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Vá�ení �tená�i,

jak se alespo� v dob� 
r e d a k � n í  u z á v � r k y   
tohoto �ísla zdá, jaro se 
po dlouhém období 
prokrastinace kone�n�

ÚVODNÍK

rozhodlo naplno projevit. Pro na�e p�edky toto byl 
d�vod k oslavám a proto i my vám nabízíme trochu 
té uvoln�né slavnostní atmosféry. Jak jste ji� 
poznali z titulní strany, tématem kv�tnového 
vydání jsou v na�em m�st� ji� pln� zdomácn�lé 
Klá�terní slavnosti. Ty letos prob�hnou v ned�li       
5. kv�tna a svým náv�t�vník�m op�t nabídnou 
�adu zajímavostí.  Více o jejich pr�b�hu                       
a konkrétních akcích se dozvíte na následující 
stránce a v kulturní p�íloze. Téma m�sí�níku rovn�� 
dopl�uje pozvánka na paralelní akci, je� bude 
probíhat v zámeckém parku, s názvem �Vítejte zp�t, 
pane Bachu!� O ní jste si mohli p�e�íst ji�  v minulém 
�ísle, ka�dopádn� kv�tnový �lánek odhalí více         
o pozadí i pr�b�hu tohoto nev�edního projektu.

B�hem dubna jsem od n�kterých z vás obdr�el 
emaily, v nich� jste si st��ovali na nedostatek zpráv 
z m�stského ú�adu a m�sta obecn�. V��ím,             
�e kv�tnové �íslo vás pln� uspokojí, nebo� rubrika 
aktualit je tentokrát opravdu plná. Dozvíte se 
nap�íklad o výhodách slu�by osobní asistence pro 
star�í ob�any, která je v na�em m�st� stále bohu�el 
spí�e v plenkách a teprve se rozjí�dí. Maminky jist� 
zpozorní nad prázdninovým rozpisem provozu 
mate�ských �kolek, který je kv�li plánované 
rekonstrukci n�kterých za�ízení omezen. Pokud se 
zajímáte o aktuální ob�anské d�ní, pak jist� 
nep�ehlédn�te reportá� o nejnov�j�í petici 
ob�an�, která se staví proti kácení strom�                 
v zámeckém parku. O vyjád�ení k této v�ci jsme 
po�ádali i pana starostu. Jist� nep�íjemnou, o to 
v�ak d�le�it�j�í zprávou je zve�ejn�ní data 
plánované letní odstávky teplé vody. P�ehlédnout 
byste rovn�� nem�li pozvánku na XXIV. 
Jáchymovské peklo, jeho� nedílnou sou�ástí je         
i polo�ení kv�tin u rudé V��e smrti v Dolním ��áru.

Takté� dynamická je tentokrát i kulturní p�íloha.      
V ní naleznete pozvánku na zahájení láze�ské 
sezóny v Jáchymov� a Karlových Varech, stejn� 
jako program ostrovského Varhaního jara �i 
plánovaný koncert Jakuba Smolíka. Talk show je 
zábavný formát, který dobyl celý západní sv�t, aby 
si v posledních letech získal srdce i �eského 
publika. Jednou z jeho nehasnoucích hv�zd je 
bezesporu Luká� Pavlásek, jen� se mimo jiné 
proslavil rolí "tydýta" v reklam� nejmenovaného 
mobilního operátora. A práv� krátké povídání           
s tímto komikem naleznete v sekci rozhovor. 
Prozradím rovn��, �e Luká� v kv�tnu dorazí i na 
prkna divadelního sálu Domu kultury Ostrov.

Tolik tedy ochutnávka obsahu a nyní k ryze 
praktické v�ci. Na �ádost p�isp�vatel� i inzerent� 
za�azujeme rozpis redak�ních uzáv�rek na p�t 
m�síc� dop�edu. Tato data vám zárove� sd�lí             
i v Infocentru na Mírovém nám�stí. Redakce si v�ak 
v nutných p�ípadech vyhrazuje právo zm�ny, 
doporu�uji proto v�em, aby sledovali aktuální 
informace na první stran� ka�dého vydání.

Ostrovský m�sí�ník vydává D�m kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kus� m�sí�n�.
Distribuce je zaji��ována zdarma do ka�dé 
ostrovské domácnosti.
Redak�ní uzáv�rka �tená�ských p�ísp�vk� 
do p�í�tího �ísla je v pátek 17. kv�tna 2013. 
Uzáv�rka reklamy ji� ve st�edu 
15. kv�tna 2013.
P�ísp�vky a inzeráty do�lé po tomto 
termínu nemusí být oti�t�ny!
Grafická úprava, zlom: Deft Design, 
Sadová 432, Klá�terec nad Oh�í 431 51
Tisk: Gaven s.r.o.
�éfredaktor, edice a korektury: Jan �elezný
Redak�ní rada (a-z): Bc. Pavel �ekan, 
Mgr. Zde�ka �epeláková, Milan Mat�jka, 
Walburga Mike�ová, Vojt�ch Písa�ka, 
Ing. Marek Polední�ek, Romana Parmová, 
Ing. Jana Pun�ochá�ová, Ing. Jitka Samáková.
Redak�ní rada neodpovídá za text inzerce. 
Názory p�isp�vatel� se nemusí shodovat 
se stanoviskem redak�ní rady.
Své p�ísp�vky, dotazy a p�ipomínky zasílejte 
na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
pop�ípad� se obracejte na Informa�ní 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).
Inzerce:  sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum DK Ostrov 
(tel. 353 800 526, 353 800 542)
Registra�ní zna�ka:  MK �R E 16035
Webové stránky m�sí�níku:
www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/
Facebook:
www.facebook.com/OstrovskyMesicnik
Titulní fotografie p�evzata z:
Archiv DK Ostrov

INFORMACE O VYDÁNÍ

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista

POPÁTÉ NA KLÁ�TERNÍCH 
SLAVNOSTECH

Klá�terní slavnosti se stávají tradi�ní akcí domu 
kultury, letos je p�ivítáme ji� popáté. Tento ro�ník 
jsme p�ipravovali ve spolupráci se ZU� Ostrov, 
která v tomto období chystá také oblíbený 
mezinárodní divadelní festival Ostrovské soukání 
a na slavnostech nám p�edstaví výsledky 
rozborových seminá�� odehraných p�edstavení     
s d�razem na téma festivalu � rozhodnutí. 
Novinkou je spolupráce na projektu �Vítejte zp�t     
v Ostrov�, pane Bachu". Tento projekt se vá�e ke 
skladateli J. S. Bachovi a jeho dílu �Malý 
harmonický labyrint". Koncert s tímto názvem se 
uskute�ní 4. kv�tna v klá�terním kostele                    
a vstupenky jsou ji� v prodeji na Infocentrech DK    
a KL. Ned�lní program samotných klá�terních 
slavností se uskute�ní op�t v klá�terním areálu       
a jeho zahrad�. T��it se m��ete na pohádky, 
atrakce pro d�ti, hlavním hostem je zp�va�ka 
Marcela B�ezinová a Michal David revival. Sou�ástí 
programu je také slavnostní p�edávání Ceny �       
v Karlovarském kraji a m�st� Ostrov�. 

Cukrovinky, klobásky, trdelníky a spousta 
ostatních dobrot spolu s dobrou náladou                 
a kulturním programem slibují p�knou celodenní 
zábavu. Pokud nám bude p�át po�así, nebude mít 
tato venkovní akce chybu.  

Marcela B�ezinová bude hostem 
Klá�terních slavností (Zdroj: DK Ostrov).
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TÉMA M�SÍ�NÍKU

Zdroj: Josef Ilko

Jan �elezný, �éfredaktor 

Kv�ten
�erven
�ervenec 
Srpen 
Zá�í

p�ísp�vky: pá 17. 5.  reklama: st, 15. 5.
p�ísp�vky: po, 17. 6.  reklama: pá, 14. 6.
p�ísp�vky: st, 17. 7. reklama: po, 15. 7. 
p�ísp�vky: po, 19. 8.  reklama: pá, 16. 8.
p�ísp�vky: st, 18. 9. reklama: po, 16. 9. 

�tení plné zábavy a inspirace vám p�eje
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Jaroslav Chmelík, 
zástupce �� ZU� Ostrov

     Ing. Old�ich �palek  , obchodní �editel OT, a.s. ,  
obchodní útvar, telefon 353 610 312    

Mgr. Luká� Hanzl, 
odbor sociálních v�cí a zdravotnictví

Marie Krajcová, 
jednatelka Sdru�ení Kru�né hory � západ

Ladislav Jiskra,
vedoucí dopravn� správního odboru

Dagmar Shán�lová, referentka odboru 
kancelá� starosty a vnit�ní správy

VÍTEJTE ZP�T V OSTROV�, 
PANE BACHU!

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. 
INFORMUJE

P�ijm�te pozvání na mimo�ádnou akci, kterou pro 
vás p�ipravil kolektiv pracovník� z r�zných 
institucí, kouzelný víkend v Zámeckém parku         
v Ostrov�.

Ob�anské sdru�ení Bludi�t� Karlovy Vary o. s., 
p�i�lo s velmi zajímavou my�lenkou, zalo�it novou, 
tradi�ní kulturní událost, která si pro svou 
výjime�nost ur�it� zaslou�í pozornost �iroké 
ve�ejnosti. 

Výjime�nost � oslavy 295. výro�í náv�t�vy J. S. 
Bacha v Ostrov�. Koncem 18. století v letech 1718 
a1720 nav�tívil skladatel p�i své náv�t�v� 
Karlových Var� obdivuhodný zámecký park            
v Ostrov�, který byl v tehdej�í dob� pova�ován za 
osmý div sv�ta. J. S. Bach p�i 2. náv�t�v� pobýval     
v Karlových Varech celé dva roky. Výstava, na které 
se o skladateli dozvíme více, bude sou�ástí 
odborného seminá�e v ostrovské m�stské 
knihovn�. 

Mnoho dal�ích zajímavostí budou mít mo�nost 
zhlédnout a pro�ít první víkend v kv�tnu 
náv�t�vníci zámeckého parku, Letohrádku             
a Posvátného okrsku. Kdo se nechá zlákat na 
p�íjemné sobotní odpoledne, jsou pro n�j 
p�ipraveny r�zné akce pro d�ti i dosp�lé, d�tská 
výtvarná dílna p�ed Letohrádkem, kde d�ti budou 
vytvá�et dle vlastní fantazie labyrinty, origami 
apod.  Poté bude následovat vernisá� výstavy 
d�tských kreseb. V Klá�terním areálu vystoupí 
smí�ený p�vecký sbor z Oberwiesenthalu, J. S. 
Bach p�ijede s kní�etem Leopoldem a dal�ími 
hosty, aby p�ivezl a p�edal svoji skladbu �Malý 
hudební labyrint" Robertu Hugovi, um�lci, v jeho� 
podání skladbu usly�íme. 

V��íme, �e se spole�ný projekt �Vítejte zp�t              
v Ostrov�, pane Bachu!", který je financován             
z dotace p�eshrani�ní spolupráce CÍL3/ZIEL3 � 
Sasko, náv�t�vníci ocení a �e akce bude p�ínosem 
pro celé m�sto a region. Partnerem projektu je 
Kurort Oberwiesenthal, Sdru�ení Kru�né hory � 
západ a patronem je m�sto Ostrov. Pod�kování 
pat�í p�edev�ím v�em ob�tavým dobrovolník�m, 
a� ji� z Domu kultury Ostrov, ZU� Ostrov, M�stské 
knihovny Ostrov nebo Spolku p�átel m�sta 
Ostrova a Ob�anskému sdru�ení Bludi�t�, Karlovy 
Vary. Srde�né pod�kování nále�í histori�ce Mgr. 
Zde�ce �epelákové, která této události p�edala 
svoje my�lenky, znalosti, nápady i zku�enosti.    
P�ejme zapo�até tradici ��astný za�átek, abychom 
se p�í�tí rok setkali s dal�ími spolupracovníky          
a s novými nápady, které je�t� více proslaví m�sto 
Ostrov, které si to ur�it� zaslou�í. 

LETNÍ ODSTÁVKA ZDROJE � 22. 7. A� 26. 7. 2013 
V�ETN�

INFORMACE PRO SENIORY

VÝTVARNÍCI ZU� OSTROV 
VYSTAVOVALI V PARLAMENTU

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MATE�SKÝCH �KOL

OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSTROV

Od 1. kv�tna p�ipravilo m�sto Ostrov novou 
slu�bu pro na�e seniory. P�esto�e Ostrov 
provozuje snad nejlevn�j�í m�stskou hromadnou 
p�epravu osob (MHD) v �eské republice, rozhodlo 
se vedení m�sta usnadnit �ivot na�im senior�m,    
a proto v�ichni senio�i nad sedmdesát let v�etn�, 
kte�í mají trvalý pobyt v Ostrov� a jeho místních 
�ástech, budou mít od uvedeného data m�stskou 
hromadnou dopravu v Ostrov� zdarma. Jediné, co 
je pot�eba pro to ud�lat, je nav�tívit Infocentrum   
v dom� kultury a vyplnit p�edtisk �ádosti, 
p�edlo�it  sv�j  ob�ansk ý pr�k az,  jednu 
pr�kazovou fotografii a zaplatit 50 K�. Na základ� 
tohoto bude vydána elektronická �ipová karta, 
která bude oprav�ovat jejího dr�itele k vyu�ívání 
m�stské hromadné p�epravy zcela zdarma. Tuto 
kartu je nutno p�edlo�it �idi�i MHD. Takto vydaná 
karta bude mít platnost p�t let a dá se p�ípadn� 
prodlou�it. 

Rada m�sta na svém jednání dne 15. dubna 2013 
vydala souhlas s tím, �e v dob� letních prázdnin 
bude pro d�ti z ostrovských mate�ských �kol,        
pro které rodi�e nemohou zajistit pé�i po celou 
dobu uzav�ení jejich mate�ské �koly, ve které mají 
dít� zapsané, zaji�t�n provoz takto:
· od 1. 7. 2013 do 30. 8. 2013 v Mate�ské �kole   
  Ostrov, Masarykova 1195
· od 1.7. 2013 do 30. 8. 2013 v mate�ské �kole p�i 
  Základní �kole J. V. Myslbeka 
Bli��í informace rodi�e získají u �editelky/�editele 
své mate�ské �koly. V ostatních uzav�ených 
�kolách budou probíhat opravy a rekonstrukce.

Jedním z nových typ� sociálních slu�eb je v na�em 
m�st� bohu�el stále málo vyu�ívaná osobní 
asistence jako dal�í alternativa k pe�ovatelské 
slu�b�. Jakým zp�sobem se osobní asistence 
vlastn� odli�uje od pe�ovatelské slu�by, se kterou 
si je vn�j�kov� podobná? Jak pe�ovatelská slu�ba, 
tak osobní asistence se zam��ují na individuáln� 
sm��ovanou pomoc, p�i�em� v�ak pe�ovatelská 
slu�ba mén� a naopak osobní asistence více 
podporuje zbylé schopnosti jednotlivce. 
D�vodem poskytování pe�ovatelské slu�by je 
zpravidla zdravotní indikace. D�vodem pro 
poskytování  osobní asistence je snaha                     
o vyrovnání sociálního handicapu. Slu�ba by m�la 
doty�nému umo�nit, aby vzdor posti�ení �il 
�ivotem odpovídajícím jeho v�ku, pohlaví               
a spole�enskému postavení. U pe�ovatelské 
slu�by pé�e probíhá v mezích pevn� stanovených 
úkon�. Naopak p�i osobní asistenci zále�í na 
domluv� klienta s asistentem, jak bude asistence 
probíhat.
Pro výkon osobní asistence není t�eba �ádné 
zvlá�tní kvalifikace. Nejd�le�it�j�ími vlastnostmi

osobního asistenta jsou vysoký morální kredit, 
sociální inteligence a schopnost empatie. Osobní 
asistenti mohou být zam�stnáváni r�znými 
formami pracovních pom�r�. Existuje v�ak              
i mo�nost individuálního smluvního vztahu mezi 
p�íjemcem slu�by a poskytovatelem bez nutnosti 
jakékoliv registrace krom� té na ú�ad� práce, kde 
je osobní asistent uveden jako pe�ující osoba         
u p�ísp�vku na pé�i. V takovém p�ípad� m��e být 
asistentem prakticky kdokoliv (nap�íklad blízký 
p�íbuzný, �ena v domácnosti �i nezam�stnaný). A� 
do vý�e 12 000 K� se z takového p�íjmu neplatí 
dan�. Dal�ími rovn�� neopominutelným 
benefitem je, �e ú�ad práce za takového 
poskytovatele osobní asistence nadále platí 
sociální a zdravotní poji�t�ní a tudí� období 
strávená touto �inností se tak nezam�stnaným 
zapo�ítávají jako léta odpracovaná na d�chod. 

Bohu�el p�es zjevné výhody i svou jednoduchost 
se v na�em m�st� osobní asistence prosazuje jen 
pozvolna, co� je jist� velká �koda. Snad ji� v blízké 
budoucnosti se do�káme spokojen�j�í klientely 
jako i p�íznivého vedlej�ího efektu nov� vzniklých 
pracovních pozic osobních asistent�. 

V Atriu Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské 
republiky prob�hla od 8. do 21. dubna 2013 
výstava výtvarných prací �O�i doko�án v Praze". 
Výstava se konala pod zá�titou paní Miroslavy 
N�mcové, p�edsedkyn� Poslanecké sn�movny,      
a tvo�il ji výb�r z nejlep�ích prací celostátní 
p�ehlídky výtvarných obor� ZU� konané ve 
�ternberku u Olomouce. Mezi vystavenými díly 
byla i výtvarná �ada �Proutek" od �ák� z ateliéru 
Mgr. Hany Vaculíkové ze ZU� Ostrov a byla jednou 
ze dvou vystavených výtvarných �ad zastupujících 
Karlovarský kraj. Ú�ast na této výstav� sv�d�í          
o vysoké kvalit� vystavovaných d�l. Takové 
reprezentování na�í �koly i m�sta Ostrova 
pova�ujeme za velký úsp�ch. Blahop�ejeme           
a d�kujeme �ák�m i pedagog�m výtvarného 
oboru ZU� Ostrov.

TÉMA M�SÍ�NÍKU AKTUALITY Z M�STA

AUTOŠKOLA
 Jan Soumar

Výcvik skupin: 
AM, A1, A2, A, B, BE

Učebna: 
Hlavní 1000, Ostrov

Úřední hodiny: 
středa a čtvrtek 
17:00-18:30 

www.autoskolasoumar.cz

V budově nad Potravinami 
U koupaliště

 E-mail: jan_soumar@volny.cz 
Tel.: +420 723 139 929
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JARNÍ BLOKOVÉ �I�T�NÍ 2013

Kollárova
Masarykova 
(Hlavní � Severní), Severní
Májová (Kollárova � Lu�ní)
�túrova, Palackého + kulatá 
drogerie, za po�tou
Hlavní (Jáchymovská � 
�túrova), za policií
Hlavní (�túrova � penzion), 
penzion
Jungmannova, Lidická 
(Jáchymovská � 
Masarykova), �afa�íkova
Dru�ební, Zahradní
Seifertova, Lidická 
(Klínovecká � Masarykova)
Halasova, Lipová
Kru�nohorská 
Lesní, Jedlová, Habrová, 
Topolová, Smrková, 
Pod K�í�kem, parkovi�t�        
u koupali�t�
Máchova, Dukelských 
hrdin�, Nádra�ní (Duk. 
Hrdin� � Karlovarská), 
Karlovarská
Odbor�
Studentská, za Kru�nohorem, 
Hornická
Nejedlého, �apkova
Nádra�ní (Duk. Hrdin� � 
nádra�í), Krátká
Klínovecká, horní Klínovecká 
+ za m�stským ú�adem
Dvo�ákova, Al�ova, Na kopci
Sládkova, Na p�íkop�, 
Nad nádra�ím
Staré nám�stí, �likova, 
Jiráskova
Dlouhá, �i�kova, 
Malé nám�stí

2.4.
3.4.

4.4.
9.4.

10.4.

11.4.

16.4.

17.4.
18.4.

23.4.
24.4.
25.4.

30.4.

2.5.
3.5.

7.5.
9.5.

10.5.

14.5.
15.5.

16.5.

21.5.

Klá�terní, �kolní, 
Starom�stská, areál Klá�tera
Hrozn�tínská, Bezru�ova, 
Sukova, Smetanova
Jáchymovská
horní Lidická
Kfely, Hluboký, Vykmanov
Lidická (od Klínovecké)
Klicperova, Komenského, 
Myslbekova (Komenského � 
Mánesova)
Mánesova, S. K. Neumanna, 
Myslbekova (Mánesova � 
S. K. Neumanna), u Atlantisu
Van�urova + zimní stadion, 
Myslbekova (S. K. Neumanna 
� Van�urova)
U nemocnice 
Lu�ní + vnitroblok bazének 
+ za stometrákem
Májová (Lu�ní � Borecká), 
Borecká
Horská, Maroltov
U koupali�t�, Mo�í�ov
Dolní a Horní ��ár
Mírové nám�stí - sever 
(parkovi�t�), Tylova
Mírové nám�stí - jih 
(parkovi�t�), Brigádnická
Kv�tnová

22.5.

23.5.

28.5.
29.5.
30.5.

4.6.
5.6.

6.6.

11.6.

12.6.
13.6.

18.6.

19.6.
20.6.
25.6.
26.6.

27.6.

28.6.

POZVÁNKA 
NA XXIV. JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
ZAM�STNANC� PRIORU

Ka�dým rokem se MK Ostrov ú�astní celostátní 
akce Noc s Andersenem. Akce je mezi d�tmi 
oblíbená. Pro d�ti je nocování v knihovn� (bez 
rodi��) velice zajímavé a dobrodru�né.

Letos prob�hla Noc s Andersenem ji� po 
jedenácté a to 5. a 6. dubna. Celkem v knihovn� 
p�espalo t�icet sedm malých nocle�ník�. 
Nocle�níci byli p�ivítáni hrou na kytaru v podání 
d�tí ze zájmového krou�ku MDDM Ostrov pod 
vedením Zde�ky Matou�ové. Jejich hra se 
rozléhala knihovnou pr�b��n� celý ve�er. Akci 
zahájili herci Divadelní scény p�i DK Ostrov, kte�í    
si pro d�ti p�ipravili pohádku Honza v pekle 
doktorem. P�edstavení se d�tem moc líbilo. 
Následovalo vyhlá�ení nejlep�ích d�tských 
�tená�� za lo�ský rok a p�edání cen. 

Poté byly d�ti rozd�leny do p�ti dru�stev � 
Cipískové, K�emílci, Rákosní�ci, Rumcajsové           
a Vochom�rkové. Dru�stva postupn� procházela 
knihovnou a u jednotlivých stanovi�� plnila úkoly 
a sbírala body. Nechyb�la ani oblíbená diskotéka  
s p�ehlídkou tane�ních kreací a masek. Obojí 
hodnotila �ty��lenná porota, dru�stva tak mohla 
získat dal�í cenné bodíky. Celý ve�er byl zakon�en 
no�ní procházkou po parku, kde na d�ti �ekala 
stra�idla (vodník, rytí�, �arod�jnice, víla, bílá paní    
a yetti) s dal�ími otázkami a úkoly. Po náro�né 
stezce odvahy si d�ti p�ipravily karimatky, 
nasoukaly se do spacák� a b�hem �etby pohádky 
spokojen� usnuly. Sobotní ráno prob�hlo v duchu 
vyhodnocení p�ede�lého ve�era a noci. D�ti si 
odnesly pam�tní listy, drobné dáre�ky a jist� 
spoustu p�kných zá�itk�. B�hem celého ve�era    
a noci probíhal chat s ostatními knihovnami, které 
se do akce zapojily.

Cht�la bych tímto za celý kolektiv MK Ostrov 
pod�kovat Pizzerii Mamma Mia Ostrov za 
obrovskou podporu této akce ve form� výte�né 
ve�e�e a sva�iny pro na�e malé nocle�níky. Jsme 
moc rádi, �e i leto�ní Noc s Andersenem prob�hla 
úsp��n�, d�tem se líbila a v�echny ztracené zubní 
kartá�ky, �epice a pono�ky se úsp��n� na�ly. Ji� 
te� se t��íme na dal�í ro�ník a sbíráme nápady jak 
celou akci ozvlá�tnit a d�ti nadchnout. 

Karlovarská pobo�ka Konfederace politických 
v�z�� vás zve na ji� tradi�ní pietní akci 
Jáchymovské peklo.

Více informací na emailové adrese Preislerova. 
Vlasta@seznam.cz nebo tel. 607 769 707

Program:
Pá, 24. kv�tna 2013
14.30 hod.

15.45 hod. 

16.00 hod. 

So, 25. kv�tna 2013
9.00 hod. 

10.00 hod. 

Polo�ení kv�tin 
u památníku v Horním 
Slavkov�
Pietní akt a polo�ení kv�tin 
u národní kulturní památky 
V��e smrti v Dolním ��áru
Tematická výstava

M�e svatá v kostele 
sv. Jáchyma v Jáchymov�
Polo�ení v�nc� a projevy 
u Památníku ke svobod� Setkání bývalých zam�stnanc� obchodního 

domu Prior se uskute�ní dne 18. kv�tna 2013        
od 16 hod. v Atlantisu.

�árka Va�ková, 
odbor majetkové správy

Mgr. Jana Mú�kováVojt�ch Písa�ka, Milu�e �ekanová

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyu�ívané  
k stálému parkování) budou �i�t�ny bez 
celodenních uzavírek. 
Blokové �i�t�ní se bude provád�t v dob�                
od 7.00 hod do 15.00 hod.

ulice ulicedatum datumtýden
14

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

21

týden

Vlasta Preislerová (red. upraveno)

NOC S ANDERSENEM 2013

Malí ú�astníci se skv�le bavili (Zdroj: MK Ostrov).
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a v�eho, co nás obklopuje. V obrazech se odrá�í 
p � e d u r � e n o s t  l i d s k é h o  ú d � l u ,  o d e z v y  
sublimované touhy po ví�e, medita�ních pro�itk� 
a dotyky p�írody.  P�ij�te se podívat a sami 
posoudit, co ve vás vyvolají. Obrazy si m��ete 
prohlédnout do konce kv�tna v Oran�erii Václava 
Havla.

V úterý 14. kv�tna od 16 hodin se bude konat kurz 
japonské kni�ní vazby. Zájemce o kurz prosím, aby 
si svá místa rezervovali. Ve�kerý pot�ebný materiál 
zajistí lektorka. Cena 100 K�.

Vyzkou�eli jste ji� ná� nový katalog v mobilu? 
Je�t� ne? Sta�í si stáhnout do svého mobilního 
telefonu aplikaci Smartkatalog a m��ete 
jednodu�e vyhledávat knihy v na�í knihovn�           
a kontrolovat své výp�j�ky p�ímo ve svém 
te l e fo n u.  V e � k e ré  p o t � e b n é  i n fo r m a ce       
naleznete na na�ich webových stránkách: 
www.mkostrov.cz. Pokud máte jakékoli nám�ty, 
dotazy �i p�ipomínky, neváhejte a pi�te na 
info@mkostrov.cz, nebo volejte � tel. 353 434 300. 

Kontaktovat nás m��ete také p�es facebook � 
www.facebook.com/KnihovnaOstrov. 

�S písní na rtech je �ivot veselej�í�, usoudilo p�ed 
patnácti lety deset �en, které si rády zpest�ovaly 
�ivot zpíváním a spole�nými silami zalo�ily 
komorní sbor Orbis pictus Ostrov. A za�al se 
odvíjet velmi zajímavý osud jednoho spolku lidí 
milujících sborový zp�v. Za�átky nebyly rozhodn� 
jednoduché. Od první zkou�ky se do na�eho �ela 
postavila mladi�ká sbormistryn� paní (tenkrát 
je�t� sle�na) Mgr. Lenka Kozohorská. Od roku 2000 
se ná� sbor py�ní p�ívlastkem smí�ený, nebo� se 
na�lo n�kolik odvá�ných mu�ských p�vc�, kte�í 
svými hlasy umo�nili p�ipojit i basové party. 

V sou�asné dob� �ítá na�e p�vecké t�leso dvacet 
p�t �len�, ale celkov� pro�lo sborem mnohem 
více zp�va�ek i zp�vák�. B�hem uplynulých 
patnácti let se na�im �lenkám narodilo celkem 
dvanáct d�tí a t�inácté je na cest�. Sbor také 
vstoupil do Unie �eských p�veckých sbor�               
a pravideln� se ú�astní setkání t�chto p�veckých 
t�les na nejr�zn�j�ích místech celých západních 
�ech. V roce 2010 se toto setkání uskute�nilo            
i u nás v Ostrov�. Ná� koncertní repertoár dnes �ítá 
více ne� dv� st� sborových skladeb r�zného 
charakteru � od d�l starých mistr�, p�es písn� 
lidové a� po sou�asné hudební hity. 

Pro�ili jsme spole�n� spoustu zajímavých chvil, 
podívali se na nejr�zn�j�í místa na�í krásné zem�, 
ale i za hranice republiky. Uspo�ádali jsme ji� 
stovky nejr�zn�j�ích akcí p�evá�n� charitativního 
zam��ení � koncerty váno�ní i velikono�ní. 
Zahajovali jsme vernisá�e, láze�ské sezóny, plesy 
a jiné spole�enské akce. Myslím, �e nejv�t�ím 
odm�nou pro v�echny sou�asné i budoucí �leny 
na�eho sboru Orbis pictus Ostrov je zji�t�ní, �e nás 
to spolu i po tolika letech stále baví, �e se spole�n� 
chceme scházet a trápit svoje leckdy unavené 
hlasivky na pravidelných zkou�kách, �e chceme 
mít stále trému p�ed ka�dým vystoupením, �e 
po�ád milujeme nádherný, ale obtí�ný sborový 
zp�v. 

Pokud máte ná� smí�ený sbor rádi, p�ij�te s námi 
na�e výro�í oslavit a to 26. kv�tna 2013 od 16.00 
hod. do prostor ostrovského Letohrádku. 

ORBIS PICTUS OSTROV 
SLAVÍ PATNÁCT LET 

2. 5.

2. � 6. 5.

5. 5.

 
14. 5.

 

16. 5.

 24. 5.

28.5. 

PROGRAM ZU� OSTROV

• Drůbež Červený Hrádek, 
   firma Dráb,opět prodává slepičky 
   snáškových plemen 

Lohman hnědý Tetra hnědá •  • 
 Dominant žíhaný, kropenatý, • 

    černý, žlutý, modrý a bílý.

Prodeje se uskuteční:
v sobotu 18. května 2013
Ostrov – u čerp. st. 
Benzina – v 17 00 hod.
Případné bližší informace    
tel: 728605840 
tel: 728165166 
tel: 415740719

PRODEJ SLEPIČEK

Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek  –  cena 22 - 35 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16 - 18.týdnů
cena 159 – 170 Kč/ks  
v začátku snášky 178 Kč/ks

KLUB �ESKÝCH TURIST�

RNDr. Franti�ek Wohlmuth, 
p�edseda K�T Slovan Karlovy Vary

        

Mgr. Monika Lesserová, 
vedoucí sboru Orbis pictus Ostrov

Kalendá� ve�ejných turistických akcí 
v kv�tnu 2013:

  1. 5. Jarní turistická expedice na Vala�sko 
                    (5 dní)       
11. 5. H�ebe�ná � podél p�ivad��e vody 
                    k dolu Mauritius
18. 5. Do Pr�ice z Tábora (Sobota). 
                    V ned�li Táborsko. 
25. 5. Lipno � procházka s vnou�aty 
                    v korunách strom� (výlet ke Dni d�tí)
   1. 6. K�ivoklátsko � okolím Ni�boru

Bli��í informace 
(doba odjezdu, po�et km, org. propozice) budou  
k dispozici v�dy od st�edy pro p�íslu�ný sobotní 
termín ve vitrín� K�T na Mírovém nám�stí               
u autobusové zastávky na Karlovy Vary. 
Bli��í údaje jsou na internetové adrese: 
www.turiste.webpark.cz.

Chce� vyhrát tablet, �te�ku elektronických knih 
nebo t�eba USB flash disk? Je ti mén� ne� 18 let? 
Zaregistruj se na http://iqrace.mkostrov.cz, hledej 
QR kódy a sbírej body. QR kódy jsou ukryty              
v knihovn� a na webových stránkách partner� 
sout��e. Sta�í na�íst QR kód do telefonu nebo 
zadat �estimístný kód na stránkách sout��e            
a dozví� se co dál. Neváhej a p�ihlas se! Sout�� 
kon�í 31. kv�tna.

Neformální sdru�ení Ta�i Delé ve spolupráci s MK 
Ostrov po�ádá zajímavou výstavu. O tom, jak 
porozum�t d�tem, u� bylo napsáno mnoho. Ale 
co se na sv�t podívat doslova jejich o�ima? 
Autorská výstava fotografií d�tí od dvou do sedmi 
let, bez zásah� photoshopu a rodi��. Výstava           
s názvem Kdo tam? vás zavede o n�kolik desítek 
centimetr� ní�, abyste si sv�t vychutnali s detaily 
toho, co d�tské o�i za objektivem zaujalo. 
Fotografie i s jejich osobitými komentá�i si m��ete 
prohlédnout v prostorách M�stské knihovny 
Ostrov mezi 5. a 31. kv�tnem. 

Dále vás zveme na výstavu harmoniza�ních 
obraz� Magdy Preising. Paní Magda Preising 
maluje obrazy uvol�ující, harmoniza�ní a lé�ivé. 
Nám�ty se dotýkají vesmíru, zem�, na�í du�e           

M�STSKÁ KNIHOVNA V KV�TNU

Zahrajme si? 
V sále ZU� zahrají �áci klavírního 
odd�lení. V 17.00 hodin
Mezinárodní divadelní festival 
Ostrov
Klá�terní slavnosti  
V rámci programu slavností zahraje     
v 10.00 hodin Swing Band Jaroslava 
Chmelíka.
Malí um�lci. 
Na p�d� Staré radnice zahrají  
nejmen�í �áci �koly. V 17.00 hodin.
Malí um�lci. 
Na p�d� Staré radnice zahrají  
nejmen�í �áci �koly. V 17.00 hodin.
Záv�re�ný koncert ZU�. 
V divadelním sále domu kultury se 
p�edstaví nejlep�í soubory a �áci 
hudebního, dramatického a tane�ního 
oboru ZU�. V 18.00 hodin. Vstupné     
30 K� a 50 K�. P�ed koncertem v 16.00 
hodin prob�hne slavnostní ocen�ní 
nejlep�ích �ák� �koly za �kolní rok 
2012/2013.
P�ehlídka talent�. 
V sále ZU� zahrají talentovaní �áci 
�koly. V 16.00 hodin.

Jaroslav Chmelík, zástupce �� ZU� Ostrov

Mgr. Jana Mú�ková�ulové balvany v �eské Kanad� (Zdroj. K�T).

�áci hudebního oboru (Zdroj: ZU�).
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pohybová vystoupení krou�k� domu d�tí. 
Podrobn�j�í informace získáte v dom� d�tí nebo 
na plakátech ve m�st�.

Prima den d�tí
So, 1. 6., od 13.30 hod.
Oslavy svátku d�tí za�nou na letní scén� 
hudebním kabaretem divadla Hnedle vedle,        
od 14 hod. bude p�ipraven bohatý program se 
sout��emi, horolezeckou st�nou, výtvarnou 
dílnou, autí�ky, dvojkolkami a skákacími hrady       
v areálu domu d�tí i ekocentra. Bli��í informace 
najdete na plakátech a v �ervnovém Ostrovském 
m�sí�níku.

Sportovní h�i�t�, minigolf
Víceú�elové h�i�t� i fotbalové minih�i�t� s um�lým 
trávníkem, univerzální h�i�t�, ku�elká�ská dráha, 
lezecí st�na a kostka, lanová pyramida, minigolf      
a stolní tenis jsou  otev�eny od pond�lí do pátku 
do 19 hod., v sobotu a ned�li od 10 do 19 hod. 

Letní tábory
Letní tábor Man�tín
Volná místa jsou u� jen ve II. turnusu pro rodi�e      
a d�tmi (27. 8. � 1. 9.) � bli��í informace v MDDM. 

Informace ke v�em akcím, k �innosti krou�k�       
a tábor�m v dom� d�tí po � �t, 8 � 20 hod.,            
v pá 8 � 18 hod., tel. 353 613 248.

Výlet na And�lskou horu
St, 8. 5., 13.00 � 17.00 hod.
D�m d�tí ve spolupráci s ob�anským sdru�ením 
Benjamin zvou rodi�e s d�tmi a samotné d�ti       
od osmi let na výlet. Vydáme se podle pov�stí za 
princeznou Alvínou na And�lskou horu a zlým 
rytí�em na �emnickou skálu. P��í trasa m��í cca     
5 km. Odjezd je z nám�stí od T-klubu, 
p�edpokládaný návrat do Ostrova je cca do 17.00 
hod. Vzhledem k tomu, �e po�et ú�astník� je 
limitován kapacitou autobusu, je nutné se na akci 
p�ihlásit p�edem v dom� d�tí a uhradit p�ísp�vek 
na dopravu � d�ti 15 K�, dosp�lí 30 K�. A to do 
pond�lí 6. kv�tna. Informace v dom� d�tí nebo    
na tel. 353 613 248.

Noc se zví�átky � p�enocování      
Pá, 10. 5. � So, 11. 5.   
Pro �koláky od �esti do deseti let p�ipravujeme 
p�enocování v dom� d�tí se zajímavým 
programem, sout��emi a ve�erní náv�t�vou 
ekocentra. P�ihlá�ky si vyzvedn�te v dom� d�tí, 
uzavírka p�ihlá�ek je v úterý 7. 5.

Krajský p�ebor leteckých modelá��
So, 11. 5., 9.00 hod., louka u Jeni�ova
Malí lete�tí modelá�i Karlovarského kraje budou  
sout��it v kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30. 
Vít�zové postoupí do republikového finále.

Olympiáda ostrovských �kol
17. ro�ník Olympiády ostrovských �kol pokra�uje 
Pohárem  m�sta Ostrova a m�stské rady:

Pohár m�sta Ostrova
Gymnázium � SP�
Út, 14. 5., 8.00 hod., h�i�t� MDDM
Tradi�ní utkání student� st�edních �kol v malé 
kopané, volejbalu, nohejbalu a basketbalu, 
prvenství obhajují studenti gymnázia.

Pohár m�stské rady
St, 29. 5., 9.00 � 13.00 hod., sportovi�t� MDDM 
�áci 2. � 5.t�íd ostrovských základních �kol se         
v jednom dni utkají ve fotbalu, florbalu, vybíjené, 
sprintu, hodu raketkami a p�espolním b�hu. 
Vít�zství obhajuje Z� Masarykova.

Ned�lní odpoledne na d�tské letní scén�
V ned�li 19. a 26.kv�tna se uskute�ní na d�tské 
letní scén� MDDM Ostrov hudební, tane�ní �i 

MDDM V KV�TNU

Bc. �árka Märzová, vedoucí odd�lení MDDM

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

KABELOVÁ TELEVIZE 
OSTROV

Hana �ev�íková, produkce

PLÁN  VYSÍLÁNÍ – KV�TEN 2013

2. kv�tna
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informa�ní servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Po�ad: Pod lupou

9. kv�tna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informa�ní servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25        Po�ad: Café U nás 

16. kv�tna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informa�ní servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Po�ad: Dokument z vlastní tvorby 

23. kv�tna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informa�ní servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Po�ad: �kola hrou

30. kv�tna
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informa�ní servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
18.25 Po�ad: Rozhovor na téma 
                    (Otázky pro starostu)

Zm�na po�ad� vyhrazena!
Jakékoli návrhy, p�ipomínky, nebo dotazy                
(i pro na�e hosty) telefonujte na 353 800 515, nebo 
pi�te na: marketing@tv-ostrov.cz, nebo m��ete 
zaslat  textovou zprávu na tel. 777 572 089.  

Premiéra vysílání:  �tvrtek 18.00 hodin 
(v p�ípad� zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: 
po � ne ka�dou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod., 
krom� st � reprízy jsou ukon�eny ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informa�ní smy�ku. 

Spole�nost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrov�, upozor�uje v�echny 
své p�edplatitele, �e je oprávn�na p�eru�it 
poskytování v�ech objednaných slu�eb, pokud je 
odb�ratel v prodlení s úhradou �ástky za jejich 
poskytování. Doporu�ujeme proto v�em, aby 
p�ekontrolovali své platby a vyrovnali své 
p�ípadné dluhy.

Provozní doba kontaktního místa:

8. 00 � 17. 00 hod.
8. 00 � 17. 00 hod.
9. 00 � 15. 00 hod.

po
st
pá

9. 00 � 17. 00 hod.
9. 00 � 17. 00 hod.

út
�t

Olympiáda ostrovských �kol pokra�uje ji� svým 17. ro�níkem (Zdroj: MDDM Ostrov).
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AKTUALITY Z M�STA

EKOCENTRUM V KV�TNU

FOTOGRAFICKÁ SOUT��  
Slavnostní vyhlá�ení fotografické sout��e na téma 
Podzim a zima v Ostrov� a okolí se uskute�ní         
ve �tvrtek 2.5. v 17 hodin v klubovn� ekocentra.   
Po celý m�síc si v EC m��ete výstavu v�ech 
fotografií prohlédnout a to od úterý do ned�le, od 
13 do 17 hodin. 

KLÁ�TERNÍ SLAVNOSTI
Ne 5. 5. od 10.00 hod.
V rámci klá�terních slavností zveme ve�ejnost        
k prohlídce vnit�ních a venkovních prostor 
ekocentra. V areálu ekocentra bude skákací hrad, 
po celý den se budou promítat p�írodov�dné 
filmy. 

TVÁ�Í V TVÁ� PLAZ�M
So 18. 5. od 14.00 hod.
P�ij�te si prohlédnout a na vlastní k��i se seznámit 
s krajtou tmavou albínem, u�ovkou �ervenou         
a s mlá�aty hrozný�e královského. T��í se na vás 
také pakobylky, agamy vousaté a leguán zelený. 
Dozvíte se spoustu zajímavých informací                
o terarijních zví�atech, jejich chovu a �ivot�.

S HANDICAPEM DO EKOCENTRA
So 18. 5. od 12.30 hod.
Ekocentrum p�ipravilo tuto akci pro rodinné 
centrum Ostr�vek a Sdru�ení rodi�� a p�átel d�tí    
s posti�ením Karlovy Vary. V pr�b�hu náv�t�vy se 
d�ti budou moci seznámit s chovanými zví�aty, 
budou mít p�íle�itost pohladit si mor�e, hada, 

V b�eznu jsme zasahovali celkem u osmnácti 
událostí, z toho bylo �est dopravních nehod, �ty�i 
po�áry a technické pomoci, dvakrát únik látek, 
jeden planý poplach a prov��ovací cvi�ení. K první 
dopravní nehod� osobního auta na silnici �.13/I na 
konci obchvatu Ostrova sm�rem na Karlovy Vary 
jsme vyjí�d�li spole�n� s jednotkou HZS Karlovy 
Vary. P�i nehod� do�lo ke zran�ní t�í osob, z toho 
dvou d�tí. V�echny t�i osoby byly p�edány ZZS 
Karlovy Vary. Dal�í t�i nehody se staly na stejném 
úseku v rozmezí n�kolika dn� za sebou. P�i t�chto 
nehodách na�t�stí nebyl nikdo zran�n. K likvidaci 
následk� jsme byli vysláni op�t na silnici �.13/I za 
obcí Bo� a dále na sv�telné k�i�ovatce v Ostrov�, 
kde se srazila dv� osobní auta. P�i nehodách nebyl 
nikdo zran�n. V obci Krásný Les jsme likvidovali 
po�ár komína, dále jsme spole�n� s jednotkou 
HZS KV zasahovali p�i po�áru bytu v Ond�ejské 
ulici v Karlových Varech. Po�ár dvou zahradních 
chatek jsme likvidovali spole�n� s jednotkami 
HZS KV a SDH Hájek v ulici Nad nádra�ím. Na�e 
jednotka byla vyslána spole�n� s jednotkami SDH 
Ta�ovice, Stará Role, Chodov a jednotkami HZS 
Karlovy Vary a Sokolov k po�áru bytu v Karlových 
Varech. K po�áru obchodního domu v ulici 
Obchodní jsme vyjí�d�li s jednotkou HZS KV. Na 
míst� bylo zji�t�no, �e se jednalo o planý poplach. 
U pr�myslové zóny v Ostrov� jsme likvidovali 
uniklé ropné produkty na vozovku na kruhovém 
objezdu, dal�í jsme likvidovali na k�i�ovatce na 
silnici �.13/I na Kv�tnovou, kde do�lo k technické 
závad� na vozidle. V Jáchymovské ulici bylo nutno 
otev�ít byt, ve Velichov� v brance uvízla srna, které

leguána a dal�í na dotek zajímavá zví�átka...

V�DOMOSTNÍ TEST PRO VE�EJNOST 
Od kv�tna do listopadu zve�ej�ujeme ka�dý 
týden na nást�nce v ekocentru jednu otázku 
týkající se zví�at chovaných v EC i ve volné p�írod�. 
V�ichni náv�t�vníci se mohou do sout��e zapojit 
vypln�ním a odevzdáním odpov�dní karti�ky se 
jménem a p�íjmením, adresou a telefonním 
�íslem. Na konci ka�dého m�síce budou                   
z úsp��ných �e�itel� vylosováni t�i výherci, jejich� 
jména budou pr�b��n� zve�ej�ována v OM. 

POD�KOVÁNÍ 
Z a m � s t n a n c i  e k o c e n t r a  d � k u j í  v � e m  
náv�t�vník�m, kte�í na�im zví�átk�m p�inesli 
suché pe�ivo a jiné laskominy. Budeme velice rádi 
za dal�í takovou podporu.

PROHLÍDKY PRO VE�EJNOST 
Ka�dou sobotu a ned�li 9 � 12 a 13 � 17 hod. 
B e z p l a t n á  p r o h l í d k a  v e n k o v n í  � á s t i                              
a chovatelských pracoven ekocentra. Mimo tuto 
dobu je mo�né domluvit prohlídky telefonicky. 

Informace k akcím, k �innosti krou�k�                        
a p�ím�stským tábor�m ekocentra: 
Po � �t, 10 � 18 hod., Pá,  10 � 17 hod.             
nebo facebook Ekocentra MDDM Ostrov        
(tel. 353 842 389, 731 615 658). 

se poda�ilo uvolnit se t�sn� p�ed p�íjezdem na�í 
jednotky. Na Starém nám�stí bylo t�eba od�erpat 
vodu z domu. Na�í pomoc pot�ebovala i ZZS 
Ostrov p�i transportu pacienta do sanity. 
Jednotkám SDH Ostrov, Jáchymov, Pot��ky a HZS 
Karlovy Vary byla ohlá�ena dopravní nehoda 
autobusu na obchvatu Bo�ího Daru. Do�lo            
ke zran�ní cca dvaceti osob a jednomu úmrtí. Po 
provedeném pr�zkumu na míst� události bylo 
zji�t�no, �e se jedná o prov��ovací cvi�ení hasi�� 
spole�n� se záchrannou slu�bou.

Petra �lutická, vedoucí EC MDDM Ostrov 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

KALENDÁ�  PLÁNOVANÝCH 
AKCÍ  2013

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Andrea Zvolánková, 
tisková mluv�í Nemocnice Ostrov

B�EZEN NA LINCE 150

Interní odd�lení ostrovské nemocnice je 
dr�itelem akreditace �kolicího pracovi�t� I. stupn� 
p r o  p o s t g r a d u á l n í  v z d � l á v á n í  l é k a � �  
(p�edatesta�ní p�íprava) a je také ji� po t�etí po 
sob� jdoucí akademické ro�níky externím 
pracovi�t�m III. léka�ské fakulty UK v Praze, 
poskytující zázemí pro odborné semestrální stá�e 
medik�. Krom� toho interna umo��uje 
prázdninové stá�e medik� n�kolika dal�ích 
léka�ských fakult v Praze a v Plzni. Na interním 
odd�lení jsou hospitalizovaní pacienti o�et�ováni 
na multioborové jednotce intenzivní pé�e               
s kapacitou p�t l��ek a l��kové stanici interního 
odd�lení s kapacitou dvacet l��ek, která je 
integráln� propojena se stanicí odd�lení následné 
pé�e o kapacit� dvanáct l��ek. 

V rámci lé�by spolupracuje d�tské odd�lení             
s rehabilita�ním odd�lením, kde fyzioterapeutka 
provádí dechová cvi�ení, mí�kování a Vojtovu 
metodu. Díky t�mto metodám se usnad�uje           
a urychluje lé�ba d�tí. 

Ordinace praktického léka�e pro d�ti a dorost 
poskytuje ve�kerou lé�ebnou pé�i pro d�ti od 
narození do devatenácti let. Nabízí základní             
i nadstandardní o�kování, m��ení tlaku, kontrolu 
hmotnosti i konzultace. D�le�itou sou�ástí jsou 
preventivní prohlídky. V ordinaci je zaregistrováno 
�ty�i sta t�icet nových d�tí.

V rámci projektu urologie nastoupil do 
Nemocnice Ostrov MUDr. Karel Vl�ek, bývalý 
primá� urologického odd�lení nemocnice Karlovy 
Vary. MUDr. Karel Vl�ek vede urologickou 
ambulanci od 8. dubna 2013 ka�dé pond�lí od 
7.00 do 12.00 hodin. V p�ípad� nár�stu klientely 
budou ambulantní hodiny odpovídajícím 
zp�sobem roz�í�eny. Zárove� bude MUDr. Vl�ek 
operovat jím indikované p�ípady. Dle po�tu 
klient� bude op�t p�ipraven prostor pro roz�í�ení 
jeho operativy.

Nemocnice Ostrov nabízí klient�m od 1. kv�tna 
2013 novinku a to mo�nost zakoupení dárkových 
poukaz�. Pokud chcete p�ekvapit a obdarovat své 
blízké nebo své zam�stnance, m��ete jim 
zakoupit dárkové poukazy na vybrané slu�by, 
poskytované Nemocnicí Ostrov a Nemocnicí 
Sokolov, a to osobn� na marketingovém odd�lení 
v Nemocnici Ostrov nebo si je m��ete objednat na 
emailové adrese: verejnost@nemostrov.cz. Bli��í 
informace na telefonech 353 364 251, 353 364 197 
nebo uvedeném emailu.



AKTUALITY Z M�STA

NEKÁCEJTE STROMY 
V ZÁMECKÉM PARKU

Mgr. Irena Konývková

Jan �elezný, �éfredaktor

I takto by mohlo znít hlavní poselství petice, 
kterou na�e redakce v kopii obdr�ela b�hem 
m�síce dubna a je� byla adresována starostovi 
m�sta. Pozorní �tená�i si jist� v�imnou, �e se             
v poslední dob� jedná ji� o n�kolikátou výzvu 
ob�an� sm�rem k radnici �i zastupitelstvu m�sta. 
Zdá se tedy, �e ob�anská spole�nost v na�em 
m�st� se za�íná probouzet.

Dokument, pod n�j� p�ipojilo sv�j podpis dvacet 
jeden obyvatel na�eho m�sta a okolních obcí, si 
v�ímá revitaliza�ních zásah� v zeleni ostrovského 
zámeckého parku.  Dle s ignatá�� do�lo                      
v posledních letech ke zbyte�nému pokácení 
padesáti a� �edesáti jinak zdravých strom�, �ím� 
byl naru�en dosavadní charakter parku jako 
klidové zóny. �Park u� neskýtá lidem oázu, 
ochranu, soukromí �i neru�ené posezení pod 
stromem, u potoka, na lavi�ce �i na tráv�. Je 
pr�hledný ze v�ech stran,� pí�e se v petici. Zmín�n 
je rovn�� negativní vliv na tamní faunu a kritika 
velkých hudebních akcí, které se v parku                   
v lo�ském roce konaly. Starosta m�sta Bc. Pavel 
�ekan v�ak vysv�tluje: �M�sto nem��e kácet 
stromy dle své libov�le a musí se dr�et zákonných 
norem zejména o ochran� p�írody. Navíc                 
si necháváme i z podn�tu odboru �ivotního 
prost�edí zpracovat odborný posudek �i 
doporu�ení a na základ� tohoto se kácení provádí. 
M�j osobní názor navíc je, �e spousta strom� 
nebyla dlouhodob� o�et�ována a upravována        
a tzv. p�erostla p�edstavy t�ch, kte�í výsadbu 
iniciovali.� K prostorovému rozlo�ení d�evin poté 
dodává: �M�stu je ukládána povinnost za 
vykácené stromy vysadit nové, nemusí to v�ak být 
na tomté� míst�.� Autor petice Ing. Robert 
Karliczek ov�em s pohledem radnice nesouhlasí: 
�Kdo neustálé kácení strom� nazývá revitalizací, 
a� chodí na h�bitov.�

Z obou výrok� je jasné, �e shoda nad otázkou 
kácení d�evin v zámeckém parku prozatím mezi 
obyvateli a vedením m�sta nepanuje, celá v�c se 
tedy jist� bude je�t� vyvíjet. Nezbývá ne� doufat, 
�e ob� strany co nejd�íve naleznou spole�nou �e�.                                       
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NA KTERÁ P�EDSTAVENÍ BYCHOM CHT�LI 
UPOZORNIT:
Poprvé festival nav�tíví nap�. soubor �Yerevan 
State Drama theatre�  (YDT), který byl zalo�en         
v roce 1968 slavným Arménským re�isérem 
Hrachya Ghaplanyanem.  Arménská inscenace 
Veloriksa zachycuje snahu �ty� mladých lidí najít 
své místo v �ivot�. Stejn� tak moskevský soubor 
�Scaena� s inscenací Za zrcadlem, inspirovanou 
Lewisem Carrollou. Diváky jist� ale pot��í i fantasy 
divadlo o vztahu lásky a nenávisti mezi matkami    
a dcerami v podání izraelské herecké �koly  z Tel-
Avivu �i  drama, techno, pohyb, sitkom, sex,    
básn� v inscenaci Reverzních dve�í divadelní 
fakulty JAMU Brno nebo domácí soubor           
HOP-HOP s rumraj, varrumraj, varvirrumraj, 
varvivástasrumraj � o �lov�ku v r�zných 
podobách.

Vstupenky je mo�né koupit v p�edprodeji                
v Infocentru v Dom� kultury Ostrov.

Festival vrcholí v ned�li, kdy se propojí                      
s Klá�terními slavnostmi, a to pr�vodem od Domu 
kultury Ostrov ke Galerii um�ní. Zde ve 14 hod. 
zapo�ne prezentace jednotlivých seminá��, 
zakon�ena bude p�ímo v Klá�terním areálu. Tady 
se také jednotlivé zem� a m�sta z �R p�edstaví ve 
stáncích svými výrobky a r�znými dobrotami.       
Ve ve�erních hodinách ve 22.15 na Mírovém 
nám�st í  zakon�íme fest iva l  sv�te lným 
happeningem a oh�ostrojem.

PROGRAM 

�tvrtek, 2. 5.
15.00    Zahájení
              Divadelní sál 

17.30    HOP-HOP  CZ  
               �Kamehameha�   
               Divadelní sál 

19.00    NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ostrov CZ
               �Pohádky od rybníka�
               Divadelní sál 
 
Pátek 3. 5.
9.00      SCEANA Moskva RUS 
               �Za zrcadlem�  
               Divadelní sál 

15.00    SELA  Tel-Aviv IL    
               ��erná princezna�             
               Divadelní sál

17.00    HOP-HOP Ostrov CZ
               �Uká�u ti cestu rájem�   
               Divadelní sál

20.00    REVERZNÍ DVE�E Brno CZ
               �Pudy z p�dy�   
               Divadelní sál  

Sobota, 4. 5.
13.30    STATE DRAMA THEATRE Yerevan ARM   
               �Velorik�a�  
               Divadelní sál

15.00    HOP-HOP Ostrov CZ 
               �P�tkrát �lov�k�   
               MINIDIVadélko

                CENTRAL  YOUTH THEATRE  
                Wolverhampton  GB  
               �Rozhodni se!� 
               Stará radnice

16.30    CHIER  Baden A 
               �Nejmoud�ej�í mu�i na sv�t�� 
               Za oponou

              CENTRAL  YOUTH THEATRE 
               Wolverhampton  GB 
               �Rozhodni se!� 
               Stará radnice

18.00    CHIER  Baden A
               �Nejmoud�ej�í mu�i na sv�t�� 
               Za oponou 

18.30    NAZABITÍ Brandýs n. L. CZ 
               �Kdopak se vám vo to v�bec prosil�
               Stará Radnice

20.00    NAZABITÍ Brandýs n. L. CZ 
               �Kdopak se vám vo to v�bec prosil�
               Stará Radnice

                HOP-HOP Ostrov CZ 
               �P�tkrát �lov�k� 
               MINIDIVadélko

21.30    HOP-HOP Ostrov CZ
               �P�tkrát �lov�k�
              MINIDIVadélko

Ned�le, 5. 5.
13.00    Pr�vod m�stem

14.00    Ukázky ze seminá�� (divadlo, pohyb, 
               tanec, zp�v, hudba�)
               GU, Klá�ter

15.00    Prodejní stánky zú�astn�ných  zemí 
               Klá�ter

18.00    Praha CZ
               �Nejd�ív se ned�lo nic...�
               Divadelní sál

22.15    Happening sv�tla a oh�ostroj  
               Mírové nám�stí

Divadelní sál a Za oponou � D�m kultury Ostrov, 
Mírové nám.
MINIDIVadélko � ZU� Ostrov, Masarykova 1195
Stará radnice � Staré m�sto 



KULTURNÍ P�ÍLOHA

OSTROVSKÝ M�SÍ�NÍK | KV�TEN 2013 8

FAUNOVO ODPOLEDNE

V�ra �arná

Tak nazvaly dv� p�ítelkyn�-výtvarnice svoji 
spole�nou v ýstavu,  kterou p�edstavuj í  
náv�t�vník�m klá�tera. 

Marie Svobodová je malí�ka a grafi�ka, �ije              
a pracuje v Chomutov�. Její tvorba má �iroký 
záb�r. V nádherných, trochu zasn�ných obrazech 
p�evládá jedno téma � kon�. Pro autorku jsou tato 
u�lechtilá zví�ata symbolem radosti i smutku, 
pohybu a �ivota. Jeden malý ok�ídlený koní�ek se 
stal erbovním znamením domu man�el� 
Svobodových. Druhým nemén� významným 
oborem Marie Svobodové je grafika. Velmi �asto 
tvo�í návrhy pro Svaz �eskoslovenských filatelist�, 
navrhuje dopisnice, obálky a razítka. Vytvo�ila 
nap�. p�íle�itostná razítka pro Je�í�kovu po�tu na 
Bo�ím Daru. Vytvá�í také novoro�enky, originální 
kaligrafie a p�edlohy k pam�tním medailím.            
V textilní tvorb� ur�it� stojí za zmínku návrhy na 
ni�áky, tapiserie nebo pali�kované krajky.                
V posledních letech realizovala n�kolik 
rozm�rných obraz� (kopie originál�) pro kostely        
a kaple v severních �echách. 

Kristina Folprechtová (roz. Scheinpflugová) se celý 
�ivot v�nuje výtvarné �innosti, která se p�ed t�iceti 
lety stala i jejím povoláním. V �Ateliéru U t�í o�í�k�" 
v Lubenci maluje své obrazy, navrhuje a zhotovuje 
vitrá�e a �perky technikou Tiffany. Celou její 
tvorbu prolíná motiv �eny, nejvíce v souvislosti       
s esoterickou symbolikou. Inspiraci nachází             
v pohádkách, pov�stech, artu�ovských bájích,        
v esoterické a fantasy literatu�e a sci-fi, nechává se 
ovliv�ovat i tarorotovými kartami. Baví ji sv�t 
fantazie, kde nejsou �ádná omezení, kde je 
naprostá svoboda a nekone�ný prostor bez 
hranic. Mimo malby se stále v�nuje tvorb� 
autorských �perk� z polodrahokam�, minerál�, 
skla a kov�.

Výtvarná díla obou autorek znají náv�t�vníci          
z výstav v zemích celé Evropy, jsou sou�ástí 
soukromých sbírek nejen na starém kontinent� 
ale také za mo�em v USA, Kanad� a v Austrálii. 
Výstava potrvá a� do 2. �ervna.

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista DK

VÝSTAVA S DV�MA TVÁ�EMI

Jana Haladová a Veronika Wimmerová jsou 
kolegyn� ze St�ední odborné �koly pedagogické  
a gymnázia v Karlových Varech.  Na kv�ten si pro 
ostrovské náv�t�vníky výstav Staré radnice 
p�ipravily výstavu Dv� tvá�e � dva pohledy. 
Prozradily o sob�, �e i p�es sv�j v�kový rozdíl mají 
plno v�cí spole�ných. Krom� výtvarného um�ní 
milují p�írodu, zví�ata, toulání starými uli�kami 
historických m�st, rády i sportují a ob� mají              
v oblib� zelenou barvu. Jana Haladová pochází       
z �eského ráje, vystudovala PF UK v Praze ruský 
jazyk a výtvarnou výchovu. Po skon�ení studia 
u�ila na gymnáziu a SP� v Ostrov�, od roku 1990 
p�sobí na SO�Pg v Karlových Varech. Ráda fotí 
oby�ejné v�ci kolem nás, t��í ji práce s keramikou, 
textilem a smalty. Na výstav� uvidíte cykly 
Kameny, Struktury, Sv�tlo nejen bo�í... a n�co 
málo z keramiky. Veronika Wimmerová se narodila 
v Karlových Varech, vystudovala speciální 
pedagogiku a arteterapii na Masarykov� 
universit� v Brn�, u�í také na SO�Pg, na malý 
úvazek pracuje ve st�edisku výchovné pé�e a také 
p�sobila jako arteterapeutka v nemocnici                
v Ostrov�. Na výstav� uvidíte její olejomalby            
a malby akrylovými barvami. Ze sou�asné doby 
p�evládají víly, mandaly a and�lé. Výstavu zahájí 
malá vernisá� 3. kv�tna.

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista DK

Jakub Smolík je nenapravitelný romantik, který ji� 
dlouhá léta plní sály v celé �eské republice. 
Koncert se �esti�lennou kapelou Zlatí parohá�i je 
sestaven z nejv�t�ích hit� (Ví�, Prý chlapi nebre�í, 
A� se ti jednou bude zdát, Blázen �árlí, Samotá�,    
Já za Tebou dál budu stát), v�etn� písní                     
z posledního alba A� zastaví se �as. Jakub Smolík 
se t��í oblib� nejen u dam pro svou romanti�nost, 
ale také u pán�, p�edev�ím man�el�, kte�í 
doprovází na koncert své partnerky, pro vtipn� 
okomentované historky ze �ivota. V Dom� kultury 
Ostrov vystoupí v pond�lí 6. kv�tna od 19.30 hod. 
v divadelním sále. Vstupenky zakoupíte                   
v Infocentru ka�dý den.

OKÉNKO Z DOMU KULTURY

loutkovou pohádku o zlobivém medvídkovi          
se slavným jménem Mí�a Kuli�ka, d�tem                
se p�edstavení po celé republice líbí a mohou         
s Mí�ou spolupracovat.

Dne 29. kv�tna bych vás ráda pozvala na 
p�edstavení, které vás op�t pobaví � Sle�na 
Abigail, kde hraje Jitka Asterová a Luká� Pavlásek. 
Tématem bude rand�ní, sbli�ování a man�elství.

K ukon�ení �kolního roku se uskute�ní novinka    
ve spole�enském sále Koncert za �kolou,             
kde vystoupí Kabát revival se sv�telnou show         
a finalista Super Stars, zp�vák Voxel. Vstupenky 
zakoupíte v Infocentru DK. V sou�asné dob� 
probíhají p�ípravy na on line p�edprodej na 
p�ipravované akce.

Na v�echny na�e po�ádané akce vás co 
nejsrde�n�ji zvu a p�eji vám krásné kulturní 
zá�itky

Vá�ení �tená�i a náv�t�vníci DK, 

op�t bych ráda napsala n�kolik informací ohledn� 
akcí konaných v na�em kulturním stánku. V dubnu 
jsme ve spolupráci s Ob�anským sdru�ením ZS 
d�chodc� Ostrov uspo�ádali úsp��ný Tane�ní 
ve�er s Yvettou Simonovou. Písni�ky a povídání 
paní Simonové i kapela Concordia Show Band 
byly ú�asné a atmosféra nádherná. 

Dne 18. dubna prob�hla �historická" událost, a to 
za obrovské podpory m�sta Ostrov � otev�ení 3D 
kina. Promítal se animovaný film Hledá se Nemo 
ocen�ný Oscarem. D�ti vítaly postavi�ky                   
z pohádek, �ekaly na n� dárky a sladkosti. P�ij�te si 
vyzkou�et koukání v kin� v kouzelných brýlích.

V polovin� m�síce p�ipravené divadlo Zám�na 
bylo vyprodané a v divadelním sále bylo opravdu 
veselo, mu�ský herecký výkon v podání Martina 
Sochora a Maria Kubce byl �ist� profesionální.

Dne 13. kv�tna zveme do divadelního sálu 
v�echny d�ti z Ostrova a �irokého okolí na velkou

�editelka DK Romana Parmová (uprost�ed) s protagonisty p�edstavení Zám�na (Zdroj: DK Ostrov).

Romana Parmová, �editelka DK

ROMANTIKA 
S JAKUBEM SMOLÍKEM

Zdroj: Archiv DK Ostrov

Portréty a lampy (Zdroj: Archiv DK Ostrov).



KDO TAM? � VÝSTAVA D�TSKÝCH 
FOTOGRAFIÍ

Za Ta�i Delé
Lenka Kubínová, Jana Zadáková

VARHANÍ JARO V OSTROV�
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Milí p�átelé a kamarádi, 

p�ipravujeme v Ostrov� jedine�nou výstavu 
autorských fotografií va�ich ratolestí, mlad�ích 
sourozenc� �i prost� d�tí ve va�em okolí. Nejde     
o portréty d�tí samotných, ale o jejich vlastní 
rukou po�ízené fotografie.

Pokud chcete fotografie svých d�tí do výstavy 
zapojit, m��ete nám na e-mail tasidelek@email.cz 
posílat jejich dílka s komentá�em (viz dále). První 
výstava prob�hne v M�stské knihovn� v Ostrov� 
mezi 5. a 31. kv�tnem. Poznámka ke komentá��m 
� pokud d�ti zachytí obrázek nohou na gau�i,        
k n�mu� se vyjád�í: �To je táta, jak smrká�, bez obav 
takový komentá� pou�ijte. Fotografie nebudeme 
vybírat, prostor dostanou v�ichni. Kv�li 
technickém zaji�t�ní zázemí je ale t�eba p�ihlásit 
se. A�koliv te� dostanou prostor d�ti od dvou      
do sedmi let, na výstavu bude hned navazovat 
dal�í, pro autory v�ku od osmi do �trnácti let            
s názvem Tady já! 
 
Anotace k výstav� Kdo tam?: 
O tom jak porozum�t d�tem u� bylo napsáno 
mnoho. Ale co se na sv�t podívat doslova jejich 
o�ima? Autorská výstava fotografií d�tí od dvou 
do sedmi let bez zásah� photoshopu a rodi��. 
Výstava s názvem Kdo tam? vás zavede o n�kolik 
desítek centimetr� ní�, abyste si sv�t vychutnali     
s detaily toho, co d�tské o�i za objektivem zaujalo. 
Fotografie i s jejich osobitými komentá�i si m��ete 
prohlédnout v prostorách M�stské knihovny 
Ostrov mezi 5. a 31. kv�tnem. Po�ádá neformální 
sdru�ení Ta�i Delé.

Výstavu KDO TAM? budeme instalovat                
4. kv�tna., do té doby je t�eba:

1. P�ihlásit se na ná� e-mail. Napí�ete jméno a v�k 
autora fotografií a po�et fotografií (max. 4),           
se kterými se do výstavy zapojíte. U� s touto 
"p�ihlá�kou" m��ete v p�íloze poslat 1 � 4 ks 
fotografií s komentá�em. Do p�edm�tu prosím 
uve�te Kdo tam? a jméno autora, p�ípadn� pokud 
se u� hlásíte do výstavy star�ích d�tí Tady já!             
a jméno autora.

2. Jako potvrzení, �e jsme va�i p�ihlá�ku 
zaznamenali, na vá� e-mail p�ijde odpov��, kam 
m��ete hotové fotografie p�edat a informace        
o projektu, který jejich zapojením do výstavy 
podpo�íte.

3. Po�ítejte s tím, �e n�jaký �as zabere, ne� necháte 
zhotovit fotografii, proto si p�ed instalací nechte 
�asovou rezervu, aby va�i malí milí nebyli 
zklamaní, �e se jejich dílko v knihovn� neobjevilo.

Kdo tam?    5. � 31. kv�ten d�ti od 2 � 7 let                 
TADY JÁ!    1. � 30. �erven d�ti od 8 � 14 let

T��íme se! 

Letos v kv�tnu se uskute�ní ji� 17. ro�ník 
Ostrovského varhanního jara. Tento tradi�ní 
svátek klasické hudby v Ostrov� dává prostor pro 
prezentaci varhan jako královského nástroje,       
ale p�edstavuje také �adu zajímavých um�lc�. 
Stejn� jako v minulých letech jsme pro vás 
p�ipravili t�i koncerty, ve kterých krom� varhan 
usly�íte t�i zajímavé sólisty. Ní�e uvedený vý�et 
autor� je garancí nejen dobré klasické hudby ale 
také p�íslibem pro náro�n�j�í poslucha�e.

Program:

12. kv�tna, ned�le, 15.00 hod.
VARHANY & TRUBKA
Daniela Valtová � varhany, Marek Zvolánek � 
trubka (�len orchestru FOK hl. m. Prahy) 
J. S. Bach, A. Corelli, J. K. Va�hal, F. X. Brixi, J. B. 
Loeillet, B. M. �ernohorský, T. Albinoni

19. kv�tna, ned�le 15.00 hod.
VARHANY & HOBOJ
Jaroslav T�ma � varhany, Martina Sehylová � zp�v 
(ostrovská roda�ka)
J. Guridi, J. S. Bach, J. G. Rheinberger, W. A. Mozarta 

26. kv�tna, ned�le 15.00 hod.
VARHANY & ZP�V
Franti�ek ��astný � varhany, Vratislav Vlna � hoboj 
(sólohobojista orchestru Národního divadla 
Praha) Zazní Girolamo Frescobaldi, Marin Marais, 
Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, 
Tomaso Albinoni, Georg Philipp Telemann, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian 
Bach, Alessandro Marcello�

Oproti minulým rok�m bude vstupné dobrovolné 
a bude pou�ito ke krytí náklad� t�chto koncert�, 
které se konají za finan�ní podpory m�sta Ostrova, 
Karlovarského kraje a dal�ích sponzor�. Podrobné 
informace m��ete získat na webových stránkách 
farnosti http://farnostostrov.wordpress.com/

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista DK

SB�RATEL 
KARLOVARSKÉHO KAMZÍKA

Jelení skok se sochou kamzíka býval jedním             
z  v ý r a z nýc h  s y m b o l �  K a r l o v ýc h  Va r � .                         
V sou�asnosti sice bývá trochu opomíjen, ale ve 
sbírce rodilého Karlovaráka Bruno Fischera 
z�stane zachován v�etn� svých prom�n. Jeho 
sb�ratelská kolekce má ji� p�es p�t set pohlednic   
a tím se stává nejv�t�í a jedine�nou v na�í 
republice. V jeho kolekci jsou i snímky z doby, kdy 
se p�vodní zinkový kamzík v roce 1986 nahrazoval 
po po�kození vandaly bronzovou kopií. Za jednu   
z kuriozit sb�ratel ozna�uje pohlednici, na které se 
kamzík dívá z Jeleního skoku opa�ným sm�rem 
ne� ve skute�nosti. Tajemství sbírky, historické 
souvislosti a kuriozity zam��ené na karlovarského 
kamzíka odhalí sb�ratel tentokrát formou 
p�edná�ky 10. kv�tna na Staré radnici.  

PRONÁJEM V DOM� KULTURY

TRÉNUJTE SVOJI PAM�� 

ZAHÁJENÍ KARLOVARSKÉ 
LÁZE�SKÉ SEZÓNY

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista DK

Mgr. Jind�ich Volf
FORTE o.p.s

D�m kultury nabízí do pronájmu �adu zajímavých 
prostor, které jsou vhodné pro vá� podnikatelský 
zám�r a jsou díky své dispozici dostupné �iroké 
ve�ejnosti. V nabídce naleznete: kavárnu �Kavka,� 
která se nachází vedle spole�enského sálu, dále 
prostory bývalé Sazky vedle kontaktního místa 
kabelové televize a v neposlední �ad� prostory 
bývalého nahrávacího studia, které bylo umíst�né 
pod divadelní �atnou. Nechybí ani dal�í prostory, 
které by byly vhodné coby kancelá�e. Infocentrum 
Domu kultury Ostrov pak nabízí krátkodobé 
pronájmy prostor vhodných ke konferencím, 
besedám, seminá��m, k po�ádání kurz� (nap�. 
cvi�ení) a dal�í �iroké �kále nápad�. Pokud práv� 
takové prostory hledáte, neváhejte nám napsat na 
hozak@dk-ostrov.cz nebo nám zavolejte na         
tel. 353 800 532/512.

D�m kultury si pro prázdninové m�síce p�ipravil 
vyhledávaný kurz trénování pam�ti, který je 
zam��en p�edev�ím pro seniory. Procvi�ování 
pam�ti je pro udr�ení psychického i fyzického 
zdraví velmi podstatné. Kurz Trénink pam�ti pro 
seniory je �itý na míru klient�m, kte�í jsou rádi       
ve spole�nosti a mají stále chu� se dozvídat nové 
v�ci. Kurz povede trenérka pam�ti II. stupn� Jitka 
Tichá. Kapacita kurzu je omezená na maximální 
po�et dvaceti ú�astník� z d�vod� zaji�t�ní 
naprosté spolupráce mezi trenérkou a ú�astníkem 
kurzu. P�ihlásit se m��ete v Infocentru ka�dý den. 
Termín kurzu: 9., 16., 23., 30. �ervence, 6., 13. a 20. 
srpna. Kurzovné je 300 K� na osobu a zahrnuje 
sedm lekcí po dvou hodinách od 9.30 hod.            
do 11.30 hod.

Sobota, 4. kv�tna 2013, 19.30 hod., Slavnostní 
sál GH Pupp :
Sv�tová premiéra koncertního provedení           
THE  ROCK  MASS � dvanáctidílná rocková m�e � 
brn�nský komponista Daniel Kyzlink + londýnský 
texta� John de Jong. Premiérové nastudování � 
londýn�tí p�ve�tí sólisté Kirsten Joy (hlas stanice 
BBC) a Gaz Twist + vokální trio John de Jong, 
K ate�ina Kle�ková a Petra Brabencová.

Orchestry :
Karlovarský Repre Band (KRB) s roz�í�enou 
dechovou sekcí posílený o rockové hrá�e       
v�etn� autora Daniela Kyzlinka + Karlovarský 
symfonický orchestr (KSO) � v�ichni pod 
taktovkou �éfdirigenta Martina Lebela.

Vstup symbolických 100 K�, viz m�stský 
rezerva�ní portál Karlovarská vstupenka.

Za realiza�ní tým 
Ing. Marek Polední�ek
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P�IPRAVUJEME:

7. �ervna � 28. �ervence, 
kostel Zv�stování Panny Marie 
OSTROVSKÝ PORCELÁN
Výstava ostrovského porcelánu z depozitá�e. 
Vernisá� výstavy se uskute�ní v pátek 7. �ervna    
od 17.00 hod.

14. �ervna, 19.00 hod., spole�enský sál DK 
KONCERT ZA �KOLOU
Startujeme na prázdniny s hudební skupinou 
Kabát revival a zp�vákem, který si �íká Voxel (objev 
roku 2012). Program oko�ení ohnivá show.

�ervenec � srpen, 10.00 hod. � 12.00 hod., 
kinokavárna DK 
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAM�TI
Kurz zam��ený zejména na seniory. P�ihlá�ky          
v Infocentru DK.

3. � 28. kv�tna, p�da SR
DV� TVÁ�E � DVA POHLEDY
Výstava Jany Haladové a Veroniky  Wimmerové � 
kolegy� ze St�ední odborné �koly pedagogické      
a gymnázia v Karlových Varech. Jana Haladová 
pochází z �eského ráje, vystudovala PF UK v Praze 
ruský jazyk a výtvarnou výchovu. Ráda fotí 
oby�ejné v�ci kolem nás, t��í ji  práce s keramikou, 
textilem a smalty. Na výstav� uvidíte cykly � 
Kameny, Struktury, Sv�tlo nejen bo�í... a n�co 
málo z keramiky. Veronika Wimmerová se narodila 
v Karlových Varech, vystudovala speciální 
pedagogiku a arteterapii na Masarykov� 
universit� v Brn�.  Na výstav� uvidíte její 
olejomalby a malby akrylovými barvami. Ze 
sou�asné doby p�evládají víly, mandaly a and�lé.

10. kv�tna, 19.00 hod., p�da SR
KARLOVARSKÝ KAMZÍK NA POHLEDNICÍCH
Máte chu� podlehnout kouzlu procházek             
po láze�ských lesích? Pak práv� vám je           
ur�ena p�edná�ka sb�ratele Bruno Fischera,     
který shroma��uje pohlednice a fotografie                        
s vyobrazením karlovarského kamzíka. Ve své 
kolekci u� jich má na p�t set. Za sb�ratelskou vá�ní 
je ukryta touha po nových objevech i pátrání po 
historických souvislostech�

4. kv�tna, 18.00 hod., 
kostel Zv�stování Panny Marie
J. S. BACH - MALÝ HARMONICKÝ LABYRINT
Koncert v podání MgA. Roberta Huga (cembalo). 
Koncert je sou�ástí akce �Vítejte zp�t v Ostrov�, 
pane Bachu!� (není akce Domu kultury Ostrov)

5. kv�tna, 10.00 � 17.00 hod., 
klá�terní areál a zahrada Ostrov
KLÁ�TERNÍ SLAVNOSTI 
ZU� Ostrov, Dv� a jedna jsou t�i, D-TEAM Karlovy 
Vary, Pohádka o Beru�ce, Rokenrolový club  p�i 
DDM Karlovy Vary, Divadlo Klá�terec nad Oh�í, 
Klaunská show, Ukázka soukání/ mezinárodní 
sbor a kapela ZU� Ostrov, zp�va�ka Marcela 
B�ezinová + autogramiáda, Ud�lení ceny �              
v Karlovarském kraji 2013, Ud�lení ceny � m�sta 
Ostrova, skupina Michal David revival a jiné.

STARÁ RADNICE
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3. 5., M�stské divadlo, 19.30 hodin
Mimo�ádný koncert 
k Zahájení láze�ské sezóny 2013
Andrew Lloyd Weber: Pie Jesu
Daniel Kyzlink, John de Jong: ROCKOVÁ M�E
Karlovarský symfonický orchestr, Yvetta 
Blanarovi�ová � zp�v, Karlovarský Repre Band, 
sólisté  
�éfdirigent: Martin Lebel

4. 5., Grandhotel Pupp, 19.30 hodin
Mimo�ádný koncert 
k Zahájení láze�ské sezóny 2013
ROCKOVÁ M�E
Sv�tová premiéra koncertního provedení díla 
Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga.
Karlovarský symfonický orchestr, Karlovarský 
Repre Band, sólisté  
�éfdirigent: Martin Lebel

5. 5., Mlýnská kolonáda, 16.30 hodin
Mimo�ádný koncert 
k Zahájení láze�ské sezóny 2013
První Promenádní koncert KSO 
Zazní skladby Josefa a Augusta Labických, 
Wolfganga Amadea Mozarta, Gioacchina 
Rossiniho, Bed�icha Smetany, Antonína Dvo�áka    
a Johanna Strausse.
V p�ípad� nep�íznivého po�así se koncert 
uskute�ní v Lázních III.
�éfdirigent: Martin Lebel

17. 5., Lázn� III, 19.30 hodin
Koncert k 200. výro�í narození Jana Bechera ve 
spolupráci se spole�ností Jan Becher � Karlovarská 
Becherovka �Best of" 1813 - 2013.
Karel �imandl: Pohledy - symfonická fantazie na 
téma B-E-C-H-E-R
V moderovaném ve�eru dále zazní díla Ludwiga 
van Beethovena, Bed�icha Smetany a Antonína 
Dvo�áka.
Dirigent: Stanislav Vav�ínek

24.  5., Lázn� III, 19.30 hodin
Symfonický koncert
Petr Ilji� �ajkovskij: Italské capriccio
Nikolaj Rimskij-Korsakov: �pan�lské capriccio
Anatolij Ljadov: Za�arované jezero
Petr Ilji� �ajkovskij: Rokokové variace pro 
violoncello a orchestr

Petr Nouzovský � violoncello 
Dirigent: Milo� Formá�ek

31. 5., Lázn� III, 19.30 hodin
Symfonický koncert
Gustav Mahler: Symfonie �. 4 
Jan Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku              
a orchestr

Zden�k Vikor � trubka
Lucie Silkenová � soprán
Dirigent: Martin Lebell

P�edprodej vstupenek na akce po�ádané DK
po � pá: 08.00 �21.00 hod. 
sobota: 09.00 � 21.00 hod.
ned�le: 14.00 � 21.00 hod.

6. kv�tna, 19.30 hod., divadelní sál DK
JAKUB SMOLÍK
Koncert pop-folk zp�váka Jakuba Smolíka s jeho 
nejznám�j�ími hity jako Ave Maria, Vzpomínka na 
Blaník, Nebeská brána, Samotá�, Blázen �árlí, Já za 
tebou budu stát,  Ví��

13. kv�tna, 17.00 hod., divadelní sál DK
MÍ�A KULI�KA �  SVÁ�OVO DIVIDLO 
Klasick á loutková pohádk a o zlobivém 
medvídkovi se slavným jménem Mí�a Kuli�ka.  
D�ti se samy mohou zapojit do p�edstavení. 

29. kv�tna, 19.30 hod., divadelní sál DK
K. Davenport, S. Saltzberg
SLE�NA ABIGAIL
Hrají: Luká� Pavlásek a Jitka Asterová, Re�ie: Lucie 
Polá�ková
Luká�e Pavláska znáte nejen z reklamy ale                 
i z po�adu na Stojáka. Jitka Asterová je známá 
here�ka a moderátorka. Divadelní komedie            
o americké dám�, která k nám p�ijela radit               
o rand�ní, sbli�ování se a man�elství. Za pomoci 
�eského asistenta Pepy a starých knih nám 
p�edstaví nejvhodn�j�í zp�soby seznámení, 
poradí, jak poznat lásku, �ádostivost nebo marnou 
touhu, jak man�ela najít, ope�ovávat, p�ípadn� 
vyp�j�it a zase vrátit zpátky do rodiny. P�ij�te si 
vy�istit hlavu smíchem. 
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Provoz klá�tera 
út � ne: 9.30 � 12.30 hod. a 13.00 � 18.00 hod. 
B�hem doby konání koncert�  a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí. Ka�dé první 
úterý v m�síci jsou prohlídky kaplí zdarma.

30. duben � 2. �ervna, 
kostel Zv�stování Panny Marie
FAUNOVO ODPOLEDNE
Výstava obraz�. Dv� p�ítelkyn�, výtvarnice Marie 
Svobodová a Kristina Folprechtová ji� vystavovaly 
na mnoha místech �eské republiky. Paní 
Svobodová �ije v Chomutov�, je autorkou mnoha 
krásných grafických list�, pracuje �asto pro �eský 
filatelistický svaz a je dokonce autorkou výro�ních 
razítek pro Je�í�kovu po�tu. Nemén� významná je 
ale také její malba a vytvo�ila i mnoho plaket            
a medailí. �astým motivem je k�� v mnoha 
podobách. Paní Folprechtová miluje ohnivé �isté 
barvy, její obrazy jsou plné mystiky, �ar a kouzel. 
Inspiraci hledá ve znameních zv�rokruhu, 
artu�ovských legendách, ob�as se v jejích 
obrazech objevují runy a tajné písmo. V atelieru      
v Lubenci vytvá�í také autorské �perky technikou 
Tiffany.

KLÁ�TERNÍ AREÁL



p�ísp�vková 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 � ned�le,  10 � 17 hodin 
(pro �koly dle tel. dohody)
V�dy první st�edu v m�síci vstup zdarma do v�ech 
pobo�ek galerie um�ní.

KV�TEN  2013
VÝSTAVY:

pokra�uje 
JAKUB �VÉDA � FUSIONPOINT
J a k u b  �vé d a  ( 1 9 7 3 )  p � e d s t av í  k r a j i n u  
prost�ednictvím recyklovaných industriálních 
fragment� � log, �ablon, �ástí nejr�zn�j�ích stroj� 
a poz�statk� lidské pr�myslové �innosti.  
(potrvá do 16. 6. 2013)

STÁLÁ EXPOZICE:
�ESKÉ UM�NÍ 20. STOLETÍ 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
�eského um�ní 20. století a p�edstavuje díla 
klasik� �eského moderního um�ní � nap�.              
A. Slaví�ek, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý,              
J. �apek, E. Filla, J. �íma, K. Lhoták, K. Nepra�,           
V. Janou�ková, K. Malich aj.

DAL�Í AKCE:

St�eda, 15. 5. 2013, 19.30 hod., vstupné 170 K�
PETR SKOUMAL TRIO
Skladatel, zp�vák, pianista, autor oblíbených 
písni�ek pro d�ti i dosp�lé a také cen�né filmové 
hudby, letos slavící  jubileum, vystoupí                       
s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (cello) a Norbi 
Kovácsem (kytara).

GALERIE UM�NÍ
KARLOVY VARY

1. � 5. 5. 2013, vstupné pro v�echny 20 K�
ZAHÁJENÍ LÁZE�SKÉ SEZÓNY

�tvrtek 9. 5. 2013, 17 hod., vernisá� 
GLASTRIALOG (SKLO II)
Druhý ro�ník �esko-n�meckého výstavního 
projektu p�iblí�í výsledky workshopu konaného 
ve waldsassenské sklá�ské huti Lamberts. 
Tématem workshopu, p�i kterém ú�astníci pracují 
s ru�n� tvarovaným plochým foukaným 
barevným sklem, je barva a sv�tlo. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.
(potrvá do 23. 6. 2013)

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

DAL�Í AKCE:

Sobota, 4. 5. 2013, 18 hod., vstup zdarma
MÁCH�V MÁJ
Divadelní p�edstavení v podání Karlovarského 
hudebního divadla Libora Baláka po�ádá 
statutární m�sto Karlovy Vary v rámci Zahájení 
láze�ské sezóny.

Úterý, 14. 5. 2013, 17 hod., vstupné 80 K�, nutno 
rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz
MALBA A GRAVÍROVÁNÍ SKLA
Výtvarná dílna pro dosp�lé a d�ti, p�i které 
vzniknou malované vázy a svícny.

Úterý, 28. 5. 2013, 17 hod., vstupné 80 K�, nutno 
rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz
SKLEN�NÝ �PERK
Výtvarná dílna ur�ená dosp�lým i d�tem od 12 let 
se zam��í na výrobu �perk� a bro�í s elementem 
skla. 

Kv�ten (konkrétní termín nutno dojednat na       
tel. 354 224 112 nebo 606 928 844), vstupné 200 K� 
na osobu
TO�ENÍ NA HRN�Í�SKÉM KRUHU
Dvouhodinový minikurz to�ení pro za�áte�níky 
ur�ený pouze pro dv� osoby.

Krále Ji�ího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary,
tel. : 354 224 111, 606 928 844
www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý � ned�le 10 � 17 hodin
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na vargová@galeriekvary.cz

VÝSTAVY: 
pokra�uje
11 SV�T�/SOU�ASNÁ �ESKÁ ILUSTRACE      
PRO D�TI 
Interaktivní výstava autora Radima Kopá�e 
p�edstaví tvorbu jedenácti sou�asných �eských 
autor� ilustrací pro d�ti � David Böhm, Pavel �ech, 
Ji�í Franta, Renáta Fu�íková, Vendula Chalánková, 
Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr 
Nikl, Petr �malec, Vhrsti.  
Partnerem výstavy je 
Krajská knihovna 
Karlovy Vary.
(potrvá do 5. 5. 2013)

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA

LETOHRÁDEK OSTROV

Zámecký park, 363 01  Ostrov nad Oh�í
tel. 353 842 883, 737 072 522,
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz 
otevírací doba:
úterý � ned�le, 10 � 17 hodin; 
otev�eno sezónn� duben � zá�í

VÝSTAVY:

pokra�uje
Ji�Í NA�ERADSKÝ 
� KRESBY A GRAFIKA (1956 � 2012)
Výstava, p�ipravená ve spolupráci s Galerií Vltavín 
v Praze, zachytí vývojovou linii v kresbách                 
a grafikách Ji�ího Na�eradského (1939), p�ední 
osobnosti nové figurace a postmoderních parodií. 
(potrvá do 18. 8. 2013)

STO�ÁRY VELMI VYSOKÉHO NAP�TÍ PRO 
21. STOLETÍ 
Spolupráci �eské energetické p�enosové 
soustavy se studiem Design Aliance (�t�pán 
Kuklík, Maja Ra�ková, Martin P�ibík, Filip Cvr�ek) 
z a v r � í  o r i g i n á l n í  v ý t v a r n é  p o j e t í  
vysokonap��ových sto�ár�.
(potrvá do 19. 5. 2013)

Sobota, 18. 5. 2013, 13 hod. � vernisá� 
HOUBY, HOUBI�KY ANEB JAN BRU�E�ÁK 
KRESLÍ S D�TMI PRO D�TI
Jan Bru�e�ák (1947) a jeho tu�í kreslené moderní 
pohádkové p�íb�hy, jejich� hrdiny jsou r�zné 
zví�ecí bytosti, stromy, houby a houbi�ky. Vernisá� 
výstavy bude sou�ástí Dne otev�ených dve�í           
v Letohrádku Ostrov.  
(potrvá do 30. 6. 2013)

DAL�Í AKCE:

Sobota 11. 5. 2013, 15 hod., vstupné 50 K�
VÝTVARNÁ DÍLNA KE DNI MATEK
Výroba p�ání�ek ze scrapbookových papír�             
a drobných dáre�k� z r�zných materiál� ke Dni 
matek. Dílna je ur�ená pro d�ti a jejich rodi�e.

Sobota 18. 5. 2013, 13 hod., vstup zdarma
DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í � ZAHRADNÍ 
SLAVNOST   
Odpolední program pro �irokou ve�ejnost. 
Výtvarné dílny, workshopy, hudební a divadelní 
vystoupení. Sou�ástí programu bude vernisá� 
výstavy Jana Bru�e�áka. 

St�eda 22. 5. 2013, 16 hod., vstupné 50 K�
TWIST ART  
Výtvarná dílna zam��ená na tvorbu dekora�ních 
kv�tin z krouceného provázku. Hotové kv�tiny 
jsou velmi podobné �ivým kv�t�m. Dílna je 
ur�ena p�edev�ím seniorkám. 

JARNÍ ZPÍVÁNÍ GYMNÁZIA 
OSTROV

Mgr. Libor Veli�ka

Pátek 10. kv�tna v 17.00 hodin � kostel    
Zv�stování Panny Marie v areálu ostrovského 
klá�tera.

Letos prob�hne ji� 9. setkání p�veckého sboru 
Gymnázia Ostrov s hudebníky z partnerských 
n�meckých �kol. Zveme Vás na pestrý program 
vokální i instrumentální hudby, který doplní 
mnohá hudební p�ekvapení. Za finan�ní podporu 
projektu i letos d�kujeme m�stu Ostrov.

KULTURNÍ P�ÍLOHA
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1. 5. st�eda, 19.30 hod., CUR, 70 K� 
JAZZ POP MUSICAL
V podání zp�vák� a zp�va�ek z karlovarského 
regionu.

2. 5. �tvrtek, 20.00 hod., RP, 110 K�
A� �IJOU �ANSONY! 
Ve�er plný slavných francouzských �anson�. 

9. 5. �tvrtek, 20.00 hod., RP, 130 K� 
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE 
v podání pra�ský um�lc�, absolvent� Státní 
konzervato�e Praha. 

14. 5. úterý, 19.30 hod., CUR, 70 K� 
VÁCLAV FUKSA � KYTAROVÝ KONCERT
Rodák z Karlových Var�, absolvent víde�ské 
presti�ní �Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien".

16. 5. �tvrtek, 19.30 hod., B�H, 130 K� 
Akademik B�hounek
RO�MBERSKÁ KAPELA 
Pra�ská kapela v historických kostýmech hraje na 
historické dobové nástroje. Renomovaný 
instrumentáln�-vokální soubor interpretuje 
hudbu st�edov�kou a renesan�ní. 

21. 5. úterý, 19.30 hod., B�H, 80 K�
Akademik B�hounek
SWING PARTY BAND
Swingový a jazzový koncert v podání regionálních 
um�lc� uvede známé a slavné evergreeny                
a melodie.

23. 5. �tvrtek, 20.00 hod., RP, 140 K�
LÁSKY PANÍ OPERETY 
v podání pra�ských um�lc� s klavírním 
doprovodem.

30. 5. �tvrtek, 20.00 hod., RP, 130 K� 
Klasický smy�cový kvintet se sólovým 
jazzovým pianem v programu �BEATLES".
Vynikající zpracování skladeb legendární skupiny 
v aran�má skladatele a bandleadra Milana 
Svobody.

RP � Radium Palace
B�H � Akademik B�hounek 
CUR � kavárna Curie

Kompletní program a podrobnosti:
www.laznejachymov.cz, 
Aktuality:
www.facebook.com/spainfo.jachymov 

PROGRAM KV�TEN 2013
RADIUM PALACE VELKÉ 2D a 3D KINO

2. � 5. �tvrtek a� ned�le, 17.30 hod. a ve 20.00 hod.
KINO NEPROMÍTÁ

9. � 10. �tvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 K�, 119 minut, �eské titulky (*15)
PÁD BÍLÉHO DOMU � Premiéra
Bílý d�m dobyli teroristé. Prezident je jim vydán na 
milost. Amerika �elí nejv�t�í hrozb� ve své historii. 
A existuje jen jeden �lov�k, který ji m��e zachránit 
� bývalý osobní strá�ce prezidenta a exp�íslu�ník 
zvlá�tních jednotek Mik Banning (Gerard Butler). 
Produkce: USA. �ánr: ak�ní thriller.

10. � 11. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 100 K�, 91 minut, �eské titulky (*15)
LESNÍ DUCH � Premiéra
Mia se svým bratrem a kamarády se vydává do 
rodinné chaty v lesích, aby se o�istila od své 
drogové závislosti. V chat� zjistí, �e se do ní n�kdo 
vloupal a ve sklep� je bizarní oltá�. Najdou 
prastarou knihu. V touze po odhalení jejího 
tajemství z ní nahlas za�nou �íst, ani� by tu�ili, jaké 
následky jejich �in bude mít� Produkce: USA. 
�ánr: horor.

11. � 12. sobota a ned�le, 17.30 hod.
Vstupné: 90 K�, 106 minut, �eské titulky (*12)
SCARY MOVIE 5 � Premiéra
Pátá a poslední kapitola �ty�dílné trilogie. Pátý díl 
legendární série hororových parodií Scary Movie 
slibuje návrat na za�átek. Tedy k neuv��iteln� 
hrubozrnnému humoru, který je ale podáván tak 
rafinovan� a bezelstn�, �e vás bude prost� bavit. 
Produkce: USA. �ánr: hororová komedie.

16. � 17. �tvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 155 K�, 109 minut, �eská verze (*12)
IRON MAN 3D � Premiéra
Ve filmu je svérázný, ale geniální pr�myslník Tony 
Stark/Iron Man nucen �elit nep�íteli, jeho� dosah 
nezná hranic. Kdy� je rukou nep�ítele p�ipraven      
o v�e, �eho si v �ivot� cení, vydá se Stark na pou�      
s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení 
zodpov�dný. Produkce: USA. �ánr: ak�ní sci-fi.

17. � 18. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 K�, 108 minut
JEDLÍCI aneb 100 kilo lásky � Premiéra
Do práv� otev�eného hubnoucího sanatoria se 
sjí�d�jí pacienti s cílem zhubnout. A i kdy� ka�dý    
z nich k tomu má jiný d�vod, v�ichni tu te� pod 
dohledem asketického primá�e podstupují 
nejroztodivn�j�í procedury a cvi�ení, to v�e navíc 
bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro v�t�inu z nich 
pobyt v sanatoriu stává no�ní m�rou. 
Produkce: �R. �ánr: komedie

18. � 19. sobota a ned�le, 17.30 hod.
Vstupné: 120 K�, 83 minut, �eská verze
ZAMBEZIA 3D � Premiéra
Mladý sokol Kai se p�es zákazy svého otce vydá na 
dobrodru�nou výpravu do bájného pta�ího m�sta 
Zambezia, aby se stal �lenem presti�ní letky 
chránící m�sto p�ed útoky nep�átel. Produkce: 
Ji�ní Afrika. �ánr: animovaný, dobrodru�ný.

23. �tvrtek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 K�, 109 minut, �eské titulky (*15)
ZLOMENÉ M�STO � Premiéra
Bývalý policista (Mark Wahlberg) dostane od 
starosty m�sta (Russell Crowe) za úkol zjistit, zda 
ho jeho man�elka (Catherine Zeta-Jones) 
podvádí. Záhy ale zjistí, �e nejde jen o banální 
nev�ru, zvlá�t� kdy� na cest� za pravdou jej 
doprovází kalu�e krve. Produkce: USA. �ánr: 
krimi/thriller.

24. pátek, 17.30 hod. a ve 20.00 hod.
KINO NEPROMÍTÁ

25. � 26. sobota a ned�le, 17.30 hod.
Vstupné: 90 K�, 100 minut
KOVÁ� Z PODLESÍ � Premiéra
Rodinná animovano-hraná pohádka, ve které 
dobro zvít�zí nad zlem, ale trochu jinak ne� jak to 
obvykle v pohádkách bývá. Podlesí je malá 
d�dina, p�es kterou se p�ehnala vojna s Turky. 
Dobré síly byly v dobré ví�e po�ádány o pomoc, 
která ale spo�ívá ve vykonání zla druhému� to se 
vykonalo, ale vesnici to �t�stí nep�ineslo� je 
t�eba to napravit. Produkce: �R. �ánr: rodinná 
pohádka.

25. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 80 K�, 106 minut, �eské titulky (*15)
VEDLEJ�Í Ú�INKY � Premiéra
Jedna pilulka m��e zm�nit vá� �ivot. P�sobivý 
thriller, po jeho� vid�ní se patrn� za�nete vyhýbat 
lékárnám. Skv�le obsazený film toti� víc ne� 
barvit� lí�í, co v�echno mohou napáchat vedlej�í 
ú�inky pilulek, které m�ly p�vodn� pomoci. 
Produkce: USA. �ánr: kriminální drama.

30. � 31. �tvrtek a pátek, 17.30 hod.
31. pátek, 20.00 hod.
Vstupné: 90 K�, 97 minut, �eské titulky
TEMNÉ NEBE � Premiéra
Poklidný p�edm�stský �ivot rodiny Barretových se
za�ne po�ádn� ot�ásat v základech. V jejich dom� 
se stane série nevysv�tlitelných událostí a oni brzy 
zji��ují, �e je pronásleduje smrtící a d�sivá síla� 
Pokud si Vás jednou vyberou, u� jim nav�dy 
pat�íte. Produkce: USA. �ánr: horor/sci-fi/thriller.

KULTURNÍ P�ÍLOHA
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TAJENKA K�Í�OVKY

Vá�ení lu�titelé, správné zn�ní tajenky z minulého �ísla zní: 
 �...VYBUDOVANÉ PER�TEJNY�. 

Výherci vstupenek se stávají paní Marie Krej�ová z Chomutova a paní Marcela Dvo�áková z Ostrova. 
Správné odpov�di odesílejte na emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic 

Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém nám�stí a to do data redak�ní uzáv�rky. Ze správných 
odpov�dí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov.  

KULTURNÍ P�ÍLOHA

OSTROVSKÝ M�SÍ�NÍK | KV�TEN 201313

OSTROVSKÝ 
M�SÍ�NÍK



OSTROVSKÝ M�SÍ�NÍK | KV�TEN 2013 14

PROGRAM
ZAHÁJENÍ LÁZE�SKÉ SEZÓNY V JÁCHYMOV�

KULTURNÍ AKCE NA BO�ÍM DARU

30. duben , úterý :      
STAV�NÍ MÁJKY
Odpoledne na nám�stí stav�ní, ve�er ohe�             
s ob�erstvením.

1. kv�ten, st�eda:        
S LÁSKOU K LESU
Nekoordinovaná procházka po Je�í�kov� cest�, 
krátké i dlouhé.  Ideáln� spojená se sb�rem 
odpadk� po zimní sezon�. Plné pytle je mo�no 
zanechat u cesty , odkud budou odvezeny             
na skládku.  Do 10 hod. je mo�nost vyzvednout si 
zdarma pytle a rukavice v obch�dku KPZ. Ka�dý, 
kdo se rozhodne odpadky sbírat, dostane             
od KPZetky malý dáre�ek.

4. kv�ten, sobota:      
CLEANING SESSION NEKLID
Úklid sjezdovky po zimní sezón�. Sraz okolo         
10 hod. u Rumburaku. Rukavice i pytle budou          
k dispozici. Po práci bude mo�nost ob�erstvení      
v provizorní kavárni�ce. Originální recyklované 
výrobky budou i k prohlédnutí �i ke koupi.

1. �erven, sobota:      
D�TSKÝ DEN
Druhý ro�ník organizovaný na Je�í�kov� cest�. 
Zastávky s úkoly, hrami a lumpárnami budou mít 
spole�né téma Kru�nohorské pov�sti. D�tský den 
bude nov� koordinován se sportovním areálem 
Novako, kde si nejen d�ti budou moci p�ed a po 
absolvování stezky za�ádit. Lístky na d�tský den, 
tentokrát od�asované, budou k dispozici               
na Infocentru Bo�í Dar, v KPZ a v areálu Novako.

V podve�er prob�hne   
KÁCENÍ MÁJKY.

2. �erven, ned�le:  
JARNÍ BURZA
Burza pro d�ti a dosp�lé.  Mo�nost jak dát v�cem 
nový �ivot.  Pot�eby do domácnosti, oble�ení, 
hra�ky. M��ete prodat nebo sm�nit. D�tem 
budou p�ipraveny malé stánky, kde si budou moci 
vylo�it své zbo�í � nejlépe hra�ky, kterým u� 
odrostly nebo se kterými si necht�jí hrát, 
sportovní pot�eby atd. D�ti budou mít stánky           

i poho�t�ní zdarma. Za�átek v 10 hod. v parku. 
V p�ípad� nep�ízn� po�así je tato akce zru�ena            
a bude se konat v jiném termínu.

27.�ervenec, sobota:     
SVATOANNENSKÁ POU�

Obdoba váno�ních trh� na nám�stí. 

V�DOMÁ�EK V POHYBU

KULTURNÍ P�ÍLOHA



míst. Celý po�in byl zásluhou ob�tavé organizace 
paní u�itelky Blanky Hladíkové, které pat�í za její 
snahu velký dík.

Z výlet� ale zp�t do �kolních lavic. B�hem 
posledních dvou m�síc� probíhala na na�í �kole 
sout�� o nejorigináln�j�í výtvarný návrh, jak by 
na�e �kola mohla vypadat po rekonstrukci. 
Sout��e se zú�astnilo n�kolik nej�ikovn�j�ích 
�ák� se svými výkresy. Nakonec vyhrál návrh 
Dominiky Dr�íkové z 9.B, který z celkového po�tu 
115 hlas� získal 54 hlas�. Domini�in návrh 
p�edstavuje �kolu ve variaci zelených odstín�          
s vyobrazeným logem (trojlístek) na�í �koly kolem 
hlavního vchodu budovy.

Chladné jarní dny volaly po zah�átí a nejlep�ím 
prost�edkem jak rozproudit krev v zimou 
prok�ehlém t�le je sport. Sportovní sout��e      
jsou nedílnou sou�ástí výuky a na�e �kola se 
ú�astní pravideln�. Na po�adí byly sout��e                             
v p�ehazované, basketbalu a �plhu. Dne               
27. b�ezna se nejúsp��n�j�í �áci �kolního kola 
ú�astnili okresního kola sout��e ve �phlu. Mezi 
konkurencí ostatních �kol si na�i �áci vydobyli své 
postavení a chlapci svým 3. místem a dívky            
5. místem p�kn� reprezentovali na�í �alma   
matter� (chlapci � J. Sedlecký, D. Viták, P. Peter,         
F. Trefný; dívky � T. B�lohlávková, K. Ry�ánková,      
C. Gottschierová, P. Mí�ková). Do role po�adatel� 
se na�e �kola dostala v p�ípad� okresního kola 
skupin v basketbalu pro �áky 6. � 7. ro�ník�. Na�i 
�áci bojovali odhodlan�, p�esto pro ob� dru�stva, 
dív�í i chlapecké, sna�ení skon�ilo t�etími místy.

Dále pokra�ovalo i um�lecké sna�ení pod 
vedením paní u�itelky Lenky Vondrá�kové, která 
se svými sv��enci vyrábí na krou�ku keramiky �ím 
dál tím víc poveden�j�í a p�kn�j�í keramické 
výrobky. P�vecký sbore�ek Májová sluní�ka také 
piln� zkou�í a my u� se t��íme na jejich dal�í 
vystoupení.

Více informací o na�í �kole, projektech a dal�ích 
zajímavostech na webu: www.3zsostrov.cz.

vedle kvalitního základního vzd�lání také 
podmínky pro rozvoj jejich sportovních aktivit       
a mo�nosti se organizovan� p�ipravovat ve 
sportu, který provozují. Jedním z d�vod�, který 
ovlivnil toto rozhodnutí je skute�nost, �e na�i 
�kolu nav�t�vuje hned n�kolik mimo�ádn� 
sportovn� talentovaných d�tí, které vynikají nejen 
ve svých oddílech, ale dokonce se prosazují i na 
mezinárodní úrovni, a jsou ve svých sportech
reprezentanty  �R.

Do sportovní t�ídy se mohou p�ihlásit �áci 
sou�asných 5. ro�ník� z Ostrova i okolí, které mají 
vztah ke sportu a projeví p�im��enou míru 
pohybových dovedností p�i sportovních testech, 
které se uskute�ní v m�síci �ervnu.         

T�ída s roz�í�enou výukou t�lesné výchovy nabízí:
· �áci ve �sportovce� budou mít v rámci rozvrhu      
o   dv� hodiny t�lesné výchovy více ne� �áci b��né 
základní  �koly.

·pro �áky bude pravideln� organizováno  
podzimní a jarní sportovní soust�ed�ní se 
zam��ením na turistiku, cyklistiku, ly�ování, 
snowboarding, vodácký výcvik apod.

· p � í p r a v a  b u d e  z a m � � e n a  n a  r o z v o j      
v�eobecných sportovních dovedností, odborná    
a specializovaná p�íprava bude pln�na ve 
sportovních oddílech

·�ák�m bude umo�n�no ú�astnit na soust�ed�ní   
v oddílech s mo�ností individuálního výukového 
plánu a individuálního tréninkového plánu

·spolupráci s oddíly bude koordinovat �éftrenér, 
který bude sledovat sportovní výkonnost �ák�, 
plánovat ú�ast �ák� na �kolních sportovních 
sout��ích a v neposlední �ad� dohlí�et na 
odpovídající prosp�ch �ák� sportovních t�íd

Dal�í, podrobn�j�í informace a p�ihlá�ku m��ete 
získat p�ímo v Z� Ostrov, Masarykova 1289       
nebo na tel. 353 800 412 a také e-mailu: 
reditel@1zsostrov.cz

Zimní m�síce pat�í tradi�n� v rámci �kolních 
sportovních sout��í florbalu. Od prosince              
do b�ezna probíhá Orion florbal cup, který za�íná 
na m�stských úrovních a vrcholí republikovým 
finále, které se v leto�ním roce konalo ve dnech   
19. � 20. b�ezna v Kop�ivnici. Ná� �kolní 
reprezenta�ní tým dívek ve slo�ení: kapitánka 
Katka Zrnová, branká�ky � Zuzka Lemáková, Katka 
Fr�ková a hrá�ky � Lucka Dimitrovová, Lucka 
Vav�íková, Karin Nguyenová, Tereza Ka�parová, 
Mí�a Balá�ová, Sandra Vurmová, Mí�a Novorná       
a Ver�a Bure�ová postupn� pro�el a� do 
záv�re�ného republikového finále v Kop�ivnici.      
V záv�re�ném finálovém turnaji se na�e d�v�ata 
st�etla s velmi t��kými soupe�kami a nakonec se 
umístila na 6. míst�. Pro úplnost je jist� na míst� 
dodat, �e leto�ního ro�níku Orion florbal cupu se 
ú�astnilo dva tisíce základních �kol a více ne� �ty�i 
tisíce �kolních dru�stev ve v�ech kategoriích. 

Na základ� uvedených �ísel je jist� mo�né 6. místo 
na�ich d�v�at pova�ovat za skv�lý úsp�ch.                                                                                                                                            

Mgr. Tomá� Pe�ík

Karel Daní�ek, 
u�itel t�lesné výchovy (red. kráceno)  

JARNÍ ÚSP�CHY I VÝLETY 
SP� OSTROV

Duben byl na pr�myslové �kole m�sícem plným 
událostí. Za�neme úsp�chy ve studiu � hned 
kvarteto prací �ák� SP� Ostrov postoupilo do 
celorepublikového finále St�edo�kolské odborné 
�innosti, které se uskute�ní v polovin� �ervna        
v Brn�. Klára Rödlová zabodovala se svou 
strojírenskou prací Návrh zásuvkové desky, Petr 
Rehák zaujal porotu prací na téma Úspory r�zných 
typ� �árovek v domácnostech, Marek Ptá�ek 
vypracoval ekologickou práci na téma okolo 
�lutické teplárny, �tefan Prokop s Davidem 
Provazníkem p�i�li s nápadem elektronického 
sdílení poznámek na jednotlivé p�edm�ty a po 
zásluze s ním sklidili úsp�ch. Ve h�e má 
pr�myslovka je�t� jedno �elízko do republiky, 
p r á c i  Pe t r a  K i n d e r m a n a  z a b ý v a j í c í  s e  
programováním oblíbené hry pro opera�ní 
systém Android. Ta skon�ila v kraji druhá, p�esto jí 
komise doporu�ila republikové komisi a uvidíme, 
zda i ona se nakonec v Brn� p�edstaví. 

Na po�átku dubna vyrazila skupinka �ák�                
s pedagogickým dozorem na výpravu do Velké 
Británie a Francie, aby se seznámila s technickými 
vymo�enostmi zdej�ích kraj�. V�dy jednou za dva 
roky organizuje �kola podobné zájezdy pro 
zájemce z �ad �ákovstva, tentokrát se ú�astníci 
vypravili za pam�tihodnostmi Londýna, prohlédli 
si v Liverpoolu místa, kde za�ínali slavní Beatles      
a zavítali do  expozic manchesterského Muzea 
v�dy a techniky. Zajímavou byla rovn�� náv�t�va 
birminghamského v�deckého muzea, kde je 
vystavena nejstar�í funk�ní lokomotiva na sv�t�, 
stejn� jako prohlídka automobilky Morgen, která 
vyrábí inovativní vozy. Cestou zp�t zavítali na�i 
�áci b�hem svého týdenního putování do 
francouzské hlavní metropole, Pa�í�e, a do sídla 
Rady Evropy ve �trasburku. 

Ve druhém dubnovém týdnu se na na�í �kole 
nemluvilo pouze �esky, díky faktu, �e ji� po osmé 
prob�hl vým�nný pobyt s partnerskou �kolou        
v bavorském Forchheimu, probíhala výuka rovn�� 
v angli�tin�, p�ípadn� v n�m�in�. Na ostrovský 
pobyt navá�e na p�elomu dubna a kv�tna �ást 
bavorská.

Z� MÁJOVÁ INFORMUJE

Mezi nejd�le�it�j�í a nejzajímav�j�í události, které 
prob�hly na na�í �kole b�hem posledního m�síce, 
pat�í bezesporu n�kolik exkurzí. První v po�adí 
byla náv�t�va Prahy a Muzea Karla Zemana. �áci 
druhého stupn� se v Praze seznámili s tvorbou 
tohoto významného a pr�lomového re�iséra. 
Výstava m�la mnoho interaktivních exponát�       
a d�ti si nap�íklad mohly vyzkou�et potáp��skou 
výstroj nebo jaké to je ovládat létající stroj. 
Druhým výletem v po�adí byla n�kolikadenní 
exkurze do Anglie. �áci 2. stupn�, kte�í m�li zájem 
se zú�astnit, odcestovali 16. b�ezna a vrátili se 19. 
b�ezna. Exkurze m�la za úkol prov��it jazykové 
schopnosti na�ich �ák� a ukázat nejznám�j�í 
pam�tihodnosti Londýna. �áci b�hem n�kolika 
dní nav�tívili nap�. London Eye, Tower Bridge, 
Trafalgar Square a mnoho dal�ích zajímavých 

Mgr. Libor Há�ek 

�áci Z� Májová v Londýn� (Zdroj: Z� Májová).

VÍCE T�LOCVIKU NA 
Z� MASARYKOVA

Od nového �kolního roku se Základní �kola Ostrov, 
Masarykova vrací k p�eru�ené tradici minulých let 
a za�azuje v rámci �kolního vzd�lávacího 
programu t�ídy s roz�í�enou výukou t�lesné 
výchovy. �kola nabízí d�tem odpovídajícího v�ku
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NOVÝ PROJEKT NA 
Z� MASARYKOVA

INFORMACE ZE �KOL

Od ledna 2013 realizuje Základní �kola Ostrov, 
Masarykova 1289 dvanáctim�sí�ní projekt               
s názvem: 

Inovace výuky prost�ednictvím roz�í�ení 
kompetencí pedagogických pracovník� Z� 
Ostrov, registra�ní �íslo CZ.1.07/1.3.42/01.0014
Tento projekt je realizován z Opera�ního 
programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost, 
jeho� aktivity jsou hrazeny z prost�edk� státního 
rozpo�tu �eské republiky a Evropského sociálního 
fondu. Projekt je zam��en na vzd�lávání (DVPP) 
t�iceti pedagogických pracovník� na�í �koly, kte�í 
se zú�astní t�í vzd�lávacích oblastí zam��ených 
na:

·Profesní rozvoj ve vyu�ívání ICT ve výuce 
prost�ednictvím p�ti prezen�ních kurz�.

·Vyu�ívání moderních vyu�ovacích metod 
vedoucích k rozvoji klí�ových kompetencí �ák� 
prost�ednictvím �ty� prezen�ních kurz�.

·Vyu�ívání moderních vyu�ovacích metod 
vedoucích k rozvoji klí�ových kompetencí �ák� � 
tvorba e-learningu s tématem Alternativní 
metody vyu�ování a následné absolvování tohoto 
e-kurzu cílovou skupinou.

Od realizace projektu o�ekáváme, �e cílové 
skupin� (u�itel�m na�í základní �koly) p�inese 
nové znalosti a dovednosti, které vyu�ijí v profesní 
praxi. Celkov� p�isp�je k atraktivn�j�í a kvalitn�j�í 
výuce; u�itelé získají dovednost efektivn� 
vyu�ívat aplikace MS Office a program Adobe 
Photoshop; dovednosti vyu�ívat moderní 
vyu�ovací metody a mo�nost zapojit se do 
distan�ní formy vzd�lávání prost�ednictvím 
vytvo�eného e-learningového kurzu.

INVESTICE DO ROZVOJE VZD�LÁNÍ

Mgr. Helmut Harzer, �editel �koly

B�ÍZA TRPASLI�Í 
(Betula nana)

Milan Jandourek

Jednou z roztomilých h�í�ek p�írody jsou 
miniaturní formy jinak velkých a� obrovských 
druh�. B�íza trpasli�í je jednou z nich. Kdybyste ji 
vid�li, mo�ná byste ani nev��ili tomu, �e jde             
o b�ízu.

Roste jako velmi nízký nepatrn� nad povrchem 
postavený  ke�ík, nebo jako velmi nízká plazící se 
rostlina. V�tve (spí�e miniv�tvi�ky) jsou sukovité, 
p�sobící a� dramatickým dojmem. Její �erno�edá 
k�ra se odlupuje jen velmi málo. Mladé v�tévky 
jsou sametov� chloupkaté, jako by se pubertáln� 
pý�ily. Star�í v�tve jsou ji� holé. Listy jsou tém�� 
okrouhlé a jsou nasazeny na velmi krátkých 
�apících. Na rubu je hodn� patrná vystouplá 
�ilnatina. Líc listu je temn� zelený, rub sv�tlý. 
P�ekrásné miniaturní sam�í jehn�dy nemají 
stopku, jsou vzp�ímené, válcovité, asi 0,5 � 1,5 cm 
dlouhé. Sami�í kv�ty jsou velmi nenápadné. Doba 
kv�tu je od dubna do kv�tna.

Listy se na podzim umí probarvovat do 
nádherných variací na �lutou a rudou. B�íza 
trpasli�í je vzácným d�kazem klimatických zm�n 
na zemi. P�irozen� se vyskytuje v chladných 
oblastech a ve vy��ích nadmo�ských vý�kách. Je     
k vid�ní ve Skandinávii, ve Skotsku, v Alpách,           
v severních oblastech tajgy, ale také na n�kolika 
málo místech v Kru�ných horách a je�t� na 
n�kolika místech v �R. Jejich p�irozená místa 
výskytu jsou od sebe vzdálena �asto i více jak 1000  
km, co� sv�d�í o tom, �e kdysi musela být 
klimatická období, která svými podmínkami 
propojila sou�asné výskyti�t� a tím zárove� 
umo�nila roz�í�ení této rostliny. Jednalo se             
o místa, kde po oteplení z�staly usazené jako          
v oázách ��ivot podporujícího chladu". Libuje si na 
ra�elini�tích a tak ji m��ete vid�t i na na�em 
bo�ídarském ra�elini�ti. A je to opravdový skvost. 
Nepokou�ejte se ji z p�írody p�esazovat do 
zahrady. Dá se sehnat i namno�ená t�eba                  
u r�zných alpínká�ských spolk�.
Kouzlu p�írody t�ikrát zdar!

gymnázia i m�sta Ostrov. A jen malá poznámka 
záv�rem: �ada sout��í, zejména p�írodov�dných, 
je je�t� v plném proudu a je tém�� jisté, �e ani p�í�tí 
m�síc vás neochudíme o dal�í zprávy op�t na 
stejné téma!

Zdá se, �e �lánky z ostrovského gymnázia jsou 
stále na jedno téma, tedy o úsp��ích na�ich 
student� v sout��ích. A to v konkurenci nejen 
krajské ale i celostátní a dokonce i mezinárodní. 
Pokud má snad n�kdo z vá�ených �tená�� pocit, 
�e u� to za�íná být nuda, odpovídáme, �e vás 
nudíme rádi. Jde toti� opravdu o úsp�chy 
mimo�ádné a jejich �pachatelé" si jist� zaslou�í, 
aby o nich ostrovská ve�ejnost v�d�la a ve�ejn� 
zde zazn�la gratulace i pod�kování.

V b�eznu se Jan �ugar z kvinty A v roli chemika 
týmu �R zú�astnil 11. ro�níku EUSO (European 
Science Olympiad) v Lucembursku. V konkurenci 
t�iceti p�ti tým� z celé Evropy vybojoval �eský tým 
bronzovou medaili. Janovy výkony a schopnosti 
jsou nep�ehlédnutelné a potvrzují, �e chemik�m   
z Gymnázia Ostrov mezinárodní konkurence 
sv�d�í. Bohatou úrodu úsp�ch� na�ich chemik� 
roz�í�ili na�i kvintáni a sextáni mimo�ádným 
výkonem, kdy obsadili první, t�etí, �tvrté a �esté 
místo z celkem �estnácti sout��ících v krajském 
kole Chemické olympiády kategorie C. Byli to op�t 
Jan �ugar (1.), Pavel Zelenka (3.), Michaela 
��ástková (4.) a Lenka Nguyenová (6.). V�ichni byli 
úsp��ní �e�itelé a Honza s Pavlem dokonce 
porazili o rok star�í spolu�áky.

Dne 3. dubna se v Goethe Institutu v Praze konalo 
úst�ední kolo sout��e v jazyce n�meckém. 
Michael Strauss z 2.A obsadil ve své kategorii           
v konkurenci vít�z� �trnácti krajských kol �eské 
republiky vynikající 7. místo. Slavnostní vyhlá�ení 
výsledk� se konalo na Velvyslanectví Spolkové 
republiky N�mecko. Na stupn� vít�z� se dostal 
také Zden�k Leitner z kvarty A, který v krajském 
kole Olympiády v n�meckém jazyce obsadil velmi 
p�kné t�etí místo.

V b�eznu se konalo rovn�� krajské kolo olympiády 
v angli�tin�. Na�e �kola si v okresním kole 
vybojovala ú�ast celkem �esti student�. Reno 
Klug ze sexty A, který mohl sout��it v rámci 
nejvy��í kategorie mezi studenty, kte�í trávili �ást 
studia v zahrani�í, se umístil na 2. míst�.

V nejvy��í kategorii se umístila na 3. míst� Lucie 
Nedv�dová ze septimy B. Vynikající úrove� výuky 
cizích jazyk� potvrzují i ru�tiná�i. V krajském kole 
olympiády v ruském jazyce skv�le reprezentovali 
na�e gymnázium Tereza Rambousková z kvarty B  
a Tomá� Safarik z kvarty A. Terezka po excelentním 
výkonu zvít�zila a Tomá� skon�il t�sn� �tvrtý.          
V nejvy��í kategorii zazá�ily Kate�ina Krucká            
a Michaela ��ástková ze sexty A. Kate�ina se svým 
druhým místem kvalifikovala jako náhradnice do 
celostátního kola a Mí�a skon�ila v t�sném záv�su 
na t�etím míst�!

I letos se zú�astnili krajského kola M�R                      
v  g r a f i c k ý c h  d i s c i p l í n á c h  v  k a t e g o r i i  
wordprocessing na�i  informatici. Kristýna ��astná 
z 2.A obsadila druhé místo (od prvního jí d�lil 
pouhý jeden bod), Patrich Baroch ze septimy B byl 
3. a Jáchym Vintr z V6.A obsadil 5. místo. 

D�kujeme v�em za p�íkladnou reprezentaci 

DAL�Í ÚSP��NÍ STUDENTI NA GYMNÁZIU OSTROV
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RADY PRO ZAHRÁDKÁ�E

Mgr. Libor Veli�ka

Úsp��ní angli�tiná�i na Gymnáziu Ostrov 
(Zdroj: Gym. Ostrov).



Skv�lé pracovní podmínky, p�átelský kolektiv, 
spravedlivý nad�ízený, výborný plat... Jestli si takto 
v�t�ina z vás p�edstavuje ideální práci, opak bývá 
pravdou. Dne�ní firmy (zvlá�� ty soukromé) 
uznávají jako jedinou správnou firemní politiku 
politiku strachu, závisti, pomluv, pokrytectví, 
doná�ení na zam�stnance a chválení názor� 
vedení firmy, které jsou "ty jediné správné". Ka�dý, 
kdo s touto politikou nesouhlasí, je stav�n na 
praný�. Firma nep�ipou�tí jakýkoli dialog mezi 
vedoucími a pod�ízenými.  Nezajímá se                      
o skute�nou podstatu práce, zajímá se pouze o své 
výnosy, normy, zmetkovitost (reklamace) a to v�e 
je práv� podmín�no jejich názory. Zam�stnanec 
se nikdy nedozví skute�nou vý�i jím zp�sobené 
�kody ani ústn�, ani písemn� a je dost výrazn� 
finan�n� postihován (nejlépe hned dvakrát). 
N�kdy se p�edá i písemná d�tka. Aby se co nejlépe 
udr�ela firemní politika, postihy se li�í podle 
zam�stnance. Problémový (ten, který nahlas 
�ekne, co se mu nelíbí nebo nesouhlasí se situací) 
bývá za stejnou chybu posti�en mnohem více ne� 
ten, který jde takzvan� "na ruku". P�i konfrontaci     
s pod�ízenými nad�ízený k�i�í, mluví hrubými        
a� vulgárními výrazy, vyvolává atmosféru strachu, 
vyhro�ování v�eho druhu (výpov��, finan�ní 
postihy a podobn�), svým jednáním sni�uje 
sebev�domí pod�ízených, jejich práci, p�irovnává 
je lidem s podpr�m�rným IQ a zneu�ívá jejich 
p�ípadných slabin. Firma pln� uznává takzvanou 
kolektivní vinu p�i �kod� na majetku firmy                
i jednotlivce, nikdy v�ak neuvede skute�nou 
zjistitelnou vý�i zp�sobené �kody. Pod�ízený p�i 
snaze vysv�tlit svou chybu není v�bec pu�t�n      
ke slovu, proto�e d�vod je dop�edu znám a v�e 
ostatní se nep�ipou�tí. Celková atmosféra 
takovéto firmy zp�sobuje ned�v�ru v lidi, nechu� 
k práci, strach, stres apod. Cht�li byste pracovat      
v takové firm�? Myslím, �e ne! Ale pokud u� 
pracujete, pak se ptám: Dr�íte hubu a krok? A víte, 
pro� tomu tak je? Proto�e práce v tomto regionu   
(a zvlá�� pro �eny) je �alostn� málo a firmy tohoto 
typu to moc dob�e v�dí. 
Otázka zní: Dá se v�bec proti tomuto p�ístupu 
n�co d�lat? 

FIRMA PRO 21. STOLETÍ?

�TENÁ�SKÉ P�ÍSP�VKYROZHOVOR

LUKÁ� PAVLÁSEK 

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

Martina Pavlasová, propaga�ní specialista Jarmila Knapková (red. kráceno)

z mokré �tvrti a jejich historky, které jsou 
nepublikovatelné, tak�e se ode m� �ádnou 
nedozvíte.

Kdy Vás napadlo �ivit se jako stand-up komik?
Kdy� se obrátil pom�r sil a v�t�í polovina sálu        
se smála mým vtip�m a trapn� ml�ela jen 
men�ina. To jsem si �ekl, to je dobré znamení, t�eba 
se jednou bude smát sál úpln� celý.

Stalo se Vám n�kdy, �e se diváci Va�emu vtipu 
nezasmáli?
Ano. Ale pak to není va�e chyba, je to chyba toho 
publika. Jak se �íká, jsou zrovna blbí lidi. Zajímavý 
ale je, �e se ty lidi m�ní kolikrát i b�hem ve�era       
a ka�dý vystupující má �asto úpln� jiné publikum 
ne� ti ostatní ú�inkující.

Nevadí vám, �e Vás lidé po tom co jste se objevil 
v reklam� mohou  vnímat opravdu jako 
�tydýta�?
Ne, já m�l odjak�iva rad�i �tydýty� a nek�uby ne� 
n�jaké namachrované blbe�ky.

Jak zm�nila tato úsp��ná reklama Vá� �ivot?    
Je o Vás v�t�í zájem?
Jak u koho. Taková Jenifer Lopez o m� furt zájem 
nemá. Mo�ná je jí i úpln� jedno, �e jsem n�jaké 
reklamy nato�il.

Prozra�te nám, co se Vám na Vás samotnému 
nejvíce líbí?
Asi moje nohy. Kdybych byl �ena nebo gay, �eknu 
si, ten chlápek má ale fakt p�kný nohy.

Mohl by jste ostrovským divák�m prozradit, 
na co se mohou t��it 29. kv�tna v p�edstavení 
Sle�na Abigail, kde ú�inkujete s kolegyní 
Jitkou Asterovou?
Na humor, legraci, srandu a zábavu. Budou se od 
za�átku do konce jenom smát. A taky se tam 
objeví trocha romantiky a �ervené knihovny, ale 
jenom trochu na oko�en�ní toho smíchu.

Profil: Luká� Pavlásek se narodil roku 1978              
v Humpolci. Známým se stal p�edev�ím díky 
p�sobení v show Na stojáka a nato�ením 
komických reklam s Vojtou Kotkem pro jednoho     
z mobilních operátor�. Pro�el �adou zam�stnání    
a v sou�asné dob� se �iví jako stand-up komik        
a tvo�í vlastní prózu a texty.

LUKÁ� PAVLÁSEK MÁ ODJAK�IVA RAD�JI 
�TYDÝTY�

Luká� Pavlásek vystudoval st�ední knihovnickou 
�kolu, proto�e ho bavilo �íst. Zklamáním pro n�j 
bylo, �e na téhle �kole se vlastn� v�bec ne�te. Mezi 
jeho nejdel�í zam�stnání pat�ila profese IT 
technika na poji��ovn�, kde krom� jiného dával 
dopisy do krabic a zálohoval data. Nau�il se tam 
r�zné u�ite�né triky, které dodnes v �ivot� 
vyu�ívá. T�eba jak být vid�n a zárove� v�bec 
nebýt vid�n. Nebo jak ud�lat co nejvíc práce, ale 
zárove� �ádnou práci neud�lat. Od roku 2005 
vystupuje v po�adu Na stojáka, nato�il kolem 
osmdesáti výstup� a scének, ve kterých si 
vyzkou�el r�zné druhy, styly a polohy humoru. 
Takto za�al profesionální dráhu komika. V roce 
2012 hrál v n�kolika reklamách pro mobilního 
operátora, a tím za�al být znám �iroké ve�ejnosti.   
V sou�asnosti vystupuje stále jako stand-up komik 
po klubech a divadlech v celé republice, hraje         
v divadle, filmu a televizi, pí�e scéná�e, texty            
k písním a postupn� za�íná vydávat své básn�        
a prózy. Luká�e Pavláska m��ete na vlastní o�i 
vid�t 29. kv�tna 2013 od 19.30 hod.na prknech 
divadelního sálu domu kultury v p�edstavení 
Sle�na Abigail.

Pro ve�ejnost jste znám jako komik, je s Vámi 
legrace i v soukromý?
Jak kdy, kdy� se mi nechce tak ne a kdy� se mi chce 
tak ano. Ale je omyl, kdy� si lidé myslí, �e komik 
musí být po�ád vysmátý. Musíte taky ten sv�t 
n�jak vnímat a pono�it se do n�j a k tomu so ob�as 
hodí i trocha té melanchonie.

�emu se sm�jete Vy?
M �  n e j v í c  r o z e s m � j o u  m o j i  k a m a r á d i
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SPORT

 Zdroj: MUDr. Michaela Hanzlíková

Krasobrusla�ská sezóna skon�ila. Pro Michaelu 
Lucii Hanzlíkovou byla více ne� úsp��ná. 
Ostrovská roda�ka, která tuto sezónu trénovala na 
Zimním stadionu v Nejdku, kde na�la se svou 
trenérkou Mgr. Monikou �korni�kovou ty nejlep�í 
podmínky. Mohla trénovat v psychické pohod�     
a to je pro kone�ný výsledek krasobrusla�ky 
nejpodstatn�j�í a d�lala reklamu m�stu, které si to 
zaslou�í. 

Medailová bilance sezóny, kdy p�e�la mezi o dva 
roky star�í závodnice, je famózní. Závodila               
v kategorii ��a�ky" a sbírala medaile tém�� v�ude, 
kam p�ijela. Získala celkem jedenáct medailí ze 
�trnácti závod�. Z toho bylo sedm zlatých a �ty�i 
st�íbrné. Zú�astnila se t�í mezinárodních závod�, 
kde byla jednou st�íbrná a dvakrát �tvrtá.         
Stala se první vicemistryní �eské republiky              
v kategorii ��a�ky� a svou výkonností se dostala                       
do Spor tovního centra mláde�e,  které     
podporuje nad�jné mladé sportovce �eské 
republiky. Vyhrála celorepublikový �eb�í�ek 
�eského poháru. Taková jsou statistická fakta Mí�i 
Hanzlíkové v první sezón� mezi �a�kami. 
    

Odm�nou za tyto výsledky a výkony pak bylo 
pozvání na exhibi�ní vystoupení do P�íbrami          
a do Sedl�an, kde vystupovala na show s Tomá�em 
Vernerem.

Michaela je studentkou ostrovského gymnázia, 
kde u�itelský sbor v �ele s panem �editelem       
Mgr. �afránkem Mí�u v její sportovní �innosti 
maximáln� podporuje. 

Za�átek sezóny Mí�a a její kluboví kolegové 
trénovali na zimních stadionech v nedalekém 
okolí, kde byli vst�ícní k mladým sportovc�m. 
St�ídala zimní stadiony v T�emo�né, P�íbrami, 
Mariánských Lázních, kde nabírala fyzi�ku               
a dodávala své technice jistotu. V zá�í za�ala 
trénovat na Zimním stadionu v Nejdku. 

P�áním této sezónv bylo být v první desítce             
v �eb�í�ku a být v desítce i na mistrovství 
republiky. Tato p�edstava byla více ne� p�íjemná.   
V kategorii byla o dva roky star�í d�v�ata a Mí�a 
za�ala krasobruslit a� v osmi letech. Tak�e logikou 
v�ci desítka byla reálné a fajnové p�ání. Jen�e 
n�kdy logika nefunguje, a tak to má být. Logiku 
nezajímají  schopnosti a mo�nosti ,  píle,  
hou�evnatost a cti�ádost, podpora rodi�� i �koly, 
spolupráce s nejlep�ími trenéry v �echách,            
na Slovensku i v Rakousku . To v�e se v p�ípad� Mí�i 
se�lo a byly z toho fantastické výsledky                      
a p�ekvapení.

Záv�re�ným závodem sezóny byl závod v italské 
Val Garden�, kde si paní trenérka Mgr. Monika 
�korni�ková cht�la otestovat Mí�i výkonnost          
v porovnání se sv�tovým krasobruslením. Závod� 
se zú�astnilo dvacet �est stát� a Mí�u porazily jen 
dv� Japonky a Ameri�anka, skon�ila na 
bezvadném �tvrtém míst� jako nejlep�í 
Evropanka. Mí�a tam získala spoustu nových 
krasobrusla�ských zku�eností a p�átelství                  
s krasobrusla�i z celého sv�ta. A to je na sportu to 
krásné. Dává vám pocit radosti, p�iná�í nové 
zá�itky, zku�enosti, stáváte se osobností a dává 
vám mo�nost na sob� dál pracovat. 

INZERCE
OSTROVSKÉHO M�SÍ�NÍKU

P�íjem inzerce: 
+420 353 800 542, +420 353 800 511

Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský m�sí�ník

(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

Máte obchod, vyrábíte nebo podnikáte ve slu�bách?
Dejte o sob� v�d�t �tená��m Ostrovského m�sí�níku.

KRASOBRUSLA�SKÁ MEDAILOVÁ SBÍRKA MÍ�I HANZLÍKOVÉ

D n e  2 0 . d u b n a  2 0 1 3  j s m e  z a m í � i l i  d o  
severo�eského kraje na závody v karate. Jeli jsme 
do m�sta Bílina. Na�e výprava byla opravdu 
po�etná. Závodník� s STV (stupe� technické 
vysp�losti) jelo dev�t. Závodník� bez STV bylo 
sedm. Kdy� k t�mto �ísl�m p�i�teme je�t� 
vedoucího výpravy s asistentkou a sedm rodi��, 
dostaneme se na �íslo dvacet p�t. Závodníci s STV 
sout��ili v kategorii Kata. Závodníci bez STV 
závodili v Kihonu na 8. Kyu.
A výsledky? Zde jsou:

KATEGORIE KATA 
Mlad�í �ákyn� 7 � 11 let, 8. Kyu
Du�tová Karolína � 1. místo, 
Tekely Zuzana � 3. místo, 
Matou�ková Bára � 3. místo, 

Mlad�í �ákyn� 7 � 11 let, 7. Kyu
Kazatelová Natálie � 1. místo, 
Schneiderová Elise � 2. místo,

Star�í  �ákyn� 12 � 13 let, 7. Kyu
Kroulíková Kate�ina � 1. místo,

Star�í  �ákyn� 12 � 13 let, 6. Kyu
Pecková Terezka � 1. místo, 
Dobrovolná Jana � 2. místo, 
Kade�ábková Eva � 3. místo

KATEGORIE KIHON � bez STV
Chlapci 6 � 7 let 
Netrh Ji�í � 3. místo

Chlapci 10 � 11 let 
Novák Antonín � 3. místo

Dívky 12 � 13 let
Jopková Amálie � 3.místo

Celkov� jsme z Bíliny dovezli 4x zlato, 2x st�íbro       
a 6x bronz. V�em závodník�m je�t� jednou d�kuji 
k dosa�eným výsledk�m, za vzornou a p�íkladnou 
reprezentaci na�eho oddílu i m�sta Ostrov.         
M�j dík pat�í i rodi��m, kte�í doprovázeli                   
a   podpo�ili na�e závodníky. Oss!

 

KARATISTÉ DOVEZLI DVANÁCT 
MEDAILÍ !

Ivo Hodík, vedoucí a trenér oddílu MUDr. Michaela Hanzlíková

po - pá: 8.00 -17.00, so 8.00 -12.00 

Míchání barev na počkání
Tónovací centrum

Potřeby nejen pro malíře
Drogerie a čistící prostředky
Potřeby pro zahrádkáře

Prodej barev
Interiérové, fasádní, syntetické, emaily,
lazury, vodou ředitelné barvy atd.

BARVY - LAKY ATLANTIS

Mánesova 1427, Ostrov, E-mail: barvylakyatlantis@seznam.cz
Tel.: 604 242 135, 602 455 035, 353 560 000 
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