosti.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí Odboru kancelář starosty a vnitřní správy 

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

603 209 270; fjw@volny.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ 
V ŘÍJNU 2012: 

06. 10. Rotavský permoník - turistický pochod 
13. 10. Jáchymovský tolar - do Jáchymova 
                     tentokrát pošlapeme z Německa
20. 10. Ke skokanským můstkům v Klingenthalu 
25. 10. Jižní Morava - turistika mezi sklípky   
                     vinařů (Bořetice) - 4 dny 
27. 10. Karlovarské lokálky - brouzdání v okolí 
                     Karlových Varů

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, org. propozice) 
budou k dispozici vždy od středy pro příslušný 
sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje 
jsou na internetové adrese: 
www.turiste.webpark.cz 

Nemocnice Ostrov obdržela rozhodnutí o pasportu 
pracovišť následné intenzivní péče a dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské péče, který proběhl 
začátkem letošního roku v jejích prostorách. Kontrola 
ověřila personální, věcné a technické vybavení 
těchto pracovišť, dále i odbornou úroveň a 
organizační zajištění poskytované péče a prověřila 
systém poskytované péče dle kritérií stanovených 
odbornou společností. Pracovní skupina na základě 
zjištěných a ověřených skutečností došla k závěru, že 
úroveň poskytované péče na pracovištích NIP/DIP/ a 
DIOP, včetně prostorového a estetického hlediska 
patří k nejlepším v ČR a odpovídá plně účelu, pro 
který byla tato pracoviště zřízena. V Nemocnici 
Ostrov je jediné pracoviště tohoto typu v 
Karlovarském kraji a největší v ČR. Rozhodující však 
je, že léčení a ošetřování pacientů s často 
beznadějnou prognózou dokáže mnohé z nich 
vracet do hodnotného života, k jejich rodinám a 
blízkým. Nejde o zázraky, ale především o nesmírně 
náročnou a trpělivou práci lékařů a sester. Zde lidé 
znovu získávají šanci na život.

Nemocnice Ostrov se neustále snaží zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb. Dnem 17. září 2012 navázala 
spolupráci s Městskou knihovnou Ostrov. Nově si 
klienti mohou přímo na oddělení nemocnice 
zapůjčit knihu či audiokazetu z výběru až padesáti 
titulů. Věříme, že tato nová služba zpříjemní pobyt 
klientům v ostrovské nemocnici. 

Pro bližší informace volejte 
infolinku 800 251 251.

Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

 Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

Ladislav Jiskra, 
vedoucí Odboru dopravně správního

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově 
pořádáme podzimní dětskou burzu 
- vše pro děti od 0 do 12 let 
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky, apod.). 

Prodej se uskuteční 
V SOBOTU 20. ŘÍJNA 2012 OD 10 DO 16 HODIN 
v předsálí v prvním patře v Domu kultury Ostrov. 

Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na: 
detska.burza@email.cz

K datu 1. září 2012 evidujeme celkový počet 
obyvatel 17 841.

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA

POČET OBYVATEL MĚSTA 
OSTROVA

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2012



4OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2012

AKTUALITY Z MĚSTA

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky, nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na tel.: 353 800 515, nebo pište na e-mail: 
marketing@tv-ostrov.cz, popřípadě můžete zaslat 
textovou zprávu na tel.: 777 572 089. 

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: 
po - ne každou sudou hodinu od 10.00 do 22.00 hod., 
kromě st - reprízy jsou ukončeny ve14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. 

Pozor! 
Změna provozní doby kontaktního místa 
v době od 2. do 20. července: 
po - pá 8.00 - 15.30 hod.
po tomto datu 
po 8.00 - 17.00 hod.     út 9.00 - 17.00 hod.
st 8.00 - 17.00 hod.     čt 9.00 - 17.00 hod.
pá 9.00 - 15.00 hod. 

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny své 
předplatitele, že je oprávněna přerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odběratel v 
prodlení s úhradou částky za jejich poskytování. 
Doporučujeme proto všem, aby překontrolovali své 
platby a vyrovnali své případné dluhy. 

Hana Ševčíková, 
produkce 

KABELOVÁ TELEVIZE
OSTROV

Marie Rajtmajerová, U nemocnice 900, 363 01 Ostrov
Jitule Dvořáková, Ostrov 

Výherci tajenky:

Montáže, prodej, renovace
Podlahové Centrum Ostrov

-Plovoucí podlahy
-PVC, Linoleum
-Koberce
-Masivní podlahy
-Korek
-Renovace parket
-Obkládání schodů
-Čistící prostředky

-mnohaletá praxe v oboru
-zaměření a kalkulace zdarma

Kde nás najdete:
Brigádnická 707, Ostrov

00 00 00 00Po-Pá 9: -18: , So 9: -12:
(bývalý obchodní dům Prior)
tel.: 775 063 118

PVC podlahy
od 119,- Kč včetně DPH

Nyní v Akci:



AKTUALITY Z MĚSTA

OSTROVSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO 2012

Pilotní projekt, pořádaný ve spolupráci a za podpory  
města Ostrov, se uskutečnil v plném rozsahu za velké 
podpory návštěvníků. Všechny čtyři koncerty, které 
žánrově pokryly celou hudební scénu, se uskutečnily 
v Zámeckém parku v Ostrově. Původní záměr, 
rozšíření kulturní nabídky pro obyvatele města 
Ostrov a přilehlého okolí, s cílem založit novou tradici 
kulturního vyžití se podařil zrealizovat v plném 
rozsahu. V rámci Ostrovského kulturního léta 
vystoupily kapely Davida Kollera, T4, Tomáš Klus, 
TATA BOJS s předkapelou Zajíc Company, Mandrage 
s předkapelou Goodfellas.
Program odstartoval 22.6.2012 rockový koncert 
Davida Kollera s jeho bandem, jehož součástí bylo 
také vystoupení kapely T4. O první tóny Ostrovského 
kulturního léta se tak postarali legendy českého 
rocku, vedle Davida Kollera také skladatel a hudebník 
Roman Dragoun, legendární baskytarista Vladimír 
Guma Kulhánek a bývalý člen kapely Jiřího 
Schelingera a přední český kytarista Stanislav Kubeš. 
Hlavní hvězdou Ostrovského kulturního léta se stal 
bezpochyby zpěvák a hudebník Tomáš Klus. Jeho 
koncert se uskutečnil 27.7.2012 a předčil veškerá 
očekávání. Zpěvák roku hudebních cen Óčko a Anděl 
a stříbrný Slavík v zámeckém parku rozezpíval přes tři 
a půl tisíce fanoušků bez rozdílu věku i pohlaví.  
Vynikající atmosféru koncertu umocnilo ideální 
slunečné počasí a Tomáš Klus dokázal, že v současné 
době nemá na české hudební scéně konkurenci. 
Poslední den letních prázdnin 31.8.2012 se rozezněla 
zámecký park dnes již legendární kapela TATA BOJS s 
předkapelou Zajíc Company.  Obě kapely předvedli 
skvělou hudební a audiovizuální show, plnou 
energie a videoprojekcí.  
Úspěšnou hudební tečku za Ostrovským kulturním 
létem svým koncertem 21.9.2012 obstarala 
populární kapela Mandrage s předkapelou 
Goodfellas, objevem roku v anketě Zlatý slavík 2012. I 
přes již chladné počasí koncert navštívilo velké 
množství diváků, převážně mladší generace.  

První ročník projektu se setkal s velkým ohlasem. 
Celého projektu se zúčastnilo přes pět tisíc 
návštěvníků. 

Martin Müller
martin.muller@mproduction.cz
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Letošní podzimní období přináší bohatou náplň 
činnosti, jíž se na poslední výborové schůzi územní 
organizace Svazu diabetiků zabývala. V listopadu 
jedenáctého proběhne slavnostní členská schůze k 
20. výročí založení ostrovské organizace Svazu 
diabetiků. Očekáváme, že se této akce zúčastní 
většina diabetiků a přítomna bude i řada 
významných hostů. Každým rokem se koná 
(zpravidla 14. listopadu) slavnostní udílení plakety 
profesora Jiřího Syllaby zasloužilým funkcionářům, 
diabetologům a diabetikům, kteří se s cukrovkou 
dožili padesáti let. Toto slavnostní shromáždění se 
koná v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze. Z 
naší ÚO toto ocenění obdrželi již 4 diabetici. Akce 
proběhne 7. listopadu 2012.
ÚO SD zajišťuje na 14. listopadu 2012 pochod proti 
diabetu, který se každoročně pořádá na celém světě 
v den výročí narození objevitele inzulinu MUDr. 
Fredericka Granta Bantinga - nositele Nobelovy ceny. 
Jedná se o krátkou procházku po ostrovském okolí 
pro diabetiky, jsou vítání i ostatní občané.
Do konce roku plánuje ÚO SD pro občany Ostrova 
veřejné měření glykemie, o němž byla zmínka v 
předcházejícím čísle Ostrovského měsíčníku. Přesný 
termín bude zveřejněn. Podrobné termíny k 
programům budou vždy uveřejňovány v zasklené 
skříňce ÚO SD na Mírovém náměstí vedle 
autobusové zastávky.

Jiří März,  ÚO SD Ostrov 

Slavnostní odhalení pamětní desky Václava Havla se 
koná 1. října od 16.00 hod v oranžerii za účasti 
představitelů města Ostrova a dalších hostů. 
Doprovodný kulturní program nastudovali žáci ZUŠ 
Ostrov pod vedením Ireny Konývkové.

V říjnu zahajuje svou výstavu s názvem „Odvrácená 
tvář Keni" cestovatel David Švejnoha. Do konce 
měsíce října můžete ještě navštívit výstavy fotografií 
s přírodní tematikou „Toulky přírodou" autorů Lenky 
Křížové a Miloslava Křížka a unikátní expozici panelů 
o letošním ročníku soutěže „Stavby Karlovarského 
kraje 2012″.

V celostátním „Týdnu knihoven", který se bude konat  
ve dnech 1. - 6. října, se můžete těšit na celou řadu 
akcí. Například 2. října dopoledne proběhne 
„Pohádkové čtení pro mrňata", 3. října bude od 17.00 
hodin následovat autorské čtení z knihy „Papiňák" 
autorky Ludmily Křivancové. Dále pro vás chystáme 
kurzy práce s internetem a vyhledávání v online 
katalozích zcela zdarma, mini amnestii pro dlužníky 
či anketu „Která kniha chybí?", prohlídku knihovny s 
průvodcem a s výkladem, výstavu knih „Dítě a rodič" a 
registraci studentů za symbolickou „dvacku".

Dne 15. října v 16.00 hod. navazujeme na jarní kurzy 
řemesel – zopakujeme si tvoření z čajových sáčků 
„Teabagfolding". Cena kurzu je 100 Kč na materiál. 
Hotové výrobky si odnesete domů.Přednáškou 
„Astrologie a mayský kalendář", která je plánována na 
25. října od 17.00 hod., poté říjnový maraton akcí 
ukončíme.Oblíbená soutěž o nejlepší třídu a školu 
čtenářů „Superčtenář" odstartuje 1. října. Přihlašovat 
se můžete v dětském oddělení. Vítězná třída z každé 
školy si smlsne na velkém dortu.

Další informace naleznete na našem webu: 
www.mkostrov.cz. Rezervace a prodej vstupenek na 
jednotlivé akce se provádí na recepci nebo 
stránkách: info@mkostrov.cz

  V srpnu jsme vyjížděli celkem k dvaceti událostem, z 
toho k šesti technickým pomocím, pěti dopravním 
nehodám, čtyřem planým poplachům, třem 
záchranám života osob a dvěma požárům.  
Naši pomoc potřebovali lidé uvízlí ve výtahu v 
Jungmannově ulici, v Jáchymovské ulici bylo 
zapotřebí otevřít byt, kde se nacházel nemohoucí 
muž, který si mobilním telefonem přivolal pomoc. 
Muž byl předán ZZS Ostrov. V ulici S. K. Neumanna 
bylo taktéž nutno otevřít byt. Ve Vykmanově jsme 
likvidovali v dětském pokoji sršní hnízdo, v 
Jáchymovské ul. bylo nutno pomoci invalidní osobě. 
V Severní ulici došlo po silném dešti k protékání vody 
ze střechy do bytu. Na místo byl vyslán automobilový 
žebřík ze stanice HZS KV. Na silnici č. 13 u obce 
Damice došlo k nehodě osobního automobilu, nikdo 
však nebyl vážně zraněn. Na křižovatce ulic Lidická-
Masarykova jsme likvidovali následky dopravní 
nehody dvou osobních automobilů. U odbočky na 
Horní hrad došlo ke srážce osobního automobilu s 
nákladním. Silnice byla cca hodinu neprůjezdná, řidič 
osobního vozu byl ošetřen lékařem ZZS. U Velkého 
rybníka jsme likvidovali následky dopravní nehody a 
společně s jednotkou HZS KV jsme zasahovali u 
dopravní nehody u obce Bor. Rovněž jsme byli 
vysláni k požáru plastových kontejnerů. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o pálení na soukromém 
pozemku. K prověření signalizace EPS jsme vyjížděli
společně s jednotkou HZS KV do domova pro seniory 
v Krušnohorské ulici, dále do OD v Obchodní ulici

a na požár v zahrádkářské kolonii za zimním 
stadionem. Ve všech případech se jednalo o planý 
poplach. Společně s jednotkou HZS KV jsme 
zasahovali při záchraně mladíka ze stožáru 
elektrického vedení v Hroznětínské ulici. K záchraně 
ženy jsme byli vysláni do stavebnin v Karlovarské ulici 
spolu s jednotkou HZS KV. Žena se pohybovala po 
střeše a poté přelezla na strom. Na místo přijel i 
policejní psycholog s tlumočníkem a po delší době se 
podařilo ženu přesvědčit, aby sama slezla dolů. Ve 
Vykmanově jsme zachraňovali sele divočáka, které 
spadlo do studny. V lesním porostu u Hroznětína 
jsme likvidovali požár jehličí a v Jakubově jsme 
společně s JSDH Vojkovice, Kyselka, Hájek a HZS KV 
likvidovali požár sena ve stodole. 

Kuna Milan, velitel JSDH Ostrov 

INFORMACE PRO DIABETIKY 
NA MĚSÍC ŘÍJEN

ŘÍJEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ  

SRPEN NA LINCE 150

Mgr. Irena Leitnerová,
 ředitelka Městské knihovny Ostrov



KULTURNÍ PŘÍLOHA

DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

 průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových 
Varech, která slaví sto čtyřicet let od svého otevření. 
Ve vestibulu Domu kultury je k tématu festivalu 
připravena výstava „Bezstarostná jízda", která 
obsahuje deset panelů. Na nich se dozvíte mnoho 
zajímavých informací souvisejících s dopravou a 
jejím rozvojem a s možnostmi šetrného užívání 
dopravních prostředků vzhledem k ochraně přírody. 
Interaktivní výstavou „Pane, pojďte si hrát" chceme 
rodičům a učitelům ukázat, že mezi hračkami jsou 
obrovské rozdíly, čeho je dobré si při výběru hračky 
všímat a že hračka může být bezpečná a šetrná jak k 
dítěti, tak i k přírodě. Poslední výstava se jmenuje 
„Logo pokaždé jinak aneb Jak to vidí děti". Jedná se o 
výstavu, kterou připravili sami žáci z ostrovských i 
okolních základních škol tím, že vymalovali a 
vybarvili plakáty, které zobrazují loga letošního 
festivalu. Tyto vybarvené poutače budou vyvěšeny 
ve všech festivalových prostorách - v Domě kultury 
Ostrov, na Staré radnici a v klášteře. 

Ještě je několik akcí, o kterých jsem nemluvila, a které 
jsem nezdůraznila – festivalová školka, festivalová 
dílna, projekce pro veřejnost, koncert Romana Vojtka 
s kapelou Fantastic 80s, autogramiády, karneval pro 
MŠ, pro ŠD i pro veřejnost. Všechny festivalové akce 
n a j d e t e  n a  w w w. f e s t i v a l o s t r o v. c z ,  n a  
programových plakátech, na plakátech jednotlivých 
akcí, na facebooku a v upoutávkách na Kabelové 
televizi. Na všechny projekce a akce vás srdečně 
zveme. Staňte se VIP hosty našeho i vašeho dětského 
filmového a televizního festivalu!

Nadace Preciosa již deset let věnuje ceny do soutěže 
na náš Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana. Stejně tak je tomu i v letošním roce, kdy za 
pár dní zahajujeme již 44. ročník. Křišťálové šatony a 
křišťáloví šašci čekají na své nové majitele. O tyto 
krásné ceny bude soutěžit celkem osm snímků. Filmy 
„Tady hlídám já", „Modrý tygr" a „Příliš mladá noc". Z 
televizní tvorby to budou pohádky „Micimutr" a 
„Tajemství staré bambitky", detektivní příběh „Proces 
doktorky Kalendové", příběh pro dospívající mládež 
„ Le h k á  j a k o  d e c h "  a  p o č í t a č o v ý  p ř í b ě h  
„Mimozemšťan". O vítězi rozhodne jak porota 
dospělých, tak porota dětí a mládeže a v neposlední 
řadě i diváci v sále. V porotě dospělých zasedne celá 
řada filmových odborníků – režisér F. A. Brabec, 
režisérka Mária Procházková, filmový historik, 
scenárista a dramaturg Jaroslav Sedláček, herečka 
Yvetta Blanarovičová a tlumočnice a překladatelka 
PhDr. Dana Hábová. Držme tedy všem filmům palce, 
popřejme jim, aby se divákům líbily a aby porota 
vybrala a ocenila ty nejlepší, tedy aby ceny z Preciosy 
našly pravé majitele.

kultury Ostrov si můžete prohlédnout výstavu 
„Skauti a příroda". Skauti totiž stejně jako Jiří Trnka 
slaví v letošním roce sté výročí od svého založení. Na 
Staré radnici bude vystavovat další jubilant – Střední

Letošní již 44. ročník Dětského filmového a 
televizního festivalu Oty Hofmana zahájíme v úterý 9. 
října, slavnostní ukončení poté proběhne v pátek 12. 
října. Bohatý program plný zábavy, poučení i soutěží 
má co nabídnout dětem i dospělým. V programu 
festivalu je připravena celá řada již tradičních a 
osvědčených akcí, ale také několik novinek. V úterý v 
podvečer se sejdou děti s lampióny na Mírovém 
náměstí, aby společně sledovaly zahajovací 
festivalový ohňostroj. Na středu odpoledne pak 
připravil Městský dům dětí a mládeže zábavné 
odpoledne plné her a soutěží, které bude zakončené 
vystoupením oblíbené skupiny Maxim Turbulenc. Ve 
čtvrtek odpoledne bude náměstí patřit České televizi 
(hlavnímu mediálnímu partnerovi festivalu), která si 
pro děti připravila tři klasické pohádky a zábavnou 
show Michala Nesvadby. Ve čtvrtek dopoledne 
proběhne v Domě kultury Ostrov představení 
internetového hřiště České televize „TýYo" 
(www.tyyo.cz) věnované dětem a teenagerům, kde 
na vás bude čekat spousta zábavy s vašimi 
oblíbenými pořady. 

Hlavním tématem letošního festivalu je „Dítě a 
příroda". K němu je také směrováno celkem šest 
výstav. První z nich měla vernisáž již 13. září v kostele 
Zvěstování Panny Marie a je věnována tvorbě a dílu 
animátora a výtvarníka Jiřího Trnky, který by letos 
oslavil sté výročí svého narození. V předsálí Domu 

CENY ČEKAJÍ NA SVÉ VÍTĚZE

Dne 20. října 2012 je pro milovníky hudby připraven 
mimořádný zážitek. V podání stočlenného 
pěveckého sboru „UNERHÖRT" z německého 
Coburgu za doprovodu hudebníků Brněnské 
filharmonie zazní ve Slavnostním sále GH Pupp v 
Karlových Varech dílo jednoho z nejvýznamnějších 
skladatelů 20. století - Carla Orffa (Carmina Burana). 
Toto dílo je hudebním šperkem a bylo též použito 
jako hudba k filmu Star Wars, díky čemuž se dostalo 
do povědomí milionů lidí .

Vstupenky na představení v ceně 340 Kč lze zakoupit 
na pobočkách Infocentra, prodejních místech 
systému Karlovarská vstupenka a na internetu: 
vstupenky.karlovyvary.cz. 
Začátek koncertu: 19.30 hod.

CARMINA BURANA 
V KARLOVÝCH VARECH

Jubilejní 20. ročník Ostrovské veverky pořádá 
Tábornický klub Tuláci v kinosále Domu kultury v 
Ostrově dne 27. října 2012. Klání v pěvecko-
instrumentálním projevu je určeno pro děti a mládež 
od 6 - 18 let. Vítězové mohou počítat s postupem do 
celostátního finále soutěží Brána - Brno, Zlatá struna - 
Plzeň, Dětská Porta - Praha a Folkový Kvítek - 
Konopiště. Prezence pro účastníky je v 11 hod.  a 
soutěž začíná ve 12 hod. Soutěží se ve třech kategorií: 
6 - 10 let, 11 - 14 let, 15 - 18 let, v jednotlivcích, 
dvojicích  a skupinách. Postupující doporučí 
odborná porota. Na letošní jubilejní ročník pozvali 
pořadatelé jako hosty nejúspěšnější účastníky a 
vítěze celostátních soutěží Veroniku Savincovou - 
Ostrov, Lízu Denysyukovou - Sokolov  a plzeňský 
Jampet. Dále se představí postupující z Březovského 
lístku a Kynšperské tamburínky. Přihlášky lze 
vyzvednout v Infocentru Domu kultury  v Ostrově. 
Soutěž se koná pod záštitou a s finanční pomocí 
města Ostrova.

OSTROVSKÉ VEVERKY

Ilona Hálová, 
programová ředitelka festivalu

Alena Wendlerová

Karel Pýcha
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10. října, středa, 14.00 hod., Mírové náměstí

10. října, středa, 19.30 hod., divadelní sál DK

11. října, čtvrtek, 14.00 hod., Mírové náměstí 

12. října, pátek, 9.30 hod., společenský sál DK 

12. října, pátek, 14.00 hod., společenský sál DK

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S MDDM 
- soutěže, písničky...
15.30 hod., Mírové náměstí
KONCERT MAXIM TURBOLENC

 „FESTIVALOVÁ TALK SHOW Richarda Langera” 
Aneb osobnosti jak je neznáte.

 VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S ČESKOU TELEVIZÍ
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU - „O dvou chroustech, 
„O zmrzlém králi a „O poštovském panáčkovi" 
uvede divadlo POHÁDKA Praha. V 15.00 hod. 
rozjede svou zábavnou show MICHAL NESVADBA.

KARNEVAL pro děti MŠ

KARNEVAL pro děti ŠD a veřejnost

DŮM KULTURY OSTROV

15. října, pondělí, 19.30 hod., 
divadelní sál DK 

27. října, sobota, 19.00 hod., 
společenský sál DK

Philippe Claudel
O LÁSCE ČILI PARLE MOI D´AMOUR
Černou komedii uvede studio DVA Praha.
Komorní hra, která s lehce drastickým humorem 
sleduje pár středního věku, který ve svém 
přepychovém bytě probírá nejrůznější traumata 
dlouholetého manželského vztahu…
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden.

PRODLOUŽENÁ
Pro účastníky tanečních kurzů, 
jejich rodiče a přátele.

9. - 12. října, Ostrov

13. září - 28. října, 
kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově

9. - 12. října, úterý až pátek, předsálí DK

9. - 12. října, úterý až pátek, DK - klubovna č. 8

9. - 12. října, úterý až pátek, vestibul DK

9. - 12. října, úterý až pátek, Stará radnice

9. - 12. října, úterý až pátek, prostory DK

9. - 11. října, úterý až čtvrtek, 10.00 hod., 
společenský sál DK

9. - 11. října, úterý až čtvrtek, 16.00 hod., 
klubovna č. 8

9. října, úterý, 18.00 hod., Divadelní sál 

9. října, úterý, 19.45 hod., Mírové náměstí 

9. října, úterý, 20.00 hod., Mírové náměstí 

Soutěžní i nesoutěžní projekce každý den, podrobný 
program na samostatných 
plakátech a na: www.festival-ostrov.cz

DOPROVODNÉ AKCE FESTIVALU

VÝSTAVA  „JIŘÍ TRNKA”

VÝSTAVA  „SKAUTI A PŘÍRODA”

  INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 
„PANE, POJĎTE SI HRÁT”

 VÝSTAVA  „BEZSTAROSTNÁ JÍZDA”

VÝSTAVA  „KERAMIKA NA RADNICI”
Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská v Karlových Varech slaví 
140 let od svého založení.

VÝSTAVA FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ 
Ve všech prostorách Domu kultury Ostrov, 
Staré radnice a kláštera budou vystaveny „kreslicí 
plakáty” - festivalové plakáty, které samy děti 
vymalovávaly pohádkovými postavičkami. 

FESTIVALOVÁ ŠKOLKA 
- představení pro MŠ CIRKUS ANPU 
Příběh klauna Antonína, který od dětství toužil mít 
cirkus bez klecí a řetězů. Jeho sen mu nakonec splnil. 
Účinkuje experimentální 
a výtvarné divadlo ANPU Praha.

FESTIVALOVÁ DÍLNA 
- pro veřejnost

FESTIVALÝ KONCERT ROMANA VOJTKA 
s kapelou Fantastic 80´s

SETKÁNÍ DĚTÍ S LAMPIÓNY

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ   
Bude odpálen za hudebního doprovodu mix film 
(Titanic, Statečné srdce, 007, Mission Impossible 
a Piráti z Karibiku) přímo ze země na náměstí. 
V letošním roce se tohoto úkolu zhostí firma 
SPITFIRE Pyro.

44. DĚTSKÝ FILMVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA

KULTURNÍ PROGRAM
ŘÍJEN 2012

PŮDA STARÉ RADNICE

PROVOZ STARÉ RADNICE: 
út - ne, 13.00 - 17.00 hod. 

5. října, pátek, 17.00 hod. 
Vernisáž výstavy

18. října, čtvrtek, 19.00 hod.

28. října, neděle, 15.00 hod.

KERAMIKA NA RADNICI 
Výstava ke 140. výročí založení 
Střední průmyslové školy keramické 
a sklářské v Karlových Varech. 
Výstava potrvá do 30. října 2012.

SONETY PRO ČERNOU DÁMU 
WILLIAMA SHAKESPEARA
Alchymie pekla a nebe v lidských vztazích
Výjimečný pořad profesora anglistiky FF Univerzity 
Karlovy v Praze Martina Hilského (m.j. Rytířský řád 
britské královny Alžběty II.) 
a hudebního skladatele Daniela Dobiáše, který 
zhudebněné Sonety interpretuje. Smyslem 
projektu je prezentovat Shakespearovy Sonety jako 
živou a zcela současnou poezii, jako intimní dialogy 
či básnickou korespondenci. V pořadu hovoří 
anglista, prof. Martin Hilský, který jako první v naší 
zemi přeložil celé dílo W. Shakespeara, a hudební 
skladatel a interpret Daniel Dobiáš, který Sonety 
zhudebnila prezentuje je jako výrazové šansony. 
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE je 
profesorem anglické literatury na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy 
a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, překladatel 
z angličtiny a shakespearolog. V roce 2001 byl 
za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku 
jmenován čestným členem Řádu britského 
impéria (MBE). 28. října 2011 jej prezident 
republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za 
zásluhy o stát v oblasti kultury 
a školství. Den předtím obdržel z rukou ministra 
kultury Státní cenu za literaturu 
a překladatelské dílo.

NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
Hudební výprava kolem světa, napsal a zrežíroval 
Jan Bednář.

PŘIPRAVUJEME

Kostel Zvěstování Panny Marie 
1. listopadu, čtvrtek, 17.30 hod. 

2. listopadu, pátek, 17.00 hod., 
půda Staré radnice

6. listopadu, úterý  19.30 hod., 
divadelní sál DK Ostrov

16. listopadu, pátek, 19.00 hod., 
půda Staré radnice

18. listopadu, neděle, 15.00 hod., 
půda Staré radnice 

PORCELÁN PRO RADOST 
Vernisáž výstavy. 
Zuzana Motlíková je duší celé tvořivé rodiny. Její 
porcelánové figurky a ostatní tvary působí vznešeně 
a přitom velmi mile díky bílé barvě porcelánu, 
kobaltové modři dekoru a zlaté lince jako doplnění 
kresby. Dalším členem rodiny je syn Ondřej, který jde 
ve zpracování porcelánu svou vlastní cestou. Manžel 
zajišťuje technickou stránku věci a zhotovuje 
dřevěné doplňky. Dcera Martina graficky zpracovává 
všechny tiskoviny, zajišťuje propagaci na internetu 
a prezentuje tvorbu maminky a bratra na webových 
stránkách.
Prodejní výstava potrvá do 2. prosince 2012.

HRÁTKY S HEDVÁBÍM 
Petr Prokůpková a její kouzlení s hedvábím.

Patrik Hartl
KLÁRA A BÁRA  
Radikální komedie o dvou manželských krizích a 
jednom úmyslně založeném požáru. Uvádí Studio 
DVA Praha. Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Jan Holík/Roman Štabrňák, Mojmír Maděrič, 
Barbora Šuláková. 
Režie: Patrik Hartl  

ZÁMECKÝ AREÁL
Přednáška Zdenky Čepelákové 
a Lubomíra Zemana o  zámeckém parku a okolí.

JAK LOUPEŽNÍCI CHTĚLI UKRÁST DRAKA
Pohádka o nezbedných loupežnících. 
Námět, scénář a režie: Eva Konvalinová

KLÁŠTER OSTROV

PROVOZ KLÁŠTERA 
út - ne: 9.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod. 

Během doby konání koncertů a svateb 
je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokračuje výstava

28. října, neděle, 17.00 hod.

 
JIŘÍ TRNKA
Letos uplynulo 100 let od narození jednoho českého 
génia dvacátého století - Jiřího Trnky. Byl jedním z 
nejvýznamnějších výtvarníků, animátorů, spisovatelů 
a filmových tvůrců. Celý život zasvětil převážně tvorbě 
pro děti. Exponáty zapůjčilo Muzeum loutkářských 
kultur v Chrudimi a nakladatelství Studio Trnka, jehož 
uměleckou ředitelkou je jedna z dcer akademická 
malířka Klára Trnková, fotografiemi a texty přispěla 
Česká centra. Na výstavě je možné zakoupit Trnkovy 
obrázky, pohádky, pexeso, aj. 
Výstava potrvá do 28.října 2012

HVĚZDNÉ MUZIKÁLY
Jedinečný koncert, na kterém zazní průřez úspěšnými 
muzikálovými inscenacemi v podání hvězd brněnské 
muzikálové scény. Na  koncertě bude představen 
výběr ze světoznámých muzikálů Jesus Christ 
Superstar, Evita, Vlasy, West Side Stoty, Bídníci, 
Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery, 
atd. Radka Coufalová i Jiří Mach jsou často obsazovaní 
do hlavních rolí a patří k nejvyhledávanějším 
muzikálovým hercům Městského divadla Brno.  
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pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského kraje

tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.letohradekostrov.cz

otevřeno do 12. října 2012, 
pondělí - pátek, 8 - 16 hod.
vstupné: 40 Kč, snížené: 20 Kč

    VÝSTAVY A DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

    TVŮRČÍ DÍLNY: 

13. října od 15 hod.

27. října od 15 hod. 

Pracovníci Letohrádku Ostrov umožní zájemcům 
o výstavy nebo o komentované prohlídky a tvůrčí 
dílny jejich návštěvy i po ukončení hlavní výstavní 
sezóny, a to od 1. - 12. října, od pondělí do pátku, 
vždy od 8 do 16 hod. Nabídka je určena také pro 
základní a střední školy v Ostrově. Prosíme však 
pedagogy o telefonické ohlášení termínu návštěvy.

Ivo Křen / Carpe diem / Linoryty 1992 - 2012
Barevné linoryty letních prosluněných zahrad, 
řepkových polí, polí s rozkvetlými vlčími máky, či s 
olivovníky, ale i listy s názvy „Vůně slunce a oblohy" 
přivítají návštěvníky galerie dobrou náladou a 
pozitivní energií, jež je vyzařována z jejich 
barevnosti. Název výstavy „Carpe diem" znamená 
„Užij dne!" a autor má na mysli vnímání všeho 
krásného, co nám příroda každodenně poskytuje. 
Výstava bude završena dernisáží - přátelským 
setkáním s autorem dne 7. října 2012 v 17 hod.

Grafické lahůdky II - Současné evropské exlibris 
/ Výběr ze soukromé sbírky
Exlibris neboli knižní značky z osmnácti států 
Evropy včetně Ruska, Ukrajiny i Litvy a Estonska, 
ukazují, jak se jejich malý formát spojuje s 
řemeslným grafickým mistrovstvím a především s 
obsahovým bohatstvím. O dobrodružné povaze 
sběratelství, o získávání unikátních exlibris i rarit, 
bude dne 11. října 2012 od 17 hod. vyprávět známý 
karlovarský sběratel Ing. Milan Humplík.

Krajina a design, design a krajina
Neobvyklou přehlídku návrhářských prototypů 
stolků, židlí, věšáků, stojánků a stojací lampy 
završuje originální kuchyňské svítidlo - skleník na 
bylinky. Vystavené práce byly vytvořeny mladými 
designéry a jejich základní myšlenkou je symbióza 
s přírodou, proto použité materiály vzešly z okolní 
krajiny.

 
Výtvarná dílna Scrapbooking 2 
Výtvarná dílna bude zaměřena na různé techniky 
zdobení přáníček, scrapbookových alb či 
dárkových krabiček.  Účastníci dílny si vyzkouší 
práci s gelovými razítky, embossovacími pudry či 
vysekávačkami a raznicemi. Vytvářet budou také 
moci trojrozměrné dekorace. Dílna je určena pro 
děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Vstupné: 50 Kč (v ceně vstupného je zahrnut 
veškerý potřebný výtvarný materiál)

Halloweenská výtvarná dílna
Výroba různých strašidelných bytových dekorací a 
halloweenských masek. Výtvarná dílna je určena 
především dětem a jejich rodičům.
Vstupné: 50 Kč (v ceně vstupného je zahrnut 
veškerý potřebný výtvarný materiál) 

Mgr. Božena Vachudová, 
vedoucí kurátorka

VELKÉ 2D KINO

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 17.30 HOD.,
NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

4. - 5. čtvrtek a pátek

93 minut | česká verze | vstupné: 90 Kč 
mládeži přístupný | premiéra

6. – 7. sobota a neděle

110 minut | české titulky | vstupné: 80 Kč 
mládeži přístupný | premiéra

11. čtvrtek

80 minut | vstupné: 15 Kč | do 12 let nevhodný 
premiéra

12. - 14. pátek až neděle

95 minu | česká verze | vstupné: 80 Kč 
mládeži přístupný | repríza

18. - 19. čtvrtek a pátek

131 minut | české titulky | vstupné: 90 Kč 
mládeži nepřístupný | premiéra

20. - 21. sobota a neděle

91 minut | česká verze | vstupné: 120 Kč,
do 15 let 100 Kč | mládeži přístupný | premiéra

25. - 26. čtvrtek a pátek

125 minut | české titulky | vstupné: 90 Kč 
mládeži přístupný | premiéra

26. - 27. pátek a sobota

78 minut | vstupné: 80 Kč | mládeži nepřístupný 
repríza

5. - 6. pátek a sobota

100 minut | české titulky | vstupné: 100 Kč
do 12 let nevhodný | premiéra

NORMAN A DUCHOVÉ
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho 
přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se 
jmenuje Norman…

BEZ KALHOT
Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z 
dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké 
kariéře pouze snil.

PROCES DOKTORKY KALENDOVÉ
Film promítáme v rámci 44. Dětského filmového a 
televizního festivalu. Jde o další díl detektivních 
příběhů „Ach, ty vraždy!" 

MADAGASKAR 3
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. 
Ovšem zda to tentokrát vyjde, 
zůstává ve hvězdách.

DIVOŠI
Film vznikl podle stejnojmenného románu 
Dona Winslowa, jedné z nejprodávanějších knížek 
posledních let.

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Málo známý fakt je, že Drakula je také vlastníkem 
Hotelu Transylvánia, luxusního pětihvězdičkového 
místa…

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH 
JEJÍHO VELIČENSTVA
Římské legie napadly Británii. Britská královna proto 
vyslala svého věrného důstojníka, aby vyhledal 
pomoc u Galů.

SVATÁ ČTVEŘICE
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět. 
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u 
režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. 
Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se 
rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky 
poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém 
prostředí karibského ostrova.

DRUHÁ ŠANCE
Kay (Meryl Streep) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou 
manželé již 31 let. Po tak dlouhé době není divu, že 
se z jejich vztahu vytratila ona pověstná jiskra a 
manželství se propadlo do šedivého stereotypu. 
Nastává řada zábavných situací, ve kterých se 
postarší manželé snaží držet rad manželského 
poradce, jehož neortodoxní styl je nutí dělat věci, 
které jim nejsou vždy po chuti – třeba obnovení 
manželského sexu.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 20.00 HOD.,
NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

12. - 13. pátek a sobota

102 minut | české titulky | vstupné: 100 Kč 
mládeži přístupný | premiéra

19. - 20. pátek a sobota

108 minut | české titulky | vstupné: 80 Kč 
mládeži přístupný | premiéra

26. - 27. pátek a sobota

78 minut | vstupné: 80 Kč | mládeži nepřístupný 
repríza

THE WORDS
Je více než jeden způsob, jak někomu vzít život. 
Některé příběhy končí, když odejdete z kina. Ostatní s 
Vámi zůstávají, stávají se předmětem přemítání, 
diskuzí, dokonce i argumentů přetrvávajících po 
následující dny a týdny. Skvělé příběhy mají tuto 
trvající energii a obecenstvo brzy zjistí, že film za 
chvíli možná skončí. THE WORDS (slova) přetrvají.

 

COSMOPOLIS
Město New York, blízká budoucnost: 
Eric Packer (Robert Pattinson) je osmadvacetiletý 
nekorunovaný král Wall Street. Během jeho vyjížďky 
po městě dojde v ulicích Manhattanu k záhadné 
explozi a propukne peklo. K smrti vyděšenému 
Ericovi začíná docházet, že se jeho život blíží ke konci.

 

SVATÁ ČTVEŘICE
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět. 
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u 
režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. 
Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se 
rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky 
poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém 
prostředí karibského ostrova.

Slavný překladatel Shakespeara opět 
na Staré radnici
Výjimečný pořad profesora anglistiky Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Martina 
Hilského (m.j. Rytířský řád britské královny Alžběty II.) 
a hudebního skladatele Daniela Dobiáše se nám již 
podruhé představí na půdě Staré radnice. Tentokráte 
ostrovské publikum zhlédne pořad „Sonety pro 
černou dámu" Williama Shakespeara s podtitulem 
„Alchymie pekla a nebe v lidských vztazích". Smyslem 
projektu je prezentovat Shakespearovy Sonety jako 
živou a zcela současnou poezii, jako intimní dialogy 
či básnickou korespondenci. Sám Martin Hilský 
považuje Sonety za malá dramata a jako taková se je 
snaží překládat. Důsledkem tohoto přístupu je 
divadelní umocňování citových poloh a dramatizace 
jazyka. Vyznání, výčitky, obžaloby, svádění i ironické 
komentáře v jeho překladu zaznívají naplno a 
připomenou monology Shakespearových her. 
Každý, kdo má v oblibě nejslavnějšího alžbětinského 
dramatika Williama Shakespera, hudebníka Daniela 
Dobiáše (který sonety prezentuje jako výrazové 
šansony) nebo známého překladatele a anglistu 
Martina Hilského, by neměl dne 18. října na Staré 
radnici chybět. Zážitek, který si s sebou z této akce 
ponesete domů, za to stojí. Vstupenky zakoupíte v 
místě konání akce nebo v předprodeji Domu kultury 
Ostrov.

SLAVNÝ PŘEKLADATEL 
SHAKESPEARA

Martina Pavlasová, 
referentka DK
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SPORT V OSTROVĚ 
A JEHO PRVOPOČÁTKY 

Všechny, kteří se těšili na plánovaná a dopředu 
avizovaná divadelní představení, můžeme ujistit, že 
se uskuteční, i když dochází k drobným změnám a to 
z důvodu velké vytíženosti některých protagonistů. V 
říjnu dochází ke změně titulu i termínu a to: 

V pondělí 15. října uvidíme Černou komedii 
„O LÁSCE ČILI PARLE MOI D´AMOUR”, která s lehce 
drastickým humorem sleduje pár středního věku, 
který ve svém přepychovém bytě probírá nejrůznější 
traumata dlouholetého manželského vztahu. Hrají: 
Jana Krausová a Karel Roden. Původně plánované 
představení s Bohumilem Kleplem, Filipem Blažkem, 
Kryštofem Hádkem, ad.„KUTLOCH ANEB I MUŽI 
MAJÍ SVÉ DNY” přesouváme na leden 2013. Na 
avizované divadelní představení „ŽENY PŘEŽIJÍ!” 
(v hlavních rolích s Janou Krausovou, Jitkou Šiškovou, 
Jitkou Schneiderovou a Vojtěchem Kotkem) se 
rovněž můžete těšit v náhradním únorovém termínu. 
V úterý dne 6. listopadu vám odehrajeme úspěšnou 
tragikomedii „KLÁRA A BÁRA” v hlavních rolích s 
Ivanou Chýlkovou, Evou Holubovou, Mojmírem 
Maděričem a dalšími skvělými umělci. 

Věříme, že plánovanými a nabízenými tituly, žánrově 
černými komediemi, nikoho nezarmoutíme ani 
nezklameme… 

PLÁNOVANÁ PODZIMNÍ 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V DOMU KULTURY OSTROV 

Podzimní měsíce bývají, co se počasí týče, již nestálé. 
Ale klášterní areál nabízí své programy téměř po celý 
rok. Dokonce by se dalo říci, že v říjnu „se urodilo" a 
nabízíme to nejlepší v letošním roce.
Ještě téměř celý měsíc mohou zájemci navštívit 
výstavu JIŘÍ TRNKA, kterou pořádáme ke 100. výročí 
jeho narození.  Jako výtvarník, ilustrátor, loutkář a 
režisér byl nenapodobitelný díky dechberoucí 
fantazii, neobyčejné jemnosti a poetičnosti svého 
rukopisu. Jeho tvorba je stále živoucí a dosud 
nepřekonaná.
V kostele Zvěstování Panny Marie se o tom 
návštěvníci ostatně mohou přesvědčit sami.
Díky spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v 
Chrudimi, vydavatelstvím Studio Trnka, Českou 
televizí a Českými centry můžeme nabídnout nejen 
filmové loutky, obrázky, ale také knihy pohádek, 
pověstí a říkánek autora samotného nebo 
ilustrované knihy známých autorů jako např. Staré 
pověsti české Aloise Jiráska, Říkadla Františka 
Hrubína, aj. Zájemcům přehrajeme i krátký 
dokument s Jiřím Trnkou, malým návštěvníkům 
promítneme na požádání pohádky. Na konci 
prohlídky se návštěvníci mohou rozhodnout pro 
zakoupení knih, plakátů, reprodukcí nebo pohledů s 
kouzelnými ilustracemi Jiřího Trnky.

To ale zdaleka není vše, co klášter svým 
návštěvníkům nabízí. U příležitosti státního svátku 
28. října zveme na koncert HVĚZDNÉ MUZIKÁLY. 
Účinkují nejlepší muzikáloví zpěváci a sólisté 
Městského divadla Brno. Umělci z moravské 
metropole k nám do západních Čech nezajíždějí tak 
často z důvodu velké vzdálenosti. Nenechte si proto 
ujít jedinečnou možnost poslechnout si nejznámější 
písně z muzikálů Bídníci, My Fair Lady, West Side 
Story, Šumař na střeše, Divotvorný hrnec, Jesus 
Christ Superstar, Jekyll a Hyde, Chicago, Evita a Cats.

Co se předmětů stálé expozice týče, mohou 
návštěvníci po dlouhé době opět obdivovat zástavu 
– prapor ostrovského ostrostřeleckého pluku. Na 
druhém kůru kostela byly rovněž obměněny 
porcelánové výrobky bývalé ostrovské porcelánky a 
po letní přestávce se vrátila soška Panny Marie Věrné.

ZVEME VÁS DO KLÁŠTERA, 
NEBUDETE LITOVAT!

Markéta Jeništová, 
vedoucí program. odd. DK Ostrov 

Věra Čarná

založen nový. Stačil však ještě zřídit novou budovu 
střelnice v blízkosti hřbitova. Tehdejší majitel 
Ostrova, velkovévoda toskánský Leopold II.,věnoval 
spolku roku 1847 prapor a roku 1860 přibyl ještě 
další, jehož svěcení zvěčnil dokonce upomínkový 
grafický list. Náměstí bylo vyzdobeno prapory, 
slavobránou i oltářem. Spolek měl tehdy již 
sedmdesát dva členů a namísto pouhých bubnů 
provázelo jeho pochody celé hudební těleso. Stal se 
neodmyslitelnou součástí všech církevních i 
světských slavností, doprovodem při pohřbech členů 
i významných osobností města. Nový (již třetí) prapor 
byl svěcen 14. července 1912. Jeho křest provázela 
rovněž velkolepá slavnost. Se svými hudbami se 
dostavily i spolky z Karlových Varů, Chodova, 
Falknova a dalších měst regionu. 
Důležitý úkol byl ostrovskému střeleckému spolku 
svěřen v době první světové války - jeho členové 
střežili tři železniční mosty, kontrolovali provoz na 
zdejších silnicích a podíleli se na výcviku branců. 
Po skončení světové války musel spolek odevzdat 
zbraně a změnit symboly na uniformách i na praporu. 
Na krátký čas bylo později povoleno nošení zbraní i 
střelecké slavnosti, ale roku 1925 byl spolek zrušen. 
Nahradil jej roku 1926 založený Spolek přátel 
střelectví, který dále plnil své úkoly. Nová uniforma 
byla již zcela civilní, lesnického rázu v hnědo-zelené 
barevnosti. Až do konce druhé světové války nebylo 
jediné příležitosti, kterou by neprovázela kompanie 
Přátel střelectví - tehdy však již značně prořídlá, bez 
svých mladších členů, kteří na čas či navždycky 
zmizeli na světových frontách. Zmizela také kronika 
spolku se zápisy různých významných osobností a 
vzácných návštěv, nebyla nalezena ani jediná část 
původní uniformy. Zůstaly jen obrázky - grafický list a 
fotografie, parádní šavle, věnovaná zasloužilému 
členu spolku, a poslední prapor z roku 1912, který 
město získalo (1997) a dalo restaurovat. Dnes je 
součástí historické expozice v klášterním kostele, 
stejně jako šavle a reprodukce pohřebního štítu 
spolku v podobě terče. Jeho střed představuje lebka, 
kterou drží kostlivec. Nápis pak hlásá: „Toto je cíl 
celého světa a není nikoho, kdo by jej minul." 

Výstava „Sport v Ostrově” bude zahájena 
22. října v 17 hodin v Domě kultury. 
K sepsání článku bylo použito publikace Josefa 
Kühnla „Geschichte der Stadt Schlackenwerth", 1923, 
1931 - Festschrift - 600 Jahrfeier Schlackenwerth, 
1931 - Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des 
deutschen bürgerlichen Schützenvereins, 1925, 
1935 - Karl Foh, Erinnerungen a d. 

Výstava „Sport v Ostrově", připravená ve spolupráci 
Spolku přátel města Ostrova a Domu kultury Ostrov 
(22. října - 4. listopadu), sleduje historii těchto 
organizovaných soutěživých aktivit v našem městě v 
rozsahu takřka pěti století. Snaha podat nejvyšší 
výkon, která vyvrcholila a dodnes vrcholí v 
Olympijských hrách,  byla vlastní  i  našim 
předchůdcům, a to na samém začátku v oboru 
střelby do terče. Ostrovský střelecký spolek vznikl již 
před polovinou 16. století, inspirovaný „velkým 
střílením" v Jáchymově roku 1521. Původně šlo 
ovšem o přípravu k ochraně a obraně města, 
především v obdobích válek. Postupně se pak v 
pravidelných střeleckých cvičeních začal prosazovat 
prvek soutěživosti a jejich výsledky dostaly podobu 
střeleckých závodů o ceny. V 17. století pak přibyla 
ještě záliba příslušníků spolků ve stejnokrojích - 
uniformách i jejich reprezentativním využití. V našem 
regionu působily první střelecké spolky - kromě 
Jáchymova - také v Lokti a v Chebu. 
Činnost střeleckých spolků se řídila velmi přesnými a 
přísnými pravidly. Ostrovský střelecký řád měl 
devatenáct bodů a jejich nedodržování bylo trestáno 
pokutami. Střílelo se do terče z volné ruky a kdo se 
chtěl zúčastnit soutěží, musel absolvovat nejméně 
patnáct letních střeleckých cvičení, která se konala 
na střelnici v době od sv. Filipa a Jakuba do sv. 
Michaela. (26. května - 29. září). Ze soutěžících byli 
vyloučeni lesníci, v tomto oboru profesionálové. 
První a poslední střílení bylo zahájeno slavnostním 
průvodem za zvuku bubnů. 
Střelecké spolky měly polovojenský charakter, své 
prosté členy a své důstojníky, prapory i uniformy a 
vlastní pušky. Vzhledem k tomu prokazovaly městu i 
různé služby - střelci pomáhali při zatýkání a střežení 
zločinců, asistovali při církevních a světských 
slavnostech, při příjezdu vzácných návštěv, 
pohřbech, ale také při popravách. Vrchnost tyto 
aktivity vítala a podporovala. Za Julia Jindřicha 
Sasko-Lauenburského, který vedl s ostrovskými 
měšťany proces týkající se jejich dřívějších práv a 
svobod, byla však činnost střeleckého spolku na čas 
přerušena. Ozbrojení měšťané znamenali totiž 
nebezpečí pro znovunastolení poddanství a všech 
jeho omezení (včetně rekatolizace). Teprve roku 1656 
byla činnost spolku vévodou opět povolena a 
dokonce dotována: pro střeleckou soutěž sudem 
piva a šesti říšskými tolary na ceny pro vítěze. 
Štědřejší a uznalejší byl Juliův syn, Julius František. 
Účast uniformovaného střeleckého spolku 
vyhovovala jeho zálibě v lesku slavností. Na velká 
střílení zval vévoda významné osobnosti z celého 
širokého okolí, věnoval také ceny pro vítěze: 
například tři silně pozlacené poháry, statného vola a 
skopce. Střílelo se ze vzdálenosti 200 loktů (cca 12 
metrů) na terč o průměru kolem jednoho metru, na 
každý třemi ránami. Při příležitosti vzácné návštěvy – 
saského kurfiřta Johanna Georga – se na závěr 
dvoudenních střílení konaly velkolepé hostiny. 
Obdobně slavné střílení provázelo otevření nově 
vybudované piaristické koleje 16. září 1674. 
Činnost střeleckého spolku málem zanikla po velkém 
požáru města v roce 1795. Měšťané měli příliš mnoho 
starostí s opravami poničených domů, a proto jenom 
asi pět či šest nejstarších členů v činnosti věrně 
pokračovalo a provedlo spolek do příznivějšího 
období. Přibyli pak sice noví členové, žádost o úřední 
povolení, nutné pro obnovu činnosti, však byla 
zemským guberniem několikrát odmítnuta. Po 
několika dalších žádostech byl konečně roku 1817 
Ostrovu uznán dobře organizovaný, uniformovaný 
střelecký spolek o čtyřiceti šesti členech - mezi nimi 
tři lékaři a sedm vrchnostenských úředníků. 
Uniforma se skládala z tmavě zeleného kabátu s 
výložkami z černého sametu a se žlutými knoflíky, z 
úzkých bílých kalhot, vysokých bot a černého 
klobouku se zeleným péřovým chocholem. 
Doplňkem byl růžek se střelným prachem a tesák. 
Epolety členů byly zelené, důstojníků ze zlato-
zeleného hedvábí a k tomu i žluto-zelená šerpa a 
stejné portupé (šňůra k zavěšení pobočné zbraně). 
Na uniformy i střelnici přispívali do pokladny spolku 
všichni měšťané. V souladu s dvorským dekretem z 
roku 1836 muselivšak střelci své dosavadní uniformy 
odložit a pořídit si uniformy dekretem nařízené. 
Spolek s padesáti pěti členy byl rozpuštěn a v zápětí

Mgr. Zdenka Čepeláková (red. kráceno) 
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ZPRÁVY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM OSTROV 
STUDENTŮM: 
CESTUJTE A POZNÁVEJTE!

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2012

I v tomto školním roce chystají vyučující pro své 
studenty atraktivní studijní pobyty a exkurze. 
Připomeňme, že v minulých letech navštívili 
gymnazisté prostřednictvím mnoha poznávacích 
zájezdů zajímavá místa ve Francii, v Itálii, v Německu, 
pravidelně každý rok vyjíždějí na studijní pobyty do 
Bavorska, Anglie, Skotska či Walesu a nově také do 
Nizozemí. Neméně atraktivní byly v rámci výuky 
společensk ých věd zájezdy napřík lad do 
balkánských zemí a Petrohradu nebo do Pobaltí. 
Kdybychom mohli vyznačit všechna města a regiony, 
kam naši kantoři se svými studenty zavítali za 
posledních 10 let, mnoho „bílých" míst by na mapě 
Evropy nezůstalo. I v současnosti, na počátku 
školního roku, nabízejí aktivní kantoři nadstandardní 
možnosti k rozvoji jazykových dovedností a k 
hlubšímu poznání života a historie našich blízkých i 
vzdálenějších sousedů. Vyučující společenských věd 
připravují na přelom října a listopadu výjezd do 
Strasbourgu (do sídla Evropského parlamentu) a 
partnerského města Rastattu.  Předmětová komise 
anglického jazyka nabízí po loňské premiéře opět 
výměnný studijní pobyt v Nizozemí. V říjnu by naši 
studenti měli vycestovat do Holandska, v dubnu 
následujícího roku se pak hostitelská role vymění. 
Na jaro připravují angličtináři také tradiční týdenní 
studijní pobyt ve Velké Británii.
Do Bavorska odcházejí na celý rok studovat naši žáci 
na gymnázia ve Wunsiedelu a v Bayreuthu. Týdenní 
výměnné pobyty pro zájemce opět připravuje 
předmětová komise německého jazyka na dalším 
partnerském gymnáziu v Hofu. Ačkoliv se dnes šetří 
na každém kroku, věříme, že podobné aktivity smysl 
mají a budou vždy dobrou investicí.

Mgr. Libor Velička

Nové vybavení na ZŠ Josefa Václava Myslbeka.

Z naší školy podobnou množnost využilo kvarteto 
pedagogů, v nejdecké továrně firmy Witte měli 
účastníci možnost nahlédnout do tajů konstrukce 
(seznámili se s technologickými postupy), 
metrologie (kontrola měřidel) nebo personalistiky 
(další vzdělávání pracovníků firmy). Jiný projekt s 
názvem „Popular" sena průmyslovce v Ostrově 
teprve rozjíždí. Je zaměřen na podporu technického 
vzdělání, zvláště pak na popularizaci strojírenství, 
tedy v oblasti, která vytváří třetinu hrubého 
domácího produktu celé republiky. Strojařina v 
současné době spíše živoří, projekt „Popular" se proto 
snaží zajistit mozky, které by jednou navázaly na 
tradici českých šikovných ručiček a povznesly toto 
odvětví opět na výsluní. Během následujících dvou 
let se tedy i dítka školou povinná v ostrovských 
základních školách seznámí s tím, co strojírenství 
obnáší. Mohou absolvovat zábavné přednášky, 
nahlédnou do tajů robotů (naprogramují si je 
pomocí speciální lego stavebnice) nebo se naučí 
tvořit rychlé www stránky. Snad je podobné aktivity 
nasměrují k rozhodnutí věnovat se technice i v 
dospělosti. 

Noc se zvířátky

Bližší informace se dozvíte na telefonním čísle:
731 615 658

Halloween se zvířátky

Fotografická soutěž

Zápis do kroužků

Prohlídky pro veřejnost

Informace k akcím i k činnosti kroužků Ekocentra 
MDDM v Ostrově: po - čt, 10 - 18 hod., pá, 10 - 17 hod. 
(tel. 353 842 389, 731 615 658), 
Facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov.

19. - 20. října, pá - so 
Ekocentrum zve děti od šesti do deseti let na oblíbené 
přenocování v ekocentru. Na děti čeká spousta zábavy 
a legrace, zajímavý program, soutěže a noční hra. 
Přihlášky si vyzvedněte v ekocentru, uzavírka je 
stanovena ne středu 17. října. Počet dětí je omezen. 

31. října, st, 17.30 hod. ekocentrum 
V průběhu akce objevíte, že Halloween není jen 
strašení a laskominy, ale i příjemná romantika. V 
ekocentru a dvoře klášterního areálu na vás čeká 
spousta soutěží i dobrodružství. Halloweenské masky 
(čarodějky, duchové, kostlivci, černé kočky, netopýři, 
aj.) budou odměněny. Akce je určena pro rodiče s 
dětmi i pro samotné děti. Prosba zahrádkářům: Pokud 
máte přebytek dýní, chtěli bychom vás požádat, zda 
byste je věnovali dětem na dlabání a vyřezávání 
strašidelných hlav při Halloweenu. 

Ekocentrum ve spolupráci s MDDM Ostrov vyhlašuje 
fotografickou soutěž pro děti ve věku od 7 do 15 let. 
Tématem je podzim a zima v Ostrově a jeho okolí. 
Soutěž bude probíhat od října do února. V průběhu 
těchto měsíců můžete své fotografie předávat 
pracovníkům ekocentra, nejpozději však do 28. února 
2013. Každé dítě může přinést maximálně tři 
fotografie formátu A4 (cca 20x30 cm). Fotky 
odevzdávejte v obálce se jménem a kontaktem. 
Vítězné fotografie budou odměněny a vystaveny. 

Zápis do kroužků a kurzů probíhá v ekocentru stále: 
po - čt  od 8.00 do 18.00 hod., pá od 8.00 do 17.00 hod. 
Podmínkou přijetí do kroužku je odevzdání vyplněné 
přihlášky.

Každou sobotu a neděli mezi 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod. 
je nabízena bezplatná prohlídka venkovní části a 
chovatelských pracoven ekocentra. Mimo tuto dobu 
je možné domluvit prohlídky telefonicky.

Minulý školní rok byl pro naši školu v mnoha směrech 
přelomový. Čerpali jsme dotace ze dvou evropských 
projektů z OP VK v celkové výši  6 milionů korun. První 
z projektů s názvem „Komplexní systém služeb pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města 
Ostrov" (číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/03.0002) nám 
přinesl nejen vybavení do základní a mateřské školy 
(notebooky do speciálních tříd, nábytek do druhé 
počítačové učebny, interaktivní stoleček do 
mateřské školy, výukové programy a další software), 
ale také nabídl žákům a jejich rodičům zdarma služby 
školního psychologa, logopeda, speciálních 
pedagogů, doučovaní, aj. I přesto, že projekt skončil 
na konci června, budeme většinu služeb nabízet i 
nadále, rodiče ale budou muset tyto aktivity 
financovat. Bližší informace získáte u zástupce 
ředitele Mgr. Hrušky (kontaktní informace najdete na 
webu školy www.zsjvm.cz). Druhý projekt s názvem 
„EU peníze do ZŠ JVM a MŠ Ostrov" (číslo projektu 
CZ./1.07/1.4.00/21.2819), jehož realizace bude 
pokračovat ještě celý tento školní rok, výrazně 
ovlivnil výuku ve škole. Pořízeny byly interaktivní 
tabule do většiny učeben, vyučující vytvářejí v rámci 
projektu, ale i mimo něj, digitální vyučovací 
materiály, díky kterým se výuka zmodernizovala a 
stala se pro mnohé žáky atraktivnější. Dotace je 
využívaná také na dělení výuky matematiky a 
českého jazyka v několika třídách druhého stupně, 
nákup učebnic cizích jazyků a vybavení mnoha 
kabinetů.

Příchod nového školního roku byl očekáván s 
obavami, jak se podaří zvládnout plánovanou 
rekonstrukci sociálního zařízení v horních dvou 
patrech a u tělocvičen. Obě firmy (Zistav a HC kredit) 
dodržely termín dokončení, a tak mohl školní rok 
začít v termínu. Do školních lavic se poprvé posadilo 
devadesát devět dětí. Otevřeny byly proti 
původnímu plánu tři první třídy a i přesto, že byla 
realizována pouze jedna přípravná třída, počet dětí 
se celkem navýšil o více než dvacet žáků.

Dne 11. září 2012 naši běžci vytrvalci vzorně 
reprezentovali školu, kdy dosáhli prvenství v soutěži 
škol v rámci 16. ročníku Ostrovské míle (měli jsme 
celkově nejvíce účastníků z 1. i 2.stupně), za což jsme 
obdrželi věcné ceny pro vybavení do hodin tělesné 
výchovy. Vedle největšího počtu účastníků jsme 
vybojovali i cenné medaile - Karolína Štěrbová z 5. B 
za 1. místo, Ondřej Brichcín z 5. B za 1. místo, Veronika 
Kounovská z 8. A za 1. místo a Zdeněk Bešťák ze 7.B za 
2. místo. Všem závodníkům děkujeme za vysokou 
účast a gratulujeme k zisku medailí.

Školní rok se po měsíci stává rutinou, noví žáci se 
sžívají se středoškolským studiem i s jednou z 
nejnovějších škol v republice, učitelé si rozvrhli plán, 
co budou v následujících měsících předávat žákům 
za informace. Můžeme tedy dnešní článek věnovat 
konstatování, že ani střednímu školství se nevyhýbá 
možnost zapojit se do řady projektů, které jsou 
financovány z prostředků Evropské unie.Jeden 
takový s názvem „Inovace – kvalifikace profesní 
přípravy" s posledním zářím letošního roku po dvou a 
půl letech skončil. Ve svém průběhu se zaměřil na 
učitele odborných předmětů a praktického 
vyučování středních a vyšších odborných škol, stejně 
jako na učitele enviromentálního vzdělávání z více 
jak dvě stě patnácti škol celé republiky. Kromě 
seminářů a diskusí s odborníky, co je v technických 
oborech nového, nabídl rovněž odborné praxe ve 
firmách, nanichž se učitelé mohli seznámit s 
moderními technologiemi běžně užívanými v 
každém průmyslovém podniku. 

Mgr. Martin Fous, 
ředitel školy

Miroslav Kocek, 
vedoucí EC MDDM Ostrov

Mgr. Libor Háček

VYUŽITÍ DOTACÍ EU NA 
ZŠ JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA

SPŠ A JEJÍ ZAPOJENÍ 
DO ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ

EKOCENTRUM INFORMUJE
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GRAFICKÝ DESIGN NA 
„KERAMCE”
Střední průmyslová škola keramická a sklářská v 
Karlových Varech je škola umělecko-průmyslová se 
stočtyřicetiletou tradicí. Svým žákům nabízí 
plnohodnotné teoretické i praktické vzdělání v 
oborech technologie silikátů, aplikovaná chemie, 
ekologie a životní prostředí, výrobce a dekoratér 
keramiky, výrobce a zušlechťovatel skla, výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu, užitá fotografie a 
média nebo grafický design.

Posledně jmenovaný obor byl na „keramce" otevřen 
ve školním roce 1995 - 1996 pod původním názvem 
propagační výtvarnictví - propagační grafika. Dnes 
se tento obor jmenuje grafický design a hlásí se na 
něj žáci z celých západních Čech. Po dobu čtyřletého 
studia jsou připravováni na roli profesionálního 
grafika. 

Jak? Od prvního ročníku jsou žáci vedeni tak, aby se 
naučili vizuálně komunikovat. Kromě důležitých 
předmětů, jako jsou dějiny umění a technologie, kde 
sbírají faktické znalosti, jsou do výuky zařazeny také 
navrhování a praktická cvičení. Tyto předměty 
fungují spíše jako ateliér. Jsou spojeny ve 
vícehodinové bloky tak, aby při tvorbě nebyl časový 
tlak a každý si mohl „osahat" co nejvíce přístupů k 
jednotlivým řešením. 

V prvním ročníku je důležité, aby žáci začali vizuálně 
přemýšlet. To znamená převádět slova a myšlenky do 
čitelných tvarů. Například vyjádřit pohyb pomocí 
pěti čtverců nebo napětí pomocí dvou kruhů. Jsou to 
základní jednoduchá pravidla, která designér 
uplatňuje při navrhování. První ročníky jsou vedené 
převážně k ruční zdatnosti. Vedle hodin kresby 
musejí žáci při navrhování skicovat, vytvářet makety, 
řezat a adjustovat. Ruční práce donutí žáky nad 
jednotlivými tvary přemýšlet. Navíc v praxi je 
důležité realizace dotahovat do sebemenšího 
detailu, a tak je zručnost zkrátka povinnost. 

V dalších ročnících se mladí grafici dostávají 
mnohem více k praktickým cvičením, kde čerpají ze 
zkušeností z předešlých úkolů. V dnešní digitální 
době je nutné veškerou grafiku realizovat na 
počítačích, proto jsou všichni už od prvního ročníku 
seznamováni s problematikou grafických programů. 
Výtvarné i technické nadání jde u grafického designu 
ruku v ruce, ale jelikož je tento obor převážně 
řemeslo, vše se dá naučit. Studium je zakončeno 
maturitní prací, kde musí každý žák ukázat, že zvládá 
veškeré části - od návrhu až po realizaci. 

Střední průmyslová škola keramická a sklářská se 
snaží spolupracovat se širokou veřejností. Například 
v posledním školním roce se žáci grafického designu 
postarali o vizuální styl 44. Dětského filmového 
festivalu Oty Hofmana v Ostrově, o vizuální styl 
Přírodního lanového parku Svatý Linhart, jsou autory 
nového loga Karlovarské krajské nemocnice i medailí 
pro Mistrovství Evropy v twirlingu. Zkušenosti z 
navrhování pro reálné využití jsou pro žáky 
grafického designu k nezaplacení. Každý z učitelů jim 
vše vysvětlí a demonstruje své teoretické znalosti na 
ukázkách. Přesto nikdy nedosáhne tak dobré 
zkušenosti, jakou může autor získat při sledování 
svého návrhu, jak opravdu funguje či nefunguje 
v praxi.

Vysoké procento absolventů je každý rok přijato k 
dalšímu studiu na vysokých školách v Ústí nad 
Labem, Praze či Plzni. Studiem grafiky se mladý 
designér nemusí vyčlenit pouze na grafický design. 
Studijní program je pro žáky připraven tak, aby si 
mohl vyzkoušet i další výtvarné disciplíny. A tak na 
vysokých školách máme zastoupení nejen v grafice, 
ale také v ilustraci, nových médiích, typografii a 
dalších výtvarných oborech. 

Aldous Huxley řekl:  „Nezformujeme-li vědomě 
prostor kolem sebe, začne on formovat nás." Žáci 
grafického designu se učí formovat svět kolem sebe, 
dávat mu kvalitní vizuální podobu. Učí se vizuálně 
komunikovat. Je to obor, který se díky technologii 
stále vyvíjí a každý grafik na sobě musí pracovat.

Je to obor kreativní a moderní, který je určen 
především pro výtvarně nadané žáky.
Práce našich grafiků budete mít možnost shlédnout 
na Staré radnici v Ostrově v rámci výstavy Keramka na 
radnici ve dnech od 5. - 30. října. K vidění budou nejen 
grafické návrhy na plakát ostrovského filmového 
festivalu, ale i zajímavé sklářské a keramické žákovské 
výrobky. Výstavu budou doprovázet fotografie, které 
vám přiblíží život na Střední průmyslové škole 
keramické a sklářské v Karlových Varech. Návštěvu 
této výstavy si rozhodně nenechte ujít!

Jan Samec jr.

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí odd. nepravidelné činnosti

ZÁPIS DO KROUŽKŮ 
MDDM A EC

Vzhledem k tomu, že v zářijovém měsíčníku ne naší 
vinou chyběly informace k zápisu a akcím domu dětí 
(výpadek byl způsoben přechodem na nový redakční 
systém, současné redakce za něj  nenese 
odpovědnost, přesto se všem čtenářům omlouváme 
- pozn. red.), připomínáme, že do více než stovky 
zájmových kroužků sportovního, estetického, 
t e c h n i c k é h o ,  s p o l e č e n s k o v ě d n í h o  č i  
přírodovědného zaměření se můžete přihlásit i v 
měsíci říjnu a dále kdykoli v průběhu školního roku. 

MDDM vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti  MŠ, ZŠ a 
ZaPŠ s názvem „České Vánoce", a to ve třech 
kategoriích: I. předškoláci, II. školáci do deseti let, III. 
školáci nad deset let. Pracovat můžete libovolnou 
technikou (keramika, perník, vizovické těsto, papír, 
sláma, barvy na sklo, aj). V každé kategorii budou 
vyhlášeni tři vítězové. Vaše dílka označte jménem, 
věkem a školou a osobně doručte do MDDM 
nejpozději do pondělí 26. listopadu. Všechny práce 
budou vystaveny v domě dětí od pondělí 3. prosince 
2012. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány při 
Mikulášské besídce v úterý 4. prosince 2012.

Pro děti školní družiny ZŠ Májová připravujeme 
orientační běh, při němž budou muset prokázat 
vědomosti z ochrany životního prostředí. 

Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin a ekocentrem zvou rodiče s dětmi a 
samotné děti od osmi let v neděli 7. října na podzimní 
stezku. Tentokrát z Mariánské na Hvězdu. Cestou si 
prohlédnete známé Popovské lípy a Popovský jasan -

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

EKOORIENTAČNÍ BĚH 
5. října, pá, 13.45 hod., Borecké rybníky

PODZIMNÍ VÍKENDOVÁ STEZKA 
7. října, ne, 13 - 17 hod. 

strom roku 2002. Na Hvězdě si za odměnu opečete 
buřty. Trasa k Popovskému kříži měří cca 3,5 km, z 
Hvězdy do Ostrova 5 km. Účastnické karty budou 
opět slosovány, mezi cenami bude rodinná 
vstupenka na hrad Loket. Nezapomeňte na pití, 
čepici, pláštěnku, přiměřené sportovní oblečení a 
obuv. Vše nejlépe nepromokavé. Doprava z Ostrova 
na Mariánskou bude zajištěna. Vzhledem k tomu, 
že počet účastníků je limitován kapacitou autobusu, 
je nutné se na stezku přihlásit předem v domě dětí 
a do čtvrtka 4. října uhradit účastnický poplatek ve 
výši 20 Kč.
 

Dům dětí zve na Mírové náměstí malé i větší děti a 
rodiče s dětmi na zábavné odpoledne k 44. 
Dětskému filmovému a televiznímu festivalu Oty 
Hofmana. Námětem soutěží budou scény a písničky z 
oblíbených pohádek a filmů pro děti, uvedených na 
ostrovském festivalu. Přijďte, bude veselo, na 
všechny čekají sladké odměny. 

Dům dětí spolu s Klubem železničních modelářů 
Ostrov pořádají veřejnou soutěž železničních 
modelářů. Propozice soutěže jsou k dispozici v domě 
dětí, případně na: www.volny.cz/kzm.ostrov.

Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin zvou rodiče s dětmi a samotné děti od osmi 
let na podzimní výlet za muflony a daňky do obory v 
Hájku. Pojedeme vlakem do Hájku, odtud pěšky do 
obory, kterou nás provedou pracovníci Lesů ČR. 
Doprava zpět je zajištěna. Vzhledem k tomu, že počet 
účastníků je limitován kapacitou autobusu, je nutné 
se na stezku přihlásit předem v domě dětí a do úterý 
16.října uhradit účastnický poplatek na dopravu 
ve výši 30 Kč.

Během prázdninového volna si můžete na hřištích 
domu dětí zahrát fotbal, tenis, nohejbal a 
basketbal,venkovní stolní tenis, vyzkoušet si i 
netradiční sportoviště v areálu MDDM - lanovou 
pyramidu, venkovní kuželky, lezeckou stěnu a 
kostku.

Přijďte si vyzkoušet oblíbené soutěže na taneční 
desce, hry na PSX 3, Nintendu WII, X-BOX 360, Stiga 
hokeji a další.

Hlavním námětem dopoledne jsou barvy podzimu v 
různých výtvarných technikách a materiálech. 
Nezapomeňte si vzít přezůvky!

Turnaj je vypsán pro čtyřčlenná družstva kamarádů 
nebo spolužáků (tři hráči v poli a brankář) ve věku 9 - 
15 let. Přihlášky podávejte do středy 25. října v 
MDDM.

Přijďte si vyzkoušet kuželkářskou dráhu v areálu 
domu dětí. Turnaj je otevřen pro všechny školáky i 
studenty. Přihlásit se můžete před zahájením 
soutěže.

I v říjnu je víceúčelové hřiště, fotbalové minihřiště a 
hřiště netradičních sportů domu dětí otevřeno 
denně do 19 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 19 
hod. Myslete i vy na své zdraví a přijďte si zasportovat 
na všech sportovištích, zahrát si tenis, basketbal, 
stolní tenis či minigolf, vyzkoušet si lanové a lezecké 
aktivity, kolotoč a kuželky.

ODPOLEDNE PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ 
10. října, st, 14 hod. 

21. ROČNÍK OSTROVSKÉ KOLEJNICE
19. - 20. října, pá - so, 10 - 17 hod.

PODZIMNÍ VÝLET DO OBORY V HÁJKU  
20. října, so, 9.15 - 13.00 hod.

HŘIŠTĚ NETRADIČNÍCH SPORTŮ
25. - 26. října, čt - pá, 10 - 17 hod.  

HERNA DESKOVÝCH 
A KONZOLOVÝCH HER, STEPMÁNIE
25. října, čt, 9 - 12 hod., MDDM

PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
25. října, čt, 9 - 12 hod., MDDM

FLORBALOVÝ TURNAJ
26. října, pá, 9 hod., hřiště s umělým povrchem

TURNAJ V KUŽELKÁCH 
26. října, pá, 11 hod. 

SPORTOVNÍ VÍKENDY

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: 
po - pá, 8 - 18 hod. v MDDM, 
tel. 353 613 248

 

ZPRÁVY ZE ŠKOL



ROZHOVOR RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE

S touto mladou malířkou původem z Kovářské, jež si 
uměleckým jménem říká Helen Schargo, jsem se 
setkal v její poradenské kanceláři v Ostrově. Malá 
místnůstka v budově finančního úřadu však daleko 
více připomíná autorskou minigalerii. Hovořili jsme 
spolu o oltářním obraze, který nedávno vytvořila pro 
kapli sv. Michaela na Horním hradě, její netradiční 
zálibě v malování střeleckých terčů a plánech do 
budoucna.

Poměrně nedávno jste prezentovala svůj oltářní 
obraz určený pro kapli sv. Michaela na Horním 
hradě. Jak vznikl nápad na jeho tvorbu?
Obraz pro Horní hrad se jmenuje „Příběh 
hornohradský" a myšlenka na jeho tvorbu vznikla 
před dvěma lety. Na hrad jezdím pravidelně a s 
majiteli, kterým velmi fandím, se osobně známe. 
Jednou přišla řeč i na hradní kapli, kterou si pamatuji 
z koncertu Evy Hanychové. Jednalo se o skvělý 
hudební zážitek, prostředí však bylo velmi syrové, 
hliněná podlaha, seděli jsme na dřevěných 
kládách… Budova sice postupně procházela 
rekonstrukcí, někteří výtvarníci do ní věnovali své 
obrazy, přesto jsem měla pocit, že jí něco chybí. 
Namístě oltáře stál jednouchý kříž, který asi našli 
někde na půdě, což mně přišlo škoda. A tak vznikl 
nápad vytvořit obraz, který by mohl sloužit jako oltář. 

Vaše dílo se prý vztahuje přímo k historii hradu
 a obsahuje určité poselství, můžete nám 
o tom říci více?
Ano. Při jeho tvorbě jsem se rozhodla nevycházet z 
klasických barokních obrazů, kde je hojně zobrazeno 
utrpení. Přála jsem si, aby oslovil i současné 
návštěvníky a zároveň se vztahoval k danému místu. 
Proto vznikla myšlenka zobrazit kapli jako součást 
díla. Rovněž mě inspirovala pověst „O čertově 
balvanu", která je dostupná na webových stránkách 
hradního pána. Ta vypráví o šlechtici Vilémovi, který 
soutěžil s ďáblem o stavbu hradu. Dalším atributem 
je postava sv. Michaela, kterému je kaple zasvěcena. 
Ten je většinou zobrazován jako okřídlený anděl s 
mečem. Já jsem se však rozhodla pojmout vše jinak.

Jak konkrétně tedy oltář vypadá?
V pozadí u hornohradské kaple je vidět již zmíněný 
př íběh,  tedy postav y š lecht ice  Vi léma a  
ďábla na koních. Obrazu dominuje postava sv. 
Michaela držící kříž, jímž se proplétá aeskulap. Jedná

se totiž o vzácné zvíře, které se vyskytuje v lokalitě 
Horního hradu a Damic, což opět dělá obraz 
autentickým. Záleží ovšem na divákovi, co v něm 
najde. Existuje i řada jiných vysvětlení, třeba z Bible...

Prezentace obrazu byla spojena i s výstavou 
malovaných mysliveckých terčů, to je docela 
netradiční výtvor...
Ano. Slavnostní odhalení a vysvěcení „Příběhu 
hornohradského" se konalo za přítomnosti pátera 
Marka z Ostrovské farnosti. Tímto bych mu proto 
chtěla moc poděkovat.
Celá slavnost se totiž nesla ve zvláštním duchu. Kdo 
byl přítomen, jistě mi dá za pravdu. 
Co se druhé expozice týče, před několika lety jsem 
navštívila výstavu střeleckých terčů v Praze, která mě 
oslovila. Dodnes mám před očima terč s bílým lvem. 
Proto i můj první výtvor s názvem „Terč pro Lví 
královnu" zobrazoval lva, který leží u nohou královny. 
Dodnes jej mám pověšený doma. Postupem času 
jsem začala tvořit i další terče střeleckých a 
mysliveckých spolků. Vždy se však jednalo o originál, 
žádnou kopii. Jejich téma si vymýšlím sama na 
základě různých místních pověstí a příběhů, 
popřípadě se inspiruji dobovými vzory. 

Mohou čtenáři našeho měsíčníku vidět Vaše 
obrazy i na jiných historických místech?  
Pravidelně vystavuji spolu s ostatními na Staré 
radnici v Ostrově, nyní i v knihovně. Již třetím rokem 
spolupracuji s Muzeem čertů v Úštěku, kde jsou mé 
obrazy součástí stálé expozice.

Častým motivem vašich děl je divoká zvěř, zdá se, 
že Vás fascinuje…
Vždy jsem měla silný vztah ke zvířatům, zvláště ke 
koním, proto jsem také studovala na zemědělce v 
Karlových Varech. Často ovšem maluji i motiv člověka 
nebo motiv ženy, občas i nějaké krajiny. Téma spojení 
člověka, zvířete a přírody je pro mě však nejhlubší. Do 
obrazů rovněž vkládám různé příběhy. Jsem ráda, 
když dílo diváka vtáhne a on začne snít. Inspirativní 
jsou i samotné názvy. Například nyní pracuji na 
obrazu „Zachraň si kožich", mezi další namátkou patří 
„Masky se nezbavíš", „Dva kohouti na jednom 
křovišti", „U všech rohatejch", „Svět neslučitelných", 
atd. 

Na vašem webu jsem se dočetl, že pořádáte i 
malířské školy. Povězte nám o tom více…
Občas organizuji pro ostatní zájemce workshopy, 
kde se scházíme a snažíme se naučit něco nového. 
Sama je ale nevedu, to bych si netroufala. Vždy 
pozveme nějakého profesionálního malíře. Loni jsme 
například zde u mě v kanceláři pořádali kurz základů 
portrétní kresby s Jirkou Kožíškem, akademickým 
sochařem z Karlových Varů. 

Otázka na závěr: Co Vás čeká v nejbližší době?
Budu se zabývat myšlenkou na obraz, jenž poslouží 
jako autorské „péefko", pro mé odběratele, kteří 
pocházejí hlavně  z Německa. Rovněž mám nabídku 
vystavovat v muzeu v německém Rittersgrünu.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho inspirace pro 
budoucí díla.

Profil: 
Helena Scharnaglová (35)
Rodačka z nedaleké Kovářské, studovala na 
zemědělské škole v Karlových Varech. Zde se zajímala 
především o ekologické zemědělství a ekonomii. Po 
krátkém působení v kulturním časopise Grif se vydala 
na dráhu finančnictví. 

Ve volných chvílích se zabývá malířstvím a 
uměleckou tvorbou. Pro její díla je typická nadsázka a 
prolínání světa lidí, zvířat a přírody. Více o její práci si 
můžete přečíst na webu: www.helenschargo.cz

„TÉMA SPOJENÍ ČLOVĚKA, 
ZVÍŘETE A PŘÍRODY 
JE PRO MĚ NEJHLUBŠÍ,”
vypráví o kořenech své inspirace 
Helena Scharnaglová. 

Jan Železný, 
šéfredaktor

Milan Jandourek

 Marie Hellerová

AKTINIDIE ČÍNSKÁ (KIWI)
(ACTINIDIA CHINENSIS)

KATALPA TRUBAČOVITÁ 
(REAKCE)

Exotika je exotika. Zase další nepůvodní druh, který 
obohacuje pestrost našich zahrad, skleníků a hlavně 
dráždí naše chuťové buňky. Znám již dost pěstitelů, 
kteří si i v našich klimatických podmínkách užívají 
zvláštního půvabu této rostliny. Jedná se o liánu, 
která v ideálních podmínkách dorůstá délky deseti 
metrů. Mladé větve jsou hustě rezavě chlupaté a plné 
dlouze řapíkatých střídavých listů. Ve většině 
kultivarů se jedná o rostlinu dvoudomou, jen zřídka 
oboupohlavnou. Zkrátka chcete-li plody, musíte mít 
páreček. V praxi i u těch oboupohlavných 
potřebujete pyl z jiné rostliny. Samičí květy vyrůstají 
jednotlivě, obvykle v úžlabí listů, a jsou nápadné, 30 - 
40 mm velké, žlutavě bílé se zduřelým semeníkem. 
Samčí jsou menší, krémově bílé, sestavené do 
krátkých úžlabních vrcholíků. Plod je oválná bobule, 
obvykle 50 - 80 cm dlouhá, s chlupatou, rezavou, 
tenkou pokožkou. Dužina je zelená, šťavnatá, 
sladkokyselá a plná semen, které při konzumaci 
neubírají na lahodnosti.
Jak již sám název napovídá, pochází z Číny. Dnes se 
nejvíce pěstuje na Novém Zélandu, Kalifornii, ale také 
ve středomoří. Dokonce i v Maďarsku byste našli pár 
plantáží.
Klasické odrůdy kiwi potřebují přes polední úpal 
ochranu před sluncem. Jinak jim slunné stanoviště 
dělá dobře. V době vegetačního klidu snáší i teploty – 
15 °C. Při jarním probouzení, nebo nehlubokém 
zimním spánku snadno výrazně namrzne. Existují 
kultivary, které jsou pro naše podmínky vhodnější. 
Osobně jej pěstuji asi deset let a zatím stále bez 
poškození. Potřebuje chráněné stanoviště. Nejlépe 
roste v lehké propustné humózní půdě s kyselou až 
neutrální rekcí.. Potřebuje také dobré zásobování 
vodou a živinami. Na 4 - 6 rostlin samičích 
potřebujeme jednu samčí. Z hlediska výživy jsou 
plody bohaté zejména na vitamin B1, B2, provitamin 
A a obsahují hodně vitaminu C (literatura uvádí 120 - 
1600 mg). Dále je významný i obsah fosforu, vápníku, 
železa a draslíku. Zkuste to s ním a možná budete 
mile překvapeni.

Dobrý den pane Jandourku,
 
dovoluji si reagovat na Váš článek: strom katalpa 
trubačovitá. V Ostrově máme minimálně jeden 
exemplář, a to v parku! Stojí po levé straně od 
kamenného mostku směrem ke hřbitovu. V 
Karlových Varech je jich více. Určitě jeden z 
nejkrásnějších stromů stojí na kraji Dvořákových 
sadů u jezírka. Samozřejmě další jsou v mnoha 
zámeckých parcích, např. v Loučni je rovněž 
nádherný exemplář - viz příloha.
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SPORT

Ostrovský zámek a jeho historie představuje stále ještě 
nedokončenou mozaiku událostí - významných i docela 
obyčejných, stop, které tu zanechali architekti, stavitelé i 
zedníci, malíři a  štukatéři, naši i zahraniční, ale také 
příslušníci šlechtických rodů z různých konců Evropy, kolem 
nichž se všichni ti umělci a řemeslníci soustředili. Je to ovšem 
také mozaika lidských příběhů, od oněch okázalých, 
reprezentujících moc a majetnost, až po lidské tragedie, 
kterých byl zámecký areál svědkem ve válečných letech i 
těsně po nich. Pobývaly zde rody hraběcí, vévodské a 
velkovévodské, ale také úředníci, učitelé a děti první 
menšinové české školy a českoslovenští vojáci, také 
příslušníci SS a jejich vězňové, rumunští přesídlenci a nuceně 
nasazení dělníci z obsazených zemí. V nedávné minulosti pak 
zámek patřil studentům a pedagogům průmyslové školy, v 
nejbližší budoucnosti se má celý areál stát sídlem úřadu 
města. Průzkum, probíhající během rekonstrukčních prací, 
už teď naznačuje, že  historickou mozaiku tohoto areálu 
významně obohatí mnohé další a závažné objevy a zjištění. 
Náhoda však přispěla letos k více než třistaletým osudům 
ostrovského zámku také jednou docela obyčejnou, nicméně 
dosud málo známou okolností. Zachovala se ve 
vzpomínkách mnoha tehdejších dětí z Prahy a v jejich 
vyprávěních. V období první republiky sloužila totiž část 
zámku jako zotavovna pro státní zaměstnance a v létě jako 
dětská prázdninová osada pražské české obce úřednické. A 
stalo se, že se jednou v lázních setkala ostrovská paní 
Jindřiška Cipriánová s pražskou paní Jarmilou Černou, která 
tu jako malá pobyt v „zámecké prázdninové osadě" prožila a 
zavzpomínala na něj.  Spolu s paní Zorkou Líznerovou, 
dcerou jedné z účastnic osady, doložila  dokonce zážitky z 
roku 1934  řadou snímků - jsou to skupinové fotografie s 
rodiči a personálem, cvičení v parku, společné stolování v 
jídelně a taneční vystoupení při besídce pro rodiče. Pražské 
děti si prostě v Ostrově užívaly  (na dnešní dobu celkem 
skromně) své prázdniny. Do kroniky města tak přibyly 
autentické doklady a do mozaiky zámecké historie další 
kamínek. Sice jen malý, ale určitě ne poslední.

ZÁMECKÁ 
„PRÁZDNINOVÁ OSADA”

Dne 28. října 2012 byl ve 12 hod. oficiálně zahájen železniční 
provoz mezi Kyselkou a Vojkovicemi nad Ohří. Přátelé 
železnice, nadšenci, milovníci nostalgie a fotografové 
zajásali, že se po čtrnácti letech nejistoty podařilo zachránit 
tuto trať od fyzického zrušení. Karlovarské minerální vody, 
a.s. musely proinvestovat v letošním roce 10 mil. Kč, aby 8,4 
km dlouhá trať nezmizela z železniční mapy ČR. Mají ještě 
naplánovanou postupnou obnovu (revitalizaci), která bude 
trvat téměř pět let (v plánovaných výlukách - hlavně výměna 
pražců a štěrku). Výše jmenovaná firma má spočítáno, že 
přepravou minerálních vod vagóny uspoří ročně asi tři tisíce 
jízd silničních kamionů. Ucelené vlaky s touto komoditou 
budou (a už jsou) přepravovány po trase Kyselka - Vojkovice 
nad Ohří, Chomutov, Kolín, Mostkovice (Morava). Tato 
ekologická přeprava určitě odlehčí silnicím (asi nejvíc v údolí 
řeky Ohře Kyselka – Karlovy Vary). Zajímavé mohou být i 
ekonomické výsledky. Samotného zahájení se zúčastnilo 
mnoho zajímavých hostů, převážně obyvatel z okolních obcí 
a věrných přátel železnice (podle SPZ na automobilech 
hlavně z krajů KV, UL a Prahy, MPZ D a NL). Zvláštní souprava 
historických vagónů byla tažena parní lokomotivou řady 
354.195 (s ostravským uhlím v tendru), zvaná „vanovka" nebo 
„všudybylka" (oboje přezdívky jsou správné a výstižné). Vlak 
byl nadšeně zdraven obyvateli a chataři v celé trase kolem 
řeky Ohře. Oslava se zdařila a všem patří poděkování. Bylo by 
dobré (kromě pravidelné přepravy minerálních vod ve 
všední dny) organizovat o víkendech a svátcích osobní 
dopravu (přepravu kol a kočárků). Došlo by tak k oživení 
turistiky a následně veřejných služeb (ubytování, 
pohostinství) v celém regionu. Když se podíváme do historie, 
existovala zde smíšená doprava do roku 1936 (zastávky v 
Radošově a Velichově). Záleželo by na struktuře jízdního 
řádu. Zda budou do budoucnosti provozovány oba dva 
segmenty, závisí výhradně na majiteli, který si nechá udělat 
studii proveditelnosti (včetně obchodního rizika). Pozitivně 
se určitě vyjádří i dotyčné obce a krajská reprezentace. Je 
třeba splnit řadu technických a právních předpisů (většina je 
splněna). Popřejme staronové železnici mnoho úspěchů a 
bezpečný provoz…
S pozdravem.

OBNOVENÍ PROVOZU 
PODNIKOVÉ VLEČKY 
KYSELKA - VOJKOVICE N/O

Mgr. Zdenka Čepeláková

 V době od 3. - 12. října 2012 proběhlo v italském Lido 
Adriano naše oddílové soustředění v karate.  Cvičilo 
se dvakrát denně na sluníčkem vyhřáté písečné pláži, 
která se nacházela necelých sto metrů od našich 
apartmánů.   
Tréninky byly dobrovolné pro všechny věkové 
kategorie. Cvičení jsme obohatili i o výuku bojového 
umění z oblasti Kendó (cvičení s mečem, v našem 
případě se jednalo o japonský dřevěný meč zvaný 
Boken) nebo nácvik sebeobrany. O možnost zacvičit 
si s naší výpravou projevila zájem nemalá skupinka 
turistů z Portorika. Portorikánci cvičili poctivě, s 
radostí a vůbec nikomu z nás nevadila jazyková 
bariera nebo to, že cvičili v kloboucích a ženy v 
dlouhých šatech.
Předposlední den našeho pobytu u moře byl 
zakončen velkou soutěží pro všechny děti z naší 
výpravy. Soutěžilo se například v běhu na čas k moři 
přes pláž, ve výdrži pod vodou na jedno nadýchnutí, 
či v počtu nejvíce nasbíraných mušliček. Velice 
zajímavé téma bylo namalování mořských živočichů 
do písku a jejich identifikace. Zde děti projevily svůj 
talent ve výtvarné výchově a jejich obrázky se 
opravdu povedly. Hodnotící komise, která byla 
složena z řad rodičů, se těžko rozhodovala, který 
obrázek je lepší. Nechyběla ani silová kategorie, kde 
si děti porovnaly svoje svaly „v páce".  
Závěrem je mojí milou povinností poděkovat paní A. 
Tesařové, vedoucí CK  ATA v Ostrově, za její služby a 
možnost realizace této akce.

Ivo Hodík, 2. dan

Fric Karel, 
Klášterec nad Ohří

Oddíl stolního tenisu zahájil sezónu tradičně 4. září 
2012. V té budou startovat v dlouhodobých 
soutěžích mužů čtyři družstva a to: 
Družstvo A ve složení: Provazník Jiří, Provazník Jan 
st., Ing. Novák Radek, JUDr. Čonka Martin, Vařečka 
Pavel a Kolář Petr - divize. 
Družstvo B ve složení: Babor Václav, Provazník 
Jakub, Vysocký Ivan a Vysocká Karolína, Mgr. Hofman 
Jan, Ing. Dvořák Jindřich - divize.
Družstvo C: Kolář Petr, Dvořák Jindřich, Vařečka 
Pavel, Kvapilová Lucie, Škarpa Petr - okresní přebor.
Družstvo D: Provazník Jan ml., Vysocká Karolína, 
Dvorník Daniel, Szabó Roman, Roudná Jana, Vaculík 
Antonín - okresní přebor.
Mládež se bude dle možností účastnit turnajů 
jednotlivců pořádaných Českou asociací stolního 
tenisu a soutěží družstev mužů.
Oddíl TJ Ostrov zve srdečně příznivce stolního tenisu 
do tělocvičny ZŠ Myslbekova na mistrovská utkání
Soutěž divize mužů zahajuje v sobotu 20. října 2012. 
Naše družstva A i B přivítají družstva Sokolu  M. Lázně 
A a KST  Fr. Lázně A. Začátky utkání jsou stanovena od 
9.00 a 14.00 hodin. 
 VC Baníku Sokolov
V neděli 9. září 2012 se ve sportovní hale v Sokolově 
konal 3. ročník VC  Baníku Sokolov. Prezentovalo se 
třicet sedm mužů ze čtrnácti oddílů a tři ženy ze dvou 
oddílů. Hráči byli rozlosováni do deseti základních 
skupin, ze kterých první dva postupovali do 
finálového kola, jež se hrálo vyřazovacím systémem. 
Byla odehrána i čtyřhra. Hrálo se na osmi stolech, řídili 
rozhodčí Podstata a Libra. Tohoto turnaje se 
zúčastnili i hráči TJ Ostrov, a to Jiří Provazník, Jakub 
Provazník a Kolář Pavel. Jiří Provazník vybojoval 2. 
místo, Jakub Provazník obsadil dělené 5 - 8. místo a 
Pavel Kolář 9. - 16. místo. Ve čtyřhře obsadili Jiří a 
Jakub Provazníkovi 4. místo.

Oddíl stolního tenisu provádí do konce měsíce října 
2012, vždy v úterý a v pátek od 19 hod. nábor stolně 
tenisových talentů ročníku narození 2005, 2006 a 
2007. Zájemci o tento sport se v uvedené dny mohou 
dostavit do tělocvičny ZŠ J. V. Myslbeka, ul. J. V. 
Myslbeka 996, Ostrov. Další informace
na mob.: 605 221 736 - předseda oddílu pan Jandák.         

Ivan Vysocký

Ještě nikdy v historii tohoto sportovního klubu se 
nepodařilo to, co první zářijový víkend. Hned dva 
závodníci ostrovského cykloteamu se probojovali na 
stupně vítězů v dalším díle Českého poháru na silnici, 
konaného tentokrát v Plzni! Hlídající se favority 
dokonale zaskočil starší žák David Zadák! Než se 
soupeři probrali, měl takový náskok, že ani stíhačka 
celého peletonu již nebyla nic platná. Ostrovský 
závodník jel neohroženě pro svůj největší dosavadní 
úspěch - vítězství v ČP! Tento skvělý výsledek 
následně podtrhl třetím místem Martin Čechman. 
Ten se právě vrátil z velmi úspěšného vystoupení z 
dráhy v Prostějově a Brně, kde tento novopečený 
trojnásobný mistr ČR v posledním prázdninovém 
týdnu absolvoval celkem dvanáct závodů ČP s 
m e z i n á r o d n í  ú č a s t í  ( P o l á c i ,  R a k u š a n é ,
Maďaři) a dokázal jedenáctkrát zvítězit! Přestože tato 
sezóna ještě není u konce, můžeme klidně říci, že byla 
pro naše závodníky jednou z nejlepších. Junior 
Tadeáš Pavlík patří i nadále k české špičce v terénním 
triatlonu (X-terra), je vicemistr ČR v této disciplíně a 
celkově mu patří v ČP 2. místo. Do elity v republice 
patří i  nadále Aneta Klauková, kterou od 
medailových pozic v ČP vyřadila letos pouze zranění. 
Dorůstají nám však i další již dnes zkušení mladí 
závodníci jako Simona Kočová - krajská přebornice v 
MTB  a vítězka Karlovarského poháru v silničním 
triatlonu, Vojtěch Kočí - vicemistr Karlovarského 
kraje, Jiřík Luxík - v mladších žácích již dvakrát čtvrtý v 
ČP a krajský přeborník, Tomáš Pavlík - vítěz závodů 
KvSC, Eva Kunzmannová - vítězka poháru KvSC, 
Veronika Kounovská - medailistka poháru KvSC, 
Lukáš Hamata - vítěz poháru Peruna Cupu (obdoba 
KvSC v severních Čechách), Marek Liška - medailista 
poháru KvSC a Peruna Cupu, a dal. Od září se část 
mládežníků bude věnovat cyklokrosu, kde bude 
horkým medailovým kandidátem v ČP i na 
mistrovství republiky především David Zadák. 
Symbolické zakončení silničářské sezóny proběhlo 
za účasti deseti jezdců od žáků až po muže na 
"Rundfahrt Boodensee” 8. září. Žáci si vyzkoušeli 
objet Bodamské jezero na trati 150km a ti starší 
potom delší trasu 220km. Počasí nám přálo, a tak 
rychlostní průměr (žáky nevyjímaje) se pohyboval po 
ujetí celé vzdálenosti okolo 30km/h. Letošní účast na 
tomto cyklomarathonu byla největší za poslední léta. 
Několik tisíc cyklistů si zde dává již tradičně 
dostaveníčko druhý zářijový víkend, aby si zde 
poměřili svoji výkonnost s ostatními. Ten, kdo tu byl 
poprvé a přičichnul k této atmosféře, si již další ročník 
nenechá uniknout!

Jiří Čechman, 
předseda Cykloteamu Ostrov

ODDÍL KARATE MDDM 
OSTROV V ITÁLII

TJ OSTROV ODDÍL STOLNÍHO 
TENISU INFORMUJE 
(SEZÓNA 2012 - 2013)

DALŠÍ HISTORICKÝ OKAMŽIK 
PRO CYKLOTEAM OSTROV!



INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Máte obchod, vyrábíte 
nebo podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

Příjem inzerce: 
         +420 353 800 525, 
         +420 353 800 542, 
         +420 353 800 511
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