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V listopadovém vydání našeho měsíčníku se společně vydáme po Cestě porcelánu, 
která nově propojí česká a bavorská města, spjatá s výrobou nádherných produktů 
užitého umění. Dozvíte se rovněž, kdo je porcelánová královna a co ji přimělo 
přicestovat do Ostrova. Chybět nebude ani letmý exkurz do historie ostrovské 
porcelánky Pfeiffer und Löwenstein, jejíž výrobky na počátku 20. století dobyly 
porcelánový svět.  
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V této rubrice si můžete přečíst report o průběhu nového vítání občánků, se svými 
příspěvky přispěchá i Oblastní charita Ostrov. Starší generaci jistě potěší shrnutí 
krajské zahrádkářské výstavy s fotografiemi, zatímco motoristé uvítají užitečné 
informace o uzavírkách rychlostní silnice R6. 

3 AKTUALITY Z MĚSTA

44. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana je úspěšně za 
námi a v měsíčníku samozřejmě nemůže chybět závěrečná zpráva o jeho průběhu. 
Dozvíte se proto více o festivalových hostech a vítězných snímcích, vše doplní řada 
festivalových momentek. Jako již tradičně zde rovněž naleznete kulturní program 
divadla a kina, nově i Lázní Jáchymov a karlovarských filharmoniků. 

7 KULTURNÍ PŘÍLOHA

Gymnázium Ostrov si do tohoto čísla pro vás připravilo poměrně netradiční pojetí 
svého sloupku - věnovalo jej rozhovoru s významným ostrovským pedagogem 
Mgr. Ivanem Machkem, který díky své nevyčerpatelné energii každoročně 
umožňuje studentům setkávat se s předními osobnostmi českého veřejného 
života. Za všechny jmenujme například nedávno zesnulého Václava Havla nebo 
teologa prof. Tomáše Halíka. Pro vyvážení jsme zařadili rovněž krátký článek 
o velkém úspěchu jedné z městských mateřinek.  

12 ZPRÁVY ZE ŠKOL

V této rubrice se vydáme do sousedního Bavorska, kde se uprostřed polí a luk 
rozprostírá malá vesnička Konnersreuth. Ta je již přes půl století vyhlášeným 
poutním místem, které přitahuje tisíce návštěvníků. Letos mezi nimi byl i kardinál 
Dominik Duka. Více o tajemství této malebné zemědělské vísky se dozvíte v mém 
příspěvku.

14 ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Již jsme si zvykli slýchávat o úspěších skvělých ostrovských mažoretek. Jedna 
z nich si však nyní vybojovala cestu až k titulu mistryně Evropy v jedné z příbuzných 
disciplín - twirlingu!

14 SPORT

Jak všichni víme, filmový festival je každoročně plný malých i velkých hvězd. 
Já jsem proto využil příležitosti a oslovil muže, který je již druhým rokem zpovídá 
ve své kavárenské talk show. Mimo to rovněž stojí za projektem Ceny Ď, která je 
našim občanům velmi dobře známa. Jeho jméno zní Richard Langer. 

13 ROZHOVOR

Právem mu patří chvála, nesl se v duchu dobré nálady 
jak organizátorů tak herců, režisérů, scénáristů            
a výtvarníků spolu s návštěvníky.

Návštěvnost promítaných filmů i doprovodného 
programu byla skvělá, program byl pestrý – zábavné 
odpoledne s ČT, „Maxíci", tiskovky, autogramiáda        
a velký ohlas získal i ohňostroj, který mne také velice 
překvapil.

Výsledky hodnocení a předávání cen vítězným 
filmům si můžete přečíst v tomto vydání Ostrovského 
měsíčníku.

Já bych za sebe chtěla velice ráda citovat slova 
režiséra Víta Olmera (film Lehká jako dech) při 
předávání ceny: „Děkuji za hlavní cenu festivalu, 
Křišťálový šaton, kterou přijímám jako veliké ocenění, 
větší než na filmovém festivalu ve Varech od pana 
Bartošky, jelikož je to od vás v Ostrově upřímné           
a čisté.” Řekněte sami, je to opravdu pěkné ocenění      
i pro nás. Tímto mi náleží poděkovat všem, kteří se na 
přípravách festivalu podíleli od těch největších až po 
nejmenší dětičky města Ostrova.

Příští rok nás čeká již jubilejní 45. festival Oty 
Hofmana a to musíme právem oslavit, v těchto 
chvílích již probíhají přípravy a začínají se realizovat 
tvůrčí nápady…

Přeji Dětskému filmovému a televiznímu festivalu 
Oty Hofmana mnoho úspěchů dlouhá léta a Vám 
taktéž mnoho radostných dnů v životě!   

Vážení čtenáři,
před čtrnácti dny nám 
skončil 44. Dětský filmový 
a televizní festival Oty 
Hofmana, bez kterého si již 
k u l t u r n í  d ě n í  m ě s t a  
nedovedeme představit.  

Romana Parmová
ředitelka DK Ostrov
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O vysoké kvalitě ostrovského porcelánu nejlépe 
vypovídají ocenění, která byla firmě udělena na řadě 
odborných výstav. Za všechny zmiňme například 
N ě m e c k o - č e s k o u  z e m s k o u  ř e m e s l n i c k o u                      
a průmyslovou výstavu v Chomutově z roku 1913. 
Mezi patnácti sty vystavujícími společnostmi byla       
i ostrovská porcelánka Pfeiffer und Löwenstein, která 
si nakonec odvezla dvě zlaté medaile a I. a II. státní 
cenu v oboru porcelánové výroby. Rovněž obchodní 
styky ostrovské manufaktury byly rozsáhlé. 
Porcelánka měla své zastoupení krom Karlových 
Varů, Prahy a Vídně rovněž v Amsterdamu, Berlíně, 
Bukurešti a Hamburku. Ostatně ještě ve 30. letech 20. 
století představoval export mimo Německo                 
a Československo přes 50 % všech dodávek. Krom 
evropských zemí šlo i o USA, Turecko, Irák, Britskou 
Indii, Egypt a některé země Jižní Ameriky. Jistě proto 
nepřekvapí, že se firma nevyhýbala ani zahraničním 
expozicím. V roce 1925 tak kupříkladu v Paříži 
předvedla  dvoumetrovou vázu složenou ze šesti 
dílů.

Roku 1926 došlo ke změně názvu společnosti na 
PULS (Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwerth). V té 
době však již nežil druhý z dědiců Rudolf Löwenstein, 
který odpovídal za obchodní a ekonomické vedení 
firmy. Jeho podíl byl proto převeden na Luisu 
Löwenstein a její dva nedospělé syny Hanse a Fritze. 
Slavná éra porcelánky však již v té době byla 
n e n á v r a t n ě  z n i č e n a  n a s t u p u j í c í  v e l k o u  
hospodářskou krizí a továrna byla nucena se navrátit 
k výrobě běžného užitkového porcelánu, aby přežila. 
Další pohromou pro podnik i rodiny zakladatelů 
představovala druhá světová válka a nástup nacistů  
k moci. Řinčení zbraní výrazně snížilo uměleckou 
úroveň výrobků a produkce se přeorientovala na 
výrobu běžného nádobí pro armádní ubytovny           
a lazarety. Exportní aktivity mimo Řísi prakticky ustaly 
a továrna zaměstnávala řadu cizinců z Němci 
porobených národů východní Evropy.  V roce 1942 
zemřela ústřední postava úspěchu porcelánky - Josef 
Pfeiffer. Životní osudy Luisy a jejího mladšího syna 
Fritze poté v březnu 1944 ukončily plynové komory    
v polské Osvětimi. Přežít se podařilo pouze staršímu 
Hansovi, jenž uprchl do Anglie, kde vstoupil do 
ozbrojených sil. Po skončení ničivé války se Hans do 
Ostrova vrátil, aby vznesl restituční nárok na 
porcelánku svých předků. Krátce v ní dokonce 
působil jako náměstek ředitele Ludvíka Nováka 
dosazeného z Prahy. Nakonec však emigroval a žil      
v Kanadě pod jménem John Bryan.

Posledním hřebíčkem do rakve výroby ostrovského 
porcelánu se stala politická situace v poválečném 
Československu, především pak komunistický 
převrat z února 1948. Na základě majetkových 
výnosů z let 1946 a 1948 byla ostrovská porcelánka 
přičleněna k porcelánce Thun v Klášterci nad Ohří. 
Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovních 
sil, způsobeném nešťastným odsunem německého 
obyvatelstva  a změně orientace průmyslu města na 
blízké uranové doly Jáchymovska byla porcelánka 
roku 1948 definitivně zavřena a výroba přesunuta do 
závodu Concordia v Lesově. V areálu bývalé globálně 
věhlasné firmy se poté usídlil Závod mechanizace      
a automatizace.

Historie porcelánky Pfeiffer und Löwenstein 
a osudy obou rodů

Dějiny výroby porcelánu v Ostrově se začaly psát již 
roku 1873, kdy dva manželské páry - Josef a Theresie 
Pfeifferovi a Ludwig a Klara Löwensteinovi - zakoupili 
nedaleko ostrovského nádraží pozemky ke stavbě 
porcelánové manufaktury. V dané době se jednalo     
o plán značně riskantní, o čemž svědčí fakt, že              
v blízkém okruhu severozápadních Čech již působilo 
devět zavedených porcelánových továren. Ve 
prospěch podnikatelského záměru obou rodin však 
hovořila přítomnost blízké železniční tratě, dostatek 
kvalitních výrobních surovin přímo v oblasti 
předpokládané výroby a v neposlední řadě i možnost 
získat levnou pracovní sílu. V celém Ostrově totiž 
tehdy působila pouze jedna jediná továrna 
produkující střešní lepenku, zdrojem obživy většiny 
obyvatel bylo zemědělství, obchod a řemesla.
 
O životě obou mužských zakladatelů se nezachovalo 
příliš informací. Víme prakticky pouze to, že Josef 
Pfeiffer (1829 - 1912) pocházel z Rybář, zatímco jeho 
společník Ludwig Löwenstein z blízkého převážně 
židovského Hroznětína. Za života původních otců 
zakladatelů tvořily tovární areál (od roku 1890 plně 
elektirikovaný) tři kruhové pece, pec muflová, mlýn 
na porcelánovou masu, točírna, malírna a pec na 
výpal kobaltových dekorů. Produkce byla zaměřena 
na průměrný spotřební porcelán a užité vzory             
a dekory byly pravděpodobně přejímány.

Změnu směřování porcelánky znamenal nástup 
nové generace vlastníků, především pak Josefa 
Pfeiffera mladšího. Tento mladý podnikatel před 
svým nástupem do rodinné firmy získával zkušenosti 
v ostatních porcelánkách, především však                    
v samotném srdci habsburské říše - ve Vídni. Za jeho 
vedení docházelo k neustálému rozšiřování výroby    
a modernizaci provozu. Těžištěm nového výrobního 
programu se stal kvalitní porcelán (často vyráběný 
přímo na zakázku) určený pro lázeňské hotely i jako 
dekorativní předmět. Poptávka ze stran zákazníků 
neustále rostla a porcelánka postupně zaměstnávala 
až čtyři stovky zaměstnanců ve čtrnácti výrobních 
halách.

Důraz kladený na kvalitu výrobků, tenký tvrdý střep, 
hladkou glazuru a trvanlivý času odolný dekor, stejně 
jako pružná adaptabilita výrobního programu vedly 
brzy po nástupu nové generace společníků                  
k navázání spolupráce s vídeňskou firmou Wiener 
Porzellan Manufaktur průmyslníka Josefa Böcka. 
Ostrovská porcelánka se tak stala hlavním 
dodavatelem bílého porcelánu pro tuto významnou 
společnost s mezinárodními obchodními styky. Její 
konkurenční výhodou bylo přenesení zdobných 
dekorů předních vídeňských umělců té doby do 
formy užitého umění. Úkol Ostrovských přitom 
spočíval právě v upotřebení těchto návrhů v běžné 
výrobě. Produkce z malého (převážně německého) 
města v západních Čechách si tak našla své místo        
v proslulém obchodu s porcelánem Ernsta Wahlisse 
ve Vídni, jedna z jehož poboček operovala                      
i v Londýně.

Jan Železný
šéfredaktor  

Severozápadní Čechy jsou již tradičně spojeny            
s hornictvím a lázeňskými službami, které jsou 
založeny na existenci svým složením unikátních 
léčebných pramenů. Celá oblast je však rovněž 
historicky provázána výrobou nevšedního produktu, 
jenž svým způsobem s oběma zmíněnými atributy 
úzce souvisí - porcelánem. Jako důkaz pro toto 
tvrzení lze uvést,  že na území dnešního 
Karlovarského a Ústeckého kraje se v 19. století 
nacházelo více než sto porcelánek a přidružených 
manufaktur. Sláva jejich výrobků sahala daleko         
za hranice země a přestože si od těchto dob celé 
odvětví prošlo řadou těžkých chvil, jeho přítomnost 
je patrná dodnes. Na tuto tradici se snaží navázat 
společný česko-německý projekt Cesta porcelánu. 
Jeho cílem je vybudovat pomyslnou stezku spojující 
porcelánové továrny a místa s porcelánovou 
výrobou spojená a to nejen v Čechách, ale                     
i v přilehlém Bavorsku. Celý nápad vznikl ve městě 
Selb a postupně se vyvinul ve více než pět set 
kilometrů dlouhou Porzellanstrasse s téměř padesáti 
zastávkami na místech, kde vznikal věhlas značek 
jako Rosenthal či Hutschenreuther. Na ni bude nově 
navazovat i česká část. Ta začíná na zámku v Mostově 
a dále se táhne přes Sokolov, Horní Slavkov, Loket, 
Novou Roli, Karlovy Vary, Ostrov a Klášterec nad Ohří 
až do Dubí. Zde budou návštěvníci moci rovněž 
navštívit projekt Domu porcelánu s modrou krví. 
Celý záměr je financován z fondů EU a krom 
zmíněných měst se na něm podílí i některé dosud 
existující porcelánky. 

Čtenáře našeho měsíčníku jistě potěší fakt, že Cesta 
porcelánu již přešla do své druhé (realizační) etapy, 
jejíž slavnostní zahájení proběhlo 27. září v oranžerii 
Paláce princů v Ostrově. Krom organizátorů projektu 
z české i německé strany zde byli přítomni zástupci 
zainteresovaných obcí a dalších kulturních                   
a muzejních organizací. Za město Ostrov přítomné 
pozdravil starosta Bc. Pavel Čekan, svá slova radosti 
krom jiných připojili i náměstek primátora Karlových 
Varů Mgr. Jiří Klsák či člen krajské kulturní komise Ing. 
Marek Poledníček. Zraky přítomných však upoutal 
především bohatě zdobený šat mladé porcelánové 
královny. Ta je na německé straně již od roku 2003 
každoročně volena, aby reprezentovala místa 
spojená s výrobou porcelánu na nejrůznějších 
přehlídkách cestovního ruchu. V současnosti tento 
úřad vykonává Carola II., která si pro návštěvníky 
oranžerie připravila krátký projev v českém jazyce.    
V něm uvítala rozšíření své vlády i o česká 
porcelánová města a popřála celému projektu 
hodně zdaru. O závěr se postarala názorná 
prezentace marketingových kanálů, jimiž bude 
projekt propagován. Krom informačních cedulí, 
webových stránek, knih a reklamních brožur je 
počítáno i se zřízením několika moderních 
informačních terminálů.

Na závěr popřejme projektu Porcelánové stezky 
mnoho úspěchů a především nadšené návštěvníky.

Údaje uvedené v článku byly čerpány z oficiálních 
brožur a webu projektu: www.cestaporcelanu.cz, 
www.porzellanstrasse.de

Jan Železný, šéfredaktor 
(zpracováno na základě přednáškových 

materiálů Mgr. Zdeňky Čepelákové)        

Romana Parmová 
 ředitelka DK Ostrov

Ředitelka DK Ostrov oslovila na filmovém festivalu 
všechny školky a školy, aby hledaly Anděla, který 
přilétl první den na festival do města Ostrova. Nemá 
jméno a ani se neví, jak vypadá. Dětičky a děti 
doručujte na adresu DK do informačního centra 
poštou či osobně obrázky a jména Anděla, který na 
další 45.ročník festivalu přiletí.
Soutěž potrvá do 4.12. do 12:00 hodin.

Nejlepší jméno a obrázek od Vás vybere Mikuláš         
a Čert. Děti tvořte - úspěšné jméno a obrázek 
otiskneme v OM č. 1/2013, úspěšné dětičky 
odměníme dobrotou. Mějte se moc hezky a děkuji za 
nápady! 

ANDĚL V OSTROVĚ

ČESKO-NĚMECKÁ 
CESTA PORCELÁNU OTEVŘENA

PORCELÁNOVÁ VÝROBA 
V OSTROVĚ - ČÁST 1/2
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AKTUALITY Z MĚSTA

Do našeho města zavítá stálice naší rockové                  
i populární hudby Věra Špinarová, která je pro svůj 
nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní        
a vitální vystupování na koncertech jednou                  
z neoblíbenějších zpěvaček. V letošním roce 
koncertovala po celé republice, k nám přijede z jižní 
Moravy a bude pokračovat do Rakovníka. Naše 
pozvání přijala na 28. listopadu 2012, kdy vystoupí      
v Domě kultury Ostrov od 19.00 hodin. 

Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru 
DK Ostrov denně od 8.00 – 21.00 hod. (po - pá), 
9.00 – 21.00 (so) a 14.00 – 21.00 (ne), 
telefon: 353 800 526 (521).  

Na tento koncert Vás jako ředitelka DK osobně zvu, 
neboť jsem jej již navštívila a byl to pro mě obrovský 
zážitek, když Věra zpívala své hity a zvedla celý sál ze 
židlí. Přeji vám pěkný kulturní předvánoční zážitek. .

Miroslav Kocek
vedoucí EC MDDM Ostrov

Romana Parmová 
ředitelka DK Ostrov

Ekocentrum vyhlašuje ve spolupráci s MDDM Ostrov 
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 března. V průběhu 
těchto měsíců můžete své fotografie předat 
pracovníkům ekocentra, nejpozději však do 28. 
února 2013. Každé dítě může přinést maximálně tři 
fotografie o formátu A4 (cca 20x30 cm). Fotky 
odevzdávejte v obálce se jménem a kontaktem. 
Soutěž budou hodnotit pedagogičtí pracovníci 
MDDM a ekocentra. Vítězné fotografie budou 
odměněny a vystaveny.
 
Povídání o….
Tento měsíc připravujeme povídání „O divoké zvěři 
našich lesů" se zaměřením na zazimování některých 
druhů a dokrmování zvěře. Bližší informace                  
a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

Poděkování
Zaměstnanci ekocentra děkují všem malým i velkým 
občanům Ostrova za donesené kaštany, žaludy            
a bukvice. Všechny tyto plody budou předány 
pracovníkům Lesů ČR na přikrmování lesní zvěře         
v zimě. Kaštany, žaludy, bukvice i suché pečivo však 
můžete nosit i nadále. 

Prohlídky pro veřejnost 
Každou sobotu a neděli 9-12 a 13-17 hod.
Bezplatná prohlídka venkovní části a chovatelských 
pracoven ekocentra. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky telefonicky.

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

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ 
V LISTOPADU 2012:

03. 11. Český les kolem Železné hůrky 
10. 11. Nejdek - toulky kolem Tisovského vrchu 
17. 11. Poslední puchýř v Plzni  
24. 11. Okolím Březové na Sokolovsku 
                     s ochutnávkou v palírně 

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 

Od 12. března do 31. srpna 2012 probíhala výstavba 
projektu "Modernizace parku" u Nemocnice                
v Ostrově. Projekt zahrnoval dvanáct stavebních 
objektů včetně parkoviště, vstupního objektu, 
bylinkové zahrady, bludiště, sadových úprav, 
lanového centra, nového oplocení, dětského hradu, 
vzduchové trampolíny, in-line dráhy o délce 1,2 km či 
modernizaci fontány. Projekt byl financován                 
z prostředků Evropské unie a konkrétně v rámci 
projektů realizovaných prostřednictvím výzev             
z Regionálního operačního programu Severozápad. 
Celkový finanční rozsah projektu je cca 32,5 milionů 
Kč včetně DPH, přičemž finanční prostředky                 
z Evropské unie se podílí na spolufinancování cca 
90% všech uznatelných nákladů. Provozovatelem 
parku je společnost Ostrov zdraví o.p.s. Vstup                
a využití parku není nijak omezeno a park je otevřen 
všem návštěvníkům za podmínek stanovených 
provozním řádem. Hlavním cílem a přínosem celého 
projektu je zvýšení turistické atraktivity regionu 
Ostrovska a to rozšířením portfolia turistické 
infrastruktury, jenž přiláká nové turisty a poskytne 
jim atraktivní vyžití. Dne 19. září 2012 proběhlo 
s l av n o s t n í  o te v ř e n í  S P O R T PA R K U  O s t rov                         
u nemocnice za účasti starosty Ostrova Bc. Pavla 
Čekana, zástupců městské rady Ostrova, zástupkyně 
NUTS II. Severozápad Ing. Vlasty Rezkové, MBA             
a zástupců stavební firmy Krušnohorská stavební 
Merklín. V úvodu seznámil účastníky s modernizací 
manažer projektu Modernizace parku Mgr. Josef 
Primus, který společně se starostou Ostrova              
Bc. Pavlem Čekanem a finanční manažerkou Ing. 
Vlastou Rezkovou, MBA přestřihli pásku a tím otevřeli 
park široké veřejnosti. Poté následovala prohlídka. 

Andrea Zvolánková 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

V září jsme vyjížděli celkem k dvaceti třem 
událostem, z toho devíti technickým pomocím, 
čtyřem dopravním nehodám, třem únikům látek         
a sedmi požárům. Na technickou pomoc jsme 
vyjížděli do ulic Jungmannova, Jáchymovská, 
Vančurova a Hlavní,  kde bylo zapotřebí otevřít byt. 
Další pomoc si vyžádala RZS Ostrov při transportu 
pacienta do sanitního vozu ve Velichově, dále pak       
v ul. Komenského a dvakrát v ul. Pod Křížkem.              
K odstranění padlého stromu jsme vyjížděli na silnici 
č. 25 ve směru na Jáchymov. Společně s jednotkou 
HZS KV jsme vyjížděli k dopravní nehodě nákladního 
auta a dodávky na silnici č. I/13 u Květnové a ve Stráži 
nad Ohří, dále pak v Nádražní ul. kde se srazila dvě 
osobní auta. K likvidaci následků dopravní nehody 
osobního auta se dvěma divokými prasaty jsme byli 
vysláni na silnici č. I/13 ve směru na Karlovy Vary         
u čerpací stanice. Únik oleje na silnici jsme likvidovali 
u bývalé Škody Ostrov, dále pak na Jáchymovské ulici 
a k prověření unikajícího plynu v bytovém domě 
jsme vyjížděli do ulice S.K. Neumanna. Na žádost 
vyšetřovatele PČR a HZS KV jsme byli vysláni                  
k pomoci při ohledání shořelého vraku auta do 
Vykmanova (hodnoceno jako požár), s jednotkami 
SDH Hájek a HZS KV jsme likvidovali požár přístřešku 
bezdomovců v Moříčovské ulici. Do obce Bor jsme 
byli vysláni s jednotkou SDH Hájek a HZS KV k požáru 
kůlny, ve stejném složení byly tyto jednotky vyslány 
do ulice Krušnohorská, kde došlo k požáru pláště 
ubytovny. U nemocnice bylo potřeba uhasit oheň       
v ohništi, které nikdo nehlídal, požár staré lednice 
jsme likvidovali u Starého koupaliště, na Velkém 
Rybníku došlo k požáru chaty. 

Dne 24. listopadu pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrov taneční zábavu, která se bude konat v Domě 
kultury Ostrov od 20 hodin. Připravena je skvělá 
hudba a bohatá tombola. Tímto bych Vás chtěl 
pozvat na tancovačku a užít si pěkný večer.

ZÁŘÍ NA LINCE 150
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POČET OBYVATEL MĚSTA 
OSTROVA

UZAVÍRKA KOMUNIKACE R6

Dovolujeme si Vás informovat,  že ve dnech 
8.10.  2012 -30.11. 2012  dojde k uzavírce 
na rychlostní komunikaci R6 a to: 

a) k uzavírce levého jízdního pruhu levého jízdního  
     pásu rychlostní silnice č. R6 v úseku km
    131,070 - 130,225 ve dnech 8.10.2012 - 28.10.2012

b) k uzavírce levého jízdního pruhu levého jízdního 
     pásu rychlostní silnice č. R6 v úseku km132,120 -   
     129,090 ve dnech 29.10.2012 - 30.11.2012.

K uzavírce dojde z důvodu přivedení kabelu SOS do 
objektu ŘSD. Stavba řeší telekomunikační připojení, 
včetně zhotovení kabelovodu pro optické kabely, 
které propojí budovu Správy ŘSD v Karlových Varech 
s rychlostní silnicí R6 a s budovou integrovaného
záchranného systému (IZS).

K datu 1. říjnu 2012 evidujeme celkový počet 
obyvatel 17 856.

Ladislav Jiskra, 
Odbor dopravně správní

Mgr. Jan Studecký
 oddělení komunikace - Ředitelství silnic a dálnic

Milan Kuna, starosta SDH

Milan Kuna, jednotka JSDH Ostrov

Lauenburg n. Labem (SRN) 
– naši turisté před sochou Rufera 

VĚRA ŠPINAROVÁ 
V OSTROVĚ

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
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VĚZNI POMÁHAJÍ SENIORŮM
Po vzájemné dohodě mezi Oblastní charitou Ostrov 
a Věznicí Ostrov proběhla v Domově pokojného stáří 
blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně ve dnech 22. 
září a 13. října 2012 pracovní akce v rámci 
extramurálních aktivit. 

Čtyři odsouzení v doprovodu zaměstnance Vězeňské 
správy připravili palivové dřevo na vytápění 
společenské místnosti pro uživatele Domova.  
Odsouzení rozřezali a pak ještě naštípali staré trámy a 
metrové palivové dřevo, které bylo připraveno na 
zahradě Domova. Následně celou hromadu 
vyskládali k proschnutí. Odsouzení projevili značnou 
pracovní aktivitu. K jejich spokojenosti jistě přispělo i 
to, že jim personál Domova nabídl kávu a domácí 
koláče.  Tím, že Věznice Ostrov navázala spolupráci s 
Oblastní charitou Ostrov, rozšířila škálu obecně 
prospěšných aktivit, na kterých se vězni mohou 
podílet. Odsouzení již pomáhají ve zvířecím útulku 
Macík a v Rodinném centru Ostrůvek, uklízejí v 
klášterním areálu v Ostrově a podílejí se na obnově 
Horního Hradu. Účast na extramurárních aktivitách 
tohoto typu napomáhá odsouzeným v jejich 
resocializaci a po jejich propuštění i k lepšímu 
začlenění do společnosti. (převzal a upravil TF).

Ohlédnutí za Mezinárodním dnem seniorů 
V úterý 25. září jsme se i v letošním roce připojili            
k Mezinárodnímu dni seniorů. U příležitosti vyhlášení 
Evropského roku stárnutí jsme uspořádali přednášky 
na téma „Stárneme všichni společně" za podpory 
Karlovarského kraje, města Ostrov, dalších sponzorů 
a našich podporovatelů. Přítomné přišel pozdravit 
starosta města Ostrov pan Bc. Pavel Čekan. 
Přednášky byly zaměřeny prakticky na oblast zdravé 
výživy, zdravého životního stylu apod. V rámci 
jednotlivých bloků bylo možno vyjádřit svůj názor      
i položit dotazy. V předsálí a v hlavním vestibulu 
Domu kultury Ostrov nabízeli vystavovatelé své 
služby a produkty, např. z oblasti zdravé výživy, 
z d r a v o t n í c h  a  p o l o h o v a c í c h  p o m ů c e k ,  
schodišťových sedaček a schodolezů, rozličných 
řešení nájezdů a opatření s protiskluzem, lázeňských 
a zdravotních pobytů, kosmetiky, ale také 
komunitního plánování sociálních služeb v Ostrově. 
V neposlední řadě též prezentace výrobků klientů 
nejen z našich dvou Domovů pro seniory. Akce se 
zúčastnilo na osmdesát seniorů. Je škoda, že této 
nabídky a příležitosti nevyužilo více ostrovských 
seniorů. 

Ohlédnutí za Michaelskou poutí
V letošním roce se naše charita v poslední zářijové 
neděli zúčastnila se svým stánkem na Starém 
náměstí v Ostrově Michaelské pouti. Chceme tímto 
moc poděkovat těm z vás, kteří jste přispěli do 
tomboly a skleněné koule nejen za štěstíčko                 
v podobě plyšového zvířátka. Podařilo se vám tak 
pomocí darované částky ve výši 3 402 Kč přispět na 
výtvarné a aktivizační pomůcky pro klienty                    
v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně 
a ve Stacionáři pro seniory v Ostrově. 

Z a  p o ř a d a t e l e  t é ž  d ě k u j i  v š e m  n a š i m  
podporovatelům, sponzorům a spolupracovníkům. 
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov, 
www.ostrov.charita.cz 

Co pro vás připravujeme
Listopad se promění v měsíc, kdy "Děti pomáhají 
seniorům", a to za podpory nejen ostrovských škol. 
A k ce  v y v rc h o l í  v ýs t avo u  d ě t s k ýc h  p ra c í                          
o předvánočním setkání seniorů. Bližší informace 
získáte v IC DK Ostrov, v Kabel Ostrov a na 
www.ostrov.charita.cz 

V úterý dne 4. prosince 2012 od 16.00 hodin budeme 
pořádat ve spolupráci s městem Ostrov již tradiční 
XVII. Předvánoční setkání seniorů aneb setkání tří 
generací, a to ve společenském sále a předsálí DK 
Ostrov. Sváteční podvečer bude mít i tentokráte 
slavnostní atmosféru blížících se Vánoc a bude též 
naplněn bohatým a pestrým kulturním programem. 
Pro každého z účastníků bude navíc připraveno 
občerstvení a dárky pro radost a potěšení.                     
V prostorách předsálí bude výstava dětských prací. 
Přijďte společně s námi se zastavit, načerpat                  
a vzájemně se potěšit. 

Mgr. Irena Leitnerová
ředitelka MK Ostrov

Bc. Šárka Märzová
ved. oddělení nepravidelné činnosti 

Tak jako každý měsíc jsme se snažili i na listopad 
připravit pro své čtenáře i „nečtenáře" spoustu 
zajímavých akcí.

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 17 hodin se bude konat 
vernisáž výstavy k 30. výročí úmrtí významného 
fotografa Dalibora Stacha. Tímto srdečně zveme 
všechny zájemce o umění. Fotografie si budete moci 
prohlédnout až do konce letošního roku v Oranžérii 
Václava Havla.

Od začátku listopadu budou na chodbách knihovny 
vystaveny vánoční dekorace, které si můžete nejen 
prohlédnout, ale v případě zájmu také zakoupit.
Ani v listopadu jsme nezapomněli na tvořivé. Můžete 
se těšit na další kurz z cyklu Stará řemesla, který 
proběhne v učebně MK Ostrov, v pondělí                    
19. listopadu 2012 od 16 hodin. Budeme plést možné 
i nemožné z papírových ruliček.

Hned následující den, v úterý 20. listopadu 2012               
od 17 hodin vás zveme na provoněný podvečer ve 
formě zážitkové degustace čajů ze vzdáleného 
Thajska – „Kouzlo čajů a bylin ze Siamu – země 
úsměvů". Přijďte ochutnat čajové skvosty, které 
dokáží posílit tělo na zimu, dodat energii a zvýšit 
celkovou odolnost organismu. Pan Ing. Zdeněk 
Nepustil Vás seznámí s čaji, jejichž extrémní 
čerstvost, rozmanitost barev, tvarů, chutí a vůní vás 
potěší a možná i překvapí…

I v průběhu měsíce listopadu probíhá výstava 
fotografií s názvem Odvrácená tvář Keni. Jedná se          
o sérii velice působivých fotografií Davida Švejnohy   
a Václava Soukupa z nejchudších částí Keni. 
Fotografie jsou prodejné a podporují projekt Voda 
pro Kauti neziskové organizace Centrum Narovinu.

Více informací naleznete na www.mkostrov.cz. 
Případné dotazy posílejte na info@mkostrov.cz.

LISTOPAD V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Na viděnou se s vámi za všechny pořádající těší 
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

rodiče s dětmi do 6 let
nejmladší žáci I.
nejmladší žáci II.
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
junioři
muži
veteráni
nejmladší žákyně I.
nejmladší žákyně II.
mladší žákyně
starší žákyně
dorostenky
juniorky
ženy
veteránky

150 m
2003 - 2006 550 m
2001 - 2002 870 m
1999 - 2000 1200 m 
1997 - 1998 2630 m
1995 - 1996 4380 m
1993 - 1994 6500 m
1992 a starší 8700 m
1972 a starší 8700 m
2003 - 2006 550 m
2001 - 2002 870 m
1999 - 2000 1200 m
1997 - 1998 1800 m
1995 - 1996 2940 m
1993 - 1994 5200 m
1992 a starší 5200 m
1977 a starší 5200 m

Váš Útulek Bety (www.utulekbety.cz)

V ostrovském útulku pro psy se začínáme připravovat 
na nadcházející zimu. Pokud nevíte, co dělat se 
starými dekami a dělenými matracemi, v útulku je 
rádi převezmeme a využijeme k zateplení psích bud. 
Také uvítáme piškoty, konzervy a různé psí pamlsky   
a odměny. V útulku je rovněž stále poslední ze štěňat, 
která se v útulku narodila, pomozte mu prosím najít 
nový domov. Jedná se o křížence psa malého vzrůstu. 

Veškeré informace obdržíte 
na čísle 776 621 251 nebo nás přijďte navštívit. 
Otevírací doba je od 12.00 do 17.00 hod. 
ve všední dny a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. 

ÚTULEK BETY INFORMUJE

35.ročník Běhu 17.listopadu        
so 10.11. - zámecký park
 prezentace od 8.30 hod. v MDDM
 starty jednotlivých disciplin od 9.30 do 12.10 hod. 
Kategorie a časový program: 

Závod je otevřen všem, kteří si chtějí zaběhat a změřit 
své síly s nejlepšími v regionu. 

Noc se zvířátky - přenocování pá 23.11. - so 24.11.   
Pro školáky od šesti do deseti let připravujeme 
přenocování v domě dětí se zajímavým programem, 
soutěžemi a večerní návštěvou ekocentra.  Přihlášky 
si vyzvedněte v domě dětí od po 12.11., uzavírka 
přihlášek je ve čt 22.11.
Sportovní víkendy
I v listopadu  jsou víceúčelové hřiště, fotbalové 
minihřiště, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecká stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf          
a stolní tenis otevřeny denně do 18 hodin, v sobotu     
a neděli za příznivého počasí od 10 do 17 hod.
Připravujeme:
Mikulášská besídka út 4.12., 16.30 hod., MDDM
Bližší informace k besídce najdete v prosincovém 
zpravodaji a na plakátech ve městě. Vzhledem             
k  tomu, že je o vstupenky velký zájem, 
doporučujeme zakoupit si je v předprodeji od úterý 
20.11. v domě dětí.
Informace ke všem akcím i k činnosti  kroužků:  
po-pá 8-18 hod. v MDDM 
(tel. 353 613 248, 731 615 657).  

MDDM OSTROV - LISTOPAD 2012

OBLASTNÍ CHARITA 
OSTROV INFORMUJE
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Dne 2. září 2012 zasahovala hlídka MP v restauraci, 
kde opilá žena napadala personál a přítomné hosty 
restaurace. Po příjezdu hlídky, napadla žena                  
i strážníky MP, kteří tuto agresorku umístili na 
protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Celý 
případ bude mít dohru u Policie ČR, kam toto jednání 
hlídka MP postoupila k dalšímu šetření pro podezření 
z trestného činu.

Poslední dobou se stává pravidlem, že hlídka MP 
každý týden umístí osobu pod vlivem alkoholu do 
protialkoholní stanice v Sokolově. Nejinak tomu bylo 
i 4. září 2012, kdy tento opilec dokonce močil před 
zraky ostatních občanů na Mírovém náměstí. 
Strážníci proto ihned po obdržení oznámení tohoto 
opilce převezli k ošetření do místní nemocnice            
a následně umístili do PAZS v Sokolově.

Dne 6. září 2012 ve dvě hodiny po půlnoci 
zaregistrovala hlídka MP podezřelé vozidlo, které 
nápadně rychle bez použití ukazatele směru jízdy 
ujíždělo před hlídkou MP. Strážníci za použití 
výstražných světel toto podezřelé vozidlo 
pronásledovali a zastavili v obci Hluboký. Hlídce 
tento muž uvedl, že užil před jízdou pervitin a pokusil 
se o útěk. Strážníci muže zadrželi a předali do rukou 
Policie ČR pro podezření z trestného činu. 

Dne 23. září 2012 těsně po půlnoci nalezla hlídka MP 
zraněného muže, který vykazoval známky opilosti. 
Strážníci poskytli zraněnému muži první pomoc a na 
místo přivolali rychlou záchrannou službu. Po jejím 
příjezdu začal zraněný muž agresivně vystupovat 
vůči zdravotníkům, kteří mu chtěli pomoci. Hlídce 
nezbylo nic jiného, než umístit tohoto agresivního 
muže na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. 

V prvním pololetí roku 2012 přijali strážníci 1312 
oznámení, řešili 1860 přestupků, za které vybrali 174 
100 Kč.

Pozvánka
Dne 13.listopadu 2012 v 17 hod. bude MP Ostrov 
pořádat neformální setkání s občany města                  
v kinokavárně Domu kultury Ostrov.
Kontakt: tel. 777 766 074 (24 hod. hlídka)

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE 

Mgr. Irena Konývková, 
ředitelka ZUŠ Ostrov

Petr Kadlec

Ladislav Martínek 
zástupce vedoucího MP Ostrov

ZO ČZS v Ostrově byla požádána Územní radou ČZS 
Karlovy Vary, zda by nemohla zorganizovat                  
4. krajskou výstavu ovoce, zeleniny a květin. A tím 
zároveň oslavit 55. výročí založení ČZS v ČR. 

Najít vhodný termín, který přiláká zájemce z blízkého 
okolí i ze Sokolova, Chebu a Karlových Varů, nebylo 
snadné. Výbor se nakonec rozhodl pro dobu, kdy se 
konala Michaelská pouť. Předpokládal, že se při 
návštěvě pouti někteří podívají i do blízké městské 
knihovny, kde byla v oranžerii výstava instalována.     
A jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí.             
Ale vraťme se na začátek.

Ono se řekne, zajistěte výstavu ovoce, zeleniny           
a květin. Ale v době konání výstavy, tj. konec září, už je 
zahrádkářská sezona téměř u samého konce. To nás 
„strašilo" nejvíce. Jaká bude sezóna? Bude dost 
výpěstků? Podaří se vše zajistit? Jaké bude počasí? 
Pomůžou zahrádkáři? Takové a podobné otázky si 
klad výbor ZO. Nikdo ze současného složení výboru 
neměl zkušenosti se zajišťováním takovéto akce. Vše 
jsme si zajišťovali vlastními silami, podle svého 
scénáře. O výpěstky byly požádány i osady, které 
nejsou organizovány v ČZS.  Počítalo se s exponáty 
od zahrádkářů z okresů Sokolov, Cheb a Karlových 
Varů. A jaký byl výsledek?

Obava, že nebudeme mít co vystavovat, vzala za své 
během chvíle. V určený den se do oranžerie již 
dopoledne dostavovali pěstitelé a odevzdávali své 
výpěstky. Hromadný dovoz z některých osad už jasně 
ukázal, že o výpěstky nebude nouze. Takové 
množství bylo překvapení pro všechny. A tak šikovné 
ruce, především žen, měly až do večerních hodin co 
dělat. Instalaci exponátů a výzdobu výstavní sítě 
zvládly na jedničku s hvězdičkou! 

A tak s pocitem dobře odvedené práce jsme v sobotu 
29. září 2012 v 10 hodin mohli výstavu otevřít pro 
veřejnost.

Z pozvaných hostů na slavnostním zahájení byli 
přítomni: předseda Územní rady ČZS př. März, 
zastupitel a člen rady města př. Ing. Trafina, ředitelka 
knihovny Mgr. Leitnerová, čestný člen ČZS ČR př.    
Ing. Čížek. Přítomné uvítal předseda ZO ČZS Ostrov 
Pečený a krátkým projevem př. März výstavu 
slavnostně otevřel. 

A bylo nač se dívat. To mi věřte. Od zeleniny a ovoce, 
přes květiny řezané i sušené až k bonsajím, včelám     
a včelímu úlu, roztomilým kresbám dětí ze ZUŠ a MŠ. 
Včelí úl, který byl průhledný a mohli jsme vidět dění 
uvnitř, byl zajímavý nejen pro děti, ale i dospělé. Med 
si bylo možno zakoupit. Zasvěcený výklad o včelách 
podával chovatel a instruktor svazu včelařů v jedné 
osobě pan Ševčík. Přítomen byl i odborný poradce 
Ing. Zikeš, který odpovídal na dotazy návštěvníků. 
Byly zde všechny věkové kategorie. Je potěšitelné,    
že na výstavu nezavítali jen zahrádkáři a senioři, ale     
i rodiče s malými dětmi. K nahlédnutí byla Kronika      
a fotoalba ZO ČZS. Zdarma byl časopis Zahrádkář       
a Rukověť zahrádkáře. A také plný koš jablek, která 
byla volně k dispozici. Kresby dětí ze ZUŠ Ostrov a MŠ 
byly příjemným doplněním výstavy. Samotný 
příchod k výstavní síni upoutal pestrostí barev             
a květin, jež zde byly naaranžovány a dávaly tušit,      
co návštěvníky čeká.

Hlavní nápor zažila výstava v neděli, v době konání 
Michaelské pouti na Starém náměstí. V tento den si 
cestu do blízké oranžerie našlo velké množství lidí. 
Chvílemi se had návštěvníků jen pomalu a obtížně 
posouval mezi vystavenými exponáty. Slova uznání   
a obdivu byla slyšet ze všech stran po celou dobu 
výstavy i mimo ni. Třešničkou na pomyslném dortu 
úspěchu je uznání předsedy územní rady ČZS, že 
naše výstava byla nejlepší v celém kraji. Vystavenými 
exponáty, prostředím, organizací i návštěvností. Co 
víc jsme si mohli přát? Myslíme si, že výstava byla 
nejen důstojnou akcí na počest vzniku ČZS v ČR, ale     
i vhodnou připomínkou oslavy v předvečer 55. výročí

Ve dnech 2. - 4. listopadu 2012 pořádá ZUŠ Ostrov     
j i ž  3 .  r o č n í k  f e s t i v a l u  s t ř e d o š k o l s k é h o                                   
a vysokoškolského divadla SKLUZ 2012. Na festival se 
sjedou divadelní soubory z celé ČR a to i soubory          
z vysokých uměleckých škol. Diváci uvidí představení 
Triple Bypass Burger v podání souboru Reverzní 
dveře JAMU Brno; dále se představí studenti DAMU   
s představením Apeiron aneb fyzikální revue. Soubor 
při ZUŠ Biskupská z Prahy přiveze na festival 
inscenaci Ruleta Mattii Pascala. Diváci se také mohou 
těšit na domácí soubor HOP-HOP, který zahraje 
představení Ukážu ti cestu rájem. 

OFF program nabídne scénické čtení povídek Tucet   
v podání karlovarského divadla Dagmar a Pohádky 
od rybníka od souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI ZUŠ 
Ostrov. V rámci festivalu se uskuteční také tvůrčí 
herecká dílna pod vedením profesionálních 
divadelních režisérů – Viléma Dubničky z Plzně           
a Ondřeje Šulce z Prahy.

3. ROČNÍK FESTIVALU 
SKLUZ 2012

založení ČZS v Ostrově, které oslavíme počátkem 
roku 2013. 

Patří se poděkovat těm, kteří mají největší zásluhu na 
přípravě a zdárném průběhu výstavy. Ale to není 
snadné. Nerad bych na někoho zapomněl. Někdo si 
nepřeje být jmenován, jiný to nebere jako něco 
výjimečného, že pomůže. Všichni pomáhali rádi, šlo  
o kolektivní akci. Ale přesto udělám výjimku                 
a jménem celého výboru ZO děkuji manželům 
Schovancovým za jejich obětavost a obrovský podíl 
na úspěchu výstavy. Rovněž chci poděkovat za velmi 
dobré koláčky a další občerstvení, které připravily 
ochotné ženy z osady č. 52. Výbor ZO ČZS vyslovuje 
také poděkování všem členům, kteří se jakýmkoli 
způsobem zasadili o zdárný průběh výstavy a tím i 
vzornou reprezentaci celé naší ZO ČZS Ostrov. 
A v neposlední řadě patří naše velké poděkování těm, 
kteří se ZO ČZS spolupracovali. Jsou to pracovnice 
knihovny, dopravce, Dům kultury Ostrov, hasiči, ZUŠ 
Ostrov a MŠ Halasova ul. 

Závěrem si sám odpovím na otázky, o kterých               
v článku píšu, a které nás „strašily". Je to jednoduchá 
odpověď. Vše nám vyšlo! Sezona, počasí, dostatek 
exponátů, pomoc členů ZO, zájem o výstavu. Hezky 
se to píše, věřte mi. Ale uvědomujeme si také, že ne 
všechno bylo bez chyb. A z těch si bereme ponaučení 
do příštích výstav, o kterých se již mezi zahrádkáři 
šušká. Tak uvidíme…

ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI



AKTUALITY Z MĚSTA

kvalitu. Baterie jsou odpovědné za 88 % rtuti, 10 % 
zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia z celkového obsahu 
těžkých kovů v domovním odpadu.  Školní program 
Recyklohraní. Recyklohraní je školní vzdělávací 
program organizovaný pod záštitou MŠMT České 
republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků        
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií            
a použitých drobných elektrozařízení. Za plnění 
úkolů s odpadovou tématikou, ale také za sběr baterií 
a elektrozařízení získávají školy body, které mohou 
proměnit za odměny. Účastní se jej již tři tisíce škol      
z celé ČR. V rámci této mimořádné sběrové akce bude 
mezi zapojené školy rozdělena celková částka ve výši 
12 Kč za každý nasbíraný kilogram baterií.
Sběrné nádoby Ecocheese
V roce 2011 představil ECOBAT v celostátně 
sledovaných médiích sběrnou krabičku Ecocheese 
určenou zejména pro domácnosti, a znovu tak 
připomněl důležitost zpětného odběru baterií.           
K dnešnímu dni jich bylo rozdáno více než 72 000 
kusů. Aktuálně se používají již tři velikosti sběrných 
nádob v designu Ecocheese a projekt se dále úspěšně 
rozvíjí. Krabičku na třídění baterií v domácnosti si 
můžete objednat i Vy na  www.ecocheese.cz.
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Poslední víkendovou sobotu v září uspořádalo 
Rodinné centrum Ostrůvek o. s. ve spolupráci               
s městem Ostrov Vítání miminek. Pan starosta Bc. 
Pavel Čekan společně s radním Ing. Josefem 
Železným a se sudičkami přivítali třicet nových 
ostrovských občánků. Každé miminko obdrželo 
pamětní list, maminky kytičku a další drobné dárky 
od sponzorů Koruny Pralines, Caffíčka, České 
poštovní spořitelny, řezbáře pana Nekoly,starosty 
pana Bc. Pavla Čekana a občanského sdružení 
Ostrůvek.  

Všemu byl přítomen fotograf, který se snažil tuto 
událost všem přítomným zachytit na fotografie.       
Na další miminka se těšíme již 1. prosince 2012 na 
Staré radnici. 

Pavlína Lišková 
jednatelka Rodinného centra Ostrůvek o. s.

Jako každým rokem tak i letos pořádala naše ÚO 
Svazu diabetiků rekondiční pobyt v krásném 
prostředí v Pošumaví v Soběšicích. Tyto pobyty jsou 
pro diabetiky vhodné, protože se něco dozví                
o stravování,  pohybu a další užitečné informace        
o cukrovce a životě s ním. Letos jsme měli kromě 
vycházek a přednášek praktickou výuku. Ve 
skupinách jsme vařili saláty vhodné pro diabetiky. 
Využili jsme tamní tělocvičnu na turnaje v šipkách       
a stolním tenise, každé ráno dělali rozcvičku.
Krásné okolí a počasí nás lákalo ke každodenním 
procházkám, které jsme absolvovali ve skupinách, 
podle své zdatnosti a zdravotního stavu. Z ohledem 
na tyto skutečnosti a věk jsme ušli od deseti do 
čtyřiceti kilometrů za pobyt. Už se těšíme na 
rekondici v příštím roce.

Za ÚO SD Judita Ilková, předsedkyně

Po delší přestávce, kdy se opravovala celá budova 
katolické fary, je farní knihovna opět přístupná pro 
všechny zájemce. V listopadu a prosinci ještě 
rozšiřujeme otevírací dobu, takže jsme v přízemí fary 
k dispozici po tři dny v týdnu. V neděli dopoledne       
v 9.30 – 11 hodin, ve středu a ve čtvrtek odpoledne 
od 15 do 17 hodin. Kromě beletrie u nás najdete 
literaturu naučnou a teologickou. Najdete zde 
odpovědi na otázky týkající se křesťanství, Bible         
a biblického bádání, na otázky po spiritualitě, 
duchovním životě, životopisech významných 
osobností, dějinách církve, na otázky náboženství      
a liturgií, ale také na otázky vlastního vnitřního 
života, nebo výchovy dětí a četby pro ně. Ve farní 
knihovně si můžete také objednat nové knihy              
z křesťanských nakladatelství nebo si některé z nich 
přímo zakoupit.
V listopadu bychom vás chtěli specielně pozvat na 
přednášku s besedou, která se koná ve farním sále 
vedle knihovny. V pátek 16. listopadu v 18 hodin na 
téma: Nepozornost a hyperaktivita u školáků               
– možnosti prevence, diagnostiky a následné péče      
– přednáší a na otázky odpovídá Mgr. Irena Mácová    
z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny    
v Praze.

Mgr. Lidmila Hanzlová

Třídit a recyklovat se vyplácí - za tři vybité baterie 
získá jeden šťastlivec z Plzeňského a  jeden                   
z Karlovarského kraje 15.000 Kč.Nezisková 
organizace ECOBAT, zajišťující zpětný odběr                  
a recyklaci baterií, připravila v rámci dlouhodobého 
osvětového projektu Ecocheese pro podzimní 
období zajímavou podpůrnou sběrovou akci pro 
občany i firmy Plzeňského a Karlovarského kraje. 
Partnerem projektu jsou město Ostrov, Recyklohraní 
o.p.s. a Západočeské konzumní družstvo Sušice. 
Každý účastník projektu Baterie do koše nepatří 
přispěje základním školám v regionu, pomůže 
ochránit životní prostředí a jako bonus může získat 
zajímavou finanční odměnu.V následujících dnech 
obdrží všechny domácnosti ve vybraných městech 
do své poštovní schránky zásilku s pravidly                    
a soutěžním odpovědním kuponem. Výherci - jeden 
šťastlivec z Plzeňského a Karlovarského kraje - získají 
odměnu 15.000 Kč. Přitom stačí velmi málo. Dát 
alespoň tři vybité baterie do sáčku spolu                         
s vyplněným odpovědním kuponem a vhodit do 
sběrné nádoby na kterémkoli z vybraných sběrných 
míst nejpozději do 30. listopadu 2012. 

Jména výherců budou zveřejněna do 10. ledna 2013 
prostřednictvím partnerských obcí a na stránkách 
www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz. 

Nezisková organizace ECOBAT zajišťuje na základě 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR 
zpětný odběr použitých přenosných baterií na území 
celé ČR. Podle směrnice EU měla Česká republika         
v roce 2012 recyklovat každou čtvrtou prodanou 
baterii. A právě zásluhou společnosti ECOBAT splnila 
ČR závazný limit EU pro sběr přenosných baterií (25 
%) již o rok dříve. Následný limit pro rok 2016 je sběr     
a recyklace 45 % prodaných baterií, což znamená, že 
během 5 let se musí zvýšit sběr baterií o 80 %. 
Snažme se proto, aby se sběr baterií stal běžnou 
součástí našeho života. Baterie jsou nejvýznamnější
skupinou výrobků, která se podílí na zatížení 
domovního odpadu těžkými kovy. Tato objemově 
nevýznamná složka však podstatně ovlivňuje jeho 

POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ 

SUDIČKY UVÍTALY NOVÁ 
OSTROVSKÁ MIMINKA

DIABETICI A REKONDIČNÍ POBYT
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KULTURNÍ PŘÍLOHA

44. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 
skončil v pátek 12. října slavnostním zakončením, 
předáním cen a následnou tiskovkou. Máme za 
sebou týden filmů, besed, soutěží, pohádek, ale také 
týden milých setkání a poznávání nových lidí. Když 
jsem uvažovala o tom, jak zhodnotit festival, došla 
jsem k názoru, že bude nejlepší, když se s vámi 
podělíme o zápisy, které festivaloví hosté napsali do 
kroniky a vlastně tím zhodnotili náš festival:

„Děkujeme za pozvání a za důvěru. Přejeme 
nadšené dětské publikum.” Vaše porota 2012 
( Yve t t a  B l a n a rov i č ová ,  F. A . B ra b e c,  M a r i a  
Procházková, Yveta Vopěnková a Jaroslav Sedláček)

„Zdravíme město Ostrov!” (Veronika Divišová, 
dětská herečka z filmu Tady hlídám já)

„… a teď tady hlídáme my!”(Beatriz Šajmovičová     
– produkční, Juraj Šajmovič – režisér, Pavel Nový         
– herec, Lukáš Vaculík – herec a Jitka Ježková                 
– herečka, všichni z filmu Tady hlídám já)

„Ostrov jsem navštívila poprvé a už vím, že se sem 
budu ráda vracet. Festivalu, městu i jeho milým 
obyvatelům přeji vše nejlepší.” (Barbora 
Johnsonová - dramaturgyně České televize)

„I když napoprvé, jen na pár hodin, Ostrov na mě 
udělal obrovský dojem jako milé město plné 
milých lidí. Tak se těším, že se příště poznáme 
trochu líp, a přeji Ti, Ostrově, abys zůstal tak 
vstřícný a otevřený lidem i filmům pro děti.” 
(Ondřej Novák - Vítek z pohádky Micimutr)

„Vážím si Oty Hofmana, jeho tvorby i přínosu pro 
českou kinematografii. Jsem vděčný festivalu        
v Ostrově, že připomíná jeho odkaz a obrací naší 
pozornost k tvorbě pro dětského diváka. Je to 
možná poslední místo, kde vnímám kontinuitu! 
VIVAT!” (Petr Oukropec – režisér filmu Modrý tygr)

„Vážíme si a děkujeme za jedinečnou a krásnou 
atmosféru Vašeho filmového festivalu. Reakce 
dětí nás přesvědčila, že vytvoříme další pohádku. 
Bude se jmenovat: Líné království.” 
(tvůrci pohádky Tajemství staré bambitky                       
- Ivo Macharáček, režisér, Otmar Brancuzský, herec              
a Kamila Janovičová, herečka)

„Děkuji, že jsem se mohl účastnit festivalu 
věnovaného mému jmenovci.” Honza Hofman, 
herec z detektivky Proces doktorky Kalendové.

„Jsem tu už podruhé a musím Vás všechny moc 
pochválit za vše, co jsem u vás zažila! 
Hodně dalších úspěchů a sil do dalších festivalů!” 
(Lída Hustolesová ČT, Proces doktorky Kalendové)

„Děkuji moc za pozvání. Velice rád jsem přijel         
a měl jsem se tu jako v bavlnce. Bylo to tu opravdu 
moc milé. Děkuji. Hezké dny.” (Vašek Jílek, herec 
Proces doktorky Kalendové)

„Vážení organizátoři festivalu! Chtěly bychom 
moc poděkovat za pozvání na festival, moc se 
nám zde líbilo a je nutno podotknout, že je zde 
skvělá atmosféra i doplňující program!” 
(Marie - Luisa Purkrábková a Noemi Purnochová, 
herečky z filmu Lehká jako dech)

„Jsem hodně šťastný, že jsem se znova ocitl na 
místech, kde jsem natáčel v roce 1983 „Stav 
ztroskotání”. Srdečně” 
(Vít Olmer, režisér filmu Lehká jako dech)

A kdo vlastně vyhrál? Cenu dětského diváka dostala 
letos pohádka Micimutr režiséra Víta Karase, dětská 
porota udělila křišťálový šaton do 12 let filmu Tady 
hlídám já režiséra Juraje Šajmoviče a křišťálový šaton 
od 12 do 18 let filmu Lehká jako dech režiséra Víta 
Olmera. Dospělá porota udělila cenu Oty Hofmana 
do 12 let filmu Modrý tygr, režiséra Petra Oukropce, 
cenu Oty Hofmana od 13 do 18 let porota dospělých 
neudělila. Kompletní výsledková listina je na 
internetových stránkách Domu kultury a na 
www.festivalostrov.cz

Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim i nám, 
aby i nadále točili filmy pro děti a mládež. Děkujeme 
všem hostům festivalu, za to, že si udělali čas a přijeli 
na náš festival a zároveň zveme všechny příznivce na 
jubilejní 45. Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana, který se bude konat od 8. do 11. října 2013 
a hlavním tématem budou „Hry a volný čas”.

Ilona Hálová
programová ředitelka festivalu
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KULTURNÍ PŘÍLOHA

Listopadové představení společnosti Studio Dva 
nám představí příběh dlouholetých kamarádek Kláry 
a Báry. Příběh, který vypráví o tom, co se může stát, 
když jedné z kamarádek rupnou nervy a pokusí se 
radikálně změnit svůj manželský život. Málokdo má 
totiž v životě takovou kliku, že si najde ideálního 
partnera a je v životě opravdu šťastný. Představitelky 
hlavních ženských rolí Ivana Chýlková a Eva 
Holubová rozehrávaj í  na jevišt i  komické                          
i emocionálně silné scény. 

V ničem za nimi ovšem nezaostávají ani jejich 
kolegové Mojmír Maděrič a Roman Štabrňák. Velkým 
překvapením je pak „malé velké" embryo, jemuž svůj 
hlas propůjčila Anna Šišková. Hru napsal Patrik Hartl, 
který vystudoval režii na Filmové a televizní fakultě 
AMU, kterou absolvoval TV filmem Adam a Eva (2001) 
v produkci České televize. Klára a Bára je jeho druhou 
divadelní hrou. Svou autorskou prvotinu Hovory        
o štěstí mezi čtyřma očima napsal pro studenty 
herectví na DAMU, kde ji v DISKu inscenoval v roce 
2004. Píše filmové scénáře, režíruje divadlo a jako 
režisér a dramaturg je od roku 2005 také uměleckým 
šéfem společnosti Studio DVA. 

Vstupenky si zakoupíte v Infocentru Domu 
kultury Ostrov.

Je název nové výstavy v ostrovském klášteře. Od         
1. listopadu můžete obdivovat křehkou krásu 
porcelánových reliéfů Zuzany Motlíkové, zvířecí 
figurky jejího syna Ondřeje a ukázku z tvorby 
maminky Evy Berdychové. Výtvarnice Zuzana 
Motlíková dostala věnem výtvarné nadání po své 
mamince. Jméno Eva Berdychová bylo mezi 
výtvarníky-pedagogy pojmem a její jméno se 
vyslovovalo s úctou. Založila výtvarný obor na 
ostrovské Lidové škole umění. Není tedy divu, že 
dcera Zuzana dostala základy výtvarného vzdělání     
a lásku k tvořivé činnosti právě od své maminky. 
Zuzana Motlíková vystudovala Pedagogickou 
fakultu v Plzni a celý život věnovala nejen výtvarné, 
ale také pedagogické činnosti v Karlových Varech       
a Ostrově. Vytváří nízké reliéfy – obrázky na bílém 
porcelánovém střepu malované kobaltem, barvami   
a zlatem. Jsou většinou malé, největší 25 – 30 cm byl 
prozatím reliéf „Sv. Jiří s drakem". Specielně pro 
výstavu v ostrovském klášteře zhotovila obrázek 
Posvátného okrsku s Madonou, který návštěvníci 
mohou obdivovat v premiéře. Práce Zuzany 
Motlíkové mají trvalé místo v mnoha galeriích po celé 
republice. V současné době vystavuje v Praze, 
Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Kladně, 
Karlových Varech aj. Její porcelán ale rozvezli 
sběratelé do spousty zemí po celém světě. Inspiraci k 
námětům nalézá všude kolem sebe. Ale ze všech 
porcelánových obrázků, ať jsou to andělíčci, zvířátka, 
domy, krajina nebo měsíční znamení, dýchá na nás 
něha, pohoda a radost. Podporu pro svou práci má 
paní Motlíková v celé své rodině. Manžel zhotovuje 
krásné dřevěné rámy pro porcelánové reliéfy, 
pomáhá s formami, stará se o výpaly v peci, zajišťuje 
veškerou administrativu. Postavil pece ještě v době, 
kdy to bylo téměř nemožné. Dcera se věnuje 
propagační grafice, mamince zajišťuje veškeré 
propagační materiály a internetové stránky. Vždyť i to 
nejkrásnější dílo by nenalezlo v dnešní uspěchané 
době své diváky bez náležité propagace. Syn Ondřej 
se věnuje ve volných chvílích také výtvarné tvorbě, 
vydal se však svou cestou. Jeho porcelán je mnohem 
barevnější, inspiraci hledá převážně ve zvířecí říši. 
Nemyslete si ale, že rodina Motlíkových tráví své dny 
zavřená v ateliéru. Všichni jezdí na kolech, lyžují, 
milují pohyb v přírodě a na horách. Proto také zvolili 
jako místo svého bydliště Abertamy, kde již před lety 
opravili a zvětšili svépomocí chalupu. Tam mají 
všichni dostatek místa pro svou práci i odpočinek, 
odtud vyrážejí na výlety do přírody.

Výstava v kostele Zvěstování Panny Marie 
v ostrovském klášteře potrvá do 2. prosince. 
Většina vystavených exponátů je prodejná.

V Oranžerii Václava Havla, výstavní síni městské 
knihovny v Paláci princů, bude 1. listopadu zahájena 
výstava z díla ostrovského fotografa Dalibora Stacha 
(1936-1982). Připomene originální svébytnou tvorbu 
autora, od jehož odchodu uplynulo letos 6. října již 
třicet let. Jeho dílo se, naštěstí, díky péči paní Asty 
Stachové zachovalo v celém rozsahu. Své 
pokračování má i v tvorbě tří synů, především 
Rostislava, v jeho systematicky rozvíjených zvířecích 
motivech.

Teoretik umělecké fotografie Vladimír Richtrmoc 
napsal v katalogu autorovy chebské výstavy z roku 
1983 – kromě vysokého ohodnocení této tvorby – že 
autor byl „velmi bohatý svou přesvědčeností                
o smyslu a významu fotografické tvorby, vírou v její 
mezinárodní srozumitelnost a zároveň schopností 
přenášet poselství dobra a krásy. A ještě něčím             
– nadějí, že se dočká času, kdy bude fotografie 
zrovnoprávněna s ostatními druhy umění". Plného 
uskutečnění své naděje se Dalibor Stach nedočkal,     
o významu a výtvarných i obsahových hodnotách 
fotografie není však dnes již pochyb.

Dalibor Stach se fotografii začal věnovat až po své 
třicítce. Výtvarné předpoklady získal již dříve, na 
karlovarské keramické škole. Vytrvalým úsilím poznat 
a zvládnout technické zákonitosti fotografické 
tvorby, doplněným o shromažďování informací           
k vývoji světové fotografie, se postupně dopracoval k 
vlastnímu projevu. Roku 1969 se stal předsedou 
ostrovského fotoklubu Svazu českých fotografů 
(IRIS), později i členem předsednictva ústředního 
výboru tohoto svazu, kde získal roku 1977 titul Mistra 
SČF a roku 1978 Zlatý odznak. V Bratislavě pak 
obdržel v roce 1980 Plaketu za rozvoj fotografie. Svou 
tvorbu prezentoval třinácti samostatnými výstavami 
u nás i v zahraničí (Finsko, Belgie, Francie, NSR), počet 
účastí na českých i zahraničních výstavách dosahuje 
čtyř set, výsledkem je více než stovka ocenění. Svými 
díly je zastoupen v historické kolekci FIAP, v řadě 
fotografických sbírek v Evropě, USA a Austrálii. 
Zvládnutí fotografických technik i objevování 
nových, vlastních, se v tvorbě Dalibora Stacha vždy 
spojuje s jeho bohatým citovým životem a fantazií. 
Rané náladové scenerie obohacoval postupně           
o prvek montáže, využívající současně několika 
negativů. Obvykle šlo o kombinaci krajiny či 
městského prostředí a jeho detailů s portrétem nebo 
postavou. Jednotlivé prvky dostávají v tomto spojení 
nový význam, stávají se poetickou metaforou, 
objevuj í  estet ické i  symbol ické hodnot y 
nejobyčejnějších věcí a jevů. K větší působivosti 
tohoto osobitého projevu přispívaly i autorovy 
vlastní výtvarné experimenty – kombinace černobíle 
tónované a barevné fotografie, zdůrazněním, 
ostrostí kresby. To vše přibližuje často samotný 
výsledek k malířskému či grafickému projevu. K této 
poloze autorova přístupu odkazuje ostatně i řada 
jeho privátních kreseb a maleb. I ony prozrazují 
básnivý charakter tvůrčí osobnosti, úsilí zachytit 
lyrickým podobenstvím myšlenku, náladu, 
výjimečný zážitek, a to co nejpřesvědčivěji. 
Fotografie se Daliboru Stachovi stala nositelem 
hlubších sdělení, výrazovým prostředkem, kterému 
věnoval s plným nasazením více než deset let svého, 
bohužel, předčasně zakončeného života. Tvorba,        
k níž dospěl i během této poměrně krátce osudem 
vymezené vývojové etapy, řadí Dalibora Stacha          
k osobnostem dosud nedlouhé poválečné kulturní 
historie našeho města.
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Za realizační tým výstavy betlémů děkuje 
Věra Čarná

Nabízíme možnost vystavení betlémů, které máte 
doma a rádi byste se podělili o jejich krásu                      
s ostatními. Budou vystaveny v kostele Zvěstování 
Panny Marie v ostrovském klášteře od 
6. prosince do 13. ledna 2013. Exponáty mohou být 
staré i nové, mohou je vytvořit děti, školy, družiny, 
atp. Zájemci se mohou přihlásit do konce listopadu     
v informačním centru kláštera v Ostrově nebo na 
adrese: klaster@dk-ostrov.cz, tel. 724 509 195

VÝZVA K VÝSTAVĚ BETLÉMŮ
Věra Čarná

Martina Pavlasová
referentka DK Ostrov

Zdenka Čepeláková

DIVADLO 
KLÁRA A BÁRA

PORCELÁN PRO RADOST FOTOGRAF 
DALIBOR STACH
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PŘIPRAVUJEME

PROGRAM KSO 
PRO LISTOPAD 2012

Půda staré radnice
1. prosince, sobota 17.00 hod., vernisáž výstav

Mírové náměstí,
2. prosince, neděle 17.00 hod. 

klubovny č. 8 a 15
1. - 2. prosince, 9.00 hod., Dům kultury Ostrov

Půda Staré radnice Ostrov
6. prosince, čtvrtek v 16.00 hod.

 
Kostel Zvěstování Panny Marie
6. prosince, čtvrtek 17.30 hod. 

Kostel Zvěstování Panny Marie 
9. prosince, neděle v 17.00 hod.

divadelní sál DK Ostrov
16. prosince, neděle v 15.00 hod., 

Kostel Zvěstování Panny Marie
23. prosince 15.00 hod.,

Z KRÁLOVNINY ŠATNÍ SKŘÍNĚ 
Výstava historických a divadelních kostýmů 
doplněných fotografiemi T. Lněničky.
Výstava potrvá do 14. ledna 2012

1. ADVENTNÍ KONCERT
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Již tradiční akce, na které vystoupí děti z ostrovských 
základních škol a ze ZUŠ Ostrov.
Pro dopisy a přání pro Ježíška si přijede Nebeský 
pošťák. Po celý den budou na náměstí Vánoční trhy.

VÁNOČNÍ INSPIRACE  
Přehlídka řemesel a rukodělných výrobků 
s vánoční tematikou. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S POHÁDKOU

BETLÉMY
Výstava betlémů se koná v klášteře letos již pošesté. 
Kromě novějších i starších výstavních exponátů 
Václava Nekoly, Zdeňky Janischové, Vladimíra Lessera 
a mnoha dalších, kteří betlémy buď sami tvoří, nebo 
zapůjčí získané, obohatí letos výstavu keramické 
betlémy uznávané české keramičky Marie 
Dočekalové. Vystavené budou také vystřihovánky 
s vánočními motivy autorů Markéty a Petra 
Vránových, které si mohou návštěvníci zakoupit, 
rovněž tak keramiku Marie Dočekalové.

2. ADVENTNÍ KONCERT
PAUL BATTO, JR. ZPÍVÁ GOSPELY & SPIRITUÁLY

3. ADVDENTNÍ KONCERT
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

4. ADVENTNÍ KONCERT
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby „HEJ MISTŘE”
Karlovarský pěvecký sbor řídí Andrea Plachá

1. listopadu, Lázně III, 19.30 hod.
Johannes Brahms: Symfonie č. 2, Richard Strauss: 
Koncert pro hoboj, Carl Maria von Weber: Oberon
Vratislav Vlna:  hoboj, Dirigent: Jiří Štrunc 

9. listopadu, Lázně III, 19.30 hod.
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v 
Zürichu - koncert absolventů
Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2
Samuel Barber: Koncert pro housle a orchestr
Vedoucí projektu: dirigent Johannes Schlaefli

16. listopadu, Lázně III, 19.30 hod.
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou ve 
Výmaru Mistrovské kurzy dirigování
Vedoucí projektu: dirigent Nicolas Pasquet  

23. listopadu, Lázně III, 19.30 hod.
Mimořádný koncert. Závěrečný koncert mezinárodní 
Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary 2012

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 
- LISTOPAD

6. 11. úterý v 19.30 hod. AK. BěHounek, 130 Kč

7 .11. středa v 19.30 hod., Curie, kavárna, 70 Kč

8. 11. čtvrtek v 19.30 hod., Radium Palace, 120 Kč 

10. 11. sobota v 19.30 hod., Curie, kavárna, zdarma

11. 11. neděle v 19.00 hod. start od lázeňských domů, 
19.15 hod před LC Agricola

15.11. čtvrtek v 19.30 hod., Radium Palace, 120 Kč

20. 11. úterý v 19.00 hod., Curie, kavárna, 70 Kč

22 .11. čtvrtek v 19.30 hod., Radium Palace, 130 Kč

„LÁSKA K OPERETĚ”
Operetní koncert v podání regionálních sólistů, 
sopranistky Stanislavy Čihákové-Hanzlíkové, housle 
- Vladislav Liněcký, klavír - Eva Pfeiffer-Kubišová.

„TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU” 
Seznamte se s podzimní a zimní kolekci JB STYLE. 
Prezentace kosmetiky Mary Kay. K tanci a poslechu 
hrají a zpívají Jiřina a Michal Pagáčovi.

„A QUATRO VOCI” 
Komorní těleso Karlovarského symfonického 
orchestru ve složení flétna, hoboj, violoncello 
a cembalo přednese skladby autorů ...

„PŘEDMARTINSKÁ ZÁBAVA” 
Hraje a zpívá „One Sax Man” Jan Zumr. Rezervace 
míst u obsluhy kavárny Curie. 

„SVATÝ MARTIN”
Setkání s lampiony u LC Agricola, příjezd sv. Martina, 
hudební program před i uvnitř Agricoly. Vstupenky je 
možné zakoupit u programových specialistek a ve 
SPA INOF Praha. V ceně vstupného je lampion s 
příslušenstvím, venkovní i vnitřní program v Agricole.

„ADAMUSOVO TRIO”
Ve složení hoboj, anglický roh, housle s doprovodem 
klavíru představí známé skladby autorů W. A. 
Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, A. Pasculli.

„KELTSKÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE”
V podání mladé a nadané sopranistky Julie 
Meixnerové z Prahy, klavírní doprovod Josef Škulavík.

„VEČER KRÁSNÝCH MELODIÍ”
Operetní koncert v podání pražských umělců Elišky 
Weissové - mezzosoprán, Radima Schwaba - baryton, 
Linda Wintrová - klavírní doprovod. Na programu 
skladby od G. Bizeta, L. Bernsteina, L. Webera, W. A. 
Mozarta, J. Strausse a další. 

Celý program a další nabídku naleznete na 
webových stránkách www.laznejachymov.cz

 

 

DŮM KULTURY OSTROV

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

1. listopadu, čtvrtek 17.00 hod., 
T-klub 

10. listopadu, sobota 10.00 hod., 
Mírové náměstí Ostrov

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  

TANEČNÍ PODVEČER  
Společenský večer pro milovníky 
starších známých melodií. 
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr DK Ostrov.

OSTROVSKÉ TRHY I S FARMÁŘI 
– SVATOMARTINSKÉ
Pozor, tentokráte v sobotu!
Přijďte si nakoupit tradiční farmářské výrobky 
a podívat se, zda i k nám přijede Svatý Martin 
na koni!

KULTURNÍ PROGRAM
LISTOPAD 2012

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

2. listopadu, pátek v 17.00 hod. 
vernisáž výstavy

16. listopadu 2012, pátek  v 19.00 hod.

HRÁTKY S HEDVÁBÍM 
Petra Prokůpková a její čarovná kouzla štětcem na 
hedvábí. Na výstavě představí i svou novou knihu.
Výstava potrvá do 28. listopadu.

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

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 

1. listopadu, čtvrtek 17.30 hod.
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. Nadání je v rodině pravděpodobně 
dědičné, výtvarnou výchovu vyučovala na ostrovské 
Lidové škole umění již maminka paní Motlíkové.
K pohodě podvečera přispěje hudbou ZUŠ Ostrov.
Prodejní výstava potrvá do 2. prosince.

PŮDA STARÉ RADNICE

František Drs
dirigent



1. - 2. pátek až neděle
Vstupné: 80 Kč, 102 minut, česká verze

3. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 102 minut, české titulky (*15)  

3. - 4. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kč, 103 minut, české titulky (*15)  

8. - 9. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
9. - 10. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné:  90 Kč, 95 minut, české titulky (*15)  

REBELKA - Repríza
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím 
opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých 
bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou 
legendou je i příběh odvážné princezny Meridy, 
která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních 
rukou. Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie. 

SOUSEDSKÁ HLÍDKA - Premiéra
Na poklidném předměstí středoamerického 
městečka Glenview se stane zločin. Proto obyvatelé 
založí vlastní domobranu s názvem Sousedská hlídka. 
Hlídka má na městečko a jeho obyvatele dávat pozor, 
aby do něj nepronikl žádný nekalý živel. Mají ale 
všichni členové hlídky ušlechtilé důvody? 
Produkce: USA. Žánr: komedie, sci-fi.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 - Premiéra
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční 
hrdinové světa opět vracejí společně na plátna kin. 
Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, 
ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen – 
Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph 
Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Jean-Claude 
Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger 
a další.  Produkce: USA. Žánr: akční, dobrodružný.

PARANORMAL ACTIVITY 4 - Premiéra
Je to blíž, než si myslíte. Paranormální jevy nás 
nepřestávají fascinovat. I proto se do kin vrací 
hororová série, ze které se během pár let stal 
fenomén. Přestože tvůrci stále používají tolik 
oblíbenou „hru” se záběry z průmyslových kamer 
a domácích videokamer, diváci se jí dosud 
nenabažili a díl se dobrovolně nechávají vyděsit 
k smrti. Produkce: USA. Žánr: horor.

 

10. – 11. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kč, 137 minut, česká verze

15. – 16. čtvrtek a pátek, 17.30 hod
Vstupné: 80 Kč, 106 minut 

16. - 17. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 92 minut, české titulky (*12)  

17. - 18. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 108 minut, české titulky

22. čtvrtek, 17.00 - KINOKAVÁRNA
Vstupné: 69 Kč

THE AMAZING SPIDERMAN - Repríza
Příběh Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš 
oblíbeného středoškoláka, který v dětství ztratil 
rodiče a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička 
May. Když Peter objeví tajemnou aktovku svého otce, 
pustí se do pátrání po důvodech zmizení svých 
rodičů… Produkce: USA. Žánr: akční dobrodružný.

VE STÍNU - Premiéra
V bývalém Československu 50. let se odehrává 
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku 
zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. 
Nový český film režiséra Davida Ondříčka s Ivanem 
Trojanem v hlavní roli. Produkce: ČR. Žánr: detektivka.

KLETBA Z TEMNOT - Premiéra
Horor Kletba z temnot byl inspirován skutečným 
příběhem starodávné skříňky, ukrývající zlověstného 
démona Dybbuka, kolem které došlo k sérii 
záhadných paranormálních jevů. Produkce: USA. 
Žánr: thriller/horor.

PATROLA - Premiéra
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí 
policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší 
však, že patřily nechvalně známému gangu, který 
je díky tomu odsoudil na smrt. Produkce: USA. Žánr: 
akční, drama.

FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
VEČER PLNÝ ŠPIČKOVÝCH FILMŮ!... SNÍH, LED, 
ADRENALIN!... EXTRÉMNÍ LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ LEZENÍ, 
SNOW-KITING, SKIALPINISMUS A DALŠÍ ZIMNÍ 
ŠÍLENOSTI! ŠOKUJÍCÍ VÝKONY A FANTASTICKÉ 
ZÁBĚRY - to jsou slova, která nejlépe vystihují filmy, 
které přináší Festival zimních sportů. Celovečerní 
promítání filmů o zimním dobrodružství, 
o extrémních zážitcích i zimních sportech. Budeme 
promítat ty nejlepší české i zahraniční filmy uplynulé 
sezóny. Vesměs vítězné snímky z různých 
mezinárodních festivalů. Podrobné informace 
o festivalu i o filmech na www.expedicnikamera.cz

22. - 23. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
23. - 24. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kč, 118 minut, české titulky (*15)   

24. - 25. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kč, 82 minut           

29. - 30. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
30. pátek, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 107 minut  (*12)            

LOOPER - Premiéra
Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro 
zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční: osoby, 
které jsou nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla. 
Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou přímo 
u své oběti. Jsou placeni velice dobře. Existuje pro ně 
pouze jediné pravidlo - za žádnou cenu nikdy nesmí 
nechat svůj cíl utéct. Produkce: USA. Žánr: akční, sci-fi.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM - Premiéra
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. Do kin se vrací oblíbená postava 
prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V novém 
příběhu teď Koza namísto pražských pověstí 
představí svět pohádek. Kubu s Mácou jedné noci 
odnese čert. Jejich statečné děti, Honzík a Zuzanka, 
se je proto s pomocí Kozy vydají hledat a zachránit. 
Produkce: ČR. Žánr: animovaná komedie.

7 DNÍ HŘÍCHŮ - Premiéra
Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku 
v květnu 1945. Útěk Agnes (Vica Kerekes), německé 
manželky českého lesníka Jana Olšana (Ondřej 
Vetchý), je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, 
kdo a proč ji hledá. Je konec války, doba je zlá a do 
pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy 
a přicházejí vojáci…Produkce: ČR. Žánr: Historický, 
romantický .

10OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK |  2012LISTOPAD

KULTURNÍ PŘÍLOHA

VELKÉ 2D KINO

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. 

 Provozní doba kontaktního místa:
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. 
D o p o r u č u j e m e  p r o t o  v š e m ,  a b y  
překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy. 

Hana Ševčíková, 
produkce 

KABELOVÁ TELEVIZE OSTROV

Aligátor
Bizon
Brontosaurus
Daněk
Delfín
Fretka
Gepard
Hroch
Jelen
Ježek
Kachna
Kanec
Kapr
Klokan

Kočka
Kosatka
Krab
Králík
Krkavec
Krokodýl
Krtek
Krysa
Labuť
Lední medvěd
Leopard
Levhart
Liška
Medvěd

Mol
Motýl
Muflon
Mýval
Ochechule
Ondatra
Opice
Orel
Osel
Panda
Pavouk
Rosomák
Skunk
Slůně

Sova
Tchoř
Tučňák
Tukan
Tygr
Upír
Velbloud
Vlk
Vydra
Žába
Želva
Žirafa
Žralok

OSMISMĚRKA
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KULTURNÍ PŘÍLOHA

Zámecký park, 363 01 Ostrov nad Ohří
tel: 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
otevřeno sezónně duben - září

sobota 10.11.2012, 15 hodin, vstupné 50 Kč

sobota  24.11.2012, 15 hodin, vstupné 50 Kč

Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2013. 
Hromadné návštěvy možné po telefonické 
domluvě v po – pá mezi 8 - 16 hodinou.

DALŠÍ AKCE:

Vánoční dílna I - Tea Bag Folding, Quilling, 
Card Making, Výtvarná dílna pro děti i dospělé se 
zaměří na výrobu vánočních přáníček pomocí 
současných výtvarných technik a představí aktuální 
trendy v práci s papírem.

Vánoční dílna II - Třpytivé vánoční ozdoby 
Výtvarná dílna určena dětem a rodičům se 
soustředí na výrobu vánočních ozdob a dekorací 
z různých materiálů. 

LETOHRÁDEK OSTROV

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 
111, 606 928 844; www.becherovavila.cz 
otevírací doba: út - ne 10 - 17 hodin; programy je 
nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 

úterý 6.11. a 20.11.2012, 16 - 17.45, 18 - 20.30 hodin, 
nutno rezervovat na tel. 354 224 112 
nebo 606 928 844

středa 14.11.2012, 16.30 - 18.30 hodin, 
vstupné 80 Kč; nutno rezervovat 
vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029

středa 14.11.2012, 19.30 hodin, vstupné 100 Kč

sobota 24.11.2012, 19.30 hodin, 
vstupné dobrovolné

středa 28.11.2012, 16.30 - 18.30 hodin; 
vstupné 80 Kč; nutno rezervovat 
vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029

listopad (konkrétní termín nutno dojednat 
na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844), 
vstupné 200 Kč na osobu

VÝSTAVY: POKRAČUJE:
Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary
Výstava ke 140. výročí instituce přiblíží ukázkami 
prací minulých i současných studentů, absolventů 
a pedagogů zásadní význam nejstaršího 
keramického učiliště v oblasti porcelánu nejen 
pro region, ale i celé Čechy. /potrvá do 30.12./

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily 
je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy 
i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

Kresba podle modelu 
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro 
uchazeče o studium na středních (16 - 17.45) 
a vysokých (18 - 20.30) školách výtvarného zaměření. 
Podrobnosti o podmínkách a zaměření kurzů na 
www.becherovavila.cz

Malba na porcelán
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na dekoraci 
porcelánových talířů a mís.

Fascinující Beethoven
Tematicky zaměřený komponovaný pořad o 
uměleckém zrání hudebního génia. Spojení komorní 
hudby PiKap Quartetu, čteného slova v podání Lucie 
Domesové a projekce dobových vyobrazení. 

Primitivové neznámé kultury / HOREM PÁDEM 
2012 Koncert karlovarského tria (Zuzana Töröková, 
Michal Fejt, Lev Havlíček) hrajícího meditativní 
a relaxační hudbu obohatí křest jejich nového alba 
„Jak se vám daří?” a speciální host Radek Svoboda. 

Adventní věnce 
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na výrobu 
adventních věnců z chvojí či netradičních materiálů. 
Vlastní svíčky či dekorace vítány. 

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky 
určený pouze pro dvě osoby.

 INTERAKTIVNÍ GALERIE 
BECHEROVA VILA 

Dne 28. září 2012 proběhlo na Větrném vrchu 
poslední letošní zábavné odpoledne pro děti                  
i dospěláky spojené s aktivitami na podporu výstavby 
rozhledny Hraběnka. Děti od nejmenších soutěžily ve 
velké soutěžní hře a na konci všichni dostali odměnu 
za účast nebo za výborné výsledky. Své vystoupení 
předvedla skupina Drummband se svou bubnovou 
show - podařilo se rozhýbat i návštěvníky - při této 
příležitosti si zaslouží poděkování naše moderátorka 
Ilonka Ivaškovičová, která nám letos moderovala 
všechny akce pořádané na Větrném vrchu. Již tradičně 
mezi nás zavítali psíci ze Sdružení Veseřice a pochlubili 
se, co nového se naučili. Vadou na kráse bylo snad jen 
to, že očekávaný pohádkář na naši akci prostě 
zapomněl a koníci museli k mistru podkováři, který 
bohužel neměl čas jindy než právě ve svátek. Pilo se 
svatováclavské pivo a již tradičně výborná italská 
kávička. V rámci podpory výstavby rozhledny na 
Větrném vrchu měla obrovský úspěch tombola             
a prodej propagačních předmětů s tématikou 
rozhledny Hraběnka. Počasí nám opravdu přálo. 
Děkujeme!

Děkujeme Kulturnímu sdružení Drahušky Opletalové 
za profesionálně připravené soutěže pro děti a dárky. 
Děkujeme Jiřímu Zemanovi za sponzorské dary            
a Domu kultury Ostrov a firmě Marius Pedersen za 
pomoc při zajištění akce. Také děkujeme všem našim 
kamarádům, kteří se podíleli na organizaci všech 
našich letošních akcí. Děkujeme těm, kteří se na akci 
podíleli a nejsou zde uvedeni.

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
letošních letních akcí na Větrném vrchu a podpořili tak 
naši iniciativu vybudovat nedaleko Ostrova místo pro 
konání kulturních, dětských a společenských akcí,     
ale také místo, kam se dá vyjít celoročně na procházku.

V roce 2013 pro Vás všechny plánujeme několik akcí, 
na které Vás srdečně zveme - sledujte na
www.vetrnyvrch.cz  / www.rozhlednavetrnyvrch.cz 

13. 7.2013 Indiánské léto (již nyní si připravujte
  masky ve stylu divokého západu)
   3.8. 2013 Varmužova cimbálová muzika
  (vstupenky v předprodeji již nyní 
                        – tip na dárek)
28.9. 2013 Svatováclavské odpoledne na
 Větrném vrchu

O dalších akcích na podporu výstavby rozhledny Vás 
budeme včas informovat. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

VĚTRNÝ VRCHGALERIE UMĚNÍ 
KARLOVY VARY

příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz, 
URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:   
út - ne  10 - 17 hodin (pro školy dle tel. dohody)
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech 
poboček galerie umění

čtvrtek  8.11.2012 v 17 hodin - vernisáž 

pátek 2.11.2012, 19.30 hodin, vstupné 100 Kč 

úterý 13.11.2012, 19.30 hodin, vstupné 100 Kč 

čtvrtek  22.11.2012, 17 hodin

VÝSTAVY:

Svět Josefa Lady      
Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek 
zaplní galerii svými zimními výjevy, dětskými hrami, 
vodníky, ponocnými a zvířátky nejen v originálech 
ilustrací, ale i ve volné malířské tvorbě.
/potrvá do 20.1.2013/

POKRAČUJE:
Klát a Klát
Výstava připravená k jubileím obou autorů soustředí 
především krajinářskou tvorbu Jaroslava Kláta st. 
a dále kuboexpresivní malby s figurálními 
a přírodními náměty Jaroslava Kláta ml. 
/potrvá do 18.11./

100 let hlavní budovy karlovarské galerie 
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení 
stavby budovy galerie v textové a obrazové 
dokumentaci přiblíží historii a stavební vývoj 
architektonicky zajímavého objektu. 
/potrvá do 31.12./

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků 
českého moderního umění – např. A.Slavíček, 
J.Preisler, J.Trampota, J.Zrzavý, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, 
K.Lhoták, K.Nepraš, V.Janoušková, K.Malich aj.

DALŠÍ AKCE:

Oldřich Janota / HOREM PÁDEM 2012
Koncert legendy folkové scény v rámci festiválku 
HOREM PÁDEM 2012.

Mikoláš Chadima & Pavel Richter / HOREM PÁDEM 
2012
Společný projekt improvizací a ambientní hudby 
dvou osobností české alternativní scény – hudebníků 
z nejvýraznějších kapel české alternativní scény jako 
Extempore, Švehlík, Kilhets, MCH Band ad.

Komentovaná prohlídka výstavy 100 let hlavní 
budovy karlovarské galerie
Historik Mgr. Lubomír Zeman provede výstavou 
přibližující stoletý vývoj budovy galerie.
                

Lev Havlíček, PR Galerie umění Karlovy Vary
605 258 630, pr@galeriekvary.cz

Jana Klimešová-Cimická a Jiří Cimický

Jaroslav Chmelík
zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

PROGRAM:
22.11. Interní koncert v sále ZUŠ - zahrají žáci 
hudebního oboru - 17.00 hodin

Akce mimo Ostrov:
1.11. Porcelán pro radost. U příležitosti výstavy 
Zuzany Motlíkové zahrají žáci hudebního oboru 
v kostele Na nebevzetí Panny Marie - 17.30 hodin
24. - 25.11. Dradidlo - Krušnohorské divadelní 
přehlídky v Litvínově se zúčastní soubory LDO.

AKCE ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTROV

Ostrovská teplárenská, a.s.
Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov 

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici
provozního elektrikáře 

Kvalifikační předpoklady: 
a) Vyučen v oboru: Stroje a zařízení v silnoproudé
elektrotechnice, nebo v podobném oboru 
b) Platná vyhláška: č. 50/1978 Sb. - §6 
c) Praxe: min. 5let (oblast energetiky výhodou) 
d) Odborné znalosti a další požadavky: 
Orientace v elektrodokumentaci (liniová schémata,
projekční výkresy atd.), znalost měření základních
el.veličin, zásady spojování zdrojů (transformátory,
baterie). Práce s elektromotory. Znalost nastavování
el. pohonů armatur výhodou. 
Dále je požadována samostatnost a časová flexibilita. 
Po zácviku samostatná práce ve směnném provozu. 
Dobrý zdravotní stav, schopnost práce ve výškách
a ve ztížených podmínkách (prach, hluk, stísněné
prostory). 

Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování
a jiné zaměstnanecké výhody. Nekuřácké prostředí.
Životopis včetně popisu praxe nutný. 
V případě zájmu zašlete svůj životopis a kopie
písemností dokládajících praxi a dosažené vzdělání
na adresu Ostrovská teplárenská, a.s., personální odd.
Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov.
Nebo emailem na opatova@ostrovska-teplarenska.cz 
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Ostrovská veřejnost už dobře ví, že se na gymnáziu 
velmi často se studenty scházejí nanejvýš zajímaví 
hosté. Jejich výčet je úctyhodný a mohl by směle 
konkurovat i proslulé televizní „Plovárně" Marka 
Ebena. Za tato skvělá a obohacující setkání vděčíme 
Mgr. Ivanu Machkovi, který je na gymnáziu 
vyučujícím základů společenských věd a dějepisu. 
Protože se v minulých týdnech počet besed výrazně 
rozrostl, předkládáme Vám malý rozhovor s jejich 
organizátorem: 

Nakolik korespondují tato setkání se školními 
osnovami? 
Prvoplánově určitě ne, ale řada témat školního 
vzdělávacího plánu (ŠVP) se protne s příběhy 
pamětníků. Například v hodinách dějepisu, kdy měli 
studenti možnost naslouchat vyprávění účastníků 
druhého a třetího odboje: J. Wienera – letce RAF, K. 
Mynáře – o bojích v Indočíně v uniformě cizinecké 
legie, V. Šrámka – o Balkánské cestě za svobodou ve   
2. sv. válce, pánů Z. Mandrholce, J. Kycky a pana 
Floriána - politických vězňů z Jáchymova, M. 
Paumera („toho třetího od bratrů Mašínů") a mnoha 
dalších.

Kolik osobností se s ostrovskými gymnazisty 
již sešlo?
Hosty jsem nikdy nepočítal, ale za těch 17 let, co učím 
v Ostrově na gymnáziu, jde každoročně o desítky.
Někdy ovšem musí jít „hora k Mohammedovi", tedy 
jedeme besedovat například do Prahy, kde měli 
studenti možnost se osobně setkat s Václavem 
Havlem nebo s Adolfem Burgerem (autorem knihy 
Ďáblova dílna, která byla předlohou oscarového 
filmu). V Osvětimi se zase mohli setkat s přeživšími 
šoa, což pro studenty bylo velmi emotivní.

Stalo se už někdy, že by některý z hostů přijel na 
doporučení některého ze svých předchůdců?
Při poslední návštěvě vyprávěla Jiřina Šiklová (první 
dáma české sociologie), že na nějaké vernisáži v Praze 
potkala Františka „Čuňase” Stárka (šéfredaktora 
samizdatového časopisu VOKNO). Ten ji sdělil 
novinku, že jede besedovat s gymnazisty kamsi do 
Ostrova. Ona mu odpověděla: „Já tam byla před 
týdnem". Profesor T. Halík zase u nástěnky                       
s fotografiemi hostů poznamenal: „To všechno jsou 
naši přátelé." Někdy se stane, že osobnost, které 
zavolám, zprvu odmítne. Buď z důvodu vzdálenosti, 
nebo neochoty besedovat ve škole. Ale poté, co se 
dozví, kdo všechno už u nás byl, se nechá přemluvit. 
Jsem rád, že svého rozhodnutí pak nelitují a naopak 
bývají našimi studenty příjemně překvapeni.

Čím to je, že na besedy se zajímavými, ale 
generačně už zcela mimo stojícími hosty studenti 
dorazí i ve svém volném čase a mají se i na co ptát?
Snažím se studenty učit, že je důležité mít všeobecný 
přehled. Neučit se na konkrétní zkoušení, ale být 
vzdělaným člověkem. Samozřejmě se bavíme o tom, 
kdo přijede, takže jsou připraveni, navíc leckdy              
i z domova motivováni k dotazům a máme prostě 
šikovné zvídavé studenty.

Ivane, máte osobní sen či přání, koho byste rád 
ještě „ulovil”?
Sny se mi plní průběžně. Pro mne je každé setkání 
jedinečné. Když vzpomenu nedávné návštěvy, tak 
jde o krásné sny: Plastic People of the Universe,            
T.  Sedláček, V. Malý, T.  Halík, M. Čermák,                          
P. Procházková, V. Dvořáková, J. Hutka, V. Merta,          
H. Pavel, I. Klíma, J. Šiklová, A. Lustig, J. Štětina,             
K. Sidon, J. Jirák, C. Svoboda, M. Hoznauer, D. Vávra,      
M. Hilský. Možná mám jeden sen… aby se mezi 
vzdělanci začala používat věta: „Ty jsi ještě 
nebesedoval s ostrovskými gymnazisty?” 

Mgr. Libor Velička

Naše škola se již tradičně aktivně účastní řady 
kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí i soutěží. 

V rámci environmentální výchovy se žáci 7. a 8. tříd 
zúčastnili velmi zajímavého programu Tajemné 
rašeliniště Tajga, při kterém v oblasti Kladské                
u Mariánských Lázní zkoumali místní flóru a faunu. 
Tento program pro ně zajistila koordinátorka EVVO 
Mgr. Hana Veselá.

Velmi úspěšní bývají žáci naší školy také ve 
sportovních soutěžích. V atletickém čtyřboji 
základních škol, který se konal v Karlových Varech       
a jehož se zúčastnilo sedmdesát jedna závodníků, 
obsadil Jakub Tkáč druhé místo ve vrhu koulí.

Tento rok pořádala naše škola přespolní běh žáků      
1. – 5. tříd. Skvělého úspěchu dosáhl Martin Surmaj, 
jenž obsadil první místo v kategorii mladších žáků, 
Ondřej Brichcín pak stejnou pozici mezi staršími žáky 
a Karolína Štěrbová byla nejlepší v kategorii starších 
žákyň. Družstvo starších žákyň ve složení K. Štěrková, 
K. Tamchynová a B. Bláhová korunovalo své 
vystoupení taktéž nádherným prvním místem.

Jelikož žáci i jejich vyučující byli klasickou výukou ve 
školních lavicích již po prvním měsíci unaveni, odjeli 
načerpat nové síly i vědomosti do lůna krásných 
žihelských lesů na tamější školu v přírodě. Po deseti 
dnech se plni sil a nadšení naši druháčci a čtvrťáci 
vrátili ke svým sponzorům - rodičům.

Předškoláci z naší mateřské školy se zúčastnili 
výtvarné soutěže v rámci festivalu Oty Hofmana 
pořádané Městskou knihovnou Ostrov pod názvem 
„Pohádkové malování". Do soutěže se zapojily 
všechny mateřské školy v našem městě. Všechny 
práce dětí byly velice zdařilé, a proto bylo velkým 
úspěchem pro naši školku získání 1. místa. K tomuto 
nádhernému umístění určitě přispělo i doprovodné 
vystoupení, které si měla připravit každá mateřinka. 
Za odměnu si děti kromě diplomu odnesly nádherný 
dort a drobné dárečky. Dětem blahopřejeme               
a děkujeme paním učitelkám Tekely a Balákové,           
s nimiž děti tvořily.

Naše škola je druhou nejstarší základní školou             
v Ostrově. Kdo navštěvuje naše webové stránky, jistě 
si povšiml nové rubriky „historie školy", ve které jsou 
zaznamenána jména všech pedagogů a žáků naší 
školy od r. 1956, tedy i řady z vás, naši milí absolventi 
a bývalí kolegové. Byli bychom rádi, aby součástí 
tohoto almanachu byl i rozsáhlý fotoarchiv. Proto 
bychom vás chtěli poprosit, máte-li nějaké zajímavé 
fotky, úsměvné momentky z dob vašeho válčení na 
naší ZŠ, poskytněte nám je prosím k ofocení. Budou 
vám samozřejmě vráceny nepoškozené zpět. 
Oskenované fotografie můžete zasílat e-mailem 
řediteli školy společně s potřebným popisem.

Mgr. Libor Háček

Minulý měsíc jsem vám na stránkách Ostrovského 
měsíčníku představil projekty, na nich se SPŠ Ostrov 
podílí a mezi nimi byla zmínka i o projektu Popular, 
který se pokusí zpopularizovat mezi žáky a veřejností 
obory napojené na strojírenství. Stručnou informaci 
doplním tím, že počínaje letošním prosincem bude 
škola pořádat kurzy pro zájemce, v nichž by se 
seznámili s touto problematikou. Kurzy proběhnou    
v sobotu dopoledne, jejich zaměření bude 
uzpůsobeno třem věkovým skupinám zájemců (3. - 
5. třída, 6. - 8. třída, středoškoláci) a  odstupňováno 
náročností. Kromě již minule zmiňovaných témat 
týkajících se robotů a internetových stránek si 
zájemci mohou vyzkoušet své manuální dovednosti, 
naučit se základy kreslení v počítačovém programu 
SolidWorks, zjistit, jak složité je programování, 
seznámit se s obsluhou CNC strojů nebo s podobou 
správně vytvořené technické fotodokumentace. 
Pokud vás uvedená nabídka zaujala, navštivte naše 
internetové stránky, kde se dozvíte víc včetně toho, 
jak na podobné kurzy přihlásit své potomky. 
Zmiňované aktivity proběhnou v jednotlivých 
učebnách Centra technického vzdělávání, v budově, 
která byla slavnostně otevřena před patnácti měsíci. 
Za tu dobu si ji vedle žáků, bývalých absolventů           
i široké veřejnosti mohly prohlédnout i odborné 
komise nejrůznějších architektonických soutěží          
a bez výjimky ocenily pojetí areálu, který vyšel              
z návrhu chebského studia A69. Poslední velké 
ocenění získala stavba ostrovské průmyslovky 
začátkem října, kdy se protlačila do užšího finále 
soutěže Stavba roku 2012 a obdržela Cenu předsedy 
S e n á t u  Pa r l a m e n t u  Č R  j a k o  o c e n ě n í  z a  
architektonické pojetí. Nedávno si tým architektů 
připsal i ocenění z výstavy For Arch, konkrétně titul 
Architekt roku 2012. Cenu jim na slavnostním setkání 
předala významná česká designérka a architektka 
Eva Jiřičná. Již na jaře získala stavba ocenění Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví jako Nejlepší investice 
soutěže TOP invest, ocitla se rovněž mezi 
nominovanými mezi Stavbami Karlovarského kraje. 
Všechna posbíraná ocenění jen potvrzují, že město 
Ostrov dostalo v nové průmyslovce unikátní stavbu, 
na níž může být po právu hrdé.  

Mgr. Radek Pícha
učitel českého jazyka

Chtěli bychom Vám oznámit, že MŠ Ostrov 
Krušnohorská 766 získala cenu EUREGIA EGRENSIS 
za rok 2012. EUREGIO EGRENSIS uděluje každoročně 
vyznamenání za mimořádné zásluhy v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Společné prezídium se 
usneslo, že v letošním roce vyznamená spolupráci 
dětských zařízení. Velice nás potěšilo, že MŠ Ostrov 
Krušnohorská 766 a náš partner MŠ Kindergarten 
„Puppenstübl" v Rittersgrünu byly mezi laureráty.
V sobotu 13. října 2012 se zúčastnila ředitelka MŠ 
Hana Patočková a paní učitelka Dagmar Krajíčková 
slavnostního udělování na zámku Voigtsberg               
v Olešnici. Na tomto slavnostním shromáždění 
získala MŠ Ostrov Krušnohorská 766 a MŠ 
Kindergarten „Puppenstübl" v Rittersgrünu za 
angažovanou partnerskou spolupráci Cenu 
EUREGIA EGRENSIS za rok 2012 za mimořádně 
záslužnou práci v oblasti přeshraniční spolupráce       
v EUREGIU EGRENSIS. Cena nám udělala velikou 
radost a velmi si jí vážíme. Ve spolupráci chceme           
i nadále pokračovat a doufáme i nadále v podporu 
města Ostrov.
 

Hana Patočková, ředitelka MŠ

ZAJÍMAVÝ PROJEKT 
OD PROSINCE NA SPŠ OSTROV

MŠ KRUŠNOHORSKÁ ZÍSKALA 
CENU EUREGIA EGRENSIS 2012 

CO NOVÉHO 
V ZŠ JVM A MŠ OSTROV

NA GYMNÁZIU JAKO NA 
(TELEVIZNÍ) PLOVÁRNĚ!



ROZHOVOR RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE

S tímto nesmírně otevřeným mužem jsem se setkal 
po skončení jeho talk show, která již druhým rokem 
obohacuje  program Dětského f i lmového                       
a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. 
Hovořili jsme spolu na barových židlích uprostřed 
jeho pomyslné filmové kavárny na prknech pódia ve 
velkém sále. Řeč přišla nejenom na samotnou talk 
show a její přípravu, ale dotkli jsme se i Ceny Ď, kterou 
Ostrované již dobře znají. 

Právě skončila festivalová talk show, jaké jsou 
Vaše bezprostřední pocity? Diváků dorazilo sice 
oproti loňsku méně, každopádně atmosféra byla 
úžasná...
Děkuji. Jestliže cítíte, že atmosféra byla úžasná, tak já 
to tak cítím také. Samozřejmě mě mrzí, že přišlo 
méně diváků. Na druhou stranu už několik let mně 
prakticky nevadí, jestli je diváků hodně nebo málo. 
Přišel jsem na to, že pokud mám diváky, kteří opravdu 
chtějí vnímat tento pořad, tak to je to nejdůležitější. 
Tak jako třeba existují filmy , které mají málo diváků    
a já například patřím k těm, kteří si je večer rádi pustí, 
přestože do kina by na ně nikdo nepřišel, tak vím, že 
vše je značně individuální. Rozumíte? My jsme si dnes 
večer celou show, řekl bych, doslova "provnímali"       
a vše krásně souznělo. Mohu tedy pouze říci: díky 
bohu, že vše dobře dopadlo, hosté do celé show 
vložili nemalý kus sebe sama a diváci se nechali 
vtáhnout do dění.

Když už jste se zmínil o hostech, jak si je vlastně 
vybíráte? Vím, že si na pódium zvete nejen herce   
a režiséry, ale například i členy významných 
nadací nebo pedagogy. 
Tento festival trvá několik dní a vždy se najdou lidé, 
kteří jsou v daný čas k dispozici a řeknou ano, můžete 
si nás pozvat.

Takže každá show je vlastně taková malá 
improvizace?
Ano, asi sto dva procent je jenom improvizace 
(smích).

Jak jste se vůbec dostal k myšlence takovouto 
show na festivalu pořádat?
To jsem takhle jednou večer po půlnoci seděl se 
Zdeňkem Zelenkou v T-Klubu, bylo nás kolem něj asi 
deset a on krásně vyprávěl. Nu a mě napadlo, že ona 
úžasná atmosféra filmové kavárny plné osobností 
jako je Zdenek Zelenka by mohla být prodána              
v celém velkém sále, který je ale pro tyto věci běžně 
uzavřen. A protože talk show je celý můj svět, 
přestože nejsem v této oblasti populární, protože si 
žiju velmi po svém a stačí mi mít pouze své skalní 
diváky, tak jsem se vydal za tehdejším ředitelem 
Markem Poledníčkem. Řekl jsem mu, že by bylo 
úžasné, kdyby tyto osobnosti, které se na festival 
sjíždějí, pobavily nejenom těch několik pár 
přísedících u stolu, ale přenesly kavárenskou 
atmosféru na jeviště. To že zde dnes mnoho lidí 
nebylo, protože se zrovna dívali na televizi nebo 
zkrátka měli jinou alternativu, je škoda, každopádně 
kdo tu byl, na něho to jistě muselo zapůsobit.

Vaše festivalová show však není jedinou akcí, 
která je spjata s Ostrovem. Vím, že organizačně 
stojíte i za Cenou Ď, která letos měla i místní 
ostrovské kolo. Můžete našim čtenářům blíže 
osvětlit, o co se přesně jedná?
Cena Ď neboli Dík je cena určená českým 
mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům za 
podporu umění a charity. Před třinácti lety mě to 
napadlo jednou takhle v noci a od té doby je to 
součást mého života, vlastně dnes již celý můj život. 
Po třinácti letech už to není jenom velké finále             
v Praze, ale poslední dva roky proběhla i krajská 
předkola, z nichž jedno jste mohli vidět právě zde        
v Ostrově. Z těchto kol vzešli lidé, kteří se poté setkali 
v Národním divadle na slavnostním vyhlášení. 
Krajské předkolo proběhlo za podpory města Ostrov 
a Domu kultury Ostrov, finále poté podpořilo hlavní 
město Praha. Jednu z cen předával například kardinál 
Dominik Duka a mezi oceněnými byl i předseda 
norské vlády Stoltenberg. Nechyběli ale ani                   
v uvozovkách obyčejní lidé jako manželé Šislerovi, 
kteří pomáhají v hospici umírajícím lidem důstojně 
opustit tento svět. To znamená, že Cena Ď se snaží 
mapovat pozitivní energii, která v tomto národě je. 
Když se pak tito výjimeční lidé z celé republiky sjedou 
v Národním divadle, tak je to úžasný ceremoniál. Běla 
Gran Jensen, která je prezidentkou hnutí Na vlastních 
nohou - Stonožka, dokonce v živém vysílání České 
televize prohlásila, že Cena Ď je vůbec to 
nejdůležitější, co tato země má. A proto jsem rád, že 
díky pomoci a úsilí stovek lidí je nadále udělována       
a žije. Co víc k tomu říct? 

Co vše obnáší zorganizovat takovouto velkou 
akci? 
Je to šílená práce! Kupříkladu loni jsme s manželkou 
měli období několika měsíců, kdy jsme na ní dělali 
opravdu osmnáct až dvaadvacet hodin denně. Jinak 
je to opravdu každodenní práce, někdy nám nabourá 
i Vánoce. Ale daří se nám. Každopádně na celém 
projektu musíme tak usilovně pracovat, abychom 
zachovali atmosféru Ceny Ď. Velmi těžko kupříkladu 
získáváme další podporovatele, každopádně když už 
je získáme, tak už je máme navždy. Ano, možná 
bychom mohli zvolit jiné metody a získali je snáze, ale 
to už bychom uhnuli z cesty, kterou se Cena Ď dosud 
bírala, z atmosféry, která dosud panovala. Milan Jandourek

MYROBALÁN
(PRUNUS CERASIFERA EHRH.)

Než se rozepíši o další překrásné dobrotě, kterou 
myrobalán rozhodně je, chtěl bych poděkovat za 
reakci pí. Hellerové k článku o katalpě a pochválit ji za 
všímavost a zjevnou lásku ke stromům a keřům. Mám 
radost, že díky ní už vím o exempláři v našem parku. 
Správně poznamenává, že v Karlových Varech je jich 
více, stejně tak jak jsem uváděl ve svém vyprávění. 
Zmiňovaný kousek v Dvořákových sadech je též 
nádherný. Jsem zároveň rád, že někdo v dnešní době 
najde čas a přečte si mé vyprávění o krásách přírody.

Když se blíží podzim a stromy zdobí plody různých 
barev a velikostí, tak jednou z perel jsou právě žluté 
(ale mohou být i červené) asi 2-3 cm velké, 
jednostranně brázděné, lahodné plody myrobalánu. 
Pecka je hladká, kulatá a snadno oddělitelná od 
dužiny. Jako děti jsme jim říkaly „špendlíky". Považuji 
je za pravou pochoutku. Myrobalán roste jako strom 
nebo i keř s širší korunou vysoký 4-8 m. Větvičky jsou 
zelenkavé, lesklé, jen zpočátku chloupkaté. Někdy 
trnité. Za jistých okolností může připomínat trnku. 
Listy jsou eliptyčné až podlouhle vejčité, 4-7 cm 
dlouhé, nestejně pilovité. Na jaře v době květu třešní 
bohatě bíle kvete (s třešněmi, švestkami atp. je velmi 
blízce příbuzný). Květy jsou pětičetné, podobné 
zmíněné třešni.
Přirozeně se vyskytuje na svazích, okrajích lesů, 
houštinách. Dříve se často vysazoval v zahradách         
a parcích, ale značně jich ubývá a to je škoda. Jsou 
nenáročné a dobře odolávají chorobám a škůdcům. 
Původní divoká forma pochází z Orientu (poddruh 
divaricata). Do Evropy se dostala přes Arábii do 
Řecka. Právě z myrobalánu pravděpodobně vznikly 
mirabelky. Dnes je jeho domovem od Sibiře přes 
k avk azské země až k severním oblastem 
Balkánského poloostrova. Často v jižních Alpách         
a Tyrolsku.

A to rozhodně nechceme. A tak jsme kupříkladu 
první ročník spláceli jako rodina pět let. Nakonec 
jsme však vše překonali a dnes se nám to dostalo 
natolik do krve, že už si nedokážeme představit žít 
jinak.Ostatně třináctý ročník už je na spadnutí, plně 
na něm pracujeme a v červnu 2013 se můžete těšit na 
finále v Národním divadle.

To jistě budeme. Děkuji za rozhovor a přeji Ceně Ď 
i Vám a Vaší rodině mnoho houževnatých 
podporovatelů.     
 Profil: 
Richard Langer (43) je producent, moderátor a autor 
mnoha zábavných a společenských pořadů. Žije          
v Plzni a působí tzv. "na volné noze". Mezi jeho 
nejznámější počiny patří Cena Ď určená českým 
mecenášům a morálním vzorům, která je každoročně 
udělována v Národním divadle v Praze. Více                  
o Richardu Langerovi a jeho projektech se dozvíte na 
webu: www.richard-langer.cz 
(Zdroj fotografií: Archiv Richarda Langera)
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Jan Železný 
šéfredaktor

„TALK SHOW JE CELÝ MŮJ ŽIVOT,” 
říká o sobě producent a moderátor 
zábavných pořadů Richard Langer.
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Fenoménem moderní doby se stalo cestování do 
vzdálených koutů světa. Exotické destinace ročně 
přivítají zástupy poznání chtivých Čechů, mezi nimi        
i občany našeho města. K zisku neobvyklých zážitků      
a poznání nevšedních koutů však není vždy potřeba 
putovat stovky kilometrů. Podobná místa leží i blízko 
Ostrova, takříkajíc "za humny". Blízko česko-německých 
hranic v přilehlém Bavorsku se rozprostírá malá 
zdánlivě bezvýznamná vesnička Konnersreuth, která je 
však již téměř osmdesát let vyhledávaným místem 
poutníků z celého světa. Její jméno je totiž spojeno        
s osobou Terezy Neumannové (Therese Neumann), 
která však vešla ve známost spíše jako Resl von 
Konnersreuth. Tereza, ač narozena do prosté vesnické 
rodiny a živící se jako děvečka, patřila k těm 
osobnostem lidských dějin, které svým životem i skutky 
popírali všeobecně platné lékařské poučky i církevní 
dogmata. Podobně jako u světově známějšího 
italského světce padre Pia se u ní pravidelně (konkrétně 
každý pátek) objevovala stigmata, tedy krvácející 
otevřené rány na místech, kde dle vyprávění evangelií 
hřeby, trnová koruna a Longinovo kopí narušily tělo 
Ježíše Krista. Tereza byla navíc obdařena zvláštními 
v i d ě n í m i ,  b ě h e m  n i c h ž  u p a d a l a  d o  
několikahodinového transu a poté detailně vyprávěla 
své zážitky při putování s Ježíšem. Tyto páteční stavy, 
které se u ní dostavovaly poté, kdy se po několikaletých 
motlitbách ke svaté Terezii z Lisiuexu v den jejího 
blahořečení zázračně uzdravila z těžkých nemocí, 
samozřejmě brzy přilákaly pozornost úřadů, katolické 
církve a veřejnosti. Zatímco duchovní instituce 
zůstávala na pochybách a světské úřady (včetně těch 
nacistických) se jí pravděpodobně spíše obávaly, prostí 
lidé ji začali hojně vyhledávat a žádat úlevu od svých 
nemocí. Historie tak pamatuje nespočet zázračných 
vyléčení často dle lékařů beznadějných případů, která 
jsou připisována její schopnosti přenést na sebe lidská 
utrpení. Přesný počet takto zázračně uzdravených není 
pravděpodobně přesně znám, každopádně Terezina 
smrt v roce 1962 se stala nezapomenutelnou událostí. 
Od té doby po celé půlstoletí je místo jejího posledního 
odpočinku význačným (nejen) křesťanským poutním 
místem. Katolická církev zahájila proces její beatifikace 
(blahořečení) v roce 2005. Tolik tedy historie, 
každopádně duch této mimořádné lidské bytosti 
neopustil Konnersreuth dodnes. V malé vesnici, v níž 
nenajdete více než dvě stě domů s číslem popisným, se 
každoročně v den jejího skonu konají mše                        
a vzpomínkové slavnosti s průvody. Ani letos tomu 
nebylo jinak, tentokrát se však celá akce, vzhledem         
k padesátiletému výročí, rozrostla na několikaměsíční 
program. Já jsem se spolu s rodinnou vydal na pouť do 
Konnersreuthu až na samotný závěr oslav, tedy večer 
22. září, a rozhodně jsem nelitoval. Na jejich průběh 
návštěvníky již z dálky upozorňoval nezvykle nasvícený 
střed malebné zemědělské vísky. Na malém 
trojúhelníkovém náměstí před Tereziným rodným 
domem již byly shromážděny davy, tiše čekající na 
večerní mši svatou pod širým nebem. Pro nás Čechy 
jistě stojí za zmínku, že ji celebroval sám pražský 
kardinál Dominik Duka a na místě bylo možno potkat 
řadu krajanů, kteří stejně jako já trochu nesměle 
postávali stranou. Následoval krátký pochod až k hrobu 
zemřelé doprovázený náboženskými hymny. Večerní 
program poté vyvrcholil hromadnou motlitbou na 
konnersreuthském hřbitově a kardinálovou přímluvou 
za úspěšné dokončení procesu blahořečení. Přestože 
jsem do Konnersreuthu nepřijel, abych prosil                   
o uzdravení (i když bych jej sám potřeboval) a můj vztah 
ke katolické církvi je diplomaticky řečeno trochu 
problematický, celá událost ve mně zanechala 
nesmazatelnou stopu. Účast v davu stovek poutníků 
tiše odříkávajících své motlitby a prosby na takto 
mystickém místě zkrátka nemůže nechat netečným 
žádného  spirituálně  zaměřeného  člověka.  
Pochybovačům i všem ostatním poté doporučuji 
odebrat se k nedaleko stojící zastřešené vzpomínkové 
zdi, která je doslova obsypána děkovnými deskami od 
nemocných z řady zemí Evropy (ČR nevyjímaje), kterým 
návštěva tohoto místa spolu s modlitbami vrátila zdraví. 
Závěrem nezbývá než vás, čtenáře Ostrovského 
měsíčníku, pozvat na příští rok, kdy se tato významná 
akce bude konat již po jedna padesáté. Pokud však 
preferujete intimnější variantu, zmíněná místa lze 
navštívit a s osudem Terezy Neumannové se seznámit 
téměř po celý rok. Vězte totiž, že její duch ani po 
padesáti letech z vesničky neodešel!

Jan Železný, šéfredaktor         

Milá redakce, prosím o zveřejnění poděkování svatému 
Petrovi, patronu počasí, za to, že v srpnu zapršel                
a napustil nám bazének kolem sochy zvané ,,u rozvodu", 
což bylo v horkém létě příjemné. Bohužel zapomněl 
předtím trochu vyfoukat smetí a opravit přepad. Mohl 
by také odvézt kusy betonu povalující se na trávníku       
a dokončit likvidaci pískoviště, ze kterého koukají kusy 
betonu mezi trávou. Vůbec by mohl celou tuto část 
trochu zkulturnit, například přeměnou na parkoviště 
(kterých je v této části Jungmannovy ulice stále málo)      
s příjezdem samostatným pruhem z "kulaťáku". Když  se 
přimluví i redakce, třeba pochopí, že od dob 
starostování pana Zborníka, který obchvat prosadil, už 
radnice na dokončení nemá čas, neboť jsou tu další 
volby a důležitější starosti. Děkuji.

Jan Prokeš 

Ostrov: Nový - Patera (C), Schmied, Pánek, Šajánek, 
Hanák, Zakreničnyj, Čoudek, Pospíchal, Vatral, 
Hluchý, Loula, Trojek, Krich, Kabyl, Císař, Macura.
Cheb B: Barthell - Moudrý, Jandík, Marek, Janiš (C), 
Novotný, Brychta, Zeman, Vrána, Hošek (A), Bláhovec 
(A).Branky: 1:36 Schmied (Pánek), 5:02 Pánek, 12:37 
Patera, 20:42 Čoudek (Hluchý), 23:16 Patera (Hluchý), 
31:21 Pospíchal (Patera), 45:27 Patera, 47:38 Pánek 
(trestné střílení), 59:07 Pospíchal (Patera) - 1:24 Hošek 
(Jandík), 6:49 Bláhovec (Janiš), 25:01 Vrána (Brychta), 
34:44 Zeman (Novotný), 36:41 Janiš (Jandík), 51:31 
Vrána (Marek), 55:42 Bláhovec (Hošek), 56:42 
Bláhovec. Před tímto duelem byli mírnými favority 
domácí, kteří zvítězili nad Březovou 9:2 a ve 2. kole 
měli volno, zatímco Stadion měl v nohách dohrávku  
v týdnu taktéž s Březovou 8:4 a přijel pouze s 10 lidmi 
do pole. Úvodní čestné vhazování provedl starosta 
města Ostrov Bc. Pavel Čekan.

Od úvodních minut předváděly oba celky pro téměř 
sto diváků rychlý a strhující hokej plný branek, 
gólových šancí, vyloučených a osobních soubojů ve 
velkém tempu. Již ve 2. minutě překvapil brankáře 
Nového zkušený Láďa Hošek a otevřel účet tohoto 
dramatického utkání. Domácí však během krátké 
doby otočili zásluhou Schmieda a Pánka ve vlastním 
oslabení na 2:1. V 7. minutě vyrovnal hostující 
matador Bláhovec na průběžných 2:2. Vedení na 
domácí stranu převedl kapitán Jaroslav Patera 
neuvěřitelnou střelou od vlastní modré čáry, která      
k překvapení všech skončila za zády šokovaného 
hostujícího Barthella a vzápětí vypukla ohromná 
exploze nadšení v táboře domácích fandů. 

Ve druhé části hry branková přestřelka pokračovala. 
Domácí ve 24. minutě vedli již 5:2. Za tohoto stavu 
mohl korigovat skóre Ladislav Bláhovec, když za 
záchranou brzdu zatáhl domácí kapitán Patera, ale 
svou příležitost z trestného střílení zahodil. Hosté 
přesto nehodili flintu do žita a snížili na 6:5 pro 
Ostrov. Takovýto výsledek zůstal na světelné tabuli      
i po skončení této periody

Ani poslední dějství nebyla žádnou procházkou 
růžovou zahradou. Hostům síly nedocházely, přesto 
na 8:5 ve 48. minutě zvýšili domácí Paterou                   
a především efektivním trestným střílením Pánka, 
který vykoupal Barthella po faulu hostujícího Hoška. 
Hosté značně přitvrdili hru, což domácímu velmi 
mladému celku začalo dělat problémy a výsledek se 
dostavil. V rozmezí pěti minut rezerva Stadionu Cheb 
dokázala vyrovnat na 8:8. Případným samostatným 
nájezdům zabránila přesilovková trefa Pospíchala po 
přesné výzvě od Patery. HC Čerti Ostrov si tak za ovací 
diváků připsali šťastnou, ale zaslouženou výhru 9:8 za 
tři body, ke které svým velmi solidním výkonem 
přispěla trojice rozhodčích Lukáš Vrbický, Jakub 
Peutlschmid na čele s Janem Kadeřábkem (všichni ze 
Sokolova).

Jaroslav Patera

Mgr. Lada Bláhová

Jmenuji se Lucie Matoušková. Už patnáct let jsem 
členkou mažoretkové skupiny Oskarek ostrovského 
domu dětí a dlouholetou českou reprezentantkou       
v twirlingu a mažoretkách na evropské i světové 
úrovni. Ve dnech 6. a 7. října jsem se ve francouzském 
Sélestatu zúčastnila se svým tanečním partnerem 
Josefem Hlaváčkem z Čáslavi Mistrovství Evropy NBTA 
2012. Velmi úspěšná česká výprava čítala celkem tři sta 
účastníků, kteří přivezli celkem pět zlatých, pět 
stříbrných a čtyři bronzové medaile. Ostrovské 
Oskarky Denisa Fekiačová, Patricie Slavíková, Eva 
Smrčková, Nela Helebrandová, Nguyen Thi Thuy 
Trang, Jana Čerjaniková, Terezka Provazníková               
a Tereza Vimrová získaly třetí místo v kategorii Exibiton 
Corps. Jana Žikavská s Martinou Menclovou obhájily 
čtvrté místo z loňského roku. Malé Oskarky z kategorie 
dětí Adéla Nováková, Veronika Pribišová, Camilla 
Ullmannová a Tereza Huličková se umístily na 
sedmém a osmém místě, což je při jejich první účasti    
v evropské soutěži obrovským úspěchem. Mně             
a mému partnerovi se povedl historický průlom. Stali 
jsme se  MISTRY EVROPY pro rok 2012 v párové 
kategorii. Jsme první Češi, kteří to dokázali v kategorii 
v seniorské - nejprestižnější a nejobtížnější ze všech. Je 
to úspěch nejen náš osobní, ale i České republiky, 
který se ve Francii stal obrovskou senzací. Soutěžili 
jsme v kategorii duo s rekvizitami - kategorie senior. 
Tato disciplína spočívá v umění tance, ovládání 
twirlingové (hůlkové části) a ztvárnění pomocí rekvizit 
a hudby na vybrané téma. Naše kategorie probíhala     
v sobotu v podvečer, na řadu jsme šli jako jedni             
z posledních. Mohu říci, že se nám program velice 
vydařil a byli jsme nadmíru spokojeni.  Největší radost 
nám kromě ovací českých diváků udělalo standing 
ovation od ostatních států. Bylo to neuvěřitelné! 
Nemohli jsme uvěřit gratulacím od holandského, 
francouzského nebo slovinského publika a už vůbec 
ne přáním dobrého výsledku od technických porotců. 
Vyhlašovací ceremoniál byl plný emocí. Při zvuku 
české hymny na naši počest jsme byli nesmírně 
šťastní. Velký dík za náš úspěch patří ostrovskému 
domu dětí, Evě Žilákové a Bedřichu Sieglovi (trenérům 
ostrovských Oskarek), Haně Neumanové (trenérce 
Josefa Hlaváčka) a rodinám, které nás velice 
podporují. Nemohu zapomenout ani na Lubomíra 
Kábrta, se kterým jsem vybojovala titul Mistra České 
republiky a postup na ME a mého tanečního partnera 
Josefa Hlaváčka, se kterým sdílím titul MISTRA 
EVROPY 2012. Prostřednictvím tohoto článku bych 
chtěla pozdravit i moji bývalou paní učitelku 
Hanuščinovou, které jsem velice zavázána.

Lucie Matoušková
mistryně Evropy v twirlingu

HC ČERTI OSTROV 
- HC STADION CHEB B 
9:8 (3:2, 3:3, 3:3)

Již po desáté proběhne v našem městě Setkání 
ostrovských sportovců a s tím související vyhlášení 
nejlepších sportovců města Ostrova za rok 2012. 
Soutěží se ve třech věkových kategoriích a přihlásit 
se může každý, kdo splňuje tato kritéria:

JUNIOŘI – 12 až 17 let, DOSPĚLÍ – od 18 let, TÝMY          
– bez omezení věku. Podmínkou nominace je 
umístění do 3. místa v kraji +  účast na mistrovství ČR 
či adekvátních soutěžích. Vítaná je účast na 
evropských závodech.

Rovněž hledáme sportovní talent, kterým se může 
stát sportovně nadané děvče nebo hoch do 12 let        
s výraznými úspěchy ve svém sportovním odvětví.

Své návrhy můžete posílat na adresu info@mb-
media.cz a to nejpozději do 15. prosince 2012.

DANKE, RESL! 
PADESÁTÉ VÝROČÍ "ODCHODU" 
TEREZY NEUMANNOVÉ

VYZNÁNÍ MISTRYNĚ 
EVROPY V TWIRLINGU

PODĚKOVÁNÍ SV. PETROVI 
- DOPRAVA V JUNGMANNOVĚ UL.

OSTROV HLEDÁ 
NEJLEPŠÍ SPORTOVCE



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

1) Programátor CNC strojů

2) Seřizovač a obsluha CNC strojů

3) Seřizovač a obsluha NC strojů

4) Pracovník kontroly jakosti 

5) Technolog

6) Programátor svařovacího robota 

7) Pracovník nákupu

 (laser, dělící a děrovací stroje) 
Požadavky – praxe, znalost práce ve 3D kreslicím programu Solid Works
nebo Autodesk Inventor, znalost NJ 

(laser, dělící a děrovací stroje) 

(hydraulické a ohraňovací lisy) 

Požadavky – praxe, znalost práce na PC, znalost NJ nebo AJ 

požadavky – praxe, znalost práce na PC, znalost NJ nebo AJ 

požadavky - praxe, znalost práce na PC, znalost NJ 

požadavky - praxe, znalost práce na PC, znalost NJ

 

 

Nabízíme práci v moderní a perspektivní firmě,
nadprůměrné platové podmínky. 
Strukturované životopisy zasílejte na blazek@swissform.cz 

Swissform a.s.
se sídlem v Nejdku, Nerudova 369 
exportně orientovaný výrobce komponentů, sestav
a výrobků z plechu (A2,St,Alu)

hledá pracovníky na tyto pozice:

Obecné požadavky pro všechny uvedené pracovní pozice:
Vzdělání strojírenského směru, praxe ve výrobní firmě. 
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