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Vážení čtenáři,

počátek nového roku     
se v naší zemi nesl ve 
znamení historicky první 
přímé volby prezidenta 
republiky. Pozitivním

ÚVODNÍK

v kulturní příloze. Ostrovského kulturního stánku 
se týká i téma měsíce, v jehož rámci vás 
seznámíme s dokončením rekonstrukce domu 
kultury a slavnostním otevřením Divadélka Točna. 
V rámci aktualit z města by vaší pozornosti neměl 
uniknout příspěvek tajemnice města Ing. Jany 
Punčochářové o přípravě kulturního kalendáře, 
jenž vznikl jako výsledek spolupráce města, jeho 
příspěvkových organizací a samozřejmě domu 
kultury. Již tradiční součástí jsou hlášení hasičů      
a městské policie spolu se zprávami z ostrovských 
škol. Rozhovor jsme tentokrát pojali trochu 
netradičně a vyzpovídali jsme pořadatele 
ostrovského Region Beatu a frontmana kapely 
Censorshit Josefa Baláka. Pokračujeme rovněž      
v seriálu o labyrintech a bludištích v Zámeckém 
parku z pera Mgr. Lubomíra Zemana. 

Čtení plné zábavy a inspirace vám přeje,

Jan Železný, šéfredaktor

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.
Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.
Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pátek 15. února 2013. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 13. února 
2013. Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!
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Autor: Josef Ilko

faktem jistě budiž na české poměry posledních let 
poměrně vysoká účast voličů, která se však bohužel 
opět vyhnula našemu Karlovarskému kraji , který se 
v počtu zúčastněných (četl-li jsem dobře statistiky) 
umístil na nelichotivém posledním místě. Přesto se 
zdá být jasné, že Češi celou tuto historickou událost 
nevzali na lehkou váhu a nová hlava státu se tak 
bude moci opřít o silnou legitimitu svého 
postavení. Možná to byla paradoxně právě tato 
skutečnost, která značně rozdmýchala nálady ve 
společnosti a před druhým kolem polarizovala 
českou veřejnost na dva zdánlivě nesmiřitelné 
tábory a nemalou část obyvatel rovněž otrávila.       
V době, kdy píšu tyto řádky, ještě není známo, který 
ze dvou kandidátů usedne do prezidentského 
křesla na Pražském hradě, tradičním to sídle 
českých vladařů. Doufejme však, že vítěz využije 
svého silného postavení k posílení ústavnosti          
a parlamentní demokracie, obnově nesmírně 
důležité (byť někdy možná přespříliš idealizované) 
masarykovské tradice humanismu a především 
sjednocení obou pólů výše zmíněného spektra. 
Jedině tak totiž bude možné napravit poškozenou 
reputaci, jíž se česká politika těší, a vrátit občanům 
scházející důvěru v demokratický systém. Je to 
totiž právě onen deficit důvěry, jenž provázel 
českou/československou novodobou státnost      
od jejího vzniku v roce 1918 a doposud vždy uváděl 
na scénu nejtragičtější dramata našeho národa. 
Přál bych si tedy, aby se nový prezident tohoto 
velkolepého úkolu zhostil se ctí, byť by to bylo to 
jediné, čeho by během svého mandátu dosáhl.

Život lidský se však netočí pouze kolem politiky        
a tak vám Ostrovský měsíčník jako vždy nabízí řadu 
článků dotýkajících se jiných, snad veselejších 
stránek života. Jak již signalizuje titulní strana,        
do našeho města zavítá známý satirik a komik       
Jan Kraus se svoji talk-show. Více informací o tomto 
představení i dalších akcích vám přinese příspěvek 
ředitelky domu kultury Romany Parmové 
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AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

Ve středu 9. ledna 2013 proběhlo slavnostní 
ukončení rekonstrukce Domu kultury, která byla 
realizována v rámci projektu „Dům kultury Ostrov 
– centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas". 
Pr o j e k t  b u d e  p o d p o ř e n  z  p r o s t ř e d k ů  
Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad a to až do výše 78,63 % 
způsobilých výdajů. Celkové výdaje na realizaci 
projektu dosáhly zhruba 24,5 mil. Kč. Tato částka 
byla o tři miliony nižší, než bylo odhadováno před 
výběrovým řízením na projekt, tedy před 
zahájením realizace.
Slavnostní ukončení celého projektu bylo 
zahájeno tiskovou konferencí, která se konala         
v nově zbudovaných prostorách zkušeben. 
Starosta města Bc. Pavel Čekan a místostarosta 
pan Milan Matějka zde seznámili zástupce médií    
s projektem a jeho hlavními přínosy. Další 
doplňující údaje také poskytli představitelé Domu 
kultury Ostrov a zástupci odborů Městského 
úřadu Ostrov, kteří se na projektu podíleli. Jednalo 
se zejména o odbor investic a odbor rozvoje            
a územního plánování. 
Pan starosta vyzdvihl hlavní přínosy projektu, 
kterými jsou zejména zachování významné 
kulturní památky pro budoucí generace včetně 
jejího funkčního využití. Lepší pohyb pro imobilní 
a těžce mobilní občany, matky s kočárky a zrakově 
postižené osoby v prostorách domu kultury 
umožní nově zbudovaný výtah. Výtah má 
dostatečné rozměry pro přepravu a obsahuje 
akustické hlášení  v jednotlivých podlažích včetně 
Braillova písma u tlačítek. Úspora energie sice 
nebyla primárním cílem, ale i tento přínos bude 
projektem vytvářen.  Zateplení půdního prostoru, 
rekonstrukce větrání a vytápění a také 
modernizace celého systému řízení a regulace

REKONSTRUKCE DOMU KULTURY SLAVNOSTNĚ UKONČENA
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Tisková konference v nové zkušebně. Na fotografii ředitelka DK Ostrov Romana Parmová, 
zástupce stavební firmy Petr Borovec, místostarosta Milan Matějka, starosta města Bc. Pavel Čekan 

a vedoucí odboru investic Jiří Šuster (Zdroj: Jan Železný).  

v č e t n ě  r e k o n s t r u k c e  e l e k t r o i n s t a l a c e                          
a nouzového osvětlení by měly přinést úsporu 
energie na vytápění. Provedená obnova kulturní 
památky je tedy šetrná k životnímu prostředí.
Mimo výše uváděných úprav proběhla v domě 
kultury také rekonstrukce balkónu kinosálu 
včetně výměny sedaček a vznikly nové prostory 
pro volnočasové aktivity. V místech původního 
skladu kulis byla vestavěna dvě nová podlaží, 
která mají sloužit jako zkušebny pro hudební 
skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity.              
V prostranství pod jevištěm divadelního sálu byl 
zbudován nový společenský prostor – Divadélko 
Točna.
Do prostoru Divadélka Točna se dále přesunulo 
celé slavnostní ukončení, na nějž byli pozváni 
zástupci města, zástupci projektantů, kteří stáli      
u zrodu celého projektu, a také realizační firma 
První Krušnohorská realitní kancelář s. r. o. 
zastoupená panem Petrem Borovcem. Dále přijali 
pozvání zástupci Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad, kteří mají projekt             
z hlediska poskytování dotace na starosti.             
Na slavnostní ukončení byli rovněž pozváni 
partneři projektu, kterými jsou Dům kultury 
Ostrov, Město Horní Slavkov, Sdružení Krušné 
hory – západ, Léčebné lázně Jáchymov, a. s.             
a Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné 
hory – západ".  Vlastní stavební práce na 
rekonstrukci domu kultury byly zahájeny v květnu 
2011 a ukončeny 1. října 2012. Slavnostní 
ukončení tak bylo pomyslnou poslední tečkou 
projektu, po níž bude následovat žádost                  
o proplacení dotačních prostředků a provoz nově 
zbudovaných prostor.

Ing. Romana Stolínová, 
referentka odboru rozvoje a územního plánování

Milan Kuna, JSDH Ostrov

PROSINEC NA LINCE 150

V prosinci naše jednotka zasahovala celkem           
u sedmnácti událostí, z toho bylo sedm 
technických pomocí, čtyři požáry, dvě dopravní 
nehody, únik látek, planý poplach a prověřovací 
cvičení. K úniku plynu v obytném domě jsme 
vyjížděli do Nádražní ulice, dále jsme likvidovali 
únik benzinu z osobního auta v ulici U Nemocnice. 
Naše jednotka společně s JSDH Kyselka 
a jednotkou HZS KV byla vyslána k záchraně 
tonoucí osoby v jezu v Radošově. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. 
K likvidaci padlých stromů jsme vyjížděli na 
Mariánskou, na silnici do Jáchymova, na silnici 
mezi Merklínem, Lípou a Mariánskou a posledně 
na silnici do Velichova. Požár plastového kontej      
a Hroznětín, v Horním Žďáru jsme likvidovali 
společně s jednotkou HZS KV požár osobního 
auta. Dále jsme společně likvidovali požár                
v opuštěném domě v Lidické ulici. Do Masarykovy 
ulice jsme byli vysláni na technickou pomoc. 
Došlo k prasknutí topení. Dále jsme byli vysláni 
společně s jednotkou HZS KV k prověření 
s ignalizace EPS v domově pro senior y                        
v Krušnohorské ulici. Jednalo se však o planý 
poplach. K odstranění následků dopravní nehody 
jsme vyjížděli do Krásného Lesa a k nehodě dvou 
osobních automobilů jsme vyjížděli na silnici mezi 
Merklínem a Perninkem. Naší asistence při 
vyproštění osobního vozu po nehodě bylo 
zapotřebí na silnici mezi Ostrovem a Stráží nad 
Ohří.

Ceny za svoz odpadu se v Ostrově pro rok 2013 
nemění a budou ponechány ve stejné výši jako       
v roce 2012. Stanovení výše úhrad za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro uživatele systému od 1. ledna 2013:

Ve stanovené úhradě jsou zahrnuty náklady za 
příslušný rok dle ustanovení a příloh smluv, které 
se týkají nakládání s komunálním odpadem ve 
městě Ostrov a přilehlých místních částí. 
 

CENY ZA ODVOZ ODPADU 
ĚNÍSE NEM

Odbor majetkové správy

Objem  
sběrných 

nádob

Frekvence vývozu

60-70 
litrů

735,- 
Kč/rok

1 328,- 
Kč/rok

2 821,- 
Kč/rok

6 788,-
Kč/rok

11 311,- 
Kč/rok

1 474,- 
Kč/rok

2 654,- 
Kč/rok

5 643,- 
Kč/rok

13 575,-
Kč/rok

22 624,- 
Kč/rok

2 949,- 
Kč/rok

5 308,- 
Kč/rok

11 287,- 
Kč/rok

x

45 244,- 
Kč/rok

1 166,- 
Kč/rok

2 101,- 
Kč/rok

4 467,- 
Kč/rok

x

17 911,- 
Kč/rok

110-120 
litrů

240 litrů

660 litrů

1100 litrů

1x
za dva 
týdny

1x
týdně

2x
týdně

kombinace
5m/1x14
 7m/1xt

Slavnostní přestřižení pásky v Divadélku Točna. Na fotografii (vlevo) Pavla Korbášová, Romana Parmová, 
starosta Bc. Pavel Čekan, místostarosta Milan Matějka a Věra Čarná (Zdroj: Archiv DK Ostrov).



PĚVECKÝ SBOR Z MARIÁNSKÉ 
ROZEZNĚL KOSTEL SV. MICHAELA
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KABELOVÁ TELEVIZE OSTROV

Hana Ševčíková, produkce 

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. 

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

PLÁN  VYSÍLÁNÍ – ÚNOR 2013

7. února
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní   
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Pod lupou

14. února
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní   
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Café U nás 

21. února
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní   
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Škola hrou 

28. února 
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní   
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Pořad: Rozhovor na téma – 
                     Otázky pro starostu 

Mgr. Jana Múčková 

Ani  v  únoru Městsk á k nihovna Ostrov 
nezapomíná na své čtenáře a příznivce a nabízí 
jim, kromě mnoha knižních novinek, také další 
zajímavé výstavy, kurzy a přednášky.

Od 1. do 27. února budou v Oranžerii Václava 
Havla vystaveny fotografie Jana Boreckého, které 
byly pořízeny v rámci programu Rekonstrukce 
soch a křížků v okolí Vladaře. Současně si na 
chodbách u oddělení pro dospělé můžete 
prohlédnout výstavu fotografií s názvem 
Vzpomínky na Nepál, které ze svých cest přivezla 
paní Martina Žemličková. Výstava potrvá od 1.       
do 28. února. V úterý 5. února od 16 hodin se bude 
konat přednáška Ostrovská knihovna on-line. 
Přednáška je určena široké veřejnosti. Dozvíte      
se užitečné informace o elektronických službách, 
které nabízí naše knihovna. Například jak používat 
on-line katalog, jak rezervovat knihu přes internet 
a mnoho dalších zajímavostí. Přednáška bude 
zdarma.

Úterý 12. února bude patřit všem tvořivým. Od 16 
hodin proběhne v učebně MK Ostrov další tvůrčí 
dílna Mgr. et MgA. Zdeňky Bílkové – Staré techniky 
– nové nápady. Tentokrát se seznámíte                       
s technikou Iris Folding. Veškerý materiál bude 
zajištěn, účastníci kurzu zaplatí lektorce pouze 
náklady na materiál ve výši 100 Kč. Dne 19. února 
(opět úterý) se bude v učebně konat přednáška 
Vyhledávání na internetu. Jak je z názvu patrné, 
dozvíte se jak vyhledávat na internetu, jak ověřit 
věrohodnost informace, jak použít pokročilé 
vyhledávání atd. Přednáška začne v 16 hodin         
a bude zdarma pro všechny zájemce.

Srdečně zveme na Recitál písní a autorské čtení 
známého básníka, překladatele a písničkáře Jiřího 
Dědečka. Recitál se bude konat ve čtvrtek 21. 
února od 17 hodin v Oranžerii Václava Havla v MK 
Ostrov. Vstupné bude 50 Kč. Kurz Začínáme              
s Windows 7 je věnovaný všem začátečníkům          
s PC/notebookem. Kurz bude zdarma a bude se 
konat v úterý 26. února od 16 do 18 hodin                 
v učebně MK Ostrov.

Všechny zájemce o přednášky, kurzy a jiné akce 
prosím, aby si včas rezervovali místa a vstupenky 
přímo v knihovně, telefonicky nebo e-mailem. Při 
malém počtu účastníků budou akce zrušeny.          
V tuto chvíli již připravujeme výstavu fotografií 
člena ostrovského fotoklubu pana Mgr. Milana 
Martínka, které budou k vidění v březnu                    
v Oranžerii Václava Havla. V březnu vypukne 
soutěž pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studentů 
středních škol o velice zajímavé ceny. Sledujte 
web!
Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 
dotazy posílejte na info@mkostrov.cz nebo 
volejte na tel. 353 434 300.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ÚNORU

Ladislav Jiskra, 
vedoucí odboru dopravně-správního

K datu 1. ledna 2013 evidujeme celkový počet 
obyvatel 17 830.

POČET OBYVATEL MĚSTA OSTROVA

Vánoce jistě patří k nejpříjemnějším svátkům          
v roce. Pro ty, kteří si ještě naposledy chtěli 
vychutnat atmosféru českých a moravských 
lidových koled, byl určen Tradiční dobročinný 
koncert na závěr vánoční doby pořádaný 
Římskokatolickou farností v Ostrově.
V sobotu 12. ledna odpoledne se hlavní loď 
kostela sv. Michaela na Starém městě rozezněla 
vokály žen z pěveckého sboru Domova                     
v Mariánské, které vedl a na varhany doprovázel 
s b o r m i s t r  J i ř í  N av a r a .  K ro m ě  č e s k ýc h                          
a moravských lidovek jako Nesem vám noviny, 
Štědrý večer nastal či Aj dnes v Betlémě zazněly       
i duchovní písně českých autorů z 16. a 17. století.    
Z nich jmenujme například skladbu Z archy 
vypuštěný holoubku od Jiřího Třanovského. 
Přestože se teplota v kostele povážlivě blížila 
nízkým hodnotám, prakticky všechny spodní 
lavice byly zaplněny pozornými posluchači. Ti celý 
sbor po každé písni odměnili potleskem. Největší 
obdiv si zřejmě získalo sólo Evy Bajgerové, která se 
nezalekla latinského textu písně Dormi secure (Spi 
bezpečně) od Václava Karla Holana Rovenského. 
Přítomné rovněž mohlo těšit, že jejich dobrovolný 
příspěvek bude připočítán k výtěžku Tříkrálové 
sbírky Oblastní charity v Ostrově.
Přestože výkony sboristek nebyly vždy plně 
profesionální, ti, kteří stejně jako já seděli na 
ochozu poblíž varhanů, si nemohli nevšimnout 
ryzího nadšení a energie, kterou všechny 
přítomné do svého přednesu promítly. Jednalo se 
o elán, jenž mnohým z nás bohužel často v životě 
chybí a jenž jim můžeme jen tiše závidět či snad 
lépe se jimi inspirovat. Pokud tedy příští rok 
zatoužíte po vánoční hudební klasice, koncert 
pěveckého sboru Domova v Mariánské jistě bude 
správnou volbou.

Ing. Jana Punčochářová, tajemnice MěÚ Ostrov

Na internetových stránkách města www.ostrov.cz 
(nebo také http://kalendar.ostrov.cz/) jsme na 
konci minulého roku pro obyvatele i návštěvníky 
Ostrova př ipravi l i  K alendář  kulturních,  
společenských a sportovních akcí města. Kalendář 
je určen všem, kteří hledají zábavu, sportovní 
vyžití, či se chtějí dozvědět něco nového. Hledat 
lze jak podle termínu, tak podle zaměření akce. 
Dále je kalendář určen těm, kteří chtějí zveřejnit 
akci, kterou pro veřejnost pořádají. Pravidelní 
pořadatelé akcí v Ostrově se mohou zaregistrovat 
a akce zveřejňovat pod svým jménem. Ostatní 
mohou akci zveřejnit jednorázově. Kalendář 
spravují pracovníci městského úřadu a ti rovněž 
dohlížejí na využívání kalendáře.
I vy můžete svoje akce prezentovat v Kalendáři 
kulturních, společenských a sportovních akcí 
města.

KULTURNÍ KALENDÁŘ 
MĚSTA OSTROVA

Pěvecký sbor z Mariánské (Zdroj: Jan Železný).

Provozní doba kontaktního místa:
8.00 − 17.00 hod. 
8.00 − 17.00 hod.  
9.00 − 15.00 hod. 

9.00 − 17.00 hod.
9.00 − 17.00 hod.

po      
st        
pá      

út      
čt        

Jan Železný, šéfredaktor



Od 7. ledna 2013 zajišťuje MP Ostrov na základě 
veřejnoprávní smlouvy s městem Jáchymov 
hlídkovou činnost i v tomto městě.
V roce 2012 strážníci MP   
– řešili  2 430 přestupků, za které vybrali 277 300 Kč
 – přijali 1 984 oznámení od občanů
– zjistili 31 pachatelů trestného činu
 – provedli 9 794 kontrol v katastru města
– ve 418 případech asistovali ostatním složkám IZS 
– ve 127 případech vyjeli na alarm 
(narušení objektu)
– doručili 195 písemností občanům
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Andrea Zvolánková, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov získaly    
v celostátním projektu Nemocnice ČR 2012              
z pohledu pacientů a zaměstnanců titul a pečeť 
„Nejlepší nemocnice kraje 2012". Projekt byl 
realizován v období od 1. března do 30. září 2012 
neziskovou organizací Health Care Institute. 
Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov si toho 
velice váží a všem pacientům a zaměstnancům 
děkují za jejich hlasy a za důvěru k ostrovské            
i sokolovské nemocnici.

Dne 29. ledna 2013 byl v Nemocnici Ostrov 
zahájen druhý předporodní kurz pro nastávající 
maminky. Kurz, který je bezplatný, potrvá sedm 
týdnů a je vhodný pro těhotné od ukončeného 
dvacátého čtvrtého týdne těhotenství. Součástí 
kurzu je prohlídka porodního sálu v ostrovské 
nemocnici a mimo jiné i možnost konzultace           
s porodníkem, anesteziologem, pediatrem              
a zdravotní sestrou novorozeneckého oddělení. 
Lekce budou probíhat každé úterý od 16 do 18 
hodin pod vedením porodní asistentky.       
Přihlásit se je možné i během probíhajícího kurzu. 
Objednávky a bližší informace 
na tel. 353 364 149.   

AKTUALITY Z MĚSTA

Zdroj: Archiv MP Ostrov

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE   

EKOCENTRUM V ÚNORU

Dne 14. prosince 2012 zasahovali strážníci MP 
proti osobě, která na úřadu práce vyhrožovala 
zaměstnancům a byla zjevně pod vlivem 
omamných látek. Strážníci na místě osobu 
zklidnili a vzhledem k jejímu psychickému stavu 
přivolali RZS, která osobu převezla k vyšetření      
do místní nemocnice.
Dne 22. prosince 2012 nalezla hlídka MP 
peněženku s finanční hotovostí. Strážníci vypátrali 
majitelku a tuto peněženku jí vrátili. Před Vánoci to 
byl jistě pěkný dárek a občanka ocenila přístup 
našich strážníků.
Dne 28. prosince 2012 přijali strážníci oznámení     
o dopravní nehodě, kdy řidič přepravní 
společnosti naboural zaparkovaná vozidla              
a z místa nehody ujel. Strážníci dle popisu vozidla 
náhodnými svědky provinilého řidiče sehnali          
a ten se vrátil na místo nehody. Nehodu dále řešila 
PČR.
Dne 31. prosince 2012 přijali strážníci oznámení     
o zraněném muži na Hlavní třídě. Po příjezdu na 
místo poskytli zraněnému muži první pomoc          
a zajistili lékařské ošetření.
Dne 1. ledna 2013 v časných ranních hodinách 
byla hlídka MP přivolána ke zraněné ženě, která 
byla napadena svým manželem. Hlídka provedla 
asistenci při ošetření ženy a dále celou věc předala 
PČR pro podezření z trestného činu.
Dne 1. ledna 2013 si strážníci po oslavách 
příchodu nového roku hráli na údržbáře a v celém 
katastru města srovnávali popelnice a dopravní 
značení, které poničili rádoby siláci posilnění 
alkoholem.
První den v roce strážníci poskytli službu 
občanům, kteří si přišli ověřit, zda mohou sednout 
za volant po požití alkoholu při oslavách příchodu 
nového roku. Strážníci všem žadatelům vyhověli   
a jsou ochotni vždy vyhovět všem svědomitým 
řidičům, kteří o tuto službu požádají a dostaví se 
na služebnu MP Ostrov.
Dne 4. ledna 2012 přijali strážníci oznámení             
o stoupání hladiny řeky Bystřice v katastru města, 
která se v některých částech svého toku vylila ze 
svého koryta. Celou věc řešil pohotově hasičský 
sbor města a strážníci dále do ranních hodin celou 
situaci monitorovali. 
Stále více občanů se na MP obrací s žádostí, aby 
řešila volně pobíhající psy. Strážníci se koncem 
r o k u  n a  t u t o  p r o b l e m a t i k u  z a m ě ř i l i                              
a neposlušným pejskařům domlouvali. Od 
nového roku nasadí přísnější metr a tyto lidi, kteří 
nebudou respektovat vyhlášku města, budou 
trestat. Bloková pokuta v tomto případě může být 
uložena až do výše 1000 Kč. Do hledáčku strážníků 
bude zařazen hlavně Zámecký park a Borecké 
rybníky. Tyto pěkné lokality vyhledává stále více 
lidí k odpočinku nebo sportovním aktivitám            
a volně pobíhající psi jsou pro ně nepříjemnými 
společníky.
Dne 6. ledna 2012 v ranních hodinách asistovala 
hlídka MP při převozu osoby na protialkoholní 
záchytnou stanici z důvodu obavy zdravotníků       
z napadení touto podnapilou osobou.

Ladislav Martínek, zástupce velitele MP Ostrov

Miroslav Kocek, EC MDDM Ostrov

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Při letošní koledě bylo vybráno celkem 93 090 Kč    
(v Ostrově 51 604 Kč včetně Tříkrálového koncertu 
2 718 Kč, v Hroznětíně 17 457 Kč, v Merklíně 8 215 
Kč, v Sadově 3 981 Kč, v Perninku 490 Kč,                   
ve Velichově a Radošově 6 232 Kč a ve Stráži          
nad Ohří 5 111 Kč). Z těchto finančních prostředků 
se Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravidel       
sbírky 65 %, tj. 60 500 Kč. Ty budou použity               
na vybavení nových prostor v rámci projektu 
„Navýšení kapacity Domova pro seniory                     
v Ostrově"(zbylých 15 % je určeno na podporu 
projektů Diecézní charity Plzeň, 10 % na 
h u m a n i t á r n í  p o m o c  d o  z a h r a n i č í  −                    
pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paraguayi                     
v rámci projektu Adopce na dálku v rámci projektu 
Střediska rozvojové spolupráce, 5 % na        
podporu projektů Charity Česká republika                 
zbývajících 5 % na režii sbírky). Dík patří především 
vám všem, kteří jste opět projevili svou štědrost        
a společně přispěli. 

Také děkujeme vám, kteří jste věnovali svůj čas        
a jakýmkoliv způsobem se zapojili do letošní 
koledy − všem zúčastněným dobrovolníkům (cca 
šedesáti třem koledníkům a dvaceti pěti vedoucím 
koledujících skupinek).Zvlášť děkujeme též 
koledníkům z řad klientů z Mariánské.
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel a koordinátor sbírky

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Upozorňujeme všechny děti, že se blíží termín 
uzávěrky. Máte tedy poslední šanci přinést 
soutěžní fotografie − ve formátu A4, nemusí být 
na fotopapíře.

JARNÍ PRÁZDNINY − PŘÍRODA NA JAŘE
Po 18. 2. − Pá 22. 2., 10 −17 hod.
V těchto dnech bude ekocentrum otevřeno pro 
všechny návštěvníky, kteří si chtějí prohlédnout 
zvířátka chovaná v ekocentru. 

PROMÍTÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH DOKUMENTŮ
Po 18. 2. − Pá 22. 2., 10 hod., 13 hod., 15 hod.

VĚDOMOSTNÍ TEST 
Po 18. 2., Pá 22. 2., 10 − 17 hod.
V celém areálu ekocentra budou  rozmístěny karty 
s otázkami o zvířátkách, přírodě, ochraně 
životního prostředí, na něž budete moci 
odpovídat. Na úspěšné řešitele čeká sladká 
odměna. Naše zvířátka jako vždy uvítají, když pro 
ně přinesete drobné dárečky − tvrdé pečivo, 
ovoce a zeleninu.

VYROBTE SI!
Út 19. 2., Čt 21. 2., 14 − 16 hod.
Přijďte si vyrobit třeba vyšívaný obrázek, obrázek  
z luštěnin, motýlkovou louku nebo kasičku. 

NAKRMTE SI!
St 20. 2., 10 − 13 hod.
Přijďte si nakrmit naše zvířátka − ovci 
kamerunskou, králíky nebo morčata a křečky.

POVÍDÁNÍ O…
Tento měsíc mimo jiné připravujeme povídání     
„O lesních zvířátkách". Povídání se bude týkat 
především zvířecích druhů žijících na našem 
území a způsobu, kterým se vyrovnávají                 
se zimním obdobím i jak jim v tomto období 
pomáhá člověk. Bližší informace a rezervaci            
si vyžádejte telefonicky.

PODĚKOVÁNÍ
Zaměstnanci ekocentra děkují všem, kteří přinesli 
a přinášejí zvířátkům v ekocentru různé 
laskominy. 

UPOZORNĚNÍ
V nadcházejícím zimním období je ekocentrum 
kvůli nutnému klidovému režimu většiny 
chovaných zvířat otevřeno pro prohlídky pouze ve 
všední dny od 13 do 18 hod. Mimo tuto dobu je 
možné domluvit prohlídky na tel. 353 842 389,   
731 615 658.

Informace k akcím i k činnosti kroužků 
ekocentra: Po − Čt 10 − 18 hod., Pá 10 − 17 hod. 
nebo Facebook Ekocentrum MDDM Ostrov,   
tel. 353 842 389, 731 615 658.
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Denisa Pačanová (red. kráceno)

Začátkem prosince minulého roku mělo naše 
partnerské město Wunsiedel velký důvod               
k oslavě. V celostátní soutěži v kategorii měst do 
25 tisíc obyvatel se mu podařilo ve velké 
konkurenci zvítězit a získat tzv. cenu „Der 
Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2012". Toto 
ocenění, určené původně podnikatelům, kteří 
posunuli vývoj ve svém oboru, se letos poprvé 
udělovalo i městům, která v rámci svých možností 
utvářejí jejich trvalý rozvoj a realizují projekty 
např. v oblastech zlepšování kvality života 
obyvatel, rozvoje infrastruktury, vzdělávání, 
integrace nebo ochrany klimatu. Wunsiedel byl 
vybrán jako nejpokrokovější město ve své 
kategorii.  První starosta pan Karl-Willi Beck 
převzal toto ocenění, křišťálovou kouli, z rukou 
ministra financí Dr. Wolfganga Schäubleho. Jak 
uvedl v rozhovoru po slavnostním aktu                    
v Düsseldorfu, považuje toto vítězství nejen          
za úspěch vedení města, ale hlavně všech 
obyvatel, kteří se podílejí na jeho pozitivním 
rozvoji. Tohoto jedinečného večera se zúčastnila     
i řada významných a slavných osobností např. 
herečka Claudia Cardinalová nebo skupina 
Scorpions. Důvodem nominace Wunsiedelu byla 
jeho schopnost udělat změny v mnoha oblastech 
a zabezpečit tak další růst kvality života obyvatel    
v tomto regionu. Pro komisi, která vybírala vítěze, 
byly důležité tři faktory – energie, demografie         
a boj proti pravicovému extremismu. Na základě 
vytvořeného plánu rozvoje „Wunsiedel 2020", 
jehož řada bodů je již splněna, mění město               
a přilehlá oblast svoji tvář. K hlavním úkolům 
tohoto přerodu patří oživení obchodu – přestavba 
centra města, udržení či zvýšení počtu obyvatel, 
k o n s o l i d a c e  n e l e h k é  f i n a n č n í  s i t u a c e                         
a angažovanost v ochraně životního prostředí.  
Město je zakládajícím členem společného 
projektu obcí regionu „ZukunftsEnergie 
Fichtelgebirge GmbH". Díky využití tzv. energií 
budoucnosti sníží do roku 2020 produkci emisí 
CO2  ve srovnání s rokem 2008 na polovinu. 
Starosta K. W. Beck považuje za velice důležité 
zakotvit v hlavách lidí nutnost změny pohledu na 
tuto problematiku.  Město investuje do různých 
opatření k přeměně zdrojů energií, např. do 
výstavby větrných i solárních elektráren a tepláren 
na biomasu, které využívají vedlejší (odpadní) 
produkty dřevařského průmyslu. Provoz těchto 
zařízení zajišťují hlavně městské společnosti 
WUNelektro, WUNsolar a WUNbioenergie GmbH, 
vzniklé ve spolupráci se soukromými subjekty, 
např. firmou German Pellets GmbH, která patří      
k největším producentům peletek v Evropě              
a získala nyní 12% podíl ve firmě WUNbioenergie 
GmbH.

Důležitý aspektem je i boj proti pravicovému 
e x t re m i s m u.  O d  ro k u  2 0 0 5  s e  ve d e n í                          
a obyvatelům města podařilo zabránit pochodům 
k hrobu Rudolfa Hesse, který byl následně na

 wunsiedelském hřbitově zrušen. V rámci sloganu 
„Wunsiedel ist bunt" bojuje město za demokracii   
a lidská práva. Tímto krokem se stalo vzorem pro 
další po celém Německu, která se potýkají                
s  p o d o b ný m  p ro b l é m e m .  G rat u l u j e m e  
Wunsiedelu k tomuto významnému ocenění          
a přejeme mu mnoho úspěchů v rozvoji                     
a přetváření tohoto krásného městečka.    

WUNSIEDEL A JEHO VIZE
 BUDOUCNOSTI

Bc. Šárka Märzová,
vedoucí oddělení MDDM Ostrov 

MDDM V ÚNORU 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
MDDM a občanské sdružení Benjamin vyhlašují 
výtvarnou a rukodělnou soutěž „Velikonoční 
zvířátka" ve třech kategoriích: I. předškoláci, II. 
školáci do 10 let, III. školáci nad 10 let. Tvořit 
můžete libovolnou technikou s libovolnými 
materiály. Svá dílka označte cedulkou s jménem 
dítěte, věkem, školou, příp. telefonem a osobně 
doručte do MDDM nejpozději do středy                
13. března. V každé kategorii budou vyhlášeni tři 
vítězové. Výsledky budou vyhlášeny a ceny 
předány při velikonoční dílně 28. března v domě 
dětí. Všechny práce budou vystaveny v domě dětí 
od 18. března do 5. dubna.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V DOMĚ DĚTÍ:
Otevřené herny , Pá 1. 2., 9 – 17 hod.
Konzolové a deskové hry – nově X-BOX 360 kinect, 
nové hry na PSX3, PSX3 Move, Nintendu WII, šipky, 
stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis, kulečník          
(od 12 let) – vše zdarma.

NOC SE ZVÍŘÁTKY – PŘENOCOVÁNÍ     
Pá 8. 2. – So 9. 2.   
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 
pondělí 28. 1., uzavírka přihlášek je ve středu 6. 2.

MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Út 12. 2., 16.00 hod., společenský sál DK
Dům dětí spolu s občanským sdružením Benjamin 
zvou  malé i větší děti na zábavné odpoledne           
s masopustními koblížky, v jehož průběhu               
si připomenete masopustní zvyky, ale hlavně si 
děti v maskách zasoutěží a zatančí. V soutěži 
masek rádi přivítáme děti i dospělé – zejména         
v tradičních masopustních kostýmech – šaška, 
kobyly, medvěda, báby s nůší, kominíka                 
se žebříkem, kozla…

JARNÍ PRÁZDNINY:
Otevřené herny, Po 18. 2. – Pá 22. 2., 9  – 12 hod.
Konzolové a deskové hry, šipky, stolní a PC hry, 
airhockey, stolní tenis, kulečník (od 12 let) – vše 
zdarma.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Po 18. 2. – Pá 22. 2.
Na jarní prázdniny připravujeme příměstský tábor 
pro děti od 1. třídy. V programu bude návštěva 
bazénu, knihovny, ekocentra, výlet do Vykmanova 
na poníky, hry a soutěže. Cena 800 Kč zahrnuje 
stravné (obědy, 2x denně svačiny), pitný režim, 
vstupné (bazén),  j ízdné autobusem do 
Vykmanova a zpět, jízdu na ponících a odměny na 
soutěže. Bližší informace a přihlášky od pondělí     
1. 2., termín odevzdání přihlášek a současně 
úhrady tábora do pondělí 11. 2. v domě dětí. 

Informace k akcím i k činnosti kroužků MDDM: 
Po – Pá 10 – 18 hod. (tel. 353 613 248).

Tak jako každý rok se Primahorslenďáci s Mladými 
chovateli Pony, jejich přáteli a rodinami vydali         
s nadílkou na tradiční předvánoční výpravu za 
lesní zvěří. Účast byla opět hojná, jelikož tato akce 
je velmi oblíbená a to i přesto, že se tentokráte 
konala v magický den 21. 12. Děti přinesly 
poníkům i lesní zvěři bohatou nadílku, kterou      
jim za zpěvu vánočních koled přichystaly              
do krmelců. Vánoční výpravu si  skvěle                  
užili všichni zúčastnění, fota a videíčko                              
z výpravy můžete shlédnout na klubovém webu 
www.primahorseland.snadno.eu.
Rok 2012 hodnotíme jako rok přínosný pro naši 
stáj,  úspěšný jak v chovu (zejména na 
chovatelských výstavách), tak i v soutěžních 
disciplínách − hobby soutěžích pro pony. Do 
nových domovů odešli naši poníci Perla,Maruška 
a Flic Flac, hodně štěstí se svými majiteli, zlatíčka! 
Nově se přistěhovali dva velcí koně a to šestiletá 
klisna Sabrina (WB v typu araba) a mladý čtyřletý 
strakatý Chap (ČTxPaint) − čili už nejsme pouze 
poníková stáj, přátelé!
S oběma, stejně jako s několika novými jezdci, 
pracuje p. Lenka B., absolventka Pražské Chuchle    
s praxí i v zahraničí , která je novou posilou             
naší stáje.
Nově jsme také navázali přínosnou spolupráci        
s PMS (Probační a mediační službou) České 
republiky,  díky níž vybraným jedincům                   
ve vybraných časech poskytujeme realizaci 
obecně prospěšných prací pro naši neziskovou 
organizaci, náš klub. Tato výpomoc je příkladným 
přínosem pro obě strany. Další zajímavou 
významnou spolupráci jsme tento rok stihli 
navázat  se  Střední  školou technickou,  
gastronomickou a automobilní Chomutov, kde 
pro obor zemědělec-farmář poskytujeme 
spolupráci v praktickém vyučování, tedy 
zabezpečujeme pod dohledem odborný výcvik 
studentů daného oboru.
Děkujeme našim sponzorům a partnerům, 
především městu Ostrov za podporu naší činnosti, 
MDDM a Ekocentru Ostrov za celoroční spolupráci 
spojenou s kroužkem Mladých chovatelů Pony       
a hlavně dětem a jejich rodinám, které stojí              
o poníky a život s nimi! Celému roku 2012 
děkujeme za to dobré i horší, co nám přichystal        
a přejeme všem našim přátelům, partnerům, 
příznivcům, ale i případným nepřátelům, úspěšný 
nový rok 2013!!!

Zuzana Železná, 
členka Spolku přátel města Ostrova

Masopustní maškarní (Zdroj: Archiv MDDM).

VÁNOČNÍ VÝPRAVA KE KRMELCI

Mladí chovatelé pony (Zdroj: Denisa Pačanová).

Starosta K. W. Beck spolu se zástupci města 
přebrali v Düsseldorfu prestižní ocenění 
(Zdroj: Oficiální web města Wunsiedel).



Věra Čarná Romana Parmová, ředitelka Domu kultury Ostrov 
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Vážení čtenáři, ráda bych vás pozvala na divadelní 
komedii Ženy přežijí  dne 12. února do 
divadelního sálu DK. V měsíci březnu přijal mé 
pozvání oblíbený herec a moderátor Jan Kraus        
s talkshow Jan Kraus aneb hvězdy jak je neznáte     
s hostem Matějem Ruppertem − frontmanem 
skupiny Monkey Business. Jistě se bude na co těšit, 
předprodej vstupenek v Informačním centru DK 
byl již zahájen. V období jarních prázdnin jsme 
dětem zpestřili nabídku ve 2D kině. Promítat se 
budou animované pohádky jako Šmoulové, 
Rebelka, Madagaskar apod. Na naše nejmenší 
diváky (i ty větší) se těší Jůheláci s loutkovou revue 
Na kouzelném paloučku. Představení proběhne 
dne 20. února v divadelním sále. Osobně jsem jej 
již navštívila a je úžasné, tak jak ho znáte ze Studia 
Kamarád, je i plné her a soutěží. Vstupenky lze 
koupit v předprodeji v Infocentru. 

V polovině ledna proběhl Ples DK s hlavním 
hostem Jitkou Zelenkovou a ohlas byl ohromující. 
Country ples je připraven na 23. února, vystupí 
známá skupina Maracas, Tuláci a Country Club KV.
Pro mladé návštěvníky ve spolupráci s Pepou 
Balákem připravujeme 3. ročník přehlídky 
regionálních kapel Region Beat. Rozhovor                
s pořadatelem naleznete uvnitř tohoto čísla 
Ostrovského měsíčníku.
Novinkou bude jistě i termín letošního Festivalu 
Oty Hofmana, na jehož programu a image již 
pracujeme. O dalších připravovaných akcích vás 
budeme informovat pravidelně prostřednictvím 
Ostrovského měsíčníku.

Doufám, že v naší nové nabídce najdete něco,        
co osloví vás nebo vaše blízké či kamarády.
Přeji vám pěkné kulturní zážitky z našich pořadů, 
divadel, koncertů, besed, výstav, přednášek či 2D 
kina.    

Velká školní výstava výtvarných a multimediálních 
p r a c í  s t u d e n t ů  S t ř e d n í  s o u k r o m é  
uměleckoprůmyslové školy Zámeček z Plzně cestuje 
již druhým rokem po Plzeňském a Karlovarském kraji. 
Přináší široké veřejnosti jedinečnou příležitost 
shlédnout kvalitní studentská díla vytvořená 
klasickými i netradičními výtvarnými technikami, 
jejich multimediální tvorbu, sochařské práce               
a uměleckou i propagační grafiku. Představuje              
i množství vítězných studentských prací, oceněných 
v různých uměleckých soutěžích.V ýstava začala svoji 
pouť v listopadu 2011 v galerii Paletka v Plzni a poté 
hostovala vT achově, KarlovýchV arech, Rokycanech a 
Klatovech. Od 26. února do 24. března můžete 
výstavu shlédnout v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie v Ostrově.

Co  je  SSUPŠ  Zámeček?                                                                                                                                  
Majiteli školy jsou umělci a pedagogové ak. mal. 
Jaroslav Šindelář a ak. mal. Jiří Rataj. Budovu škole 
pronajal Ing. Jaroslav Lobkowicz v letním sídle 
šlechtické rodiny zbudovaném na skále u Radčic          
v romantizujícím stylu zámku Konopiště. Původní 
záměr se za sedmnáct let rozkošatěl. Zpočátku 
klasické zaměření uměleckého vzdělávání se 
rozšířilo,  takže v současnosti  se kromě 
kamenosochařství a užité malby studenti vzdělávají i 
na oborech grafický design, restaurování a na oboru 
užitá fotografie a média. Škola poskytuje nabídku         
i jiných typů vzdělávání než je denní středoškolské – 
ve formě zájmových a rekvalifikačních kurzů. V roce 
2004 byly ve zrekonstruované budově bývalé obecní 
školy v Křimicích na Zámeckém náměstí 
zprovozněny umělecké ateliéry. Romantika obou 
míst v klidných patriích na území velké Plzně 
umocňuje jedinečnou atmosféru umělecké školy.      
Z koncepčního hlediska se škola profiluje zaměřením 
na profesionalitu, řemeslnou erudici a citlivost ke 
všem poznávacím procesům, otevírajícím 
absolventům cestu k hlubšímu porozumění světu. 
Důrazem na osobní profesní příklad v duchu 
primárního vztahu „mistr a žák", oborově 
specializovaným určením a komorní velikostí – cca 
sto sedmdesát žáků –  je školou rodinného typu. Škola 
pořádá vlastní projekty – sochařská sympozia, 
výstavní přehlídky a soutěže. Zaměřuje se na 
zakomponování konkrétních realizačních úkolů         
z praxe do procesu vzdělávání a na spolupráci                
s kulturními a společenskými institucemi                     
a organizacemi (Městská galerie, galerie G4 v Chebu, 
divadlo Alfa, filmový festival Finále, plzeňská 
konzervatoř, Asociace uměleckých škol, Sdružení 
soukromých škol atd.). Iniciuje nebo se podílí na 
projektech mezinárodních ve spolupráci se 
Slovenskem, Japonskem a Německem. Patronem 
školy je plzeňský Rotary Klub. Význam a směřování 
školy formou zpětné vazby zrcadlí vysoký počet 
absolventů přijatých na prestižní vysoké školy               
i spokojenost studentů, ověřovaná v rámci 
celostátních dotazníkových šetření (v r. 2011 nejvyšší 
v ČR ve své kategorii). Řada absolventů tvoří součást 
plzeňské profesionální výtvarné scény, někteří ze 
současných učitelů školy jsou původně jejími 
absolventy.

„SPOKOJENÍ ..." ZE ZÁMEČKU 
PUTUJÍ PO KARLOVARSKÉM KRAJI

DŮM KULTURY PŘIPRAVUJE 
LÁKAVÉ POŘADY KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SVÁTEK NEMOCNÝCH 
A PANNY MARIE LURDSKÉ

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

        

Věra Čarná

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ 
V ÚNORU 2013:

02. 02. Mariánské Lázně – Zimním krajem 
                    léčivých vod  
09. 02. Masopust v Kadani 
16. 02. Turistika mezi Lnáři a Horažďovicemi  
02. 03. Ústí nad Labem – NS Větruše 
                     – Vrkoč s Vaňovským vodopádem 

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, organizační 
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 

V klášterní zahradě můžeme navštívit malý reliéf 
Panny Marie Lurdské, který do výklenku ohradní 
zdi umístil jeden z obyvatel klášterního areálu. 
„Lurdská jeskyně" byla v nice na stejném místě již 
v dobách působení řádu Sester křesťanské lásky 
ve dvacátých letech 20. století. Nová Madona byla 
vysvěcena páterem Markem Hricem v únoru 
2011. 

Základem této památky je osmnáct zjevení, která 
měla mezi 11. únorem a 16. červencem roku 1858 
dívenka Bernadetta Soubirousová. Tato dívenka 
byla často nemocná a pro své zdravotní potíže 
nemohla ani navštěvovat školu. 11. února roku 
1858 šla se svojí sestrou a kamarádkou k říčce 
Gavě sbírat naplavené dřevo. Cestou se jí ve 
výklenku jeskyně Massabielské zjevila neznámá 
„Paní s růžencem v ruce". Do konce února se jí 
zjevila ještě desetkrát, ale teprve 25. března, v den 
Zvěstování Páně o sobě prohlásila: „QUE SOY ERA 
IMMACULADA CONCEPCION – JÁ JSEM 
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ". K poslednímu setkání 
dívenky s „Paní" došlo o svátku Panny Marie 
Karmelské, 16. července 1858. V místě, které jí tato 
„Paní" při jednom z prvních zjevení ukázala, 
objevila dívenka pramen vody, a jak se záhy 
potvrdilo, byl léčivý. Do dnešního dne se k tomuto 
prameni sjíždějí poutníci a prosí o přímluvu Panny 
Marie za jejich uzdravení. Proto den prvního 
zjevení Panny Marie dívence Bernadettě z Lurd je 
také spojován se Světovým dnem nemocných 
(zdroj: www.ruzenec.cz).

Vodní kanál ve Štrasburku (Zdroj: Archiv KČT).

Zdroj: Archiv DK Ostrov. 

Jan Kraus vystoupí v domě kultury 
(Zdroj: Archiv DK Ostrov).

Jitka Zelenková vystoupí v domě kultury 
(Zdroj: Archiv DK Ostrov).



12. února, úterý, 19.30 hod., divadelní sál DK
Arnold Wesker  
MUŽI ODCHÁZEJÍ, ŽENY PŘEŽIJÍ 
Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová/Gabriela Míčová, Vojtěch Kotek
Režie: Darina Abrahámová. Jsou tři a pojí je jedno 
přátelství. Energická podnikatelka Minerva, 
kterou před lety opustil manžel, ale ona to zvládá 
víc než dobře… Decentní intelektuálka Mischa, 
která nedávno opustila manžela a myslí si, že to 
zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické 
kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to 
nezvládá. Tři dámy se setkají na nóbl večeři. Mají 
šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít         
i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost 
mladého muže, který střídavě hraje partnery 
všech tří. A protože Angličané mají důvtip v krvi, 
na závěr nemůže nepřijít i překvapující pointa. 
Skvělá konverzační hra z pera významného 
britského dramatika poprvé v českém překladu 
nabízí inteligentní humor a originální pohled do 
ženského světa. Divadelní menu, které bude 
fajnšmekrům určitě chutnat.

20. února, středa, 17.00 hod., divadelní sál DK
NA KOUZELNÉM PALOUČKU – JŮ A HELÉ
Loutková revue, kterou pro vás připravili členové 
loutkového divadla LOUDADLO, spolupracující        
s Českou televizí Praha, na televizních pořadech 
pro děti Hřiště 7, Studio kamarád a další. Loutkové 
představení nadživotních loutek je určeno pro 
děti ve věku od 4 do 10 let. Součástí představení 
jsou i hry a soutěže pro děti. 

23. února, sobota, 20.00 hod., 
společenský sál DK, kavárna DK
COUNTRY PLES DOMU KULTURY 2013
Tradiční oblíbený ples. Na společenském sále 
bude k tanci a poslechu hrát skupina MARACAS 
pod vedením Pavla Hozáka. V Kavárně Domu 
kultury můžete tančit se skupinou TULÁCI. 
Country tance vám předvede COUNTRY CLUB 
Karlovy Vary.                                       

3., 10., 17. a 24. února, neděle, 18.00 hod., 
společenský sál DK
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZY
Kurzy vede taneční mistr Petr Dytrych z taneční 
školy STARDANCE Chomutov.
Kurz zahrnuje 6 lekcí po 3 vyučovacích hodinách.

KULTURNÍ PROGRAM
ÚNOR 2013 

DŮM KULTURY OSTROV
Provoz Staré radnice: út - ne, 13.00 – 17.00 hod. 

8. února, pátek, 19.00 hod.
Přednáška známých cestovatelů 
Andrei Kaucké a René Bauera
PUTOVÁNÍ PO SÚDÁNU
V loňském roce jsme vás nejen fotografiemi, ale       
i vyprávěním vzali na dlouhou cestu napříč 
Afrikou, kterou jsme sice podnikli v roce 2008 − 
2009, ale každoročně se za krásami černého 
kontinentu vracíme. 
O zážitcích a setkáních ze všech cest se dá 
vyprávět hodiny a hodiny. Tu se z nás v Egyptě stali 
potápěči, tam jsme pojídali nyama choma               
s masajskými starci a válečníky, nebo jsme vzali na 
vycházku dva nezbedné krále divočiny, či zapadli 
v bahně zdánlivě vyschlé řeky hluboko v buši 
namibijské krajiny. Každá země nás něčím 
překvapila, některá trochu odradila, jiná zase 
okouzlila. 

V roce lednu 2009 jsme na té první dlouhé cestě 
napříč africkým kontinentem navštívili i Súdán, 
neklidnou zemi, kde se střetávaly a střetávají dva 
světy – arabský a černý. Jiná možnost nebyla,           
z Egypta do Etiopie se autem jinak dostat nelze. 
Nás ale Súdán i lákal. Přáli jsme si dostat se alespoň 
malinko pod kůži této země zahalené do závoje 
nebezpečna a fanatismu. Tehdy to byla největší 
země afrického kontinentu, byl to jeden Súdán       
a panoval zde relativní klid. Cestování bylo 
pokojné a záživné a nám dodnes zůstaly krásné 
vzpomínky. Tato země a její nádherní lidé, jež          
v některých oblastech zažívají muka, stojí za 
zmínku. Zaslouží si, aby o nich alespoň malinko 
věděl i svět, o jejich bohatství, pohostinnosti           
a kráse, i když zrovna nežijí v ráji. A nejsou to jen 
lidé, co zdobí Súdán. Ne nadarmo se této části 
světa říká domov černých faraónů, na území 
zhruba 2,5milionu km2 se nachází více než dvě stě 
archeologických nalezišť – pyramid, hrobek           
a chrámů. Některé poušť nadobro pohřbila            
ve svém oceánu písku, některé jsou nedotčené       
a panenské a zůstanou tak i nadále. Jen zlomek 
jich je možné navštívit. Pojďte s námi nahlédnout 
do horké saharské země. Užít si dobrodružství 
strašidelného trajektu, kdy jeden neví, jestli své 
auto nebude muset hledat v hlubinách Asuánské 
přehrady. Projít se zapomenutými památkami bez 
živé duše, prohlédnout si úrodné břehy Nilu            
a zavítat mezi černé a černější domorodce                
v pohoří Nuba. Nakoupit na místním trhu a dát si 
dobrou Marisu nebo Karkadah při tanci statných         
mužů. Nebo si jen tak sednout u kávové lady na 

výbornou Jebanah. Uvidíte, co se vám bude na 
putování líbit. Starou Radnici v Ostrově na pár 
hodin zaplní hudba a fotografie doprovázené 
vyprávěním.

22. února, neděle, 15.00 hod.
ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ
aneb jak to doopravdy bylo s čertem a Káčou.       
Na motivy českých národních pohádek napsala 
Maria Křepelková. Režie Lenka Novotná. Uvádí 
Divadelní scéna při DK Ostrov. Pohádka pro větší 
děti a jejich rodiče. Vyprávění o mladém čertovi 
Gajdulovi, který je z pekla vyslán na Zem, aby 
přinesl hříšnou duši, a tím složil čertovskou 
maturitní zkoušku. Nezkušený Gajdula si však 
vybere líného Bernáše, který žije ve mlýně s Káčou. 
Netuší, že Bernáš je taky čert, který byl z pekla 
vyhnán, právě kvůli Káče. Ta byla tak lakomá a zlá, 
že ji ani v pekle nechtěli. Nakonec se vše vysvětlí     
a dokonce i lakomá Káča se díky čertovské 
chytrosti napraví.

Výstava
BABIČKA 
Výstava sběratele Jaroslava Kreibicha. 
Česká vydání Babičky začal sbírat před 
dvaačtyřiceti lety a jeho sbírka už čítá 251 knih        
z celkových 369 vydaných v českém jazyce. 
Unikátem je kniha podepsaná autorkou den před 
jejím zesnutím. Pan Kreibich je nejen majitelem 
sbírky, ale dokáže také vyprávět poutavě o životě 
Boženy Němcové.
Výstava potrvá do 24. února.

PŮDA STARÉ RADNICE

KULTURNÍ PŘÍLOHA

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 20137

KLÁŠTER OSTROV

Provoz kláštera do konce února: 
út − ne, 13.00 − 17.00 hod. nebo po předchozí 
domluvě na tel. 724 509 195, 353 800 521

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
26. února, úterý, 13.00 hod.
SPOKOJENÍ…
Velká školní výstava výtvarných a multimediálních 
prací studentů SSUPŠ Zámeček z Plzně cestuje již 
druhým rokem po Plzeňském a Karlovarském 
kraji. Přináší široké veřejnosti jedinečnou 
příležitost shlédnout kvalitní studentská díla 
vytvořená klasickými i netradičními výtvarnými 
technikami, jejich multimediální tvorbu, 
sochařské práce a uměleckou i propagační 
grafiku. Představuje i množství vítězných 
studentských prací, oceněných v různých 
uměleckých soutěžích. SSUPŠ Zámeček dosáhla 
podle celostátního průzkumu více než 3 000 škol 
porovnávaných v rámci projektu Kalibro skóre 
76,8%. Škola, se kterou jsou její studenti nejvíce 
spokojeni! Výstava potrvá do 24. března.

12. března, úterý, 19.30 hod., divadelní sál DK
JAN KRAUS ANEB HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
Známá show tentokráte se slavným frontmanem 
oblíbené skupiny Monkey Business.

26. března, úterý 
14 ZASTAVENÍ – KŘÍŽOVÁ CESTA 
–  velká metafora 
Autorka Ladislava Nouzecká – česká malířka žijící  
v Německu. Svébytné podání Křížové cesty na 
velkoplošných plátnech. Výstava pokračuje na 
Staré radnici, kde se bude konat vernisáž.

PŘIPRAVUJEME



VELKÉ 2D KINO

KULTURNÍ PŘÍLOHA
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1. pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kč, 76 minut, česká verze
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – Repríza
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává 
napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do 
tajemných zimních lesů, kde se setkává s celou 
řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné 
tajemství – Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou 
a hravou Modrovločku. Produkce: USA. Žánr: 
animovaný.

1. – 2. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 120 Kč, 165 minut, české titulky (*15)
NESPOUTANÝ DJANGO – Premiéra
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské 
drama z období před vypuknutím občanské války, 
jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten          
má šanci získat svobodu, když dopadne               
vraždící bratry Brittlovi. Produkce: USA. Žánr: 
western/drama.

2. – 3. sobota a neděle, 15.00 hod.
2. – 3. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 80 minut, česká verze
O MYŠCE A MEDVĚDOVI – Premiéra
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem 
a myškou. Chudý a hladový medvěd chytí malou 
myšku a ta s ním uzavře dohodu. Když ji nesní, 
ukáže mu místo, kde může získat spoustu 
čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí. 
Produkce: Francie. Žánr: animovaný.

7. – 8. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 − Repríza
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si 
užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je 
však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubai. Jsou ale rozhodnuti 
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu. 
Produkce: Belgie. Žánr: animovaný.
 
9. – 10. sobota a neděle, 17.30 hod.
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO 
VELIČENSTVA − Repríza 
Římské legie napadly Británii. Jedné vesničce se 
však daří statečně odolávat, ale každým dnem je 
slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého 
věrného důstojníka, aby vyhledal pomoc u Galů. Ti 
mu darovali barel svého kouzelného lektvaru         
a Asterixe a Obelixe poslali, aby ho doprovodili 
domů… Produkce: Francie.
Žánr: komedie/rodinný.
                                        
8. – 9. pátek a sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 80 Kč, 157 minut, české titulky (*12)
BÍDNÍCI – Premiéra
Boj. Sen. Naděje. Láska. Bídníci jsou největší 
muzikálový fenomén současnosti. Za 28 let 
existence je v 42 zemích a 21 jazykových mutacích 
vidělo přes šedesát miliónů nadšených diváků, 
včetně těch českých. Tahle „rodina" se určitě rozšíří 
díky filmovému zpracování. Předpokladů k tomu 
je celá řada – oscarový režisér Tom Hooper, 
výjimeční herci a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte 
v aranžmá, v jakém jste je asi ještě neslyšeli. 
Produkce: USA. Žánr: muzikál.

14. – 15. čtvrtek a pátek, 17.30 hodin
Vstupné:  90 Kč, 101 minut, české titulky (*12)
VRAŽEDNÁ HRA – Premiéra
Brutální zločin, zvrácený zabiják, smrtonosná 
hra… Ústřední postavou je detektiv a soudní 
psycholog Alex Cross (Tyler Perry), který je známý z 
knižní série světových bestsellerů. Tentokrát se 
vydává po stopě sériového vraha. Produkce: USA. 
Žánr: akční thriller.

15. – 16. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné:  90 Kč, 150 minut, české titulky (*12)
LINCOLN – Premiéra
Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací                
v biografickém dramatu k postavě amerického 
prezidenta Abrahama Lincolna, který se velkou 
měrou zasloužil o zrušení otroctví, a který provedl 
Ameriku občanskou válkou mezi Severem              
a Jihem. Produkce: USA.  Žánr:  životopisný.

16. – 17. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 107 minut, české titulky 
KONEČNÁ – Premiéra
Hlavním hrdinou filmu je pohraniční šerif (Arnold 
Schwarzenegger), který pronásleduje uprchlíka, 
mexického narkobarona, který se snaží dostat 
domů. Jeho pronásledování je sice úspěšné, 
skutečný problém ale přichází až s chladným 
mafiánským komandem, jehož členové jsou 
rozhodnuti vysvobodit svého šéfa za každou 
cenu… Produkce: USA. Žánr: akční/thriller.

21. – 22. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné:  90 Kč, 98 minut, české titulky (*15)
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO – Premiéra
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám 
přináší novou hustou komedii plnou těch 
největších hollywoodských hvězd. Přijďte se 
podívat, jak to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh 
Jackman, Halle Berry, Naomi Watts, Richard Gere, 
Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard 
Butler. Produkce: USA. Žánr: komedie.

22. – 23. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné:  90 Kč, 114 minut, české titulky (*12)
NIC NÁS NEROZDĚLÍ – Premiéra
Silný příběh je založen na skutečné události jedné 
rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny 
tsunami v Indickém oceánu. Obrovská masa vody 
se valí na hotelový komplex, smete vše, co jí přijde 
do cesty, a rozdělí i prchající rodinu. Ačkoliv 
všichni členové rodiny přežijí, vyhráno zdaleka 
nemají, protože nalézt jeden druhého uprostřed 
pekla je skoro nemožné. Produkce: Španělsko. 
Žánr: drama/thriller.

23. – 24. sobota a neděle, 17.00 hod
Vstupné:  100 Kč, 164 minut, česká  verze
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – Repríza
Začátky již v 17.00 hodin. Oscarem oceněný filmař 
Peter Jackson připravil další trilogii. Všechny tři 
filmy se odehrávají ve Středozemi šedesát let před 
„Pánem prstenů". Tato část sleduje cestu hlavní 
postavy Bilbo Pytlíka, která se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu 
nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy.

28. 2. – 3. 3. čtvrtek až neděle, 17.30 hod
1. – 2. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné:  120 Kč, do 15 let 100 Kč, 120  minut, (*12)
BABOVŘESKY – Premiéra
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou 
komedií ze života současné jihočeské vesnice 
Babovřesky, která s nadhledem a komediální 
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno 
sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, 
které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. 
Produkce: ČR. Žánr: komedie.

18. pondělí, 13.00 hodin, vstupné: 80 Kč, 
94 minut, česká verze
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

19. úterý, 13.00 hodin, vstupné: 80 Kč, 
92 minut, česká verze
MADAGASKAR 3

20. středa, 13.00 hodin, vstupné: 50 Kč, 
102 minut, česká verze
ŠMOULOVÉ

21. čtvrtek, 13.00 hodin, vstupné: 50 Kč, 
100 minut, česká verze
REBELKA

22. pátek, 13.00 hodin, vstupné: 50 Kč, 
91 minut, česká verze
HOTEL TRANSYLVÁNIE

JARNÍ PRÁZDNINY V KINĚ

PROGRAM KSO PRO ÚNOR 2013

8. 2., Lázně III, 19.30 hodin
Mimořádný koncert
Mistrovské pěvecké kurzy ve spolupráci 
s Mezinárodním pěveckým centrem 
Antonína Dvořáka
Dirigent – František Drs

14. 2., Lázně III, 19.30 hodin
Gabriel Fauré: Dolly
Maurice Ravel: Matka husa
Richard Strauss: Don Juan
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Koncert pro klarinet a orchestr
Jean-Marc Fessard – klarinet
Šéfdirigent – Martin Lebel



Příspěvková 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:   úterý − neděle  10 − 17 hodin
(pro školy dle tel. dohody) Vždy první středu            
v měsíci vstup zdarma do všech poboček galerie 
umění

VÝSTAVY:

1. – 6. 2.   
PROVOZNÍ PAUZA

vernisáž – čtvrtek 14. 2. 2013, 17 hodin 
VÍTEK ČAPEK
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka 
(1954–1988), jeho monochromní obrazy či 
kresebné kompozice kružnic a elips naplňující 
minimalistické tendence v umění.
/potrvá do 31. 3. 2013/

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:
středa 27. 2. 2013, 19.30 hodin
IVAN HLAS TRIO
Muzikant čerpající z legendárního hanspaulského 
hudebního podhoubí tentokrát v triu s Norbi 
Kovácsem (kytara) a Olinem Nejezchlebou 
(violoncello) představí známé písničky i skladby     
z posledního alba Láska jako oliva.

GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY
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LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 
PROGRAM NA ÚNOR

LETOHRÁDEK OSTROV

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

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

6. 2., středa, 19.00 hod., vstupné 70 Kč, 
AK Běhounek
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
módní firmy „MEMORY" z Karlových Varů. Prodej 
předváděných oděvů. K poslechu i tance hraje Jan 
Zumr. 

7. 2., čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 100 Kč, 
Radium Palace               
SWING STUDIO
Karlovarská kapela působí na hudební scéně od 
roku 1980 a hrála v různých jazzových klubech         
v ČR a na jazzových festivalech, má za sebou řadu 
vystoupení v zahraničí přičemž nejdále se dostala 
do San Diega (California, USA). SWING STUDIO 
nahrávalo pro rozhlas i televizi. V roce 2005 kapela 
rovněž hrála ve filmu „Last Holiday" s Gérardem 
Depardieu pro hollywoodskou společnost 
Paramount Pictures.

16. 2., sobota, 19.30 hod., vstupné 70 Kč, 
Radium Palace
MASOPUSTNÍ TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje dechová hudba 
Homolkovi. 

21. 2., čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 110 Kč, 
Radium Palace
MUSICA DOLCE VITA - ČTVERO ROČNÍCH 
OBDOBÍ
Program je rozdělen do čtyř částí, ve kterých zazní 
tematické skladby všech hudebních období 
počínaje barokem, přes klasicismus, romantismus 
až ke skladbám impresionistů, vážící se                      
k jednotlivým ročním dobám. Zazní skladby          
A. Vivaldiho, G. P. Telemanna, W. A. Mozarta,             
F. Schuberta, C. Saint - Saense a dalších velikánů 
světové hudby. Každý oddíl je pak zakončen 
blokem písní na lidové motivy, který program 
odlehčí a dodá mu pestrost a rozmanitost.

26. 2., úterý, 19.30 hod., vstupné 70 Kč, 
AK Běhounek
LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU
vám představí Honza Jareš, nevidomý absolvent 
Pražské konzervatoře. V programu s mottem 
"Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas" uvede 
talentovaný zpěvák a klavírista písně předních 
světových interpretů jako je Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Louis Amstrong, Elton John a další. 

27. 2., středa, 19.30 hod., vstupné 70 Kč, Curie
COUNTRY VEČER S TULÁKY
K tanci a poslechu hraje populární regionální 
country skupina Tuláci.

28. 2., čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 130 Kč, 
Radium Palace
OPERETNÍ VEČER - PRO KAŽDÉHO NĚCO
v podání sopranistky Jany Heryánové – Ryklové za 
doprovodu Františka Lamače – housle, klavír           
a zpívající pila. Uslyšíte trochu operety, trochu 
klasiky a trochu muzikálu. 

Podrobný program najdete na 
www.laznejachymov.cz 

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
tel.: +420 354 224 111, +420 606 928 844
www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý − neděle 10 − 17 hodin
programy je nutno rezervovat na
tel.: +420 354 224 111, +420 606 928 844

VÝSTAVY:

1. - 6. 2. 2013   
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO

vernisáž – čtvrtek 7. 2. 2013, 17 hodin
Moc – Bezmoc – Nadmoc /Macht – Ohnmacht – 
Übermacht
Mezinárodní projekt připravený Künstler Gilde 
Esslingen v roce 2012 pro galerii v Regensburgu 
představí v menší obměně obrazy, fotografie, 
objekty i instalace téměř třiceti autorů 
reflektujících projevy moci ve všech jejích 
podobách.
/potrvá do 3. 3. 2013/

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

DALŠÍ AKCE:

13. 2. 2013, 16.30 – 18.30 hodin, vstupné 60 Kč, 
nutno rezervovat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844
VZDÁLENÉ DOTEKY
Workshop Aleše Hnízdila pro veřejnost, tvorba 
drobných prostorových objektů z barevných 
drátů.

14. 2. 2013, 19.30 hodin, vstupné 100 Kč
HOSTEM U BECHERŮ
Rozhovor s hercem Jiřím Štěpničkou, členem 
činohry Národního divadla v Praze, komorní 
pořad s hudebním doprovodem.

19. 2. 2013, 16.30 – 18.30 hodin, vstupné 80 Kč, 
nutno rezervovat na 
tel. 354 224 112 nebo 606 928 844
DRÁTKOVANÝ ŠPERK
Výtvarná dílna pro dospělé i děti zaměřená na 
ručně vyrobený barevný šperk. 

21. 2. 2013, 16.30 – 18.30 hodin, vstupné 60 Kč, 
nutno rezervovat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844
GRAFICKÁ TECHNIKA SUCHÉ JEHLY
Workshop Jana Tichého pro veřejnost .  
Jednoduchý tisk z hloubky, jehož výsledkem jsou 
velmi jemná grafická díla.

27. 2. 2013, 17.00 – 19.00 hodin, vstupné 80 Kč, 
nutno rezervovat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844 
TEXTILNÍ SOCHA Z POWERTEXU
Na výtvarné dílně určené dospělým i dětem 
vzniknou sochy či reliéfy z textilního tužidla, které 
svým vzhledem připomíná bronzový objekt.

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA



KŘÍŽOVKA

Jakkoliv dlouho a obezřetně
vybíráš láhev vína, jakmile
ji koupíš, tu samou značku
uvidíš …

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní:
 „...jakou chuť má neznámé víno”. 

Výherci vstupenek se stávají pan Lenka Petriláková z Karlových Varů a Ladislav Černý z Ostrova. 
Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz 

nebo zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to do data redakční 
uzávěrky. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov.  
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Mgr. Libor Velička

K 5. květnu 2012 Střední průmyslová škola Ostrov 
(SPŠ Ostrov) úspěšně splnila grantové podmínky 
nadace ČEZ pro získání účelové dotace pro projekt 
Moderní měření v rámci programu Nadace ČEZ – 
Oranžové učebny. Celková dotace činí 199 270 Kč. 
Částka se použije na nákup moderních měřících 
přístrojů, u nichž se dají data přesunout rovnou na 
flash disk nebo přes datový port přímo do PC           
a naopak. Přístroje jsou určeny studentům SPŠ 
Ostrov a poslouží jim při rozšiřování jejich 
schopností a dovedností o měření co největšího 
spektra elektrických veličin. Celkem se vybaví pět 
laboratoří pro elektrotechnická měření. Každé 
pracoviště bude obsluhovat pod dozorem 
vyučujícího skupina dvou žáků. Studenti (budoucí 
absolventi) získají spoustu nových informací           
a osvojí si praktické dovednosti s moderními 
měřícími přístroji, nezbytnými pro jejich budoucí 
povolání. Bližší informace k projektu na 
http://spsostrov.cz/moderni-mereni.

Všem rodičům děkujeme za projevený zájem          
o naši školu, je pro nás cennou motivací                    
a oceněním snahy o zkvalitňování výuky na naší 
škole. Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
vyhovět všem žadatelům a pro příští školní rok 
otevíráme tři první třídy. Seznam žáků přijatých do 
prvních ročníků je vyvěšen na vstupních dveřích. 
Doufejme, že jim touha po vzdělání a počáteční 
nadšení vydrží co nejdéle. 

STUDENTI SPŠ DOSTANOU 
MODERNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Na ostrovském gymnáziu jsou hostům již řadu let 
během jedné z lednových sobot otevřené dveře 
dokořán. Letos to bylo 19. ledna. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout nejen všechny učebny, ale 
také pohovořit se všemi vyučujícími a především 
získat mnoho důležitých informací.

Samozřejmě, že nejvíce naše hosty každoročně 
zaj ímaj í  především všechny náležitost i  
p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í .  P ř i p o m e ň m e  t e d y  
nejdůležitější data: naším cílem je v tomto školním 
roce přijmout ke studiu dvě třídy nových primánů 
(tedy žáků současných 5. tříd) a jednu třídu 
čtyřletého studia, tedy nynějších deváťáků. 
Všichni uchazeči o studium budou ve dvou 
dubnových termínech skládat přijímací zkoušky. 
Pro žáky 5. tříd to obnáší test z obecných 
studijních předpokladů, žáci 9. tříd k tomu 
absolvují ještě testy z matematiky a českého 
jazyka. Testy připravuje firma Scio. Podrobnější 
informace o zkouškách je možné najít na adrese 
www.gymostrov.cz.. Tradičním bonusem pro 
všechny, kteří podají přihlášku ke studiu na naší 
školu, budou i letos přijímací zkoušky nanečisto. 
Proběhnou v sobotu 23. března tak, aby se 
obsahem, organizací i vyhodnocením co nejvíce 
blížili skutečným přijímačkám. Rovněž o těchto 
zkouškách se všichni zájemci dočtou na 
webových stránkách gymnázia.

Vraťme se ale ke dni otevřených dveří. Mezi hosty 
nebyli jen zájemci o studium se svými rodiči, ale       
i řada bývalých studentů. Jsme rádi, že se i po 
letech vracejí a mohou posoudit, nakolik se škola 
změnila. Přišli si ji prohlédnout i rodiče 
současných žáků, kteří ji poznali úplně jinak než 
při pravidelných rodičovských schůzkách.                
V laboratořích a odborných učebnách fyziky, 
chemie či biologie byly připraveny zajímavé 
pokusy i testy. 

Zajímavé a atraktivní expozice měly pro 
návštěvníky připraveny i předmětové komise 
českého a cizích jazyků, dějepisu nebo 
společenských věd. Nesmíme zapomenout ani na 
prezentace matematiků, informatiků, zeměpisců 
či tělocvikářů. Aktivně se mohly hosté projevit        
v učebnách výtvarné výchovy. Cenné je,                 
že kantorům asistovaly desítky současných 
studentů, kteří tak mohli návštěvníkům přiblížit 
gymnaziální studia i ze svého pohledu. Těší nás,   
že se setkáváme s velmi kladnými ohlasy, proto 
děkujeme všem kantorům gymnázia za přípravu 
dne otevřených dveří a všem hostům za návštěvu!

   NOVINKY ZE ZŠ J. V. MYSLBEKAGYMNÁZIUM OSTROV PŘIVÍTALO
NA ČTYŘI STOVKY HOSTŮ

Začátkem prosince se na naší škole konal již 
tradiční den otevřených dveří spojený s vánočním 
trhem. Kromě obvyklé exkurze školy si četní 
návštěvníci mohli prohlédnout ukázkové 
vyučovací hodiny a vánoční besídky ve většině 
tříd prvního a v několika třídách druhého stupně. 
Novinkou byl bleší trh. O připravený program byl 
velký zájem, a proto je již téměř jisté, že se tato 
oblíbená akce zopakuje v předvánočním čase          
i v letošním roce. 

Neméně populárními se staly také mikulášské 
oslavy . Ve velké tělocvičně se uskutečnily 
oblíbené Čertovské závody, při  kterých                   
se soutěžilo např. v běhu s kopytem, navlékání 
čertovských ocasů či skákání v pytli. Na regulérní 
průběh soutěže dohlíželi andělé s ďáblem v těle, 
kteří na sebe v den soutěže vzali podobu 
vychovatelek školní družiny. Netradičně – 
kuchařskou soutěží – oslavili mikulášský svátek 
žáci 5. B pod vedením p. uč. Šnajdrové. Děti 
rozdělené do pěti týmů musely ve stanoveném 
časovém limitu připravit libovolné jídlo, nápoj        
a slavnostní tabuli. Jelikož odborné porotě 
chutnalo víc než kdekoli jinde, obsadili všichni 
zúčastnění za svou snahu první místo. Zvláštní 
cenu pak získali T. Venclovský, V. Halilov                    
a  A. Sýkorová.

V prosinci 2012 se naše ZŠ stala partnerem SPŠ 
Ostrov v projektu Technika je zábava, jehož cílem 
je podpora kariérového poradenství na 
základních školách, odborného vzdělávání              
v našem kraji a propagace strojírenství                      
a elektrotechniky. V rámci soutěžního Dne               
s technikou, který se uskutečnil 11. prosince, 
nejvíce zabodovali Z. Křížová a P. Kratochvíl − oba  
z 9. B a F. Veselovský z 9. A. Krátce před vánočními 
svátky zaznamenalo úspěch družstvo našich 
chlapců, které obsadilo první místo v okrskovém 
kole soutěže ve florbalu žáků 8. a 9. tříd. I naše 
dívky zabodovaly, když skončily na pěkném  
třetím místě.

Ve dnech 15. a 16. ledna proběhl na škole zápis do 
prvních tříd. Celkově bylo zapsáno devadesát čtyři 
zájemců z řad budoucích prvňáčků (o odklad 
školní docházky požádali rodiče šestnácti dětí). Ing. Alexandr Faleš

Mgr. Radek Pícha, učitel českého jazyka

Nově vybavená laboratoř (Zdroj: SPŠ Ostrov).

Laboratoř chemie (Zdroj: Mgr. Libor Velička).

Nové měřící přístroje pro studenty elektrotechnických oborů (Zdroj: Archiv SPŠ Ostrov).
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„VE FINÁLE BY Z REGION BEATU MĚLA 
VZNIKNOUT TRADICE, OSTROV SI TO URČITĚ 
ZASLOUŽÍ, ”

říká jeho pořadatel a fanoušek tvrdší muziky Josef 
Balák. Setkali jsme se v jedné z místních putik         
v teple u kávy a společně jsme hovořili o tom, na 
co se rockoví fanoušci z Ostrova a okolí mohou       
v březnu těšit a jaké novinky je čekají. Řeč padla       
i na další jím pořádané festivaly a akce. V závěru 
prozradil i něco o sobě a svých hudebních 
vzorech.

V březnu pořádáte již třetí ročník Region 
Beatu, na co se návštěvníci mohou těšit?
Nalákal bych je na šestnáct kapel na dvou pódiích, 
což je tady v regionu taková raritka. Především na 
nové kapely. Ty doplní průřez prvním a druhým 
ročníkem...takže takový mix. Za zmínku určitě stojí 
i lepší ozvučení a měli bychom mít i videoprojekci. 
Jinak základ projektu zůstává. Jsou dvě pódia, 
jedno je zaměřeno na metal, druhý je kombinace 
big bítu, punku a dalších směrů, přičemž každá 
kapela má svůj zvláštní styl. Zkrátka Region Beat!
   
Mezi kapelami se objevují známá jména jako 
n a p ř í k l a d  p u n k o v ý  P l e s n i v ý  f a z o l e ,  
každopádně čím bude letošní ročník nový? 
Představí se nějaké nové hudební objevy?
Především vystoupí úplně nové kapely z Ostrova, 
jako třeba Restriction, které si odbydou svůj první 
živý koncert. Jedná se většinou o kluky, kteří už 
někde hráli v jiných kapelách, ale jako sestava jsou 
novinkou. Dále přijedou vítězové Karlovarské 
mapy a hrát budou samozřejmě i již známá 
uskupení. Letos to zkrátka bude hodně barevné. 
První ročník jsme vytvářeli tak, že jsme vzali ty 
nejznámější skupiny z regionu, na druhém 
ročníku zase hrály úplně jiné kapely, z těch 
původních tam zbyla jen jedna, no a letos se to vše 
promíchá i s nováčkama. Bude to takový zajímavý 
kompromis.

Jak dlouho probíhá příprava takovéhoto 
festivalu a co vše obnáší?
Tak přípravě Region Beatu se věnuju průběžně po 
celý rok, i když samozřejmě ne pořád, protože 
pořádám více podobných akcí. Každopádně pár 
hodin v týdnu mi to vždycky zabere. Hlavní 
problém je s kapelama...dát je dohromady, 
vytvořit zajímavý line up, aby se to jenom 
neopakovalo a kapely byly žánrově rozdílné. Takže 
sedím u počítače a poslouchám různý nahrávky. 
Často se bohužel stává, že se mi nějaká skupina 
zalíbí, jenže pak zjistím, že hrají jenom studiově. 
Vše se navíc musí plánovat hodně v předstihu, aby 
se sešly termíny. 

Máte nějaké sponzory, jak je akce hrazena?
Je to prakticky všechno o sponzorech. Kapely u nás 
vystupují za minimální taxu, takže nenabízíme 
úplný honorář, což je dobré vědět. Samozřejmě to 
jde postupně. První ročník se vydařil a měl ohlas         
i návštěvnost, tehdy přišlo asi pět set lidí. Druhý rok 
to bylo složitější, v kulturáku se měnil ředitel... No      
a letos máme prostor vše znova ukázat a předvést, 
což, doufám, na sponzory zapůsobí. Ve finále by        
z toho měla vzniknout určitá tradice, neboť něco 
takového v Ostrově chybí. Máme tady velký 
kulturák, ale nic v něm není, což je chyba, protože 
dobrých kapel je v okolí dost. Jednou za rok by si 
Ostrov určitě zasloužil takovouto přehlídku, která se 
během let může rozšířit i na další směry jako třeba 
hip hop apod.  

Jak vlastně vznikl nápad Region Beat pořádat?
S nápadem přišel minulý ředitel Poledníček, ale 
původně vše mělo vypadat jinak. Plánovalo se 
vystoupení jenom čtyř kapel, měli tam být placený 
Mandrage plus tři místní kapely jako doprovod 
zadarmo. Z regionu tam však fakticky nebyl nikdo. 
Tak jsem napsal panu řediteli přes Facebook, strhla 
se z toho docela živá diskuse a on mě pak pozval do 
kulturáku, abychom to dořešili. Společně jsme to 
předělali, upravili, předali a funguje to. Prakticky je 
to novinka, něco podobného jsem viděl pouze 
jednou před několika lety, když jsme hráli s kapelou 
na jednom menším festivalu. Prakticky se jedná         
o osm hodin nepřetržitý živý hudby bez přestávek. 

Co vy a muzika? Jací jsou Vaši oblíbení 
interpreti?
Těch je moc! Třeba Cypress Hill, Faith No More nebo 
Limp Bizkit, to jsou takové moje idoly. Ale 
poslouchám třeba i Madonnu nebo Pink, 
každopádně takový ten hip hop metal převažuje.
   
Jak jste se vůbec k rockové hudbě dostal?
Zprvu jsem hlavně poslouchal doma starý desky       
a pak když jsem nastoupil na učňák, tak jsem se 
dostal do klubů na koncerty. A to vyústilo v založení 
kapely Censorshit, kde zpívám už patnáct let. 
Zkrátka už jsem nechtěl jenom poslouchat, ale vše     
i aktivně provozovat, takže jsem začal pořádat první 
koncerty. 

Připravujete ještě nějaké jiné zajímavé 
projekty?
Především bychom měli s kapelou natáčet novou 
desku, to je teď asi nejpodstatnější. V září mě pak 
čeká festival Island, který už pořádám třináct let,        
a potom v listopadu Hardcore Celebrations, což je 
hardcore festival zaměřený na newyorkskou scénu. 
Je to zkrátka sjezd nejlepších klubových kapel            
z okolí s tímto zaměřením. Ve Varech a v Mariánkách 
pak pořádám spoustu menších klubových akcí.

Profil: Josef Balák (36) je pořadatelem řady 
hudebních akcí v Ostrově a okolí. Stojí například za 
přehlídkou regionálních kapel Region Beat nebo 
festivaly Island a Celebrations. V roce 1997 
spoluzaložil kapelu Censorshit, která se zaměřuje na 
hard core hip hop a metal. Skupina pravidelně vyráží 
na turné po regionu, nahrává vlastní CD a objevila se 
i v hudební televizi Óčko. Více se můžete             
dočíst na webu http://bandzone.cz/censorshit               
nebo  na  facebookovém  prof i lu  k apely  
http://www.facebook.com/pages/Censorshit/1487
24926822.

Jan Železný, šéfredaktor

Milan Jandourek

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE ROZHOVOR

Ostružiny doprovázejí lidstvo od nepaměti a jsou 
lákavou svačinkou snad všech romantických duší, 
co se koncem srpna nebo v září potulují naší 
krásnou krajinou. Málokdo ví, že jej hostí právě 
ježiník. Plazivý polokeř s dlouhými obloukovitě 
sehnutými prýty, vyzbrojený tenkými, krátkými     
a velmi ostrými ostny. Svými pětičetnými, bílými,    
v chocholičnatých latách uspořádanými květy nás 
očaruje od května do července. Ježiník roste v celé 
Evropě a severní Asii až po pohoří Altaj. Roste          
v humózních půdách ve vlhčích lesích, podél řek    
a potoků, ale také na vhodných místech podél 
lesních cest.

Ostružiníků je však spousta druhů. Dalším z našich 
hodně rozšířených je ostružiník křovitý (Rubus 
fruticosus L.), který lépe snáší i přísušek a kvete 
déle. Pro účely zahrádkářů existuje celá        
spousta variet. Například „beztrnný ostružiník"           
(Rubus subsp.), který je ušlechtilý, pochází              
ze severoamerických druhů a krásně se                
pne po opoře. Existují také různé hybridy 
malinoostružiníku.

Nevýhodou ostružiníků je, že většinou nadzemní 
části zmrznou, když spadne teplota pod -20° C. Ale 
obvykle odspodu zase obrazí. Bohužel ten rok 
úroda bohatá nebude. Ostružiník v našich 
podmínkách chce na zahradě chráněné místo, 
dosti vláhy a propustnou humózní zem.

Z listů ostružiníků se dá vařit dobrý čaj. Plody jsou 
po šípcích nejvýraznějším zdrojem vitaminu A       
a zároveň jsou výrazným zdrojem mědi, čímž je 
jim dám značný dietetický význam. Čerstvé plody 
snadno degradují a proto je nutné dbát na 
okamžitou konzumaci nebo zpracování. Však 
likéry, kompoty, marmelády, mošty, sirupy, 
povidla a vína z nich jsou pravou delikatesou. Také 
se používají jako přírodní barviva.

Užívejme si krás pestrosti přírody a važme si jejich 
darů, to jsou totiž opravdové hodnoty.

OSTRUŽINÍK JEŽINÍK
(Rubus caesius L.)

Zdroj: Archiv Censorshit.

Zdroj: Josef Balák
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K 55. výročí založení Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu (ZO ČZS) v roce 2013 jsem 
měl v úmyslu vyhledat zahrádkáře, který se stal 
členem ČZS v době jeho vzniku. Doufal jsem, že 
někdo takový je. I přesto, že dnes může mít 
sedmdesát i více let. A na zahrádce třeba již 
nepracuje. Chtěl jsem od něho slyšet, jak 
vzpomíná na začátky v ZO ČZS. A pokud je stále 
aktivním zahrádkářem, jak se dívá na dnešní 
zahrádkaření a dění na osadě, kde žije.

Při přípravě článku jsem zjistil, že archivních 
dokumentů ZO ČZS je žalostně málo. A chybí 
především evidence členů. Až mi pomohla trochu 
náhoda. Dělal jsem si pořádek v písemnostech       
a nalezl jsem seznam členů osady č. 10. Byl z roku 
1998, kdy jsem dělal úsekáře. Nedočkavě jsem do 
něho nahlédl. A hle! U členů je uveden rok vstupu 
do ČZS. Našel jsem toho, koho jsem hledal. 
Počátek členství v ČZS rok 1958. Celých padesát 
pět let členem osady č. 10 na jedné zahrádce! 

Pochází z Milešova na Příbramsku. Vystudoval 
Vyšší průmyslovou školu horní a stal se důlním 
měřičem. V roce 1951 se stěhuje do Ostrova, 
začíná pracovat u Jáchymovských dolů (JD) do 
jejich uzavření v roce 1965. V roce 1989 odchází do 
důchodu. V době, kdy pracoval u JD, se život            
v Ostrově teprve rozvíjel. Stavěly se především 
byty pro JD, obchody chyběly. Kulturní vyžití bylo 
minimální, zásobování vázlo a nabídka zboží byla 
omezená. Když se začala zakládat první 
zahrádková osada pod Křížkem, jeho přítel Šuman 
mu navrhl, že si vezmou parcely vedle sebe             
a budou na nich pěstovat zeleninu, která na trhu 
chyběla. Souhlasil a oba začali tvrdě pracovat na 
úpravě pozemků. Jak se začal zvyšovat zájem          
o zahrádky, bylo nutné vybudovat cesty v osadě     
a vodovodní rozvody.  Vzniklá ZO ČZS řešila úkoly 
krok za krokem.  Vše se dělalo formou brigád           
a účast na nich byla opravdu příkladná. Rovněž se 
pomáhalo městu v různých činnostech i v rámci 
Akce Z. Sám pracoval v osadním výboru osady       
č. 10 celých patnáct let. Své zahrádce je věrný po 
celé půlstoletí. Více jak tři čtvrtiny úrody rozdá. 
Říká, že jej těší zájem, který o jeho výpěstky mají 
dospělí. Ale největší radost mu dělá zájem dětí.

Když jsem se závěrem našeho rozhovoru zeptal, 
jak se mu na osadě líbí, odpověděl, že je zde 
spokojen. Základem jsou dobré sousedské vztahy 
a ochota něco dělat pro druhé. Zahrádka mu 
přináší radost, možnost pohybu na čerstvém 
vzduchu,  přiměřenou fyzickou námahu                   
a v neposlední řadě čerstvou zeleninu a ovoce. 
Znám jmenovaného přítele dlouhou řadu let. Zdá 
se mi, že nestárne. O zahrádku pečuje sám. Pokud 
to počasí dovolí, jezdí na ní na kole. Vím, že roznosí 
hektolitry vody při zalévání zahrádky, na které je 
využit každý záhon. Obdivuji jeho pracovitost         
a elán, který ve svém věku má na rozdávání. Při 
našem rozhovoru mě několikrát upozorňoval, že 
nechce být popsán jako někdo, kdo udělal něco 
zvláštního nebo je jiný než ostatní. Poznal jsem, že 
je skromný a slušný člověk. A o kom to vlastně 
píšu? Tím dotyčným je předseda Josef Burian.  Na 
únorové členské schůzi osady č. 10 mu bude 
předáno poděkování výboru za dlouholetou 
činnost. Zároveň byl navržen na udělení věcného 
daru od výboru ZO ČZS. Přejeme mu mnoho sil       
a pevné zdraví do dalších let, hodně krásných chvil 
prožitých na zahrádce. Ať mu přináší nadále jen 
radost a užitek.

JUBILANT

Petr Kadlec (red. kráceno)

Ing. Alexandr Faleš, středoškolský učitel

slabší, než kdy dříve a je jich méně. Produkujeme 
absolventy, pro něž není práce a velké prostředky 
na podporu vzdělávání žáků a zvýšení motivace 
učitelů, předáváme soukromým firmám za 
realizaci státních maturit, protože je stát asi celou 
dobu předtím dělal špatně a ještě hůř by je asi 
dělal dnes, protože peníze jdou firmám dál.

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Ing. Alexandr Faleš, středoškolský učitel − 
Školství prožívá krach (red. kráceno)

K dnešnímu dni shrnuto a podtrženo za mou 
desetiletou praxi mohu s jistotou konstatovat, že 
české školství prožívá krach. A to hned v několika 
oblastech. Je podfinancováno, žáci nemají 
odpovídající úroveň, školám chybí materiál pro 
zabezpečení výuky a kvalifikovaní učitelé                 
a absolventi nemohou sehnat práci. Čím to je? Tak 
se na to koukneme mýma očima. Podpora 
vzdělávání v našem státě se dostala neustálými 
škrty a úspornými balíčky na svou dolní mez. 
Učitelům a školám se na pomůcky přidalo, ale 
jenom papírově, protože peníze školy nakonec 
vůbec nedostaly. Co se dá dělat?! Paradoxem je 
však skutečnost, kdy ve školství chybí peníze           
a proti tomu stojí státní maturity, které už 
spolykaly miliardu a každý další roky se 
předpokládají náklady ve výši 220 až 250 miliónů. 
Navíc jdou tyto peníze do soukromého sektoru     
a ve finále zavedení státních maturit nepřineslo 
kýžený výsledek. To je údajně v pořádku.

Co se týče nákladů na provoz a učební pomůcky 
ve školách, je situace bohužel stejná. Stát sice 
chce, aby se inovovaly učební osnovy, aby se školy 
př izpůsobovaly  požadavkům trhu,  byl i  
konkurenceschopné. Ale kde na to mají vzít? 
Naštěstí jsou ve školách schopní učitelé, kteří 
shánějí peníze od různých sponzorů, realizují 
projekty EU, vyhrávají výběrové granty a prostě se 
snaží aktivní činností nad rámec svých povinností 
po večerech sehnat pro školu, spolupracovníky      
a hlavně na vybavení pro žáky finanční nebo 
materiálové prostředky. Netvrdím, že by se kraj 
nesnažil školám pomoci, ale pokud mu stát nedá 
dostatek prostředků a budou se školy poměřovat 
tím, kolik mají žáků, a ne jaké žáky jsou schopni 
vyprodukovat, tak nastane v brzké době situace, 
kdy se školy začnou zadlužovat a nakonec ukončí 
svoji činnost. Letité zkušenosti s danými obory tak 
zmizí jako pára nad hrncem a v době, kdy jich 
bude zase potřeba, se budou horko těžko za 
nemalý peníz vytvářet znovu.

Svého času tu byl „středoškolský boom", kdy se 
stát snažil realizovat představu, že každý druhý 
bude středoškolsky vzdělaný. Jenže na co 
produkovat v kraji stovky absolventů určitého 
oboru, když tu pro ně není práce a naopak 
neprodukovat nikoho v oblastech, kde nám 
absolventi chybí? Odpověď je bohužel hloupá, ale 
přesná. Protože o tyto obory děti zkrátka nemají 
zájem! Školy jsou pak nenaplněné, dostanou 
méně peněz, protože příspěvek jim dává 
zřizovatel podle počtu dětí, a proto logicky 
otevírají takové obory, kde předpokládají 
značnou naplněnost s následně vyššími 
finančními prostředky od kraje. Asi by bylo 
mnohem lepší snížit počty žáků ve třídách z třiceti 
žáků na menší číslo, aby se učitelé mohli žákům 
více věnovat a následně optimalizovat oborovou 
strukturu škol v jednotlivých krajích. Žáci jsou 
dnes opravdu výrazně línější a tak trochu asi            
i hloupější než před deseti lety, což je bohužel 
udáváno i trendem chování společnosti. Ve 
třídách jsou obrovské rozdíly ve schopnostech 
jednotlivých dětí, ti nadaní se bohužel oprávněně 
nudí, neboť učitelé prostě musí výklad 
přizpůsobit tomu nejslabšímu žákovi, aby i on 
mohl zdárně projít až k maturitě. 

V neposlední řádě politická arogance a celkový 
obraz společnosti spolu s vidinou minimální 
možnosti solidního uplatnění či získání dobře 
placeného povolání zcela berou žákům chuť se 
jakkoliv rozvíjet a dosahovat úspěchů. Takže co 
dodat ke školství dnes? Nejsou peníze, žáci jsou

JAK TO VIDÍ...

HISTORIE MĚSTA
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Mgr. Lubomír Zeman (red. upraveno)

Manýristická zahrada

První vývojovou fázi a podobu ostrovské zahrady, 
kterou blížeji známe, zachytil na své slavné rytině 
Mathus Merian ( Topographia Bohemiae, 
Moraviae et Silesiae, Frankfurt 1650). Celkový 
vzhled i utváření jednotlivých částí zahrady 
zobrazují i kresby Zachariase Lesche, pocházející 
vesměs z roku 1642. Zahradní soubor jižně od 
zámeckého areálu ve svých základních rysech 
založil nový majitel ostrovského panství kníže 
Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský ve 30. − 
40. letech 17. století. Tato první podoba zámecké 
zahrady byla utvářena ještě v duchu italských 
re n e s a n č n í c h  z á s a d  s  u ž i t í m  p r i n c i p ů  
nizozemských plošných zahrad. Kompozici 
prostoru zahrady tvořila soustava samostatných 
čtvercových a hvězdicových polí s křížovým 
uspořádáním cest a hojným využitím vodního 
živlu v podobě vodotrysků, kaskád i klidných 
vodních ploch, a s bohatou sochařskou výzdobou. 
Celým areálem zahrady protékala říčka Bystřice. 
Členění zahrady na jednotlivé oddíly odpovídalo 
chronologicky postupnému narůstání celkového 
útvaru, každá část představovala zároveň etapu 
výstavby. Předlohou těchto zahradních úprav 
stojících již na samé hranici manýrismu byl 
nesporně soubor návrhů zahradní tvorby 
Vredemana de Vries a  Josepha Furttenbacha. Celá 
zámecká zahrada svým utvářením představovala 
obrovské bludiště. Čtvercové plochy parterů byly 
protkány sítí cest plně zakrytých v zeleném loubí,   
s fontánkami a letohrádky, na křížení cest 
doplňované lehkými plně porostlými pavilónky. 
Jednotlivá pole členily ornamentálně vedené 
cestičky uprostřed s fontánkami a lemovaly je 
zastřižené živé plůtky. Bludiště připomínaly              
i vodní kanály vedené v několika ramenech kolem 
letohrádků. 

Přímo u zámku se nacházel první křovinný 
labyrint.  Jeho provedení na nezvyklém 
trojúhelném půdorysu bylo zřejmě způsobeno 
dodatečným vložením do zbylého prostoru mezi 
jezdeckou dráhu typu Karusel a květinový parter. 
Labyrint z tvarovaných stříhaných dřevin měl stále 
jasně vymezený střed, ale řešen byl již jako 
vícecestný s množstvím odboček odvádějících 
návštěvníky do slepých zákoutí. Je to podobný 
princip, který známe z příkladu jednoho                    
z nejstarších bludišť u královského paláce 
Hampton Court v Anglii. Diagram jednoho               
z prvních skutečných bludišť v ostrovské zahradě 
byl pravidelný a symetrický. Zacharias Lesche je 
zřejmě přesnější v zachycení formy bludiště, než 
Mathus Merian. Cesty vedly ve sledu čtyř 
rovnoběžných tras oddělených plůtky s příčnými 
stěnami oddělujícími cesty v ose všech tří stran. Po 
obvodu bylo bludiště lemováno špalírem, řadou 
nízkých kulovitých kultivarů. Bohužel z archivních 
pramenů nejsme v tomto případě, a ani u dalších  
bludišť a labyrintů, informováni o dřevinách, které 
byly na jejich vytvoření použity.  

BLUDIŠTĚ A LABYRINTY V OSTROV.
ZÁMECKÉ ZAHRADĚ 2 ÍL− . D



Dne 15. prosince 2012 jsme se zúčastnili 
posledních závodů ve starém roce. Závody se 
konaly ve městě Chodov. Zúčastnilo se osmnáct 
oddílů z celé naší republiky se sto čtyřmi 
závodníky. Náš oddíl reprezentovalo jedenáct 
závodníků. Ze závodů jsme dovezli celkem 
dvanáct medailí: tři zlaté, dvě stříbrné a sedm 
bronzových. V konečném pořadí se náš oddíl 
umístil na třetím místě. Zde jsou výsledky:

KATA: 
ml. žákyně − Kazatelová Natálie 3. místo, st. žákyně 
− Pecková Marie Tereza 3. místo, st. žáci − 
Koročinský Ondřej 2. místo, ženy − Mezzeiová 
Pavla 3. místo.

KATA TEAM: 
ml.žákyně − ve složení Kadeřábková, Dobrovolná, 
Pecková − 1. místo.

KUMITE: 
ml.žákyně − do 35 kg Schneiderová Elise 3. místo, 
ml. žákyně − nad 41 kg Veselá Daniela 2. místo,      
st. žákyně − do 52 kg Dobrovolná Jana 3. místo, 
juniorky − do 59 kg Mezzeiová Pavla 3. místo, ženy 
− do 61 kg Mezzeiová Pavla 3. místo.

Největší úspěch na těchto závodech z naší 
výpravy zaznamenala naše mladší žákyně Eva 
Kadeřábková. Po dlouhé a poctivé přípravě na 
trénincích se jí dostalo spravedlivé odměny. Eva ve 
všech svých kategoriích porazila svoje soupeřky    
a domů si odvezla tři zlaté medaile. Zvítězila             
v kategorii KATA mladší žákyně, KUMITE mladší 
žákyně do 41 kg a KATA team mladší žákyně. 
Nutno podotknout, že ještě jedna zlatá medaile se 
odvážela z kategorie KATA team. Vybojovala ji 
Pavla Mezzeiová. Nastoupila však po dohodě 
trenérů obou oddílů za TJ Skvrňany Plzeň. Body 
putovaly do Plzně.

Dále je mojí milou povinností poděkovat i našim 
úplným začátečnicím, mladším žákyním Karolíně 
Duřtové, Zuzce Tekely a Báře Matouškové. Jsou to 
veliké bojovnice. Na závěr bych rád všem svým 
žákům poděkoval za reprezentaci oddílu a přeji 
jim mnoho dalších sportovních úspěchů v novém 
roce 2013. Můj dík patří i rodičům, kteří podporou 
svých dětí přispívají k dobrému jménu tohoto 
starodávného bojového umění. Oss!!!

Petra Šimandlová

Ivo Hodík, 
trenér a vedoucí oddílu

Jiří Mácha, předseda oddílu

Oddíl badmintonu pořádal 1. prosince v hale TJ 
Ostrov již třetí ročník vánočního turnaje ve 
čtyřhrách a mixech pro neregistrované. Turnaj je 
určen pro hráče bez licence a setkávají se na něm 
hobíci, více či méně pokročilí příznivci tohoto 
sportu a bývalí dříve narození hráči a hráčky.             
I tento rok byla účast potěšitelná – zúčastnilo se 
dvacet dva mužů a osm žen. Za domácí nastoupili: 
Mojtek, Mácha, Tripal R., Tripal Luk., Mašek, 
Mašková, Bělohlávek, Šula Fab. a Štěrba. Hrálo se 
ve skupinách s pokračováním play off a zápasy        
o konečné pořadí. Zajímavostí byla účast 
„rodinných klanů", kdy hráli i tři příslušníci z jedné 
rodiny – Cintlovi z Mariánských Lázní. Domácí        
si vedli úspěšně, když v mužských čtyřhrách 
obsadili druhé a třetí místo, v mixech první a druhé 
místo s partnerkami z Prahy a třetí místo                 
ve čtyřhře žen. Turnaj byl zakončen vyhlášením 
výsledků, předáním pohárů, diplomů a cen. Více 
informací o turnaji a oddílu badmintonu na 
www.tjostrov.estranky.cz.

Výsledky:
Čtyřhra muži: 1. Vatashchuk − Šobr /K. Vary/;           
2. Tripal R. − Tripal Luk, 3. Mácha − Mojtek, 8. Mašek 
− Bělohlávek, 9. Štěrba − Šula F. /všichni Ostrov/
Čtyřhra žen: 1. Urbancová Bl. – Urbancová Kat. 
/Praha/, 2. Vatashchuk T. – Černá /K. Vary/,                
3. Mašková – Karbulková /Ostrov – M. Lázně/
Mix: 1. Tripal L. – Urbancová K. /Ostrov – Praha/,      

2. Tripal R. – Urbancová Bl. /Ostrov – Praha/,             
3. Vatashchukovi, 5. Maškovi /Ostrov/

BADMINTON TJ OSTROV

Sportovní klub Borek Ostrov pořádal 26. prosince 
2012 oblíbený turnaj ve volejbale pod názvem 
Kost v krku alias Vánočka. Tento turnaj se stal 
tradicí a loňské setkání bylo již desáté v pořadí.      
O prestiži turnaje vypovídá velký zájem ze strany 
volejbalov ých nadšenců,  a  proto není  
překvapením, že již 17. prosince 2012 byl plně 
obsazen.
 
Vánočního turnaje se účastnilo deset družstev, 
většinou z Ostrova a okolí. Místem konání byly 
tělocvičny ZŠ Masarykova v Ostrově, hrála 
smíšená šestičlenná družstva (v družstvu 
minimálně dvě ženy) a vzhledem k vánoční 
pohodě a relaxaci hráčů se protáhl do pozdních 
odpoledních hodin. Družstva byla rozdělena do 
dvou skupin po pěti a z každé skupiny první tři 
odehrála zápas se svým protějškem z druhé 
skupiny. Na konec první místo obsadilo družstvo 
Nánezatadů (viz. foto). Další pořadí do pátého 
místa bylo: 2. Morákov, 3. Modrá je dobrá,                
4. Zabijáci, 5. Borek.

SK Borek Ostrov je pravidelným pořadatelem 
sportovních soutěží, především ve volejbale. Za 
zmínku jistě stojí Ostrovská volejbalová liga 
neregistrovaných či Ostrovský bagr. Klub trénuje 
mladé nadějné hráče a ti se účastní volejbalových 
okresních a krajských soutěží. Jistě největší 
chloubou klubu je účast juniorů pod vedením 
trenéra Miroslava Křížka v první lize juniorů 
pořádané Českým volejbalovým svazem. Jejich 
soupeři v desetičlenné skupině A jsou TJ Slavia 
Liberec, VK Ervěnice-Jirkov, AERO Odolená voda, 
SK Prosek Praha, VK Kladno, VK Sever Žatec,             
TJ Lokomotiva Česká Lípa, USK Slavia Plzeň B, VK 
Sport Rychnov nad Kněžnou a průběžně po 
odehrání 18. kola z 36 se drží na krásném 6. místě. 
Nelze opomenout, že důležitým finančním 
sponzorem juniorů je i město Ostrov, které 
přispívá na pokrytí nákladů spojených s tak 
prestižní soutěží nemalou částkou. Více informací 
o pořádaných akcích naleznete na webu SK Borku 
Ostrov http://skborek.xf.cz.

Nakonec bych ráda poděkovala všem nadšencům 
pro míčový sport pod vysokou sítí v roce 2012         
a popřála mnoho úspěchů, nejen ve sportu, v roce 
2013. Těším se na viděnou.

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ KOST V KRKU

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ÚNOR 2013

SPORT

KARATE MDDM OSTROV

14

Ostrovští karatisté opět na stupních vítězů 
(Zdroj: Ivo Hodík).

Volejbalový turnaj Vánočka 
(Zdroj: Petra Šimandlová).

Vítězové badmintonového vánočního turnaje (Zdroj: Jiří Mácha).



INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

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

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

Detaily ceníku jsou vystaveny na webu
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

JÍZDNÍ ŘÁD MHD1
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